
Sukuyhdistys Svanljung – Släktföreningen Swanljung ry 
 
 
 
Sukukokous Helsingin Pörssiklubilla 20.5.2006 klo 17.00. Läsnä 37 suvun jäsentä. 
Släktmöte på Helsingfors Börsklubb 20.5.2006 kl 17.00. Närvarande 37 medlemmar. 
 
 
Pöytäkirja/Protokoll 
 
 

1. Sukuneuvoston puheenjohtaja Mikael Swanljung avasi kokouksen toivottaen kaikki suvun 
jäsenet tervetulleiksi. 

2. Valittiin seuraavat kokousvirkailijat: puheenjohtajaksi Mikael Swanljung, sihteeriksi Eva 
Vehkaperä ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Hannu Sihvo ja Anne Pohja. 

3. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
4. Työjärjestykseen tehtiin seuraava muutos: kohta 9, koskien jäsenmaksua päätettiin siirtää 

ennen muita asioita, kohdan 15 jälkeen. Muuten työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan. 
5. Puheenjohtaja luki kauden 2003-2006 toimintakertomuksen ja sen päätteeksi vietettiin 

hiljainen hetki joukostamme poistuneiden suvun jäsenten muistoa kunnioittaen. 
Poismenneiden joukosta oli jäänyt pois Gertrud Swanljung, k. 9.1.2004 ja asia korjattiin. 

6. Esitettiin kauden 2003-2006 tilinpäätös sukukokoukselle. 
7. Luettiin tilintarkastajien kertomus. 
8. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuullisille tili- ja vastuuvapaus. 
10. Sukuneuvostoon kaudelle 2006-2009 päätettiin valita samat jäsenet kuin viime kaudella eli 

Mikael Swanljung Helsingistä, Kaj Swanljung Helsingistä, Jukka Swanljung Raahesta ja 
Eva Vehkaperä Vaasasta. 

11. Tilintarkastajiksi seuraavalle 3-vuotiskaudelle valittiin edelleen Pia Lahdenmäki ja Ulf 
Swanljung Vaasasta ja varatilintarkastajiksi Veli Salmi ja Harry G Swanljung Helsingistä. 

12. Matti Salmen ehdotus sukuvaakunaksi hyväksyttiin yksimielisesti. Sukuneuvosto 
valtuutettiin laatimaan sukuvaakunan käyttösäännöt ja ehdotettiin, että sukuneuvostolta on 
pyydettävä lupa erilaisille sukuvaakunan käyttöä koskeville sovelluksille. Päätettiin myös, 
että sukuvaakunaa ei voi kukaan itse lähteä muuttamaan toisenlaiseksi. Puheenjohtaja jakoi 
lomakkeita, joilla nyt jo voi tilata sukuvaakunaa kirjeensulkijamerkkinä. Vaakunan 
käyttöönoton yhteydessä päätettiin myös suojata sukunimi Svanljung – Swanljung. 

13. Puheenjohtaja esitteli suunnitelmia suvun internet-kotisivujen käytöstä ja sisällöstä. Sivut 
voisivat sisältää esimerkiksi sukututkimusta, historiaa, erilaisia artikkeleita, sukuneuvoston 
jäsenten yhteystiedot, kuvia, uusia jäseniä, pöytäkirjoja. Varsinainen osoiterekisteri 
päätettiin jättää pois ja sukuyhdistyksen sihteeri on edelleen se, joka pitää sen ajan tasalla. 
Ensimmäinen vaihe päätettiin tehdä yksinkertaisesti, pienellä budjetilla ja katsoa, miten 
tulevaisuudessa on tarvetta sisältöä laajentaa. 

14. Päätettiin huomioida esi-isämme Sven Svanljungin syntymän 300-vuotisjuhla järjestämällä 
sukukokous hänen kotiseudullaan Västra Vingåkerin läheisyydessä vuonna 2015. 

15. Seuraava sukukokous päätettiin pitää alkuperäisen suunnitelman mukaan Raahessa vuonna 
2009. Seuraava kokous vuonna 2012 päätettiin järjestää Helsingin sijaan Vaasassa, koska 
vuoden 2015 kokous Ruotsissa aiheuttaa kuitenkin sen, että päävastuu järjestelyistä on 
Helsingissä. 

9. Koska edellämainitut sukuvaakunan käyttöönotto, sukunimen suojaaminen sekä kotisivujen 
ylläpito aiheuttavat sukuyhdistykselle lisäkustannuksia, päätettiin jäsenmaksu 
kaksinkertaistaa eli se on 20 € / 3-vuotiskausi / 25 vuotta täyttänyt jäsen.   



16. Ei muita asioita. 
17. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05. 

 
 
 
Vaasassa 23.5.2006 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 
 
____________________   ____________________ 
Mikael Swanljung   Eva Vehkaperä 
Puheenjohtaja   Sihteeri 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat: 
 
 
 
_____________________   ____________________ 
Hannu Sihvo    Anne Pohja 


