
 

 

 Pyylammin sukuseura ry 
Korpikoskentie 1,60200 Seinäjoki  

0400-426861 
   
       
  Pyylammin sukuseura ry – kutsu viralliseen kokoukseen ja sukujuhlaan 

 
 
  Hyvä sukulainen!  
 
Pyylammin sukuseuran sukukokous ja -juhla la 6.7.2019 Virroilla Kurjenkylän kylätalolla, 
Kurjenkyläntie 232, 34770 Kurjenkylä 
Juhla alkaa kukkalaitteen laskulla klo 11:00 Virtain sankarihaudalle Rantatie 9, 34800 Virrat  
 
-klo 11:00 lähtien ilmoittautuminen, sukukirjan myynti Kurjenkylän kylätalolla 
-klo 12:00 Virallinen sukukokous, sääntömääräiset asiat: 
1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,  kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Esitetään tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta 
6. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle kolmivuotiskaudelle, määrätään 
liittymismaksu ja vuotuiset jäsenmaksut seuraaville kolmelle kalenterivuodelle, vahvistetaan talousarvio kolmen seuraavan 
tilikauden muodostamalle ajalle. 
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet (4 – 8 jäsentä)  8§:n 1 momentin mukaisesti 
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa 
10. Käsitellään sukuseuran jäseneksi liittymisasiat 4§:n mukaisesti 
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti 
ilmoitettava hallitukselle viimeistään  kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta. 
 
-klo 13:00 Ruokailu 
-klo 14:00 sukujuhla: 
- avaussanat Pentti Pyylampi, sukuseuran pj 
-Virtain kaupungin ja seurakunnan tervehdykset, 
- Sukukirjan, Alavuden Pyylammin suku 6, Virtain Kurki julkistaminen, kirjan tekijä Jorma Lamminmäki 
- juhlapuhe eritysasiantuntija Kari Leppänen Dar es Salaamin suurlähetystöstä Tansaniasta aiheena 
”Antti Pyylampi- Kurjenkylän oma poika”  
- musiikkia Lauluyhtye Amoroso 
- vapaa sana 
- Maamme laulu 
- päätöskahvi n. klo 15:30  
 
Ilmoittautuminen 20.06.2019 mennessä mieluiten sähköpostilla osoitteeseen: 
penttipyylampi@gmail.com, kirjeitse osoitteeseen: Pentti Pyylampi, Korpikoskentie 1, 60200 Seinäjoki 
Merkitse ilmoittautumisen yhteydessä: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelin sekä erikoisruokavalio. 
Ilmoita jokaisen osallistujan nimi. 
 
Osallistumismaksu: juhla+kahvi 15€ tai juhla+ruokailu+kahvi 30€ 
-lapset 7-15v puoleen hintaan, alle 7vuotiaat ja sotaveteraanit ilmaiseksi. 
Maksu etukäteen tilille: OmaSP FI98 4108 0011 2381 05  
- merkitse "juhla" (sukukirjan hakijoilta, jotka eivät osallistu ruokailuun ja juhlaan, ei maksua eikä 
ennakko- ilmoitusta) 
 
OLET SYDÄMELLISESTI ♥ TERVETULLUT PYYLAMMIN SUKUJUHLAAN!! 
Pentti Pyylampi, pj, Jorma Lamminmäki, vpj, Johanna Huovinen, siht. 
 
Mikäli osoitteesi tai sähköpostisi on vaihtunut viime vuosina, ole hyvä ja ilmoita muutoksista yllä 
oleviin osoitteisiin! Kiitos!	
 

 


