PYLKKÖSTEN - PYLKKÄSTEN SUKUSEURA RY
SUKUJUHLA la 24.7.2021 klo 10.00
Tervetuloa Hotel & Spa Resort Järvisydämeen Rantasalmelle viettämään
kesäpäivää hyvässä seurassa ! Tutustu paikkaan www.jarvisydan.com

8.00 - 10.00

Runsas aamiainen ravintola Piikatytössä

10.00 - 12.00

Sukukokous

12.30 - 13.30

Kokouslounas ravintola Piikatytössä alkupaloineen, pääruokineen
ja jälkiruokineen

14.00 - 16.00

Antoisaa yhdessäoloa ja kisailua
Vaakunan julkaisemistilaisuus

16.00

Iltapäiväkahvit ja Piian makiat

Iltapäiväkahvien jälkeen voi käyskennellä kauniissa luonnossa tai mennä vaikkapa
rentoutumaan kylpylään.
Aamiainen, lounas ja iltapäiväkahvi sisältyvät hintaan 55 e. Illallinen on omakustanteinen.
Tietoa majoituksesta: kun yövyt, varaa majoitus pikaisesti, kuitenkin viimeistään 1 kk ennen
tilaisuutta kiintiössä Pylkköset-Pylkkäset.
Hotel & Spa Resort Järvisydän
Porosalmentie 313, 58900 Rantasalmi
jarvisydan@saimaaholiday.net puh. 020 729 1760

Hallitus toivottaa kaikki sydämellisesti tervetulleiksi !

Pylkkösten-Pylkkästen sukuseura ry. tilanne tiedotus 09.12.2020
Korona tilanteen vuoksi olemme olleet tiedotuksessa hieman ”korona” tauolla,
toivottavasti pääsemme ensivuoden ensimmäisellä puoliskolla lähemmäksi normaali
tilaa. Sukuhallitus on varannut alustavasti vuoden 2021 sukujuhla paikan la 24.7.2021
Hotel & Spa Resort JärviSydämmen lomakeskuksesta Rantasalmen lähituntumasta.
Tuo Suomen upein lomakeskus sijaitsee kauniissa poukamassa Saimaan rannalla, josta
löytyy tekemistä joka lähtöön, venesatamaa myöten.

Nykytilanne ja tiedotus aikataulu v. 2020-2021:
Joulukuu 2020
- tämä tiedotus kirje (vko 50)
- alustava ilmoitus sukujuhlista la 24.7.2021 Hotel & Spa Resort Järvisydän,
Rantasalmella www.jarvisydan.com, puh. +358 20 729 1760
Maaliskuu 2021
- jäsenmaksu ilmoitus ja maksukuitti (15 €)
- tilanne katsaus sukujuhlista la 24.7.2021 Hotel & Spa Resort Järvisydän,
Rantasalmella, sekä tiedot majoitus vaihtoehdoista Rantasalmella ja lähialueilla
Huhtikuu 2021
- tilanne katsaus
- mahdollinen ilmoitus ja kutsu sukujuhlista, sekä maksukuitti
- maksu tulee maksaa viimeistään 15.5.2021, koska Hotel & Spa Resort Järvisydämen
varaus voimassa vain 31.5.2021 asti
Hallituksen päätökset ja kokoukset
- hallitus päätti kesän kynnyksellä perustaa uudet kotisivut
- uudet sukuseuran kotisivut löytyvät kahdesta osoitteesta
https://www.pylkkoset-pylkkaset.fi ja https://www.konstansuku.org
- hallitus kokoontui etäkokoukseen 11.10.2020 ja keskusteli seuraavista sukujuhlista,
jonka perusteella pyydettiin tarjouksia muutamasta pitopaikasta
Palaamme tilanne tiedotuksen muodossa maaliskuussa 2021, jolloin kerromme lisää
sukujuhla tilanteesta la 24.7.2021 Hotel & Spa Resort Järvisydämmessä
Rantasalmella.

Tässä lopuksi sukuseuranhallituksen kokoonpano ja yhteystiedot:
Peter Ek, sukuseuran puheenjohtaja
Gsm: +358 40 548 4991
Mail: sirpeter.ek@gmail.com
Anja Könönen, rahastonhoitaja
Gsm: +358 40 747 5335
Mail: anjainkeri.kononen@gmail.com
Tapio Pylkkänen, sukututkija
Veräjämäenkatu 23 15830 Lahti
Gsm: +358 44 566 2009
Mail: tapio.pylkkanen@gmail.com
Maarika Pylkkönen
Mail: maarika.pylkkonen@gmail.com
Päivi Pylkkönen-Palm
Mail: ppp@surffi.net
Markku Pylkkänen
Mail: markku.pylkkanen@yahoo.com
Sukuseuran muut yhteystiedot:
Mail: konstansuku@gmail.com
Kotisivut: https://www.konstansuku.org
https://www.pylkkoset-pylkkaset.fi
Facebook: Pylkkis Pylkkos
Myheritage: https://www.myheritage.fi
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SUKUSEURAN HALLITUS TOIVOTTAA:
HYVÄÄ JOULUA JA UUTTAA VUOTTA

