PÖYTÄKIRJA
Vilkunan sukuseuran perustamiskokous 6.8.2011 klo 15 Nitekissa Nivalassa
1 § Kokouksen avaus
Arto Vilkuna kertoi harkinneensa vuosia sukuseuran perustamista. Kesällä 2010 hän
totesi, että Efraim Wilkunan syntymästä tulee kuluneeksi vuonna 2011 kaksisataa vuotta ja
päätti, että sukuseura tulee perustaa. Arto Vilkuna kiitti Vilkunan taloa, Maija-Talvikki ja
Ville Vilkunaa sekä Riitta ja Pekka Vilkunaa sukujuhlien järjestämisestä.
Arto Vilkuna avasi kokouksen ja esitti Jussi Kustaa Vilkunaa kokouksen puheenjohtajaksi.
Esitystä kannatettiin.
PÄÄTÖS: Jussi Vilkuna valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.
2 § Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtaja: Kiitän luottamuksesta.
Arto Vilkuna jo kiitti Vilkunan talon väkeä tämän sukujuhlan järjestämisestä. Haluan kiittää
tämän kokousväen puolesta isääni Arto Vilkunaa siitä suuresta ja suurenmoisesta
valmistelutyöstä, mitä hän on tehnyt viimeisinä kuukausina tämän sukuseuran
perustamisen eteen.
Jo tämä kokouksen osallistujamäärä kertoo, että suvulla on merkitystä. Tähän kokoukseen
osallistumisesta, puhe- ja äänioikeudesta haluan todeta ja esittää seuraavaa. Kuten
myöhemmin esitettävässä sääntöluonnoksessa todetaan, jokainen voi iästään,
sukupuolestaan ja sukuasemastaan riippumatta olla yhdistyksen jäsen. Näin ollen, esitän,
että jokaisella läsnäolijalla on puheoikeus. Puheenvuoroa pyytäessänne, pyydän
mainitsemaan nimenne. Täydellistä sukuselvitystä ei tarvitse antaa.
Yhdistyslain 25 pykälän mukaan yhdistyksessä äänestysoikeus on jokaisella 15 vuotta
täyttäneellä. Mikäli ei muuta esitetä, äänestysoikeus on yhdistyslain mukainen eli jokaisella
15 vuotta täyttäneellä.
Valitaan kokoukselle sihteeri. Pyydän esityksiä sihteeristä.
Arto Vilkuna: Esitän Hanna-Kaarina Lainetta sihteeriksi.
Esitystä kannatettiin.
PÄÄTÖS: Kokouksen sihteerinä toimii Hanna-Kaarina Laine
Pyydän saada esityksiä kahdesta pöytäkirjantarkastajasta ja sopinee, että
pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Asko Vilkuna esitti itseään ja Janne Vilkunaa pöytäkirjantarkastajiksi.
Esitystä kannatettiin.
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PÄÄTÖS: Kokouksen pöytäkirjan tarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat Asko Vilkuna ja
Janne Vilkuna
Puheenjohtaja: Pyydän, että sammutatte kännykät. Julistan kokousrauhan tässä salissa
alkaneeksi.
3 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Puheenjohtaja: Tämän kokouksen tarkoituksena on:
1. Päättää sukuseurayhdistyksen perustamisesta.
2. Hyväksyä yhdistykselle nimi ja säännöt.
3. Sopia jäseneksi liittymisestä yhdistykseen sekä
4. Tehdä ja allekirjoittaa yhdistyksen perustamisasiakirja.
Yhdistyksen perustamisen lisäksi tämän kokouksen tehtävänä on järjestää sukuseuran
hallinto: päättää jäsenmaksun suuruudesta, hallituksen jäsenmäärästä, valita hallituksen
puheenjohtaja, jäsenet, ja toiminnantarkastaja.
Onko kenelläkään huomautettavaa tai muutosesitystä kokouksen työjärjestyksen osalta?
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
4 § Yhdistyksen perustaminen ja yhdistysrekisteriin liittyminen
Puheenjohtaja: Päätetään yhdistyksen perustamisesta ja yhdistysrekisteriin liittymisestä.
Avaan keskustelun.
Antti Joose Juhani Vilkuna: Esitän yhdistyksen perustamista ja yhdistysrekisteriin
liittymistä.
Esitystä kannatettiin.
PÄÄTÖS: Päätettiin perustaa yhdistys ja liittyä yhdistysrekisteriin.
5 § Yhdistyksen nimi ja säännöt
Puheenjohtaja: Sukuseuralle tulee hyväksyä nimi. Avaan keskustelun yhdistyksen
nimestä.
Olli Tapani Vilkuna esitti sukuseuran nimeksi Vilkunan sukuseura.
Esitystä kannatettiin.
PÄÄTÖS: Hyväksytään sukuseuran nimeksi Vilkunan sukuseura ry.
Puheenjohtaja: Perustavan kokouksen tulee hyväksyä sukuseuran säännöt,

3/6
jotka patentti- ja rekisterihallitus sittemmin vahvistaa. Patentti- ja rekisterihallituksella on
sääntöohjeet,
joita seuraamalla on mahdollista noudattaa yhdistyslain henkeä ja säädöksiä. Kohta
esitettävä luonnos säännöistä on valmisteltu työryhmällä Arto, Olli ja Jussi Vilkuna.
Sääntöluonnoksen oikeellisuutta on tarkistettu kuluneella viikolla patentti- ja
rekisterihallituksen tarkastajalta.
Esitän, voisiko sihteeri lukea sääntöehdotuksen kohta kohdalta läpi. Ehdotan, että jokaisen
sääntöpykälän jälkeen käymme siihen liittyvän keskustelun ja vahvistamme säännöt näin
kohta kohdalta.
Erik Jaakko Pirttimaa esitti, että 5 §:n kohta: ”Alaikäisiltä ei peritä jäsenmaksua, vaan
heidän on maksettava jäsenmaksua vasta siitä kalenterivuodesta alkaen, kun täyttävät 19
vuotta.” muutetaan seuraavaksi: ”Alaikäisiltä ei peritä jäsenmaksua, vaan heidän on
maksettava jäsenmaksua vasta siitä kalenterivuodesta alkaen, kun täyttävät 22 vuotta.”
Esitystä kannatettiin.
Pykälässä 9 olevasta äänioikeudesta Juho Vilkuna kysyi, eikö äänioikeuden pitäisi olla
vastaavasti 22 vuotta samoin kuin jäsenmaksuikä on. Puheenjohtaja totesi, että
äänioikeus on kaikilla täysi-ikäisillä. Täysi-ikäiseksi tulleilla äänioikeutetuilla sukuseuran
jäsenillä on maksuvapaus 22 ikävuoteen asti.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin liitteenä olevat yhdistyksen säännöt Erik Pirttimaan kokouksessa
esittämin muutoksin.
6 § Yhdistyksen jäsenmaksut
Puheenjohtaja: Rahoittaakseen toimintaansa yhdistyksen täytyy järjestää varainkeruunsa.
Avaan keskustelun siitä, mikä vuosittainen jäsenmaksu on.
Arto Vilkuna esitti vuosittaiseksi jäsenmaksuksi 10 euroa.
Esitystä kannatettiin.
PÄÄTÖS: Vuotuisen jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 10 euroa. Ainaisjäsenyys
sääntöjen mukaan on kymmenkertainen eli 100 euroa.
Puheenjohtaja esitti hallitukselle pohdittavaksi, voidaanko jäsenmaksu periä vuoden
sijasta kolmivuotiskausittain.
Pekka Vilkuna kertoi avanneensa sukuseuralle tilin kahteen pankkiin, joista hallitus voi
valita mieleisensä. Lisäksi hän kertoi, että aulassa pöydällä on pankkisiirtoja, joilla
jäsenmaksun voi maksaa yhdistyksen tilille.
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Puheenjohtaja totesi, että mikäli joku haluaa maksaa yhdistyksen jäsenmaksun käteisellä,
sihteeri voi ottaa suorituksen vastaan ja kuitata maksun maksetuksi. Sihteeri siirtää
saamansa suoritukset myöhemmin valittavalla yhdistyksen sihteerille.

7 § Jäseneksi liittyminen sukuseuraan
Puheenjohtaja: Esitän, että sovitaan jäseneksi liittymisestä siten, että jokainen, joka
allekirjoittaa tässä kokouksessa perustamiskirjan on sekä perustamassa tätä sukuseuraa
että samalla myös liittyy sukuseuran jäseneksi.
Perustamiskirja, joka löytyy aulasta olevalta pöydältä, on allekirjoitettavissa kahvitauolla ja
tilaisuuden jälkeen. Pyydän täyttämään perustamiskirjaan täydelliset yhteystiedot. Tämä
helpottaa myöhemmin valittavan sihteerin elämää.
Esitystä kannatettiin.
PÄÄTÖS: Päätettiin jäseneksi liittymisestä allekirjoittamalla perustamiskirja.
8 § Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten määrät
Tämän kokouksen hyväksymien sääntöjen mukaan yhdistyksen varsinainen kokous
päättää hallituksen varsinaisten ja varajäsenten määrän. Hallitukseen voidaan valita
puheenjohtaja ja vähintään kaksi ja enintään yhdeksän muuta varsinaista jäsentä sekä
enintään kolme varajäsentä. Eli hallituksessa on vähintään kolme jäsentä, korkeintaan
kymmenen jäsentä ja näiden lisäksi enintään kolme varajäsentä.
Avaan keskustelun ja pyydän tekemään ehdotuksia hallituksen varsinaisten jäsenten
määrästä ja mahdollisista varajäsenten määrästä.
Pekka Vilkuna esitti, että hallituksen jäsenmäärä vahvistettaisiin 9 § pykälän käsittelyn
jälkeen.
Varpu Vilkuna esitti, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä.
Puheenjohtaja siirsi käsittelyn hallituksen jäsenmäärästä 9 pykälän yhteyteen.

9 § Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta
Yhdistyslain 35 pykälä kertoo hallituksen jäsenyydestä seuraavaa: Hallituksella on oltava
puheenjohtaja. Puheenjohtaja ei saa olla vajaavaltainen. Hallituksen muiden jäsenten on
oltava 15 vuotta täyttäneitä. Konkurssissa oleva ei voi olla hallituksen jäsenenä.
Hallituksen puheenjohtajalla on oltava asuinpaikka Suomessa, jollei Patentti- ja
rekisterihallitus myönnä lupaa poiketa tästä.
siirsin lauseen edellisen kappaleen loppuun
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Pyydän tekemään ehdotuksen hallituksen puheenjohtajasta toimintakaudelle 2011 – 2014.
Arto Vilkuna esitti hallituksen puheenjohtajaksi Janne Vilkunaa.
Esitystä kannatettiin.
PÄÄTÖS: Hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Janne Vilkuna.
Puheenjohtaja: Pyydän tekemään ehdotukset hallituksen jäsenistä.
Arto Vilkuna kertoi, että hallitukseen olisi hyvä saada mahdollisimman laajasti sukua eri
Anna Kreetan ja Efraimin jälkeläisten sukuhaaroista.
Arto Vilkuna esitti hallitukseen seuraavat henkilöt:
Jarmo Vuolteenaho, Anna Wuolteenahon jälkeläinen
Heikki Hautala, Heikki Hautalan jälkeläinen
Markku Anttila, Manna Wiljamaan jälkeläinen
Tuomo Takalo, Arvi Wilkunan jälkeläinen
Raija Taipale, Ida Näsälän jälkeläinen
Hanna-Kaarina Laine, Kyösti Wilkunan jälkeläinen
Ilkka Herlin, August Wilkunan jälkeläinen
Pekka Vilkuna, Vilkunan viides isäntä.
Esitystä kannatettiin.
PÄÄTÖS: Päätettiin valita toimintakaudeksi 2011 - 2014 hallitukseen puheenjohtajan
lisäksi kahdeksan jäsentä, jotka ovat:
Jarmo Vuolteenaho
Heikki Hautala
Markku Anttila
Tuomo Takalo
Raija Taipale
Hanna-Kaarina Laine
Ilkka Herlin
Pekka Vilkuna
10 § Toiminnantarkastajan valinta
Puheenjohtaja: 1.9.2010 tulleen yhdistyslain muutoksen yhteydessä on voimaan tullut, että
yhdistys voi valita toiminnantarkastajan. Yhdistyksen toiminta on sen verran pientä, että
tilintarkastajaa ei tarvita.
Toiminnantarkastajan kelpoisuusvaatimukset ovat lähtökohtaisesti samat kuin
tilintarkastajaa koskevat tilintarkastuslain yleiset kelpoisuusvaatimukset.
Pyydän tekemään ehdotuksen sukuseuran toiminnantarkastajasta ja hänen
varamiehestään.
Tuulikki Kejonen esitti toiminnantarkastajaksi Taru Laitalaa.
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Antti Vilkuna esitti varatoiminnantarkastajaksi Laura Vilkunaa.
Molempia esityksiä kannatettiin.
PÄÄTÖS: Toiminnantarkastajaksi päätettiin valita Taru Laitala ja
varatoiminnantarkastajaksi Laura Vilkuna.
11 § Kokouksen päättäminen
Erik Pirttimaa teki hallitukselle esityksen, että Arto Vilkuna valittaisiin sukuseuran
ensimmäiseksi kunniajäseneksi.
Puheenjohtaja: Kiitän kaikkia kokoukseen osallistuneita tästä yhteisestä historiallisesta
hetkestä ja kokouksesta, jossa perustimme Vilkunan sukuseuran. Kokous on päättynyt.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jussi Vilkuna
puheenjohtaja

Hanna-Kaarina Laine
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Asko Vilkuna

Janne Vilkuna
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