PAGANUKSEN SUKUSEURA RY
Jäsentiedote 2/2020/24.06.2020
HYVÄ SUKULAINEN
Paganuksen sukuseura ry:n varsinainen sääntömääräinen sukukokous ja sukujuhla
järjestetään lauantaina 29.8.2020 klo 13.00 alkaen,
Karjala-talolla, Laatokka sali, Käpylänkuja 1 Helsinki.
https://www.karjalanliitto.fi/karjalatalo.html
Ohjelma tällä kertaa hieman supistettuna korona tilanteesta johtuen. Kokous on
jäsenille ilmainen.
13.00 Varsinainen kokous ja lyhyt sukujuhla
14.00 Kahvitarjoilu
14.45 Sukujuhla ja arvonta
16.00 Omatoimista ohjelmaa
Ilmoittautuminen sukukokoukseen 14.8.2020 mennessä ari.paganus@gmail.com
Karjala-talon ravintola ei ole auki ja tilaamme kahvitarjoilun ilmoittautuneiden
määrälle. Osallistujilta toivotaan pientä arvota lahjaa mukaan ikään kuin
osallistumismaksuna.
JÄSENMAKSU 2020
Toivomme myös tarkistamaan onko jäsenmaksu maksettu. Maksamalla jäsenmaksun
mahdollistatte sukuseuran toimintaa jatkossa. Jäsenyys oikeuttaa myös Paganuskuvat
sivuston käytön.

Seuran jäsenmaksu on 20 € jäseneltä vuodessa. Sukuseuran ainaisjäsenyys on
jäsenmaksu kymmenkertaisena eli 200 €. Tänäkin vuonna tarjoamme uusille
vuosijäsenille lisäetuna sukuseuran viirin toimituskuluineen alennettuun hintaan 15 €
(sisältää toimituskulut) ja uusille tänä vuonna liittyville ainaisjäsenille toimitamme viirin
ilmaiseksi. Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta
täyttänyt Suomen kansalainen tai ulkomaalainen, joka isän tai äidin puolelta on sukuun
kuuluva tai avioliiton kautta on siihen liittynyt.
Sukuseuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka
ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.
Ohjeet maksun suorittamiseksi löytyvät tämän tiedotteen lopusta. Huomioittehan, että
vuosijäsenen jäsenmaksusta ei lähetetä erikseen muuta laskua.
Mikäli vuosijäsenen jäsenmaksu on jäänyt maksamatta kaksi vuotta peräkkäin,
katsotaan jäsenen eronneen sukuseurasta, eikä jäsentiedotetta enää lähetetä.
Sukuseuraan voi liittyä takaisin maksamalla jäsenmaksun.

Paganuksen Sukuseura ry jäsenmaksu 2020
Vuosijäsen jäsenmaksu 20,00 €
Ainaisjäseneksi liittyminen 200,00 €
Tilinumero FI 9181469710127308
Ei viitenumeroa.
Viesti: oma nimi, syntymäaika ja osoite sekä mahdollinen sähköpostiosoite
Ne joilta jäsenmaksu on jäänyt maksamatta tältä vuodelta, maksu tulisi
suorittaa ennen sukukokousta.
Osoitteen ilmoittaminen takaa sen, että jäsenposti tulee oikeaan osoitteeseen. Mikäli
ilmoitatte sähköpostiosoitteenne, niin tiedotteet lähetetään sähköpostilla.
Kertokaa sukulaisille, jotka eivät ole saaneet tiedotettamme, seurastamme ja
kannustakaa liittymään jäseneksi. Puheenjohtajalta tai hallituksen jäseniltä saa
lisätietoja.

Sukuseuramme vaakunoita myynnissä
Vaakunan viiriosan hinta on 25,00 euroa +postikulut (kirjeenä), jalustaosan voi
hankkia helposti itse useimmilta paikkakunnilta 15-20 euron hintaan. Hallituksen
jäsenet ottavat vastaan tilauksia.
Lipputankoviiri

Jos on olet kiinnostunut lipputankoviirin eli isännänviirin hankkimisesta, ota yhteys sihteeriin
veikko.suoninen@elisanet.fi puh. 0408287072.
Viirin malli hyväksyttiin samana vuonna kuin lippukin 2016, mutta silloin ei ollut tarpeeksi
kiinnostuneita viirin hankkimisesta. Viirin hinta on noin 100€ luokkaa riippuen
valmistustekniikasta ja tilausmäärästä.
Viiriä ei tilata näillä näkymin sukuseuralle varastoon.

Nettisivut

http://paganuksensukuseura.net/

Facebook : Sukuseuran Ryhmän löydät osoitteesta: www.facebook.com ja sieltä
haulla Paganuksen sukuseura.

Sukuterveisin
Paganuksen Sukuseura ry
Hallitus

