Pylkkösten-Pylkkästen sukuseura ry. tiedotus kirje
8.4.2021 (01 2021)
Hyvä sukuseuralainen:
Koronan ”jyllätessä” jo yli vuoden, mutta tilanne on jo paranemassa ja rokotukset
etenevät hyvin. Olemme kuitenkin epävarmassa tilanteessa, joten olemme tulleet
tilanteeseen, jossa on tehtävä päätöksiä vuoden 2021 sukujuhlasta pidetäänkö ne vai ei.
Koska kesän tilanne ei ole ongelmaton ja sukuseuran hallitus pitää tärkeänä ja
ensisijaisena ihmisten terveyttä, olemme päättäneet siirtää vuoden 2021 sukujuhlan
vuodella eteenpäin samaan paikkaan ja ajankohtaan vuodelle 2022.
Koska korona (COVID-19) tauti on voitettavissa ja vuoden 2022 sukujuhla tulee
olemaan meille erittäin tärkeä kokoontuminen, joten toivomme ymmärrystä tälle
sukujuhlan siirrolle ja nautitaan yhdessä tulevasta vuoden 2022 sukujuhlasta sitäkin
enemmän. Voimme tuossa sukujuhlassa miettiä myös vuoden 2023 sukujuhlaa, koska
tuolloin sukuseura täyttää 20 vuotta.

Sukuhallituksen päätöksiä:
Sukuhallitus on etäkokouksessa la 20.3.2021 päättänyt, että vuoden 2021 sukujuhla
siirretään vuodella eteenpäin vuoteen 2022 ja uusi sukujuhlan ajankohta on la 23.7.2022
Hotel & Spa Resort JärviSydämmen lomakeskuksessa eli tuo on sama paikka jonka
piti olla vuonna 2021:kin. Lomakeskus sijaitsee kauniissa poukamassa Saimaan
rannalla, josta löytyy tekemistä joka lähtöön, venesatamaa myöten.
Muistattehan perua vuoden 2021 sukujuhlien osalta JärviSydämmestä mahdolliset huone
tai mökkivarauksenne.
Hotel & Spa Resort Järvisydän Porosalmentie 313, 58900 Rantasalmi
jarvisydan@saimaaholiday.net puh. 020 729 1760

Koska vuosien 20219 ja 2002 tilinpäätöksiä ei voida vahvistaa tänä vuonna (2021)
koolle kutsuttavassa sukukokouksessa, sekä uutta sukuhallitusta ei voi valita, niin
päätyneet siirtää nuo toimenpiteet vuoden 2022 Rantasalmen sukukokoukseen, jossa
hallitus esittää 2019 ja 2020 tilinpäätöksien hyväksyntää ja samalla valitaan uusi
sukuseuran hallitus kahdelle seuraavalle vuodelle (2023-2024).

Jäsenmaksu asiaa:
Vuoden 2021 jäsenmaksu on edelleen 15 € ja koska jäsenmaksu tulot ovat tällä hetkellä
ainoa sukuseuran tulolähde, niin toivoimme että jokainen tämän kirjeen saaja maksaisi
tuon 15 € sukuseuran Osuuspankin tilille FI18 5153 6620 0347 29 ja viitteeksi
henkilön etunimi, sukunimi ja syntymä vuosi. Toivomme maksua 14.5.2021
mennessä.
HUOM ! Ulkomailta maksu: SWIFT =OKOYFIHH ja IBAN on FI1851536620034729

Tuo viite tieto on tärkeä, koska jäsenenä on useita saman nimisiä henkilöitä, sekä
pyrimme jatkossa lähettää kohdistetusti maksaneille jäsenille tiedotteita vuoden varrella
esim. sukulehti, tilanne katsauksia.
Jäsenmaksu tulot menevät postitus, tiedotus, kotisivun ylläpito, sukujuhla kuluihin ja
hallituksen jäsenet eivät ota tehtävistään mitään korvausta.

Tutkimus ja lahjoitus:
Pyrimme jatkossa syventämään sukututkimusta (Tenhola, Hollola, Mikkeli-Juva,
Rantasalmi) 1300-1600-luvuille ulkopuolisin voimin, jos sinulla on mielessä lahjoittaa
jotakin ylimääräistä tätä tutkimusta varten, niin laita ne myös tuolle samalle tilille
FI18 5153 6620 0347 29, voit laittaa viiteosaan myös omat tietosi jos niin haluat ja
merkin ”1300-1600”, tuo merkki sen takia, että voimme kohdistaa kirjanpidossa
tapahtuman oikealle kirjanpitotilille. Kiitämme jo nyt lahjoituksesta etukäteen.

Sukuseuran kotisivut:
- uudet sukuseuran kotisivut löytyvät kahdesta osoitteesta
https://www.pylkkoset-pylkkaset.fi
https://www.konstansuku.org
- tämä tiedote löytyy myös kotisivuilta kohdasta Sukujuhla 2022

Tiedotus aikataulu v. 2021
Huhtikuu 2021
- tämä tiedotus kirje (vko 14/2021)
- ilmoitus sukujuhlien siirrosta vuodelle 2022 ja jäsenmaksusta (15 €) 14.5.2021
mennessä

Toukokuu 2021
- tilanne katsaus ja muita tärkeitä asioita
- tiedotamme sukujuhlista 2017, 2018 ja 2019 tehdyistä valokuvakirjoista
ja niiden saatavuudesta, sekä hinnoista
Marraskuu 2021
- tilanne katsaus ja muita tärkeitä asioita
- tilanne katsaus sukujuhla suunnitelmista la 23.7.2022 Hotel & Spa Resort
Järvisydän, Rantasalmella, sekä tiedot majoitus vaihtoehdoista Rantasalmella ja
lähialueilla

Sukuseuran valokuvia sarjaa alkaa:

Kitee hallitus 2013-2015
- Markku Pylkkänen liittyi hallituksen kuudenneksi jäseneksi 2017 Orilammen kokouksessa

Tässä lopuksi sukuseuranhallituksen nykyinen 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 KEVÄTTÄ JA LÄMPIMÄN KESÄN ODOTUSTA
TAVATAAN LA 23.7.2022
HOTEL & SPA RESORT JÄRVISYDÄMMESSÄ

