Pietikäisten Sukuseura ry

SUKUKOKOUS
Pietikäisten Sukuseuran sukukokous/sukutapaaminen pidetään Kärsämäen seurakuntatalolla
heinäkuun viimeisenä lauantaina 30.7.2022 klo 12. Sitä ennen on mahdollisuus omakustanteiseen
ruokailuun samassa paikassa klo 11 alkaen. Ruokailun hinta on 17 euroa.
Ruokailun ja bussikuljetuksen järjestämiseksi pyydämme ilmoittautumiset 23.7. mennessä seuran
sihteerille Kirstille sähköpostilla: pietikainen.kirsti4(at)gmail.com
Kärsämäki on lähes keskellä Suomea. www.karsamaki.fi
Kärsämäellä on ollut Pietikäisiä jo monessa polvessa, heidän sukuhaaransa
historiasta tulemme kuulemaan kokouksessa. Sikäläiset sukulaiset ovat
suunnitelleet meille ohjelmaa, esim. tutustumme Paanukirkkoon ja käymme
Pietikäisten vanhoilla asuinsijoilla, jossa saamme tutustua arvokkaaseen
vanhaan rakennuskokonaisuuteen. Menemme käymään myös Saviselässä,
paikkakunnan sukulaisille tutussa kotikylässä.
Liikkumiseen retkikohteisiin meille on varattu linja-autokuljetus. Linja-autossa
varaudumme käyttämään terveysturvallisesti maskeja.
Kärsämäen majoitusmahdollisuuksista löytyy tietoa Kärsämäen nettisivuilta ja lisätietoa
tarvittaessa Kärsämäen sukulaisilta.
Kärsämäellä yhteyshenkilömme Martti Pietikäinen vastaa Kärsämäkeä ja sukukokousta koskeviin
kysymyksiinne puh 050 016 5583 tai sähköpostilla martti.a.pietikainen(at)gmail.com
Sukukokouksessa pidetään Pietikäisten Sukuseuran sääntömääräinen vuosikokous kolmen vuoden
tauon jälkeen.
Esityslistalla tavanomaisten vuosikokousasioitten lisäksi sääntömuutos.
Ehdotamme sääntöihin lisättäväksi:
- mahdollisuutta pitää vuosikokous sähköisesti, siis etäkokouksena.
- toisena uutena asiana kokousvälin pidentäminen kahteen vuoteen. Välivuosina voisi järjestää
vapaamuotoisempia kokoontumisia.
- lisäksi sääntöihin tulisi yhdistyslain muutoksen mukainen tilintarkastajanimikkeen vaihtaminen
toiminnantarkastajaksi ja kahden tilintarkastajan sekä kahden varatilintarkastajan sijasta
valittaisiin yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.
- sääntöihin tarkennus hallituksen jäsenen toimikauden alkamis- ja päättymisajankohdasta.
VALOKUVIA SUKUSEURAN ARKISTOON
Pietikäisiä koskettavia vanhoja valokuvia skannataan ja talletetaan sukuseuran arkistoon. Kuvan
taakse irrotettavalle lapulle selkeällä käsialalla tiedot
- Missä kuva otettu ja milloin
- Keitä kuvassa (oikealta / vasemmalta, etu- / takarivi)
- Mitä tapahtuu (puimassa, rippijuhlissa, Selman häissä, sukukokouksessa tms.)
Tiedot skannataan samalla kuvan kanssa.
Kuvat palautetaan skannauksen jälkeen lähettäjälle.
Kuvat skannaa ja tallettaa Ensio Pietikäinen.
Ension yhteystiedot: ee.pietikainen(at)gmail.com , puh. 0407095133
Ensio Pietikäinen
Piekkälänniementie 154
72710 Vaaraslahti

Pietikäisten Sukuseura ry

Pietikäisten Ylä-Savon Sukuhaara II kirjaa saatavissa: jäsenhinta 60€, ei jäsenet 65€. Kiuruvedellä
Kirsti Pietikäinen: pietikainen.kirsti4(at)gmail.com. Pielavedellä Ensio Pietikäinen puh: 040 7095
133 tai ee.pietikainen(at)gmail.com. Kajaanissa Arja Pietikäinen-Vesala puh: 050 4142 184 tai
arjapieves(at)gmail.com. Arja toimittaa kirjat postitse.
Pietikäisten Juvan sukuhaara kirjaa saa ostaa Arto Pietikäiseltä puh: 050 5747 506 tai
arto.pietikainen(at)kolumbus.fi. Kirjan hinta on 35€.
Sukukirjoja on myynnissä myös sukukokouksessa.
Pietikäisten Sukuseuran salkoviiriä myy Arja Pietikäinen-Vesala. Viirin hinta on 50 €.
Sukuseura ottaa mielellään vastaan sähköpostiosoitteita sekä yhteystietojen muutoksia.
Ilmoittakaa sihteerille: pietikainen.kirsti4(at)gmail.com tai puheenjohtajalle
arjapieves(at)gmail.com puh 050 4142 184.
Tietoja ja kertomuksia sukumme jäsenistä otetaan vastaan ja ne tallettaa sukututkija Arto:
arto.pietikainen(at)kolumbus.fi tai puh 050 5747 506.

Pietikäisten Sukuseuran jäsenmaksu vuonna 2022
Maksa jäsenmaksu alla olevan ohjeen mukaan sukuseuramme tilille tai maksa käteisellä sukukokouksessa.

Sukuseuran tilinumero
FI59 5158 1520 0226 48
Viestiosioon:
Pietikäisten Sukuseura ry

Jäsenen nimi, syntymävuosi ja osoite, myös sähköpostiosoite

Viite

123

Eräpäivä

15.7.2022
Maksu yhteensä

TERVETULOA SUKUKOKOUKSEEN!
Sukuseuran hallitus

20,00 euroa/talous

