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       VIRTELÄN VIESTI 
 

                            N:o 42/16.5.2016 
  
          Pelkosten  sukuseuran tili FI28 8146 9710 0190 26 
 
 
 
 1. Toiminnantarkastuskertomus 
 
Sukuseuramme sääntöjen 6. kohdan mukaan seuran tilikausi on kalenterivuosi ja 
toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja 
hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään 
seuraavan maaliskuun aikana. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon 
tarkastuksesta on jätettävä hallitukselle viimeistään seuraavan huhtikuun kuluessa, 
kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 
 
Pelkosten sukuseura ry:n toiminnantarkastajat Riikka Sauramäki ja Marja Ranta-Nilkku 
ovat antaneet Lahdessa 15.3.2016 päiväämänsä toiminnantarkastuspöytäkirjan, jonka 
mukaan he ovat tarkastaneet Pelkosten sukuseura ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja 
hallinnon vuodelta 2015. Hallituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, 
taseen ja toimintakertomuksen. Suorittamansa tarkastuksen perusteella em. 
tarkastajat antavat lausuntonsa tilinpäätöksestä ja hallinnosta. 
Tarkastus on suoritettu hyvän tarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä 
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä 
laajuudessa sen toteamiseksi, että tilinpäätös ei sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. 
Lausuntonaan tarkastajat esittävät, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ja 
tilinpäätöstä koskevien muiden määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa riittävät 
tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös 
voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille ja muille 
vastuuhenkilöille tarkastetulta tilivuodelta. 
 
Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä 
ajalta käsitellään joka kolmas vuosi pidettävässä vuosikokouksessa. 
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 2. Pentti Pelkosen kuolema ja hautajaiset 
  
 

 
 
Pelkosten sukuseuran perustajat: vasemmalta Erkki Pelkonen, Pentti Pelkonen ja 
Veikko Pelkonen, jotka kaikki ovat jo vainajia. 
 
Pentti Asser Pelkonen syntyi 30.9.1923 Räisälässä ja kuoli Kaunialan 
sotavammasairaalassa 5.4.2016. Hänet siunasi haudan lepoon rovasti Eero Lumijärvi 
Helsingin Malmin isossa kappelissa 22.4.2016 klo 10. Muistotilaisuus oli Vantaan 
Rauhanyhdistyksellä, Asolantie 8, 01400 Vantaa. Siellä oli ruokailu, Lauri Pelkosen  
puhe, läheisten ohjelmaa, vapaa sana, adressien luku, virsiä, kahvitarjoilua ym. 
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 3. Sukukirjan sisällön suunnittelua 
 
Hallitus on kaavaillut tulevaan sukukirjaan mm. seuraavia asioita: 
Lukijalle 
1. Suvun asuinsijojen historiasta 
     - Mistä asutus tuli ja milloin 
     - Keskeisimpiä historian vaiheita 
2. Suvun varhaisvaiheista 
     - Pelgusin suvun tarinaa 1240-luvun vaiheilta 
     - Pulakka/Pelkonen-suvun varhaisia vaiheita Räisälässä 
     - Kantaisien esivanhemmista: suvun henkilötietoja Sipi/Sigfrid Pelkosesta 
       (k. 1758) lähtien 
3. Suvun kantaisien perhe 
     - Heikki (1817-1882) ja Anna (1830-1876) Pelkosen perhe 
     - Lapset Heikki (1850-1913), Aatami (1852-1913), Simo (1858-1899), Matti (1870- 
       1944) 
4. Suvun kantaisien aikainen Räisälä 
     - Mistä elettiin, miten asuttiin 
     - Miten ajateltiin, miten uskottiin 
     - Lestadiolaisuus Räisälässä 
5. Heikin (1850-1913) perheen tarina 
6. Aatamin (1852-1913) perheen tarina 
7. Matin (1870-1944) perheen tarina 
8. Heikin lasten perheet 
       - Heikki (1879-1945) 
       - Maria (1888-1961) 
       - Matti (1891-1968) 
       - Taavetti (1895-1969) 
9. Aatamin lasten perheet 
       - Anna (1888-1972) 
       - Juho (1891-1942) 
       - Aino (1899-1985) 
10. Matin lasten perheet 
       - Aina (1892-1963) 
       - Jalmari (1893-1971) 
       - Maria (1898-1937) 
       - Anna-Liisa (1903-1982) 
       - Johannes (1905-1970) 
       - Ida (1906-1990) 
11. Jälkipolvista (sukuhaarat tehnevät osaltaan yksityiskohtaisemmin) 
       Sukukirja pyritään julkaisemaan seuraavaan vuosikokoukseen mennessä. 
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 4. Nimikilpailu sukukirjasta 
 
Hallitus toivoo sukuseuran jäseniltä ehdotuksia painettavan sukukirjan nimeksi. 
Ehdotukset pyydetään lähettämään hallituksen puheenjohtaja Hannu Pelkoselle 
15.8.2016 mennessä. 
 
 5. Ehdotuksia vuosikokouspaikaksi 
 
Sukuseuramme sääntöjen 8. kohdan mukaan sukuseuran vuosikokous pidetään joka 
kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä touko-syyskuun aikana. Viimeksi 
vuosikokous pidettiin Tuusulan Vanhankylän koululla 17.5.2014. 
Hallitus toivoo nyt esityksiä ensi vuonna pidettäväksi vuosikokoukseksi. Ehdotukset voi 
lähettää puheenjohtajalle. 
 
 
 
Pelkosten sukuseuran hallitus toivottaa seuran jäsenille ja ystäville lämmintä ja 
valoisaa kesää. Nauttikaa Suomen suvesta!       
 
 

 

Hannu Pelkonen, pj.  

h-i.pelkonen(at)pp.inet.fi 

Vilhelmiinankatu 12  

05800 Hyvinkää   

puh . 050 5550694 

 

Markku Pelkonen 

markku.pelkonen(at)pp1.inet.fi 

Peltotie 5 

02730 Espoo 

puh 040 556 2834 

 

Raimo Pelkonen   

raimo.pelkonen(at)elisanet.fi 

Heinätie 7 

00730 Helsinki 

puh (09) 374 4810, 040 5032945 

 

Heikki Pelkonen 

heikki.pelkonen(at)evl.fi 

Isomäenkatu 12 

15500 Lahti 

040 5050282 

 

Pekka Pelkonen 

pekka.pn@gmail.com  

Kynnysmäentie 10 

01860 Perttula 

puh 040 9384431 

Ari Pelkonen 

ari.pelkonen(at)netti.fi 

Havukkamäentie 48 

79600 Joroinen 

puh. 045 678 6792 
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