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Tervehdys Sukuseuran jäsenet!
Vuosi on sujahtanut vikkelästi , pitkä, luminen ja varsin kylmäkin. Nyt mennään kepeästi kohti kesää.
Viime kesän aikana Sukuseura järjesti muistettavan retken Metsäpirttiin yhdessä Etelä-Pohjanmaan
metsäpirttiläisten kanssa. Joentaan kylään keikuttiin kapeaa köysisiltaa pitkin. Jokainen matkalainen selvisi Viisjoen
yli ja tästä suorituksesta taisi tulla retken kohokohta.
Katsokaa keikkumista nettisivuiltamme, puikkoset.fi.
Meillä on nyt myös facebook -sivusto, jonne keräämme hiljalleen materiaalia ja kavereita. Menkääpä tyrkylle, niin
Carita Puikkonen kutsuu teidät mukaan!
Sukukokous 30.6. 2012
Seuraava sukukokous tullaan pitämään Keski-Suomessa, Jyväskylän seudulla . Sukukokoushan pidetään kolmen
vuoden välein ja Alahärmän kokouksesta tulee ensi vuonna tuo täyteen. Härmässä olimme huvipuisto Powerparkin
tiloissa ja ajoimme Carting-kisan. Nyt on vuorossa saunomiselle pyhitetty paikka ja kyykkäkisa. Kerätkääpä joukkueet
ja ryhtykää harjoittelemaan kyykkäämistä, jotta saamme kunnon kisan pystyyn. Saunakisaa ei liene syytä edes
harkita, mutta nautitaan iltasaunasta.
Karjalaan 7.-10.6.2012
Taas yritetään saada matka aikaiseksi. Nyt olisi tarkoitus mennä paikanpäälle pariksi päiväksi, majoittua Karjalassa
Kiviniemessä tai muuanne lähelle Metsäpirttiä. Tavoitteena on liittää matkaan myös muita lähiseudun
tutustumiskohteita. Varatkaapa jo aika kalenteriinne. Palaamme matkaan syksyllä tai viimeistään ensi vuoden
alkupuolella. Kotisivuillemme tulee väliaikatietoja.
Internet-sivusto ja Facebook
Molemmat ovat nyt käytössä. Nettisivustolla on jo varsin paljon materiaalia kokouksista ja Karjalan-matkasta 2010.
Käykääpä katsomassa ja lähettäkää palautetta palautelaatikon kautta ja sähköpostiosoitteitanne.
Kotisivu löytyy osoitteesta puikkoset.fi ja facebook löytyy haulla ’Puikkoset Sukuseura’. Sinne haetaan kavereita.
Käytetään sivustoa keskusteluun ja yhteyksien luomiseen. Vältetään sivuston käyttämistä markkinatorina. Mutta siis
kokemuksia, elämää ja Puikkosten edesottamuksia ja ennen kaikkea yhteyksien ylläpitoa sivu odottaa.
Jäsenmaksu 15e/ perhe
Jäsenmaksun avulla pystymme taas seuraavan vuoden pyörittämään seuran toimintaa. Jäsenmaksu maksetaan
Puikkosten Sukuseuran Nordean tilille 118950-48041.
Monien sukuseuran perusjäsenten perheistä nuorta väkeä on siirtynyt omiin talouksiin. Toivoisimme, että uudet
perheet saataisiin huollettua sukuseuran jäsenyyteen, jotta ketjumme ei katkeaisi.
Jäseneksi voi liittyä ottamalla hallitukseen yhteyttä tai vaikkapa nettisivujen liittymislomakkeella (löytyy
Yhteystiedot-välilehdeltä).
Sukuseuran tuotteita
Sukuseuran tunnuksin valmistettuja T-paitoja on tilattavissa Aino Naskalilta puh. 0503262580 tai
ainohelena.naskali@welho.com. Paidat maksavat 20e. Myynnissä on valkoinen t-paita v- ja o-aukolla sekä sininen
kauluksellinen paita. Kysykää Ainolta.
Isännänviirejä ja pöytästandaarit hankitaan myös, mikäli tilauksia kertyy riittävästi. Hannu (0405206281) hoitaa
niitä.
Hyvää kesää Puikkosille!
Hallitus

