PYLKKÖSTEN - PYLKKÄSTEN SUKUSEURA RY
SUKUJUHLA lauantaina 23.7.2022 klo 10.00
Tervetuloa Hotel & Spa Resort Järvisydämeen Rantasalmelle viettämään
kesäpäivää hyvässä seurassa !

8.00 - 10.00
10.00 - 12.00
12.30 - 13.30
14.00 - 16.00
16.00

Runsas aamiainen ravintola Piikatytössä
Sukukokous
Kokouslounas ravintola Piikatytössä alkupaloineen, pääruokineen ja
jälkiruokineen
Antoisaa yhdessäoloa ja kisailua
Vaakunan julkaisemistilaisuus
Iltapäiväkahvit ja Piian makiat

Tämän jälkeen ja oman aikataulun mukaan kaikki upealle kylpyläosastolle
nauttimaan
Tutustu paikkaan www.jarvisydan.com
Aamiainen, lounas ja iltapäiväkahvi sekä lippu upeaan kylpylään sisältyvät hintaan 55 e .
Illallinen on omakustanteinen.
Tietoa majoituksesta: kun yövyt, varaa majoitus pikaisesti, kuitenkin viimeistään 31.5.2022
ennen tilaisuutta kiintiössä Pylkköset-Pylkkäset, PYLK22072022
Kiintiössä on 10 x Elämyshotellin suitet ja 6 kpl Kotahotellin 2 hengen huoneita sekä 1 kpl Kotahotellin 4hh
huone.
Varaukset mieluiten sähköpostilla myynti.jarvisydan@saimaaholiday.net,

Hotel & Spa Resort Järvisydän, Porosalmentie 313, 58900 Rantasalmi
jarvisydan@saimaaholiday.net puh. 020 729 1760

Paljon aikaa on vierähtänyt viime kohtaamisestamme:
hallitus toivottaa kaikki sydämellisesti tervetulleiksi Järvisydämeen !

Pylkkösten-Pylkkästen sukuseura ry. tiedotus kirje
25.2.2022 (02 2022)
Tervetuloa meidän yhteiseen sukujuhlaamme:
Tämän vuoden 2022 sukujuhla la 23.7.2022 Hotel & Spa Resort JärviSydämen lomakeskuksessa
Rantasalmella, tulee olemaan meille erittäin tärkeä ja tunteikas kokoontuminen. Nauttikaamme yhdessä
tulevasta sukujuhlasta sitäkin enemmän, onhan edellisistä juhlista vierähtänyt jo peräti kolmevuotta. Nyt
voimme yhdessä ja hyvissä mielin miettiä sukujuhlassamme jo seuraavaa vuoden 2023 sukujuhlaa ja sen
sisältöä, koska tuolloin sukuseura täyttää jo peräti 20 vuotta.

Missä JärviSydän sijaitsee !
Tuo erittäin kaunis lomakeskus sijaitsee Saimaan poukamassa, sieltä löytyy tekemistä joka lähtöön ja
majoitus vaihtoehtoja ovat mm. Iglu tyyppinen, rivitalo, mökki ja hotellihuone, lisäksi sieltä löytyy upea
kylpylä ulkoaltaineen, jossa on useita sauna vaihtoehtoja, sinne voi tulla autolla, veneellä (myös
purjeveneellä) ja tietysti paikalta löytyy matkailuvaunulle ja matkailuautoille paikka. Kun tuo upea
lomakeskus sijaitsee Rantasalmen kupeessa, niin sinne pääsee myös hyvin helposti linja-autolla ja junalla.

Vuoden 2022 tärkeitä sukujuhla asioita:
Koska vuosien 2019, 2020 ja 2021 tilinpäätöksiä ei ole vielä vahvistettu ja näin myös uutta sukuhallitusta ei
voitu valita ja olemme siirtäneet nuo tilien vahvistukset vuoden 2022 Hotel & Spa Resort
JärviSydämmen, Rantasalmen sukujuhlaan, jossa hallitus tulee esittämään vuosien 2019, 2020 ja 2021
tilinpäätöksien hyväksyntää ja samalla valitaan myös uusi sukuseuran hallitus vuosille 2022-2024.

Sukujuhlan majoitus tietoja:
Sukujuhla pidetään la 23.7.2022 tuolla Hotel & Spa Resort JärviSydämmessä, tässä laitamme myös
yhteystiedot majoitukseen, jotta voitte varata itse majoituksen. Majoituksen ennakko kiintiö varaus on
tunnuksella (Pylkköset – Pylkkäset, PYLK27072022), voitte varata majoituksen myös kiintiön
ulkopuolelta esim. upean Iglu vaihtoehdon tai muita vaihtoehtoja.
Majoitus varaus sisältää seuraavat majoitukset ja hinnat:
- 10 kpl Elämyshotellin suitet
- 1hh 142 €/vrk, 2 hh 225 €/vrk, 3hh 270 €/vrk, 4hh 295 €/vrk, 5 hh 315 €/vrk ja 6hh 335 €/vrk
- 6 kpl Kotahotellin 2 hh huoneita 225/vrk
- 1 kpl Kotahotellin 1 hh huoneen 142 €/vrk
Lisäksi ennakko varausten ulkopuolelta:
- Kotahotelli 3 hh 270 €/vrk ja 4 kk 295 €/vrk
Hotellin yhteystiedot:
Hotel & Spa Resort Järvisydän, Porosalmentie 313, 58900 Rantasalmi
sähköposti: jarvisydan@saimaaholiday.net ja puhelin 020 729 1760

Yhteystietojen ylläpito ja tärkeys:
Toivomme, että jokainen pitäisi omat, perheiden ja sukulaisten tiedot ajan tasalla ja lähettäisivät tarvittavat
muutokset aina Tapio Pylkkäselle tapio.pylkkanen@gmail.com tai tekstiviestillä +358445662009 tai
tietysti vanhalla tavalla eli kirjeellä osoitteeseen: Tapio Pylkkänen, Veräjämäenkatu 23 15830 Lahti.
Näin varmistatte sukuseuran tiedotuksien ja sukujuhla kutsujen perille tulon jatkossakin.

Tutkimus ja lahjoitus:
Meidän on tarkoitus syventää sukututkimusta entisestään (Tenhola, Hollola, Mikkeli-Juva, Rantasalmi)
1300-1600-luvuille ulkopuolisin voimin, jos sinulla on mielessä lahjoittaa jotakin ylimääräistä tätä
tutkimusta varten, ne voi nyt laittaa sukuseuran tilille FI18 5153 6620 0347 29, laita viiteosaan myös
merkki ”1300-1600”, sekä jos niin haluat voit laittaa myös lisäksi oma nimesikin, tuo merkki (13001600) on tärkeä, jotta voimme kohdistaa kirjanpidossa tapahtuman oikealle kirjanpitotilille.

Minulla sukututkijana on jo yli 30 vuoden ajan on ollut suuri haave, jos joskus
saisin tietää, olemmeko tosiaan lähtöisin Keski-Euroopan Böömin alueelta tai
Puolan lounaisosista, sekä miksi olemme mahdollisesti lähteneet sieltä 1350luvun vaiheilla ?. Sukunimi tutkijoiden mukaan tämä vaihtoehto hyvinkin
todennäköinen.

Sukuseuran nykyiset kotisivut:
- uudet sukuseuran kotisivut löytyvät kahdesta osoitteesta
https://www.pylkkoset-pylkkaset.fi
https://www.konstansuku.org
- tämän tiedotteen tiedot löytyy myös kotisivuilta kohdasta Sukujuhla 2022
- otamme mielellään vastaan uusia ehdotuksia kotisivujen sisällöstä ja ne voi lähettää
Tapio Pylkkäselle tapio.pylkkanen@gmail.com tai tekstiviestillä +358445662009 tai vanha tapakin
eli kirjekin käy osoitteeseen: Tapio Pylkkänen, Veräjämäenkatu 23 15830 Lahti.

Tämän tiedotus kirjeen (huhtikuu 2/2022) sisältö:
1) Sukujuhla maksu asiaa (alla maksu tiedot)
Sukujuhla maksu on 55 €/aikuinen (yli 15 v), sukujuhla maksua odotamme 31.05.2022
mennessä alla olevalle tilille. Tämä maksu on samalla ilmoittautuminen sukujuhlaan
la 23.7.2022.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saaja:
Pylkkösten-Pylkkästen sukuseura ry.
Tilille:
Kiteen Seudun Osuuspankki, FI18 5153 6620 0347 29, Ulkomailta maksu: SWIFT =OKOYFIHH ja IBAN on
FI1851536620034729
Maksajakenttä:
Maksajan nimi mahdollisimman täydellisenä
Viesti kenttä:
Laita henkilöiden nimet, syntymävuosi, postinumero ja paikkakunta, esim. Matti Mallinen; 1951, 15800, Lahti (tämä
sen vuoksi että jäsenenä on useita saman nimisiä henkilöitä)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Jäsenmaksu asiaa (alla maksu tiedot)
Jos olet unohtanut maksaa jäsenmaksun, niin vielä voit tehdä sen alla olevien tietojen
mukaisesti. Jäsenmaksu on tärkein tulonlähteemme ja sillä rahoitetaan kaikki postitus,
kutsut, sukututkimus ja yhdistyksemme toiminta.
Jäsenmaksu on 15 €/aikuinen (yli 15 v), jäsenmaksua toivomme 31.05.2022 mennessä
alla olevalle tilille.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saaja:
Pylkkösten-Pylkkästen sukuseura ry.
Tilille:
Kiteen Seudun Osuuspankki, FI18 5153 6620 0347 29, Ulkomailta maksu: SWIFT =OKOYFIHH ja IBAN on
FI1851536620034729
Maksajakenttä:
Maksajan nimi mahdollisimman täydellisenä
Viesti kenttä:
Jos olet saanut kirjekuoren, niin jäsennumero löytyy osoitetarran vasemmasta yläkulmassa.
Jos olet saanut kutsun sähköpostilla tai tekstiviestillä, niin laita henkilöiden nimet, syntymävuosi, postinumero ja
paikkakunta, esim. Matti Mallinen; 1951, 15800, Lahti (tämä sen vuoksi että jäsenenä on useita saman nimisiä
henkilöitä)

Tulevan tiedotus/vahvistus kirjeen (toukokuu 3/2022) sisältö:
- tarkennetut tiedot sukujuhlasta la 23.7.2022 Hotel & Spa Resort Järvisydän, Rantasalmella

Sukuseuran valokuvia sarjaa jatkuu:

Orilampi 2017: Tässä ollaan veneretkellä Repovedellä

Tässä lopuksi sukuseuranhallituksen nykyinen kokoonpano
ja yhteystiedot (voimassa ainakin 23.7.2022 asti):
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

(Tapio Pylkkänen)
(Tapio Pylkkänen)
(Tapio Pylkkänen)
(Markku Pylkkänen)
(Tapio Pylkkänen)

SUKUSEURAN HALLITUS TOIVOTTAA:
HYVÄÄ TULEVAA LÄMMINTÄ KESÄÄ JA INNOKASTA
SUKUJUHLAN ODOTUSTA
TAVATAAN RANTASALMELLA LA 23.7.2022 UPEASSA
HOTEL & SPA RESORT JÄRVISYDÄMMESSÄ
SAIMAAN RANNALLA

