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PAGANUKSEN SUKUSEURA RY  

 

TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 2014-2015 

 

Toimintakausi 2014-2015 oli sukuseuran yhdeksäs toimintakausi. 

 

VUOSI 2014 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 8.3.2014 TAMPEREELLA 

 

Hallitus käsitteli vuotta 2013 koskevia sääntömääräisiä asioita. 

 

Hallitus päätti, että sukuseuran vuoden 2014 sukukokous pidetään  14. 

kesäkuuta Lappeenrannassa Karjalaisten kesäjuhlien yhteydessä. 

Lisäksi käsiteltiin sukukokoukseen liittyviä asioita. 

 

 

SUKUKOKOUS  JA SUKUJUHLA 14.6.2014   

 

Paganuksen Sukuseura ry kokoontui kahdeksanteen sukukokoukseen 

ja sukujuhlaan Lappeen Ruustinnaan Lappeenrantaan. 

Perinteistä poiketen tapaaminen aloitettiin sukukokouksella. 

 

Varsinaisessa sukukokouksessa käsiteltiin sääntömääräisiä asioita.  

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa sukuseuran nettisivulta  

http://www.kolumbus.fi/paganus.sukuseura/poytakirja/sukukokous201

4.html 

 

Sukukokouksessa päätettiin, että seuraavaan sukukokoukseen 

mennessä sukuseuralle hankitaan oma lippu. 

 

Varsinainen sukujuhla aloitettiin yhteisesti lauletulla "Jaakkiman laululla" 

kokouksen jälkeen. Tervehdyspuheen piti puheenjohtaja Jouko Paganus.  

 

Juhlapuhujaksi oli kutsuttu Meri Vennamo. Hän käsitteli puheessaan varsin 

värikkäästi muistojaan Paganus-sukulaisista, Jaakkimasta ja Karjalasta. 

 

Juhla päätettiin yhdessä laulettuun Karjalaisten lauluun jonka jälkeen oli 

arpajaiset ja ruokailu. 

 

http://www.kolumbus.fi/paganus.sukuseura/poytakirja/sukukokous2014.html
http://www.kolumbus.fi/paganus.sukuseura/poytakirja/sukukokous2014.html
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Tämän jälkeen osa juhlaväestä osallistui Karjalaisten kesäjuhlien tapahtumiin, 

jotka jatkuivat vielä seuraavana päivänä. Juhlakulkueessa oli sukuseuran 

nimikylttiä kantamassa Jouko Paganus. 

 

 

VUOSI 2015 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 14.03.20015 TAMPERE 

 

Tämä kokous oli ensimmäinen sukuseuran hallituksen kokous 

14.6.2014 pidetyn varsinaisen sukukokouksen jälkeen, joten päätettiin 

toimihenkilöistä kesän 2016 sukukokoukseen saakka. 

 

Käsiteltiin rahastonhoitajana toimineen Tuula Hämäläisen eropyyntö 

hallituksesta terveydellisistä syistä. Ero myönnettiin yksimielisesti. 

  

Puheenjohtaja: Jouko Paganus 

Varapuheenjohtaja Tuomo Paganus 

Sihteeri: Veikko Suoninen 

Rahastonhoitaja: tiliasiat hoitaa Jouko Paganus vuoden 2016 

sukukokoukseen saakka kirjanpidon hoitaa Alli Maja hallituksen 

ulkopuolisena henkilönä. 

Leikekirjanpitäjä: Kirsi Rinta-Möykky 

Jäsenrekisterinpitäjä: Marja-Leena Lankinen 

 

 

TAPAHTUMAT 

 

Matkat: 

Sukuseura ei järjestänyt omaa matkaa. Tarkoituksena oli osallistua 

Jaakkiman Sanomien järjestämään matkaan Jaakkimaan kesäkuun 

alkupuolella. Tätä ei kuitenkaan järjestetty ilmeisesti siksi, että 

majoitusta ei ollut saatavissa Lahdenpohjassa. 

 

Jäsenkirjeessä oli maininta, että voitaisiin tehdä ns. omatoimimatka 

henkilöautoilla. Edellytyksenä oli, että viisumi tuli hankkia 

omatoimisesti. 

Kiinnostusta ei ollut enempää kuin kolme sukuseuralaista, jotka tekivät 

matkan Jaakkimaan elokuun lopulla. Tästä matkasta voitaneen kertoa 

sen verran, että matka oli varsin onnistunut, eikä matkan 
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järjestämisessä ollut mitään ongelmia. Esimerkiksi majoituksen voi 

varata etukäteen internetin kautta. 

 

JÄSENMÄÄRÄ 

 

Toimintakauden lopussa jäsenmäärä: 
Yhteensä 81 jäsentä 

Vuosijäsenet 43 

Ainaisjäsenet 32 

Nuorisojäsenet 6 
 

 


