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HYVÄ SUKULAINEN 
 

Sukukokous 21.11.2020 

 
Paganuksen Sukuseura Ry:n varsinainen sääntömääräinen sukukokous ja sukujuhla oli 

alun perin tarkoitus järjestää Karjala-talolla Helsingissä 29.8.2020 

Koronaepidemian voimistuessa elokuussa ja nyt  uudelleen  sukukokouksen pitopaikkaa 

ja ajankohtaa olemme hallituksen jäsenten kesken joutuneet pohtimaan pitkin 

alkusyksyä. Sääntöjemme mukaan sukukokous olisi pitänyt pitää syyskuun loppuun 

mennessä, tiedotimme kuitenkin jo elokuun tiedotteessa kokousajankohdan siirrosta 

koronapandemian vuoksi. 

 

Olemme päättäneet pitää sukukokouksen 21.11.2020 klo 13.00 Sarka-

museon tiloissa Loimaalla.  

 
Varattuna on tila johon mahtuisi max. 90 henkilöä, kun oletamme osallistujien määräksi  

selvästi alle 50% tästä määrästä. Kokoustila on avara ja siellä on hyvä mahdollisuus 

noudattaa AVI:n ohjeita ja suosituksia turvaväleistä. Otathan kuitenkin maskin 

mukaan, kokouksessa näemme sitten onko tarpeen käyttää sitä. Tällä kertaa 

osallistujilta ei peritä osallistumismaksua ja kahvitarjoilusta ei peritä maksua. 

Järjestämme myös osallistumismahdollisuuden etänä Zoom-yhteyden avulla, jos 

osallistutte etänä ladatkaa Zoom-ohjelmisto ennakkoon  tietokoneelle, padille tai 

puhelimeen. 

 

Ilmoittautumiset osallistumisesta mielellään ennakkoon Ari Paganukselle (0405532508) 

tai Veikko Suoniselle (0408287072), niille jotka haluavat osallistua kokoukseen etänä 

lähetämme linkin sähköpostilla. 

Mikäli sukuseuran jäsen haluaa ehdottaa hallitukseen uutta jäsentä hän voi tehdä sen 

osallistumalla kokoukseen tai antamalla valtakirjan  kokoukseen osallistuvalle. Jotta 

valinta voitaisiin tehdä ehdokkaan suostumus on kysyttävä ennakkoon. 

 

Sarka-museoon osallistujat voivat tutustua halutessaan  ennen kokousta tai kokouksen 

jälkeen. Museon pääsymaksu on 6 eur, myös museokortti käy. Museo on auki klo 10-17. 

Ruokailumahdollisuutta museossa ei tuona ajankohtana ole. 

 

Lipputankoviiri 

 

Lipputanko- eli isännänviirejä on alustavasti kysytty 6 kappaletta. 

Sukuseuralle mahdollisesti hankittava määrästä keskustellaan ja päätetään 

sukukokouksessa. 



 
Jos on olet kiinnostunut lipputankoviirin eli isännänviirin hankkimisesta, ota yhteys sihteeriin 

veikko.suoninen@elisanet.fi  puh. 0408287072. 

 

Alla linkki viirin valmistajan nettisivulle. 
https://www.printscorpio.fi/epages/printscorpio.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Lippute/Categories/TUOT

TEET/Liput_ja_n%C3%A4kyvyys/Liput_ja_viirit/Salkoviirit/%22Muut%20is%C3%A4nn%C3%A4nv

iirit%22  

 
 
 

 

Kokouksen ohjelma  

 

klo 13-14.30 Sääntömääräiset asiat 

Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

Kokouksessa todetaan sen laillisuus. 

Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista: 

  

1)  hyväksytään edellisen kahden vuoden toimintakertomus 

2)  hyväksytään edellisen kahden vuoden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä 

tilivelvollisille, 

3)  vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen kahden kalenterivuoden toimintasuunnitelma 

ja talousarvio, 

4)  valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, 

5) valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan 

alkaneen toimintakauden tilejä ja seuran hallintoa, 

6)  päätetään kahtena seuraavana kalenterivuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus, sekä 

7)  päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista. 

 

 

 

14.30-  Keskustelua sukuseuran toiminnan kehittämisestä 

 

Nyt varsinainen sukujuhla jää pois ohjelmasta, kuitenkin harkitsemme erikseen pelkän 

sukutapaamisen järjestämistä ensi vuoden aikana. 

 

Lisätietoja pitopaikasta löytyy Sarkamuseon nettisivuilta. 
Nettiosoite  https://www.sarka.fi/ 
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Suomen maatalousmuseo Sarka 
Vanhankirkontie 383 
32200 LOIMAA 

 

Nettisivut http://paganuksensukuseura.net/ 

 

Facebook : Sukuseuran Ryhmän löydät osoitteesta: www.facebook.com ja sieltä 

haulla Paganuksen sukuseura. 

 

 

Sukuterveisin 

 

Paganuksen Sukuseura ry 

 

Hallitus 
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