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Jäsenkirje 2016

Suvun tarinoita
Sukuseura kerää aineistoa suvun tapahtumista ja henkilöistä julkaistavaksi sukuseuran sivustoilla ja
myöhemmin mahdollisuuksien mukaan sukukirjan muodossa. Suvun juuret ovat vahvasti Metsäpirtissä ja
siksi kiinnostavat tarinat liittyvät luonnollisesti aiempien sukupolvien elämään siellä.
Toinen kiinnostava vaihe on tietenkin evakkomatkat eri puolille Suomea. Näistä on toki kirjoitettukin paljon,
mutta Puikkosten suvun jäsenten matkoista ei ole paljon kirjallista materiaalia, kuvia ja tarinoita matkan
vaiheista.
Kolmas tärkeä vaihe on asettuminen uusilla asuinsijoille, uudet työt ja jälkikasvu. Asutusvaihe oli monelle
perheelle aluksi koettelemus, sopeutuminen uusiin ihmisiin vaativaa, mutta karjalaisella luonteella moni
sujahti kyliin ja kaupunkeihin sujuvasti. Moni muuttaja oli maatalouden harjoittaja, asutustilat olivat
maatiloja, joskin monesti pieniä. Mitä töitä, mikä muuttui ja muuttiko perhe vielä aivan muualle, kenties
ulkomaille asti jättäen asutustilan.

Näistä aineksista toivoisimme edelleen  tarinoita ja kuvia julkaistavaksi netissä.

Sukuseuran sukukokous Tampereella 27.6.2015
Sukukokous pidettiin Tampereella Museokeskus Vapriikissa. Kokous aloitettiin klo 12.00 yhteisellä lounaalla
ja kokoustamaan pääsimme  klo 13.00. Kokouksessa valitsimme uuden hallituksen ja puheenjohtajan
kolmevuotiskaudelle. Hallituksessa jatkavat Aino Naskali (vpj), Carita Puikkonen (siht.), Sirkka Autio (talous),
Soile Harju, Risto Puikkonen, Pertti Puikkonen ja Hannu Puikkonen (pj). Kokoukseen saapui yli 30 sukuseuran
jäsentä.
Perinteen mukaisesti aamulla ennen varsinaisen kokouksen alkua oli sukuseuramme jäsenille varattu
lähikirkon esittelykierros. Tällä kertaa tutustuimme Tampereen Tuomiokirkkoon ja sen upeisiin taideteoksiin.

Jäsenmaksut 2016
Sukuseuran jäsenmaksu on edelleen 20 e / perhe.
Jäsenmaksu maksetaan sukuseuran tilille FI51 1189 5000 0480 41.
Jäsenmaksulla kykenemme ylläpitämään seuran toimintaa ja mm, nettisivustojamme. Kotisivut  löytyvät
puikkoset.fi  ja  facebook löytyy haulla Puikkoset Sukuseura.

Paitoja, lippiksiä ja huppareita
Puikkosten sukuseuran logolla varustettuja t-paitoja ja pikeepaitoja on saatavilla hintaan 20e/kpl. Sininen
kauluksellinen pikeepaita 25e. Valikoima on myös laajentunut lippiksellä ja huppareilla. Tarkemmin tietoja
sivulla puikkoset.fi.
Tilaukset Aino Naskalille, ainohelena.naskali@welho.com.

Matkat 2016
Etelä-Pohjanmaan Metsäpirttikerho järjestää matkan Metsäpirttiin ja Viipuriin 1.-4.7.2016.
Matkareitti Pohjanmaalta Tampereen ja Lahden kautta Karjalaan.
Matkan hinta on noin 470,00 euroa. Hinta sisältää kuljetukset, viisumin, majoitukset, aamiaiset ja päivälliset
hotelleissa, hoitokuluvakuutuksen ja pitäjäjuhlamaksun.
Majoitumme Kiviniemen Losevoon ja Viipurin Vyborg-hotelliin.
Perjantai on matkapäivä. Lauantaina osallistutaan Metsäpirtin pitäjäjuhlaan. Sunnuntaina tehdään
kotiseuturetkiä ja siirrytään Viipuriin. Maanantaina aamupäivällä on aikaa tutustua Viipuriin ja tehdä
ostoksia.
Kuljetukset hoitaa Tapio Lae Oy turistibussilla ja kahden kuljettajan taktiikalla.
Ilmoittautumiset 1.5. mennessä. Paikkoja on varattu 30 henkilölle. Paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset:
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Matkanjärjestäjä Tapio Lae Oy, info@tapiolaeoy.com , 0400-864 393 tai
matkanjohtaja Riikka Rastas, riikka.rastas@gmail.com , 045-6535 315

Kesän odottelua Puikkosille!
Tavataan viimeistään sukukokouksessa Pohjanmaalla 2018.

Seuran hallituksen puolesta
Hannu Puikkonen
puheenjohtaja


