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     JÄSENKIRJE 1/2017 

 

 

Hyvä Pulkkisten Sukuseuran jäsen 

Siilinjärven Kunnonpaikassa sukukokouksessa valittu hallitus on viimein päässyt aloittamaan 

toimintansa. Sukuseuran hallitukseen kuuluvat Liisa Nieminen Muuramesta, Pentti Pulkkinen 

Vesannolta, Annikki Pulkkinen Kemistä, Esa Pulkkinen Joensuusta, Ilmo Pulkkinen Kuhmosta, 

ja Veikko Pulkkinen Karttulasta. Yhteystietomme ovat tämän kirjeen lopussa. Otahan meihin 

yhteyttä sukuseurasioissa. 

Sukukokous linjasi kolmivuotiskauden toimintasuunnitelmaa. Lisätietoja löytyy sukuseuran 

verkkosivuilta. 

Hallitus kokoontui Rantasalmen Hotel spa Järvisydämessä 12.5.2017. Kokouksessa käsiteltiin 

vuosikousasiat ja keskusteltiin sukuseuran toimintalinjoista. Seuraavaksi sukukokouksen 

paikaksi nousi vahvasti esille Savonlinnan seutu. Tarkoituksemme on pitää Savonlinnan 

seudulla alustava kokoontuminen ja kartoittaa mahdollista sukukokouspaikkaa tämän kesän 

aikana. Tarkoituksemme on pitää seuraava sukukokous v. 2019 Savonlinnan oopperajuhlien 

aikana. Otahan kantaa sukujuhlien järjestämispaikkakunnasta. 

Osaajaa haetaan! 

Seuramme hallitus kaipaa joukkoonsa tiedottajaksi sähköisen viestinnän osaajaa. (Seuran 

kotisivut ja facebook-ryhmä). Tiedottaja voisi toimia myös sukuseuran sihteerinä? Oletko 

kiinnostunut auttamaan jäsenistöämme ajantasaisen tiedon jakamisessa? Ilmoittaudu heti 

Veikolle! 

Ellemme löydä suvustamme asiasta kiinnostunutta osaajaa, joudumme myös harkitsemaan 

ostopalveluihin turvautumista. Joka tapauksessa myös sähköisen viestinnän on oltava 

toimivaa ja jäseniämme palvelevaa! 

Sukuseuran tiedottaminen hoituu jäsenkirjeiden ja sähköisten välineiden kautta. Sukuseuran 

nettisivu http://pulkkistensukuseura.net/ ja Facebookiin nimellä Pulkkisten sukuseura. 

Toivotamme tervetulleiksi entiset ja uudet jäsenet tutustumaan sivustoihin, liittymään 

jäseneksi ja toimittamaan Pulkkisiin liittyvää materiaalia. Facebook- sivuilla voi käydä sukuun 

liittyvää keskustelua. 

Sukututkimus 

Viime sukukokouksen keskusteluissa nostettiin esille sukuseuran rooli myös sukututkimuksen 

edistäjänä. Tiedot esivanhemmistamme kiinnostavat lähes jokaista, mutta kaikilla ei ole aikaa 

ja osaamista laajan aineiston käsittelemiseen. Tiedämme myös, että sukuseuramme 

jäsenistössä on useita sukututkijoita, jotka ovat tehneet työtä itse kukin omia sukutaustojaan 

selvittäessään.  Vuonna 2006 Esa Pulkkisen laatimassa aineistossa oli sukuseuran tiedossa jo 

silloin peräti neljätoista sukututkijaa. Tiedämme, että tämän jälkeen sukututkimuksen 

harrastajia on tullut joukkoomme vielä lisää. 

http://pulkkistensukuseura.net/
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Jos olet kiinnostunut tekemään yhteistyötä toisten sukututkijoiden kanssa ja annat samalla 

luvan yhteystietosi julkaisemiseksi seuran kotisivuilla (sukututkijat), lähetä yhteystietosi 

Veikolle (vesiveko@gmail.com). Tarkoitus on, että näin saisimme kootuksi vähitellen yhä 

kattavamman aineiston palvelemaan sukuseuramme jäsenten tarpeita. Mikä tärkeintä, 

välttäisimme turhaa tietojen hakua silloin, jos joku toinen on suurella työllä saman tiedon ja 

koonnut. Näin voisimme myös paremmin keskittyä niihin tiedonhakuihin, joilla voidaan 

tarkentaa lopputuloksia. 

 

Sukuyhteys / jäsenhankinta 

Pulkkisia on Suomessa noin 15000, mutta sukuseurassa jäseniä vain runsaat 200. Kaikissa 

yhdistyksissä on ongelmana, jos jäsenhankinta ei ole aktiivista, jäsenmäärä koko ajan laskee. 

Kun vielä sukuseuran jäsenten keski-ikä on korkea, poistuma kuolleisuuden kautta laskee 

jyrkästi jäsenmäärää. Aktivoitukaamme hankkimaan uusia (nuoria) jäseniä sukuseuraamme. 

Aktiviteettina voisi olla alueellinen sukutapaaminen rantakalan, lettukestien ym. merkeissä. 

Sukuseura tukee pienimuotoista kestitystä uusien jäsenten hankkimiseksi ja sukuyhteyttä 

lujittaakseen. 

 Verkkokauppa 

Sukuseuralla on myynnissä mm sukuviirejä ja isännänviirejä, T-paitoja ym. Tuotteiden myynti 

hoidetaan verkkokaupan kautta. Verkkokauppa ositteessa http://pulkkiset.mycashflow.fi/ 

Jäsenmaksu 

Tämän jäsenkirjeen mukana on kuluvan vuoden jäsenmaksun pankkisiirtolomake 
jäsenmaksusta, 5 euron osuus kartuttaa sukujulkaisurahastoamme. Tarkistahan yhteystietosi 
oikeellisuus ja tee mahdolliset korjaukset jäsenrekisterin hoitajalle. 
Päivitäthän yhteystietosi Pentille, näin varmistat sujuvan yhteydenpidon. 

 Anna sanan kiertää sukuseurastamme ja pidetään yhteyttä! 

 
 

Pulkkisten sukuseuran hallitus 

 

Nimi tehtävä sähköposti puhelin 

Veikko Pulkkinen puheenjohtaja vesiveko@gmail.com 0400 678812 

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

 sihteeri   

Pentti Pulkkinen rahastonhoitaja (myös 
jäsenrekisteriasiat) 

penttip.pulkkinen@gmail.com 0400 675447 

 tiedottaja   

Liisa Nieminen jäsen liisa.nieminen46@gmail.com 040 8268816 

Esa Pulkkinen jäsen pulkkinenesajuhani@gmail.com 050 3675229 

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

 

http://pulkkiset.mycashflow.fi/

