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PAGANUKSEN SUKUSEURA RY  

 

TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 2012-2013 

 

Toimintakausi 2012-2013 oli sukuseuran kahdeksas toimintakausi. 

 

VUOSI 2012 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 25.2.2012 TALLINNAN  RISTEILYLLÄ 

 

Hallitus käsitteli vuotta 2012 koskevia sääntömääräisiä asioita. 

 

Hallitus päätti, että sukuseuran vuoden 2012 sukukokous pidetään  11. 

elokuuta  Eräjärven Eerolassa. Lisäksi käsiteltiin sukukokoukseen 

liittyviä asioita. 

 

Kyseiselle omakustanteiselle Tallinnan risteilymatkalle osallistui myös 

sukuseuran jäseniä. 

 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 11.8.2012 ERÄJÄRVI 

 

Hallitus käsitteli ennen varsinaista sukukokousta siihen liittyviä 

asioita, toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman, esityslistan ja 

talousarvion. 

 

 

SUKUJUHLA  JA SUKUKOKOUS 11.8.2012 ERÄJÄRVI  

 

Paganuksen Sukuseura ry kokoontui setsemänteen sukujuhlaan ja 

sukukokoukseen Eräjärven Eerolaan http://www.eerola.net/. 

 

Tapaaminen aloitettiin perinteisesti ruokailulla.   

Varsinainen juhla aloitettiin yhteisesti lauletulla "Jaakkiman laululla". 

Juhlapuheen piti puheenjohtaja Jouko Paganus. Hän käsitteli puheessaan mm. 

sukuun kuuluneen Veikko Vennamon merkitystä karjalaisten asuttamisessa 

sodan jälkeisessä Suomessa. 

  

Varsinaisessa sukukokouksessa käsiteltiin sääntömääräisiä asioita.  

Kokouksessa valittiin hallitukseen uusi jäsen Kirsi Rinta-Möykky.  
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Kokouksen pöytäkirja on luettavissa sukuseuran nettisivulta  

http://www.kolumbus.fi/paganus.sukuseura/poytakirja/sukukokous2012.html 

 

Kokous päättyi yhdessä laulettuun Karjalaisten lauluun. 

 

Arpajaisten ja kahvittelun jälkeen tutustuttiin lähellä sijainneeseen Purnun  

taidenäyttelyyn. Taidenäyttelyä pidetään kesäisin  kuvanveistäjä Aimo 

Tukiaisen kesäasunnolleen perustamassa taidekeskuksessa. 

Näyttelyn vuoden teema oli Rajantaju, joka koostui eri taiteilijoiden teoksista. 

Monen teoksen tulkinta olisi vaatinutkin katsojaltaan ns. ”laajempaa tajunnan 

tasoa”. 

 

Sukutapaaminen jatkui vapaamuotoisesti jo perinteisillä (toisilla) 

kyykkämestaruuskisoilla. Ilta jatkui hienosti vielä mm. olympiaurheilun 

merkeissä, sillä Suomi sai olympiamitalin keihäänheitossa.  

 

 

VUOSI 2013 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 23.03.20013 TAMPERE 

 

Kyseessä oli ensimmäinen hallituksen kokous 11.8.2012 pidetyn 

varsinaisen sukukokouksen jälkeen, ja siten päätettiin 

toimihenkilöistä. 

  - Puheenjohtaja Jouko Paganus 

  - Varapuheenjohtaja Tuomo Paganus 

- Sihteeri Veikko Suoninen 

- Rahastonhoitaja Tuula Hämäläinen 

- Leikekirjanpitäjä Riitta Reuhkala 

- Jäsenrekisterinpitäjä Marja-Leena Lankinen 

 

Hallitus käsitteli kokouksessaan sääntömääräisten asioita. 

Päätettiin, että sukuseuran nimissä ei tehdä kesällä 2013 omaa 

matkatapahtumaa, vaan selvitetään olisiko valmismatkoja, joihin 

sukuseuralaiset voisivat osallistua. 

 

Päätettiin, että Mari Anttonen avaa Facebook-tilin sukuseuran 

nimissä. 

 

 

http://www.kolumbus.fi/paganus.sukuseura/poytakirja/sukukokous2012.html
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TAPAHTUMAT 

 

Matkat: 

Sukuseura ei järjestänyt omaa matkaa. 

 

Muut tapahtumat: 

Suonisen veljekset osallistuivat Suur-Jaakkimalaisten järjestämään 

rantakala tapahtumaan Haukiveden rannalla Oravissa 4.8.2013. 

Tapahtumassa tavattiin mm Laatokan rannalla syntyneitä kalastajia 

mm. Parikan sukua Jaakkimasta. 

 

JÄSENMÄÄRÄ 

 

Toimintakauden lopussa jäsenmäärä oli 84, joista ainaisjäseniä 28, 49 

vuosijäsentä ja 7 nuorisojäsentä. 

 


