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HYVÄ SIMULAN SUKUUN KUULUVA  

 

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 

 
Laitilan Seudun Simulan Sukuseura kokoontuu viettämään sääntömääräistä jo kahdesti siirrettyä 

vuosikokousta ja sukujuhlaa lauantaina 17.9.2022 Turkuun S/S Bore laivaan osoitteessa Linnankatu 72 

Turku. 

Kello 11.30 kokoonnumme laivalle ja n. klo 12.00 aloitamme Baltic-salissa kannella 3 vuosikokouksen. 

Alussa meillä on ohjelmana Saima Haapasen musiikkia. Seuraavaksi ”viidakkotohtori” Jari Vainio kertoo 

värikkäästä lääkärintyöstään Sambiassa ja Pirkko Konttinen mammastaan Saima Saukolasta, Simulan 

tyttärestä.  

Kokouksen lopussa keskustelemme ja pohdimme myös sitä, miten sukuseuramme jälleen voisi taltioida 

suvun perinnetietoa ja tarinoita. Viimeiset julkaisuthan ovat parin vuosikymmenen takaa. 

 

Kokouksen jälkeen n. klo 14.00 nautimme maittavan lounaan ravintola Kristinassa kannella 4. 

 

Vuosikokouksessamme valitaan jälleen hallitus tällä kertaa tulevalle kolmivuotiskaudelle. Toivomme, että 

rohkeasti mietitte potentiaalisia jäseniä ehdotettavaksi sukuseuran hallitukseen. 

 

Osallistumismaksu, 50€ aikuiset, lapset 4-12v puoleen hintaan ja alle 4v. veloituksetta. Maksut pyydetään 

suorittamaan seuran tilille FI35 5211 0320 0345 50 (kuittiin osanottajien nimet) tai käteisellä 

kokouspaikalla. Ilmoittautumiset keskiviikkoon 31.8.2022 mennessä Anneli Mustajoelle 0405816081, 

(soitto/tekstiviesti). Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta erityisruokavaliosta. 

 

Jos pitkämatkalaiset haluavat yöpyä Laivahostel S/S Borella, varauksen ja hintatiedustelun voi tehdä netissä 

tai soittamalla 040 8436611. 

 

Yhteydenpidon ja viestien lähettämisen helpottamiseksi toivomme, että kirjekutsun saaneet lähettäisivät 

mahdollisen sähköpostiosoitteensa tiedoksi hallitukselle osoitteeseen leenamaria.koskinen@gmail.com 

 

Kutsukirjeet on lähetetty sukuun varsinaisesti kuuluvan nimellä, mutta luonnollisesti kutsu on tarkoitettu 

koko perheelle. Kutsua saa välittää, jotta se tavoittaisi mahdollisimman monta sukuun kuuluvaa. 

Toivomme, ettei enää palata ravintoloiden henkilörajoituksiin, mutta kaikesta huolimatta seuraa  

sukuseuran omilta kotisivuilta tietoa mahdollisista muutoksista. Sieltä saa tietoa seuran muistakin asioista ja 

tapahtumista. Muistattehan, että sukuseuran kotisivuille pääsee osoitteesta www.simulansukuseura.fi 

 

Toivomme myös, että pyritte järjestämään ns. ”kimppakyytejä” jos mahdollista. 

 

Hallitus toivoo, että seuran jäsenten ja perheiden osallistuminen olisi mahdollisimman runsasta, jotta 

voisimme keskustella ja saada vinkkejä sukutarinoiden taltiointiin. Olisikin arvokasta, jos mahdollisimman 

moni perhe ja sukuhaara innostuisi asiasta. 

 

Tervetuloa joukolla mukaan suvun tapaamiseen kesäiseen Turkuun!  

 

Laitilan Seudun Simulan Sukuseura ry:n hallitus 


