Sukukokous 2015
Sukuseuran 24-vuotiskokous lä hestyy. Sukukokous pidetä ä n lauantaina 1.8.2015
Lappeenrannan Kasinolla, osoitteessa Ainonkatu 10, 55100 Lappeenranta.
Sukukokouksen ohjelma:
10.00-10.45 Ilmoittautuminen ja kahvit
10-45-11.00 Tilaisuuden avaus, puheenjohtaja Leena Sö der
Lappeenrannan kaupungin tervehdys, viestintäjohtaja Alina Kujansivu
Musiikkia: Anu Kurkaa ja Kalevi Kurkaa
11.00-12.00 Juhlaesitelmä: FT Jukka Partanen, Vanhan Suomen asutushistoriaa ja Ikoset
osana sitä
12.00-13.00 Lounas ja kahvit
13.00-14.00 Sukuhaarojen kokoukset
Sukuhaarat on jaettu seuraaviin ryhmiin:
- Pielisen haarat, vetä jä Pekka Ikonen (vä rikoodi sininen)
- Ilomantsin haarat, vetä jä Kaija Kilkanen (vä rikoodi punainen)
- Joroinen haarat, vetä jä Leena Pehkonen (vä rikoodi keltainen)
- Puumala-Kiteen haarat, vetä jä Tapani Ikonen (vä rikoodi vihreä ),
- Kannaksen haarat, vetä jä Terttu Ikonen/ Milla Sö der-Bhandari(valkoinen).
14.00- 15.15 Varsinainen sukukokous.
Kokouksessa kä sitellä ä n sä ä ntö jen 6§:ssä mainitut asiat, mm. toimintakertomukset ja
tilinpä ä tö kset, toimintasuunnitelma ja talousarvio, valitaan seuraavan hallituksen jä senet ja
toiminnantarkastaja seka nimetä ä n sukututkijaryhmä n jä senet ja mahdollisesti sukuhaarojen
yhteyshenkilö t/ esimiehet, joiden tehtä vä nä on edistä ä sukuhaarojen omaa toimintaa.

15.15-15:45 Lausuntaa Leena Pehkonen
Palkitsemiset, yhteislauluna Karjalaisten laulu ja pä ä tö skahvit.
16:15 -18:15 Kanavaristeily ( Osallistujamäärä rajoitettu, 78 ensiksi ilmoittautunutta pääsee mukaan,
ei jäsenille 10 euron maksu)
Osallistumismaksu on 40 euroa aikuisilta ja 20 euroa lapsilta. Osallistumismaksu kattaa tulokahvin,
lounaan, lä htiä iskahvin, esitelmä n ja kokouksen lopuksi jä senille Saimaan risteilyn (ei-jä senet 10
euroa). Sukukokoukseen sitovat ilmoittautumiset 15.7.2015 mennessä maksamalla pankkisiirrolla
osallistumismaksu seuran tilille FI9422101800011470. Jäsenet ovat saaneet jäsenkirjeen mukana
viitenumeron, jota pitää käyttää, jotta maksut kohdistuvat oikein. Ilmoittautumisia ottaa vastaan
Leena Pehkonen leenaloviisa@msn.com tai puhelin 040-5706671.
Paikanpä ä llä on tilaisuus ostaa sukutuotteita ilman lä hetyskuluja, mm. haluttuja Ikos-mukeja ja Ikosen
sukuseuran T-paitojen yleisimpiä kokoja. Varatkaa käteistä mukaan, sillä kokouksessa ei ole
mahdollista maksaa kortilla.
Toivomme mahdollisimman monen Ikosen tulevan Lappeenrantaan ja vaikuttavan seuramme
toiminnan kehittä miseen. Jä sen, levitä sanaa kokouksesta sukulaisillesi, jotka eivä t vielä ole jä seniä .
Lappeenrannassa, ja tietysti jo sitä ennen on mahdollista liittyä jä seneksi joko tä yttä mä llä sukuseuran
verkkosivulla oleva jä seneksi liittymislomake suoraan verkossa tai tulostamalla siellä oleva lomake
sekä tä yttä mä llä ja lä hettä mä llä se s-postilla tai postilla jä senrekisterin yllä pitä jä lle Leena Pehkoselle,
osoite: Jyvä lä ntie 2 as 8, 98100 Kemijä rvi tai leenaloviisa@msn.com.
Sukuseuran jä senet saavat sukuseuran internetsivuille www.ikosensuku.com kä yttä jä tunnuksen ja
salasanan, jonka avulla he voivat saada informaatiota sukuseuran toiminnasta, tutkia mm.
sukutaulujen tietoja ja lukea sukujuttuja. Myö s jä sentiedotteet ja toimintasuunnitelmat ovat vain
jä senten kä yttö ö n.
Tavataan Lappeenrannassa!

