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Sääntömääräinen varsinainen sukukokous 

 

Aika: Lauantai 18.6.2011, alkaen kello 13.45 

Paikka: Lomakeskus Huhmari, Polvijärvi 

Luettelo läsnäolijoista liitteenä 

 

 

1 Kokouksen avaus 

Sukuseuran puheenjohtaja Pekka Kärki avasi kokouksen ja toivotti osanottajat ter-

vetulleiksi. 

 

Perinteen mukaan vietettiin hiljainen hetki suvun poisnukkuneiden jäsenten muis-

toksi. 

 

2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 

 

3 Kokouksen järjestäytyminen: 

– puheenjohtajaksi valittiin Kalervo Kärki 

– sihteeriksi valittiin Eeva Kilpi-Nevalainen 

– pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Elias Kärki ja Marjatta Haa-

pala 

 

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin. 

 

5 Sukuyhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta 

Käytiin lävitse edellisen toimintakauden toimintakertomusta. Toimintakertomus 

hyväksyttiin. 

 

6 Yhdistyksen tilit vuosilta 2008–2010 sekä tilitarkastajien lausunnot; lyhennelmät 

tilinpäätöksistä liitteenä kokouskutsussa 

Rahastonhoitaja esitteli tilinpäätökset vuosilta 2008–2010 sekä tilintarkastajien 

lausunnot. 

 

7 Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen sukuneuvostolle ja 

yhdistyksen toimihenkilöille 

Tilinpäätökset vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin. 

 

8 Aijäämän (vv.-08) ja ylijäämien (vv. –09 ja –10) käyttäminen 

Ali- ja ylijäämät siirretään oman pääoman tilille. 

 

9 Liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen. 

Jäsenmaksuksi vahvistettiin 15 - 25 euroa / rk / v, ensimmäisen vuoden jäsenmak-

suksi vahvistettiin 10 euroa ja ainaisjäsenmaksuksi 150 euroa / hlö (henkilökohtai-

nen). 
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10 Sukuneuvoston varsinaisten jäsenten (6-8 kpl) ja varajäsenten (6-8 kpl) valitsemi-

nen seuraavalle toimikaudelle. 

Sukuneuvostoon valittiin seuraavat seuran jäsenet: 

Varsinaiset jäsenet   Varajäsenet 

Pekka Kärki, Helsinki   Paavo Kärki, Tampere 

Eero Kurvinen, Ilomantsi  Johanna Suurpää, Helsinki 

Eeva Kilpi-Nevalainen, Polvijärvi  Elina Kerälä, Parola 

Pirkka Kärki, Pirkkala   Maija Törmänen, Pyhäselkä 

Matti Kuusaro, Äänekoivisto  Leena Kuusaro, Joensuu 

Anne Järvi, Vantaa   Marjatta Haapala, Joensuu 

 

11 Tilintarkastajien (2 kpl) ja varatilintarkastajien (2 kpl) valinta vuosille 2011–2014 

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Heikki Hallikainen ja Pirkka Kärki (Vaa-

sasta). Varatilintarkastajiksi valittiin Leena Kuusaro ja Marjaana Laamanen. 

 

12 Toimintasuunnitelman laatiminen seuraavalle kaudelle 

Sukuneuvosto ehdottaa seuraavaa: 

* seuran kotisivujen ja varsinkin niiden sisällön parantaminen 

- toivottiin mm. ulkonäön päivittämistä, linkkiä suvun kuva-arkistoon, 

kuvien päivittämistä 

* seuran kuva-arkiston hoitaminen 

- muistutetaan seuran jäseniä kuvien toimittamisesta albumiin 

* mahdollisen sukukirjan kokoaminen 

- sukututkija Tuula Kiiskin esityksen pohjalta keskusteltiin sukukirjan 

tekemisestä 

- ehdotettiin sukukirjan liittämistä kotisivuihin: tarinoiden, kuvien ym. 

vastaavien muodossa 

- sukuneuvosto pohtii asiaa lähemmin 

 

13 Muut esille tulevat asiat 

* esitettiin, että sukuseuran jäsenpohjaa kavennettaisiin Mateli Kuivalattaren jäl-

keläisiin. Neuvosto pohtii asiaa ja mahdollisesti tekee asiasta esityksen seuraavaan 

sukukokoukseen. 

* esitettiin, että sukutapaamiset järjestettäisiin jatkossa harvemmin, esim. neljän 

vuoden välein. Päätettiin harventaa sukutapaamisten väliä neljään vuoteen, sillä 

poikkeuksella että sukuneuvosto voi tarpeelliseksi katsoessaan kutsua suvun kool-

le useamminkin. 

* Kalervo Kärki esitteli Toivo Kärjen musiikista tehtyjä levyjä 

 

14 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti osanottajia vilkkaasta osanotosta ja päätti kokouksen kello 

15.22. 
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Kalervo Kärki   Eeva Kilpi-Nevalainen 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 

 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Elias Kärki   Marjatta Haapala 


