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KOTILAISTEN SUKUSEURA R.Y.

JOHTOKUNNAN SELOSTUS TOIMINTAKAUDELTA 19.6. 2010 - 14.6.2013
Kotilaisten sukuseuran edellinen vuosisukukokous pidettiin Joensuussa 19.-20.6.
2010 Sokos Hotelli Kimmelissä. Kokoukseen osallistui 96 henkilöä.
Sukukokous valitsi kunniajäsenekseen vuodesta 1999 johtokunnan puheenjohtajana
ansiokkaasti toimineen Leo Kotilaisen.
Kokouksen jälkeen 38 Kotilaista lähti matkalle Sortavalaan ja vanhaan Valamoon.
Matkan aikana tutustuttiin monien mielenkiintoisten kohteiden lisäksi toisiin matkalla
mukana olleisiin sukuseuran jäseniin.
Johtokunta ja tilintarkastajat
Joensuun kokouksessa johtokunnasta erosivat Leo Kotilainen ja Varpu Vuolanto.
Johtokuntaan tulivat valituiksi Anja Sahrakorpi Helsingistä, Anneli Wallenius
Vantaalta, Lauri Kotilainen Vantaalta, nykyisin Espanjan Teneriffalta, Aarre
Kotilainen Savonlinnasta, Ismo Kotilainen Padasjoelta, Kalevi Kotilainen Turusta,
Riitta Kotilainen Helsingistä, nykyisin Tampereelta, Tuula Kotilainen Helsingistä.
Uusina jäseninä valittiin Raimo Kotilainen Helsingistä ja Jannina Lahti
Rovaniemeltä.
Johtokunta järjestäytyi omassa kokouksessaan 28.8.2010 seuraavasti:
Kalevi Kotilainen
Anja Sahrakorpi
Tuula Kotilainen
Aarre Kotilainen
Riitta Kotilainen
Anneli Wallenius
Lauri Kotilainen
Ismo Kotilainen
Raimo Kotilainen
Jannina Lahti

Puheenjohtaja 26.11.2011 asti
Varapuheenjohtaja 26.11.2011 asti
Jäsen/Varapuheenjohtaja 27.11.2011 alkaen
Jäsen/Puheenjohtaja 27.11.2011 alkaen
Jäsen
Talous ja jäsenrekisteri
Lehden päätoimittaja
Verkkopalveluvastaava
Matkailusta vastaava
Sihteeri 31.12.2010

Johtokunnan ulkopuoliseksi jäseneksi lehtitoimikuntaan nimettiin Heikki
Kotilainen Joensuusta ja Facebook-työryhmään Joona Kotilainen Joensuusta.
Sihteerin tehtävät on kierrätetty johtokunnan jäsenten kesken v. 2011 alkaen.
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Tilintarkastajina ovat toimineet Liisa Kotilainen ja Ahti Pohjonen, varatilintarkastajina
Kirsti Elo ja Jukka Kotilainen.
Johtokunnan toiminta
Johtokunta on kokoontunut kauden aikana 9 kertaa. Kokoukset pidettiin pääosin
Vantaalla. Toimintaa ovat ohjanneet Joensuussa pidetyn vuosisukukokouksen
evästykset.
Tärkeimpiä tehtäviä on ollut seuran sääntöjen muutosehdotuksen valmistelu
vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä käytäntöä jäsenmaksujen perinnän
osalta. Hallituksen kokoonpanoa ehdotetaan muutettavaksi siten, että varsinaisia
jäseniä olisi 8 ja varajäseniä kaksi henkilöä.
Toiminnantarkastajaksi ehdotetaan valittavaksi yksi varsinainen tarkastaja ja
hänelle varahenkilö.
Lisäksi ehdotuksessa helpotetaan jäseneksi liittymistä.
Facebookiin on perustettu Kotilaisten Sukuseuran ryhmä, jota Jannina Lahti esitteli
Kotilaisten syystapaamisessa marraskuussa 2010. Facebookin avulla voidaan
tavoittaa sukulaisia, jotka eivät vielä ole sukuseuran jäseniä sekä innostaa myös
nuorempaa polvea mukaan seuran toimintaan.
Koska edellisen johtokunnan puheenjohtaja ja sihteeri luopuivat tehtävistään
samanaikaisesti, uusi johtokunta päätyi molempien tehtävien kierrättämiseen, mikä
käy ilmi johtokunnan järjestäytymistä esittävässä kappaleessa.
Jäsenmäärä ja jäsenmaksut
Kauden päättyessä jäsenrekisterissä on 662 nimeä, joista maksavia jäseniä oli 293
henkilöä.
Sukuseuran jäsenmaksu oli kolmivuotiskaudelta 30 euroa/aikuinen henkilö.
Jäsenmaksut on kerätty sukulehden mukana lähetetyillä pankkisiirroilla.
Kotisivut
Ismo Kotilainen on pitänyt yllä sukuseuran kotisivuja www.kotilaistensukuseura.fi.
Hän on myös huolehtinut sivujen kehittämisestä ja käytännön päivityksestä.
Kotisivuilla on käynyt lähes 14000 kävijää. Palvelin, jolla sivut sijaitsevat, on
toiminut moitteettomasti ja levytilaa on riittävästi.
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Kotilaisten suku – lehti
Sukulehti on ilmestynyt kolme kertaa toimintakauden aikana. Ilmestymisajankohta on
vuosittain loka-marraskuun vaihteessa. Sukuseuran johtokunta on vastannut lehden
toimittamisesta, vastaavana päätoimittajana Lauri Kotilainen. Lehden kaksi viimeistä
numeroa on taittanut graafikko Heikki Kotilainen.
Kirjoituksista ei ole maksettu palkkioita. Lehden painatuskustannukset on katettu
ilmoitustuloilla. Postitus on hoidettu talkootyönä.
Lehden jakelu on yli 600 kappaletta. Lehti on luettavissa myös kotisivuillamme. Lehti
muodostaa tärkeimmän tiedotuskanavamme varsinkin varttuneempien
sukulaisten keskuudessa.
Kerho ja museotoiminta
Helsingin Kotilaiset ovat järjestäneet pikkujoulun merkeissä perinteisen syystapaamisen,
joka on tarkoitettu kaikille sukulaisille, sukuhaarasta tai asuinpaikasta riippumatta.
Kauden aikana tilaisuus pidettiin kerran Ravintola Perhon tiloissa Helsingissä ja
kahdesti kuuluisassa Kotilaisten pitämässä Moottoriravintola Allun Grillissä
Vantaan Myyrmäessä. Osallistujamäärä näissä tilaisuuksissa on ollut viime vuosina
30- 40 henkilöä.
Ylä-Savon Kotilaisilla on vuodesta 2005 alkaen ollut vuosittainen kesätapaaminen.
Kesällä 2011 se pidettiin historiallisessa Sonkakosken Mustolassa Sonkajärvellä.
Tapahtumassa oli mukana 30 Ylä-Savon Kotilaista. Samalla suku tutustui nukentekijä
Anneli Mustosen nukkenäyttelyyn.
Pielisjärven Kotilaisten toiminta keskittyy Lieksan kaupungin Kylänlahden Honkalanpäässä sijaitsevan sukumuseon ympärille. Kulunut kausi oli vilkas.
Museolla vietetyt valmistujais- ja useat syntymäpäiväjuhlat keräsivät sukua runsaasti
koolle. Kauden päätapahtuma oli kesällä 2011 pidetty museoviikko, jonka tapahtumat
vetivät paikalle yli 120 henkilöä.
Kesällä 2012 pidettiin Pielisjärven Kotilaisten sukumuseoyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous.
Kiitämme kuluneesta kaudesta sukuseuran johtokuntaa, sukuseuran jäseniä ja
yhteistyökumppaneita suvun hyväksi tehdystä pyyteettömästä työstä.

Aarre Kotilainen
puheenjohtaja

Anneli Wallenius
sihteeri

