PAKKASTEN SUKUSEURA RY
TOIMINTAKERTOMUS 2017

Yleistä
Sukuneuvosto järjesti v.2017 päätapahtumaksi sukumatkan, jonka lisäksi jäsenkirjeitä
lähetettiin kaksi kuten aiempinakin vuosina. Sukuseuran kotisivuja päivitettiin pitkin vuotta
ja ne ovat v.2017 lopussa ajan tasalla ja niissä on ladattavissa myös v.2017 jäsenkirjeet.
Sukumatka tehtiin Viron Saarenmaan pääkaupunkiin Kuressaarella 1-3.9.2017. Viro
valikoitui matkakohteeksi v.2016 pikkujouluissa, jossa se äänestettiin selkeästi
suosituimmaksi vaihtoehdoksi. Matkalle osallistui 38 henkeä ja se tehtiin Vuorela Oy:n
tilausbussilla siten, että osallistujat kerättiin 1.9. aamulla Haminasta Helsinkiin, josta loput
osallistujat nousivat Tallinnan laivaan. Tallinasta matka jatkui bussilla Virtsuun, josta
lautalla Kuivastuun ja edelleen bussilla hotelliimme Arensburg Boutique hotel & Spa:han.
Hotellissa vietettiin yhteinen illallinen ja järjestettiin arpajaiset. Lauantaina 2.9. aamulla
lähes kaikki osallistuivat opastetulle kaupunkikierrokselle, jonka aikana oppaamme Linda
Liivamägi kertoi kaupungin historiasta ja nykyajasta ja monia muitakin tarinoita
kaupungista. Tärkein nähtävyys oli Piispanlinna, joka on ainut hyvin säilynyt keskiaikainen
linnoitus Baltiassa. Linnaa ympäröivä puistokin oli näkemisen arvoinen, mutta kaupungissa
oli paljon muitakin kiinnostavia kohteita. Opaskierroksen jälkeen alkoi vapaa-aika ja
Pakkaset tutustuivat kaupunkiin, sekä kävivät kauempanakin Saarenmaalla omin avuin.
Osa hyödynsi kylpylähotellin hoitoja ja allasosastoa. Sunnuntaina 3.9. aamulla aloitimme
paluumatkan samaa reittiä pitkin ja Reetta hauskutti meitä jutuillaan bussimatkan aikana.
Tallinnassa täydennettiin vielä tuliaisvarastoja ja lautalla syötiin yhteinen päivällinen.
Viimeiset pääsivät kotiin vasta myöhään yöllä.
Hallinto
Kertomusvuotena sukuneuvostoon kuuluivat:
Raimo Pakkanen, Jaakkima, puheenjohtaja
Tuula Dahlström, Jaakkima, varapuheenjohtaja
Maire Pakkanen, Miehikkälä, sihteeri/rahastonhoitaja
Veijo Pakkanen, Suistamo
Walo Pakkanen, Jaakkima
Leena Pakkanen Sortavala
Marja Hannikainen, Vehkalahti
Anja Siltala Jaakkima
Tuija Ijäs, Miehikkälä
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Maija Pakkanen, Jaakkima
Sukuneuvosto kokoontui 13.2 ja 26.9. Sulkuneuvosto piti kokouksensa neuvoston
jäsentensä, Leenan ja Tuulan kotona, koska aiempi kokouspaikkaamme Meilahden
seurakunnan Pasilan kappeli on poistettu seurakunnan käytöstä.
Toimintavuoden aikana toiminnantarkastajina toimi Leena Kaipiainen Haminasta sekä
Markku Koskenkangas Janakkalasta ja varatoiminnantarkastajana oli Soili Heikkilä
Aitoolta.
Jäsenet
Sukuseuran jäsenmäärä on pysynyt tasaisena ja sukuseurassa on kertomusvuoden
päättyessä 404 jäsentä, joista ainaisjäseniä 170.
Kuluvan vuoden aikana sukuseurastamme poistui ajasta ikuisuuteen 1 jäsentä ja
vastaavasti sukuseuraamme liittyi 3 uutta jäsentä ja 6 irtisanoutunut.
Talous
Sukuseuran taloutta on ylläpidetty myynti- ja arpajaistuloilla sekä jäsenmaksutuloilla, jotka
päätettiin sukukokouksessa pitää ennallaan v. 2015 - 2018:
Henkilöjäsenmaksu:
Nuorisojäsenmaksu (18 - 29 v):
Kannattajajäsenmaksu:
Yhteisöjäsenmaksu:

15 EUR
5 EUR
30 EUR
150 EUR

Vuoden 2017 varainhankinta (jäsenmaksut) oli 2 185,00 EUR ja muut tulot yhteensä 11
127,12 EUR ja menot yhteensä 13 303,31 EUR. Tilinpäätös osoittaa tilikauden ylijäämäksi
oli 8,81 €. Kassavarat 31.12.2017 olivat 5 339,58 EUR. Sukuseuran kassa on edelleen
vahva ja mahdollistaa seuran sujuvan toiminnan.
Taloudenpito ilmenee tarkemmin erillisestä tilinpäätöksestä.

Raimo Pakkanen, sukuneuvoston pj
31.1.2018, Kirkkonummella
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