
Pulkkisten sukuseura ry:n vaakuna, jonka Suomen
Fieraidinen seura ry on 7.9.1995 merkinnyt rekisteriinsa
numerolla 689.
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PIJLKKISTEN SIJK1JJU}LLAT 27-28.6.1998
Silhinjärven Vuorelassa, kuntoutuskeskus
Kunnonpaikassa
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Juhlaohjelma

La 27.6.1998
Tullaan tutuiksi-ilta klo 19.00 lähtien

- vapaamuotoinen ilta Kunnonpaikan takkahuoneessa, jossa mukavaa

yhdessäoloa, yhteislauluja jne

Su 28.6.1998
Juhlajumalapalvelus Siilinjärven Vuorelan kirkossa klo 10.00

- saamaa rovasti Esko Jalkanen

- kanttori Matti Pulkkinen

Pääjuhla klo 12.00
- juontajana Anja Venäläinen
- yhteislaulu Kansalaislaulu säk. l-2;6 säestää kantton Matti Pulkkinen

- tervetuliaspuhe heimopäällikkö Arto Pulkkinen

- yksinlaulua oopperalaulaja Mikko Pulkkinen, säestää kanttori Matti

Pulkkinen
- seutukuntatervehdys rehtori Hannu-Heikki Pulkkinen

- savolaista sananrieskoo esittävät vesantolaisetja keiteleläiset Pulkkiset

- vapaa sana
- yhteislaulu Savolaisen laulu, säestää kanttori Matti Pulkkinen

Ruokailu

Vuosikokous klo 14.30
- käsitellään säantömääräiset asiat

Lähtökahvit
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Tervehdyspuhe pidetty Pulkkisten sukuseuran
4. sukujuhlilla Siilinjärvellä 28.6.1998.

Hyvät Pulkkiset,Hyvät ystävät

Pulkkisten sukuseuran hallituksen puolesta
on minulla ilo toivottaa Teidät kaikki
lämpimästi tervetulleeksi sukuseuramme
sukujuhlaan tänne Siilinj ärvelle.

Pulkkisten säännöllinen sukuseuratoiminta
pääsi alkamaan yhdeksän vuotta sitten.
Silloin joukko aktiivisia Pulkkisia Kuhmos
sa järjestivät ensimmäiset sukujuhlat. Tämä
ensimmäinen sukutapaaminen oli kuin suuri
perhejuhla, olihan silloin koolla vain lä
hinnä Kuhmolaisia ja Kuhmossa syntyneitä
Pulkkisia ja heidän ystäviään.
Tilaisuus oli ennen kaikkea historiallinen,
mutta myös mieliinpainuva ja antoisa.Kuhnion
Pulkkiset olivat laatineet runsaan ja mo
nipuolisen ohjelman, jonka he myös itse
esittivät.
Seuraavaa sukujuhlaa varten, joka päätettiin
pitää kolmen vuoden kuluttua, niettiin su
Icutoiiftkunta. Siihen valittiin kuusi jäsen
tä juhlaväen joukosta. Toimikunta kokoon
tui kerran vuodessa pohtimaan seuraavien
sukujuhlien järjestämisasioita.

Toiset sukujuhlat pidettiin vuonna 1992
jälleen Kuhmossa. Nyt tieto sukupäivistä
oli jo tavoittanut Pulkkisia laajemmin,
sillä sukujuhlaan osallistui arviolta noin
200 henkeä.
Päivien lopuksi valittiin uusi sukuseura
toimikunta, jonka tehtäväksi yleinen kokous
antoi sääntöjen valmistelun seuraavaan su
kujuhlaan mennessä.
Nyt uuden sukutoimikunnan jäsenet koostui
vatkin jo selkeästi Kainuun ja Kuhmon ulko
puolelta, mikä oli selvä osoitus siitä, että
olimme menossa kohti valtakunnallista suku-
seuraa.
Tietoa sukuseurasta on edelleen tehostettu
niin, että nyt jo voidaan sanoa tiedon
sukuseurastamme saavuttaneen lähes koko
maan. Toiminnan aktiivisuus Pulkkisten su
kuperinteen tallettamisessa vaihtelee eri
puolilla Suomea. Erityisen vilkasta se on
Keski-Pohjanmaalla, missä on ollut merkit
täviä saavutuksia valtakunnankin tasolla.
Kolme vuotta sitten sukujuhlamme olivat
Vetelissä. Ne olivat osanottajamäärältään
tähän mennessä suurimmat. Vetelissä meitä
oli koolla noin 300 henkeä.
Juuri valiriistunut Pulkkisten kylän nuoriso
seurantalo oli mitä sopivin paikka sukujuh
lien pitämistä varten. Kelpasi sinne tulla
“kaiken maailman Pulkkisten”, kuten paikal
linen Perhonjokilaakso -lehti otsikoi juh
liamme näyttävästi.

Vetelin Pulkkisten ja heidän ystäviensä
esittämät ohjelmat olivat omin voimin teh
tyjä ja esitettyjä. Ne antoivat upean kuvan
alueen ja paikkakunnan kulttuurista, mikä
eritoten muualta tulleille oli mielenkiin
toista kuulla sekä nähdä.

Sunnuntaipäivän vuosikokouksessa hyväksyt
tiin seuralle säännöt sekä sukuseuravaaku
na. Sukuseuravaakunan, joka on esillä täs
sä puhujakorokkeella on piirtänyt heral
dikko Jukka Suvisaari. Vaakunan aiheena on
ikimänty.Vaakunan värit kulta ja musta
ovat suvun alkukodin Savon värit. Suku ja
Pulkkinen -nimi on vanha ja suku suuri, se
kä laajalle levinnyt. Näitä ominaisuuksia
parhaiten kuvaa sukupuu, mänty. Mänty kuvaa
myös pitkäikäisyyttä ja kestävyyttä.
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Nämä neljännet sukujuhlamme pidämme nyt

ensi kertaa Savossa, lähes juurillamme.

Tutkimukset näyttävät osoittavan, että

varhaisiiat tiedot Pulkkisista ja heidän

asuinpaikoistaan sijoittuvat Etelä—Savoon.

ft Mistä Pulkkiset ovat sitten aikanaan Savoon

muuttaneet, ei ole varmaa tietoa. Todennä

köisesti he ovat tulleet kaakkoissUUflflaSta.

Ehkä suvun lähtöjuuret ovat Laatokan ran

- noilla, mistä vesiteitä myöten ovat sitten

saapuneet Saimaan pohjoisiin erämaihin.

nykyisten Juvan ja Anttolan pitäjien alu

eille.
— Täältä Etelä-Savon järvimaisemiSta Pulkki-

set ovat sitten hajaantuneet ympäri Suomea.

— —
— Erityisesti tulevat esiin Kainuun ja Keski-

Pohjanmaan voimakkaat Pulkkistefl asuma

—

alueet Savon Ulkopuolelta.

1 Mistä tulet ja missä ovat sinun juuresi,

hetken arvioinnille ja osviitan tulevaisuu

*
— den kehityksellemme. Tässä tlösSä voit si

näkin olla mukana.

— antaa oleellisen lähtökohdan itsediie tämän

— -— Hyvät ystävät.
Näillä ajatuksilla haluan vielä Teidät toi-

— — vottaa tervetulleeksi juhlaamnie. Viihtykää

ja olkaamme kaiki kuin yhtä suurta perhettä. J
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