
Jylhän Sukuseura

Pöytäkirja (tlz)

Aihe: Sukukokous
Aika 25.7.2015 klo 15.00- 16.28
Paikka Finlaysonin Palatsi, Tampere
Läsnä 26 sukuseuran jäsentä (liite 1)

1. Kokouksen avaus
Sukuseuran puheenjohtaja Jarmo Jylhä avasi kokouksen ja toivotti sukulaiset
tervetulleiksi Jylhän Sukuseuran 9. sukukokoukseen.

2. Kokouksen puheenjohtajanrsihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajanja kahden
ääntenlaskijan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Jylhä, sihteeriksi Leena Jylhä sekä
pöytiikirjan tarkastajiksi ja iiiintenlaskijoiksi Risto Lauri ja Marja-Terttu Lauri.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen
Todettiin, ettii kokouksesta oli ilmoitettu määr'aajanpuiueissa sukuseuran internet-
sivuilla, facebookissa sekä sähköpostitse sukuseuran jåisenille, joten kokous todettiin
laillisesti kokoon kutsutuksi ja påiätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestys
Kokouksen työjfi estys hyvåiksyttiin esitetyssä muodossa.

5. Toimintakertomus kaudelta 14.7.2012-2,5.7.2015
Hyväksyttiin edellisen kauden toimintakertomus (liite 2).

6. Tilinpäätös kaudelta 14.7.2012-25,7.2015
Hyvåiksyttiin edelliseir kauden tilit ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

7. Toimintasuunnitelma seuraavalle 3-vuotiskaudelle
Hyvliksyttiin hallituksen laatima alkavan kauden toimintasuunnitelma ja talous tilitietojen
korjauksella muotoon:
Jylhiin Sukuseura, OP-Kangasala, tili n:o FI86 5104 4540 0188 3l (liite 3).

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

Jarmo Jylhä Jyväskylä puheenjohtaja
Leena Jylhä Jyväskylä sihteeri (uusi)
Yrjö Laiho Turku rahastonhoitaja
Kirsi Hänninen Seinäjoki jäsen
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Risto Lauri Kokkola jäsen
Marjatta Luoma Toholampi jäsen

Marja-Leena Jylhä Helsinki jäsen (uusi)
Tuula Jylhä Kankaanpiiä jåisen (uusi)
Ari Lehto Suinula jäsen (uusi)

9. Toiminnantarkastajien valinta
Toiminnantarkastajiksi valiuiin Jorma Jylhä ja Pirkko Jylhä Vantaalta.

10. Muut asiat
Keskusteltiin mm. edellisen kauden vaatimaffomista jäsenmaksusuorituksista ja toivottiin
ainakin kokouksen osanottajilta asian huomioimista heti kokouksen jåilkeen.

Ehdotettiin myös visuaalista dokumentointia sekä uudempien nimien lisåiiimistii
sukuluetteloon, se todennäköisesti lisiiisi myös matrdollisen sukukirjan tilauskantaa.
Tietosuojalaki vaatii kuitenkin luvan kysymistä kaikilta yli 18 vuotiailta, mikäli tieto on
uudempi kuin 100 vuotta.
Edellä mainittuun viitaten oman sukukirjan työn alle saattaminen päiitettiin siirtiiii
tulevaisuuteen.

11. Kokouksen päättåminen
Puheenjohtaja Jarmo Jylhä kiitti osallistujia miellyttäväståi kokouksesta ja piiätti
kokouksen.

Pöytäkirj an vakuudeksi

ffi
Sihteeri

O-^?#J
Jarmo Jylhä
Puheenjohtaja

Valittuina pöytåkirjan tarkastajina olemme suorittaneet tehtävämme ja ilmoitamme, ettå
pöytäkirja on laadittu kokouksen kulun ja siellä tehtyjen päätösten mukaisesti.

Elokuussa 2015

Risto Lauri
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Maria-terttu Lauri



JYLHÄN SUKUSEURA        (Liite 2) 
 
Toimintakertomus ajalta 14.7.2012-25.7.2015 
 
1.  Hallitus 

 
1.1 Sukuseuran hallituksessa ovat toimineet Kylpylähotelli Rantasipissä Jyväskylässä 14.7.2012 

valitut jäsenet: 

 Jarmo Jylhä  Kerava   puheenjohtaja  

Krista Jylhä  Kerava   sihteeri 

 Yrjö Laiho  Turku   rahastonhoitaja 

 Aino Kuparinen Hollola  jäsen       

 Tommi Järvinen Kangasala  jäsen 

 Risto Lauri  Kokkola  jäsen 

 Marjatta Luoma Toholampi  jäsen 

 Jukka Toivonen Tampere  jäsen 

 Kirsi Hänninen Seinäjoki  jäsen 

  
1.2 Hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita eikä niiden matkakorvauksia. 
 
1.3 Hallitus on ”kokoontunut” kuluneella kaudella lähinnä sähköpostitse.  
  
1.4 Hallitus päätti seuraavan sukukokouksen pitopaikaksi Finlaysonin Palatsin Tampereella. 
 
2.   Jäsenet 

2.1 Jäsenmaksun on kuluneella kaudella maksanut vain seitsemän sukuseuran jäsentä! 
 
3.   Sukukokoukset 

 
3.1 Sääntömääräiseen 8. sukukokoukseen Hotelli Rantasipissä Jyväskylän Laajavuoressa osallistui 

17+2 sukuseuran jäsentä. 
Vaatimattomasta osanottajamäärästä huolimatta kokous koettiin onnistuneeksi ja todettiin että 
tästä ”lähdemme nousuun”. 

 Tapahtuma alkoi perinteisesti ilmoittautumisella ja tulokahvilla. 
Kahvittelun ja tutustumisen jälkeen käytiin sääntömääräinen sukukokous läpi esityslistan 
mukaisesti. Hallitus säilyi muuten ennallaan, mutta uudeksi jäseneksi valittiin mukaan Kirsi 
Hänninen Seinäjoelta. 



 Kokouksen yhteydessä keskusteltiin mm. mahdollisista yhteiskokouksista Meriläinen-Liedes 
sukuseuran kanssa. 

 
3.2 Kaikin puolin lämpimissä tunnelmissa sujuneen kokouksen jälkeen siirryttiin ruokailuun ja 

vapaaseen seurusteluun.  
Ruokailun jälkeen tarjolla oli teatteria (Kuin tuhka tuuleen) sekä hohtokeilailua ja muita 
kylpylän aktiviteetteja. 
 

 Tilaisuudesta otettuja kuvia on nähtävissä sukuseuran nettisivuilla.  
  

4.   Sukuseuran internet-sivut 
 

4.1 Internet-sivuja on päivitetty tarpeen mukaan Tommi Järvisen toimesta (www.jylhansuku.net ). 
 
5.   Muut tapahtumat ja asiat 

 

 Kuluneella kaudella ei muita tapahtumia ole sukuseuran puolesta järjestetty. 
Sukuseuran jäseniä on kuitenkin osallistunut vuosittain lokakuussa Vantaalla järjestettävään 
”Kuulutko sukuuni”-tapahtumaan. 

  
  

 

 
 Hallituksen puolesta  Jarmo Jylhä   Krista Jylhä 
     puheenjohtaja   sihteeri 

 
      

      

 

  

http://www.jylhansuku.net/
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JYLHÄN SUKUSEURA 
 
Toimintasuunnitelma seuraavalle toimikaudelle alkaen 25.7.2015 

 
1. Sukukokoukset 

 
1.1 Varsinaiset sukukokoukset tullaan jatkossakin ehkä järjestämään 3 vuoden välein.  
 
1.2 Sukukokousten välissä pyritään järjestämään pienimuotoisempia tapaamisia suvun eri 
 asuinalueilla. Myös erilaisia viihteellisempiä tapaamisia pyritään järjestämään. 
 
2. Sukututkimus / tiedotus 

 
2.1 Pyritään edelleen kehittämään sukututkimusta kaikissa mahdollisissa muodoissa. 
 Toimintaan pitäisi saada lisää sukututkimuksesta kiinnostuneita henkilöitä. 
 
2.2 Sukuseuran internet-sivuja, www.jylhansuku.net ylläpidetään edelleen Tommi Järvisen 

toimesta. 
 
3. Sukuseuran hallitus 

 
3.1 Hallituksen jäsenistä oheistetaan sukuseuran internet-sivuille yhteystiedot sähköposteineen 
 tarkoituksena lisätä jäsenten ja hallituksen välistä vuorovaikutusta ja sukututkimuksen 
 edistymistä. 
 
4. Jäsenet 

 
4.1 Sukuseuran jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun. Samalla saa sähköisen luettelon 
 omasta sukuhaarastaan, kuitenkin vain siltä osin kuin se täyttää tietosuojalain kriteerit. 

Sukuseuran jäsenmaksu 30 € / kausi (= sukukokousten välinen aika, eli 10 euroa per vuosi) 
maksetaan tilille: Jylhän Sukuseura, OP-Kangasala tili n:o FI86 5104 4540 0188 31. 
Jäsenmaksu on vapaaehtoinen. 

 
4.2 Sukuun kuuluvista pyritään kokoamaan kattava luettelo sekä valokuvakokoelma 
 tallennettavaksi tietojärjestelmään, josta voidaan halukkaille ottaa kopioita 
 kohtuullista korvausta vastaan. Muutokset tehdään Yrjö Laiholle: yrjo.laiho@gmail.com.  
 Luettelon puutteiden korjaamiseksi / täydentämiseksi on saatavissa tarkoitukseen soveltuvia 
 kaavakkeita hallituksen jäseniltä, sekä sukuseuran internet-sivuilta. 
   
 
 
 
 Hallituksen puolesta 
 
 
  
 Jarmo Jylhä     Krista Jylhä 
 puheenjohtaja     sihteeri 

http://www.jylhansuku.net/
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