
Puheenjohtajan palsta 16.11.2021 

Hei sukuseuran jäsenet! 

Olemme kaikki saaneet kokea lämpimästä kesästä, aurinko on hellinyt meitä kaikkia. 

Koronaepidemia ravistelee edelleen yhteiskuntaamme. Tätä epidemiaa ei ole vielä voitettu, 

toivottavasti kaikki käyvät rokottamassa itsensä, näin suojelemme itseämme ja läheisiämme. 

Koronarokotteen toisen annoksen sain kesäkuussa, ei minkäänlaisia jälkioireita.  

Kolmannen rokotuksen saan joulukuussa. 

 

Matkustusrajoitukset, yhteiset kokoontumiset, urheiluseurojen pelikaranteenit sekä 

yhdistyspuolella kokoontumisia rajoitetaan. Jää vain arvailujen varaan, kuinka pitkään epidemia 

kestää. 

Kuten edellisessä puheenvuorossa maalailin koronasta ”Korona epidemia vain jatkuu, kesän 

laantumisen jälkeen virus jälleen voimistuu, mitä me vielä saamme kokea”. 

Sukuseuran hallitus on kokoontunut vuonna 2020 kolme kertaa, yksi kokous oli 

sähköpostikokous. Tammikuussa 2021 valmisteltiin tilinpäätösasiakirjat kuntoon 

sähköpostikokouksena, jossa tuotiin jokaiselle hallituksen jäsenelle tiedoksi tilinpäätösasiakirjat 

vuodelta 2020, toimintasuunnitelma vuosille 2019 - 2021, toiminnantarkastajien lausunto 

tilivuodesta 2020. Kts. http://www.lakkojensukuseura.fi  

Syksyn kokouksessa päätimme jäsenmaksujen perinnän aloittamisesta vuodelle 2021. 

Jäsenmaksuja tällä hetkellä on lähetetty noin puolelle jäsenistä. Jäsenistä, joilla ei ole 

sähköpostia, lähetetään kirjeitse. Tavoitteenamme on tavoittaa jokainen sukuseuran jäsen 

jäsenpostilla. Toivottavasti jokainen hoitaa oman osuutensa jäsenmaksusta yhdistyksen tilille. 

Jäsenmaksu lomakkeen yhteydessä lähetettiin jäsenpostia jäsenille; 
-jäsenmaksulomake v. 2021 

-Ahti Kopperin muistio 15.8.2021 

-Lakkojen puuttuvat kuolinajat, kts. taulukko 

-Sukukirjan tilauslomake, (on myös sähköisessä muodossa tilauslomake) 

Tämä kaikki löytyy myös sähköisessä muodossa www.lakkojen sukuseura.fi  

 

Toivon, että mahdollisimman moni sukuseuran jäsen käy täyttämässä sukukirjan 

tilauslomakkeen ja toimittaa tilauksen puheenjohtajalle tämän vuoden aikana. 

Tiedoksi kaikille, että sukukirjan tilauslomakkeita tulee olla kertyneenä noin 90 jäseneltä, että 

voidaan tilata taloudellisesti noin 200 kirjaa. 

 

Seuraava Vuosikokous 2022 

Aika: 11.6.2022, klo 12.00 alkaen 

Paikka:  Kahvila Pakari, Saarentie 1, 54530 Luumäki, kabinetti 

Kokouskutsut jäsenille lähetetään kevät 2022 alussa. 

 

Seuraavan kerran sukuseuran hallitus kokoontuu helmikuussa vuonna 2022, jolloin tarkastellaan 

kulunutta 2021 vuotta, tilinpäätösasiat, jäsenmaksu kertymää vuodelta 2021, asetetaan 

tavoitteet vuodelle 2022. 

http://www.lakkojensukuseura.fi/


Yksi tärkeimmistä tavoitteista sukuseuran hallituksella uuden sukukirjan valmistuminen vuoden 

2022 vuosikokoukseen.  

Työtä suorittaa sukututkija Ahti Kopperi, hänen tilannemuistionsa elokuulta sukuseuran 

jäsenille. Jäsenmaksutuotolla rahoitetaan myös sukukirjan työkustannuksia. 

 

 

Jäsenmaksu on vuodelle 2021 on 15 € 

Sukuseuran tuotteita myynnissä 

Sukuseuran sukukirjoja 5 €/kpl (vanha painos) 

Sukuseuran standaareja 35 €kpl 

Sukuseuran viiri 120 €/kpl  

Sukuseuran ”lippis” 15 €/kpl 

Sukuseuran pinssi 5 €/kpl 

Kaikki tuotteet ostettavissa puheenjohtajalta, katso myös http://www.lakkojensukuseura.fi  

Hyvää Syksyä ja Joulun odotusta kaikille sukuseuran jäsenille, pidetään toisistamme huolta ja 

korona loitolla. 

Jukka P Lakka 

puheenjohtaja 

p. 0400720133 

jukkaplakka@gmail.com  

http://www.lakkojensukuseura.fi/
mailto:jukkaplakka@gmail.com

