Kohti uutta sukujuhlaa 2019
Mäntymaan sukuseuran tiedote 10.1.2016
Sukujuhlastamme on vierähtänyt melkein puoli vuotta ja kevättä kohti jo mennään. Kiitokset vielä
kerran juhliin osallistuneille ja järjestäjille – ja kiitos ennen kaikkea monista mukavista palautteista,
uusista hyvistä ajatuksista ja vahvasta tunteesta, jota yhteen tuleminen sai aikaan.
Viime juhlamme teema ”Sodan jäljet” on ollut sen jälkeen monissa yhteyksissä esillä. Esimerkiksi
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura tekee merkittävää työtä kokoamalla muistitietoa jatkosodan
jälkeisestä perhe-elämästä. Tässä osoitteessa voit osallistua tietojen keruuseen:
http://www.finlit.fi/fi/arkisto-ja-kirjastopalvelut/hankinta-ja-kokoelmapolitiikka/keruut/perheissajatkunut-sota#.VolNf3zUiUl.
Sukuseuran uusi hallitus on kokoontumassa toista kertaa suunnittelemaan seuraavia sukujuhlia,
jotka ovat siis elokuun ensimmäisenä viikonloppuna, la 3. tai su 4.8.2019. Paikkaa ei voi vielä
varata, joten ajankohdassa on pieni varaus.
Juhlien teemana on musiikki ja kaikkinainen taiteen tekeminen olipa se sitten vaikka runoja tai
käsitöitä – kaikki on yhtä arvokasta. Rima ei ole korkealla, rimaa ei edes ole, vaan ajatuksena on,
että mahdollisimman moni voisi olla esillä.
Oletko soitto- tai laulutaitoinen, kuorolainen, pysyykö sivellin kädessäsi, teetkö pöytälaatikkoosi
runoja, novelleja tai dekkaria, syntyykö sinulta käsitöitä puusta, kankaasta tai langasta?
Revitteletkö sähkökitaraa tai paukutatko rumpuja? Näytteletkö? Olitpa siis nuori, keski-ikäinen tai
seniori, niin olet tervetullut ja sopiva osallistumaan.
Piilevät (ja näkyvät) kyvyt esiin! Nyt ei saa olla turhan vaatimaton. Se on suorastaan kiellettyä.
Ilmianna siis itsesi ja lähipiirisi aloittelija/harrastaja/taitaja/mestari/taiteilija meille, niin
toteutetaan yhdessä mieleenpainuva juhla!
Kesän 2015 juhlan palautteiden myötä lisäämme juhlaan aikaa kevyesti ohjatusti tutustua
toisiimme, toteutamme messun tai jumalanpalveluksen osana juhlapäivää sekä pienennämme
merkittävästi lasten osallistumisen maksua. Näin koko perhe voi osallistua kohtuullisin
kustannuksin.
Juhlaan kuuluvan jumalanpalveluksen voisimme tuottaa mahdollisuuksien mukaan omin voimin.
Itse juhlapaikalla voisimme esitellä suvun tuotteliaisuutta ja päivä voisi päättyä vaikkapa suvun
omaan klubi-iltaan Seinäjoella keskustassa, jos saamme sähköisiä, metelöiviä soittoporukoita
kasaan.
Olemme hyvissä ajoin tällä viestillä liikkeellä, mutta seuraava juhla on edessämme nopeammin
kuin arvaammekaan. Välitä ilmiantosi kenelle tahansa meistä, joiden sähköpostiosoitteet löytyvät
Yhteystiedot-sivulta!
Kevään kirkasta valoa odottaen,
Erkki Mäntymaa, Säynätsalo
sukuseuran pj.

