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KESÄKIRJE 2016 

________________________________________________________________________________ 

HYVÄT  SUKULAISET! 

IN  MEMORIAM  

Heraldikko Jukka Suvisaari ( 1941 – 2015 ). Sukuseuramme vaakunan suunnitellut 

maamme eturivin heraldikko Jukka Suvisaari poistui keskuudestamme vuoden 

2015 lopulla. Hän oli sukuseuramme jäsen ja sai sukuseuramme standaarin 2014. 

_______________________________________________________________________________ 

Sukuseuramme pitää joka toinen vuosi vuosikokouksen juhlien samalla syntymäpäiväänsä. 

Viimeksi vietettiin 20-vuotispäiviä Mäntsälässä, Sälinkään kartanossa. Aika on rientänyt niin 

vinhasti, että tuntuu kuin juhla olisi ollut viime vuonna.  

Vaan ei. Viime vuonna tehtiin kesäretki Lahteen. Se olikin ensi kerta kun Lahdessa kokoonnuttiin.  

Vuonna 2006 olimme Messilässä, joka usein mielletään kuuluvaksi Lahteen. Vesijärven rannalla 

sijaitseva Messilä on kuitenkin Hollolan alueita.Vuosikokouksen ja 22- vuotiaan sukuseuramme 

juhlapaikaksi seuloutui pitkällisen etsinnän jälkeen uudelleen Lahti  ja sen tunnettu Tapanilan 

hiihtomaja – arkkitehtuurinen aarre Vesijärven läheisyydessä. Rakennuksen on suunnitellut 

kaupungin arkkitehti Valter Karisalo v.1964. Hiihtomaja kunnostettiin hiljattain ja avattiin v. 2013 

tunnelmallisine puitteineen myös kokouksille, tapahtumille ja juhlille.  Catering- palveluista vastaa 

Lahden Ateria. 

 

                     VUOSIKOKOUS  JA – JUHLA   LAUANTAINA 20.08.2016 

                     TAPANILAN  HIIHTOMAJA,  LAHTI 
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JUHLAPAIKAN OSOITE 

Käyntiosoite: Mäkirinteenkatu 29, 15950 Lahti 

Postiosoite: Hiihtomajantie 98, 15950 Lahti  

OPASTUS: Lahden linja-autoasemalta Jalkarannantieltä n. 4.km, käännös vasempaan 

Mäkirinteenkadulle, aja n. 0,6 km ja olet parkkipaikalla,josta vielä n. 150 m kävelymatka.  

Hiihtomajantie on huolto-ja pelastustie. Henkilöt, joille kävely on vaikeaa, saavat käyttää sitä.      

Aja Lahti–Hämeenlinna–tietä, jos tulet lännestä käänny vasta toisesta Keskussairaalan tienviitan 

kohdasta Keskussairaalankadulle, Lahdesta tullessa ensimmäisestä. Sitten n. 50 m 

Tähtitorninkadulle, sitä n. 50 m Sammalsuonkadulle. Käänny vasemmalle Hiihtomajantielle. Ainoa 

rakennus sillä tiellä on juhlapaikka.  
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JUHLAKOKOUKSEN AIKATAULU 

Klo 11.00 alkaa osallistujien nimien tarkistus ja kokouskilpien jako pääsisäänkäynnin aulassa. 

Näiden alkumuodollisuuksien jälkeen voi siirtyä nauttimaan Lahden Aterian buffet –pöydän 

antimia.  

 

MENU 

Mango-broilerisalaattia 

Vihreää salaattia ja kastiketta  

Tomaatti -purjosalaattia 

Kylmäsavulohta ja remoulade -kastiketta 

Tilliperunoita 

Naudanlihakastiketta 

Veneperunoita 

Leipäpöytä 

Ruokajuomana: Vesi, maito, piimä, kotikalja ja mehu 

Kahvi, tee ja vadelmakakkua  

Hiihtomajalla on anniskeluoikeidet! 

Ruokailun päätyttyä puheenjohtaja Susanna Paavola toivottaa kokousväen tervetulleeksi.  

Muistokynttilät sytytetään poisnukkuneille jäsenille. Juhlapuheen jälkeen puheenjohtaja ojentaa 

pöytästandaarit seuraaville kunniajäsenille: Seija Parikka, Heikki Lario, Tapio Anttila ja 

Markku Metsä. 

Emil Paavola esittelee Dordela-sukukirjan uusitun ja täydennetyn digitaaliversion 

kokonaisuudessaan. 

Puheenjohtaja Susanna Paavola avaa varsinaisen vuosikokouksen. 

 

KOKOUKSEN ESITYSLISTA 

1§ Kokouksen avaus. 

2§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä 

     kaksi ääntenlaskijaa. 

3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5§ Esitetään sukuseuran tilinpäätökset, vuosikertomukset, ja toiminnantarkastajien 

      lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta.                                                       

6§ Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. 
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7§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja    jäsen- 

      maksut seuraavalle toimikaudelle. 

8§ Valitaan hallituksen jäsenet. 

9§ Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä seuraavaksi  

      toimikaudeksi. 

10§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

11§ Kokouksen päättäminen. 

 

ILMOTTAUTUMINEN  JUHLAKOKOUKSEEN  15.7. MENNESSÄ!!! 

Sähköposti: Marja Lähdemäki   marja.lahdemaki@gmail.com 

Puhelin:       Salme Toivonen   0400 252269 

Tarvittavat tiedot:  Oma nimi, muiden kanssasi osallistuvien henkilöiden nimet 

  Tulet(te)ko yhteisellä bussilla , mistä nousette kyytiin. 

  Tulet(te)ko bussilla/junalla Lahteen. 

  Onko ruoka-allergioita. 

  Mainitse myös jos haluat hankkia ”isännänviirin”. 

BUSSIKULJETUS:  LEHTIMÄEN LIIKENNE 

Lähtö:   Myrskylä, Salen edestä   klo 10.00 

             Orimattila, Tori (Orion)   klo 10.20 

             Lahti, Rautatieaseman tilausajopysäkki                       klo 10.45 

             Linja-autoaseman tilausajopysäkki  klo 10.50 

Paluukuljetus, lähtö n. klo 16.00 

VUOSIJUHLAKOKOUKSEN  MAKSUT 

JUHLALOUNAS 35€ ,         lapset 10v >        17 € 

BUSSIKULJETUS  meno/paluu   Myrskylä ja Orimattila 10 € ,  Lahti 5 € 

SUORITA MAKSU YHDISTYKSEN TILILLE: FI64 5611 1640 0181 70 

Viite on jäsennumerosi, joka on kirjeen osoitetarrassa. 

Jos maksat useamman henkilön maksun kirjoita heidän nimensä viestiosioon. 

VASTA  MAKSU  VAHVISTAA  OSALLISTUMISEN JUHLAVUOSIKOKOUKSEEN ! 

________________________________________________________________________________ 
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Vuosijuhlakokouksessa on tilaisuus hankkia sukuseuran tuotteita! 

 

  

Sukuseuran pöytäviiri: 30 € / kpl Sukuseuran isännänviiri: 100 € / kpl (vain 

tilauksesta!) 
 

  
                    Rintamerkki: 8 € / kpl                        Rintanappi: 2€ / kpl 

 

 
Lippalakki: 10€ / kpl (värit: beige, vihreä ja musta) 

________________________________________________________________________________ 

Lopuksi sokerina pohjalla: Sukuseuralla on nyt oma MARSSI, jonka on sanoittanut ja säveltänyt 

hallituksemme jäsen Mauri Turunen!!! Laulun voima on aina ollut uskomattoman väkevä ja 

ihmisiä yhdistävä tekijä. Aivan mahtava asia. Ohessa pieniä maistiaisia Dordela-Krämer-marssista. 
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________________________________________________________________________________ 

HYVÄT SUKULAISET!  TERVETULOA  LAHTEEN! 

Ja hyvää kesää toivottaa hallituksen puolesta 

Reijo Ollinen, tiedottaja 

 


