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KOLME HYVÄÄ SYYTÄ OLLA SUKUSEURAN JÄSEN
Kuulumalla sukuseuraan opit tuntemaan juuresi ja suvun historiaa.
Jos omat vanhemmat ja isovanhemmat eivät enää ole kertomassa oman perheen
historiaa, sukuseuran kautta voit saada tietoa muuten jo unohtumaan jääneistä
suvun vaiheista.
Opit ymmärtämään paremmin itseäsi. Sukuseurassa olemme keränneet talteen
sukumme ainutlaatuista historiaa. Historian kautta ymmärrämme paremmin
itseämme sillä suvun historia on perusta jolle nykyinen identiteettimme rakentuu.
Yhteisöllisyys luo turvallisuutta. Luottamus ja turvallisuus auttavat meitä olemaan
avoimia myös muutoksille ja luo pohjan aidolle sekä avoimelle kanssakäymiselle
ja erilaisuuden hyväksymiselle. Terveen luottamuksen ja vahvan identiteetin
omaavina voimme olla aidosti ja rakkaudellisesti osa globaalia maailmaa.

Kuva: Jari Matikainen

Puheenjohtaja Heikki Matikaisen mukaan Matikaisten sukuseurassa on
nykyisellään noin 200 jäsentä ja uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan
toimintaan.
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HAVUKAISTEN SUKUSEURAN JÄRJESTÄMÄ MATKA VIROON 6.-9.8.2018
Havukaisten sukuseura järjestää matkan Viroon 6-9.8.2018. Yöpymiset Toilan
kylpylähotellissa, josta tehdään mielenkiintoiset opastetut retket Narvaan ja Tartoon.
Matkan hinta 2-hengen huoneissa on 295 euroa ja 1-hengen huoneessa 365 euroa.
Hinta sisältää bussikuljetukset, laivapaikka- ja lippujärjestelyt, yöpymiset
kylpylähotelli Toila Spa:ssa (3 vrk) sekä Tarton ja Narvan päiväretket ja oppaiden
palvelut.
Matkapäivien lounaat, Tartossa ja Narvassa maksavat yhteensä noin 30 euroa ja ne
maksetaan ennakkoon menomatkan aikana bussissa.
Lähtö Kiteen ABC:n pihasta 6.8 klo 4.30
Matikaiset ovat tervetulleita osallistumaan matkaan. Mahdollisia vapaita paikkoja ja
lisätietoja matkasta voi kysellä Leena Väistöltä lessunoma@gmail.com tai gsm 040514 5926. Kannattaa toimia nopeasti, sillä ennakkoilmoittautumisaika on virallisesti
päättynyt 30.4.2018.

Kuva: Visitestonia.com

Jo vakiintuneen tavan mukaisesti sukuseuramme tukee 40 eurolla kutakin matkalle
osallistuvaa Sukuseura Kiteen Matikaiset r.y henkilöjäsentä. Sukuseuran tuen
edellytyksenä on, että henkilö on ollut jäsenenä vähintään kaksi vuotta ja maksanut
kahden viimeisen vuoden jäsenmaksut (vuosilta 2017 ja 2018). Tuki maksetaan
matkan jälkeen matkan maksukuittia vastaan.
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ILTAPÄIVÄN YHTEINEN JUTUSTELUTUOKIO 7. LOKAKUUTA 2018
Sukuseuran syksyisen jutustelutuokion järjestetään Helsingin
silakkamarkkinoiden aikaan 7.lokakuuta 2018 klo 14-16.00 Roster ravintolassa,
osoitteessa Pohjoisesplanadi 17, Helsinki.

Tarjolla etukäteen varattuna pienimuotoista syötävää, teetä, kahvia, mehua ja
virvoitusjuomia.
Osallistuminen ja tarjoilut ovat maksuttomat sukuseuran jäsenille ja samassa
taloudessa asuville perheenjäsenille.
Sitovat ilmoittautumiset 20.9.2018 mennessä Heikki Matikaiselle sähköpostilla
h.matikainen@kolumbus.fi tai gsm 050 3389917. Mainitsettehan
ilmoittautumisen yhteydessä myös mahdollisista ruoka-ainerajoituksista.

Kuva: https://rosterhelsinki.com/
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SUKUSEURALLA MYYNNISSÄ OLEVAT TUOTTEET
Sukuseuran tuotteita voi ostaa ilahduttamaan itseään tai niitä voi antaa myös lahjaksi.

1) Sukukirjan hinta sukuseuramme jäsenelle 50 € (muille 60 €)
2) Sukutunnuksin varustetun pöytästandaardin hinta 30 €
3) Isännän viirin hinta 65 €.
Viirin pituus on 4 metriä ja se sopii parhaiten lipputankoon, jonka pituus on 8-9 metriä.
Sukuseuramme tuotteita voi tilata postiennakolla:
Sukuseura Kiteen Matikaiset r.y,
Metsolantie 33 04420 JÄRVENPÄÄ
Puh. 050 3389917
Tuotteiden hintoihin lisätään toimituksesta aiheutuvat postitus- ja käsittelykulut.

MUUTTUNEISTA OSOITETIEDOISTA ILMOITTAMINEN JA TIEDOTE
SÄHKÖISESSÄ MUODOSSA
Muuttuneet yhteystiedot ja toive saada tiedote sähköisessä muodossa pyydetään
ilmoittamaan
- sähköpostilla h.matikainen@kolumbus.fi
- puhelimella tai tekstiviestillä 050 3389917
Tiedote löytyy myös sukuseuran sivuilta http://www.kiteenmatikaiset.fi/
SEURAAVA VUOSIKOKOUS 2019
Seuraava Sukuseura Kiteen Matikaiset r.y:n virallinen vuosikokous järjestetään
Kiteellä heinäkuussa 2019. Vinkkejä lämminhenkisistä kokoontumispaikoista ja
vuosikokouksen yhteyteen sopivista ohjelmaehdotuksista otetaan mielellään
vastaan osoitteella Sukuseura Kiteen Matikaiset r.y, Metsolantie 33, 04420
JÄRVENPÄÄ, puh. 050 3389917
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SUKUSEURA KITEEN MATIKAISET R.Y:N JÄSENMAKSU 2018
Jäsenmaksun suorittaneet henkilöt muodostavat Sukuseura Kiteen Matikaiset ry;n
virallisen jäsenrekisterin. Vain jäsenmaksun maksaneet ovat oikeutettuja
sukuseuran tarjoamiin etuihin ja jäsentiedotteisiin.
Jäsenmaksu vuodelle 2018 on 10 euroa/henkilöjäsen.
Uudelle jäsenelle ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on 5 euroa.
Jäsenmaksun eräpäivä on 31.5.2018.
Uudet jäsenet voivat maksaa jäsenmaksun ilmoittamalla nimensä ja osoitteensa
selitekenttään. Muutoinkin maksuun liittyvässä viestinnässä toivomme
käytettäväksi selitekenttää. Erityisesti mikäli samalla tositteella maksetaan
useampia jäsenmaksuja tai sukuseuran tuotteita; tuolloin viitenumerot/jäsenten
nimet ja tuotteet tulee luetella selitekentässä.
Sukuseura Kiteen Matikaiset ry:n IBAN muotoinen tilinumero on
FI90 5153 0420 0661 97

BIC-koodi: OKOYFIHH

