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LEINMÄEN MIKOLAN SUVUN SUKUKOKOUS 
 
Aika ja Lauantai 6.8.2005 klo 14.00,  
paikka Nakkilan yhteiskoulu ja lukio, Nakkila 
 
1 Avaus Suvun vanhimmaksi 5.8.2000 sukukokouksessa valittu  Hannele Jönsson-Korhola 
 avasi III  sukukokouksen  ja totesi, että  viiden vuoden aikana  on Huittisten 
 kokouksessa valittu sukuseuran perustamista valmisteleva toimikunta kokoontunut 11 
 kertaa eri paikoissa.  
 
2 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
 
 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ensio Ala-Tuori ja sihteeriksi Sirkka Naire.  
  
3 Pöytäkirjan tarkastajain valinta 

 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Anttila  ja Marjaana Seikkula. 
 

4 Äänten laskijain valinta 
 

Ääntenlaskijoiksi valittiin Sari Anttila ja Marjaana Seikkula. 
 

5 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty sukuhaaarojen yhdyshenkilöitten toimesta 
juhannusviikolla eli viikolla 25. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 
6 Työjärjestyksen hyväksyminen 
 

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaan.  
 

7 Sukuseuran perustamisesta päättäminen  
 

Suvun jäsenille oli kokouskutsun yhteydessä lähetetty sukuseuran mallisäännöt ja 
sukuseuran perustamisen perustelut. Kuultiin Antti Lavoniuksen esitys sukuseuran 
perustamisen perusteluista ja selvitys seuran perustamisen eduista ja haitoista.  
Sukukokouksessa 5.8.2000 valittu  sukuseuran perustamista valmisteleva toimikunta 
(21 henkeä) nimitti kesäkuussa 2001 nelihenkisen työryhmän valmistelemaan  
sukuseuran sääntöjä sekä selvittämään seuran perustamisen edut ja haitat. 
Työryhmään kuuluivat Hannele Jönsson-Korhola, Tommi Anttila, Sirkka Naire ja 
Antti Lavonius. Viimeksi mainittu oli valmistellut mallisäännöt sukukokouksen 
hyväksymistä varten.  Oheisena liitteet. LIITE 1. 
 
Toimikunnan esityksen mukaisesti  päätettiin yksimielisesti perustaa sukuseura. 
Sukuseuran perustamista kannatettiin jokaisessa sukuhaarassa.  
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8 Sukuseuran sääntöjen hyväksyminen 
 
 Yksimielisesti hyväksyttiin mallisääntöjen mukaan laaditut sukuseuran säännöt 
 oheisen liitteen mukaan.  LIITE 2. 
 
    
 
9 Puheenjohtajan  ja jäsenten valitseminen sukuseuran hallitukseen ja heille henkilökohtaiset 
varajäsenet (seitsemän jäsentä) 
 

Sukuseuran puheenjohtajaksi eli suvun vanhimmaksi valittiin yksimielisesti Kalevi 
Viren, sukuhaara B.  
 
Hallitukseen valittiin  Kalevi Viren (B), varalle Sari Anttila (B), Hilkka Ruuti (C), 
varalle Vesa Ollila (C), Markku Tuominen (D), varalle Mikko Salokari (D), 
Kristiina Salmi (E), varalle Sirkka Naire (E), Ensio Ala-Tuori (F), varalle Esa 
Sylander (F), Leena Skyttä (G), varalle Juha Salminen (G). Kaarlo Randell (H), 
varalle Salme Laine (H). 
 
Hallituksen toimikausi on kahden varsinaisen sukukokouksen välinen aika (3 vuotta). 
 

 
10 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 
 

Tilintarkastajiksi valittiin Teemu Peippo ja Ismo Rantala sekä varalle Ismo Anttila ja 
Hannele Jönsson-Korhola.  

 
11 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 
 

Mikko Salokari esitteli toimintasuunnitelman seuraavalle kolmivuotiskaudelle sekä 
talousarvion vuosille 2006-2008.  Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin 
oheisten liitteiden mukaan.  LIITTEET 3 ja 4. 

 
12 Jäsenmaksun hyväksyminen 
 

Jäsenmaksuksi hyväksyttiin 10 euroa/perhe/vuosi. Hyväksyttiin, että alle 18-vuotiaat 
jäsenet ovat vapaat jäsenmaksusta. 
 

13 Henkilötietojen ja suvun tarinoitten tallentaminen 
 

Tapani Mikola käytti puheenvuoron henkilötietojen päivittämisen tärkeydestä. 
Päätettiin, että joka sukuhaarasta nimetään henkilö, joka toimii tietojen päivittäjänä, 
siis jäsentietojen ylläpitäjänä, rekisterivastaavana. Suvun vanhimmalle luovutettiin 
joka sukuhaaran edellisessä sukukirjassa julkaistut tietopohjat paperiversiona.  Tapani 
Mikola esitti, että hallitus nimeää julkaisutoimikunnan, joka kerää suvun tarinoita ja 
muistelmia seuraavaa mahdollista julkaisua varten.  
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14 Sukuseuran rekisteröinti 
 

Kokous päätti, että sukuseura rekisteröidään yhdistysrekisteriin. Yhdistyksen nimeksi 
tulee Leinmäen Mikolan sukuseura ry.  Seuran perustamisasiakirjan allekirjoittavat   
sukuseuran perustavassa kokouksessa valitun ensimmäisen hallituksen jäsenet.  
 

15 Kokouksen päättäminen 
 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00. 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 ………………………………   ………………………………………….. 
 Ensio Ala-Tuori  Sirkka Naire 
 kokouksen puheenjohtaja  kokouksen sihteeri 
 
 
 
 
 
Pöytäkirja tarkistettu: 
 
 
 
 ---------------------------------------- ------------------------------------------------------- 
 Sari Anttila   Marjaana Seikkula 
 
  
 
 

 


