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Tärkeät päivät tiivistettynä:
Viimeistään 30. toukokuuta:
- sukukirjan ennakkovaraukset osoitteeseen kerttu.mantymaa-sippola@netikka.fi.
Viimeistään 30. kesäkuuta:
- ilmoittaudu sukujuhlaan maksamalla osallistumismaksu Danske pankin tilille
FI4480002555237022.
- ilmoita erikoisruokavaliot osoitteeseen maritanposti@gmail.com
- ilmoita näyttelyyn tulevat tuotoksesi osoitteeseen maritanposti@gmail.com

Kutsu Mäntymaan suvun viidenteen sukujuhlaan
ja -kokoukseen Wanhaan Karhunmäkeen 3.8.2019

Mäntymaan sukukirja julkaistaan, musiikki, suvun harrasteet
ja käsityöt esillä, illalla sähköistä musiikkia Bar 15:ssa
Mäntymaan suvun sukujuhla kokoaa meidät viidennen kerran yhteen. Nyt juhla on varmaan
erityisen mieleenpainuva, ollaanhan Wanhassa Karhunmäessä ja juhlan huipennuksena julkaistaan
Kerttu Mäntymaa-Sippolan pitkään työstämä sukukirja. Ja sitten vielä iltaa vietetään sähköisen
musiikin merkeissä Bar 15:ssa Seinäjoella.
Sukujuhlan ohjelma on lähes valmis, ohjelma päivittyy seuran nettisivuille toukokuun loppuun
mennessä osoitteeseen http://www.mantymaansuku.net.
Juhlapaikka ja majoitus
Wanha Karhumäki on monessa perheessä useassa polvessa merkityksellinen paikka. Juhlassa
kuulemme miten opisto liittyy sukuumme sekä tutustumme opiston historiaan sanoin ja kuvin.
Opiston osoite on Karhunmäentie 923, 62100 Lapua, ja siellä voi myös yöpyä. Puh. 06 437 7757,
www.wanhakarhunmaki.fi
Musiikki, taiteet, käsityö
Juhlien teemana on erityisesti musiikki sekä kaikkinainen harrastaminen tai 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.
Vielä ehtii ilmiantaa itsensä ja lähipiirin aloittelija/harrastaja/taitaja/mestari/taiteilija meille. Kun
haluat tuoda esille tuotoksiasi, niin ota yhteyttä viimeistään 30.6. Marita Saloon,
maritanposti@gmail.com tai puh. 050 323 9890. Maritalta saat tarkemmat ohjeet. Kokoamme
näistä tuotoksista näyttelyn juhlapäivän ajaksi opiston toiseen kerrokseen.
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Jos olet soitto- tai laulutaitoinen, niin ota yhteyttä Joonas Kivimäkeen,
joonas.kivimaki@hotmail.com, puh. 050 526 2727. Joonas järjestää veljensä Aten kanssa
sähköisen musiikin illan Seinäjoella varttibaarissa eli Bar 15:ssa osoitteessa Kauppakatu 15.
Iltaohjelmasta on oma liite tämän kutsun ohessa.
Sukukirja
Päivän huipentuma on Kertun pitkään työstämä sukukirja. Kirja valmistuu sukujuhlaan mennessä,
jossa se julkaistaan ja jaetaan ennakkotilaajille. Lue tämän kirjeen liitteestä lisää.
Ilmoittaudu nyt tai viimeistään 30. kesäkuuta
Ilmoittaudu maksamalla osallistumismaksu suoraan seuran pankkitilille: Danske Bank
FI4480002555237022. Huom! tärkeää: Kirjoita maksun yhteydessä jokaisen osallistujan nimi ja
jokaisen nimen kohdalle summa. Ilmoita myös maksutta tulevat lapset. Näin saamme tarkan
osallistujamäärän lapsista aikuisiin juhlan tarjoilua varten ja nopeutamme aamun ilmoittautumista.
Viime juhlassa suku toivoi lapsille alempaa osallistumismaksua. Tämä toive toteutetaan. Lasten
hinta on edullisempi kuin viimeksi, aikuistenkin hinta on ennallaan. Ilmoittautumismaksut nyt:
aikuiset 35 euroa, 5-12-vuotiaat 10 euroa, alle 5-vuotiaat maksutta.
Osallistumismaksulla katetaan kaikki seuran nelivuotiskauden kulut, varsinaista jäsenmaksua ei
peritä (ellei sukuseuran vuosikokous toisin päätä).
Jos osallistut sukujuhlaan ensimmäistä kertaa, juhlaan ilmoittautumisesi on samalla ilmoitus
liittymisestä sukuseuran jäseneksi. Jäseneksi voi toki liittyä myös muuten ilmoittamalla asiasta
seuran hallitukselle.
Laita sanaa eteenpäin:
Tämä viesti on lähetetty kaikille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostinsa seuralle. Kirjeen jakelua
täydennetään postittamalla yksi kirje talouksiin, joihin ei ole sähköpostiosoitetta. Jaa kirjettä ja
tätä sähköpostia edelleen eteenpäin, jotta kaikki saisivat tiedon kokoontumisestamme.
Lämpimästi tervetuloa sukujuhlaan koko perheen voimalla!
(Ohjelma seuraavalla sivulla)
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PÄIVÄOHJELMA, Wanha Karhunmäki, Lapua
9:00
10:00
11:00
12:00

12:30

14:30
15:15
15:45
16:30
16:45

Ilmoittautuminen alkaa
Jumalanpalvelus
Lounas
Alkufanfaari
Tervetuloa!
Vanhimman kukittaminen
Yhteiskuva ja toiminnallinen osuus
Musiikkia
Miksi olemme Wanhalla Karhunmäellä?
Kerttu Mäntymaa-Sippola
Sukukirjan julkistus
Näyttelyyn ja museoon tutustuminen
Kahvi
Musiikkia
Kokousasioiden esittely ja kokous
Matkaan veisaaminen
Päiväohjelma päättyy

ILTAOHJELMA Bar 15, Kauppakatu 15, Seinäjoki. Suvun yksityistilaisuus klo 23 saakka
(ks. liite)
19:00
19:30
23:00
04:00

Saapuminen
Korvatulpille töitä, musiikki alkaa
Bar 15 avautuu kaikille
Viimeistään poistuminen, koska baari menee kiinni

Keväisin terveisin,
Erkki Mäntymaa
sukuseuran pj.
Teeritie 5
40900 Säynätsalo
puh. 040 505 2080
erkki.mantymaa@hotmail.com
http://www.mantymaansuku.net/

