Huttusten sukuseura ry

Kokouskutsu Huttusten vuosikokoukseen

Hyvä Huttusten sukuseuran jäsen, tule Sulkavalle Tiittalan kartanoon 7.-8.8.2021!
Huttusten sukuseuran vuosikokous järjestetään tänä vuonna 7.-8.8.2021 Tiittalan kartanossa, Kirkkotie
140, 58700 Sulkava. Jokainen varaa majoituksen itse joko sähköpostilla https://www.tiittalankartano.fi/ tai
puhelimitse 040 5686864. Huttusten sukuseuralle on varattu 47 majoituspaikan kiintiö, joka kannattaa
mainita majoitusta varattaessa.
Majoitustilavaihtoehdot:
Päärakennuksen kartanohuoneet (max. 11 hlö):
Karl Johan (parivuode): 60€/hlö yht. 120€
Eeva-Liisa (parivuode) 60€/hlö yht. 120€
Ukko (2 yhden hengen vuodetta) 60€/hlö yht. 120€
Charlotta (parivuode) 60€/hlö yht. 120€
Henrietta (parivuode ja yhden hengen vuode) 2 henkilöltä á 60€ tai 3 henkilöltä á 55€
Pehtorin tupa (max. 5 hlö):
Kahden makuuhuoneen huoneisto, jossa toisessa huoneessa parivuode ja toisessa 2 yhden hengen
vuodetta, olohuoneessa levitettävä vuodesohva.
2 hlö 100€/hlö yht. 200€
3 hlö 60€/hlö yht. 180€
4 hlö 55€/hlö yht. 220€
5 hlö 52€/hlö yht. 260€
Willa Lähde (max. 16 hlö):
Willassa parvella parivuode, alakerran makuuhuoneessa kaksi yhden hengen vuodetta, olohuoneessa
levitettävä vuodesohva kahdelle ja toisella yläparvella ryhmämajoitustila 10 hengelle.
Vähimmäislaskutus 320 €/vrk sis. liinavaatteet neljälle (80 €/hlö)
Majoittujia ollessa 5-8 hlö, majoitushinta 65 €/hlö
Majoittujia enemmän kuin 8 hlö, majoitushinta 60€/hlö
Edellä mainituissa tiloissa on 11 erillistä majoitustilaa yhteensä 22 henkilölle. Niiden täyttyessä on otettava
käyttöön 10 hengen yhteismajoitustila.

Huttusten sukuseura ry
Mikäli muut tilat täyttyvät käytössä on pihapiirin aittamajoitus (ulkorakennus ilman lämmitystä,
max. 15 hlö, hinta 45 €/hlö
Kaikki majoitushinnat sisältävät kartanon aamiaisen.
Majoituskapasiteetti on rajallinen, joten varmastikin on varauduttava osittain ryhmämajoitukseen.
Suositellaan, että jäsenet, joilla on asuntoauto tai asuntovaunu, pyrkisivät majoittumaan niissä.
Jos tulee lisätarve majoitukselle tai majoituspaikan varaaja ei saa Tiittalasta mieluisaa majoituspaikkaa, niin
hän voi yrittää varata majoitusta Muikkukukosta (http://www.muikkukukko.com/majoitus/ tai
puh. 050 4727173), noin 1,5 km:n päässä Tiittalan kartanolta.
Tässäkin pitää paikkansa, että varhainen lintu nappaa parhaimman madon. Eli varatkaa majoitus
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Jäseniä pyydetään ilmoittautumaan vuosikokoukseen Riitta Heikkuriselle ja varaamaan majoituspaikat
5.7.2021 mennessä.
Saunat ja grillikatos:
Kartanon yläkerrassa on ullakkosauna sekä Willa Lähteessä oma puulämmitteinen sauna, jotka ovat
majoittujien vapaassa käytössä.
Myös kaksi puulämmitteistä rantasaunaa on käytettävissämme viikonlopun aikana veloituksetta.
Rantasaunat sijaitsevat pienen kävelymatkan päässä kartanolta Tiittalan kosken rannassa. Rantasaunojen
äärellä on myös grillikatos, jonne voidaan halutessamme järjestää esimerkiksi tuon lauantain iltapala, niin
että pääsemme grillaamaan makkarat ja niiden lisänä esim. pari salaattia, patonkia ja levitettä sekä mehua
ja vettä. Ja tietysti omat eväät.
Ruokailut:
Tervetulokahvi & kahvileipä, Huttusten sukuseura maksaa
Lauantain päivällinen 25€/hlö
Iltapala 15€/hlö
Sunnuntain aamiainen sisältyy majoitushintoihin
Lounas 20€/hlö
Lähtökahvi & kahvileipä, Huttusten sukuseura maksaa
Vahvistus ruokailuista sekä mahdollisista allergioista ja erikoisruokavalioista vähintään viikkoa ennen
tilaisuutta, raaka-ainetilausten vuoksi.

Huttusten sukuseura ry
Kesäkokouksen ohjelma:
Lauantai

7.8.2021

12.00–14.00 Ilmoittautuminen, majoittuminen ja tervetulokahvit (sukuseura tarjoaa)
15.00

Katsaus Huttusen sukuseuran toiminnasta ja vapaata keskustelua

17.00

Päivällinen (jokainen maksaa ateriansa itse ravintolalle)

18.00

Saunominen siihen päälle ja grillaamista

Sunnuntai

8.8.2021

8.00–10.00

Aamiainen, kuluu huoneen hintaan

11.00

Ari Kolehmainen kertoo tutkimusten vaiheesta, esitykseen varataan aikaa
keskusteluun sekä osallistujien kysymyksiä varten

13.00

Lounas (jokainen maksaa ateriansa itse)

14.00

Sukuseuran virallinen vuosikokous (esityslista ohessa)

15.00

Päätöskahvit (sukuseura maksaa)

Perinteisesti päivä on aloitettu vuosikokouksella. Tällä kertaa kuunnellaan ensin Ari Kolehmaisen esitys
Huttusten sukuhaarojen tutkimuksesta sekä laadittavasta raportista. Esitykseen varataan reilusti aikaa
myös keskusteluille ja kysymyksille. Jäseniä pyydetäänkin miettimään valmiiksi kysymyksiä heitä
kiinnostavista Huttusten sukuhaarojen tutkimukseen liittyvistä aiheista.
Huttusten sukuseuran vuosikokouksen esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
4. Työjärjestyksen hyväksyminen.
5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon hyväksyminen.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsen maksut seuraavalle toimintavuodelle.
8. Vuosikokouksen linjaukset sukututkimuksen jatkamisesta
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja seuraavaksi toimintavuoderksi.
10. Käsitellään muut jäsenten esittämät asiat.

