
  
 

PAKKASTEN SUKUSEURA RY 
 
 
TOIMINTAKERTOMUS v.2019 
 
Yleistä 
 
Sukuseuralla oli kaksi tapahtumaa v.2019, jotka olivat kesätapaaminen 15.6. lounaan 
merkeissä Karjalaisten kesäjuhlien aikana Hämeenlinnassa sekä perinteiset pikkujoulut 
23.11. Kouvolassa. Jäsenkirjeitä lähetettiin myös kaksi kuten aiempinakin vuosina. 
Sukuseuran kotisivuja päivitettiin pitkin vuotta ja niillä myös tiedotettiin aktiivisesti 
ajankohtaisista tapahtumista ja muista sukuseuran asioista. Uutiset nostettiin aiempaa 
paremmin esille etusivulle. 
 
Tapahtumat 
 
Kesätapaamiseen osallistui noin 30 sukuseuralaista ja se pidettiin lounastapaamisena 
ravintola Seiskassa Hämeenlinnassa. Lounaalla oli vapaamuotoista seurustelua ja 
pienenä ohjelmanumerona oli kutsuttu Heino tarinoimaan suoraan Karjalaisten kesäjuhlien 
piirakanteko -kilpailusta. Sukuseuran uudet paidat kävivät hyvin kaupaksi. Osa 
sukuseuralaisista osallistui myös kesäjuhlien varsinaiseen ohjelmaan. 
 
Pikkujoulut aloitettiin katsomalla Kouvolan teatterissa Herrasmieshuijarit näytelmä. 
Komediassa kaikki huijasivat kaikkia ja lopuksi huijatuiksi tulivatkin herrasmiehet itse. 
Illallinen oli Scandic Hotellin Bistro ravintolassa, johon kokoontui n. 60 Pakkasta. Ohjelman 
noudatteli perinteistä kaavaa, johon kuului joululauluja ja pukki lahjasäkin kanssa. Uutena 
ohjelmanumerona arvuuteltiin vanhojen esineiden käyttötarkoitusta ja siihen osallistui 
myös Purhon emäntä. Arpajaisissa oli runsaasti palkintoja ja arvat kävivät hyvin kaupaksi. 
Illan juonnosta vastasi Leena ja musiikista Nina kuten monta kertaa aiemminkin. Illan 
ohjelman tekemiseen osallistui iso joukko muitakin sukuneuvoston ja sukuseuran jäseniä. 
 
Muuta 
 
Sukuseuralaisista esiintyivät näkyvästi valtakunnan medioissa Nina Pakkanen ja Timo 
Pakkanen. Ida Elina & Nina Pakkanen & Gospel Helsinki esiintyivät itsenäisyyspäivän 
Presidentin linnan juhlien jatkoilla hotelli Kämpissä, joita seurasi TV:stä n.1.3 miljoonaa 
katsojaa. Entinen puheenjohtajamme Timo Pakkanen täytti 75 v ja ”Joulupukin toive” eli 
Timon 75v. -haastatteluun perustuva tarina esitettiin lyhytelokuvana sekä Nelonen ja Jim -
kanavilla joulukuussa, jonka lisäksi Timo näkyi useampaankin kertaan TV:ssä. 
Sukuneuvoston jäseniä kävi onnittelemassa Timoa 75v päivillä. 
 



Hallinto 
 
Kertomusvuotena sukuneuvostoon kuuluivat: 
 
Raimo Pakkanen, Jaakkima, puheenjohtaja 
Kirsti Lehtola, Vehkalahti, varapuheenjohtaja 
Maire Pakkanen, Miehikkälä, rahastonhoitaja 
Tuija Ijäs, Miehikkälä, sihteeri 
Tuula Dahlström, Jaakkima 
Veijo Pakkanen, Suistamo 
Katri Pakkanen, Vehkalahti 
Leena Pakkanen, Sortavala 
Erkki Elkala, Vehkalahti 
Max Pakkanen, Jaakkima 
 
Sukuneuvosto kokoontui 11.2. ja 16.9. Pasilassa Töölön seurakunnan tiloissa. 
 
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 380 jäsentä, joissa on mukana 42 maksavaksi siirtynyttä ainaisjäsentä. 
Sukuseurastamme poistui ajasta ikuisuuteen 4 jäsentä ja vastaavasti sukuseuraamme 
liittyi 6 uutta jäsentä ja 15 poistettua jäsentä. 
 
Talous 
 
Sukuseuran taloutta on ylläpidetty myynti- ja arpajaistuloilla sekä jäsenmaksutuloilla, jotka 
päätettiin sukukokouksessa v.2018 pitää ennallaan v.2021 asti: 
 
Henkilöjäsenmaksu:   15 EUR  
Nuorisojäsenmaksu (18 - 29 v):  5 EUR 
Kannattajajäsenmaksu:   30 EUR 
Yhteisöjäsenmaksu:   150 EUR 
 
Vuoden 2019 varainhankinta (jäsenmaksut) oli 2 480 EUR ja muut tulot yhteensä 3 888 
EUR ja menot yhteensä 6 965 EUR. Tilinpäätös osoittaa tilikauden alijäämäksi 597 EUR. 
Alijäämä vastaa suunnilleen sukuseuran sponsoroimaa osuutta pikkujoulutarjoiluista. 
Kassavarat 31.12.2019 olivat 4 242 EUR. Sukuseuran kassa on edelleen vahva ja 
mahdollistaa seuran sujuvan toiminnan. 
 
Taloudenpito ilmenee tarkemmin erillisestä tilinpäätöksestä. 
 

 
Raimo Pakkanen, sukuneuvoston pj 
1.2.2020, Kirkkonummella 


