
Piippo-sukuseuran hallituksen kokous 
 
 
Aika: Perjantai 3.7.2020 kl 16-16:30 
Paikka:  Teams-palaveri 
 
Läsnä: Heli Franciskovic, Matti Klemola, Marjut Lepokorpi, Anna Piippo-Karjalainen, Kaarina 
Pilviniemi  ja Hannele Piippo (pj ja sihteeri) 
 
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Hannele Piippo avasi kokouksen kl 16:00. 
 
2. Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden ja osanottajien toteaminen 
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi, päätösvaltaiseksi ja totesi läsnäolleet.  
Todettiin että tämän kokouksen ensisijainen tarkoitus on uuden, 12.6. vuosikokouksessa valitun, 
hallituksen järjestäytyminen. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 
Kutsussa jaeltu esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi. 
 
4. Hallituksen järjestäytyminen 
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannele Piippo. 
Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin  Marjut Lepokorpi. 
Rahastonhoitajaksi valittiin Heli Franciskovic. 
Seuran sukupuuvastaavaksi valittiin Kaarina Pilviniemi. 
Sukuseuran kotisivun ylläpitovastaavaksi valittiin Marjut Lepokorpi. 
 
5. Rahastonhoitajan asiat; jäsenmaksujen tilanne 
Todettiin että tiliotteiden mukaan jäsenmaksun on toistaiseksi maksanut vain 17 jäsentä.  Kaarinan 
mukaan tilanne on vastaava kuin muinakin vuosina ja yleensä jäsenmaksut edellyttävät parikin 
muistutuskertaa. 
Sovittiin että Heli rahastonhoitajana lähettää jäsenistölle muistutuksen jäsenmaksun maksamisesta. 
 
Todettiin että menoeriä ei seuralla ole vielä ollut tämän vuoden puolella. 
 
6. Muut asiat 
Sovittiin että seuran kotisivulle laitetaan tiedoksi 12.6. vuosikokouksessa käsitellyt dokumentit sekä 
tieto hallituksen järjestäytymisestä.  Hannele laittaa Mallulle tarvittavat tiedot kotisivulle 
vietäväksi. 
 
Sukuseuran kanslia-sähköpostiosoitteesta sovittiin että Kaarina seuraa siinne tulevia sposteja ja 
laittaa eteenpäin hallitukselle tiedoksi. 
 
Puhuttiin sukuseuran sukupuun siirtämisestä selainpohjaiseksi, esim My Heritage sovellukseen, jotta 
kaikilla olisi helpompi pääsy sukupuun katseluun.  Palataan asiaan syksyn ensimmäisessä hallituksen 
kokouksessa Kaarinan alustamana.  Tavoite voisi olla saada tämä toteutettua ennen mahdollista 
loppuvuoden tapaamista, jolloin uusi sovellus voitaisiin esitellä jäsenistölle. 
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Pohdittiin mahdollisuutta järjestää tänäkin vuonna seuran jäsenille tapaaminen.  Toteutus kuitenkin 
riippuu siitä miten corona-pandemiatilanne kehittyy.  Suunnitteluun palataan syksyllä seuraavassa 
hallituksen kokouksessa. 
 
Puhuttiin seuran paperipohjaisten dokumenttien siirtämisestä uuden hallituksen vastuuhenkilöille.  
Mallu totesi että hänellä ei puheenjohtajana ole ollut paperisia dokumentteja.  Kaarinalla on 
rahastonhoitajan mappi jossa kerättynä tiettyjä dokumentteja.  Mappi säilyy toistaiseksi Kaarinan 
hallussa ja siirtyy tarvittaessa Helille. 
 
Todettiin että hallituksen kokoukset Teams-sovelluksella toimivat hyvin eivätkä kokoukset sikäli 
edellytä samassa paikassa tapaamista. Tämä helpottaa huomattavasti kokousajankohdan löytymistä.  
Näin ollen kuitenkin hallituksen pöytäkirjojen allekirjoituskierros on haasteellinen sillä asumme eri 
paikkakunnilla.  Sovittiin että, kuten ennenkin, kokouspöytäkirjat kierrätetään spostilla kokouksen 
osallistujilla kommentoitavana ja sen jälkeen puheenjohtajan allekirjoitus riittää. 
 
7. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi alkusyksystä.   

 
8. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kl 16:30. 

 
 
 

Hallituksen puolesta Hannele Piippo, puheenjohtaja 
 
 
 
Heli Franciskovic  Matti Klemola  Marjut lepokorpi
  
 
 
Anna Piippo-Karjalainen  Kaarina Pilviniemi 


