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Arvoisa Strandénien sukuseuran jäsen, 
 
Strandénien sukuseura perustettiin Kiteellä 30.6.2007. Sukuun kuuluvia paikalle saapui lähes 140. 
Sukuseuran säännöt hyväksyttiin. Vuosikokous lähestyy. Se pidetään Kiteellä, joka on seuran 
kotipaikka. Ajankohta on lauantai 28.6.2008. Tarkempi paikka ja ohjelma on tässä tiedotteessa. 
Olet lämpimästi tervetullut! 
 
Liittymislomake 
Sukuseuraan liittyminen on helppoa. Liittymislomake löytyy sukuseuran nettisivuilta 
www.strandeniensukuseura.info 
 
Sukuseuran hallitus 
Sukuseuran hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Teo Strandén Vantaalta, varapuheenjohtajaksi 
Timo Ahvo Lahdesta, sihteeriksi Marjatta Kuitunen Espoosta, taloudenhoitajaksi Irma Väyrynen-
Valtimo Helsingistä ja hallituksen muiksi jäseniksi Leena Holopainen Vantaalta, Eeva Kokko 
Liperistä ja Aino Strandén-Sorvisto Pyhäselästä. Sukuseura on merkitty rekisteriin 11.12.2007. 
 
Jäsenmaksu 
Jäsenmaksukausi on vuosikokouksesta vuosikokoukseen. Seuraavan kauden maksulomakkeet 
postitetaan tänä vuonna ennen vuosikokousta, jatkossa kesäisin pidettävän vuosikokoukseen 
jälkeen. Pyydämme niitä, jotka eivät ole vielä maksaneet kuluvan kauden jäsenmaksuaan, 
hoitamaan asian 15.6.2008 mennessä. Perustamiskokouksessa kahdeksi kaudeksi päätetty 
jäsenmaksu on 15 €/henkilö/kausi.  Lisätietoja antaa seuran taloudenhoitaja Irma Väyrynen-
Valtimo, sähköposti irma.vayrynen-valtimo@hotmail.com tai puhelimitse 040 525 9712. 
 
Jäsenviestinnälle oma sähköinen postilaatikko 
Sukuseuran jäsenten käyttöön on perustettu sähköinen postilaatikko. Sen osoite on 
postia@strandeniensukuseura.info 
Hallitus toivoo sukuseuran jäsenien lähettävän laatikkoon palautetta, kysymyksiä ja ideoita 
toiminnan kehittämiseksi. Laatikon postia pääsevät lukemaan vain seuran puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja. 
 
Sukuseuran vuosikokous on 28.6.2008 Kiteellä 
Viime kesän vuosikokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti sukuseuran vuosikokous järjestetään 
lauantaina 28.6.2008.  Kokouspaikka onkin nyt Kiteen Huvikeskuksen auditorio, Välttimäentie 4. 
Aiemmin ilmoitettu Kitee-sali joutuikin remonttiin eikä ole käytettävissä enää tänä kesänä. 
 
Kokous alkaa klo 13:00. Sitä ennen on lounasaika klo 11:30 – 13:00. Ravintola Kiteenhovissa, 
Hovintie 2, on noutopöytä tarjolla hintaan 7,50 €/henkilö. Vastapäisellä ABC-liikenneasemalla, 
Kiteentie 20, on lounasta tarjolla myös. Maksaessa kannattaa mainita, että kuuluu Strandénien 
sukuseuraan.  
 



 
VUOSIKOKOUKSEN OHJELMA 
klo 13:00 

• Tilaisuuden avaus: puheenjohtaja Teo Strandén 
• Vuosikokousasiat 
• Juhlaesitelmä Strandénin suvusta. Esityksen pitää Aino Strandén-Sorvisto ja se pohjautuu 

historiantutkijan ja eläkkeellä olevan rehtorin Tapio Mustosen selvityksiin ja 
mielenkiintoisiin löydöksiin. 

• Noin klo 14:00 alkaa kahvitauko. Paikalliset Martat järjestävät Huvikeskuksen sisätiloihin 
kahvilan, josta voi ostaa kahvia hintaan 1€/kuppi, pullaa 1€/kpl ja toscaleivoksen 1,5 €/kpl. 
Kahvitauolla on hyvä tilaisuus tavata tuttuja ja tutustua muihin ”heimomme” jäseniin. 

• Tauon jälkeen sukututkija Ahti Kopperi esittelee sukukirjan aineiston tilanteen. 
• Seuran varapuheenjohtaja Timo Ahvo kuvailee seuran jäsenten omien historiatietojen 

keräämisen tavoitteita ja menetelmiä. 
• Keskustelua 
• Puheenjohtaja päättää kokouksen viimeistään klo 16:30. 

 
Ajo-ohje Kiteen Huvikeskukseen: Joensuun suunnasta tultaessa Tienristin liikennevaloista (oikealla 
on ABC-liikenneasema, vasemmalla ravintola Kiteenhovi) käännös vasempaan Hovintielle, aja 
runsaat 100 metriä, käänny vasemmalle, Välttimäentielle. Huvikeskus näkyy suoraan edessä. Autoja 
voi pysäköidä myös Huvikeskuksen takana olevan Koulukeskuksen alueelle. 
 
Ilmoittautuminen vuosikokoukseen 
Ilmoittautuminen tuttuun tapaan Mauno Strandénille joko sähköpostitse mauno.stranden@pp.inet.fi 
tai puhelimitse 045 671 5267 juhannukseen mennessä. 
 
Jäsentietojen keruulomake 
Ellet ole palauttanut vielä jäsentietojen keruulomaketta täytettynä, käytä tämän tiedotteen mukana 
tulevaa lomaketta ja tuo se mukanasi kokouspaikalle tai lähetä postitse taloudenhoitajalle osoitteella 
Irma Väyrynen-Valtimo, Solakalliontie 3 B 8, 00680 Helsinki.  
 
Lämpimästi tervetuloa vuosikokoukseen! 
 
Tervehtien 
 
Teo Strandén  Marjatta Kuitunen, s. Strandén 
puheenjohtaja sihteeri 
Vantaa  Espoo 
puhelin 0400 901331 puhelin 0400 470018 
 
 
 
 
 
 


