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PULKKISTEN SUKUSEURAN VUOSIEN 2010–2012  

 

TOIMINTAKERTOMUS 
 

Lähtökohta 

 

Sukuseuran toimintakertomus vuosilta 2010-2012 on osa sukukokouksessa 

käsiteltävää tilinpäätösaineistoa. Kun yhdistyslain mukaan tilinpäätös laaditaan 

kalenterivuosittain, niin kuluvan vuoden 2013 toimintakertomus on osa seuraavaa 

tilinpäätösaineistoa, vaikka käytännössä toimintakertomus kattaa Helsingin 

Vuosaaressa pidetyn kahdeksannen sukukokouksen 19.6.2010 ja Kuhmossa 

pidettävän yhdeksännen sukukokouksen 15.6.2013 välisen ajan.  

 

Pulkkisten sukuseura on rekisteröity 15.10.1996.  Pulkkisten sukuseuran tarkoituksena 

on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää 

yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa. Sukuseura ry:n kotipaikka on 

Kuhmo ja toimialueena koko maa. Pulkkisten sukuseura ry:n jäsenmäärä vuoden 2012 

lopussa jäsenrekisterin mukaan oli 279, joista vuoden 2012 aikana jäsenmaksun 

suorittaneita 183.  Sukujuhlaperinne käynnistyi Kuhmossa, jossa järjestettiin 

ensimmäiset juhlat 1989.  Tämän jälkeen juhlia on järjestetty Kuhmossa 1992, 

Vetelissä 1995, Siilinjärvellä 1998, Joensuussa 2001, Mikkelissä 2004 ja 

Ruokolahdella vuonna 2007 ja 2010 Helsingin Vuosaaressa.  Helsingin 

sukukokouksen suuntaviivojen perusteella toimintakertomuskaudella päädyttiin 

pitämään vuoden 2013 sukujuhlat sukuseuramme kotipaikkakunnalla Kuhmossa. 

 

  

 Sukujuhlat Helsingin Vuosaaressa Kulttuurikeskus Sofiassa 

  

Pulkkisten sukuseuran ensimmäistä kertaa pääkaupunkiseudulla pidettävät sukujuhlat 

leimasivat vuoden 2010 toimintaa. Sukuseuran kolmivuosittain järjestettävän 

sukukokouksen ja sukujuhlan pitopaikkana 19.-20.6.2010 oli Kulttuurikeskus Sofia 

Helsingin Vuosaaressa. Runsaat sata seuran jäsentä osallistui tapahtumaan. Lauantaina 

päivä alkoi Marjatta ja Juhani Pulkkisen organisoimalla sukututkimuksen näyttelyllä, 

jonka lomassa oli mahdollisuus kuulla myös Erkki Pekolan esitys DNA:n 

hyödyntämisestä sukututkimuksessa. Juhlavieraita palveli koko viikonlopun ajan 

Pulkkisen piirakkabussi Sofian pihalla. Puolen päivän aikaan lähti täysi bussillinen 

sukua tutustumismatkalle Vuosaaren ympäristöön ja historiaan Terttu Honkasaaren 

opastamana. Sukuseuran kokous alkoi Aliisa Pulkkisen näytelmällä Valkoinen Varis 

ja jatkui virallisilla vuosikokousasioilla. Ilta päättyi yhteiseen päivälliseen ja 

iltajuhlaan, Illan lopuksi saimme vielä nähdä Tuomas Onttosen käsikirjoittaman ja 

ohjaaman historiallisen lyhytfilmin Rantautuja. Sunnuntai alkoi lipun nostolla, 

Pulkkisten sukupuun istuttamisella ja ekumeenisella hartaudella, jonka toimittivat 

metropoliitta Ambrosius ja teologian tohtori Risto Pulkkinen. Sukututkimuksen 

näyttelyyn oli edelleen mahdollista tutustua taukojen aikana. Lounaan jälkeen oli 

vuorossa sukujuhla, jossa avauspuheen piti Esa Pulkkinen ja juhlapuheen Pirkko 

Schaefer aiheenaan suvun ja juurien merkitys ulkomailla asuvalle. 



Kommenttipuheenvuorot esittivät Ilmo Pulkkinen ja Kimmo Pulkkinen. Musiikkia 

esittivät oopperalaulaja Mikko Pulkkinen säestäjänään Jouko Saari sekä sellisti 

Markus Kaitila säestäjänään Lukas Staserskij. 

Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Raimo Pulkkinen ja sihteerinä Annikki 

Pulkkinen. Vuosikokous hyväksyi edellisten toimintavuosien 2007 – 2009 

toimintakertomuksen, tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset sekä myönsi tili- ja 

vastuuvapauden johtokunnalle. Vuosikokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja 

talousarvion seuraavalle toimintakaudelle. Jäsenmaksuksi päätettiin edelleen 15 €, 

josta edelleen 5 € suunnataan vuosittain sukukirjan rahastoon.  Johtokunta sai 

evästyksen huolehtia erityisesti sukuseuran www-sivujen ajantasaisuudesta, koska 

sivut ovat keskeinen tiedottamisen väylä. Johtokunta selvittää myös sosiaalisen 

median hyödyntämistä tiedottamisessa. 

 

Sukuseuran johtokuntana toimi 2010 edeltävän sukukokouksen valitsema johtokunta, 

jonka jäsenet ovat puheenjohtaja Esa Pulkkinen, varapuheenjohtaja Kimmo 

Pulkkinen, sihteeri Annikki Pulkkinen, rahastonhoitaja Terttu Honkasaari, jäsen Aarne 

Kalpio, jäsen Ilmo Pulkkinen ja jäsen Pentti Pulkkinen. Tilintarkastajina toimivat 

vuonna 2010 Tuomo Pulkkinen ja Reijo Pulkkinen sekä varatilintarkastajina Aapo 

Pulkkinen ja Leo Pulkkinen. 

 

Vuosikokouksessa Helsingin Vuosaaressa valittiin uusi johtokunta kaudelle 2011 – 

2013  puheenjohtajaksi valittiin Esa Pulkkinen ja jäseniksi valittiin Kimmo Pulkkinen, 

Terttu Honkasaari, Ilmo Pulkkinen, Pentti Pulkkinen, Ritva-Liisa Pulkkinen ja Päivi 

Onttonen. Tilintarkastajiksi kyseiselle kaudelle valittiin Reijo Pulkkinen ja Tuomo 

Pulkkinen ja heidän varamiehikseen Aapo Pulkkinen ja Kaapo Pulkkinen. 

 

 

 Sukuseuran tiedotustoiminta 

 

Sukuseuran keskeisimmät kertomuskauden tiedotusmuodot ovat olleet jäsenkirjeet, 

kotisivut,  sosiaalisen median facebook-järjestelmä ja sähköposti. 

Jäsenistölle lähetettiin vuoden 2010 aikana kaksi jäsenkirjettä. Kiertokirjeissä oli 

informaatiota vuoden 2010 sukujuhlista. Lisäksi pääkaupunkiseudun Pulkkisille 

postitetulla kiertokirjeellä jäseniä aktivoitiin mukaan sukujuhlien järjestelyihin. 

Vuoden 2011 aikana jäsenistölle lähetettiin yksi jäsenkirje  ja vuoden 2012 aikana 

jäsenistölle lähetettiin kaksi jäsenkirjettä. Kun kaikkia jäseniä ei ole mahdollista 

tavoittaa sähköisten välineiden avulla, niin jäsenkirjeposti ml jäsenmaksulomake on 

lähetetty  ja jatkossakin lähetettävä perinteisen postin välityksellä. Vuonna 2011 

sukuseuran johtokunta päätti liittyä facebook-järjestelmän käyttäjäksi ja siitä on 

kertomuskautena muodostunut keskeinen vuorovaikutus- ja yhteydenpitoväline.  

Pulkkisten sukuseuralla on ollut sähköposti ja kotisivut käytössä lähes 15 vuotta. 

Kotisivujen rakenteen uusimistarpeen ja päivittämisen helpottamiseksi sukuseurassa 

on tehty kotisivujen kokonaisuudistus myös osoitteen osalta ja  seuramme kotisivujen 

osoite on nykyisin www.pulkkistensukuseura.net .  Eri puolilla Suomea ja 

maapalloa asuvien Pulkkisten tiedottamisessa ja yhteydenpidossa sähköposti on ollut 

keskeinen tiedottamisen väline kahdenvälisessä ja ryhmätiedottamisessa. 

 

 

 

 

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


  Sukujulkaisun toteuttaminen  

 

 

Sukuseuran vuosikokous päätti asettaa  sukujulkaisua varten julkaisutoimikunnan, johon 

valittiin Ritva-Liisa Pulkkinen, Arto Pulkkinen, Esa Pulkkinen, Meeri Pulkkinen ja 

Emilia Honkasaari. Kertomuskautena johtokunnan kokouksissa yhdessä 

julkaisutoimikunnan kanssa on keskusteltu sukujulkaisun sisällöstä, tutkimuskohteista 

sekä julkaisumuodoista. Itsellisen  toimikunnan työ on vielä käynnistymättä, joten 

toimikunnalle on hyvä valita kokoonkutsuja  ja täydentää toimikunnan kokoonpanoa. 

Vuosikokouksessa 2010 päätettiin  sukujulkaisun valmistelumahdollisuuksien 

lisäämiseksi jäsenmaksun korottamista 5 eurolla, joka kiinnitettäisiin sukujulkaisuun.  

Esa Pulkkinen on osallistunut ja välittänyt johtokunnan ja julkaisutoimikunnan jäsenille 

Suomen Sukututkimusseura ry:n järjestämän sukujulkaisun koulutustilaisuuden  ja 

Pohjois-Karjalan sukututkijain seura ry:n sukutarinan kirjoittamiskoulutuksen 

materiaalia.  

 

 

Sukuseuran jäsenkunta ja talous 

 

Pulkkisten sukuseura ry:n jäsenmäärä vuoden 2012 lopussa jäsenrekisterin mukaan oli              

279, joista vuoden 2012 aikana jäsenmaksun suorittaneita 183. Sukuseurassa on ollut 

yksi kunniajäsen, Leo Pulkkinen, joka toimintavuoden aikana menehtyi 88 vuoden 

ikäisenä. Sukuseura muisti sukuseuramme perustamiseen aktiivisesti vaikuttanutta 

kunniajäsentään kukkalaitteella. 

Toimintakertomusvuoden aikana 2010-2012 sukuseuran jäsenmäärä on ollut 

suhteellisen vakaa, joitakin uusia on liittynyt ja joitakin poistunut elinkaaren päättyessä.  

Esimerkiksi jäsenrekisterissä oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 268 jäsentä  ja maksavia 

jäseniä (perheitä) yhteensä 158.  

Vuoden 2012  ja koko kertomuskauden  ylijäämä päätyy 1790,27 euron tulokseen, josta 

edellinen sukukokous on päättänyt käyttää 5 euron jäsenmaksua vastaavan osuuden 

(915 euroa) sukujulkaisuun. Jäsenmaksutuotot olivat vuodelta 2012 yhteensä 2745 

euroa.   

 

 

Sukuseuran johtokunnan toiminta 

 

Sukujuhlakauden 2010 – 2013 johtokunnan keskeisimpänä tehtävänä on ollut 

sukuseuran  vuoden 2013 sukujuhlien aikaansaaminen sukuseuran kotipaikkakunnalla 

Kuhmossa ja vuosittaisen tilinpäätöstoiminnan vakiinnuttaminen. Sukuseuran 

vuosikokouksessa 2010 johtokuntaan valitut henkilöt ovat hoitaneet seuraavia tehtäviä: 

Esa Pulkkinen, sukuseuran puheenjohtaja ja heimopäällikkö, Kimmo Pulkkinen 

varapuheenjohtaja, Terttu Honkasaari rahastonhoitaja, Päivi Onttonen sihteeri, Ilmo 

Pulkkinen Kuhmon sukujuhlat, Pentti Pulkkinen viirit ja Ritva-Liisa Pulkkinen 

sähköinen viestintä.  

Johtokunta  kokoontui vuoden 2010 aikana muutaman kerran pääkaupunkiseudulla ja 

kokousten pääaiheina on ollut sukujuhlien 2010 suunnittelu ja sitä koskeva päätöksen 

teko. Kokoukset pidettiin yhteisinä sukujuhlan suunnitteluryhmän kanssa. 

Sukujuhlien suunnitteluryhmä kokoontui alkuvuonna 2010   varapuheenjohtaja Kimmo 

Pulkkisen johdolla muutaman kerran suunnittelu- ja järjestelytöiden merkeissä. 

 



Sukuseuran johtokunta kokoontui vuonna 2011 kaksi kertaa. Kesän kokouksessa 

Kuhmossa käynnistettiin seuraavan sukujuhlan suunnittelu ja päätettiin sukujuhlan 2013 

pitopaikaksi Kuhmon Lentiira. Johtokunta on kokoontunut vuoden aikana 

Lappeenrannassa yhdessä sukujulkaisutyöryhmän kanssa Kokousten välillä on yhteyttä 

hoidettu sähköpostitse. Johtokunta on selvittänyt myös sähköisten välineiden 

hyväksikäyttöä viestinnässä ja materiaalin tuottamisessa. 

 

Vuoden 2012 aikana Kuhmossa on kokoontunut sukujuhlaa suunnitteleva työryhmä 

Ilmo Pulkkisen ja Tuomo Pulkkisen johdolla. Johtokunta on kokoontunut vuoden 2012 

aikana kerran Helsingissä ja kerran Vantaalla Vantaan sukututkimusseuran 

syystapahtuman yhteydessä. Kokousten välillä on yhteyttä hoidettu sähköpostitse.  

 

Tämän toimintakertomuksen lisäksi on johtokunta laatinut yhdistyslain mukaiset 

vuosittaiset  tilinpäätösasiakirjat.  Johtokunnan kokoukset ovat olleet eri puolilla 

Suomea ja välimatkojen sekä puheenjohtajan elämäntilanteen johdosta on kokouksia 

jäänyt pitämättä ja kokouksia on pidetty erilaisin kokoonpanoin. Yksittäiset 

johtokunnan jäsenet ovat osallistuneet alueellisiin Pulkkisten tai muiden sukuyhteisöjen 

tilaisuuksiin. 

 

Pulkkisten sukuseura ry on Sukuseurojen keskusliitto ry:n jäsenjärjestö ja Pulkkisten   

sukuseura ry:n puheenjohtaja Esa Pulkkinen on toiminut sukujuhlakauden 2010-2013 

keskusliiton hallituksen jäsenenä. Varapuheenjohtaja Kimmo Pulkkinen on osallistunut 

Sukuseurojen keskusliiton vuosikokoukseen 2011. Pulkkisten sukuseura on liittynyt  

Suomen Sukututkimusseuraan,, jonka järjestämään sukujulkaisun koulutustilaisuuteen 

ja Pohjois-Karjalan sukututkijain seura ry:n sukutarinan kirjoittamiskoulutukseen on  

puheenjohtaja Esa Pulkkinen osallistunut omin kustannuksin. 

 

Pulkkisten sukuseuralla on oma vaakuna, jonka Suomen Heraldinen Seura on merkinnyt 

rekisteriinsä 7.9.1995 numerolla 689. Sukuseuralla on pöytäviiri ja isännän viiri. Näitä   

Lipputaito- nimisessä yrityksessä valmistettuja seuran tuotteita on välittänyt 

johtokunnan jäsen Pentti Pulkkinen.  

 

PULKKISTEN SUKUSEURA RY 

JOHTOKUNTA  

 

 

 


