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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SUKUKOKOUS 

Aika ja paikka: Lauantaina 17.7.2021 klo 14:00 
  Anttolanhovi, Mikkeli 
Puheenjohtaja: Seppo Saarelainen 
Pöytäkirjanpitäjä: Kalevi Saarelainen 
Sukukokouksen osallistujat: Liite  
 
ASIAT: 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja Kalevi Saarelainen avasi sääntömääräisen 
sukukokouksen toivottamalla osallistujat lämpimästi tervetulleeksi 
kahdeksansien sukupäivien sääntömääräiseen kokoukseen. 
 

2. Kokouksen järjestäytyminen 
 

2.1.  Puheenjohtajan vaali 
Kalevi Saarelaisen esityksestä kokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin ensimmäinen kunniapuheenjohtaja Seppo Saarelainen. 
2.2. Pöytäkirjanpitäjän vaali 
Kokouksen valittu puheenjohtaja esitti, että puheenjohtaja Kalevi 
Saarelainen toimii pöytäkirjanpitäjänä. 
2.3. Pöytäkirjantarkastajien vaali 
Kalevi Saarelainen esitti, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan 
Eija ja Jouko Saarelainen. 
2.4. Ääntenlaskijoiden vaali 

  Puheenjohtaja päätti, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös 
tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

 
 
 
 
 



3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Kokouskutsu on julkaistu sanomalehti Lieksan lehdessä sekä 
sukuseuran lehdessä, Saarelaisten Sanomissa nro1/2021. Lehti on 
postitettu kaikille jäsenmaksun suorittaneelle jäsenelle. 

    Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 
 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Hyväksyttiin työjärjestykseksi esitetty kokouksen asialista. 
 

5. Sukuseuran sääntömuutokset 
 
Hallitus oli esittänyt sukukokoukselle Saarelaisten sukuseura ry:n 
sääntöihin seuraavat muutokset: 
 

• jäsen, joka jättää kahtena vuonna peräkkäin maksamasta 
jäsenmaksun, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä; 

• seuran perhejäseneksi voi liittyä varsinaisen jäsenen perhejäsen ja 
huoltajan suostumuksella alle 15-vuotiaat lapset; 

• sukuseuralla voi olla myös yhteisöjäseniä; 

• puheenjohtaja voi järjestää hallituksen kokoukseen osallistumisen 
myös etäosallistumisena tietoliikenneyhteyden välityksellä; 

• seuran kokousten kutsuminen jäsenlehdessä; 

• sukukokoukseen voidaan osallistua poikkeuksellisissa oloissa 
hallituksen järjestämänä myös etäosallistumisena 
tietoliikenneyhteyden välityksellä; 

• sukukokouksessa esitetään toimintakertomukset ja 
toiminnantarkastajan kertomukset; 

• sukukokouksessa vahvistetaan talousarvio ja taloussuunnitelma; 

• sukukokouksessa valitaan toiminnantarkastaja ja 
varatoiminnantarkastaja. 

Sukuseuran vuosikokous hyväksyi yksimielisesti esitetyt muutokset 
Saarelaisten sukuseura ry:n sääntöihin. Patentti- ja rekisterihallitus 
hyväksyy lopulta sääntömuutokset yhdistysrekisteriin. 

 
6. Toimintakauden 2018 – 2020 toimintakertomus, tilinpäätökset ja   

toiminnantarkastajien lausunnot (Liitteet) 
 
Puheenjohtaja Kalevi Saarelainen esitti toimintakauden 2018 – 2020 
toimintakertomuksen, rahastonhoitaja Raimo Soininen esitteli 



tilinpäätökset 2018 – 2020 sekä luki toiminnantarkastajien kertomukset 
2018 - 2020. 
Toimintakertomukset ja tilinpäätökset on laitettu nähtäväksi sukuseuran 
kotisivulle vuosittain niiden tultua hallituksessa hyväksytyiksi. 
 

7. Toimintakertomuksen ja tilinpäätösten hyväksyminen sekä 
vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 
 
Hyväksyttiin toimintakertomus 2018 – 2020 ja tilinpäätökset 2018 – 
2020 sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle. 
 

8. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta 
 

Puheenjohtaja Kalevi Saarelainen kertoi, että hallitus vaalitoimikuntana 
oli päättänyt ehdottaa sukukokoukselle seuraavalle toimintakaudelle 
sukuseuran puheenjohtajaksi Anita Saarelainen (uusi) Karstulasta, 
Lemetin sukuhaarasta sekä hallituksen jäseniksi:  
  Sulo Eskelinen (uusi), Lieksa, Pekan sukuhaara 
  Mikko Malinen, Joensuu, Pekan sukuhaara  
  Pirjo Ruuska (uusi), Karstula, Lementin sukuhaara 
  Anu Saarelainen (uusi), Nurmes, Pekan sukuhaara 
  Ari Saarelainen (uusi), Helsinki, Maunon sukuhaara  
  Jouko Saarelainen, Kuopio, Eskilin sukuhaara 
  Pirjo Saarelainen, Vantaa, Pekan sukuhaara 
  Veijo Saarelainen, Joensuu, Pekan sukuhaara 
   
Sukukokous nimitti hallituksen puheenjohtajaksi Anita Saarelaisen 
Karstulasta sekä valitsi sukukokouksessa Kimmo Saarelaisen, (uusi) 
Hyvinkää, Petterin sukuhaarasta ja muut jäsenet hallituksen esityksen 
mukaisesti. 
       

9. Jäsenmaksut seuraavalla toimintakaudella 
 
Sukukokous hyväksyi toimintakaudelle seuraavat jäsenmaksut: 
 

• vuosijäsenmaksu 15 euroa jäseneltä 

• vuosiperhejäsenmaksu 25 euroa perhejäseniltä 

• ainaisjäsenmaksu 150 euroa jäseneltä 

• yhteisön vuosijäsenmaksu 100 euroa 

• yhteisön ainaisjäsenmaksu 1 000 euroa. 
 
 

 



10. Toimintakauden 2021 – 2024 toimintasuunnitelma, talousarvio 
2021 ja taloussuunnitelma 2022– 2024 (Liitteet) 

 
Kalevi Saarelainen esitteli hallituksen esityksenä tulevan kauden 
toimintasuunnitelman sekä talousarvion ja taloussuunnitelman. 
Sukukokous hyväksyi toimintasuunnitelman 2021-2024 ja talousarvion 
2021 sekä taloussuunnitelman toimintakaudelle 2022– 2024.  

        
11. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta 

 
Kalevi Saarelainen esitti valittavaksi henkilöiltä suostumuksen saatua 

• toiminnantarkastajaksi: Sirkku Saarelainen Kuopiosta; 

• varatoiminnantarkastajaksi: Johannes Salminen Turusta. 
Sukukokous hyväksyi toiminnantarkastajaksi Sirkku Saarelainen ja 
varatoiminnantarkastajaksi Johannes Salminen.  
 

12.  Muut asiat 
 

Huomionosoitukset 
 

Kokousasioiden tultua käsitellyksi Kalevi Saarelainen osoitti ensiksi 
kiitoksen sanat kunniapuheenjohtaja Seppo Saarelaiselle hänen 
toimiessa kahdeksansien sukukauden vuosikokouksen erinomaisena 
puheenjohtajana ja luovutti hänen omilta puheenjohtajakausilta 
hopeisella plakaatilla varustetun pöytästandaarin. 

 
Kalevi Saarelainen kiitti seuran hyväksi tehdystä työstä myös 
sukuseuran hallituksen jättäviä jäseniä ja luovutti seuran 
hopeaplakaatilla varustetun pöytästandaarin seuraavasti: 

•  Olavi Martikaiselle ja 

•  Raimo Soiniselle sekä myöhemmin luovutettavaksi: 

•  Riitta Saarelaiselle 

•  Seija Saarelaiselle 

•  Marjatta Törhöselle. 
Samoin toiminnantarkastajina toimineille Anita Saarelaiselle ja Pirjo 
Ruuskalle puheenjohtaja esitti kiitokset ja luovutti heille seuran 
hopeaplakaatilla varustetun pöytästandaarin. 
 
Seuran pitkäaikaisinta hallitusjäsentä Veijo Saarelaista sekä 
varapuheenjohtajana työskennellyttä Mikko Malista puheenjohtaja kiitti 
ansiokkaasta toiminnasta ja luovutti myös heille seuran 
hopeaplakaatilla varustetun pöytästandaarin   
    



        
      Sukuseuran kunniapuheenjohtajat esittivät sukukokoukselle, että 

puheenjohtaja Kalevi Saarelaiselle myönnetään kunniajäsenyys 
hyvästä ja mallikkaasta toiminnastaan sukuseuran puheenjohtajana 
2015 – 2021 sekä luovutetaan seuran hopeaplakaatilla varustettu 
pöytästandaari kunniajäsenyysmaininnalla. 

 Päätös: esityksen mukaan. 
 
13. Kokouksen päättäminen 

 
Ensimmäinen kunniapuheenjohtaja Seppo Saarelainen kiitti Kalevi 
Saarelaista hyvästä ja mallikkaasta toiminnasta Saarelaisten 
sukuseuran puheenjohtajana sekä luovutti hänelle 
puheenjohtajakausilta seuran hopeaplakaatilla varustetun 
pöytästandaarin kunniajäsenyys maininnalla. 
 

 Samalla hän päätti kokouksen kiittämällä kaikkia aktiivisesta 
osallistumisesta sukupäivien sukukokoukseen. 

. 
    Mikkelissä 17. heinäkuuta 2021. 
 
 
  Seppo Saarelainen  Kalevi Saarelainen 
  puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä 
 
 
  Pöytäkirjantarkastajat: 
 
   
   
  Eija Saarelainen  Jouko Saarelainen 
 
 
  

 
        Liitteet: 
        Luettelo sukupäivien vuosikokoukseen osallistuneista 
        Kokousliitteet 
        Sukupäivien ohjelma 17.7.2021 
 
 
 
        ptk/ks 


