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Aihe: Sukukokous
Aika 14.7.2012 kto 14.30- 15.30
Paikka KylpylähotelliRantasipi,Laajavuori,Jyväskylä
Läsnä 17+2 sukuseuran jäsentä (liite l)

1. Kokouksen avaus
Sukuseuran puheenjohtaja Jarmo Jylhä avasi kokouksen ja toivotti sukulaiset
tervetulleiksi Jylhåin sukuseuran 8. sukukokoukseen.

2. Kokouksen puheenjohtajano sihteerin, kahden pöytåikirjan tarkastajan ja kahden
ääntenlaskijan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Jylhä Keravalta, sihteeriksi Krista Jylhä
Keravalta sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja iiåintenlaskijoiksi Aino Kuparinen Hollolasta ja
Anu Pohjaniemi Kirkkonummelta.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen
Todettiin, ettii kokouksesta oli ilmoitettu måiäråirajan puitteissa sähköpostitse sukuseuran
jäsenille sekä valtakunnallisesti useissa sanomalehdissä, joten kokous todettiin laillisesti
kokoon kutsutuksi ja påiätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestys
Kokouksen työjfi estys hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

5. Toimintakertomus kaudelta 8.8.2009-14.7.2012
Hyviiksyttiin edellisen kauden toimintakertomus (liite 2).

6. Titinpäätiis kaudelta 8.8.2009-14.7.2412
Hyväksyttiin edellisen kauden tilit j a myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

7. Toimintasuunnitelma seuraavalle 3-vuotiskaudelle
Hyvåiksyttiin hallituksen laatima alkavan kauden toimintasuunnitelma ja talous (liite 3).

8. Hallituksen jäsenet
Alkavaksi 3-vuotiskaudeksi valittiin sukuseuran hallitukseen seuraavat jäsenet:

Jarmo Jylhä Kerava puheenjohtaja
Krista Jylhä Kerava sihteeri
Yrjö Laiho Turku rahastonhoitaja
Aino Kuparinen Hollola jiisen
Tommi J?irvinen Kangasala jäsen





(Liite 2)

JNII]iN ST]KUSEURA

Toimintakertomus ajalta 8.8.2009-14 .7 .2012

1. Hallitus

l.l Sukuseuran hallituksessa ovat toimineet Matkailukeskus Piispalassa Kannonkoskella 8.8.2009
valitutjäsenet:

Jarmo Jylhä Kerava puheenjohtaja
Krista Jylhä Kerava sihteeri
Yrjö Laiho Turku rahastonhoitaja
Aino Kuparinen Hollola jåisen

Tommi Järvinen Kangasala jiisen

Risto Lauri Kokkola jäsen

Marjatta Luoma Toholampi jiisen
Jukka Toivonen Tampere jäsen

1.2 Hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita eikä niiden matkakorvauksia.

1.3 Hallitus on "kokoontunut" kuluneella kaudella lähinnä siihköpostitse.

1.4 Hallitus piiiitti seuraavan sukukokouksen pitopaikaksi Kylpyliihotelli Rantasipin Jyväskylän
Laajavuore ssa 1 4.7 .2012.

2. Jäsenet

2.1 Sukuseurassa on kuluneella kaudella ollut n. 30 jäsenmaksun maksanutta jäsentä.

3. Sukukokoukset

3.1 Sääntömäåiräiseen 7. sukukokoukseen Matkailukeskus Piispalassa Kannonkoskella osallistui 38

asioi sta kiinnostunutta.
Tällä kertaa olimme saaneet vieraita U.S.A:sta saakka; Linnea Werner (os. Jylhä) oli saapunut
paikalle pojantyttiirensä Melissa "Missy" Pugh seuranaan. Missy oli ensi kertaa Suomessaja
lupasi tulla uudelleenkin. Hänellä riitti myös runsaasti juttukavereita ikäistensä "etiiserkkujen"
kanssa.
Vanhemmat sukuseuran jäsenet muistivat, että sukuseuran perustamiskokous pidettiin samassa

paikassa kesällä 1991 edesmenneen kunniapuheenjohtajamme Paavo Jylhåin johdolla. Paikkaa

oli niistii ajoista laajennettu mm. hienolla hallilla, jossa voi harrastaa jääkiekkoa" uintia ja
keilausta.
Tapahtuma alkoi perinteisesti ilmoittautumisella, tulokahvilla sekä paikkaan tutustumisella.
Kahvittelun jatutustumisen jälkeen käytiin såiäntömäåiräinen sukukokous läpi esityslistan
mukaisesti. Hallitus säilyi muuten ennallaan, mutta pitkään siinä palvelleen Tuula Jåirvisen

tilalle valittiin Aino Kuparinen.
Kokouksen yhteydessä keskusteltiin mm. mahdollisista yhteiskokouksista Meriläinen-Liedes
sukuseuran kanssa.



{Liite 2}

3.2 Varsinaisen kokouksen jälkeen Suomi DNA-projektin Adminishaattori Lauri Koskinenpiti
mielenkiintoisen esitelmiin Suomi DNA-tutkimuksen kehityksestii. Sukuseuran jåisenistii ainakin
Jorma Jylhä ja Jarmo Jylhä tilasivat isälinjan testipaketin. Tiettävåisti kummallakin on tulosten
seurantajiiiinyt hieman "vaiheeseen". Eritasoisia DNA-yhteyksiä on kuitenkin kummallekin
löytynyt tasaiseen tahtiin ympiiri maailmaa.
Sukututkimusasioissa viikeä avusti myös ansioitunut sukututkija Antti Kalliokoski
tietokoneineen.

3.3 Kaikin puolin lämpimissätunnelmissa sujuneen kokouksen jälkeen siirryttiin ruokailuun ja
vapaaseen seurusteluun.
Rantasauna tarjosi uinti- ja makkaranpaistomahdollisuuksineen iltaohjelmaa ja kuulumisiakin
vaihdettiin ahkerasti.
Saunan jalkeen siirryttiin vielä takaisin kokoustiloihin ja juttua riitti puoleen yöhön saakka.

Kokoustiloissa saatiin ihailla myös Aura Jylhä-Vuorion taidetta, joka on kiertåinyt maailmaa
aina Amerikkaa myöten.

Yleisesti ottaen 7. sukukokouksen tunnelma oli liimminhenkinen ja positiivinen.

Tilaisuudesta otettuja kuvia on nåihtiivissä sukuseuran nettisivuilla.

4. Sukuseuraninternet-sivut

4.1 Internet-sivuja on päivitetty tarpeen mukaan ja ne uudistettiin kokonaan kev?iällä 20l2Tommi
Jiirvisen toimesta (wwwjymansut<u.ne0.

5. Muut tapahtumat ja asiat

Kuluneella kaudella ei muita tapahtumia ole sukuseuran puolesta jfiestetty.
Sukuseuran jäseniä on kuitenkin osallistunut vuosittain lokakuussa Vantaalla järjestettiivään

"Kuulutko sukuuni"-tapahtumaan.

Hallituksen puolesta

j]**?a*J K4V,h'
Krista JylhäJarmo Jylhä

puheenjohtaja sihteeri
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JYLIIIIN ST]KUSET]RA

Toimintasuunnitelma seuraavalle toimikaudelle alkaen 14.7.2012

1. Sukukokoukset

1.1 Varsinaiset sukukokoukset tullaan jatkossakin ehkä jfieståimåiiin 3 vuoden välein. Ainakin
toistaiseksi on luovuttu suunnitelluista yhteiskokouksista Meriläinen-Liedes sukuseuran

kanssa.

1.2 Sukukokousten välissä pyrifii:in jeirjestiimåiiin pienimuotoisempia tapaamisia suvun eri
asuinalueilla. Myös erilaisia viihteellisempiä tapaamisia pyritiiiin jfiestiimiiiin.

2. Sukututkimus / tiedotus

2.1 Pfitåän edelleen kehittiimiiiin sukututkimusta kaikissa mahdollisissa muodoissa.

Toimintaan pifiiisi saada lisåiä sukututkimuksesta kiinnostuneita henkilöitä.

2.2 Uudistettuja Sukuseuran internet-sivuja ylläpidetiiiin edelleen Tommi Jåirvisen toimesta.

3. Sukuseuran hallitus

3.1 Hallituksen jåisenistii oheistetaan sukuseuran internet-sivuille yhLteystiedot såihköposteineen

tarkoituksena lisätii jäsenten ja hallituksen vålliståi vuorovaikutusta ja sukututkimuksen

edistymistä.

4. Jäsenet

4.1 Sukuseuran jåiseneksi voi liittyä maksamallajiisenmaksun. Samalla saa såihköisen luettelon
omasta sukuhaarastaan, kuitenkin vain siltii osin kuin se tiiyttiiä tietosuojalain kriteerit.
Sukuseuran jåisenmaksu 30 €, lkausi (: sukukokousten våilinen aika eli 10 euroa per vuosi)
maksetaan tilille : 5 1 0445-4 I 883 1 Kangasalan Osuuspankki, Vatiala.

4.2 Sukuun kuuluvista pyriUi2in kokoamaan kattava luettelo sekä valokuvakokoebna
tallennettavaksi tietojfiestelmåiiin, josta voidaan halukkaille ottaa kopioita
kohtuulli sta korvausta vastaan.

Luettelon puutteiden korjaamiseksi / tiiydentiimiseksi on saatavissa tarkoitukseen soveltuvia
kaavakkeita hallituksen j äseniltii.

Hallituksen puolesta

S*+F{ k,e t/*
Jarmo Jylhä
puheenjohtaja

Krista Jylhä
sihteeri


