PAKKASTEN SUKUSEURA RY
TOIMINTAKERTOMUS 2018
Yleistä
Sukuseuran v.2018 päätapahtuma oli sukukokous, joka pidettiin 8-9.9. Wanhassa
Työskissä Haminassa. Tämän lisäksi sukuneuvosto järjesti pikkujoulut Lahden
Seurahuoneelle 24.11. Jäsenkirjeitä lähetettiin kaksi kuten aiempinakin vuosina.
Sukuseuran kotisivuja päivitettiin pitkin vuotta ja niiltä on ladattavissa myös v.2018
jäsenkirjeet. Kotisivuille lisättiin myös uutisikkuna ajankohtaisten tapahtumien tiedottamista
varten. Lisäksi sukuneuvosto laati EU:n tietosuoja-asetukseen GDPR (2016/679)
perustuvan ja Pakkasten sukuseura ry:n jäsenrekisteriä koskevan tietosuojaselosteen,
josta informoitiin jäseniä jäsenkirjeessä.
Tapahtumat
Sukukokoukseen osallistui n.80 henkeä ja ohjelma jakautui kahdelle päivälle siten, että
ensimmäisenä päivänä oli ohjelmallinen osuus, joka sisälsi tavanomaista enemmän
musiikkia. Ohjelman juontajina olivat Esko Pakkanen ja Reetta Notkola. Reettalle
luovutettiin myös sukuseuran huomionosoituksena kunniakirja ja puumerkkilevy pitkästä ja
ansiokkaasta esiintymisurasta sukuseuran tilaisuuksissa. Stipendejä ei tällä kertaa jaettu.
Yhteislaulujen lisäksi ohjelman musiikilliseen osuuteen kuului sello, viulu, kitara ja haitari esityksiä. Terveiset Haminasta toivotti Olavi Pakkanen ja Leena Kaija kertoi
evakkokokemuksistaan. Vierailevina esiintyjinä olivat Karjalan Kielen Seura ry:n
varapuheenjohtaja Pentti Lampi, joka piti esityksen karjalan kielestä sekä kulttuurista ja
paikallinen opas Tuula Kantola, joka kertoi 1800 -luvun Haminasta. Iltaohjelma piti
sisällään lisää vapaamuotoista musisointia.
Toinen päivä alkoi Haminan Marian kirkossa pidetyllä perhemessulla. Sukuseuran
sääntömääräisessä kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin sukuseuran tilinpäätökset,
toimintakertomukset sekä uusi toimintasuunnitelma talousarvioineen. Sukuneuvostolle
myönnettiin vastuuvapaus päättyneestä kaudesta. Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan.
Lisäksi hyväksyttiin sukuneuvosoton esitys ainaisjäsenten jäsenkirjeiden postituksesta
seuraavasti: maksamalla jäsenmaksun 15 € tai vapaaehtoisen kannatusmaksun, saavat
ainaisjäsenet jäsenkirjeen myös jatkossa. Uuteen 10 jäseniseen sukuneuvostoon valittiin
kolme uutta jäsentä poisjääneiden tilalle. Puheenjohtajaksi uudelle kaudelle valittiin Raimo
Pakkanen ja varapuheenjohtajaksi Kirsti Lehtola.
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Pikkujouluihin osallistui yli 50 henkeä ja sen juonsi totuttuun tapaan Leena Pakkanen.
Heikki Pakkaselle luovutettiin huomionosoituksena sukuseuran pronssinen Ihamaan
miehen puumerkkilevyke tunnustuksena Aikuisurheiluliiton SM-kilpailuissa voitetusta M90 sarjan suomenmestaruudesta 25.8. Ohjelmassa oli jouluvisailu, arpajaiset sekä vieraileva
taikuri Boris, joka viihdytti yleisöä korttitempuillaan. Joulupukki vieraili paikalla lahjasäkin
kanssa ja jouluillallinen oli tosi runsas. Osa jäsenistä jäi jatkamaan illanviettoa hotellissa.
Hallinto
Kertomusvuotena sukuneuvostoon kuuluivat 9.9. asti:
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
Maija Pakkanen, Jaakkima
Uusi sukuneuvosto 9.9. alkaen:
Raimo Pakkanen, Jaakkima, puheenjohtaja
Kirsti Lehtola, Vehkalahti, varapuheenjohtaja
Maire Pakkanen, Miehikkälä, sihteeri/rahastonhoitaja
Tuula Dahlström, Jaakkima
Veijo Pakkanen, Suistamo
Katri Pakkanen, Vehkalahti
Leena Pakkanen, Sortavala
Erkki Elkala, Vehkalahti
Tuija Ijäs, Miehikkälä
Max Pakkanen, Jaakkima
Vanha sukuneuvosto kokoontui 13.2 ja 8.5. ja uusi sukuneuvosto piti lyhyen
järjestäytymiskokouksen 9.9.
Toimintavuoden aikana toiminnantarkastajina toimi Leena Kaipiainen Haminasta sekä
Anja Siltala Kurikasta ja varatoiminnantarkastajana oli Soili Heikkilä Aitoolta.
Jäsenet
Sukuseuran jäsenmäärä on pysynyt tasaisena ja sukuseurassa on kertomusvuoden
päättyessä 393 jäsentä, joista ainaisjäseniä 158. Sukuseurastamme poistui ajasta
ikuisuuteen 4 jäsentä ja vastaavasti sukuseuraamme liittyi 6 uutta jäsentä ja 9 poistettua
jäsentä.
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Talous
Sukuseuran taloutta on ylläpidetty myynti- ja arpajaistuloilla sekä jäsenmaksutuloilla, jotka
päätettiin sukukokouksessa pitää ennallaan v. 2018 - 2021:
Henkilöjäsenmaksu:
Nuorisojäsenmaksu (18 - 29 v):
Kannattajajäsenmaksu:
Yhteisöjäsenmaksu:

15 EUR
5 EUR
30 EUR
150 EUR

Vuoden 2018 varainhankinta (jäsenmaksut) oli 2155 EUR ja muut tulot yhteensä 5483,22
EUR ja menot yhteensä 8104,28 EUR. Tilinpäätös osoittaa tilikauden alijäämäksi 466,06
€. Kassavarat 31.12.2018 olivat 4 679,09 EUR. Sukuseuran kassa on edelleen vahva ja
mahdollistaa seuran sujuvan toiminnan.
Taloudenpito ilmenee tarkemmin erillisestä tilinpäätöksestä.

Raimo Pakkanen, sukuneuvoston pj
11.2.2019, Kirkkonummella
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