
Pylkön Sukuseura ry

”Kauko on syntynyt Pylkön sukuun vuonna 1947 ja Marja tuli sukuun 
avioliiton kautta vuonna 1974. Suvun historia on aina kiinnostanut 
meitä. Sukuseuran välityksellä saamme uutta tietoa Pylkköjen his-
toriasta ja  tapaamme eri tapahtumissa suvun jäseniä, sukulaisia. 
Pylkköjähän on  muuttanut  ainakin Ruotsiin ja Kanadaan. Joten 
on mielenkiintoista tietää heistäkin jotain. Me olemme liittyneet 
sukuseuraan vuonna 2009 ja toimineet koko ajan sukuneuvostossa. 
Tyttäremme kuuluvat myös sukuseuraan.  Suosittelemme kaikille 
Pylköille liittymistä sukuseuraan.”

Marja ja 
Kauko Pylkkö

Pylkön Sukuseura ry vietti 20-vuotisjuhlaa 2017. Toivomme lisää suvun 
jäseniä mukaan seuraan saadaksemme uutta sukutietoa ja virikkeitä toimin-
taamme. Olemme tähän mennessä kirjanneet Pylkön sukuun kuuluvia ja 
heidän jälkeläisiään kaikkiaan noin 1000 henkilöä, joista elossa 616 hen-
kilöä. Jäseniä sukuseurassa on noin 16 % elossa olevista, ympäri Suomen.

Tarjoamme jäsenille mahdollisuutta osallistua sukukokouksiin ja -juhliin, 
tapahtumien ideointiin ja järjestämiseen ja sukutiedon keräämiseen. Suku-
tutkimusta teemme tietokonepohjaisesti (My Heritage/Sukujutut). Sukutari-
noiden, valokuvien ja esineiden arkistointia tehdään myös jatkuvasti.
 Perheenjäsenet ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Toiminta on tois-
taiseksi keskittynyt suvun juurille Savitaipaleelle, tapaamispaikkoina on ollut 
myös Lappeenranta, Lemi ja Valkeala.

Vuosien mittaan on seurassa toteutettu seuran arvoihin ja sääntöihin 
tukeutuvaa toimintaa
Olemme pitäneet joka kolmas vuosi sääntöjen mukaisen sukukokouksen sekä 
sukujuhlan. Lisäksi viime vuosina olemme tavanneet pääasiassa kesäisin va-
paamuotoisemman ohjelman merkeissä, käyneet teatteriesityksissä ym.
 Olemme myös itse tehneet näytelmällisen esityksen 20-vuotissukujuh-
laan, ja jatkossakin on tarkoitus esittää suvun historiaa ja tarinoita draaman-
kin keinoin.

Tule mukaanPylkön Sukuseuraan! 

Jäsenluettelon ja sukupuun ylläpitäjä

Juha Immonen
Rauhalankaari 9
01700 VANTAA
Puh: 050 3044101
S-posti: immonen.juha@gmail.com

Sivumme netissä: www.pylkko.fi
Etukannen kuvassa Parta-

kosken silta, takakannen 

taustakuva Kärnäkoskelta.

(Seija Pylkkö 2016)



Sukuneuvosto on kokoontunut vähintään kerran vuodessa. Seuran toiminnan 
kehittämistä varten on nimetty kaikille sukuneuvoston jäsenille omat vas-
tuualueet. Olemme koonneet ns. työkalupakin suuntaviivoiksi toiminnalle, 
jotta neuvoston jäsenten vaihtuessa ei tarvitse miettiä rooleja ja toiminnan 
suuntaviivoja alusta asti.
 Olemme koostaneet Juurilla I ja Juurilla II -sukututkimusteokset, joita 
on myyty jäsenille ja muille kiinnostuneille. Juha Immonen on koonnut My He-
ritage -ohjelmalla sukupuutamme. Tulostimme sen paperille 15 metrin mittaan 
kesän 2015 tapahtumaan.
 Kilpailuja järjestämällä olemme saaneet sukuseuralle logon, verkkosivujen 
ulkosun sekä oman sukulaulun. 20-vuotisjuhlavuodelle 2017 saimme kilpailulla 
suvun standaarin viireineen. Standaaria voi ostaa sukuseuralta, sitä annetaan 
myös merkkipäivinä ansioituneille ja aktiivisille jäsenille. 

Pylkön sukuseuran jäsenyydellä pääsee osalliseksi mm. seuraavista asioista:

• Jos uusi jäsen antaa luvan tietojensa kirjaamiseen sukupuuohjelmaan,   
 hänelle annetaan oikeus sukupuun katseluun netissä (vaatii sähköposti- 
 osoitteen). Noudatamme EU:n ohjeistoa yksityisyydensuojasta.
• Pääsy Facebook-sivulle ’Pylkön sukuseura’, jossa keskustelua, kuvia, leh- 
 tileikkeitä, videoita ym, sekä pääsy suljetulle YouTube -kanavallemme,   
 jossa videoita tapahtumista (mm. 20-vuotisjuhlanäytelmämme)
• Pääset tutustumaan sukulaisiisi ja suvun historiaan, mm. suvun juurilla 
 Savitaipaleella
• Pääset luomaan uusia tuttava- ja ystävyyssuhteita
• Voit osallistua sukuseuran järjestämiin tilaisuuksiin ja retkiin
• Saat osallistua sukuseuran toimintaan jäsenenä tai sukuneuvostossa
• Voit hankkia sukuseuran julkaisuja edullisempaan jäsenhintaan
• Voit hankkia sukuseuran jäsentuotteita, mm. suvun standaari
• Liittymälahjaksi uusi jäsen saa avaimenperä/kärrypoletin, jossa on Pylkön  
 sukuseuran logo

Uuden jäsenen velvoitteet

Sukuseuran jäsenyyden saa, kun sukuneuvosto on hyväksynyt jäsenhakemuksen.
Jäsen maksaa ensimmäiseltä vuodelta liittymismaksun 10 €, ja siitä eteenpäin 
vuosittain 10 euron suuruisen jäsenmaksun. Jäsenen tulee noudattaa sukuseu-
ran sääntöjä ja eettisiä ohjeita. 
 Sukuseuran säännöt, infoa ja ajankohtaista asiaa: www.pylkko.fi.  

Tervetuloa mukaan Pylkön sukuseuraan! 

“Olemme olleet sukuseurassa 
useasta syystä, eikä oikein voi 
sanoa mikä niistä on ensisi-
jainen. Sukuseuran toiminnan 
myötä käsitys suvusta on laa-
jentunut huomattavasti, ja 
olemme oppineet tuntemaan 
kaukaisempiakin sukulaisia 
henkilökohtaisesti. 

Mari  ja Ilkka
Pylkkö

Tutustumisen ovat mahdol-
listaneet seuran järjestämät  
juhlat, kokoukset ja tapaa-
miset. Näiden ja erilaisten 
kirjallisten töiden kautta 
tieto Pylkköjen menneisyy-
destä on rikastunut ja tul-
lut meidänkin ulottuville. 
Samalla on vahvistunut aito 
yhteys suvun kotitienoille.”

Kotkassa asuva 
pariskunta Mari ja 
Ilkka Pylkkö 
(syntyisin Savitai-
paleelta) harrastaa 
yhdessä myös 
luonnossa liikkumista.

Miksi olemme Pylkön suku-
seuran jäseniä


