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Hyvä sukuseuran jäsen
Vuoden 2001 sukutapaaminen ja vuosikokous
Tämän vuoden sukutapaaminen järjestettiin 9 heinäkuuta Kokkolassa. Inger Paasila ja Pekka
Tschokkinen olivat, ansiokkaasti huolehtineet, että kokoukseen, ruokailuun,
majoittumiseen
illanviettoon liittyvät asiat oli hyvin hoidettu. Kiitos heille.

Ennen varsinaisen kokouksen alkua hiljennyimme hetkeksi muistamaan
sukuseuran jäseniä, joita olivat:

ja

poisnukkuneita

Kaarlo Tschokkinen Raisiosta, Urho ja Siiri Tschokkinen Joensuusta, Marjatta Aalto
Matti Tschokkinen Pieksämäeltä.

Helsingistä ja

Sukuseuran puheenjohtajaksi valittiin vuosiksi 2011-2013 Seija T. Tschokkinen Kirkkonummelta.
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Pekka Tschokkinen
Kokkolasta ja sihteerinä Arvi Tsokkinen
Iisalmesta.

Sukuseuran hallituksessa toimivat: Inger Paasila Kokkola, Jaakko Tschokkinen Loppi,
Juha
Tschokkinen Espoo, Seija M. Tschokkinen Vantaa, Juhani Tsokkinen Kerava ja
Raimo Tsokkinen Helsinki

Tilintatarkastajiksi valittiin Atso ja Jouko Koivunen. Pääätettiin pitää jäsenmaksu entisellään
eli
jäseniltä 20 € ja opiskelijoilta 15€. Vuosikokous päätti myös, että jäljellä
olevia
yhdistyksen
omistuksessa olevia sukukirjoja voidaan lahjoittaa nuorille
opintonsa päättäville tai ammattiin
valmistuneille seuran jäsenille, jäsenten lapsille
tai lapsenlapsille. Hallitus valitsee kirjojen saajat ja pitää
rekisteriä luovutetuista
kirjoista. Kokouksen ja ruokailun jälkeen siirryimme kokouspaikan läheisyydessä
olevaan
Osuuspankin tilohin, jonka Pekka oli meille järjestänyt illanviettoa varten.
Siinä
ilta vierähti tarinoiden ja leikkimielisten ohjelmien parissa, kiitos vielä
järjestäjille.

Seuraava sukutapaaminen
Seuraava sukutapaaminen ja kokous pidetään kahden vuoden päästä v. 2013.
valmistella kokousta vuoden 2012 jälkipuoliskolla. Sukuseuran jäsenten ehdotukset
tervetulleita paikka valittaessa

Hallitus
alkaa
kokouspaikasta ovat

Uuden hallituksen järjestämiskokous
Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin puheenjohtajan kotona Kirkkonummella.
Hallitus valitsi
uudeksi sihteeriksi/varainhoitajksi Juhani Tsokkisen Keravalta. Hallitus kiittää sukuseuran puolesta Arvi
Tsokkista ansiokkaasta sihteerin/varainhoitajan
tehtävien hoitamisesta edelliseltä kaudelta. Juhani
Tsokkisen yhteystiedot; osoite
Lahdentie
291,
04250
Kerava.
Puh.
050
3744468,
jussi.tsokkinen@gmail.com .
Hallitus
valitsi sukuseuran varapuheenjohtajaksi 2012-2013 Seija
Marita Tschokkisen Vantaalta.

Jäsenluettolo
Jäsenluettolon täydentämiseksi ja päivittämiseksi lähettäisittekö minulle käytössänne
sähköpostiosoitteen. Sähköposti helpottaa tiedonsiirtoa sekä vähentää postituskuluja.

olevan

Vuoden 2011 jäsenmaksut
Hyvät sukuseuran jäsenet, tarkastaisitteko vielä jäsenmaksun tilanteen vuodelta
2011.
Kirjanpidon mukaan suoritteissa on puutteita. Sukuseuran toiminta perustuu
pääosin
jäsenmaksuista saatuihin tuloihin. Sukuseuran tilinumero on FI 95 5068 06201
67013.
Sukuseuran hallituksen puolesta toivotan jäsenille ja heidän
perheilleen Hyvää
Joulua
ja
Onnellista Uuttavuotta 2012

Jussi

