
Pulkkisten sukuseura ry Tiedote 2016/ 01 

 

Hyvät Pulkkisten sukuseuran jäsenet 

 
 

Sukujuhla 2016 
 

Pulkkisten sukuseuran seuraavaa sukukokousta ja sukujuhlaa vietetään Siilinjärvellä Vuorelassa. Juhlan 

ajankohta on 18 - 19.6.2013 ja juhlapaikka on Siilinjärven Vuorelassa Kunnonpaikassa, 10 km Kuopiosta 
pohjoiseen. Kutsumme mukaan kaikki Pulkkisten sukuihin kuuluvat ihmiset kautta maapallon. 

 
Juhla alkaa kokoontumisella Kunnonpaikkaan, juhlan päätapahtumapaikalle, lauantaina 18.6. klo 9.30 

alkaen. 

 
Lauantain alustava ohjelma 
9.30 Kokoontuminen ja ilmoittautuminen  
10.00 Näyttelyn pystytys, näyttelyyn tutustuminen  
11.00 Lounas  

12.30 Pulkkisten sukulaisuudet DNA-tutkimuksen 
mukaan 
13.00 Sukuseuran vuosikokous  
14.30 Kahvi  
15.30 Risteily Kallavedellä 
18.30 Ohjelmallinen illanvietto ja savolainen puvetti 
Seurustelua, sauna, yöuinti 

 
Sunnuntain alustava ohjelma 
9.00 Lipunnosto ja sukupuun istutus  
10.00 Jumalanpalvelus Vuorelan kirkossa  
ja vaihtoehtoinen ohjelma Kunnonpaikan ympäristössä  

12.00 Lounas ja arpajaiset  
13.30 Pääjuhla  
15.30 Lähtökahvit 
 
 
 
 

 

Kahden päivän osallistumismaksu on 75 €/ hlö, pelkän lauantain osallistuminen 50 €/ hlö ja pelkän sunnuntain 

osallistuminen 25 €/hlö. Lapset (4-14 v) maksavat puolihinnan. 
Ilmoittautumis- ja maksutiedot sekä tarkempi ohjelma lähetetään seuraavassa jäsenkirjeessä. 

 
Juhlan yhteydessä on myös sukututkimusnäyttely, johon jokaisella on mahdollisuus tuoda oman sukuhaaransa 

sukututkimusaineistoja. Aineistoja on mahdollista ripustaa seinille tai laittaa esittelypöydille. Näyttelyn pysytys 
tapahtuu lauantaina aamupäivällä ja näyttelyyn tutustuminen on mahdollista koko juhlan ajan. 

 

Majoitusmahdollisuudet Kylpylähotelli Kunnonpaikassa Siilinjärven Vuorelassa: 
1 hh 85 €/ yö, sis. majoituksen, aamiaisen sekä kylpylän ja kuntosalin vapaan käytön 

2 hh 99 €/ yö . majoituksen, aamiaisen sekä kylpylän ja kuntosalin vapaan käytön 
Lapset 4-14 v lisävuoteella samassa huoneessa 20 €/ lapsi/ yö 

Lapset 0 – 3 v matkasänky 10 €/ sänky/ yö 

Jokainen varaa itse oman majoituksensa suoraan majoituspaikasta, varauksen tunnus ”Pulkkisten 
sukuseura”. Varaukset 15.5.2016 mennessä. Yhteystiedot: Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Jokiharjuntie 3, 

70910 Vuorela, puh. 017 476 111, nettisivut www.kunnonpaikka.com, sähköposti myynti@kunnonpaikka.com 
 

Tiedusteluihin järjestelyiden suhteen vastaavat Marja-Liisa Koponen (puh 0400-544059 ja s-posti marja-

liisa.koponen@koti.fimnet.fi) tai Veikko Pulkkinen (0400 678812 ja s-posti vesiveko@gmail.com).  
 

Jäsenmaksu 2016 

Kirjeen mukana on myös seuran jäsenmaksulomake. Vuotuisen jäsenmaksun suuruus on 15 euroa. Muistathan 
merkitä henkilökohtaisen viitenumeron maksaessasi jäsenmaksua.  

Johtokunta toivoo jokaisen jäsenen osallistuvan myös jäsenhankintaan. Pyydä Terttu Honkasaarta lähettämään 
jäsenposti toivomallesi henkilölle tai pyydä uutta jäsentä ottamaan yhteyttä häneen: sähköpostilla 

thonkasaari@hotmail.com tai postitse Kilterinkulma 2 D 6, 01600 Vantaa. 
 

 

Pulkkiset Facebookissa ja Internetissä 
Pulkkisten sukuseuran facebook-sivujen suora URL-osoite on:  

http://www.facebook.com/pages/Pulkkisten-sukuseura-ry/215776961770672 
Sivut löytää fb-haulla "Pulkkisten sukuseura ry". Internetissä löydät meidät osoitteesta 

http://pulkkistensukuseura.net   

http://www.kunnonpaikka.com/
mailto:myynti@kunnonpaikka.com


Pulkkisten sukuseura ry Tiedote 2016/ 01 
Sukujuhlatiedotus tulee myös fb-sivuille ja internetiin. 
 

 

 
Verkkokauppa 

 
Sukuseura on perustanut verkkokaupan, jonka kautta voimme myydä sukuseuran tuotteita, kuten 

pöytästandardeja ja isännänviirejä. Verkkokauppa löytyy osoitteesta http://pulkkiset.mycashflow.fi 

Pöytästandardien hinta on 35 €/kpl ja toimitusmaksu on 10 €/kpl. Isännänviirin hinta on 90 € ja toimitusmaksu 
on 10 €.  Tarkemmat tiedot (koot ja värit) on julkaistu seuran Internet- sivuilla.  

Verkkokauppavastaavana toimii Esa Pulkkinen ja teknisestä toteutuksesta vastaa Jyrki Pulkkinen. 
Pöytästandardeja ja isännänviirejä on mahdollista ostaa myös sukujuhlien yhteydessä. 

Tulevaisuudessa verkkokaupan tarjontaa on tarkoitus lisätä muutamalla tuotteella.  
 

Sukukirjat 

Vuoden 2015 joulukuussa Ruokolahden – Rautjärven Pulkkiset ovat julkaisseet oman sukuhaaransa sukukirjan. 
Asiasta enemmän sukuseuran internet-sivuilla. 

 
 

Johtokunnan jäsenten yhteystiedot    

 

Nimi tehtävä sähköposti puhelin 

Annikki Pulkkinen puheenjohtaja varpuannikki.pulkkinen@gmail.com 050 5176867 

Veikko Pulkkinen varapuheenjohtaja 
(Kuopion sukukokous) 

vesiveko@gmail.com 0400 678812 

Jyrki Pulkkinen sihteeri, verkkokaupan 
tekninen asiantuntija 

pulkkinenjyrki@gmail.com 040 3520407 

Terttu Honkasaari rahastonhoitaja (myös 
jäsenrekisteriasiat) 

thonkasaari@hotmail.com 050 3070349 

Ritva-Liisa 
Pulkkinen 

tiedottaja  ritva-liisa.pulkkinen@ekarjala.fi 040 5564694 

Marja-Liisa 
Koponen 

jäsen (Kuopion 
sukukokous) 

marja-liisa.koponen@koti.fimnet.fi 0400 544059 

Esa Pulkkinen jäsen, 
verkkokauppavastaava 

pulkkinenesajuhani@gmail.com 050 3675229 

Ilmo Pulkkinen jäsen ilmo.pulkkinen@gmail.com 040 5336390 

 

 
Hyvää lopputalvea ja kevättä toivottaen 

 
 

Annikki Pulkkinen,    Pulkkisten sukuseura ry, 

sukuseuran puheenjohtaja    johtokunta 


