
PUIKKOSTEN SUKUSEURALAISET

Metsäpirtti 6.-9.6.2013

Teemme matkan Metsäpirttiin, Kiviniemeen ja Käkisalmeen to 6.- su 9.6.2013.
Majoitus on hotelli Dobryj Losissa joko yhden (526€) tai kahden (488€) hengen huoneissa. Huoneissa
on suihku, WC, TV, jääkaappi ja vedenkeitin.
Hinta sisältää kolmen yön majoituksen aamiaisella ja bussikuljetukset.

Hotelli Dobryj Los on uusi lomakylä Kiviniemessä 50 metrin päässä Vuoksen rannasta. Pietariin on
matkaa 82 km ja Käkisalmeen 40 km. Lomakylässä on mm. ravintola, baari, takkahuone, grillipaikka,
sauna, uima-allas, kokoustila, urheilu- ja tenniskenttä, minigolf, biljardi ja mahdollisuus kalastukseen.
Matkareitti:
6.6. Vaasa-Tampere-Lahti-Kiviniemi (Losevo, Karjala)
7.6. Losevo-Metsäpirtti-Losevo
8.6. Losevo-Käkisalmi-Losevo
9.6. Losevo-Lahti-Tampere-Vaasa
Suunnitteilla on myös retki Konevitsaan. Hinta selviää myöhemmin (viime vuonna laivamatka ja
kierros maksoivat 40€/henkilö).

Matka toteutuu, jos saamme mukaan 15 matkalaista, joten tulethan sinäkin mukaan!
Ilmoittaudu viimeistään 25.4.2013. puikkoset.fi –sivustolla olevalla ilmoittautumislomakkeella tai
Carita Puikkonen c.puikkonen@kolumbus.fi ja Hannu Puikkonen, hannu.puikkonen@netikka.fi /
040 5206281
Kysy lisää osoitteesta puikkostensukuseura@gmail.com

Internet-sivusto ja Facebook

Molemmat ovat  käytössämme. Nettisivustolla on  materiaalia kokouksista ja mm. Karjanlanmatkasta
2010 ja nopeimmin aina uusista reissuista. Sivuilta löytyvät myös hallituksen jäsenten yhteystietoja.
Käykääpä katsomassa. Palautetta voitte panna suoraan  tai palautelaatikon kautta.
Tarinoita isienne/äitienne/mummonne ja vaarinne evakkomatkasta Karjalan mailta ja elämästä
uudessa paikassa ottaa vastaan Carita Puikkonen. Keräämme myös materiaalia tulevan sukukirjan
aineksiksi. Kuvia tai tietoa kuvista voitte välittää tulevaa julkaisua varten. Ensijulkaisun teemme luvan
myötä sivustoillamme.
Ja tietenkin toivomme sähköpostiosoitteitanne, jotta yhteydenpito ja mm. sukuseuran kirjeet voisivat
löytää teille uutta reittiä pitkin.
Kotisivu löytyy osoitteesta www.puikkoset.fi ja  facebook löytyy haulla ”Puikkoset Sukuseura”.  Sinne
haetaan lisää kavereita.  Käytetään facebook- sivustoa keskusteluun ja yhteyksien luomiseen. Siis
kokemuksia, elämää ja Puikkosten edesottamuksia. Yhteyksien luomista ja ylläpitoa varten sivusto on
luotu.

Jäsenmaksu 20e/ perhe

Jäsenmaksun avulla pystymme pyörittämään seuran toimintaa.  Jäsenmaksu maksetaan Puikkosten
Sukuseuran tilille FI51 1189 5000 0480 41.
Monien sukuseuran perusjäsenten perheistä nuorta väkeä on siirtynyt omiin talouksiin. Toivoisimme,
että uudet perheet  saataisiin huollettua sukuseuran jäsenyyteen, jotta ketjumme ei katkeaisi.

Sukuseuran tuotteita

Sukuseuran tunnuksin valmistettuja T-paitoja on tilattavissa Aino Naskalilta 050 3262580 tai
ainohelena.naskali@welho.com. Myynnissä on naisten valkoinen t-paita v- ja o-aukolla sekä pikeepaita
hintaan 20e ja miesten sininen kauluksellinen pikeepaita hintaan 25 e.
Isännänviirejä ja pöytästandaareja hankitaan myös, mikäli tilauksia kertyy riittävästi. Hannu Puikkonen
hoitaa niitä (0405206281, hannu.puikkonen@netikka.fi).

Hyvää kevättä 2013 Puikkosille!
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