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Vuosikokous 

Aika 19.8.2012 klo 14.20 – 14.40 

Paikka Sokos-hotelli Rikala, Salo 

Osallistujat 139 suvun jäsentä: Johanneksen sukuhaara 15 henkeä, Fredrikin 
sukuhaara 70 henkeä, Efraimin sukuhaara 54 henkeä 

Osallistujaluettelo pöytäkirjan liitteenä 

 

1 Kokouksen avaaminen 

Sukuseuran puheenjohtaja Harri Lintula avasi kokouksen. 

2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2) sekä 
ääntenlaskijoiden (2) valinta  

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Lintula, sihteeriksi Sari Pursiainen, 
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Anne Nummi ja Auli Väyrynen 

3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokouskutsu oli lähetetty kaikille jäsenmaksun maksaneille. Todettiin, että kokous oli laillisesti 
koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

5 Seuran tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon 
esittäminen 

Rahastonhoitaja Terttu Ryyppö esitteli vuosien 2010 ja 2011 tilinpäätökset sekä tilintarkastajien 
lausunnot. Vuoden 2010 tilinpäätös oli 614,14 euroa alijäämäinen ja vuoden 2011 tilinpäätös 
476,44 euroa ylijäämäinen. 

Seuran uudeksi rahastonhoitajaksi on hallituksen kokouksessa 10.4.2012 valittu Seija Kämäri. 
Hän aloittaa rahastonhoitajan tehtävässä 20.8.2012. 

6 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille. 
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7 Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion vahvistaminen sekä (liittymis- ja) 

jäsenmaksusta päättäminen 

Harri Lintula esitteli toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion. 

Seuraava sukukokous päätettiin pitää vuonna 2014. 

Päätettiin, että jäsenmaksu on edelleen 8 euroa/vuosi. Jäsenmaksu vuosilta 2013 ja 2014 on 
yhteensä 16 euroa. 

8 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten (3-5) valinta 

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Lintula, varapuheenjohtajaksi Reijo Lindstedt. 
Hallituksen jäseninä jatkavat Anja Akkanen, Eero Kavasto, Seija Kämäri, Sari Pursiainen ja  
Ulla-Maija Sornikivi 

9 Tilin- tai toiminnantarkastajien (2) ja varatilin- tai varatoiminnantarkastajien (2) 
valinta 

Toiminnantarkastajiksi valittiin edelleen Hilkka Haapasalo ja Heidi Stenbäck. 
Varatoiminnantarkastajina jatkavat Erja Ekman ja Raimo Vihersaari. 

10 Muut asiat 

Muita asioita ei ollut. 

11 Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.40. 

 

Harri Lintula  Sari Pursiainen 
puheenjohtaja  sihteeri 

 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 

Paikka ja aika 
Salo 1.10.2012 Vihti 07.10.2012 

 
Anne Nummi  Auli Väyrynen 

 

Liitteet  Osallistujaluettelo 
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