
  

 

 

Hyvät Pietikäiset ja Pietikäisiksi itsensä tuntevat, Sukuseuran hallituksella on ilo 

kutsua Teidät 50. sukutapaamiseen   

 

Pietikäiset kokoontuivat ensimmäiseen sukukokoukseensa Kiuruvedellä heinäkuussa 1970.   

Siitä lähtien on kokoonnuttu joka vuosi, joten heinäkuussa 2019 on vuorossa 50. sukutapaaminen!   

  

Vuosijuhla ja juhlakokous Kiuruveden seurakuntatalolla lauantaina 20.7.2019 klo 12.   

  

Ennakkotiedoista poiketen kokous pidetään Kiuruveden seurakuntatalolla, joka on Kiuruveden kirkon vie-

ressä, osoite Kirkkokatu 8.  

Juhlapäivän ohjelma:  

9.00  Lipunnosto seurakuntatalon pihalla  

10.00  Ilmoittautumisten vastaanotto ala-aulassa 

11.00  Ruokailu     -    Tarjolla kiuruvetistä perinneruokaa mykyrokkaa! Vaihtoehtoisena kasviskeitto.  

                          ”Syönyttä on helepompi huastattoo”      

12.00  Juhla sekä välittömästi juhlan jälkeen 

sukuseuran 50. vuosikokous.  

n. klo 14 Täytekakkukahvit juhlan kunniaksi tarjoaa sukuseura 

n. klo 14.30  Kiertoajelu Pietikäisten ensimmäisillä asuinsijoilla, mm. Piekäinen, Kalima, Muhka.                      

Sukuseura tarjoaa kiertoajelun ja se päättyy noin klo 17. 

Oppaina ja esittelijöinä Sukuseuran kunniajäsen Esko Pietikäinen sekä kunnallisneuvos Jouko 

Tenhunen.  Ilmoittautuminen kuljetusjärjestelyjen vuoksi 15.7. mennessä sukuseuran sihtee-

rille. 

Ruokailua varten pyydetään ennakkoilmoittautumiset viim. 8.7. mennessä sukuseuran sihteerille: arjapie-

ves@gmail.com tai puh 050 414 2184.  Ruokailu maksaa 15,50 euroa/henkilö. Maksu pyydetään suoritta-

maan jäsenmaksun yhteydessä sukuseuran tilille. Poikkeustapauksissa maksun voi maksaa käteisellä juhla-

paikalla ja mielellään tasarahalla.  

Ylä-Savon Pietikäisistä kertova uusi sukukirja on parhaillaan kirjapainossa ja sen on luvattu olevan valmiina 

ennen juhlakokousta. Painotuoreet kirjat ovat myynnissä juhlapaikalla. Varata voi myös ennakkoon suku-

seuran sihteeriltä: arjapieves@gmail.com tai puh. 050 414 2184.  
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Kirjan hinta on 65 euroa, sukuseuran jäsenille 60 euroa. Jäsenhintaan voi ostaa korkeintaan 3 kirjaa, yh-

teensä 180 euroa. Kirjat voi maksaa ennalta sukuseuran tilille FI59 5158 1520 0226 48 tai käteisellä juhla-

paikalla. Toivomme että varaatte tähän tasarahan, kiitos.  

Näyttely Pietikäisten Sukuseuran ja suvun vaiheista sekä kiuruvetisen kirjailija Heikki Lounajan tuotantoa 

esittelevä pienoisnäyttely ovat seurakuntatalolla juhlapäivänä. Laajempi Lounajan näyttely on esillä Kiuru-

veden kirjastolla 27.6. alkaen heinäkuun loppuun. Aimo Lounaja on mukana srk-talolla sukukokouspäivänä. 

Heikki Lounajan äiti oli omaa sukuaan Pietikäinen. 

 

Tutustuminen Kiuruveden ortodoksiseen kirkkoon ja sen freskomaalauksiin 

Sukujuhlaa ja -kokousta edeltävänä päivänä eli perjantaina 19.7.2019 klo 15 alkaen on mahdollista tutustua 

Kiuruveden ortodoksiseen Pyhän Nikolaoksen kirkkoon osoitteessa Niemistenkatu 6. Kirkon seinämaalauk-

set eli freskot on tehty bysanttilaisen perinteen mukaan ja ne ovat harvinaisia ja arvokkaita. Maalaustyö on 

aloitettu vuonna 1982 ja jatkuu edelleen suomalaisten ikonimaalareiden toimesta. Maalausten suunnitte-

lusta ja toteutuksesta on vastannut nyt eläkkeellä oleva kirkkoherra isä Antero Petsalo. Ilmoittautumiset 

15.7.2019 mennessä Leena Pietikäiselle: leena.pietikäinen@pp.inet.fi tai puh. 040 540 7510.           

 

 

Iskelmäviikko Kiuruvedellä   

Sukukokouksemme aikaan Kiuruvedellä on menossa Iskelmäviikko. Iskelmäviikon ohjelma  

http://www.iskelmaviikko.fi/     

 

Jäsenmaksut  

Maksa jäsenmaksu alla olevan ohjeen mukaan sukuseuramme tilille.  

Sukuseuran tilinumero  

FI59 5158 1520 0226 48  

 

Jäsenmaksu 2019 

 

Pietikäisten Sukuseura ry 

Viestiosioon:  

Jäsenmaksu 2019, jäsenen nimi, syntymäaika ja osoite (myös 

sähköpostiosoite) 

Eräpäivä 15.7.2019 Viitettä ei tarvita 

 Maksu yhteensä                               20,00 euroa/talous 

 

Sukuseuramme on netissä osoitteessa: www.pietikaistensukuseura.fi   

 

Tervetuloa!  

Pietikäisten Sukuseuran hallitus      
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