
TERVETULOA KARLIN – SUVUN SUKUJUHLAAN JA
SUKUKOKOUKSEEN

Meillä on ilo kutsua sinut Karlin -suvun sukujuhlaan sekä yhdistyksen sääntöjen mää-
räämään varsinaiseen sukukokoukseen sunnuntaina 12.6.2016 Pöytyän Kyntäjäntu-
valle, os. Turuntie 1047, Pöytyä

Katso ajo-ohje ja kartta sekä ilmoittautumisohjeet ja ohjelma alla:

Osallistumismaksut
Sukukokouksen osallistumismaksut (sisältää lounaan ja kahvin):
- aikuiset 20 euroa,
- lapset 4-12 v. 10 euroa,
- alle 4 vuotiaat veloituksetta.

Ilmoittautuminen:
Ilmoittaudu viimeistään 27.5.2016 maksamalla osallistumismaksu sukuseuran tilille.
Huom. Mikäli maksuun on merkitty yhteissumma, niin muista merkitä kaikkien osal-
listujien nimet.

Maksu suoritetaan 27.5.2016 mennessä tilille:
Paattisten Osuuspankki FI58 5316 0820 0162 67



OHJELMA

Klo 10.00–10.45 ilmoittautuminen

Klo 11.00 Sukujuhla alkaa
Varsinaissuomalaisten laulu
Sukuseuran tervehdys, puheenjohtaja Antti Karlin
Katsaus Karlin-suvun uusimpiin tutkimustuloksiin / Brita Keskinen
Viulunsoittoa / Pinja Mäentaka
Aurajoki – tarinaa / Ari Vilén

Klo 12.15 – 13.30 lounas
Pitoriihi tarjoaa meille kermaista lohikeittoa tai vaihtoehtoisesti lihakeittoa li-
sukkeineen. Kasvissyöjät on myös huomioitu.

Klo 13.30 sukujuhla jatkuu
Varsinais-Suomen votiivilaivat /  Jouko K. Lehmusto.
”Föripolskaajat” – tanssiesitys
Karlin –suvun alkuvaiheet – videoesitys / Pertti Kansa
Arpajaiset ja kahvi klo 14.30

Arpajaisten lisäksi on myynnissä sukukirjoja sekä sukuseuran omia tuotteita.
Esillä on myös Maisu Koskisen suunnittelema komea ”Karlin sukupuu”.

SUKUKOKOUS

Klo 15.00 Karlin-sukuseuran sääntömääräinen sukukokous, jossa käsitellään su-
kuseuramme sääntöjen määräämät asiat: toimintakertomus ja toimintasuunni-
telma, tilinpäätös ja tase sekä valitaan uudet sukuneuvoston jäsenet ja toiminnan-
tarkastajat.

Ilmoita ruoka-aineallergioista sähköpostilla: sirpasmaki@gmail.com

Lisätietoja sukukokouksesta antavat yhdistyksen puheenjohtajalta Antti Karli-
nilta puh. 040 – 5157945 tai antti.karlin@utu.fi ja varapuheenjohtaja Brita Kes-
kinen, puh. 0400 – 720551 tai brita.keskinen@pp.inet.fi

Toivomme, että mahdollisimman moni sukumme jäsenistä perheineen löytää
tiensä Pöytyän Kyntäjäntuvalle. Alue on osa Aurajokilaakson valtakunnallisesti
arvokasta maisema-aluetta Sen ympäristöön on koottu toistakymmentä talonpoi-
kaista rakennusta 1700-1800 -luvuilta. Kyntäjäntupa kunnostettiin talkoilla ke-
sällä 2000 ja se toimii nykyisin juhlapaikkana.

Tervetuloa Karlin-suvun jäsenet perheineen, isän tai äidin puolelta sukuun kuu-
luvat tai avioliiton kautta sukuun liittyneet!
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