
Lehtojärvellä 26.2.2022   PÖYTÄKIRJA 1/2022 
 
 
  HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 

 
 
1 Kokouksen avaus 

 
Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen 
klo 16.00 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon Sukuseura ry:n 
sukuneuvoston kokoukseen 1/2022. 
 
 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu oli lähetetty kirjallisesti 
sukuneuvoston jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen 
sukuneuvoston kokousta, aivan kuten sukuseuran säännöissä 
määrätään.  
 
Kokous on sääntöjen mukaan päätösvaltainen, kun vähintään 
puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat 
läsnä.  
 
Kokouksessa olivat läsnä seuraavat henkilöt: 
puheenjohtaja Pekka Haavikko 
varapuheenjohtaja Heikki Haavikko 
sihteeri  Olavi Välitalo 
jäsen  Pekka Kuoksa 
jäsen  Lauri Vitikka 
jäsen                           Pekka Ylikunnari 
varajäsen   Sirkka Mattila 
 
Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 
     

3 Kokouksen järjestäytyminen 
 
Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Haavikko ja sihteeriksi Olavi 
Välitalo. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Ylikunnari ja Heikki 
Haavikko. Ääntenlaskijoiksi valittiin Pekka Ylikunnari ja Heikki 
Haavikko. 
 

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsussa mukana 
ollut esityslista. 
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5 Sukuseuran tilinpäätöksen 31.12.2021 käsittely ja allekirjoitus 

 
Puheenjohtaja esitteli laaditun tilinpäätöksen 31.12.2021.  
 
Keskustelun jälkeen sukuneuvosto allekirjoitti tilinpäätöksen ja 
päätti, että se voidaan lähettää toiminnantarkastajille tarkastusta 
varten. 

 
6 Uusien jäsenten hyväksyntä 
  

Edellisen kokouksen jälkeen on tullut yksi uusi jäsenhakemus. 
- Inna Suvimarja Haavikko 
 
Sukuneuvosto hyväksyi jäsenen. 
 

7 Jäsentilanne 26.2.2022 
  

Puheenjohtaja alusti asiaan liittyen.  
 

 
8 Myyntiartikkelitilanne 26.2.2022 
 

Puheenjohtaja kertoi myyntiartikkelitilanteen. Vuonna 2021 on 
myyty kolme isännänviiriä, kolme kirjaa ja kolme sukustandaaria. 
 
- Sukukirjoja on vielä myytävänä 45 kappaletta.  
- Isännänviirejä on 5 kappaletta.  
- Sukustandaareja on 20 kappaletta. 
- Metallisia kilpiä on vain yksi (kiinnitykseltään vaurioitunut). Voi 
hyvinkin olla, että kilpiä ei saada tehtyä ennen kokousta mutta 
asian valmistelua jatketaan edelleen. 
 
 

9 Sukukokouksen 2022 järjestelytilanne 
 
Keskusteltiin vuoden 2022 sukukokouksen pitopaikasta ja -ajasta. 
Edellisessä kokouksessa päätettiin että paikkana olisi edelleen 
ravintola Valdemari, joinakin seuraavista lauantaista  9.7.2022, 
16.7.2022 tai 23.7.2022.  
 
Puheenjohtaja on ollut yhteydessä ravintola Valdemariin ja he 
jättivät tarjouksen lauantaista 16.7.2022 klo 12.00 alkaen. Muut 
ajat eivät oikein käyneet heille. Käytiin heidän lähettämänsä 
tarjous läpi. 

 
Keskusteltiin sukujuhlan järjestämisestä ja vastuista erillisen 
muistilistan avulla. 
 
Päätettiin että järjestämme sukujuhlan kyseisenä aikana.  
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Puheenjohtaja nosti esille sukuneuvostossa jatkamisen. Tämä 
korostuu, jotta itse sukukokous saataisiin vietyä läpi 
mahdollisimman sujuvasti. Miettikää kukin tahollanne halunne 
jatkaa ja mikäli ette halua jatkaa, niin pyrkikää rekrytoimaan 
mieluusti omasta sukuhaarastanne joku tilallenne. 

 
 

10 Muut kokouskutsussa olleet asiat 
 
Päätettiin pitää sukukokouksen valmistelukokous noin 100 päivää 
ennen kokousta eli huhtikuun alussa. Alustavaksi päiväksi sovittiin 
lauantai 9.4.2022 klo 12.00 ja paikkana alustavasti ravintola 
Valdemari. Valmistelukokouksesta ei pidetä virallista pöytäkirjaa. 
 
Seuraavan sukuneuvoston kokouksen pitopaikaksi päätettiin 
Lehtopirtti. Ajaksi sovittiin alustavasti lauantai 27.8.2022 klo 
16.00 alkaen. Puheenjohtaja lähettää kutsut lähempänä kokousta. 

 
 

11 Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia aktiivisesta osallistumisesta 
ja päätti kokouksen klo 17.13. 

 
 
 
Puheenjohtaja Pekka Haavikko 
 
 
Sihteeri  Olavi Välitalo  
 
 
Pöytäkirjantarkastaja Pekka Ylikunnari 
 
 
Pöytäkirjantarkastaja Heikki Haavikko 
 

 
LIITTEET  Liite 1 = Kokouskutsu sukuneuvoston kokoukseen 1/2022 
 
JAKELU   
 
TIEDOKSI  Haavikon Sukuseuran kotisivut (www.haavikonsukuseura.fi) 

 
1/PHa 
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Haavikon Sukuseura ry:n sukuneuvoston pöytäkirjan 1/22  LIITE 1 
 
HAAVIKON SUKUSEURA RY KOKOUSKUTSU 
Jyväskylä 
   16.2.2022 
 
 

HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1/22 
 

Aika: Lauantai 26.2.2022 klo 16.00 alkaen 
 
Paikka: Lehtopirtti (Lehtojärven entinen koulu) 
 Lehtojärvi,  97220 SINETTÄ 
 

Sukuneuvoston puheenjohtaja Pekka Haavikko 
  Pekka Haavikko 
 
Ps. Jos et pääse tulemaan, niin ilmoitatko asiasta allekirjoittaneelle 
puhelimitse (044-343 5232) tai sähköpostitse (top.166.ph@gmail.com) 
viimeistään torstaina 24.2.2022. Näin saamme tarjoilut vastaamaan kysyntää. 
Ja muistetaanhan etäisyydet näin korona-aikoina. 

 
******************** 

ESITYSLISTA: 
 

1. Kokouksen avaus 
 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

3. Kokouksen järjestäytyminen ja kokousvirkailijoiden valinta 
 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 

5. Sukuseuran tilinpäätöksen 2021 käsittely ja hyväksyntä 
 

6. Uusien jäsenten hyväksyntä 
 

7. Jäsentilanne 26.2.2022 
 

8. Myyntiartikkelitilanne 26.2.2022 
 

9. Sukukokouksen 2022 järjestelytilanne 
  - keskustelu pidetäänkö kokous 16.7.2022? 
  - käydään ravintola Valdemarin tarjous läpi 
 

10. Muut kokouskutsussa olleet asiat 
- tarvittaessa epävirallisen valmistelukokouksen 
sopiminen  
- tulevan kokouspaikan valinta (la 27.8.2022) 

11. Kokouksen päättäminen. 
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