
PYLKKÖSTEN - PYLKKÄSTEN SUKUSEURA RY 

SUKUJUHLA 20 v  la  22.7.2023 klo 12.00 Orilammen majalla  

Orilammen Maja toivottaa meidät taas tervetulleiksi upeaan järvimaisemaan & 
iloisten ihmisten seuraan ! 
 
Aloitamme vasta kello 12.00 lauantaina, mutta aikaisemminkin saa kernaasti tulla. 
 
 

           
 
 
12.00 - 14.00  Lounas ruokajuomineen ja jälkiruokineen seisovasta pöydästä 
 
14.00 - 16.00 Sukujuhla ja rentoa yhdessäoloa  
 
16.00 Iltapäiväkahvi, suolainen ja makea pala 

 
17.00  Rantasaunaan ja uimaan!  

Makkaran paistoa ja pientä suolaista, saunajuomaa unohtamatta. 
 

19.00 Vapaata illanviettoa ja omakustanteinen illallinen 
 
 
Lounas, päiväkahvi ja saunan iltapala + 1 saunajuoma sisältyvät hintaan.   
Ilmoittautuminen tapahtuu 30.4.2023 mennessä maksamalla ”Sukujuhla” – maksu 55.00 €. 
 
HUOM!   Kun yövyt, varaa majoitus mahdollisimman pian, myös karavaanialue ! 

Majoitusmahdollisuudet esitelty kattavasti www.orilampi.fi -sivuilla ja 
  esimerkkejä myös tässä kirjeessä. 

 
Orilammen Maja ja Lomakeskus 
Voikoskentie 138, 47910 Hillosensalmi 
puh. (05) 389 881, info@orilampi.fi 



Pylkkösten-Pylkkästen sukuseura ry. tiedotus kirje  
6.12.2022 (04/2022) 
 
Hyvä sukuseuralainen: 
Pylkkösten-Pylkkästen sukuseura ry. täyttää 20 vuotta (6.9.2023), joten nyt on aika juhlia rakasta ja 
yhteistä sukuseuraamme. Voimme tuossa sukujuhlassa miettiä myös sukuseuran tulevaisuuden 
näkymiä, sekä minkälaiset sukukokoontumiset tulevaisuudessa tulisi olla.  
 
Huom !  
Juhlan yhteydessä on myös saatavilla sukuvaakunaan liittyviä tuotteita (vaakunan kuva alla). 
 

 
 
Sukuhallituksen päätöksiä: 
Sukuhallitus on etäkokouksessa su 20.11.2022 päättänyt, että vuoden 2023 (20 v) sukujuhla pidetään  
la 22.7.2022 Orilammen Majalla, Hillosensalmella eli sama paikka ja sama päivä, jossa olimme  
viisivuotta sitten (la 22.7.2017) sukujuhlaa viettämässä. Tuo lomakeskus sijaitsee kahden järven välissä 
ja Repoveden kansallispuiston kyljessä.  
Juhlien tarkemmasta sisällöstä palaamme seuraavissa tiedotuskirjeissä. 
 
Orilammen Maja ja Lomakeskus Voikoskentie 138, 47910 Hillosensalmi  
puh. (05) 389 881, info@orilampi.fi, https://orilampi.fi 

 
Jäsenmaksu asiaa: 
Vuoden 2023 jäsenmaksu on edelleen 15 € ja koska jäsenmaksu tulot ovat tällä hetkellä ainoa 
sukuseuran tulolähde, niin toivoimme että jokainen tämän kirjeen saaja maksaisi 
tuon 15 € sukuseuran Osuuspankin tilille FI18 5153 6620 0347 29 ja viitteeksi henkilön etunimi, 
sukunimi ja syntymä vuosi. 
HUOM !  Ulkomailta maksu: SWIFT =OKOYFIHH ja IBAN on FI1851536620034729 

Jäsenmaksu tulot menevät postitus, tiedotus, kotisivun ylläpito, sukujuhla kuluihin. 
Hallituksen jäsenet eivät ota tehtävistään mitään korvausta. 



Tutkimus ja lahjoitus: 
Pyrimme jatkossa syventämään sukututkimusta (Tenhola, Hollola, Mikkeli-Juva, Rantasalmi) 1300-
1600-luvuille ulkopuolisin voimin, jos sinulla on mielessä lahjoittaa jotakin ylimääräistä tätä 
tutkimusta varten, niin laita ne myös tuolle samalle tilille: FI18 5153 6620 0347 29, voit laittaa 
viiteosaan myös omat tietosi jos niin haluat ja merkin ”1300-1600”, tuo merkki sen takia, että voimme 
kohdistaa helpommin kirjanpidossa tapahtuman oikealle kirjanpitotilille. Kiitämme jo nyt 
lahjoituksesta etukäteen. 

Yhteystietojen ylläpito: 
Toivomme, että jokainen pitäisi omat, perheiden ja sukulaisten tiedot ajan tasalla ja lähettäisivät 
tarvittavat muutokset aina Tapio Pylkkäselle tapio.pylkkanen@gmail.com tai tekstiviestillä 
+358445662009 tai kirjeellä (osoite kirjeen lopussa). 
Näin varmistatte sukuseuran tiedotuksien ja sukujuhla kutsujen perille tulon jatkossakin. 

Sukuseuran nykyiset kotisivut: 
- uudet sukuseuran kotisivut löytyvät kahdesta osoitteesta  
  https://www.pylkkoset-pylkkaset.fi ja https://www.konstansuku.org 
- tämän tiedotteen tiedot löytyy myös kotisivuilta kohdasta Sukujuhla 2023 
- otamme vastaan ehdotuksia kotisivujen sisällöstä ja tiedot voi lähettää Tapio Pylkkäselle  
  tapio.pylkkanen@gmail.com tai tekstiviestillä +358445662009 tai kirjeellä (osoite kirjeen lopussa) 
 
Sukujuhlan 2023 majoitus tietoja: 
Sukujuhla pidetään la 22.7.2022 Orilammen Majalla Hillosensalmella, tässä laitamme myös 
yhteystiedot majoitukseen, jotta voitte varata itse ja maksaa majoituksen, koska emme ole tehneet 
mitään erityistä varausta. Pyydämmekin varaamaan majoituksen hyvissä ajoin, jotta jokainen saisi 
parhaan mahdollisen majoituksen. 
 
Tässä muutamia majoitus vaihtoehtoja ja hintoja: 
 
Vuohijärvisiipi, 10 kpl kahden hengen huone aamiaisella hinta 88 €/kahdelle/vrk,  
yhden hengenhuoneena 79 €/vrk 
Kekkosensiipi 6 kpl 89 €/kahdelle/vrk, yhdenhengen huoneena 79 €/vrk 
Rinnemaja 8 kpl kahden hengen huoneena 99 €/vrk/kahdelle ja yhden hengen huoneena 89 €/vrk.  
Perhehuoneena 125 €/vrk sis. 1-2 aikuista ja 2 lasta 0-12 vuotiaita 
Kartanonmajat 6 kpl kahden hengenhuoneina 115 €/vrk ja perhehuoneena 145 €/vrk sis. 1-2 aikuista 
ja 2 lasta 0-12 vuotiaita. 

Sitten löytyy edullisia leirintätason mökkejä eri hinnoittelulla, eri kokoisia, joita 1- 4 kpl erilaisilla 
lisäpalveluilla kuten petivaatteet, aamupala jne. Lisäksi leirintäalueella noin 200 paikkaa, joten kyllä 
asuntoautoilla ja vaunuilla mahtuu. 
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https://orilampi.fi 

 



Tiedotus kirjeiden aikataulu v. 2022-2023 
 
Joulukuu vko (49-50/2022) 
- tämä tiedotus kirje ja ilmoitus sukujuhlien pitopaikasta ja jäsenmaksusta 
 
Helmi-maaliskuu 2023 
- tarkempi katsaus sukujuhlan osalta ja muita tärkeitä asioita, sekä jäsenmaksusta 
 
Huhtikuu 2023 
- tarkempi katsaus ja muita tärkeitä asioita, sekä jäsenmaksusta 
- tietoa sukujuhlan ohjelmasta la 22.7.2022 Orilammen Majalla Hillosensalmella Rantasalmella 
 
Sukuseuran valokuvia sarjaa jatkuu: 
 

 
 
Yhteiskuva: Anttolan Hovista Saimaan rannalta la 20.7.2019 

 



Sukuseuranhallituksen nykyinen kokoonpano ja yhteystiedot  
(voimassa ainakin vuoden 2024 kesään asti): 
 
Peter Ek, sukuseuran puheenjohtaja 
Gsm: +358 40 548 4991   
Mail: sirpeter.ek@gmail.com 

Anja Könönen, rahastonhoitaja        
Gsm: +358 40 747 5335   
Mail: anjainkeri.kononen@gmail.com 
 
Tapio Pylkkänen, sukututkija 
Veräjämäenkatu 23 15830 Lahti   
Gsm: +358 44 566 2009 
Mail: tapio.pylkkanen@gmail.com  
 
Maarika Pylkkönen  
Mail: maarika.pylkkonen@gmail.com   
 
Päivi Pylkkönen-Palm   
Mail: ppp@surffi.net 

Markku Pylkkänen 
Mail: markku.pylkkanen@yahoo.com 

Sukuseuran yhteystiedot:   
 
Mail:   konstansuku@gmail.com   (Tapio Pylkkänen) 
Kotisivut:   https://www.konstansuku.org (Tapio Pylkkänen) 
                   https://www.pylkkoset-pylkkaset.fi    (Tapio Pylkkänen) 
Facebook:   Pylkkis Pylkkos   (Markku Pylkkänen) 
Myheritage:   https://www.myheritage.fi   (Tapio Pylkkänen) 

 
 

Sukuseuran hallitus toivottaa: 
 

Hyvää Joulua ja Uutta vuotta 


