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Trast-Isopere sukuseura ry
Eurajoki

Jäsentiedote 2/2009
Helsinki .....

Kutsu Sinulle ja perheellesi
saapua Raumalle sunnuntaina, 5.7. 2009 klo 12 oheisen kartan viitoittamaan
osoitteeseen Petäjäksentie 178, ravintola Villa Tallbohon.
Ravintolan idyllisessä salissa ensin herkuttelemme noutopöydän antimista, sitten
juttelemme Trast-Isopere sukuseuran menneestä ja pohdimme tulevaa.
Ravintolan väki haluaa juhannusviikolla tietää montako lautasta ja tuolia he meille
varaavat. Ilmoittautumistasi puhelimitse odottelevat Liisa Haapala numerossa
040-8313371 tai Paula Vaimala-Marttinen numerossa 0400-887 352.
Soittele jommalle kummalle viimeistään maanantaina. 15.6. ja kerro samalla
osallistujien nimet.
Salin ovella Liisa ja Paula keräävät ateriamaksun, mikä on aikuiselta 18 euroa ja
alle 12-vuotiaalta 9 euroa. Alle kolmevuotiaat ruokailevat ilmaiseksi.
Villa Tallbosta siirrymme omilla kulkuneuvoilla Suojan satamaan (osoite
Suojantie 2), missä m/s Airisto Star odottelee meitä klo 15.00 lähtevälle
saaristoristeilylle. Laiva on varattu vain meille.
Risteilymatkan hinta kustannetaan edellisiltä toimintavuosilta säästyneillä varoilla.
Laivalla on baari halukkaiden käytettävissä. Satamaan palaamme noin klo 16.30.
Tleestis Raumall ja ol niingon gotonas
Tervetuloa Raumalle
Hallitus ja ohjelmatoimikunta
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Hallituksen jäsenet kokoontuivat 22.4. 2009 Porissa Satakunnan museon tiloissa, jolloin käsiteltiin
sukutapaamisen lisäksi seuraavat asiat:

Vaakuna-kilpailu
Trast-Isopere sukuseuralle ei vielä ole valittu vaakunaa. Kilpailu jatkuu ja se on myös suvun
ulkopuolisille vapaa. Hallitus toivookin, että suvun jäsenet levittävät tietoa suunnittelukilpailusta
eteenpäin. Joten nyt kaikki kiinnostuneet ideoimaan ja lähettämään luonnoksia Pentti Perelle,
osoite Iso-Perentie 14, 27100 Eurajoki tai sähköposti pentti.pere@dnainternet.net
Heraldisiin ohjeistoihin pääset tutustumaan kätevästi sukuseuran kotisivujen Ajankohtaista -palstan
kautta osoitteessa www.trast-isopere.com
On toivottavaa, että Rauman tapaamisemme jälkeen seuralla on valittuna vaakuna ja voimme siitä
teettää esim. pinssit jokaiselle seuran jäsenelle.
Sukututkimustiedot
Satu Linnainmaa on valmis lähettämään kiinnostuneille sukuun kuuluville keräämänsä aineiston
sähköpostitse Word-muodossa. Ota yhteys Satuun. Mikäli saamissasi tiedoissa on täydennettävää
tai muutettavaa, niin toimita korjaukset Sadulle. Sadun postiosoite on Jauhiaisentie 9 F 18,
28200 Pori ja sähköpostisoite on linnanen@dnainternet.net
Sähköpostiosoitteet ja osoitteenmuutokset
Hallitus toivoo, että jäsenet, joille jatkossa saa lähettää jäsentiedotteet sähköpostitse, ilmoittaisivat
siitä Paula Vaimala-Marttiselle. Ilmoittakaa myös osoitteenmuutokset. Paulan postiosoite on
Purjetie 7 a 330, 00960 Helsinki ja sähköpostiosoite paula.vaimala@elisanet.fi
Raumalla tavataan heinäkuun ensimmäisenä sunnuntaina, 5.7.2009 klo 12!
Hallitus
psta

Liitteet:
Kartta
Varsinaisen sukukokouksen esityslista
Toimintakertomus 2008
PS. Muistathan ilmoittautua Rauman retkellemme viimeistään maanantaina, 15.6.2009
puhelimitse Liisalle 040-831 3371 tai Paulalle 0400-887 352.

