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Hyvä Mustajärven sukuun kuuluva. Tässä Mustajärven Sukuseura ry
kuulumisia:

Sukuseura täytti 20 vuotta vuonna 2020.
Onnea!

Sukuseuran hallitus on kokoontunut sääntömääräisesti 13.3.2022.

Sukuseura muistaa merkkipäiviä adressilla täydet kymmenet 50, 60, ja
70 vuotta, tämän jälkeen 5 vuoden välein.

Jäsenmaksu:
Jäsenmaksu on edelleen 17€. Ei ole erikseen liittymismaksua.
Viime vuonna oli maksavia jäseniä 65. Sama määrä kuin edellisenä
vuonna. Hallitus toivoisi, että innostaisitte kaikkia sukuumme kuuluvia
niin nuoria kuin vanhoja liittymään sukuseuraan. Uudet ajatukset ja ideat
ovat tervetulleita.  Ota rohkeasti yhteyttä sukumme sähköpostin kautta.
mustajarvensukuseura@gamil.com.
Jäsenmaksun eräpäivä 31.5.2022

Sukujuhla:
Sukujuhla järjestetään tänä vuonna Heiskalla 3.9.2022. Jäsenmaksut
maksaneet saavat osallistua juhlaan maksutta. Jäsenmaksuilla katetaan
tarjoilut, paikan vuokra ja mahdolliset esiintyjät. Jäsenien toivomuksesta
otetaan myös pikkuväki huomioon. Esiintymään meille tuleekin Super
Sam. Sam esiintyy Sukuseuran sääntömääräisen sukukokouksen
aikana.

Jäsenmaksut: OP FI22 5063 0920 0119 65 , viestikenttään maksettujen henkilöiden nimet
Katastrofirahasto: OP FI75 5063 0961 5030 52, mahdolliset lahjoitukset

mailto:mustajarvensukuseura@gamil.com


5.4.2022

Löytyykö seurastamme innokkaita esiintyjiä? Nyt olisi oiva tilaisuus
kartuttaa esiintymistaitoja niin nuoret kuin vanhemmatkin. Jos tulee
mieleen tulevaan juhlaan ohjelmanumeroita tai toiveita, laittakaa viestiä
sukuseuran sähköpostiin toukokuun loppuun mennessä. Perinteiden
mukaisesti järjestetään arpajaiset ja toivotaan arpajaisvoitto lahjoituksia.
mustajarvensukuseura@gmail.com.

Matrikkeli:
Matrikkeli on uudistettu ja viedään painoon toukokuun aikana. Jos haluat
vielä muutoksia tietoihisi (ammatti, lasten syntymät ym), laita viestiä
sukuseuran sähköpostilla.
Matrikkeliin on ennakkotilaus, jotta tiedämme kuinka monta matrikkelia
teetämme. Ilmoita siis halukkuutesi ostaa matrikkeli sähköpostitse
toukokuun loppuun mennessä. Matrikkelin hinta on 20e.

Tiedottaminen:
Sukuseura tulee käyttämään tiedottamisessa pääsääntöisesti
sähköpostia postikulujen vähentämiseksi. Pyydämme teitä kaikkia
ilmoittamaan voimassa olevan sähköpostiosoitteenne meille ja
kertomaan sukulaisille tästä uudistuksesta ja  kirjeen saapumisesta.

Sukuseuralla on omat nettisivut. www.mustajarvensuku.fi. Sieltä myös
löytyy jäsenkirje. Käykää tutustumassa sivuihin.

Katastrofirahasto:
Taloudellisen tuen saamiseksi toivomme, että avun pyytäjä kuuluu
sukuseuraan ja on hoitanut jäsenmaksun säännöllisesti.

Aurinkoista ja nautinnollista kesää 2022 !

Marjut K Mustajärvi
Sihteeri ja rahastonhoitaja

Jäsenmaksut: OP FI22 5063 0920 0119 65 , viestikenttään maksettujen henkilöiden nimet
Katastrofirahasto: OP FI75 5063 0961 5030 52, mahdolliset lahjoitukset

mailto:mustajarvensukuseura@gmail.com
http://www.mustajarvensuku.fi


5.4.2022

Jäsenmaksut: OP FI22 5063 0920 0119 65 , viestikenttään maksettujen henkilöiden nimet
Katastrofirahasto: OP FI75 5063 0961 5030 52, mahdolliset lahjoitukset


