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TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013–2015 

 
1. Lähtökohta 

 

Pulkkisten sukuseura ry:n tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun 

perinteitä ja edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.  Pulkkisten 

sukuseura ry on yhdistys, jonka kotipaikka on Kuhmo ja toimialueena koko maa. Sukuseura on 

rekisteröity 15.10.1996 Pulkkisten sukuseura ry:ksi jäsenmäärän ollessa tällä hetkellä xxx.  

Sukujuhlapaikkakuntina ovat olleet Kuhmo, 1989, Kuhmo 1992, Veteli 1995, Siilinjärvi 1998, 

Joensuu 2001, Mikkeli 2004, Ruokolahti 2007 ja Helsingin Vuosaari 2010. 

Toimintasuunnitelman ajanjaksoon asettuu vuonna 2013 pidettävät sukujuhlat, jotka pidetään  

Helsingin sukukokouksen suuntaviivojen mukaan 15.-16.6.2013 Kuhmon Lentiirassa. 

Sukuseuran jäsenmäärä on tällä hetkellä 265. 

 

Sukuseuratoiminnan organisointi ja seuraavien sukujuhlien toteuttaminen ovat olleet 

keskeisimmät tehtäväalueet ja viime vuosina ovat sosiaalisen median järjestelmät astuneet eri 

puolilla Suomea ja maapalloa asuvien Pulkkisten sukuvuorovaikutuksen yhteydenpito-

välineiksi.   

 

2. Kuhmon sukujuhlat 15.-16.6.2013 ja seuraavat sukujuhlat vuonna 2016 

 

Helsingin sukujuhlien jälkeen johtokunta päätyi sukujuhlien 2013 pitopaikaksi Kuhmon, joka 

on Pulkkisten sukuseura ry:n kotipaikkakunta ja jossa on pidetty ensimmäiset sukujuhlat 

vuonna 1989. Kuhmon sukujuhlia on valmisteltu juhlatyöryhmän ja johtokunnan toimesta. 

Tuomo Pulkkisen vetämä juhlatyöryhmä on valmistellut sukujuhlat kaksipäiväisiksi Pulkkisten 

perinteisen sukujuhlakäytännön mukaisesti. Toimintasuunnitelmakaudelle ajoittuvat sukujuhlat 

pidetään 15.-16.6.2013 Kuhmon Lentiirassa. Kaksipäiväiset sukujuhlat sisältävät lauantain 

15.6.2013 sukukokouksen, illan tutustumistilaisuuden, sunnuntain sukukirkon, sukujuhlan ja 

avoimen konsertin. Sukukirkossa saarnan pitää piispa Voitto Huotari, sukujuhlassa 

juhlapuhujana on päätoimittaja Markus Pirttijoki ja konsertin pitää oopperalaulaja Mikko 

Pulkkinen. 

 

Seuraavien sukujuhlien mahdollisia paikkoja ovat esimerkiksi Lahti ja Seinäjoki tai Jyväskylän 

seutu. Kun juhlien valmisteluprosessi on jo vakiintunut, niin on suunniteltavissa ainakin yhden, 

ennakoivasti kahden tai jopa kolmen seuraavan sukujuhlan juhlapaikkakunta.  

Valmisteluprosessin käynnistämiseksi seuraavalla juhlapaikkakunnalla järjestetään alueellinen 

tapahtuma, jonka tavoitteena on kiinteyttää alueen Pulkkisten yhteistyötä ja muodostaa 

juhlatoimikunta alueellisen omaleimaisuuden varmistamiseksi tuleville sukujuhlille. Eri 

puolilta Suomea tulevat sukuseuran hallituksen jäsenet ja juhlapaikkakunnan edustajat yhdessä 

käynnistävät juhlien valmistelun.  

 

 

3. Sukuseuran tiedotustoiminnan kehittäminen 

 

Sukuseuran keskeisimmät tiedotuksen muodot ovat jäsenkirjeet, sukuseuran kotisivut 

www.pulkkistensukuseura.net ja sähköposti ja sosiaalisen median järjestelmät lähinnä 

https://dbxprd0111.outlook.com/owa/redir.aspx?C=cy2Vwx9RH0KZyNAjnC5AzD131KPoONAIQ5sFYyXdyJq1af-BAfwDGBZ-0YASggDfC-gBdi1Zo04.&URL=http%3a%2f%2fwww.pulkkistensukuseura.net%2f


Facebookin muodossa. Sukuseuran uusia kotisivuja täydennetään ja sosiaalisen median 

järjestelmät yhdistetään ja internet-ympäristön sisältö laaditaan sukuseuran ja jäsenten 

sukututkimustietouden sekä yhteydenpito- ja vuorovaikutustarpeita vastaavaksi myös 

kielivaihtoehtojen osalta. Internet-ympäristön  ja sähköpostin avulla juuriaan on etsinyt 

useampi heimoon kuuluva kotimaasta ja ulkomailta.  

 

4. Sukuseuran alueellisen toiminnan kehittäminen 

 

Pulkkisten alueellisia tapaamisia pyritään aktivoimaan alueilta nousevan kiinnostuksen mukaan 

ja näihin tilaisuuksiin johtokunnan jäsenet tai koko johtokuntakin voi osallistua. Pulkkisten 

sukuseura- ja sukututkimustoiminnan alueellinen toiminta on hyvä keino tavoittaa Pulkkisia, 

saada uusia jäseniä ja levittää sukuseura- ja sukututkimusinformaatiota Pulkkisten asuma-

alueilla. Alueelliset tilaisuudet järjestetään ensisijaisesti omakustanteisesti.  Alueellisen 

tapahtuman järjestäminen tulevan sukujuhlan pitopaikkakunnalla käynnistää sukujuhlien 

valmisteluprosessin. 

 

5.  Sukujulkaisun toteuttaminen 

 

 Pulkkisia käsittelevä sukujulkaisu on ollut jo vuosia keskustelun kohteena. Sukujulkaisun 

valmisteluun Helsingin sukujuhlilla nimettiin osallistujia ja rahoitusta varten sukukokouksessa 

hyväksyttiin jäsenmaksun korotus, 5 euroa/vuosi. Sukujulkaisutyön valmistelun työryhmää on 

täydennettävä ja kokoonkutsuja on nimettävä.  Julkaisun toteutusmuotojen, rajauksen, tekijän ja 

kustannustason kartoittamista jatketaan. Julkaisun toimitus ja tuottaminen on usean vuoden 

kestävä prosessi. Julkaisu tehdään edellytysten mahdollistamassa aikataulussa. Etukäteen olisi 

hyvä kartoittaa mahdolliset julkaisun ennakkotilaajat ja kuinka suuri joukko Pulkkisista on 

kiinnostunut kirjan muotoon painetusta sukujulkaisusta. Muita vaihtoehtoja voivat olla myös 

digitaaliset tallenteet ja erilaiset kuvagalleriat tarinateksteineen ja sukutauluineen.  

 

 

6. Sukuseuran hallinnon kehittäminen 

 

           Sukuseuran säännöt, vuosikokous- ja sukujuhlakäytännöt kehittyvät ja tulevalla kaudella 

johtokunta vakiinnuttaa käyttöön otetun vuosittaisen tilinpäätöskäytännön. Tekniikan 

kehittyminen ja hyväksikäyttö sukututkimus- ja järjestötoiminnassa vaatii uutta osaamista ja 

näiden alueiden koulutustoimenpiteet ovat keskeisiä esimerkiksi sukututkimuksen 

käytännesääntöjen tunnettuuden ja soveltamisen osalta. Johtokunnan työskentelyssä 

tarkastellaan sähköisten kokousmenetelmien hyväksikäyttöä välimatkojen voittamiseksi ja 

toiminnan tehostamiseksi.  Yhteistyössä sukuyhteisöjen kanssa sukuseuran toiminnan 

kehittämiseksi ja lisärahoituksen saamiseksi käytetään hyväksi hanketoiminnan 

mahdollisuuksia esimerkiksi Kantatilojen merkitsemisprojektin jatkamiseksi, sukuhoiva -

hankkeen käynnistämiseksi ja sukututkimuskoulutuksen kehittämiseksi.  

 

Myyntituotteina sukuseuralla on pöytäviiri (standardi) ja isännän viiri. Sukuseuran ja seuran    

jäsenten käyttöön järjestetään harkitusti myös muita tunnuksia, jollaisia voisivat olla 

esimerkiksi rinta- ja postimerkki sekä erilaiset tekstiilituotteet.  

 

        PULKKISTEN SUKUSEURA RY,  JOHTOKUNTA. 

 


