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PUIKKOSTEN SUKUSEURAN JÄSENKIRJE 2015

Vuosikokous 2015
Puikkosten sukuseuran 20. toimintavuosi on käynnissä ja sukuseuran vuosikokous on edessä.
Kokoonnutaan joukolla Tampereelle Museokeskus Vapriikin tiloihin lauantaina 27.6.

Sukukokouksen alustavaa ohjelmaa:
10:00 - 11:00 perinteinen kirkossakäynti opastuksen kera, tällä kertaa Tampereen tuomiokirkossa
11:30 - 12:30 ruokailu Vapriikin Valssi ravintolassa (kukin maksaa itse).
13:00 - 16:00 vuosikokous ja aloitetaan kokous kakkukahvilla.
Sukukokouspaikalle pystytämme sukutauluja, jotta kukin voi etsiä yhtäläisyyksiä oman lähipiirinsä
ja muiden välille.
Vapriikissa on kokouksen jälkeen mahdollisuus tutustua näyttelyihin, esimerkiksi Postimuseon
”Liikkeelle! –Uuteen kotiin” –näyttelyssä esitellään myös evakoiden tarinoita. Kokouspaikan tar-
kempaan tarjontaan voi tutustua mm. vapriikki.fi.
Lähin pysäköintipaikka on P-Pellavan Parkki, Verstaankatu 2.
Ilmoittaudu kokoukseen 19.6. mennessä sähköpostilla (puikkostensukuseura@gmail.com) tai soit-
tamalla / tekstiviestillä Soilelle (040 769 1106) tai Caritalle (puh. 040 743 4462).

Suvun tarinoita
Sukuseura kerää aineistoa suvun tapahtumista ja henkilöistä julkaistavaksi sukuseuran sivustoilla ja myö-
hemmin 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 uusille asuinsijoille, uudet työt ja jälkikasvu. Asutusvaihe oli monelle
perheelle aluksi koettelemus ja sopeutuminen uusiin ihmisiin vaativaa, mutta karjalaisella luonteella moni
sujahti kyliin ja kaupunkeihin sujuvasti. Moni muuttaja oli maatalouden harjoittaja, asutustilat olivat maatilo-
ja, joskin monesti pieniä. Mitä töitä, mikä muuttui ja muuttiko perhe vielä aivan muualle, kenties Ruotsiin,
asutustila jäi? Näistä aineksista toivoisimme tarinoita ja kuvia julkaistavaksi netissä ja mahdollisesti sukukir-
jassa.

Jäsenmaksu
Sukuseuran jäsenmaksu on perhekohtainen ja kuluvalle vuodelle 20 e. Jäsenmaksun voi suorittaa tilillem-
me  FI51 1189 5000 0480 41.

Jäsenmaksulla kykenemme ylläpitämään seuran toimintaa ja mm. nettisivustojamme.
Kotisivut  löytyvät  osoitteella puikkoset.fi  ja  facebook löytyy haulla ”Puikkoset Sukuseura”.

Paitoja ja viirejä
Puikkosten sukuseuran logolla varustettuja t-paitoja ja pikeepaitoja on edelleen saatavilla hintaan 20e/kpl.
Sinisen kauluksellisen pikeepaidan hinta on 25e. Tilauksia vastaanottaa Aino Naskali (puh. 050 3262580
ainohelena.naskali@welho.com).
Sukuseura on hankkinut myös kiinnostuksen mukaan sukuseuran isännänviirejä yhteistilauksena. Viimeksi
viiri maksoi noin 100e/kpl. Myös pöytäviirejä hankimme tilauksesta. Pöytäviirin hinta liikkuu 30-40e tietämil-
lä. Viirin tilauksesta ole yhteydessä Hannuun, hannu.puikkonen@netikka.fi tai 0405206281.
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