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Toimintakertomus 1. L.2O20 - 3 !.L2.2O2O

YmrrÄ

Sukuseura Vanhalakka-Sydänmaanlakka-Lakka r.y:n virallinen rekisteröintipäivämäärä
on 25.10.L985. Yhdistyksen tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa,
vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten
keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura järjestää sukukokouksia,
sukupäiviä, retkiä ja niihin verrattavia tilaisuuksia, tukee sukua koskevaa
tutkimustoimintaa, kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä saattaa sitä jäsenen

tietoon ja harjoittaa seuran tarkoituksen toteutumista edistävää julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattuä ja lahjoitettua
omaisuutta, perustaa rahastoja sekä järjestää varainkeräykiä ja arpajaisia
asianomaisella luvalla. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia
kiinteistöjä.
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HAttITUS

Hallinto 2020

Ha ll itus va littii n su ku kokou ksessa 8.06. 20L9 Taavetin Jou kolassa.

Hallituksen jäsenet: Jukka P. Lakka, Tarja Seppälä, l-lannu Vanhalakka, Ulla Olli,

Lilli Harjumaaskola, llkka Rantala.

Hallituksen vara.iäsenet: Leena-Maija Lakka, Tomi Ruuth

Hallitus järjestäytyi seuraavasti :

Puheenjohtaja: Jukka P. Lakka

Varapuheenjohtaja : Tarja Seppälä

Sihteeri: Hannu Vanhalakka
Taloudenhoitaja: Jukka P Lakka, Tarja Seppälä

Jäsenvastaava: Jukka P Lakka

Nettisivuvastaava: Jukka P Lakka ja Antti Kopperi
Yh distysrekisterin pä ivittäjä : J u kka P. Lakka

Seremoniamestari: Lilli Harjumaaskola

Toiminnantarkastajiksi valittiin Heikki Purho ja Anita Vanhalakka.
Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Mirja Asikainen ja llkka Sydänrnaanlakka.

YHDISTYKSEN KOKOU KSET JA JÄSEN ISTÖ

Kokoukset

Sukukokous pidettiin 8.6.2019 Taavetin Joukolassa. Seuraava sukukokous pidetään
lauantaina LL.6.2O22, klo L3.00, paikka avoin.

Hallitus kokoontui toimikaude n 2020aikana kolme (3) kertaa.
-t4.3.2020 Kuusankoskella, läsnä 4 hallituksen jäsentä
-6.9.2020 Kuusankoskella, läsnä 3 hallituksen jäsentä
-29.L1"2A20 Luumäki, läsnä 8 hallituksen jäsentä

Pidettiin niin sanottuna etäkokouksena koronavirus epidemiasta johtuen, kaikki
h a ll itu ksen jäsenet al lekirjoittaa kokouspöytä kirjan.

Yhdistyksen jäsenet

Toimikauden 2020 lopussa yhdistyksessä oli 214 jäsentä.
Lisäksi ainaisjäseniä L henkilö.
Alle 18-vuotiaita jäseniä 13 henkilöä
Yli 8S-vuotiaita vapaajäseniä 10 henkilöä
Ulkomailla asuvia on 4 henkilöä

TALOUS
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Yhdistyksen toimintaa on rahoitettu jäsenmaksuilla ja lahjoituksilla. Stipendejä ei ole
jaetta toimintakaudella

Vuonna 2020 jäsenmaksu tuotto oli 214O00 €.

Vuoden 2019 lopussa seuran käyttötilillä on ollut rahaa L2320,58 € ja stipenditilin
saldo on ollut 5.361,6L €.

Tilikauden 1.1. - 31.12.2019 tulos oli 1097,38 €.

Plus merkkiseen tulokseen vaikuttijäsenmäärän kasvu, jäsenmaksut suurimmalta
osaltaan lähetettiin sähköpostilla ja hallituksella ei ollut ylimääräisiä menoja.

TOIMINTA

Julkaisutoiminta

Kolrnannen sukukirjan tuottaminen on aloitettu sukukokouksen 11.6.2016 päätösten
mukaisesti. Laki saattaa estää tietojen keräämisen, säilyttämisen ja julkistamisen. EU:n

tietosuoja-asetus GDPR tuli voimaa toukokuussa 2018, Ahti Kopperi tiedottaa
asetu ksen va ikutu ksesta su ku ki rjan tuottamiseen.

Vuosikokouksessa 8.6.2019 annettiin Ahti Kopperille valtuudet jatkaa uuden kirjan
valmistelutyötä. Päivitykset on luettavissa

Perimätieto

Kts.

TIEDOTTAMINEN

Ulkoinen tiedottaminen

Yhdistyksen nettisivut www.lakkojensukuseura.fi on uudistettu vuoden 201"7 aikana.
Sivuja päivitetään tarpeen mukaan. Jukka P Lakka ottaa aineistoa vastaan osoitteeseen

. Antti Kopperi päivittää nettisivuja saatuaan uutta aineistoa

Sisäinen tiedottaminen

Sisäinen tiedottaminen, kokouskutsut ja tilannekatsaukset, on hoidettu pääosin

sähköpostitse.

Puheenjohtajan palsta

Vuoden 2020 hallituksen tiedotuksia ja jäsenmaksut

sähköpostilla jäsenille ja joilla ei ole sähköpostia toimitus kirjeitse.

Toiminnan kehittäminen

Hallitus toivoo, että kaikkijäsenet, mukaan lukien eläkelåiset kokisivat monenlaisen
sukuseuratoiminnan itselleen mieluisaksi vireyden muodoksi. Työelämässä olevat
henkilöt löytäisivät uuden harrastemuodon ja uusien "ideasta innovaatioksi"
jakamimiseen sukuseuran hyväksi.

Kouvolassa 14.4.2021,

Hallitus


