
Sukukokous Kajaanissa 
 

Hyvä sukuseuran jäsen! 
Tervetuloa kesäkokoukseemme Kajaaniin lauantaina 31.7.2021. Joudumme pitämään 
tämänvuotisen kokouksemme hieman erilaisena kuin viime kesänä suunnittelimme. Syynä on 
tietenkin koronapandemian jatkuminen. 

-  Kokouksessa noudatetaan voimassa olevia tai suositeltuja hygienia- ja turvaväliohjeita. 
Kokoukseen osallistujien tulee ilmoittautua 24.7. mennessä seuraavalla sivulla olevien 
ohjeiden mukaisesti. 

- Sukukokouksen asialistalla on tällä kertaa tavanomaisten asioiden lisäksi sääntöjemme 
muutokset (ks. liite) ja lahjoitusasia. 

- Sukutapaamisen yhteydessä on myynnissä sukuseuramme tuotteita: T-paitoja, kangaskasseja, 
kuivamustekyniä, avaimenperiä, lippiksiä, kynttilöitä, mukeja sekä Jaalangan Tervoset ja 
Sotkamon Tervot -sukukirjoja. 

- Seuran toiminnan tukemiseksi sukukokouksen yhteydessä järjestetään arpajaiset, ja toivomme 
niihin arpajaisvoittoja kokoukseen osallistujilta. 

- Jäsenlehteemme Tervaksiin toivomme kirjoituksia ja kuvia. Perhepalstalla julkaisemme 
tietoja ja kuvia suvun jäsenten juhlahetkistä (kaste, häät ja muut merkkipäivät). Lähettäkää 
aineisto lokakuun puoliväliin mennessä osoitteeseen kirsti.tervo@gmail.com. 

Muistathan, että tulet vain oireettomana paikalle. Ulkomailta mahdollisesti tulevien jäsentemme on 
otettava kokoukseen osallistumisessaan huomioon myös oman maansa rajoitukset ja ohjeet. 
  
Tervetuloa Kajaanin kokoukseen! 

Hallitus 

Tervakset-lehden paperiversio muuttuu maksulliseksi 

Joulukuussa 2021 julkaistavan Tervakset-lehden paperiversion hinta on 10 €/lehti. 

Jos haluat lehden painettuna ja postitse toimitettuna, lehti on maksettava etukäteen 31.7.2021 
mennessä sukuseuran tilille FI53 5324 0940 0047 71. Merkitse viestikenttään Tervakset 2021, 
oma nimi ja osoite. Jos olet vuosijäsen, maksa lehti samalla laskulla jäsenmaksusi kanssa ja käytä 
viestikentän sijasta omaa viitenumeroasi.  

Jos tilaat paperi-Tervakset itsesi lisäksi/sijasta jollekin muulle, ilmoita tämän toisen henkilön nimi 
ja osoitetiedot seuran sihteerille Marjatta Mankiselle (sähköposti sihteeri@tervo-tervonen.fi tai 
puh. 040 865 2500). Tervaksien painosmäärä riippuu etukäteen maksettujen lehtien määrästä. 

Tervakset-lehti julkaistaan kuten ennenkin seuran nettisivuilla (https://www.tervo-tervonen.fi). 
Nettisivujen kautta lehden voi kopioida tai lukea ilmaiseksi.   

  

 

 



Sukukokous Kajaanissa 
  
Aika lauantai 31.7.2021 

Paikka Hotelli Kajaani (https://www.hotellikajaani.fi) 

Osoite Onnelantie 1, 87100 Kajaani, puh.  +358 (0) 41 730 1452  

Ilmoittautumiset sukukokoukseen ja ruokailuun 24.7.2021 mennessä   

 sähköpostitse sihteeri@tervo-tervonen.fi  tai puhelimitse soittamalla tai tekstiviestillä 

040 865 2500/Marjatta Mankinen. 

Samalla voi ilmoittaa erityisruokavaliot. 

Majoitus  Hotelli Kajaanissa on mahdollisuus myös majoittumiseen, hinta 69 €/1hh/yö ja 79 

€/2hh/yö, sisältää aamiaisen, iltasaunan, nettiyhteyden ja autopaikoituksen. Varaus 

kannattaa tehdä mahdollisimman pian. 

Ohjelma 
  
klo 11.00 Ilmoittautuminen ja myyntitoiminta  

klo 12.00 Lounas (16,50 €/hlö, omakustanteinen) 

- lohikeitto lisukkeineen 

klo 13.00 Yhteinen juhla 

- avajaissanat Timo Tervo    
- etäesitelmä, Kimmo Kemppainen: Tervosten varhaispolvista  
- yhteislaulua 
  

klo 14.00 Valokuvaus 

klo 14.30 Vuosikokous 

klo 16.00  Päätöskahvit, seura tarjoaa  

- kahvi, tee tai mehu; kanelipulla 

  
Muista ilmoittautua kokoukseen ja ilmoittaa ruokailuun liittyvät toiveesi 24.7.2021 

mennessä! 

  
HUOM! Koronatilanteen takia kokous voi siirtyä tai peruuntua kokonaan. 

Osanottajamäärää voidaan myös joutua rajoittamaan. Kerromme muutoksista 

ilmoittautuneille ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiin tai 

puhelinnumeroon. Myös sukuseuran nettisivuilta saa tietoa muutoksista.  



Sukukokouksen esityslista 31.7.2021 klo 14.30 alkaen 

1 Kokouksen avaus, seuran esimies Timo Tervo 

2 Kokouksen järjestäytyminen 

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ______________________ 
Valitaan sihteeri _____________________________________ 
Valitaan pöytäkirjantarkastajat __________________________ 
Valitaan ääntenlaskijat ________________________________ 

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Seuran säännöt § 16, § 18: Kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään 4 viikkoa 
ennen kokousta joko kirjeellä, lehti-ilmoituksella tai sähköpostitse. Puheoikeus on kaikilla 
osanottajilla, päätöksentekoon äänioikeus jäsenmaksunsa maksaneilla, ainais– ja 
kunniajäsenillä.  

Jäsenkirje on postitettu ___/___/2021 ja sähköpostikirjeet lähetetty  ___/___/2021.  

4 Työjärjestyksen hyväksyminen 

5 Ilmoitusasiat 

 Uusitut tietosuojaselosteet 

6   Toimintakertomus vuodesta 2020 

7    Tilinpäätös vuodesta 2020 (tuloslaskelma ja tase) 

8 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 

9 Päätetään seuralle tulossa olevasta lahjoituksesta ja siihen liittyvistä asioista 

10  Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 

11 Talousarvio vuodelle 2022 

12 Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2022 

Hallituksen esitys: samat kuin tällä hetkellä, ts. vuosijäsenmaksu 20 €, ainaisjäsenmaksu 200 

€, kannatusjäsenmaksu kaksinkertainen vuosi-/ ainaisjäsenmaksuun verrattuna siten, että 

yksilöjäsenen kannatusmaksu on 40 €/v ja yhteisöjäsenen 400 €/v. Jos ainaisjäsenyys poistuu 

hallituksen esittämien uusien sääntöjen hyväksymisen myötä v. 2021, poistuu myös vastaava 

jäsenmaksu.  

13 Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle 
Tarja Tervo-Heikkinen _____________________ 
Kari Tervo ______________________________ 
Osmo Tervo _____________________________ 

14 Varsinaisen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta v. 2021   

entinen toiminnantarkastaja Kristiina Haukkamaa ________________ 
entinen varatoiminnantarkastaja Eva Tervonen __________________ 

15 Päätetään seuraavasta sukukokouksesta 

Hallituksen esitys: yksipäiväinen kokous 30.7.2022 Oulussa.  

16 Päätetään seuran sääntöjen muuttamisesta  

17  Kokouksen päättäminen 


