
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jurvansuun suvun sukujuhla  
la 16.7.2016 Hetepirtillä 

 

Sukujuhlaan kutsutaan Jaakko Jaakonpoika Jurvansuun (v.1810 -1877) 
jälkeläissukujen jäsenet.  

Tervetuloa myös Hetejärven Oinaan sukuun ja sen jälkeläissukuihin 
kuuluvat henkilöt mm. Oinaat, Paavolat ja Rautiot. 

 

Sukujuhlassa perustetaan Jurvansuun sukuseura.  
Tervetuloa sukuseuran jäseneksi ja mukaan toimintaan!  

Keräämme juhlassa jäseniksi haluavien yhteystiedot. 

 
 

Sukujuhlan ohjelma: 
 
klo 11.00-12.00  Ilmoittautuminen ja tulokahvit 
12.00 -   Juhla alkaa 

Jurvansuun sukuseuran perustaminen, ohjelmaa: mm. musiikkia, 
arpajaiset  

  Yhteisvalokuvan ottaminen (ulkona sään salliessa) 
  Ruokailu 
 
Juhlan jälkeen  Vapaamuotoista seurustelua Hetepirtillä. 
 Hetepirtillä on samana iltana Hetekylän Nuorisoseura ryn järjestämät 

tanssit.  
 
 

Lämpimästi tervetuloa suvun yhteiseen juhlapäivään! 
Jurvansuun sukutoimikunta 



Ilmoittaudu sukujuhlaan viimeistään to 30.6.2016 
 
Voit ilmoittautua suoraan netin kautta lomakkeella, puhelimitse yhteyshenkilöille tai voit 
lähettää ilmoittautumislomakkeen postitse ao. yhteyshenkilölle. Lomakkeen saat 
www.jurvansuu.net –sivustolta (tai voit pyytää kopiota yhteyshenkilöiltä):  
 

Osallistumismaksu  
- 10€/henkilö, 20€/ ruokakunta (samassa osoitteessa asuvat) 
- alle 4-vuotiaat ilmaiseksi.  
- Osallistumismaksulla katetaan juhlajärjestelyistä aiheutuvia kuluja, sisältää tervetulokahvit. 

 
Ruokailu  

- Lapin ukon keitto, leipä, juomat ja jälkiruokakahvi.  
- Aikuiset 12€, 5-12-vuotiaat puoleen hintaan, alle 5-vuotiaat ilmaiseksi.  
- Muista ilmoittaa moniko ruokailee, ja onko erityisruokavalioita.  

 
Osallistumismaksu ja ruokailu maksetaan tilille 30.6.2016 mennessä  

- Osuuspankki FI85 5530 0320 0186 98 Jurvansuun sukutoimikunta.  
- Lisätietoihin merkitään keitä henkilöitä suoritus koskee, sekä montako ruokailijaa.  

 
Julkaisut, sukujuhlatuotteet ja yhteisvalokuva 

- Sukutoimikunta myy juhlan yhteydessä mm. sukuun liittyviä julkaisuja.  
- Sukujuhlassa otetaan yhteisvalokuva. Voit tilata ja maksaa sen paikan päällä. Kuva 

toimitetaan postitse kotiin.  
- Varaathan käteistä rahaa mukaan, sillä tuotteita ei voi ostaa pankkikortilla. 

 
Majoitusvaihtoehtoja löytyy: 

- Pudasjärven kaupungin sivustolta: http://www.pudasjarvi.fi/matkailijoille/majoituspalvelut  
- Visit Oulu –sivustolta: http://www.ouluon.fi/fi/majoitus/   

 
Lisätietoja ilmoittautumisesta, sukujuhlasta, ajo-ohjeista ym. juhlaan liittyvästä saat Jurvansuun 
sukutoimikunnan sivustolta www.jurvansuu.net sekä sukutoimikunnan jäseniltä.  
 
Hetepirtin osoite on: Hetekyläntie 931, 93160 Hetejärvi. www.hetepirtti.fi  

Sirkka Fredriksson  Ritva Jurvansuu 
Isokatu 70 B3 Hetekyläntie 1014 
90120 OULU 93160 HETEJÄRVI 
p. 040-542 1923 p. 040-500 9146 
sirkka.fredriksson(at)dnainternet.net ritva.jurvansuu(at)luukku.com 
  
Helinä Siltakoski Virpi Sivonen-Sankala 
Harjutie 4 as 5 Koitelintie 335 
91300 YLIKIIMINKI 90940 JÄÄLI  
p. 040-764 4029 p. 040-832 3540 
 virpisiv(at)gmail.com 
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