
 

Kutsu sukukokoukseen 
 

Hyvä sukulainen,  
 
Kutsumme Sinut Tottijärven Rekolan suvun sukukokoukseen, joka järjestetään sunnuntaina 
18.8.2019 Kangasalla Mobilian autokylässä (Kustaa Kolmannen tie 75, Kangasala, www.mobilia.fi, 

Google Maps: https://goo.gl/maps/qkx5hhCtfnxBUUSA7 ).  

 

Emme voi lähettää tätä kutsua kaikille, joten kerrothan tapaamisestamme perheesi / sukuhaarasi 
nuoremmille jäsenille ja muillekin sukulaisille.  

•  

• Aamuvirkut voivat aloittaa jumalanpalveluksella Kangasalan kirkossa klo 10. Kanttorina on 
Tapio Rekola. Jumalanpalveluksen jälkeen lasketaan seppele sankarihaudoille. 

• Ruokailu Mobilian Talonpojan Salissa alkaa n. klo 12 (noutopöytä). 

• Ruokailun jälkeen omatoiminen tutustuminen Mobilian näyttelyihin. Pääsylippu sisältyy 
sukukokouksen osallistumismaksuun. Vaihtuva näyttely on välittömästi kokoustilan vieressä, 
joten sinne on helppo mennä. Tänä vuonna vaihtuva näyttely on ”Leveillä lahkeilla”, 
todennäköisesti kaikkia ikäluokkia kiinnostava kooste pääasiassa 1970-luvun 
autoilukulttuurista. 

• Sukukokouksen virallinen osa alkaa noin klo 14, alussa sukuhaarojen lyhyt esittely. Kokouksen 
yhteydessä kahvi- ja teetarjoilu. Ne, jotka eivät halua osallistua kokoukseen, voivat sen aikana 
tutustua Mobilian näyttelyihin ja nauttia kahvitarjoilusta kokouksen päätyttyä. 

• Kokouspaikalle tuodaan mm. eri sukuhaarojen sukupuut, joihin voit päivittää tai lisätä tietoja. 

• Kokouksessa on myynnissä suvun logoon perustuvia postimerkkejä hintaan 2,10 €/kpl. 
 

Ilmoittautuminen mieluiten ennakkoon maksamalla ateria suoraan suvun pankkitilille: 
FI 95 1492 3500 0757 15 (Nordea) 

Hinta on: 

• aikuisilta 40 € (sisältää jäsenmaksun),  

• 12-17-vuotiailta 20 € 

• 3-11-vuotiailta 10 € (alle 3-vuotiaat ilmaiseksi) 
Ruokailujärjestelyjen vuoksi tarvitsemme ilmoittautumiset 31.7.2019 mennessä. 

 

Voit ilmoittautua myös suvun sihteerille kirjeitse, puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostilla: 
Panu Rekola Asematie 52, 63900 Ähtäri 050-366 2367 panu.rekola@iki.fi 

 

Muistathan ilmoittautuessasi mainita seuraavista asioista: 

• Osanottajien nimet ja iät (lasten kohdalla). Voit ilmoittaa nämä tiedot myös erikseen sihteerille, 
jos ne eivät mahdu pankkisiirron viestikenttään. 

• Mahdolliset erikoisruokavaliot.  

• Edellisen sukukokouksen jälkeen poisnukkuneet suvun jäsenet. Kokouksessa pidetään heille 
muistohetki. 

• Tarvitsetko tai voitko tarjota kyydin esim. Tampereelta Kangasalan kirkolle tai Mobiliaan. 
Tampereelta on kerran tunnissa bussiyhteys 40B Mobiliaan: aikataulut.tampere.fi/?line=40B 

 
Jos et tällä kerralla pääse sukukokoukseen, voit kuitenkin osallistua suvun toiminnan 
kehittämiseen maksamalla kannatusjäsenmaksun 10€ edellä mainitulle tilille. Merkitse silloin 
viestikenttään ”Kannatusjäsen” ja nimesi. 
 
Runsasta osanottoa toivoen, Tottijärven Rekolan suvun sukutoimikunta 
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