
Piikin sukuseura ry 
Jäsenkirje 5.6.2008 
 
 
 
Hyvät Piikin Suvun jäsenet! 
 
Olette Tervetulleita Piikin suvun sukukokoukseen ja sukujuhlaan Juvan 
Koulukeskukseen 20.7.2008. Kokoonnumme Juvan kirkkoon messuun klo 
10, sen jälkeen valokuvaus sankarihautojen puoleisilla rapuilla kirkon edessä 
ja kukkien lasku sankarivainajien haudalle. 
Messun jälkeen nautimme Kaskiin maatalousnaisen keittämän maittavan 
aterian Koulukeskuksessa, joka sijaitsee Juvan kirkkoa vastapäätä, Juvantien 
toisella puolella. Aterian hinta on 10e, sisältäen kakkukahvin. 
Varsinainen sukukokous alkaa klo 12.30.  
Sukukokouksen asialista: 

1.   Kokouksen avaus 
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa 
4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa 
5. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys 
6. Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja 

tilintarkastajien lausunnot varsinaisten sukukokousten 
väliseltä ajalta 

7. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä 

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten 
sukukokousten väliselle nelivuotiskaudelle, määrätään 
vuotuiset jäsenmaksut seuraaville neljälle kalenterivuodelle,  
vahvistetaan talousarvio neljän seuraavan tilikauden 
muodostamalle ajanjaksolle.  

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi 
muuta jäsentä; varajäsen (2kpl) 

10.  Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa 
11.  Muut asiat 
 
Mikäli sinulla on sukukokouksessa esille otettavia asioita 
mielessäsi, ota pikaisesti yhteyttä Jari Piikkiin puh 044- 



0340986. Sukuseuran hallitukseen toivotaan innokkaita uusia 
jäseniä eri sukuhaaroista. Hallituksen jäsenyys on erinomainen 
mahdollisuus tutustua suvun eri haaroihin ja olla vaikuttamassa 
sukuseuran toimintaan. Miettikää eri haaroissa 
mahdollisuuksianne osallistua!  

 
 

Sukujuhla jatkuu kokouksen jälkeen musiikkiesityksellä. Juhlassa 
julkistetaan sukuvaakuna, avataan virallisesti suvun internet-sivut ja 
kuullaan Piikin suvun vaiheista. Leskelän Olli esittelee Sukupuun. 
 
 
Myynnissä on sukuvaakunalla koristeltuja T-paitoja (20e), hihamerkkejä 
(7e), komeita sukuviirejä (30e), arpoja (2e arpa, 5e/3 arpaa ). 
Arpajaispalkintoja otetaan mielihyvin vastaan, yhteyshenkilönä Saara 
Piisola: saara.piisola@gmail.com puh: 050- 3649226. Mikäli Sinulla on 
tuotteita, joita haluat esitellä/myydä, otathan yhteyttä hallituksen jäseniin, 
varaamme Sinulle myyntipöydän. 
Viirin voi hakea etukäteenkin Jaakolta Kesantotie 1 as 2 Juvalta tai varata 
maksamalla sen etukäteen sukuseuran tilille: Juvan Osuuspankki, 508800-
250 724. Sama tili on jäsenmaksutili, jos se on unohtunut keväällä.                
( 10e/vuosi tai 100e ainaisjäsen) Juhlaan osallistuminen ei edellytä 
sukuseuran jäsenyyttä. 
 
 
Ohjelman esittämiseen voi myös suku osallistua. Ilmoittautumisia ottaa 
vastaan Jari: jari.piikki@pp1.inet.fi tai puh 044- 0340986. Esitys voi olla 
musiikkia, runo tai vapaamuotoinen esitys.  
 
 
Noin klo 16 lähdemme kävelylle Piikin suvun syntysijoille, Piikkilän 
kartanon maille, jonka jälkeen hajaannumme kotimatkalle. 
 
 
Aterioinnin vuoksi ilmoittautumisia pyydämme 7.7.2008 mennessä 
sihteerille: paivi.pirhonen@netti.fi tai puh 044- 355 1011. 
 
 
 


