
Sukuseura Silventoiset ja Silvennoiset ry. 
 

Jäsenkirje 1/ 2013              14.6.2013 

 

 

 

Sukutapaaminen 4.8.2013 
 

 Sukuneuvosto haluaa kutsua Teidät sukutapaamiseen Kerimäellä sunnuntaina 

 4.8.2013. 

 

 Ennen sukutapaamista on mahdollisuus osallistua jumalanpalvelukseen klo 10:00 

 alkaen Kerimäen kirkossa ja tutustua kirkossa olevaan Vaivaisukot -näyttelyyn. 

 http://vaivaisukot.fi/ 

 

 Sukutapaaminen aloitetaan klo 12:00 laskemalla kukat Kerimäen sankarihaudalle 

 (Sankarihaudat sijaitsevat ns. vanhalla hautausmaalla, lähimpänä kirkkoa olevassa 

 kulmauksessa). Sen jälkeen teemme tutustumiskierroksen hautausmaalla Matti 

 Lähesmaan opastamana. 

 

 Maittava lounas noutopöydästä tarjoillaan Hotelli Herttuassa (yhteystiedot kirjeen 

 lopussa) noin klo 14:00, jossa myös aikaa keskustelulle ja toisiimme tutustumiseen. 

 

 Lounaan jälkeen, noin klo 15:30 linja-autokuljetus Kallunmäelle, Kerimäen kylään, 

 jossa Matti Lähesmaan tutustuttaa meidät vanhaan Kerimäen hautausmaahan; 

 paikkaan jolla on vahva yhteys sukumme historiaan ja jossa sijaitsi Kerimäen 

 ensimmäiset kirkot. 

 http://www.anttolanseutu.fi/kylahistoriaa   

 

 Opastetun kierroksen jälkeen paluu Hotelli Herttuaan noin klo 17:00. 

 

 Sitovat ilmoittautumiset 20.7.2013 mennessä maksamalla osallistumismaksu 

 aikuiset 25,00 e ja lapset 12,50 e sukuseuran tilille:    

 Parikkalan Osuuspankki  FI16 5326 0040 0022 85. 

 (Viesti maksun saajalle: nimet ja puhelinnumerot  ja erikoisruokavaliotoivomus). 

 

Lisätietoja antaa suvun päämies Leena Eerola, puh. 050 354 0663 tai sähköposti  

leenak_eerola@hotmail.com. 

 

 

_____________ 
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Sukukokous pidettiin Kesälahdella 11.8.2012 

Sukukokoukseen oli saapunut 29 osallistujaa, suurin osa Silvennoisia. Sukuseuraan 

kuulumattomilla oli kokouksessa puheoikeus, mutta ei aloite-, eikä  äänioikeutta. 

Kokous käsitteli ja hyväksyi sääntömääräiset asiat. 

Kokous valitsi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi sukuneuvoston, joka järjestäytyi 

seuraavasti: 

Sukuneuvosto: 

Suvun päämies Leena Eerola, puh. 050 354 0663, leenak_eerola@hotmail.com  

Suvun varapäämies Eija Haiko, puh. 044 554 7005, eija.haiko@gmail.com 

Sukukirjuri Karoliina Silvennoinen, puh. 040 579 1087 

karoliina.silvennoinen@gmail.com  

Rahastonhoitaja ja jäsenkirjuri Mika Silventoinen, puh. 040 534 8537, 

mika_tapani.silventoinen@pp.inet.fi 

Raili Aallonen, puh. 044 2010313, pentti.aallonen@phnet.fi         

Aino Kokkonen, puh. 050 461 85 07, aino.kokkonen@kotiportti.fi 

Varajäsen Merja Silvennoinen, puh. 040 560 2984, merja.silvennoinen@hotmail.com  

Varajäsen Seppo Silvennoinen, puh. 050 531 3825, s.silvennoinen@suomi24.fi 

Jäsenmaksu  
Kerimäen sukukokouksessa päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi 10,00 e/vuosi. 

Erillistä liittymismaksua uusille jäsenille ei edelleenkään ole. 

_____________ 

 

 

Jäsenasiat 
 

Olethan muistanut maksaa jäsenmaksusi? Jäsenmaksun voi maksaa joko vuosittain tai 

kerralla kolmeksi vuodeksi sukuseuran tilille:  

Parikkalan Osuuspankki FI16 5326 0040 0022 85 

(Viesti maksun saajalle: nimi, osoite ja mahdollinen sähköpostiosoite, sekä aikajakso: 

2012 - 2013 10,00 e, tai 2012 - 2015 30,00 e.)  

 

Sukutapaamisessakin on mahdollista maksaa jäsenmaksu ja siitä saa silloin kuitin. 

Jotkut ovat jo maksaneet jäsenmaksun edellisten vuosien tapaan. Tilivuoden katko on 

30.4. Tarkempia tietoja saa rahastonhoitaja Mika Silventoiselta, puh. 040 534 8537, 

mika_tapani.silventoinen@pp.inet.fi.  

 

Sukuseuralle on perustettu oma Facebook-ryhmä: Silventoiset - Silvennoiset 

 

_____________ 
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Yleistä 
 

 Varaathan majoituksesi ajoissa, sillä Savonlinnan Oopperajuhlat päättyvät 3.8.2013! 

 Majoitusvaihtoehtoja löytyy Savonlinnasta ja Kerimäeltä useita, kuten: 

  

 Hotelli Herttua   

osoite:  Veneenniementie 64, 58200 Kerimäki 

puh. 015 769 900 

www   www.herttua.fi/ 

sähköposti: herttua@herttua.fi 

 

Lisätietoa: 

www.savonlinnaseutu.fi 

www.savonlinna.travel 

  

Kerimäellä samana viikonloppuna 2.8. - 3.8.2013 Puruvesi Pop -festivaali: 

http://www.keiku.fi/puruvesi-pop/ 

 

 

 

 Lämpimästi tervetuloa! 

 

 

 

 

 Karoliina Silvennoinen 

sukukirjuri 
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