
FRANGIN SUKU
www.franginsuku.fi

Raili Kuusjärvi, sihteeri
Kylänpääntie 5, 04310 TUUSULA
040 548 1819  
kuusjarvi.raili@gmail.com

HYVÄ SUKULAINEN

Frangin suvun XVII sukukokous pidetään sunnuntaina kesäkuun 9. päivänä 2019 
alkaen klo 10 Tampereella Näsijärven rantamilla TAKON SOUTAJAT ry:n 
SOUTUSTADIONILLA, os. Hatanpään Puistotie 6, 33900 Tampere.

Julkinen liikenne: bussit 11 ja 21 keskustorilta Sarviksen pysäkille / omalla autolla 
saapuvat: 40 parkkipaikkaa, hae lupalappu autosi sisälle sihteeriltä tullessasi. 

Tervetuloa kaikki suvun uudet ja vanhat jäsenet tutustumaan toisiimme! Kerro kutsusta 
muille sukulaisille ja innosta mukaan. Ilahdumme kovin suvun nuoremmistakin 
jäsenistä, joten otahan kokoukseen mukaan!

SUVUN HARRASTUSTÖIDEN NÄYTTELYN kokoamme jälleen kokoukseen. Tuo siis 
tullessasi omia aikaansaannoksia ja varusta nimelläsi.

SUVUN VALOKUVIA, DIOJA, VIDEOITA, LEHTILEIKKEITÄ, KIRJOITUKSIA 
toivomme saavamme esille. Jatkuvasti keräämme edelleen materiaalia Tietoa ja tarinaa
Frangin suvusta –kansioon. Tänä vuonna toivomme erityisesti suvun muistoja Kuru-
laivan haaksirikosta. Kirjoitus voi olla käsin tai koneella kirjoitettu tai ääninauha 
haastattelusta. LÄHETÄ KIRJOITUKSESI + VALOKUVAT LEILA SALMISELLE 
VIIMEISTÄÄÄN 1  .  5.2019 SÄHKÖISESTI OSOITTEELLA     leilasalminen1@gmail.com
tai kirjeitse sihteerin osoitteeseen.

ARPAJAISET ovat muodostuneet jo sukukokouksemme perinteeksi. Toivomme 
entiseen tapaan pieniä arpajaispalkintoja kertyvän sukulaisilta. Kiitos jo etukäteen!

SUVUN MYYNTITUOTTEITA SAATAVANA KOKOUSPAIKALLA:  SUKUKIRJA 30 €, 
TIETOA JA TARINAA FRANGIN SUVUSTA 25 € JA TÄYDENNYSOSAT 8 €, KORTIT 
1 € / 7 kpl 5 €, SUVUN PINSSI 3 € JA KIRJEENSULKIJATARRA-ARKKI 2 €. KIRJAA 
”FELIX FRANG” VÄRIKUVIN / MV on muutama kpl saatavana..

Mikäli SUVUN JÄSENMAKSU 20 € / talous ja 10 € / yhden hengen talous vuosilta 
2015-2016 on suorittamatta, maksa suvun uudelle tilille 
KYLLIKKI LAHTINEN / FRANGIN SUKU FI65 8358 0710 1014 95

ILMOITTAUTUMISLOMAKE LIITTEINEEN PALAUTETAAN 13.5.2019  MENNESSÄ 
sihteerille yllä olevaan osoitteeseen.

MAKSUT SITOVASTI Frangin suvun tilille 5.6.2019 35€ (sis. kokouskulut + tarjoilun), 
kokouspaikalla maksettaessa 40€  /  lapset 12 vuoteen veloituksetta.

http://www.franginsuku.fi/
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HYVÄ SUKULAINEN 

Frangin suvun XVII sukukokouksen aika lähestyy. Sukukokous pidetään sunnuntaina 
kesäkuun 9. päivänä 2019 alkaen klo 10 Tampereella Näsijärven rantamilla TAKON 
SOUTAJAT ry:n SOUTUSTADIONILLA, os. Hatanpään Puistokuja 6, 33900 Tampere 

Julkinen liikenne: bussit 11 ja 21 keskustorilta Sarviksen pysäkille / omalla autolla 
saapuvat: 40 parkkipaikkaa, hae lupalappu autosi sisälle sihteeriltä tullessasi. 

Saadessanne sukukokoustiedon kotisivuilta tai lehdistä sukutoimikunta toivoo, että TE 
HYVÄT SUKULAISET voitte olla yhteydessä omiin sukulaisiinne kertoen ja kutsuen 
sukukokoukseen sekä toimittamaan ILMOITTAUTUMISLOMAKKEET ja muun 
materiaalin siten, että viimeinen palautuspäivä on 13.5.2019 postitse tai 
sähköpostilla.

Sukutoimikunta toivoo, että tällä tavoin tieto ja kutsu menee kaikille sukulaisille perille ja
mahdollisimman moni voisi osallistua Frangin suvun XVII sukukokoukseen.

Frangin suvun kotisivuilla on sukulaisia varten
1. ilmoittautumislomake
2. sukukokouksen kutsukirje
3. muuttuneiden ja lisättävien tietojen lomake, joka palautetaan 

ilmoittautumisen yhteydessä

Tiedot voi toki antaa myös muulle paperille kirjoitettuna.

Kiitos Sinulle asian hoitamisesta

Tervetuloa sukukokoukseen!

Frangin suvun sukutoimikunta

mailto:kuusjarvi.raili@gmail.com
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 LOMAKE 2
Raili Kuusjärvi, sihteeri  2019 
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FRANGIN SUKU

MUUTTUNEET JA LISÄTTÄVÄT TIEDOT (tarkka osoite, puhelinnumerot 
suuntanumeroineen, sähköiset yhteydet, kuolleet, suvun uudet jäsenet, avioliitot 
avoliitot, lapset jne päivämäärineen ja paikkakuntineen)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________

******************************************************************
 
NIMI  ______________________________________________________________

LÄHIOSOITE  _______________________________________________________

POSTINUMERO______________ POSTITOIMIPAIKKA ______________________

PUHELIN  (0__) ______________ MATKAPUHELIN 0___ ____________________

sähköposti (kirjoita selvästi, onko osoitteessa vain pieniä kirjaimia)

Minulle saa lähettää sukukokoustiedot sähköpostilla (     ), merkitse rasti.

mailto:kuusjarvi.raili@gmail.com
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040 548 1819  
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Sukutoimikunta

FRANGIN SUKU

ILMOITTAUTUMINEN  XVII  SUKUKOKOUKSEEN  TAMPEREELLE

Ilmoittajan nimi ja sukutunnus: _________________________________

Ilmoittautuminen on sitova.  Pyydämme palauttamaan LOMAKKEET 1 JA 2 
välittömästi, viimeistään 13.5.2019 mennessä sihteerin osoitteeseen (katso yllä),
jotta saamme kokouspaikan asiat valmisteltua.

Perheestämme osallistuu kokoukseen

______ aikuista    ______ lasta      

Osallistujien nimet  (mikäli muistat sukutunnukset, ilmoita nimen yhteydessä)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Erityisruokavalio________________________________________________________

Tervetuloa XVII sukukokoukseen TAMPEREELLE
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