
SUKU KOKOONTUU 
sunnuntaina 21.9.2014 kello 11.00 
 

Hyvän olon keskus Epitihia Meriläistentie 1 Turku. Tarjolla on kohvit piirakalla 

kello 11.00 ja vuosikokous aloitetaan kello 11.30. Tule mukaan päättämään ja 

kehittämään toimintaamme. Edellisessä vuosikokouksessa valittu 

kirjatoimikunta on kokoontunut lukuisia kertoja. Tapaamisessa ei ole vielä kirjaa, 

mutta siihen aiottua aineistoa on esillä. 

Ruokailu seisovasta pöydästä noin kello 13.00. Ruokaillaan yhdessä 

noutopöydän antimia. Ruokailun jälkeen nautitaan toistemme seurasta, 

haastellaan ja kertoillaan kuulumisia. Jos et vielä tunne sukujuuriasi, niin 

tapaamisessa on oiva tilaisuus tutkia niitä. Tarinat, runot ja musiikkiesitykset 

ovat kaikki tervetulleita. Perinteitä noudattaen pidetään arpajaiset, jos sinulla on 

arpajaisvoitoiksi sopivaa, ota mukaan. Näin kartutamme sukuseuran kassaa. 

Päävoittona on sisustustaulu Kuuterselän järvestä.  

Vietetään leppoisaa ilon täyteistä iltapäivää. Tavataan jo tutuksi tullutta sukua ja 

löydetään uusia sukusiteitä.   

Ruokailun vuoksi toivomme ennakkoilmoittautumiset perjantaihin 12.9.2014 

mennessä. Tapaaminen on hinnaltaan aikuiset 24 euroa, lapset 4-13- vuotiaat 

10 euroa, ja alle 4-vuotiaat veloituksetta. Muistathan mainita mahdollisesta 

erikoisruokavaliosta.  

Maksu peritään paikan päällä. Huom! Vain käteismaksu. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:                                                                            
Aija Mikkilä 
puhelin 040-8270476 
osoite Koivukuja 1, 25360 Pertteli 
sähköpostilla aija.mikkila@hotmail.com  

 

Kutsu ei tavoita kaikkia suvun jäseniä, tiedottakaa tästä läheistenne keskuudessa.                

                                                      Tervetuloa koko suvun voimin! 

                                           Sukuseuran hallitus 

 
 

mailto:aija.mikkila@hotmail.com


                                         Launiaisten Sukuseura ry. 
 
                             VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA  

 
      Hyvän olon keskus Epitihia, Meriläistentie 1, Turku, 21.9.2014 kello 11.30 

  
 
1.  Kokouksen avaus. 
 
2.  Kokouksen järjestäytyminen 
              - valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan-  
               tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 
 
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 
 
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. 
 
5. Kuluneen kauden toimintakertomuksen esitys ja hyväksyminen.  
 
6. Tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto, tilien hyväksyminen ja  
    vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.  
 
7. Tulevan kauden toimintasuunnitelman esitys ja hyväksyminen. 
 
8. Tulevan kauden puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta.  
       
9. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiesten valinta.    
 

10. Jäsenmaksun suuruus tulevalle toimikaudelle. Hallitus esittää,  
    että jäsenmaksu on edelleen 10 euroa. Vuosikokouksessa 2012 esille 
    tullut perhekohtaiset jäsenmaksut. Sukuseuran ainaisjäsen on vain sitä         

sukuseuran osalta.                                                                                              
 

11. Sukukirja, Launiaisia 300 vuotta.  
 
12. Muut asiat. 
 
13. Kokouksen päättäminen.  
 


