KOPOSTEN SUKUSEURAN SUKUPÄIVÄT KORPILAHDELLA
19 – 20. 2008
Kokoukset, juhlat, ruokailut ja majoitus Alkio-opiston tiloissa.
Lauantaina 19.7.
10-12.30
13-16

16-16.45
17.00
19.30-23

21-24

Kokoontuminen, ilmoittautuminen, majoittuminen ja lounas
Korpilahti lähiympöristöineen – kappale kauneinta Keski-Suomea.
Bussiretki Luhangan pitäjänTammijärvelle, missä tutustumme
Peltolan mäkitupalaismuseoon ja nautimme naapurissa päiväkahvit.
Matka jatkuu Leivonmäelle, missä tutustumme Mäkiahon pienjuustolaan, talon ja juustolan isäntä Pekka Hytönen kertoo juustolan
tarinaa ja erikoisesti tilalla kehitetystä HumuPekka-juustosta, mitä
myös maistelemme. Tilaisuus on myös hankkia maistuvat juustotuliaiset kotiin. Sitten palataankin Korpilahdelle. Retken hinta 15 €
sisältäen museon pääsymaksun ja päiväkahvit.
Hallituksen kokous
Sukuseuran vuosikokous auditoriossa
Koposten iltamat
Päivällisen jälkeen ohjelmaa mm.musiikkia, Alkio-opiston tervehdys,
sukututkimustoimikunnan pj:n Hannu Rauno Koposen katsaus,
arpajaiset (arpajaisvoittolahjoitukset- esim. leivonnaiset, hyvät kierrätystavarat yms.- tervetulleita). Seurustelua uusien ja vanhojen
tuttavien kanssa, välillä yhteislaulua.
Iltasauna halukkaille oivallisella rantasaunalla. 2 saunaa käytössä,
naisille ja miehille.

Sunnuntaina 20.7.
8-10
Aamiainen
9.30
Kunniakäynti Korpilahden sankarihautausmaalla ja kukkalaitten
lasku.
10.00
Jumalanpalvelus Korpilahden kirkossa
11.30
Sukulounas
13.30
Sukujuhla
Tervehdyspuhe, sukuseuran esimies Kyösti V. Koponen
Tervehdys Korpilahden kunnanvaltuuston pj. Heidi Nieminen
Korpilahden seurakunta, pastori Antti Koivisto
Musiikkia Riikka Suni-Lajunen, viulu ja Elisa Suni piano
Esitelmä Sukututkimuksen ja modernin perinnöllisyystieteen
kohtaaminen, Turun Yliopiston kansleri, professori
Eero Vuorio
Musiikkia Riikka Suni-Lajunen, viulu ja Elisa Suni piano
Huomionosoitukset ja päätös, sukuseuran esimies Kyösti V.Koponen
Yhteislaulu Keski-Suomen kotiseutulaulu.
Sukujuhlan jälkeen tärkeä infotilaisuus niille osanottajielle, jotka voivat ja haluavat olla
mukana oman sukuhaaransa puitteissa Koposten suvun tutkimustyössä tarkoituksena
aloittaa Koposten suku 3 kirjan tekeminen. Alustukset: arvostettu sukututkija Raimo
Suomalainen ja oman sukuseuramme sukututkimustoimikunnan puheenjohtaja Hannu
Rauno Koponen. Tilaisuus kestää noin tunnin.

Sukukokouksen hinnat:
Täysihoitohintaan sisältyy majoitus yhden/kahden hengen opiskelijahuoneissa tai
Alkiorannan rivitalohuoneistoissa, missä liinavaatteet ja pyyhkeet sekä lauantaina
lounas ja päivällinen, sunnuntaina aamiainen, sukulounas ja täytekakkukahvit.
Täysihoitohinta
2 h. huoneessa
85.00 € /hlö
”
1 h.
”
95.00 € / ”
”
lapset 5-12 v.
42.50 €/ ”
”
” 2-4 v.
21.00 €/ ”
Täysihoitohintaan sisältyy majoitus yhden/kahden hengen opiskelijahuoneissa tai
Alkiorannan rivitalohuoneistoissa, missä liinavaatteet ja pyyhkeet sekä lauantaina
lounas ja päivällinen, sunnuntaina aamiainen, sukulounas ja täytekakkukahvit.
Täysihoitohinta
2 h. huoneessa
85.00 € /hlö
Ruokailut tapahtuvat seisovasta pöydästä. Hintaan sisältyy myös lauantai-iltana
rantasaunan käyttö. Jos joku tarvitsee majoitusta jo perjantai-illasta, on se
mahdollista, siitä on ilmoitettava majoitusvarauksen yhteydessä.
Opiston ilmoittautumispisteen vieressä on sukuseuran infopiste, mistä voi ostaa
sukuseuran julkaisemia kirjoja, rintamerkkejä yms. sekä tarvittaessa voi myös
jättää jaseneksiliittymislomakkeen.
Puolihoitohinta la-su
50.00 €/hlö
Puolihoitohintaan sisältyy lauantaina lounas ja päivällinen, sunnuntaina lounas ja
päiväkahvi, kaikki seisovasta pöydästä.
Erillishinnat:
Lounas lauantaina seisovasta pöydästä
Päivällinen ”
”
”
Lounas sunnuntaina ”
”
Päiväkahvi ”

11.00 €
17.00 €
17.00 €
5.00 €

Maksu tapahtuu ilmoittautumisen yhteydessä 19-20.7. tehtyjen tilausten mukaan,
jolloin jokainen saa maksulipukkeet ruokailun yhteydessä käytettäväksi.
Järjestelyjen vuoksi Alkio-opisto edellyttää sukuseuralta ennakkoon osallistujamääräilmoituksen, miksi sukukokoukseen tulijoita pyydetään ilmoittautumaan
tämän lehden takakannessa olevalla irtileikattavalla lipukkeella 30.6.08
mennessä osallistumisensa. Majoitusvarauksensa kukin hoitaa itse 30.6.08
mennessä suoraan Alkio-opistoon puh. 014 – 820101 tai sähköpostilla os.
toimisto@alkio.fi
TERVETULOA KOPOSET SUKUKOKOUKSEEMME. KERRO MYÖS TUNTEMILLESI
KOPOSILLE JA ERIKOISESTI LAPSILLE TÄSTÄ TILAISUUDESTA.
Lisätietoja tarvittaessa:
Heikki Koponen
puh. 050 5399506 (Jyväskylä)
Kyösti V. Koponen
puh. 017 5561294

ILMOITTAUTUMISKORTTI
Koposten sukuseura ry:n sukupäiville 19-20.7.2008 Korpilahdella

Postimerkki

Täytä kääntöpuolen kohdat henkilömäärineen, leikkaa irti, pane postimerkki
ja postita 30.6.08 mennessä.

KOPOSTEN SUKUSEURA ry.
Kyösti V. Koponen
Taivalmäentie 2
79130 SORSAKOSKI

ILMOITTAUTUMINEN KOPOSTEN SUKUSEURA ry:n SUKUPÄIVILLE 19-20.7.2008
Merkitse rasti osallistumisesta

Merkitse henkilöiden lukumäärä
Aikuiset
Lapset 5-12 v 2-4 v.

______ Täysihoito
_______
”

2 h. huone (majoitus ja ruokailut) _______
1 h.
”
”
______
______Puolihoito
______
______Retki bussilla lauantaina
______

_______

_______

______
______
______

______
______
______

______
______
______
______

______
______
______
______

Erillishinnat:
______Lounas lauantaina
______Päivällinen ”
______Lounas sunnuntaina
______Päiväkahvi ”
Päiväys: ____________

______
______
______
______
Allekirjoitus

______________________________
Tarvittaessa nimen selvennys

Puh.no ja osoite __________________________________________

