Vuoden 2020 sukujuhla la 25.7.2020 perutaan
Päätös:
Pylkkösten-Pylkkästen sukuseuran hallitus on päättänyt ma 23.3.2020 puhelin
neuvottelussa perua vuoden 2020 sukujuhlat Eerikkilän Urheiluopistolla.
Syy:
Koronavirus pandemia on levinnyt Suomessa kovalla ja laajalla voimalla, eikä
ole mitään varmuutta sukujuhlan ajankohdan (la 25.7.2020) terveystilanteesta,
joten päätös oli yksimielinen.
Majoitus:
Jos olette jo varanneet majoituksen Eerikkilän Urheiluopistolta tuolle ajalle, niin
kannattaisi hoitaa peruminen mahdollisimman pian, näin Eerikkilän
Urheiluopisto voi varautua ko. ajankohdan peruutuksista aiheutuviin
toimenpiteisiin.
Yhteys henkilö Eerikkilän Urheiluopistolla:
Nina Hänninen p. 0201 108 237 ja nina.hanninen@eerikkila.fi
Seuraava sukujuhla/kokous:
Järjestämme ensivuona sukujuhlat/kokouksen normaalisti ja siitä tulemme
tiedottamaan jokaiselle loppuvuodesta 11-12/2020 sähköpostilla tai
tekstiviestillä. Samalla julkaisemme tiedotuslehtemme 1/2020 KonstanJäljet,
josta selviää mm. sukututkimuksen tilanne, sekä muuta ajankohtaista tietoa
Pylkkösten-Pylkkästen suvuista.
Jäsenmaksu:
Muistakaa, että jäsenmaksu on tänä vuonna ainoa sukuseuran tulonlähde.
Jäsenmaksu on edelleen 15 vuotta täyttäneille henkilöille 15 €/hlö jos et ole vielä
maksanut, niin pyydämmekin maksun suoritusta mahdollisimman pian
(Kiteen Seudun Osuuspankki FI18 5153 6620 0347 29)

Tiedotus kanavia
- Lehti:
- 1-2/vuosi
- Kotisivut:

KonstanJäljet lehti

(Tapio Pylkkänen)

www.konstansuku.org
(Tapio Pylkkänen)
- Toiminta, Hallitus, Tutkimus, Kalenteri, Julkaisut, Sukutietoa
- Facebook:
Pylkkis Pylkkos
(Markku Pylkkänen)
- MyHeritage.com: https://www.myheritage.fi
(Tapio Pylkkänen)

Tärkeää tietoa kutsusta
Muistattehan että sukuseura on siirtynyt vuoden 2019 alkaen sukukutsuissa ja tiedotuksissa
sähköiseen muotoon (sähköposti ja tekstiviesti)
- sähköpostissa on liitteenä aina sukujuhla kutsu ja nettilinkki sukujuhla kutsuun
- tekstiviestissä on aina nettilinkki sukujuhla kutsuun
- nettilinkki sijaitsee www.konstansuku.org sivustolla kohdassa Tiedotus
- tarvitsemme ehdottomasti jokaisen sähköpostiosoitteet tai ”kännykkä” numerot,
jotta voimme tiedottaa jäseniä tarvittaessa pitkin vuotta tutkimuksista ja sukuseuran
tapahtumista
- jos et ole antanut sähköpostiosoitetta tai ”kännykkä” numeroa ”, voit vielä hakea tietoa
myös sukuseuran kotisivuilta www.konstansuku.org (Katso myös Yhteystiedot)
- sukuhallituksen päätöksellä (2018) emme vuoden 2019 alun jälkeen ole lähettäneet enää
kirjepostia, kirjeitä lähetämme vain poikkeus tapauksissa
Tiedoksi:
- voimassa olevia sähköpostiosoitteita on tällä hetkellä vain 200 kpl ja
”kännykkä” numeroita tekstiviestejä varten vain 150 kpl
HUOM ! Otamme myös mielellään vastaan uusia IDEOITA esim.
- keinoja kutsujen tehostamiseen ja kattavuuteen
- missä kaikkialla sukukokous/sukujuhla voitaisiin pitää (maalla, merellä jne.)
- sukukokous/sukujuhla ohjelma sisältöön
- sukututkimukseen liittyviä ideoita mm. tutkimusryhmä, arkisto matkoja
- yhteisiä matkoja mm. Viro, Espanja, Keski-Eurooppa ym.
- yhteisiä historiaan tai teatteriin liittyviä matkoja

Yhteystiedot
Sukuseuranhallituksen voimassa oleva kokoonpano, tehtävät ja kaikki sukuseuran muut 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: paivi.pylkkonen@surffi.net
Markku Pylkkänen
Mail: markku.pylkkanen@yahoo.com
Sukuseuran muut yhteystiedot:
Mail:
konstansuku@gmail.com
Kotisivut: www.konstansuku.org
Facebook: Pylkkis Pylkkos
Myheritage: https://www.myheritage.fi

(Tapio Pylkkänen)
(Tapio Pylkkänen)
(Markku Pylkkänen)
(Tutkimus, Tapio Pylkkänen)

