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Hyvät Pietikäiset ja Pietikäisiksi itsensä tuntevat  

 

Tulevana suvena kokoonnumme 49. kerran vuosittaiseen sukukokoukseemme heinäkuun viimeisenä 

viikonloppuna Muoniossa, Harrinivassa. Sukumme on kokoontunut siellä aikaisemminkin, vuosina 1978 ja 

2001. Niitä kokoontumisia on muisteltu lämmöllä. Lapin kesäinen luonto on heinäkuun lopulla 

kukkeimmillaan ja yöt ovat vielä valoisia sekä toivon mukaan lämpimiä.  

Harrinivassa on kyseisenä viikonloppuna  myös Muonion Lohiviikkojen päättäjäiset ja siihen liittyvää 

ohjelmaa on kaikille tarjolla.  Sukukokoontujille on luvassa myös yhteistä ohjelmaa. Kenties teemme pienen 

kiertoajelun lähialueen nähtävyyksille lauantaina ja pidämme sukukokouksen sen jälkeen.  

Kuinka ilmoittaudun tapaamiseen ja onko tarvetta yhteiskuljetukseen sekä majoitukseen  

Sukuseura järjestää yhteisen bussikyydin sukutapaamiseen, jos lähtijöitä on riittävästi.  Bussi lähtee 

Kuopiosta perjantaiaamuna 27.7.2018 klo 6 ja ajaa reittiä Pielavesi-Kiuruvesi-Siikalatva-Oulu-Kemi-Muonio. 

Paluu sunnuntaina 29.7., Kuopioon illaksi. Matkalta poimitaan porukkaa kyytiin tarkemmin ilmoitetuista ja 

sovituista paikoista ilmoittautujien mukaan. 

Matkan hinnat: 200 euroa majoittumisineen puolihoidolla kahden hengen huoneessa. Lisähinta yhden 

hengen huoneesta on 70 euroa.  Alle 3-vuotiaat lapset ilmaiseksi ja 4-12 vuotiaat 140 euroa/lapsi 

vanhempien mukana ja samassa huoneessa. Pelkän bussikyydin hinta on 90 euroa/matkustaja ja alle 3-

vuotiaat ilmaiseksi vanhempien mukana. Oulun yläpuolelta lähtijöille 20 euron alennus hintaan. 

Nyt on oivallinen tilaisuus tutustua iloisessa lämminhenkisessä seurassa Lapin upeisiin maisemiin, 

yöttömään yöhön ja ennen kaikkea toisiimme, hyvät sukumme piiriin kuuluvat.  

Tiedustelut ja ennakkoilmoittautumiset sukuseuran sihteerille 15.4.2018 mennessä sähköpostilla: 

sihteeri(at)pietikaistensukuseura.fi tai puhelimella 050 4142 184.  

Omalla kyydillä tulevat ja vain majoitusta tarvitsevat voivat tiedustella majoituspakettia puolihoidolla myös 

kauttamme. Hinta kahden hengen huoneessa puolihoidolla on noin 70 euroa yö/henkilö!  

 

Vuoden 2017 sukukokousmatka suuntautui Tallinnaan 

Matka onnistui erinomaisesti, sää suosi, kaikki sujui hyvin tehtyjen suunnitelmien mukaan. Kiitokset kaikille 

mukana olleille mukavasta matkaseurasta!  

Virallinen vuosikokous pidettiin menomatkalla laivassa. Vuosikokous kutsui sukuseuramme kunniajäseniksi 

Pertti Pietikäisen Lapinlahdelta ja Esko Pietikäisen Kiuruvedeltä. Molemmat ovat toimineet 

vuosikymmenien ajan sukuseuramme erilaisissa luottamustehtävissä. Kiitämme heitä!  

Sukuseuran hallituksen kokoonpano on seuraava: Urpo Pietikäinen Siilinjärveltä (esimies), Arto Pietikäinen 

Helsingistä (sukututkija), Anna-Liisa Tenhunen Kiuruvedeltä, Helena Koivunurmi Kiuruvedeltä, Terho 

Pietikäinen Kuopiosta, Kristiina Pietikäinen Naantalista, Arja Pietikäinen-Vesala Kajaanista (sihteeri).  

Varajäseniksi valittiin Airi Pietikäinen Iisalmesta ja Marja Pietikäinen Pielavedeltä. 

Sukuseuran jäsenmaksuksi päätettiin 20 euroa. 
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Jäsenmaksut  

Maksa jäsenmaksu alla olevan ohjeen mukaan sukuseuramme tilille ja tiedoilla 

 

Sukuseuran tilinumero  
      
  FI59 5158 1520 0226 48 

 
   Jäsenmaksu 2018 

 
 
Pietikäisten Sukuseura ry 

Viestiosioon:  
 
Jäsenmaksu 2018, jäsenen nimi, syntymäaika ja osoite.  
 
 

Eräpäivä 30.6.2018 Viitettä ei tarvita  

 Maksu yhteensä                                       
                                                                                 20,00     € 

  

Ylä-Savon sukuhistoria odottaa täydennyksiä. Paljon on tietoja ja muutoksia tullutkin, mutta lisää vielä 

kaivataan. Tavoitteena on saada mahdollisimman edustava teos Ylä-Savon Pietikäisistä (olemmehan me sen 

ansainneet!). Tervetulleita ovat myös kuvat.  

Tiedot lähetetään edelleenkin sukututkijallemme Arto Pietikäiselle osoitteella: Lehmustie 17a 2, 00780 

Helsinki, tai sähköpostilla: arto.pietikainen(at)kolumbus.fi. Arton puhelin 050 5747 506.   

Kuvat Anna-Liisa Tenhuselle osoitteella: Pielavedentie 1331, 74630 Heinäkylä. Kuvat palautetaan kopioinnin 

jälkeen. Kuvat voi vaihtoehtoisesti lähettää sähköpostilla: tenhunen4(at)gmail.com. Anna-Liisan puhelin: 

040 5707 696.  

Jokainen päättää itse mitä hänestä saa kirjassa julkaista. Kun lähetätte tietoja, laittakaa mukaan tieto saako 

julkaista, ja allekirjoituksenne.   

Lisätietoa sukukokouksestamme ja sukukirjan tekemiseen liittyvistä asioista löytyy seuramme kotisivuilta  

osoitteesta: www.pietikaistensukuseura.fi  

 

Sukukokousterveisin  

Pietikäisten Sukuseura ry   

Hallitus 
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