Kartanohotelli Olkkolan Hovi, Olkkolantie 2
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Tervetuloa sukuseuran
20-vuotisjuhlaviikonloppuun
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Kirkonkylän koulu, Koulutie 11 (yläpiha)

ILMOITTAUTUMISETJAJATIEDUSTELUT
TIEDUSTELUT
ILMOITTAUTUMISET
23.7.
ruokailujen
takia:
23.7.mennessä,
mennessä,lalajajasusu
ruokailujen
takia:

!!

Marja
040
7624069
MarjaPylkkö
Pylkkö
040
7624069
marja.pylkko@gmail.com
marja.pylkko@gmail.com

!!
!!
! jäsenetu:
!
Sukuseuran
Sukuseuran jäsenetu:

Osmo
0500
857238
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Olkkolan
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JUHLALOUNAS
JÄSENILLE 22 €, ei-jäsenille 32 €
JÄSENILLE 22 €, ei-jäsenille 32 €
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Suvun jäsenten ensitapaaminen Ruhtinaanmajalla 1996
Suvun jäsenten ensitapaaminen Ruhtinaanmajalla 1996
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LAUANTAINA 12.8.2017
!KOKOONTUMINEN SAVITAIPALEEN TORILLA
!
!

Lauantaina 12.8.2017

Klo 10-11:15
- suvun
jäsenten myyntituotteita
LAUANTAINA
12.8.2017
- suvun esineitä näytteillä
- mahdollisuus
kahvitteluunSAVITAIPALEEN
ja rupatteluun TORILLA
KOKOONTUMINEN

!

Klo 10-11:15

SIIRTYMINEN
PARTAKOSKELLE
alk. klo 11.30
- suvun jäsenten
myyntituotteita

1-kohde:
Ruhtinaanmaja,
n. 300 m Parranniementietä
- suvun
esineitä näytteillä
-‐ klo- mahdollisuus
kahvitteluun
ja rupatteluun
12: paikan historiaa
ja leikkimieliset
olympialaiset
-‐ piknik (suolainen/makea, kahvi/tee, 8 €)
SIIRTYMINEN
PARTAKOSKELLE alk. klo 11.30
-‐ kimppakyytejä
suositellaan

!

!

1-kohde: Ruhtinaanmaja, n. 300 m Parranniementietä
-‐ kloOrraintaipale
12: paikan historiaa
ja leikkimieliset olympialaiset
2-kohde:
ja Tinaniemi
-‐ Immonen
piknik (suolainen/makea,
kahvi/tee, 8 €) liittyy Pylkön sukuun
- Juha
kertoo, miten Saarimiehensaari
-‐
kimppakyytejä
suositellaan
- mahdollisuus
vierailuun
saareen näkemään ”raunioita”

!

!

- Orrain rataan tutustuminen

2-kohde: Orraintaipale ja Tinaniemi

- JuhaKärnänkosken
Immonen kertoo, linnoitus
miten Saarimiehensaari
liittyy Pylkön sukuun
3-kohde:
ja saharakennus

- mahdollisuus vierailuun saareen näkemään ”raunioita”

- Jonni Myyrän keihästehtaan paikalla vierailu ja muut halutut
- Orrain rataan tutustuminen
kohteet, esim. Kärnäkosken rata
- paikallisopastus
3-kohde: Kärnänkosken linnoitus ja saharakennus

!

!

- Jonni Myyrän keihästehtaan paikalla vierailu ja muut halutut

4: Juhlan
pystytystalkoot
ja näytelmäharjoitus
kohteet,
esim. Kärnäkosken
rata
kirkonkylän
koululla
klo
16
jälkeen
- paikallisopastus
- kaikille näytelmään osallistuville ja kiinnostuneille
- jälkilöylyt/illanvietto
alakerranjaterassilla
4: Juhlan pystytystalkoot
näytelmäharjoitus

!

!

kirkonkylän koululla klo 16 jälkeen
kaikille näytelmään
ja kiinnostuneille
5: Ilta- Saimaan
rannalla osallistuville
Partarannassa
tai kirkolla
- jälkilöylyt/illanvietto
alakerran
terassilla
-‐ niille,
jotka haluavat muistella ja keskustella vielä virvokkeiden

!

!

ja illallisen äärellä

5: Ilta Saimaan rannalla Partarannassa tai kirkolla
-‐ niille, jotka haluavat muistella ja keskustella vielä virvokkeiden
ja illallisen äärellä
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! Sunnuntaina 13.8.2017
SUNNUNTAINA 13.8.2017
! !
SUKUKIRKKO klo 10

saarna rovasti Pertti Huttunen
! -- suvun
jäseniä toivotaan
avustajiksi jumalanpalvelukseen
SUNNUNTAINA
13.8.2017
! !-!sukuseuran seppeleenlasku sankarihautausmaalla

!

SUKUKIRKKO
klo 10
*** Juhlaan osallistuvien
kesken arvotaan hevoskyyti
-kieseillä
saarna rovasti
Huttunen
kirkoltaPertti
Olkkolaan
(1-3 henkilöä)! ***

- suvun jäseniä toivotaan avustajiksi jumalanpalvelukseen
- sukuseuran seppeleenlasku
sankarihautausmaalla
JUHLALOUNAS
OLKKOLAN
HOVISSA klo 12

!***Menu:
Juhlaan
osallistuvienpippuripihvi,
kesken arvotaan
kanttarellikeitto,
uusia hevoskyyti
perunoita ja

! !
JUHLALOUNAS OLKKOLAN HOVISSA klo 12

kieseillä
kirkolta
Olkkolaankauden
(1-3 henkilöä)!
*** kahvi/tee
kasviksia,
jäätelöannos
marjoista,

20-VUOTISJUHLA klo 14-16.30 Kirkonkylän koululla
Menu: kanttarellikeitto, pippuripihvi, uusia perunoita ja
- juhlafanfaari, Pauli Pettinen
kasviksia, jäätelöannos kauden marjoista, kahvi/tee

sukuneuvoston puheenjohtaja Osmo Pylkkö
!-- tervetulotoivotus,
sukulaulu, säestys musiikinop., taiteilija, FM Yrjö Varjanne

20-VUOTISJUHLA klo 14-16.30 Kirkonkylän koululla

- juhlapuhe ja keskustelu, Pentti Pylkkö, juonto Anja Pekkola

-- juhlafanfaari,
Pauli
Pettinen
musiikkiesitys,
Varjanteet
- tervetulotoivotus, sukuneuvoston puheenjohtaja Osmo Pylkkö
- sukututkijan katsaus, sukututkija Juha Immonen *)
- sukulaulu, säestys musiikinop., taiteilija, FM Yrjö Varjanne
- eräs tarina, sukutiedon kerääjä Annikki Purtilo
- juhlapuhe ja keskustelu, Pentti Pylkkö, juonto Anja Pekkola
sukuseurahistoriikki,
sukuneuvoston sihteeri Seija Pylkkö
-- musiikkiesitys,
Varjanteet
-‐- sukututkijan
standaarikilpailun
voittajan
julkistaminen,
Erkki
*) Pylkkö
katsaus, sukututkija
Juha Immonen
1. standaarin
juhlallinen
luovutus
--‐ eräs
tarina, sukutiedon
kerääjä
Annikki Purtilo
- sukuseurahistoriikki, sukuneuvoston sihteeri Seija Pylkkö
Juhlakahvit klo 15.10 (10 €)
-‐ standaarikilpailun
voittajan julkistaminen, Erkki Pylkkö
-‐ 1. standaarin juhlallinen luovutus

!
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JUHLANÄYTELMÄ ”Suvun 100 vuotta” klo 15.40
! Juhlakahvit
Marja ja Kauko Pylkkö,
suvun
15.10 (10
€) jäseniä
!-‐ olympialaistenklopalkintojenjako,
liikunnanopettaja Arja Pylkkö

JUHLANÄYTELMÄ
”Suvun
100
vuotta” klo 15.40
ja sukutiedon kerääjä
Sirpa
Räsänen
Marja
ja
Kauko
Pylkkö,
suvun
jäseniä
- loppusanat, Osmo Pylkkö
-‐- olympialaisten
palkintojenjako,
liikunnanopettaja Arja Pylkkö
Karjalaisten laulu,
säestys Varjanteet
ja sukutiedon kerääjä Sirpa Räsänen
*) Koululla myös mahdollisuus tutkia sukupuuta
- loppusanat, Osmo Pylkkö
- Karjalaisten laulu, säestys Varjanteet

