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Määttästen sukuseura ry 20 vuotta –
Juhlaristeily
”Käyn uudelleen eiliseen”

PERUUTETTU
Tämä on kutsu Sinulle ja perheellesi sukuseuramme 20vuotisjuhlaan (risteily Viking Amorella / Viking Grace)
tiistaina 19.5.2020 Turku – Maarianhamina – Turku
Kutsumme kaikki sukumme jäsenet mukaan.
Aikataulu:
08.00
08.45
09.00
•
•
11.00
11.30
•
•
14.10
14.25
14.30
16.00
•
•
17.30
•
18.30
•
19.50

Kokoontuminen Turun satamassa Viking-terminaalissa
M/S Amorella lähtee merelle
Kokoustilassa:
”Omat Juuret” sukututkimuksessa - Juha Vuorela
Suomalaiset pakolaiset ja muut maahanmuuttajat Neuvosto-Venäjällä 19181939 - Aimo Ruusunen

Kahvitauko
Määttässuvun vaiheista ja naimakaupoista - Paavo Määttänen
Tutkijakokemuksia länsisuomalaisista maalaissuvuista - Aimo Ruusunen
Maarianhaminassa vaihdetaan laivaa
M/S Viking Grace lähtee Maarianhaminasta kohti Turkua
Sukupäivällinen - Buffet Aurora
Kokous jatkuu:
Sukututkimuksen menetelmistä, arkistot, DNA - Juha Vuorela
Määttästen suvun sukutiedon kerääminen - keskustelua – sana on vapaa.
Markku Aro esiintyy – Ravintola Vogue
Sukuneuvoston kokous
M/S Viking Grace saapuu Turkuun

Tervetuloa suvun jäsenet – kaikki Määttäset ja jälkeläisensä!
Ilmoittautuminen osoitteessa: www.maattassuku.fi/ - viimeistään 17.4.2020
Osallistumismaksu: Sukuseuran jäsenet: 50 €, muut 60 €.
Maksut tilille: FI91 5410 0220 2725 80 (Määttästen Sukuseura ry)
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Liikenneyhteydet:
Junalla Helsingistä pääsee suoraan Turun satamaan - tiistaina:
05:28 - 06.56 (Salo) - 07:47 (Turun satama)
Tampereelta:
05:50 - 07:52

Juha Vuorela aloitti sukututkimuksen harrastamisen 80luvulla ja tekee sitä nykyisin päivätyökseen. Hän on
julkaissut parikymmentä kirjaa ja blogi Juhan suku-uutiset
on yksi suosituimmista sukututkimusaiheisista
verkkopäiväkirjoista.

Tietokirjailija, sukutukija Aimo Ruusunen on
julkaissut useita teoksia. Viimeisin on "Opin
haussa ja kaukokaipuussa. Kulttuurimatkailua
ennen vuotta 1918". Syksyllä ilmestyy teos
Neuvosto-Karjalaan muuttaneista
suomalaisista.

Paavo Määttänen on ansiokkaasti jatkanut Martti
Määttäsen Määttästen sukukirjaan kirjattua
sukututkimusta ja tutkinut myös Kanneljärven muita
sukuja.

Markku Aro teki läpimurtonsa jo vuonna
1968 hittisinglellä ”Käyn uudelleen eiliseen”.
Hän täytti 70 vuotta helmikuussa 2020.

Määttästen sukuseura ry
Yhdistyksen nimi on Määttästen Sukuseura ry, kotipaikka Salo ja toimialue koko maa.
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää
yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura pyrkii
• Järjestämään yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita toimintaan soveltuvaa
• Keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta, sekä saattamaan sitä jäsentensä tietoon.
• Harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa
• Pitämään luetteloa suvun jäsenistä
./..

