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Hyvät levyläiset.
Tervehdys jälleen kaikille levyläisille
lähestyvän Joulun ja Uuden Vuoden
merkeissä.

Nyt päättyvänä vuonna ei sukuseurallamme
ollut varsinaista ohjelmaa, vaan kesätapaaminen oli järjestetty Karjalaisten
Kesäjuhlien yhteydessä Jyväskylässä. Osanotto oli tosin hyvin vaisu.
Sukuseuran puheenjohtajana jatkaa edelleen allekirjoittanut ja hallituksessa
toimivat Laura Laaninen, Marja Nyberg, Pentti Jukola, Seppo Levy, Petri
Vauhkonen sekä rahastonhoitajana Seppo Ulvila.
Sukukirjaa on jäljellä vielä noin 30 kappaletta. Toivotaan, että nekin tulevat
myydyiksi lähivuosina.
Tulevaa toimintaa
Joulutarjouksena sukukirjaa voi tilata nyt hintaan 35,- eur + postikulut 8,40 tai kaksi kirjaa
kerralla á 30,- eur/kirja + postikulut. Joulun jälkeen hinta palautuu normaaliksi 40,- eur/kirja.
Nyt on hyvä tilaisuus antaa kirja lahjaksi tilaamalla se sähköpostitse osoitteesta
jarmolevy@gmail.com.
Muistolaatan huoltomatka 2018. Muistolaatta on nyt ollut paikallaan kymmenen vuotta ja
tekstit vaativat huoltoa. Olemme toteuttamassa matkaa Suojärvelle 29.6. – 2.7.2018. Alustava
tarjous 25 hlön matkaa varten on Ykkösmatkoilta Kuopiosta. Matkan hinta on 256€ / hlö / 2hh
+ ryhmäviisumi 85 eur/hlö. Zoja on varannut meille Suojärvellä majoituksen kahdelle yölle.
Tämä majoitus maksetaan itse (n. 40-70 eur/yö). Sukuseura tukee tätä majoitusta niin, että
toinen yö on veloitukseton sukuseuran jäsenille. Hinnat ovat suuntaa antavia, koska lopullinen
hinta määräytyy lähtijämäärän mukaan. Lähtö on Kuopiosta. Varaa matkasi ajoissa
sähköpostitse jarmolevy@gmail.com.
Kuopion sukukokous vahvisti Levyjen sukuseura ry:n vuosimaksuksi vuosille 2018 ja 2019
20.- € /henkilö. Pyydämme Sinua ystävällisesti suorittamaan maksun tilille
FI75 5221 0520 0452 06, Levyn suku. Viitenumero on 54098. Eräpäivä on 15.3.2018. Kiitos.
Jäsenet saavat jäsenetuna alennuksia mm. järjestämistämme matkoista. Jäsenyys oikeuttaa
myös käyttämään ääntä sukuseuran kokousten äänestyksissä.
Tämä kirje jaetaan ainoastaan sähköpostijakeluna. Jos lähipiirissäsi on henkilöitä, joilla ei ole
sähköpostiosoitetta käytettävissään, tai tiedät, että tämä kirje ei ole mahdollisesti mennyt
hänelle, ole hyvä ja anna heille tästä tulostettu versio. Kirje löytyy myös sukusivuiltamme
netistä www.levyjensuku.net.

Hauskaa Joulua ja
Onnellista Vuotta 2018 koko suvulle
Jouluterveisin
Sukuseuran hallitus: Pentti Jukola, Jarmo Levy, Laura Laaninen, Seppo Ulvila, Marja
Nyberg, Petri Vauhkonen ja Seppo Levy .

