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Sääntömääräinen varsinainen sukukokous 

 
Aika: Lauantai 30.6.2018 alkaen kello 15.30 
Paikka: Sastamalan Wanha Pappila, Sastamala 

Luettelo läsnäolijoista liitteenä 
 
 

1 Kokouksen avaus 
Sukuseuran puheenjohtaja Pirkka Kärki avasi kokouksen klo 15.40 ja 
toivotti osanottajat tervetulleiksi. 
Vietettiin hiljainen hetki suvun poisnukkuneiden jäsenten muistoksi. 

 
 

2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätös-
valtaiseksi. 

 
 

3 Kokouksen järjestäytyminen: 
– kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Kärki 
– sihteeriksi kutsuttiin Anne Järvi 
– pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Matti Kuusaro ja 
Jorma Suominen 

 
 

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin. 

 
Puheenjohtajan esityksestä osanottajat esittäytyivät lyhyesti. 

 
 

5 Sukuyhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta 
Kauden 2015–2018 toimintakertomus käytiin läpi ja se hyväksyttiin 
muutaman korjauksen jälkeen. 
Toimintakertomus lähetetään jäsenille vielä uudestaan. 

 
 

6 Yhdistyksen tilit vuosilta 2015–2017 sekä tilitarkastajien lausunnot; 
lyhennelmät tilinpäätöksistä liitteenä kokouskutsussa 
Rahastonhoitaja esitteli tilinpäätökset ja toiminnantarkastajien lausunnot. 

 
 

7 Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 
sukuneuvostolle ja yhdistyksen toimihenkilöille 
Tilinpäätökset vahvistettiin ja vastuuvapaudet myönnettiin. 
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8 Alijäämien (vv. -15 ja -16) ja ylijäämän (vuosi -17) käyttäminen 

Ali- ja ylijäämät siirretään voitto- ja tappiotilille. 
 
 

9 Jäsenmaksun vahvistaminen 
Jäsenmaksut pidettiin entisellään: ensimmäisen vuoden jäsenmaksu 10 
euroa/rk/v, jäsenmaksu on 15–25 euroa/rk/v ja ainaisjäsenmaksu on 150 
euroa/hlö (henkilökohtainen). Keskusteltiin, keitä kuuluu ruokakuntaa ja 
todettiin, että on jäsenten omassa harkinnassa ketä ruokakuntaan kuuluu. 

 
 

10 Uuteen sukuneuvostoon valittiin seuraavat sukuseuran jäsenet: 
 

Varsinaiset jäsenet   Varajäsenet 
Matti Kurvinen, Espoo  Elias Kärki, Pirkkala 
Eeva Kilpi-Nevalainen, Polvijärvi  Sami Luoto, Turku 
Reijo Kurvinen, Tampere  Teppo Suominen, Turku 
Matti Kuusaro, Äänekoski  Pekka Kärki, Helsinki 
Jorma Suominen, Huittinen  Paula Karppinen, Ylöjärvi 
Pirkka Kärki, Tampere  Aaro Moilanen, Asikkala 

 
 

11 Toiminnantarkastajiksi seuraavalle toimintakaudelle valittiin Risto Kurvinen 
ja Mauno Suominen sekä varatoiminnantarkastajiksi Aune Tuomainen ja 
Heljä Koskell. 

 
 

12 Toimintasuunnitelman laatiminen seuraavalle kaudelle ja talousarvio-
esityksen hyväksyminen 
Sukukokous ehdottaa toimintasuunnitelmaan seuraavaa: 
– Toivottiin (sähköisen) tiedottamisen lisäämistä esim. kotisivujen 
välityksellä 
– Ehdotettiin seuraavaa tapaamista 2 vuoden päähän koska 4 vuoden 
päästä on seuran 70-vuotisjuhlat. Juhlakokoukseen panostetaan kunnolla, 
tavoitteena kokoontua kerran tässä välillä. Sukuneuvosto täydentää ja 
päättää. 
– Sukukokous pidetään jatkossakin 3 vuoden välein 
– Seuraavan tapaamisen ajankohdaksi suositeltiin heinäkuun loppua, 
Ilomantsissa. 
– Seuraavalle kaudelle laadittu talousarvio korjataan vuosille 2018–2021. 

 
 

13 Muut esille tulevat asiat 

 Sukuyhdistys on ollut muutaman vuoden Sukuseurojen keskusliiton 
jäsenenä. Pohdittiin, onko jäsenyydestä ollut meille hyötyä. Todettiin, 
että jäsenyydestä ei ole ollut suurempaa hyötyä, joten eroamme. 
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 Keskusteltiin myös DNA-tutkimuksen tarpeellisuudesta, mutta 
päätimme olla lähtemättä tähän mukaan. 

 Ehdotettiin tehtäväksi 70-vuotisjuhliin kooste suvun eri sukuharoista 
jne. 

 Seija Jalaginin esitelmää toivottiin liitettäväksi seuran kotisivuille. 
Pyydetään esitelmöitsijältä lupa julkaisuun ja tarvittaessa se julkaistaan 
salasanan takana. 

 
 

14 Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja kiitti osanottajia vilkkaasta osanotosta ja päätti kokouksen 
klo 17.03 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mikko Kärki   Anne Järvi 
puheenjohtaja   sihteeri 

 
 

Pöytäkirjantarkastajat: 
 
 
 
 
 
 
 

Jorma Suominen   Matti Kuusaro 


