
PIIPPO-SUKUSEURAN HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS  

26.10.2019, lauantaina klo 13, ravintola Noon, Helsinki 

Kutsuttu : Anja Piippo, Ilkka Tiihonen/ Heli Franciskovic, Kaarina Pilviniemi, Jani Piippo, Marja 
Piippo, Hannele Piippo, Anna Piippo-Karjalainen ja Marjut Lepokorpi                                             
sekä seniorit Antti Piippo, Markku piippo ja Seppo Piippo  

1. Kokouksen avaus  

-  Puheenjohtaja avasi kokouksen toteamalla sen laillisesti kokoonkutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. Paikalla olivat Anja Piippo, Kaarina Pilviniemi, Ilkka Tiihosen 
puolesta Heli Franciskovic, Hannele Piippo, Anna Piippo-Karjalainen ja Marjut 
Lepokorpi  

   2. Esityslistan hyväksyminen  

   -  Esityslista hyväksyttiin 

   4. Rahastonhoitajan asiat 

 - Rahastonhoitajan mukaan sukuseuran tilillä on tällä hetkellä rahaa 1955,50€.                                                                        
– uusi kustannus seuran tileltä oli palkkio Kotisivujen työstämisessä tarvittu 
ulkopuolinen tuki, jota myös jaytkossa voidaan tarvittaessa käyttää 

    5.  Hallituksen järjestäytyminen    
       
 - Hallitus järjestäytyi seuraavasti: puheenjohtajaksi valittiin Hannele Piippo, 
varapuheenjohtajaksi Anja Piippo, rahastonhoitajaksi Ilkka Tiihosen tyrär Heli 
Franciskovic-valtakirja isältä toimitetaan hallituksen käyttöön. Kaarina Pilviniemi 
vastaa edelleen sukutaulun päivityksestä ja sen siirtämisestä nettipohjaiseksi, Marjut 
Lepokorpi vastaa kotisivujen päivityksistä ja, varajäseniksi jäivät Anna Piippo-
Karjalainen, Marja Piippo ja Jani Piippo 

  6.  Tehtävien nyt vaihtuessa päivitetty osoiterekisteri toimitetaan Hannele Piipolle ja Heli 
Fransiskovic:lle. Heli hoitaa jatkossa jäsenmaksulaskutukset netin kautta oheisen 
listan mukaan.                                                                                                   
Kotisivujen päivityksestä vastaa jatkossakin Marjut Lepokorpi. Toivottavaa olisi että 
suvun jäsenet toimittaisivat suvun tapahtumista ( uusia lapsia, henkilökohtaisia 
juhlahetkiä, valmistujaisia, uusia yrityksiä jne ) pieniä kertomuksia kuvien kera 
suoraan hänen sähköpostiinsa. Aina kun Kotisivuja päivitetään tieto siitä tulee saattaa 
jäsenten tietoon hetimmiten, samoin nettiosoite ja salasanat tulee välittää jäsenille 
pyydettäessä. Jatkuvaa salasanojen sähköpostittamista tulee välttää jotta tiedot 
sivustosta säilyy riittävän yksityisinä  

  

 



7.             Vuosikokouspaikka päätös  

   - Seuraava vuosikokous päätettiin järjestää toukokuussa Turussa.   
   - Seuraava hallituksen kokous järjestetään helmikuussa 2020, paikka vielä auki 

8.                  Muut mahdolliset asiat 

Syntyi runsasta keskustelua kiinnostavista tapahtumista joita sukuseuran tiimoilta 
voitaisiin järjestää: Heli, joka on asunut 4 vuotta Kroatiassa esitti mahdollisuutta tehdä 
yhteinen omakustanteinen retki Kroatiaan jos tarpeellinen ryhmä saadaa kasaan. 
Hänellä on mahdollisuus järjestää majoitukset ja matkaohjelma paikallisen yrittäjän 
avustuksella. 

Keskustelimme myös Piippo-keskukseen suunnitellusta Taide/Konsertti projektista 
joka Lempäälässä on nyt vireillä Tämän hetken tietojen mukaan tätä meillekin tärkeää 
projektia on mahdollista tukea liittymällä Jaskasali projektin kannattaja jäseneksi. 
Menemällä sivulle www.jaskasali.fi saa lisää informaatiota ko projektista. Uusi 
puheenjohtaja voi viestiä tästä jäsenille kirjeessä jossa myös uuden hallituksen 
kokoonpano ilmoitetaan jäsenille. 

- Muita asioita ei käsitelty 

9.  Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 

 

Hallituksen puolesta   Marjut Lepokorpi, puh.johtaja 

 

Kaarina Pilviniemi  Heli Franciskovic 

Anja Piippo   Anna Piippo-Karjalainen 

Hannele Piippo 

 

 

 

 

	


