
 

 

Karilan sukuseuran vuosikokous   14.7.2019 

Oittilan Vaarunhovi, Jyväskylä 

1. Kokouksen avaus 

• Alpo Karila avasi kokouksen klo 14.20 

 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

• Puheenjohtaja Ari Karila 

• Sihteeri Markus Kovanen 

• Pöytäkirjan tarkastajat 

o Pentti Valkeajärvi 

o Juhani Säynätmäki 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätäntävaltaisuus 

• Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi 

 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

• Päätettiin työjärjestykseksi esityslista johon lisättii kaksi kohtaa 

i. kunniajäsenten esittely (10) 

ii. kokouksen päättäminen (11) 

 

5. Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajien lausunnot 

vuosikokousten väliseltä ajalta 

• Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen 

i. 960,61e alijäämäinen  

1. Suurin vaikutus nettisivujen perustaminen 

2. Lisäksi postilaskuja 

3. Puheenjohtaja totesi, että alijäämä on suuri – ei jäsenmaksuja tai 

lahjoituksia 

ii. kassa 3851,66 e 

iii. Jäsenistöstä nousi kysymys, että onko tuloja 

1. Viimeksi 2015 on tullut 50e jäsenmaksuja 

• Sihteeri esitteli vuosikertomukset 

• Puheenjohtaja esitteli toiminnantarkastajien lausunnon vuosikokouksien väliseltä 

ajalta 

• Todettiin kohta 5 käydyksi 

 

6. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

• Merja Karila ehdotti positiivista päätöstä ja jäsenistö vahvisti tilinpäätöksen sekä 

antoi menneelle hallitukselle vastuuvapauden 

 

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä vapaaehtoinen tukimaksu 

seuraavalle toimikaudelle 

• Alpo Karila esitteli toimintasuunnitelman 



i. Toiminta vaatii kiinnostuksen 

ii. Sukupolven vaihdoksen haaste 

iii. Taustaa ja sukututkimusta luotu, joten hyvä pohja jatkoon 

iv. Sähköisten viestimien kehittäminen tavoitteena 

v. Ei uusia jäsenilmoituksia 

vi. Sisällön ja sukututkimuksen luonti edelleen seuran päätavoitteena 

• Puheenjohtaja esitteli tulo- ja menoarvion 

i. Ajatuksena, että määrätään tukimaksu seuraavalle tilikaudelle 

ii. Merja Karila kannatti tukimaksua 

1. 20e euroa/henkilö/perhe – enemmänkin saa maksaa 

2. Tilinumero lähetetään sähköpostilla jäsenille 

iii. Tapahtumien mahdollisimman alhaista maksua kannatettiin, jotta saadaan 

paljon osallistujia tapahtumiin 

iv. Hyväksyttiin arviot tulo ja menoarvio 

v. Päätettiin tukimaksu 

 

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet 

• Puheenjohtaja Alpo Karila esitetty ja hyväksytty 

• Varapuheenjohtaja: Pentti Valkeajärvi esitetty ja hyväksytty 

• Hallituksen jäsen: Marika Korhonen esitetty ja hyväksytty  

i. Alpo luki henkilön oman esittelyn, jossa kiinnostus suvun tapahtumiin kävi 

hyvin selväksi 

• Hallituksen jäsen: Juhani Säynätmäki esitetty ja hyväksytty 

i. Juhani esitteli Säynätmäen tilan ja opettajanuransa vaiheita 

• Hallituksen jäsen: Riitta Karila esitetty ja hyväksytty 

• Hallituksen jäsen: Outi Sane esitetty ja hyväksytty 

• Hallituksen jäsen:  Raili Tuominen esitetty ja hyväksytty 

 

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö 

•  Vuokko Kovasta esitetty 

i. Eturistiriita, jos Markus Kovanen mahdollisesti sihteerinä ja Vuokko 

tarkastamassa 

• Jouko Perälä ehdotettu ja hyväksytty 

• Kosti Salmela valittu varalle 

 

10. Kunniajäsenten esittely 

• Sukuseura kutsui kunniajäseneksi seuraavat ansioituneet jäsenet 

i. Merja Karila 

ii. Markku Karila 

iii. Raili Tuominen 

iv. Martti Jokihaara 

 

11. Kokouksen päättäminen 

• Ari Karila päätti sukukokouksen klo 15.31 ja toivotti hyvää kesäjuhlaa 

 

  



Pöytäkirjan hyväksyminen 

 

Puheenjohtaja 

 

Ari Karila 

 

Sihteeri 

 

Markus Kovanen 

 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

Pentti Valkeajärvi        Juhani Säynätmäki 


