
AGATHON MEURMANIN                                                              Pöytäkirja 2/2016
SUKUSEURA

Vuosikokous

Aika 9.4.2016 klo 14.00
Paikka Lapinlahden lähde
Puheenjohtaja Anja Tulenheimo-Takki
Sihteeri Samuli Hemmer
Läsnä 26 sukuseuran jäsentä

Ennen kokouksen alkua Hannu Karvonen lausui muistosanat Pentti Tulenheimon, 
Riitta Tulenheimon, Harry Salon ja Karin Hemmerin poismenon johdosta. Heidän 
muistoaan kunnioitettiin hetken hiljaisuudella.

1  § Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Sukuseuran hallituksen puheenjohtaja Anja Tulenheimo-Takki avasi 
vuosikokouksen ja toivotti sukuseuran jäsenet tervetulleiksi.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anja Tulenheimo-Takki ja 
hän kutsui vuosikokouksen sihteeriksi Samuli Hemmerin. 

Pöytäkirjan tarkistajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Katja Liuksiala ja 
Heikki Tulenheimo.

2  § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous oli kutsuttu 6.3.2016 lähetetyllä kirjeellä sekä sähköpostilla. 
Kokouksessa oli läsnä 26 sukuseuran jäsentä. Kokous katsottiin 
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 
3  §   Vuosikertomuksen vahvistaminen

Vuosikertomus oli lähetetty etukäteen jäsenille ja kokouksen 
puheenjohtaja kävi sen läpi pääkohdittain ja se vahvistettiin laaditussa 
muodossa. 
Vuosikertomus on pöytäkirjan liitteenä.



4  § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Toiminnantarkastaja Heikki Tulenheimo esitteli tuloslaskelman ja taseen
(pöytäkirjan liitteenä) pääkohdittain, jotka hänen lukemansa 
toiminnantarkastuskertomuksen jälkeen vahvistettiin.

5  § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

Toiminnantarkastajan esityksen mukaisesti vuosikokous myönsi 
vastuuvapauden sukuseuran hallitukselle ja taloudenhoitajalle.

6  § Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen

Hallitus esitti että jäsenmaksua perittäisiin edelleen kaikilta 30 vuotta 
täyttäneiltä jäseniltä 20 euroa. Alle 30-vuotiaiden jäsenien jäsenmaksu 
olisi 5 euroa. Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen.

7  § Hallituksen jäsenten valitseminen

Sääntöjen mukaan erovuorossa oli tänä vuonna puheenjohtaja ja kolme 
jäsentä. 
Puheenjohtajaksi valittiin Hannu Karvonen. 
Hannu Karvosen tilalle uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Johanna 
Haltia-Tapio.
Hallituksen jäseniksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin Anja 
Tulenheimo-Takin tilalle Touko Apajalahti (Minnan sukuhaara), 
Johanna Haltia-Tapion (Jalmarin sukuhaara) tilalle Minna Pajumaa 
(Jalmarin sukuhaara) ja Liisi Perkan (Ivarin sukuhaara) tilalle Jukka 
Apajalahti (Minnan sukuhaara). Erovuorossa olleet jäsenet Eila Mansala
(Hildan sukuhaara) ja Linda Meurman (Oton sukuhaara) valittiin 
uudelleen.
  

8  § Toiminnantarkastajan ja hänen varamiehensä valitseminen

Toiminnantarkastajaksi valittiin Heikki Tulenheimo. Hänen 
varamiehekseen valittiin Markku Meurman.

9 § Keskustelua sukuseuran toiminnasta
Agathonin syntymästä tulee lokakuussa 190 vuotta. Minna syntymästä 
tulee marraskuussa 160 vuotta. Näiden teemojen pohjalta ehdotettiin 
sukutilaisuutta esim. Sakari ja Päivikki Sohlbergin kotimuseossa tai 
sukulounasta Suomalaisella Klubilla ensi syksynä. Hallitus miettii asiaa.



10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kokousasioiden käsittelyn jälkeen Katja Liuksiala esitteli C.L Engelin suunnittelemaa
Lapinlahden sairaalaa ja sen mielenkiintoista historiaa sekä siellä toimivan 
Lapinlahden Lähde- hankkeen (www.lapinlahdenlahde.fi) tulevaisuuden suunnitelmia.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Anja Tulenheimo-Takki Samuli Hemmer
kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty

Helsingissä

_______________________        ________________________
Heikki Tulenheimo  Katja Liuksiala
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