
Sukuseura Paakkinen ry:n sukukokous 4 

 

Aika:    1.8.2015 klo 18 

Paikka:  Kuposenmäki, Tarnala 

Läsnä: 21 osanottajaa, ks. liite 

 

Esityslista 

 

1. Sukuseuran puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin sääntöjen määräämällä 

tavalla laillisesti kokoon kutsutuksi. 

  

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Helena Paakkinen. 

 

3. Sihteeriksi valittiin Heimo Paakkinen. 

 

4. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Hannu Paakkinen  ja Tuulikki 

Paakkinen. 

 

5. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sillä lisäyksellä, että 10 v. 

juhlakokous käsitellään toimintasuunnitelman lisäksi. 

 

6. Esityslistaan sisältyneestä toimintakertomuksesta vuosilta 2012-2015 keskusteltiin ja se 

hyväksyttiin. 

 

7. Hyväsyttiin rahastonhoitajan ratkaisu, ettei varsinasta tilinpäätöstä tehty tapahtumien 

vähäisyyden takia, vaan toiminnantarkastajat tarkastavat kirjanpidon tiliotteista 

kokouksessa. Sen perusteella vastattavaa oli 2050,50 ja toiminnantarkastajien esityksen 

mukaisesti tileistä päätetiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle. 

 

8. Sukuseuran puheenjohtajaksi vuodelle 2016 valittiin Sari Paakkinen Irja-Liisa Teirikon 

ilmoitettua, ettei hän jatka enää tehtävässä. 

 

9. Sukuneuvoston jäseniksi valittiin 

 

- Ainomaija Hirvonen 

- Leila Tolvanen 

- Heimo Paakkinen  

- Ulla-Marju Helena Paakkinen 

- Liisa Paakkinen 

- Marjut Vannainen 

- Pekka Paakkinen 

- Pentti Paakkinen 

- Pasi Kenola 

 

10. Jäsen- ja liittymismaksut pysyvät ennallaan. Liittymisen yhteydessä peritään 12 euron 

liittymismaksu, mutta jäsenmaksuja  kerätään tarvittaessa seuran talouden niin vaatiessa.  

 

11. Toiminnantarkastajiksi valittiin Urpo Hälvä ja Seppo Perälä, varalle Jaakko ja Jaana 

Paakkinen 

 



12. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin suunnilleen entisiä linjoja noudatellen: 

 

a. Tiedotusta hoidetaan lehtien, sähköpostin ja facebook-ryhmän kautta. Omaa 

sukulehteä ei katsottu tarpeelliseksi ja riittävän nopeaksi tiedotuskanavana. 

b. Pyritään lähestymään muualla, esim. Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-

Suomessa asuvia sukuhaaroja ja saamaan toimintaan mukaan 

c. Muistitiedon kerääminen ja dokumentointi sekä sukututkimusten julkaisu hoidetaan 

lähinnä seuran kotisivujen kautta 

d. Sukuseuran perustamisesta tulee ensi vuonna kuluneeksi 10 vuotta, jota vietetään 

mm. pitämällä juhlakokous 

 

13. Seuraavan sukukokouksen ajaksi päätettiin heinäkuu 2016 ja paikaksi Saaren Rantamaja, 

jossa seura perustettiin 10 v. sitten. 

 

14. Muut asiat 

 

Sukuseuran 10-vuotisjuhlakokouksen  tarkempi ajankohta ja muu suunnittelu 

annettiin sukuneuvoston tehtäväksi 

 

15. Kokous päätettiin  klo 19 

 

 

Parikkala    1.8.2015 

 

 

 

 

_______________________________  ____________________________________ 

Helena Paakkinen, puheenjohtaja  Heimo Paakkinen, sihteeri 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

 

_______________________________  ____________________________________ 

Hannu Paakkinen    Tuulikki Paakkinen 

 


