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Aika:    18.08.2012 klo 12.30 

Paikka:  Karjalan lomahovi, Parikkala 

Läsnä: ks. liite 

 

Esityslista 

 

1. Sukuseuran puheenjohtaja avasi kokouksen 12.45. Kokous todettiin sääntömääräiseksi ja 

laillisesti kokoon kutsutuksi. 

  

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Paakkinen. 

 

3. Sihteeriksi valittiin Ainomaija Hirvonen. 

 

4. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Urpo Hälvä ja Tuulikki Paakkinen. 

 

5. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

6. Irja-Liisa Teirikko luki toimintakertomuksen 2009-2011. 

 

7. Rhea Törnwall esitti tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon vuosille 2010 ja 2011. 

 

8. Tilinpäätös vahvistettiin ja kokous päätti myöntää vastuuvapauden yhdistyksen hallitukselle. 

 

9. Sukuseuran puheenjohtajaksi vuodelle 2013 valittiin Irja-Liisa Teirikko. 

 

10. Rahastonhoitajaksi valittiin yhdistyksen ulkopuolelta Rhea Törnwall. Sukuneuvoston 

jäsenmääräksi vahvistettiin 9 henkilöä. Jäseniksi valittiin 

 

- Ainomaija Hirvonen 

- Eero Huolman 

- Heimo Paakkinen (sihteeri) 

- Ulla-Marju Helena Paakkinen 

- Liisa Paakkinen 

- Marjut Vannainen 

- Pekka Paakkinen 

- Pentti Paakkinen 

- Sari Paakkinen 

 

11. Jäsenmaksuja ei kerätä toistaiseksi. Liittymismaksut pysyvät ennallaan. Seuran nettisivuille 

muutetaan nykyinen teksti ilmoittamaan, että liittymisen yhteydessä maksetaan 

liittymismaksu, mutta jäsenmaksuja kerätään tarvittaessa (ei joka vuosi). 

 

12. Toiminnantarkastajiksi valittiin Urpo Hälvä ja Margarita Petriläinen. 

Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Leila Tolvanen ja Paavo Paakkinen. 

 

13. Irja-Liisa Teirikko alusti keskustelun alkavan toimintakauden toimintasuunnitelmasta.  

Keskustelussa nostettiin esiin seuraavaa: 



a. otetaan selvää Karjalan lehdestä (ilmestyy Lappeenrannassa), jonka kautta voitaisiin 

mainostaa sukuseuraa mainoksilla tai lehtijutulla 

b. otetaan selvää sukuseurojen keskusliittoon liittymisestä 

c. otetaan selvää tavasta, jolla sukuseuran sivuille voidaan syöttää tarinoita, ja niihin 

voidaan tehdä lisäyksiä jos muut muistavat asiasta muita yksityiskohtia 

d. mietitään oman lehden julkaisemista. Yhtenä aiheena voisi olla suvun vanhojen 

jäsenten muistojen kerääminen ja dokumentointi. 

e. Marketta Kukkonen ehdotuksen mukaisesti yksilöidään seuraavan kauden aikana 

kerättävää tietoa ns. teemoittain, eli lehteä varten pyydettäisiin esim. tietoa siitä, 

millä suvun jäsenet ovat menneinä aikoina kulkeneet 

f. U-M Helena Paakkisen ehdotuksen mukaisesti harkitaan asuinpaikkojen 

kartoittamista 

g. sukuseuran sivujen kehittäminen ja Facebook-tilin avaaminen 

h. Sukuposti ja/tai muu yhteydenpitotapa 

i. muistitiedon kerääminen ja dokumentointi 

 

14. Seuraavan sukukokouksen ajaksi päätettiin Parikkalassa kesä-heinäkuussa 2015. 

 

15. Muut asiat 

 

a. Matka Turkuun ja/tai Karjalan kannakselle alkavan toimikauden aikana erillään 

sukukokouksesta 

b. jäsenten yhteystietojen saattaminen ajantasalle. 

 

16. Kokous päätettiin 14.15 

 

 

Parikkala    18.08.2012 

 

 

_______________________________  ____________________________________ 

Pekka Paakkinen, puheenjohtaja  Ainomaija Hirvonen, sihteeri 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

_______________________________  ____________________________________ 

Urpo Hälvä    Tuulikki Paakkinen 


