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Sukuseura Mechelinus ry.
Rek.no. 208.924

VARSINAINEN SUKUKOKOUS 2017
Aika:
Paikka:

la 29.7.2017 klo 16
Museokeskus Vapriikki, Alaverstaanraitti 5, Tampere

Sukuseuran varsinaisessa kokouksessa käsiteltiin sukuseuran sääntöjen 11 § mukaiset asiat.
1.

Jukka-Pekka Mecklin avasi kokouksen.

2.

Valittiin Mauri Mecklin kokouksen puheenjohtajaksi ja Päivi Mecklin sihteeriksi. Valittiin
Arja Martikkala ja Helena Meklin pöytäkirjan tarkastajiksi.

3.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi;
sääntöjen mukaan sukukokous kutsutaan koolle kaksi viikkoa ennen tilaisuutta ja
osallistujamäärässä ei ole vähimmäismäärää. Kokous oli kutsuttu koolle jo aikaisin keväällä ja
siitä oli ilmoitettu sekä Suku-Uutisissa, seuran nettisivuilla että Facebook-sivuilla.

4.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista;
puheenjohtaja totesi, että muista päivän aikana esiin tulleista asioista keskustellaan agendan
kohdassa 13 Muut mahdolliset asiat.

5.

Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka-Pekka Mecklin esitteli pöytäkirjan liitteenä olevan
2015-2017 toimintakertomuksen.
Sukuneuvoston jäsen Pekka Meklin kävi läpi seuran tilinpäätöksen ja taloudellisen
tilanteen viidennen kolmivuotiskauden päättyessä.
Yhdistyksen toiminnantarkastaja Jari Merjovaara kertoi havaintonsa kulunutta
kolmivuotiskautta 2015-2017 koskien ja lupasi toimittaa kirjallisen lausunnon
pöytäkirjan liitteeksi.

6.

Päätettiin toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden
myöntämisestä sukuneuvostolle ja muille vastuuvelvollisille.

7.

Sukuneuvoston jäsen Pekka Meklin kävi läpi tulevan kolmivuotiskauden
toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä ehdotuksen uudeksi jäsenmaksuksi.
• Toiminnansuunnittelun lähtökohdaksi on otettu toiminnan kehittäminen voimavarojen
puitteissa. Mm. verkossa toimivan jäsenrekisterin ja jäsensivujen käyttöönottoa sekä
siirtymistä jäsenmaksujen laskutuskäytäntöön suunnitellaan. Suku-Uutiset aiotaan lähettää
laadukkaana lehtenä kaikille jäsenmaksun maksaneille.
• Yhdistyksen jäsenmäärä on laskenut ja talouden tasapainottaminen vaatii toimenpiteitä.
Jotta taloutta voidaan vakauttaa ja samalla kehittää toimintaa, päätettiin korottaa
jäsenmaksua viidellä eurolla vuodessa. Päätettiin jäsenmaksuksi 15 euroa/vuosi. Jäsenmaksu
laskutetaan vuoden 2018 alkupuolella kaikilta jäsenluettelossa olevilta.
• Päätettiin uudesta kannatusjäsenyydestä ja sen jäsenmaksuksi 25 euroa/vuosi.
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Vahvistettiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun
suuruus seuraaville kolmelle vuodelle 2018-2020.
8.

Päätettiin sukuneuvoston jäsenille maksettavista kulukorvauksista;
• Päätettiin pitää kulukorvaukset ennallaan; Ruokailu ja matkaliput, tai oman auton korvaus
0,25 eur/km ja pitkämatkalaisille korvataan hotelliyö.

9.

Päätettiin, että sukuneuvoston jäsenmäärä lasketaan kahdeksasta kuuteen ja että
varajäseniä ei nyt valita. Näin kaudella 2018-2020 sukuneuvostossa on yksi
puheenjohtaja ja viisi jäsentä.

10. Valittiin sukuneuvoston puheenjohtaja ja muut jäsenet kaudelle 2018-2020;
edellisestä sukuneuvostosta jatkavat Pekka Meklin, Henna Mecklin ja Päivi Mecklin.
• Puheenjohtaja Pekka Meklin
Nurmijärvi
• Henna Mecklin
Rauma
• Päivi Mecklin
Espoo
• Leena Meklin
Kerava
• Miikka Meklin
Espoo
• Jari Merjovaara
Espoo

11. Valittiin toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja kaudelle 2018-2020;
• Toiminnantarkastaja Jukka-Pekka Mecklin
• Varatoiminnantarkastaja Sakari Mecklin

Jyväskylä
Sastamala

12. Päätettiin sääntömuutoksista;
• Kannatusjäsenten hankkiminen mahdollista
• Sukuneuvostoon ei ole enää pakko valita varajäseniä
• Sääntömuutokset ja yhdistyksen hallituksen, eli sukuneuvoston kokoonpano ilmoitetaan
yhdistysrekisteriin.

13. Muut asiat
• Luovutettiin sukuseuran viirit sukuseurassa pitkään ja ansiokkaasti toimineille Pentille ja
Pertille.
#7 Pentti Meklin
#8 Pertti Mäcklin
Aiemmin luovutettujen viirien haltijat:
#1 sukuseura
#2 Janakkalan kunta
#3 Janakkalan/Löyttymäen kyläyhdistys
#4 Sakari Mecklin
#5 Martti Mecklin
#6 Sylvi Tiihonen
• Sakari Mecklin esitti kiitokset sukukokouksen järjestäjille. Hän toivoi, että seuraavaa
tilaisuutta kutsuttaisiin sukujuhlaksi, jonka pieni osa olisi lakimääräinen sukukokous. Hän
esitti myös toiveen, että tilaisuus kestäisi kauemmin kuin yhden päivän jotta sukulaiset
ehtivät tutustua toisiinsa ja että juhlassa olisi ohjelmaa kaiken ikäisille.
• Lopuksi uusi puheenjohtaja Pekka Meklin esitteli itsensä. Sukuneuvostoon on toivottu nuorta
voimaa, joten Pekka vetreänä 72-vuotiaana sopii hyvin tehtävään! Pekka on diplomiinsinöörinä tehnyt työuransa rakennusalan johtotehtävissä ja on nyt ollut eläkkeellä noin 10
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vuotta. Pekka on ollut mukana sukuseuran toiminnassa Siilinjärven sukukokouksesta lähtien.
Hän kertoi kiinnostuneensa esipolvistaan saatuan suvun juuri julkaistun kirjan kautta. Pekka
harmitteli, että hän kiinnostui juuristaan liian myöhään, sillä hän ei tiedä isovanhempiensa
elämästä ja haastateltavia ei enää ole. Pekka kertoi joutuneensa kolme vuotta sitten
sukuneuvostoon vähän vahingossa, mutta on viihtynyt luottamustehtävässä hyvin. Hän kiitti
luottamuksesta, mutta totesi tehtävän olevan harrastus, ei työ. Muita harrastuksia ovat mm.
vaarin hommat, klassinen musiikki, hiihto ja pyöräily sekä lavatanssi.

Tampereella 29.7.2017

________________________________ __________________________________
Puheenjohtaja Mauri Mecklin
Sihteeri Päivi Mecklin

________________________________ __________________________________
Tarkastaja Arja Martikkala
Tarkastaja Helena Meklin

