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JOHTOKUNNAN SELOSTUS TOIMINTAKAUDELTA VV 2007 - 2010
Kuluneella kaudella johtokunta on toiminut Turun kokouksen evästeiden
pohjalta. Sukutietouden vahvistaminen on ollut päämääränämme, jota auttaa
sukuhaarojen nimien vahvistaminen Turussa.
Turun kokous evästi johtokuntaa etsimään keinoja erityisesti
asutuskeskuksissa asuvien sukulaisten tavoittamiseksi .
Meillä on ollut tätä tarkoitusta varten ”Kotilaisten suku” – lehti jo 13
vuosikertaa ja kotisivut internetissä ovat olleet käytössä 9 vuotta. Niille on
kertynyt 11000 käyntiä. Sen ansiosta sukulaisten yhteydenotot sukuseuraan
ovat oleellisesti lisääntyneet.
Uutena sukulaisuutta vahvistavana keinona on kokeiltu matkustamista
sukulaisten kanssa, kuten edullisia Lapin hiihtomatkoja matkatoimiston
järjestämänä. Niitä on markkinoitu sukulehdessä ja kotisivuilla. Sortavalan –
Valamon matkakin on järjestetty samassa tarkoituksessa, saattaa yhteen
kaukanakin toisistaan asuvat sukulaiset.
Kuluneen kauden aikana on myös keskusteltu isovanhempien roolista
sukutietouden syventämisessä. Yhteiset matkat tarjoavat mahdollisuuden
suvun yhteenkuuluvuuden lujittamisessa, varsinkin jos suku asuu hajallaan
ympäri Suomea kaukana sukumme vanhoilta juurilta. Isovanhempien
mukana olo tarjoaa lapsille näkemystä suvun katkeamattomasta ketjusta ei
vain isovanhemmista vaan menneistä sukupolvista saakka. Matkan aikana
voidaan tutustua myös kaukaisempiinkin sukulaisiin – sukututkimus ja
sukuseurakin saa siinä oman roolinsa.
Johtokunnan näkemys on, että sukutietous kiinnostaa eniten sukuseuran
toiminnassa ja siksi siihen panostamisen pitää edelleenkin olla seuran
päätoimintamuotoja. Jopa sukukirjankin aikaansaaminen olisi paikallaan
tulevaisuudessa
Seuran sääntöjen 2§ 3 momentin mukaan voidaan lahjakkaita nuoria
sukulaisia tukea opiskelussa myös taloudellisesti edellytysten salliessa.
Sääntöpykälä ei ole jäänyt vain paperille, nimittäin tänä vuonna johtokunta

on myöntänyt harvinaisen opintotuen lahjakkaalle sukuun kuuluvalle
opiskelijalle tärkeää harjoitus- ja tutkimustyövaihetta varten. Tämän
tyyppinen opiskelun tukeminen ei kuitenkaan ole jatkossa mahdollista ilman
seuran taloustilanteen oleellista vahvistumista..

Edellinen kokous Turussa 16.-17. 6. 2007
Turun kokouksessa vahvistettiin neljän sukuhaaran nimet: Heinäveden,
Kivijärven, Pielisjärven ja Ylä-Savon Kotilaiset. Todettiin että sukuhaarojen
nimet vahvistavat suvun yhteenkuuluvuutta. Jatkossa voidaan nimiä
vahvistaa lisää , kunhan uusia selvityksiä saadaan.
Johtokunta
Turun kokouksessa johtokunnasta erosivat Helena Pättiniemi, Mikko
Kotilainen ja Riitta Kitkiöjoki.
Johtokuntaan tulivat valituiksi : Leo Kotilainen Viitasaarelta, Anja Sahrakorpi
Helsingistä, Anneli Wallenius Vantaalta, Lauri Kotilainen Vantaalta, , Aarre Kotilainen
Savonlinnasta, Ismo Kotilainen Padasjoelta, Riitta Kotilainen Helsingistä. Uusina
jäseninä: Tuula Kotilainen Helsingistä, Varpu Vuolanto Nummelasta ja Kalevi
Kotilainen Turusta,
Johtokunta järjestäytyi omassa kokouksessaan 25.8. 2007 seuraavasti:
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Riitta Kotilainen
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Ismo Kotilainen
Kotisivut
Varpu Vuolanto
Sihteeri
Johtokunta kokoontui kahdeksan kertaa . Kokoukset pidettiin Vantaalla . Sähköposti
muodosti oleellisen välineen kokousasioiden valmistelussa ja kokousten lukumäärä
voitiin siten pitää kohtuullisena .
Vuodesta 2009 alkaen johtokunnan kokouksiin osallistujille päätettiin maksaa
matkalipun hinta, laskua vastaan, yleisen taksan mukaan.
Tilintarkastajat

Tilintarkastajina toimivat Liisa Kotilainen ja Tuulikki Parttimaa- Vuorinen ja
varatilintarkastajina Kirsti Elo ja Ahti Pohjonen

Jäsenmäärä

Jäsenrekisterissä on 678 nimeä , joista maksavia jäseniä 321. Talous on pysynyt
vakaana, mutta jäsenmaksu olisi tarpeen korottaa 20:stä 30 euroon kolmen vuoden
kaudelta . Silloin myös, muun muassa sukukirjan valmistelutyöhön olisi edellytyksiä, jos
sellaisen tekemiseen päädytään. Jäsenmaksut on kerätty sukulehden mukana lähetetyillä
viitteellisillä pankkisiirroilla.

Kotisivut

Ismo Kotilainen Padasjoelta on pitänyt yllä sukuseuran kotisivuja
www.kotilaistensukuseura.fi . Hän on myös huolehtinut sivujen kehittämisestä ja
käytännön päivityksestä. Tulevaisuudessa varsinkin historiasivut tarjoavat
pohjamateriaalia sukutietouden levittämisessä. Lähes 11000 kotisivulla kävijää on jo
hyvä alku sukutietouden leviämiselle Kotilaisten suvusta.. Palvelin , jolla sivut
sijaitsevat, on toiminut moitteettomasti ja levytilaa on riittävästi.

Kotilaisten suku – lehti
Sukuseuran johtokunta on vastannut lehden toimittamisesta , vastaavana päätoimittajana
Lauri Kotilainen. Lehti ilmestyy kerran vuodessa loka-marraskuun vaihteessa. Lehden
taitossa käytetään ulkopuolista apua. Kirjoituksista ei ole maksettu palkkioita .
Kustannukset on katettu ilmoitustuloilla. Postitus on hoidettu johtokunnan talkootyönä.
Jakelu on yli 600 kappaletta. Lehti on luettavissa myös kotisivuillamme . Lehti
muodostaa oleellisimman tiedotuskanavamme varsinkin varttuneempien sukulaisten
keskuudessa.

Kerho ja museotoiminta
Pielisjärven Kotilaisten toiminta keskittyy pääosin Lieksan Kylälahdessa sijaitsevan
Sukumuseon yhteyteen.
Kesällä 2008 pidettiin museoviikko, jonka aikana museoon sekä museon tiloissa esillä
olleeseen Marja-Leena Köpmanin ja Varpu Vuolannon maalauksia käsittävään
taidenäyttelyyn sukulaiset tutustuivat runsaslukuisesti.
Museoyhdistys piti sääntömääräisen vuosikokouksensa vuonna 2009.
Suvun jäsenten merkkipäiväkahvit ovat kesäisin koonneet Kotilaiset museolle. Kahvin ja
herkullisten leivonnaisten nautinnan lomassa on nauru ja laulu raikunut lähikallioille.
Ylä-Savon ja Kivijärven Kotilaisilla on kummallakin ollut omat kesäkokoontumiset
vuosittain.
Helsingissä Kotilaiset ovat järjestäneet pikkujoulun merkeissä perinteisen tapaamisen
kaikille sukulaisille riippumatta sukuhaarasta tai asuinpaikasta.
Viime vuosina se on pidetty kuuluisassa Allun Grillissä Myyrmäessä. Helsingin
tapahtuma palvelee erityisen hyvin Turun kokouksen evästyksiä saada yhteyksiä
sukulaisiin kaupungeissa. Eniten Kotilaisia asuukin nykyään Helsingin seudulla.
Sukulaisten suuren määrän tähden Helsingin seutu tarjoaa jatkossa monia kehittämisen
mahdollisuuksia sukutapaamisille.
Kiitämme kuluneesta kaudesta
sukuseuran johtokuntaa, sukuseuran jäseniä ja yhteistyökumppaneita suvun hyväksi
tehdystä pyyteettömästä työstä.
Leo Kotilainen
Puheenjohtaja
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