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24 sukuseuran jäsentä

1§ Kokouksen avauksen suorittaa sukuseuran hallituksen puheenjohtaja
Puheenjohtaja Janne Vilkuna suoritti sukuseuran kokouksen avauksen.
Puheenjohtajan ehdotuksesta vietimme hetken hiljaisuuden suvun keskuudesta poisnukkuneiden
muistoksi.
2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa.
Yleisellä hyväksynnällä puheenjohtajaksi valittiin Janne Vilkuna, sihteeriksi Hanna-Kaarina Laine.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Anna-Maria Vilkuna ja Kustaa Vilkuna.
3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.
5§ Esitetään edellisten vuosien tilinpäätökset, toimikauden toimintakertomus ja
toiminnantarkastajan lausunnot.
Puheenjohtaja esitti tilinpäätökset, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnot.
6§ Päätetään tilinpäätöksien vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille.
Tilinpäätökset vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma toimikaudelle, tulo- ja menoarviot kolmelle seuraavalle
vuodelle sekä jäsenmaksun suuruus.
Päätettiin järjestää vuonna 2016 suurempi kokous, aiheena Vilkunan suvun naiset.
Nettisivulle sovittiin laitettavaksi ainaisjäsenten nimiluettelo. Jäsenmaksut pidetään ennallaan eli
ainaisjäsenmaksu on 100€, vuosimaksu 10€. Maksun yhteydessä on toivottavaa olla selvitys, mistä
aikajaksosta tai monestako henkilöstä on kyse.
Työvaliokunta peruttiin, koska katsottiin, että tarvittaessa voidaan toimikuntia valita hallituksen
jäsenistä.
Hyväksyttiin Olli Vilkunan Joose Vilkunasta kertovan kirjan, Kuusi juhannusta armeijan harmaissa,
netti- ja painosversion painatus sukuseuran kustannuksella.

8§ Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä
Hallituksen jäsenmääräksi katsottin riittävän puheenjohtajan lisäksi kuusi henkilöä.
9§ Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
Seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi sukuseuran hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Janne Vilkuna
ja sihteeriksi Hanna-Kaarina Laine sekä jäseniksi Markku Anttila, Ilkka Herlin, Anna-Maria
Vilkuna, Olli Vilkuna ja Pekka Vilkuna.
10§ Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
Toiminnantarkastajaksi valittiin Taru Laitala ja varalle Laura Vilkuna.
11§ Käsitellään muut esille tulevat asiat.
Ei muita asioita.
Kokouksen lopuksi esittelivät Kirsti Mäenpää ja Olli Vilkuna kirjallista tuotantoaan.
Kirsti Mäenpää kertoi tämän vuoden puolella ilmestyneestä kirjastaan, Janiika. Saimme oivan
kuvauksen kirjan tekovaiheista haastatteluineen, kuten myös naisen ankarasta elämästä suuren
perheen leivän syrjässä kiinni pitämisestä.
Olli Vilkuna esitteli tulevaisuusvisiotaan eli trilogiaa Vilkunan suvusta; yksi osa on jo ilmestynyt eli
Toivorikkaalla mielellä ja toinen painatusta vailla oleva Kuusi juhannusta armeijan harmaissa.
Kolmas osa tulisi olemaan Vilkunan talon elämää puolen vuosisadan ajalta. Hänellä on myös
suunnitteilla kerätä Vilkunan suvun tarinoita viime vuosikymmenien ajalta, joten hän toivoo
saavansa tarinoita suvusta.
Puheenjohtaja ehdotti verkkomuseon perustamista sukuseuran nettisivulle, jonne jäsenet
lähettäisivät kuvia erilaisista suvun esineistä tarinan kera.
12§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti esitelmöitsijöitä sekä kokoukseen osallistujia.
Kokous päätettiin klo 16.15
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