
Sukuseura Vanhalakka-Sydänmaanlakka-Lakka ry

Varsinainen sukukokous 11.6.2016 klo 13 Taavetin Joukolassa

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus; 
      Lounastarjoilun jälkeen puheenjohtaja Jorma Korpinen toivotti osanottajat (49, liite 1) 

tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
      Todettiin kokous jäsenkirjeellä helmikuussa 2016 (liite 2) sääntöjen mukaan koolle 
      kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa;
      Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Vanhalakka, sihteeriksi Terttu Iiskola ja 
      pöytäkirjantarkistajiksi Paula ja Esa Marttila.

4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa;
      Valittiin ääntenlaskijoiksi Paula ja Esa Marttila.

5. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys;
      Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

6. Esitetään seuran tilinpäätökset, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunnot 
varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta (2013-2015); 

      Rahastonhoitaja/sihteeri esitteli tilinpäätöksen 31.12.2015 (liite 3), ja puheenjohtaja luki
      hallituksen toimintakertomuksen ajalta 1.1.2013-31.12.2015 (liite 4) sekä Anita Vanhalakan ja
      Reijo Kaakkolammin sukuseuran jäsenille osoittamat toiminnantarkastuskertomukset ajalta 
      1.1.2013-31.12.2015 (liite 5).

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
      Vahvistettiin tilinpäätös 31.12.2015 ja myönnettiin hallituksen jäsenille vastuuvapaus.

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle 
kolmevuotiskaudelle, määrätään vuotuiset jäsenmaksut seuraaville kolmelle 
kalenterivuodelle, vahvistetaan talousarvio kolmen seuraavan tilikauden muodostamalle 
ajanjaksolle;

      Hyväksyttiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma (liite 6) ja talousarviokooste vuosille  
      2016-2018 (liite 7).
      Päätettiin säilyttää jäsenmaksu 10 eurona/jäsen ja laskutettavaksi vain 18-84-vuotiailta.
      Ainaisjäsenmaksuksi päätettiin edelleen 100 euroa todeten, että sukuseuralla ei heitä ole.    
      Velvoitettiin hallitus tekemään täysin erillinen budjetti sukukirjahankkeelle, jota varten on
      säästetty tuottotilille reilu 11 000 euroa.      

9.  Valitaan hallituksen puheenjohtaja, 6-8 jäsentä ja 2-3 varajäsentä;
     Valittiin yksimielisesti sukuseuran puheenjohtajaksi varapuheenjohtajana toiminut 
     Jukka P. Lakka Kuusankoskelta.
     Valittiin yksimielisesti hallituksen jäseniksi Lilli Harjumaaskola Kuusankoskelta,
     Jorma Korpinen Kuusankoskelta, Jorma Lakka Lappeenrannasta,  Katja Mettinen Hyvinkäältä,
     Tarja Seppälä Lappeenrannasta, Elli Vainikka Kouvolasta, Sari Vanhalakka Kannuskoskelta ja



      Mika Vierula Kannuskoskelta.
      Valittiin yksimielisesti hallituksen varajäseniksi Leena-Maija Lakka Kuusankoskelta, Ilkka 

Rantala Imatralta ja Marja Vierula Kuusankoskelta.

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatarkastajaa;
      Valittiin yksimielisesti toiminnantarkastajiksi 
      Reijo Kaakkolammi ja Anita Vanhalakka, varalle Irja Lakka ja Heikki Purho.

11. Muut kokouskutsussa mainitut asiat: sukukirjahanke;
       Päätettiin, että hallituksen lisäksi ei valita erillistä sukukirjatoimikuntaa. Ahti Kopperi toivoi 

kuitenkin, että nyt valittu hallitus pääosin toimisi koko sen kuuden vuoden ajan, jonka 
sukukirjan tuottaminen kestää.

       Kuultiin Ahti Kopperin selostus sukukirjahankkeesta, jonka tuloksena syntyy “paras hänen 
tekemänsä sukukirja”. Kokonaan uusi yli 1000-sivuinen Lakkojen sukukirja julkistetaan 
sukukokouksessa 2022 korkeintaan 500 kappaleen painoksena. Edellisestä sukukirjasta 
saatiin 350 ennakkotilausta.

       Mukaan kirjaan otetaan myös kaikki Lakan, Sydänmaanlakan, Vanhalakan ja Vinnikan 
naispuoliset jälkeläiset, jotka ovat syntyneet 1900-luvulla.

       Päätettiin, että sukuseura kustantaa noin 1000 euroa maksavat DNA-tutkimukset, joilla 
selvitetään sukulinjojen geneettistä läheisyyttä toisiinsa ja muun maailman ihmisiin. Tutkimus 
maksetaan joulukuussa 2016. Tästä tulee siis uusi osio sukukirjaan.

       Sukukirjan hinnaksi tulee luokkaa 90 euroa, josta sukuseuran jäsenet saavat ainakin 30 euron 
alennuksen. Tarkempi arvio valmistuu seuraavan sukukokouskauden aikana, jolloin 
jäsenmaksu ilmeisesti korotetaan 20 euroon. 

 
12. Muut asiat;
      Seuran jäseniltä ei ollut tullut esityksiä käsiteltävistä muita asioista.

13. Seuraavan sukukokouksen päivämäärä;
      Päätettiin pitää seuraava varsinainen sukukokous kesäkuun toisena launtaina 8.6.2019.

14. Varsinaisen sukukokouksen päättäminen;
       Puheenjohtaja Hannu Vanhalakka kiitti osanottajia vilkkaasta keskustalusta sekä emäntä 

Marjut Junttoa lousnastarjoilusta ja päätti varsinaisen kokouksen kello 15.19.

Kokouksen vakuudeksi

Hannu Vanhalakka, puheenjohtaja                                 Terttu Iiskola, sihteeri

Pöytäkirjan tarkistajat:
 

Paula Marttila                                                                   Esa Marttila


