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JUNTUSTEN SUKUSEURA RY
TOIMINTAKERTOMUS VUOSILTA 2012-2015

VUOSIKOKOUS JA HALLITUKSEN KOKOUKSET

Vuonna 2012
4.8.2012 pidettiin  sukuseuran sääntömääräinen vuosikokous Kajaanissa
Hotelli Scandic Kajanuksessa.

Sukuseuran hallituksen puheenjohtajaksi  valittiin Marja-Leena Kemppainen Oulusta
ja varapuheenjohtajaksi Pentti Juntunen Juuasta.

Hallituksen  jäseniksi  valittiin  Jukka  Eskelinen  Oulusta,  Paavo  Juntunen  Iisalmesta,
Riku Juntunen Kajaanista, Raili Mertanen Helsingistä ja Eila Säkkinen Suomussalmelta
Toiminnantarkastajiksi valittiin Helena Juntunen ja Eero Juntunen. Seija Juntunen ja
Rauno Juntunen valittiin varatoiminnantarkastajiksi.

5.8.2012 pidettiin  Kajaanissa  uuden  hallituksen  järjestäytymiskokous.  Hallituksen
sihteeriksi  valittiin  Riku  Juntunen.  Hänet  valittiin  myös  sukulehden  toimittajaksi.
Taloudenhoitajaksi valittiin Eila Säkkinen.

12.10.2012  Kajaanissa  pidetyssä  kokouksessa  käsiteltiin  sukulehden  toimittamista
sekä sukuseuran verkkosivujen sisältöä.  

Hallitus  päätti,  että  sukuseuran  20-vuotis-juhla  ja  seuraava  sääntömääräinen
vuosikokous pidetään Oulussa 1.-2.8.2015.

Vuonna 2013
2.3.2013 Oulussa pidetyssä kokouksessa käsiteltiin edellisen vuoden tilinpäätös sekä
toimintakertomus. Päätettiin sukuseuran 20-vuotishistoriikin laatimisesta.

25.10.2013 pidettiin kokous Kajaanissa. Käsittelyssä olivat historiikin työsuunnitelma,
sukumarssi- CD:n tilaaminen  sekä sukulehden toimittaminen ja sukukirja III.

Vuonna 2014
22.3.2014  Oulussa käsiteltiin edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä
merkittiin ne tiedoksi. 

Päätettiin, että 1.-2.8.2015 pidettävä vuosi- ja juhlakokous pidetään Oulun Pohtossa.
Kokouksessa käsiteltiin suunnitelma historiikin kirjoittamisesta.

27.9.2014  pidettiin kokous Kajaanissa. Kokouksessa todettiin toimintasuunnitelman
2013-2015 toteutuneen pääosiltaan. 
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Sihteeri esitteli laatimansa sukuseuran historiikin luonnoksen. Hallitus piti aineiston
käsittelytapaa sekä sisältöä onnistuneina.

Vuonna 2015
14.2.2015 pidettiin kokous Oulussa. Kokouksessa seuran taloudenhoitaja esitteli tilin-
päätöksen vuodelta 2014. Sihteeri esitteli edellisen vuoden toimintakertomuksen. 
Kokouksessa tehtiin sukukokousvalmisteluja.

Päätettiin sukulehden toimittajan vaihtumisesta. Uudeksi toimittajaksi valittiin  Anja
Mertanen Kirkonummelta.

Todettiin, että Oulun seudun Juntuset-ryhmä on perustanut sukuseuran facebook-
sivut, joiden käyttäjiksi hyväksytään kaikki Juntusten sukuun kuuluvat.

2.5.2015  Oulussa  todettiin,  että  sukulehden  toimittamisesta  sekä  sukuseuran
verkkosivujen  ylläpitämisestä  vastaa  Anja  Mertanen.  Hän  esitteli  kokouksessa
tulevan lehden rakennetta sekä verkkosivujen sisältöä.

Päätettiin,  että  tavanomaiseen  sukuseuran  kevätkirjeeseen  liitetään  sukujuhlaan
osallistumisen ilmoittautumis- ja maksuliite. 

Sihteerin esityksestä päätettiin, että historiikista tilataan 50 kappaleen painos.
Käsiteltiin  puheenjohtajan  laatima  toimintasuunnitelma  vuosille  2016-2018.
Suunnitelma hyväksyttiin vuosikokouksen päätettäväksi.

TOIMIKAUDEN MERKITTÄVIÄ ASIOITA

Sukuseuran 20-vuotisjuhla on merkittävä tapahtuma.  Tilaisuuden valmisteluun on
paneuduttu  huolella.   Oulun  seudun  Juntusista  koostuva  työryhmä,  Marja-Leena
Kemppainen, Tommi Jämsä, Ella Karttimo, Marja Kropsu ja Terttu Lampela, on tehnyt
suurimman  työpanoksen  juhlan  suunnittelussa.  Sukuseuran  taloudenhoitajan  Eila
Säkkisen osuus on ollut tärkeä juhlaan liittyvien käytännön asioiden hoitamisessa.

JUNTUSET-lehti on  ilmestynyt  vuosittain  joulukuussa  sihteeri  Riku  Juntusen
toimittamana. Vuodesta 2015 alkaen lehteä toimittaa Anja Mertanen.  

Sukuseuran  verkkosivut  on  uudistettu  Anja  Mertasen  toimesta.  Anja  Mertanen
toimii verkkosivujen ylläpitäjänä.

Kevätkirje jäsenistölle on lähetetty vuosittain toukokuun aikana. Kirjeen mukana on
lähetty  jäsenmaksupankkisiirtolomake.  Sihteeri  on  huolehtinut  kevätkirjeen
laatimisesta ja lähettämisestä jäsenistölle.
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Serkkuseuratoiminta on ollut erityisen aktiivista Oulun seudulla. Myös Pohjois-Savon
Juntusilla sekä pääkaupunkiseudulla on ollut säännöllistä serkkuseuratoimintaa.

Sukukirja  III on  edelleen  odottanut  valmistumistaan.  Jäsenet  ovat  toimittaneet
sukutietojaan kiitettävästi  sukuseuran tietokantaan merkittäväksi.  Edelleen tulevaa
kirjaa varten toivotaan sukutarinoita ja vanhoja suvun valokuvia.  Sukuhistorioitsija
Jarmo  Paikkalan  kanssa  on  tehty  hyvin  alustava  sopimus  kirjan  kirjoittamisesta.
Kirjoittaminen voi alkaa aikaisintaan vuonna 2017.

Sukuseuran tuotteet
Myyntituotevalikoimassa entisten lisäksi ovat Juntu-koru ja sukumarssi-CD.

Sukuseuran jäsenmäärä  21.4.2015 oli 517 jäsentä.

Kajaanissa heinäkuun 26. päivänä 2015

Hallituksen puolesta
Riku Juntunen


