
Laitilan Seudun Simulan Sukuseura ry   Jäsenkirje 
      Marraskuu 2022 
HYVÄ SUKUSEURAMME (nykyinen tai tuleva) JÄSEN 
 
Seuran sääntömääräinen joka kolmas vuosi pidettävä vuosikokous järjestettiin Koronapandemian 
aiheuttamien kaksien peruutuksien jälkeen lopulta 17.9.2022 s/s Bore-laivalla Turussa. . Vuosikokous 
oli järjestyksessään kahdeksas. 
 
Varapuheenjohtaja Anna-Leena Simulan johtamassa vuosikokouksessa esiteltiin seuran 
toimintakertomukset, tilinpäätökset sekä toiminnantarkastajien lausunnot vuosilta 2017-2019 ja 
2020-2021. Toimintakertomukset ja tilinpäätökset vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin tili- ja 
vastuuvapaus em. vuosilta. Tulevan kolmivuotiskauden 2022-2024 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja 
menoarvio hyväksyttiin. 
Kokous valitsi hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Anna-Leena Simulan ja varapuheenjohtajaksi 
Leena Koskisen. Kokousta seuranneessa hallituksen järjestäytymiskokouksessa sihteeriksi valittiin 
Yrjö Berg ja rahastonhoitajaksi Anneli Mustajoki. Muut hallituksen jäsenet ovat Jyrki Vainio sekä 
valittuina uusina jäseninä Ilkka Hiirsalmi, Jussi Kytömäki. 
Toiminnantarkastajiksi valittiin Juhani Raitamäki ja Arto Huhtamäki sekä heidän varalleen Mauri 
Karala ja Hanna Simula. 
Hallituksen yhteystiedot löytyvät seuran kotisivuilta www.simulansukuseura.fi sen Hallitus-osiosta. 
 
Liittymismaksuksi vahvistettiin edelleen 20€ perheeltä (kotona olevat lapset mukaan lukien) 
sekä 10€ yksittäiseltä henkilöltä. Jäsenmaksuksi vahvistettiin 5€/vuosi 18 vuotta täyttäneiltä 
henkilöiltä.  
 
Vuosikokouksen jälkeen jatkettiin  ohjelmallisella osuudella joka aloitettiin yhteislaululla Saima 
Haapasen säestämällä  perinteisellä ”Simulan sukujuurilla”-laululla. Saima esitti tilaisuudessa vielä 
itseäänkin säestäen kaksi kaunista laulua. Pirkko Konttinen kertoi mammastaan Saima Saukolasta ja 
hänen jälkeensä ”viidakkotohtori” Jari Vainio työstään eri puolilla maailmaa. 
Yhdessäoloa jatkettiin tämän jälkeen maittavalla lounaalla s/s Boren ravintolassa. 
 
Jäsenmaksujen perintä 
Suotavaa olisi, että tulevan kolmivuotiskauden jäsenmaksut maksettaisiin yhdellä kertaa 
Lounaisrannikon OP:n tilille FI35 5211 0320 0345 50, lomakkeen viestiosaan nimet. Kolmen vuoden 
maksu on näin ollen 15€/henkilö. Uudelle jäsenelle tulee lisäksi 10€ liittymismaksu.  
Ainaisjäseneksi pääsee maksamalla vuoden jäsenmaksun kymmenkertaisena eli 50€. Alle 18 vuotiaat 
ja jo olevat ainaisjäsenet ovat maksusta vapaat. Hallitus toivoo, että jäsenmaksut suoritetaan 
viimeistään 15.12.2022 mennessä em. tilille. 
 
Muuttuneet jäsentiedot 
 Seuran jäsenrekisterivastaava Johanna Nygren toivoo, että hänelle toimitetaan tiedot kaikista 
tapahtuneista muutoksista (nimen- ,osoitteenmuutokset, syntymiset, kuolemat, vihkimiset, avoliitot ja 
avioerot, muutokset koulutus- ja ammattitiedoissa sekä tutkinnoissa), jotta jäsenrekisteri pysyy ajan 
tasalla. 
Päivitykset tulee toimittaa sähköpostiosoitteeseen simulansuku@dnainternet.net. 
 
Lopuksi 
Sukuseuran jäsenmäärä oli vuoden 2021 lopussa 111 joista 84 ainaisjäsentä. Jos tiedätte tai epäilette 
joidenkin sukuun kuuluvien olevan vielä seuramme ulkopuolella, kertokaa toiminnastamme ja 
rohkaiskaa heitä liittymään seuramme jäseneksi. Liittyminen tapahtuu maksamalla liittymis- ja 
jäsenmaksut em. ohjeiden mukaan Lounaisrannikon OP:n tilille. 
 
Hallitus  

http://www.simulansukuseura.fi/
mailto:simulansuku@dnainternet.net

