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HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

1 Kokouksen avaus
Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen
klo 16.06 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon Sukuseura ry:n
sukuneuvoston kokoukseen 2/2022.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu oli lähetetty kirjallisesti
sukuneuvoston jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen
sukuneuvoston kokousta, aivan kuten sukuseuran säännöissä
määrätään.
Kokous on sääntöjen mukaan päätösvaltainen, kun vähintään
puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat
läsnä.
Kokouksessa olivat läsnä seuraavat henkilöt:
puheenjohtaja
Pekka Haavikko
varapuheenjohtaja
Heikki Haavikko
sihteeri
Olavi Välitalo
jäsen
Pekka Kuoksa
jäsen
Lauri Vitikka
jäsen
Pekka Ylikunnari
varajäsen
Ulla Ylikunnari
Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
3 Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Haavikko ja sihteeriksi Olavi
Välitalo. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Kuoksa ja Pekka
Ylikunnari. He toimivat samalla ääntenlaskijoina.
4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsussa mukana
ollut esityslista.
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5 Sukukokouksen (16.7.2022) yhteenveto
Puheenjohtaja alusti aiheeseen liittyen. Juhlijoita oli hieman vajaa
100 henkilöä. Kokonaisuudessaan juhlat ja siihen varatut resurssit
kohtasivat varsin hyvin. Kaikki laskut on maksettu ja hieman jäi
vielä pesämunaakin tulevien vuosien pyörittämiseen liittyen.
Tarkemmat luvut sukujuhlista esiteltiin sukuneuvoston jäsenille.
Katseltiin myös sukujuhlista otetut valokuvat ja keskustelimme
siitä, mitä laitettaisiin esimerkiksi kotisivuille.
Myös tulevan sukuneuvoston kokoonpano saatiin päätettyä
sukukokouksessa. Uusien henkilöiden osalta tarvitaan vielä tarkka
osoite sekä sähköpostiosoite.

6 Uusien jäsenten hyväksyntä
Edellisen kokouksen jälkeen on tullut seuraavat uudet
jäsenhakemukset:
- Kalle Haavikko (25.4.2022)
- Oskari Haavikko, alle 15 v (25.4.2022)
- Akseli Haavikko, alle 15 v (25.4.2022)
- Helena Haavikko (26.5.2022)
- Kaarina Kähkönen (8.6.2022)
- Reijo Kulmala (29.6.2022)
- Jyrki Koivuharju (30.6.2022)
- Ilpo Koivuharju (1.7.2022)
- Jukka Ylikunnari (4.7.2022)
- Pirkko S. Niemi (12.8.2022)
Sukuneuvosto hyväksyi jäsenet.
Puheenjohtaja kertoi asiaan liittyen kokonaistilanteen.Tällä
hetkellä on siis 101 henkilöä jäseninä.

7 Myyntiartikkelitilanne 20.8.2022
Puheenjohtaja kertoi myyntiartikkelitilanteen.
- Sukukirjoja on vielä myytävänä 21 kappaletta.
- Isännänviirejä on 3 kappaletta.
- Sukustandaareja on 20 kappaletta.
- Metallisia kilpiä ei ole enää myynnissä
(yksi jäljellä mutta kiinnitykseltään vaurioitunut).
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8 Toimintasuunnitelman 2023 – 2027 valmistelu
Puheenjohtaja esitteli tämänhetkisen vaiheen
toimintasuunnitelmasta.
Keskusteltiin asiasta ja päätettiin jatkaa asian valmistelua.

9 Muut kokouskutsussa olleet asiat
Seuraavan sukuneuvoston kokouksen pitopaikaksi päätettiin
Lehtopirtti. Ajaksi sovittiin alustavasti lauantai 25.2.2023 klo
16.00 alkaen. Puheenjohtaja lähettää kutsut lähempänä kokousta.
Tuolloinhan pidetään kaksi kokousta, vanhan viimeinen ja uuden
ensimmäinen.

10 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia aktiivisesta osallistumisesta
ja päätti kokouksen klo 17.06.
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