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METSÄMUSEO LUSTO JA VUOSIKOKOUS PUNKAHAR-
JULLA 9.6.2018
Irma Koistinen

Vietämme sukuseuramme sääntömääräis-
tä vuosikokousta Metsämuseo Lustossa 
Punkaharjulla.
Zachris Topelius on sanonut Punkaharjusta 
näin: ”Varmaa vain on, että olkoonpa ilta tahi 
aamu, kesäyö tai auringonpaiste, maassam-
me ei ole kauniimpaa huvipuistoa. Ja tämä 
sanoo Punkaharjusta paljon. Se tietää rikkaa-
na olemista kaikkein rikkaitten joukossa.” 
Teksti on lainaus vuoden 2017 Punkaharju-
esitevihkosesta.
Punkaharjun maisemat ovat ainutlaatuis-
ta kansallismaisemaamme, johon kuuluvat 
Saimaan kirkkaat vesistöt ja kuuluisa har-
jualue.
Metsämuseo Lusto on valtakunnallinen eri-
koismuseo ja tiedekeskus. Luston taustaorga-
nisaationa toimii Suomen Metsämuseosäätiö. 
Säätiön tarkoituksena on mm. edistää valta-
kunnallista metsäalan museaalista tutkimus-, 
tallennus-, näyttely- ja julkaisutoimintaa. 
Vuonna 1994 valmistunut rakennus on he-
rättänyt paljon kiinnostusta, ja se on valittu 
mm. näytteeksi suomalaisesta 1900-luvun 
modernista arkkitehtuurista. Rakennuksen 
suunnittelusta julistettiin v. 1990 yleinen 

arkkitehtuurikilpailu, jonka voitti Ilmari 
Lahdelman, Rainer Mahlamäen ja Juha 
Mäki-Jyllilän ehdotus ”Lusto”. Lusto tar-
koittaa puun vuosirengasta, ja se otettiin 
myös museon nimeksi. Vanhalla puolella on 
näyttelytilaa noin 1500m2. Näyttelytiloissa 
järjestetään ympäri vuoden olevien perus-
näyttelyiden lisäksi erikoisnäyttelyitä ja tee-
mapäiviä. 
Laajennusosa valmistui vuosina 2005 ja 
2008. Suunnittelijoina toimi Lahdelman ja 
Mahlamäen toimisto. Uusi rakennus edustaa 
modernia arkkitehtuuria. Rakennuksen run-
gossa on käytetty kantavan betonirakenteen 
ja erilaisten puuverhoilujen yhdistelmää.
Lusto sijaitsee Savonlinna-Parikkala kanta-
tien numero 14 sekä Savonlinna-Parikkala-
radan varrella. Helsingistä on Punkaharjulle 
matkaa noin 340 km ja Savonlinnan keskus-
tasta noin 35 km. 
Luston yhteystiedot:
Metsämuseo Lusto
Lustontie 1,  58450 Punkaharju
Puh. 015 345 100,  www.lusto.fi

Metsämuseo Luston esitteestä.
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SUKUTAPAAMISEN OHJELMA 9.6.2018
Irma Koistinen

Kokousjärjestelyt klo 10.00  
Sukuseuran hallituksen sekä kokous- ja ta-
pahtumatoimikunnan jäseniä on paikalla 
klo 10 alkaen. Voitte ilmoittaa läsnäolonne 
kokoukseen, maksaa jäsenmaksuja, ostaa 
sukukirjoja ja muita sukuseuran tuotteita. 
Arvat (3€/arpa, 5€/2 arpaa) ovat myynnis-
sä.  Toivomme teidän tuovan pieniä arpa-
jaispalkintoja mukananne. 
Keräämme iltapäivän näyttelyiden pääsy-
maksut etukäteen. Jos menemme ryhmänä, 
pääsymaksut ovat 7 €/eläkeläinen tai opiske-
lija, 8 €/aikuinen ja museokortilla ilmainen. 
Varatkaa sopivaa rahaa mukaan, vaihtokas-
saa meillä ei ole. 
Lounas klo 11.00 
Omakustanteinen lounas, hinta 14 €, ra-
vintola Lustossa. Kotiruokalounas sisäl-
tää kinkkukiusauksen (kasvisvaihtoehdon), 
leipävalikoiman, ruokajuoman ja salaatin. 
Erityisruokavaliot pitää kertoa ilmoittautu-
misen yhteydessä. Ruoasta vastaa Hotelli 
Punkaharjun keittiö.
Sääntömääräinen vuosikokous klo 12.00 
Vuosikokouksessa käsitellään sääntömää-
räiseen vuosikokoukseen kuuluvat asiat. 
Sukuseuran sääntöjen muuttaminen on esi-
tyslistalla. Kokous pidetään Luston audito-
riossa.

Kokouskahvit noin klo 14.30 
Sukuseuran tarjoamat kahvit nautimme ko-
kouksen päätteeksi. Kahvituksen lomassa 
suoritamme arpajaiset.
Luston näyttelyihin tutustuminen
Tällä kertaa emme ole varanneet opastus-
ta, vaan tutustumme näyttelyihin omatoimi-
sesti. Näyttelytiloissa on laaja perusnäyttely 
ympäri vuoden sekä erityisnäyttelyitä, jois-
ta mainittakoon esim.
- ITE Puusta, jossa 17 eteläsavolaista itse-
oppinutta taiteilijaa esittelee puutaidettaan.
- Paavo Halonen: Veistoksia ja tilateoksia
- Ihmisiä harjulla- Punkaharjun hovikuvaa-
ja Anni Hemminkinen
Lisätietoa näyttelyistä ja muista tapahtumis-
ta saa nettisivuilta osoitteesta www.lusto.
fi. Kannattaa poiketa myös museokauppa 
Luston Puodissa. Jos on aikaa ja voimia riit-
tää, mielenkiintoinen tutustumiskohde olisi 
Tutkimus- ja puulajipuisto.
Näkemisenarvoinen kohde on myös lähellä 
sijaitseva Hotelli Punkaharju, joka on saanut 
paljon julkisuutta Saimi Hoyerin aloitettua 
hotellin pidon yhteistyössä liikekumppanei-
densa kanssa. 
Tervetuloa sukutapaamiseemme Punkaharjun 
Lustoon! 

KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN JA MAJOITTUMINEN 
Sitovat ilmoittautumiset kokoukseen ja ruo-
kailuun osallistumisesta viimeistään 25.5. 
mennessä sihteeri Pirkko Markkaselle tai 
Irma Koistiselle tai Internetin kotisivujen 
yhteydenottolomakkeella. Voitte samalla il-
moittaa mahdollisesta osallistumisestanne 
Luston näyttelyihin. Yhteystietomme löy-
tyvät lehdestä. Muistakaa mainita erityis-
ruokavaliot.
Mikäli haluatte yöpyä Punkaharjulla, majoit-
tuminen hoidetaan suoraan majoitusyrityk-
seen. Tässä muutamia vaihtoehtoja Luston 
lähiseudulta.
- Hotelli Punkaharju: Harjutie 596, 58450 

Punkaharju, puh.  015 511311,  www.hotel-
lipunkaharju.fi 
- Kruunupuisto: Vaahersalontie 44, 58450 
Punkaharju, puh. 020 763 9130, www.kruu-
nupuisto.fi
- Harjun Portti: Tuunaansaarentie 2, 58450 
Punkaharju, puh. 044 755 0382. www.har-
junportti.fi
- Punkaharju Resort: Tuunaansaarentie 4, 
58450 Punkaharju, puh.029 007 4050, www.
punkaharjuresort.fi  
- Gasthaus Punkaharju: Palomäentie 18, 
58500 Punkaharju 
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Keväinen tervehdys! Tapaamme pian suku-
kokouksessa  Punkaharjun kesäisissä maise-
missa. Vuosikokouksen esityslistalla on mm. 
sääntöuudistus. Nykyiset sukuseurojen kes-
kusliitos mallin mukaiset säännöt ovat vuo-
delta 1999 ja kaipaavat päivitystä. Ehdotetut 
muutokset ovat pieniä eivätkä aiheuta seuran 
toimintaan oleellisia muutoksia. Uusi sään-
töluonnos on laadittu pääosin sukuseurojen 
keskusliiton uudistetun mallin mukaan.
Sääntöehdotus on seuraavassa luvussa. 
Oheen on koottu merkittävimpiä muutos-
kohtia perusteluineen.
2.§ Tarkoitus ja toimintamuodot. 
Laajennetaan toimintamuotojen mahdolli-
suuksia perinteisistä sukuseuratoiminnoista 
niin, että on mahdollista ”Toteuttaa yhteis-
työtä sukututkimus-, kotiseutu-, kaupunki- 
ja kyläyhdistysten sekä muiden tarpeellisten 
paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten 
yhteistyötahojen kanssa”.
Korostetaan aatteellisen toiminnan merki-
tystä tekstilisäyksellä ”Seura ei harjoita elin-
keinotoimintaa eikä sen tarkoituksena ole 
taloudellisen hyödyn tai voiton tuottami-
nen jäsenilleen”.
3.§ Jäsenet. Sukukäsite on yleisesti laajentu-
nut. Lisätään teksti ”Sukuun kuuluviksi voi-
daan laskea myös henkilöt, jotka sukunimen 
vaihdoksen kautta käyttävät muuta sukuni-
meä, mutta polveutuvat Koistisista tai ovat 
muutoin tulleet Koististen sukuun”.
Luodaan mahdollisuus kannattajajäsenyy-
delle. Lisätään teksti ”Kannatusjäseneksi 
voidaan hyväksyä yksityinen henki-
lö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka halu-
aa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa”. 
Kannatusjäsenellä on läsnäolo-oikeus suku-
kokouksessa mutta ei äänioikeutta.
”Suvun vanhimman käsitteestä” luovutaan. 
Suvun vanhimman valinta on vaikea suvun 
ollessa iso ja monihaarainen.
4.§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen. 
Täsmennetään erottamissääntöä siinä tapa-
uksessa, kun jäsenmaksuja on laiminlyöty. 
Jäsen voidaan sääntöehdotuksen mukaan 
erottaa, jos kaksi peräkkäistä jäsenmaksua 

on suorittamatta.
5.§ Liittymis- ja jäsenmaksu. 
Ainaisjäsenmaksun suuruudeksi ehdotetaan 
yhdellä kertaa maksettuna kaksikymmen-
kertaista jäsenmaksua entisen kymmenker-
taisen maksun sijaan.
6.§ Hallitus. Hallitus voi sääntöehdotuk-
sen mukaan ottaa sihteerin rahastonhoitajan 
ja muita toimihenkilöitä hallituksen ulko-
puolelta. Toimihenkilö voi olla siten myös 
esimerkiksi tilitoimisto seuran jäsenistön ul-
kopuolelta.
7.§ Sukuseuran nimen kirjoittaminen. 
Nimen kirjoittamisen suhteen varaudutaan 
siihen, että sihteeri ja rahastonhoitaja voivat 
olla hallituksen ulkopuolelta. Säädetään, et-
tä nimenkirjoittajien on oltava hallituksen 
jäseniä.
10.§ Sukuseuran kokousten koollekutsu-
minen. Luovutaan sanomalehtikutsuista. 
Kutsut tehdään kolmekymmentä (30) vuo-
rokautta ennen kokousta jäsenille postitetuil-
la kirjeillä tai jäsenlehdellä ja Internetissä. 
Internet tarkoittaa nyt seuran kotisivuja, mut-
ta säännöissä varaudutaan mahdollisiin muu-
toksiin Internetin viestintämahdollisuuksissa.
11.§ Varsinainen sukukokous (ennen vuo-
sikokous). Nykyisin tilintarkastajat ovat toi-
minnantarkastajia. Tekstissä tilintarkastaja 
korvataan toiminnantarkastajalla. Toiminnan 
tarkastajia ja varamiehiä tarvitaan nykyään 
vain yhdet kumpaakin.
13.§ Sääntöjen muuttaminen ja suku-
seuran purkaminen. Korostetaan su-
kuseuran arkiston säilymisen tärkeyttä 
seuran purkautuessa: ”arkisto luovutetaan 
Kansallisarkistolle tai alueen maakunta-ar-
kistolle taikka muutoin tukemaan suku- ja 
henkilöhistoriallista tutkimustyötä”.

KOISTISTEN SUKUSEURA RY:N SÄÄNTÖUUDISTUS
Esko Koistinen
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1.§ NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Koististen Sukuseura ry, koti-
paikka Heinävesi ja toimialue koko maa.
Yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai 
seura. 
2.§ TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vai-
heita ja historiaa, vaalia niihin liittyviä perineitä ja 
edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenen 
keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimus-
työtä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdol-
lisuuksiensa mukaan
- järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä 
ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia,
- suorittaa ja tukee suku- ja henkilöhistorial-
lista tutkimustoimintaa,
- kerää ja arkistoi sukua/sukuja koskevaa tie-
toutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa,
- harjoittaa seuran tarkoituksen toteuttamista 
edistävää julkaisutoimintaa,
- toteuttaa yhteistyötä sukututkimus-, koti-
seutu-, kaupunki- ja kyläyhdistysten sekä muiden 
tarpeellisten paikallisten, alueellisten ja valtakun-
nallisten yhteistyötahojen kanssa.
Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan tes-
tamentattua tai lahjoitettua omaisuutta sekä avus-
tuksia, perustaa sukututkimus- ja muita rahastoja 
sekä asianomaisella    luvalla järjestää varainkerä-
yksiä ja arpajaisia.  Seura voi omistaa toimintansa 
kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.
Seura ei harjoita elinkeinotoimintaa eikä sen tarkoi-
tuksena ole taloudellisen hyödyn tai voiton tuotta-
minen jäsenilleen.
3.§ JÄSENET
Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväk-
syä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän 
tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai tämän puo-
liso.
Sukuun kuuluviksi voidaan laskea myös henkilöt, 
jotka sukunimen vaihdoksen kautta käyttävät muu-
ta sukunimeä, mutta polveutuvat Koistisista tai ovat 
muutoin tulleet Koististen sukuun.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen 
henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa 
tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy ha-
kemuksesta seuran hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai –jäseneksi voidaan hal-
lituksen esityksestä seuran sukukokouksessa kutsua 
henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut 
yhdistyksen toimintaa.
4. § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoitta-
malla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheen-
johtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen 
kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen sukuseurasta, jos jäsen 
on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamat-
ta viimeksi kuluneelta kahdelta kalenterivuodel-
ta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, 
joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on 
menettelyllään sukuseurassa tai sen ulkopuolella 
huomattavasti vahingoittanut sitä tai ei enää täytä 
laissa taikka sukuseuran säännöissä mainittuja jä-
senyyden ehtoja.
5. § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perit-
tävän liittymismaksun ja vuotuisen tai ainaisjä-
senmaksun   suuruudesta erikseen kummallekin 
jäsenryhmälle päättää  varsinainen sukukokous.  
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suori-
ta jäsenmaksuja.
Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsen-
maksusta korkean iän, sairauden tai muun vastaa-
van syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen 
perusteella.
Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka 
yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kaksikym-
menkertaisena.
Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä 
seuraan ja ovat vapaat jäsenmaksusta.  Heillä ei ole 
äänioikeutta seuran kokouksissa.
6.§ HALLITUS
Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 
vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtaja ja 8 muuta varsinaista jäsentä.  Jäseniä 

KOISTISTEN SUKUSEURA RY:N SÄÄNNÖT
Hallituksen ehdotus vuosikokoukselle 2018
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valittaessa otetaan huomioon mahdollisuuksien 
mukaan eri sukuhaarojen tasapuolinen edustus.  
Hallituksen toimikausi on varsinaisten sukukokous-
ten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan tai ottaa ulkopuo-
lelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat 
toimihenkilöt.  Hallitus voi perustaa tarpeellisia toi-
mikuntia tai neuvoa-antavia elimiä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen esty-
neenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun 
he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 
puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet 
sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
mukaan luettuna, on läsnä. Äänestys ratkaistaan yk-
sinkertaisella äänten enemmistöllä.  Äänten men-
nessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa 
kuitenkin arpa.  
Seuran hallitus pitää sukuseuran jäsenluetteloa.
7.§ SUKUSEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Sukuseuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjoh-
taja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai ra-
hastonhoitajan kanssa.  Allekirjoittajien tulee olla 
hallituksen jäseniä.
8. TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS
Seuran tilikausi päättyy vuosittain 31.12.
Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja halli-
tuksen vuosikertomukset on annettava toiminnan-
tarkastajalle viimeistään kuukautta ennen varsinaista 
sukukokousta.  Toiminnantarkastajan tulee antaa 
kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa 
ennen sukukokousta hallitukselle.
9.§ SEURAN KOKOUKSET
Seuran vuosikokouksena on varsinainen sukukoko-
us, joka pidetään joka vuosi hallituksen määräämä-
nä päivänä huhti-syyskuun aikana.  
Ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran su-
kukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen 
olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa 
(1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kir-
jallisesti vaatii.  Kokous on pidettävä kolmenkym-
menen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus 
sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Seuran sukukokouksessa jokaisella varsinaisella 
jäsenellä  ja kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäse-
nellä sekä yksi (1) ääni.  Kannatusjäsenellä on ko-

kouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Sukukokouksen  päätökseksi tulee   ellei säännöissä 
ole toisin määrätty,   se mielipide,   jota on kannat-
tanut yli puolet annetuista äänistä.  Äänten mennes-
sä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, 
vaaleissa kuitenkin arpa.  
10.§ SUKUSEURAN KOKOUSTEN 
KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava sukuseuran kokoukset 
viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta en-
nen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai jä-
senlehdillä sekä internetissä. 
11.§ VARSINAINEN SUKUKOKOUS
Seuran varsinaisessa sukukokouksessa  käsitellään 
seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihtee-
ri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kak-
si ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösval-
taisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toi-
minnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 
ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja 
menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruu-
det seuraavaksi toimikaudeksi. 
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet.
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja tälle vara-
henkilö seuraavaksi toimikaudeksi
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut 
asiat
11. Kokouksen päättäminen
12.§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA 
SUKUSEURAN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purka-
misesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään 
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista 
äänistä.  Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen 
muuttamisesta tai sukuseuran purkamista koskevan 
asian esillä olosta.
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KOISTISTEN SUKUSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 
VUODELTA 2017
Vuosi 2017 oli Koististen Sukuseura ry:n 
26. toimintavuosi. Vuoden lopussa jäseniä 
oli 222 henkilöä. 
   Varsinainen jäsenkokous ja sukujuhla pidet-
tiin 17.-18. kesäkuuta Joensuun Suhmurassa. 
Osanottajia oli 63. Alussa vietettiin hil-
jainen hetki poisnukkuneiden muistoksi. 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko 
Koistinen ja sihteeriksi Pirkko Markkanen.    
Kokous valitsi alkavalle toimintakaudel-
le seuran puheenjohtajaksi Esko Koistisen, 
varapuheenjohtajaksi Irma Koistisen, sih-
teeriksi Pirkko Markkasen ja rahaston-
hoitajaksi Jaakko Koistisen. Hallituksen 
jäseniksi valittiin Tuija Kainulainen, 
Hannu Koistinen, Heikki Koistinen, Pentti 
Koistinen, Sakari Koistinen ja Pirjo Räsänen. 
Toiminnantarkastajiksi valittiin Matti 
Koistinen (Outokumpu) ja Anssi Koistinen 
(Heinävesi) sekä varalle Jaana Koistinen 
(Varkaus) ja Pekka Koistinen (Kuopio). 
    Vuosikokous hyväksyi hallituksen esit-
tämän toimintasuunnitelman ja tulo- ja me-
noarvion (Koistinen 1/2017).  Hallitus esitti, 
että edellisten tilikausien ylijäämällä va-
raudutaan sukututkimuksen ja sukukirjan  
toteuttamiseen. Toimikuntiin valittiin seu-
raavat henkilöt:
   Sukututkimustoimikunta:
Puheenjohtaja Pirkko Markkanen (halli-
tus), jäsenet Eeva-Liisa Höytämö, Veikko 
Keinänen,  Pentti Koistinen (hallitus), ja 
Pirjo Räsänen (hallitus). 
   Kokous- ja tapahtumatoimikunta:
Puheenjohtaja Irma Koistinen (hallitus), 
jäsenet Tuija Kainulainen (hallitus), Anssi 
Koistinen ja Heikki Koistinen (hallitus).
   Tuotetoimikunta:

Puheenjohtaja Hannu Koistinen (hallitus), 
jäsenet Jaakko Koistinen (hallitus), Maire 
Koistinen ja Sakari Koistinen.
   Julkaisu- ja tiedotustoimikunta:
Puheenjohtaja Esko Koistinen (hallitus), jä-
senet Arto Koistinen, Olavi Koistinen, Outi 
Koistinen ja Virpi Koistinen.
   Sukujuhlassa julkaistiin Koististen 
Suku II sukukirja. Heikki Turunen ja Ari 
Kolehmainen esittelivät toteuttaman-
sa teoksen. Vuosikokouksen päätöksellä 
Tuusniemen Osuuspankista otettiin 8 500 
euron laina kirjan painatuskuluihin. Laina-
aika on kaksi vuotta.
   Sunnuntaina tutustuttiin Joensuun 
Ruusupuistoon ja Koististen nimikkoruu-
suun sekä vierailtiin Kolin Luon-tokeskus 
Ukon näyttelyssä ”Katse kansallismaise-
maan”. Osallistujia oli parikymmentä.
   Hallitus kokoontui neljästi. Sukutut-
kimustoimikunta tarkisti ja tallensi suku-
tietoja sekä antoi jäsenille tiedonantoja. 
Sukututkija Ari Kolehmainen teki suku-
seuralla geenitutkimusta. Kokous- ja ta-
pahtumatoimikunta valmisteli vuoden 2017 
sukujuhlaa ja alustavasti vuoden 2018 su-
kukokousta. Tuotetoimikunta ylläpiti tuote-
valikoimaa. Julkaisu- ja tiedotustoimikunta 
hallinnoi seuran Internet-sivuja  http://www.
koistiset.net ja toimitti kaksi KOISTINEN-
jäsenlehteä. Anssi Koistinen ylläpiti seuran 
Facebook-sivuja. 
  Toiminta rahoitettiin jäsenmaksuilla, ar-
pajaisilla sekä myymällä seuran tuotteita. 
Jäsenmaksu oli 20 euroa, alle 25 -vuotiaille 
10 euroa. Ainaisjäsenmaksu oli 200 euroa. 
  Kuopiossa 14.4.2018 Esko Koistinen 

Sukuseuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuk-
si käytetään seuran varat tarkoituksen edistämiseen 
purkautumisesta päättävän kokouksen määräämäl-
lä tavalla.  
Arkisto luovutetaan Kansallisarkistolle tai alueen 

maakunta-arkistolle taikka muutoin tukemaan su-
ku- ja henkilöhistoriallista tutkimustyötä.  
13.§ YHDISTYSLAIN NOUDATTAMINEN
Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimas-
sa olevia määräyksiä.
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KOISTISTEN SUKUSEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 
TOIMINTAKAUDELLE 2018 – 2019
Hallituksen ehdotus vuosikokoukselle
Toimintasuunnitelma:
Koististen Sukuseura ry selvittää suvun vaiheita ja vaalii suvun perinteitä sekä edistää yh-
teenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa sääntöjensä mukaisesti. 
Toimintaa toteutetaan toimikunnissa (sukututkimustoimikunta, kokous- ja tapahtuma-
toimikunta, tuotetoimikunta, julkaisu- ja tiedotustoimikunta). Toimikunnat laativat vas-
tuualueeltaan suunnitelman hallituksen syyskokoukselle (9.2018) ja raportoivat tulokset 
hallituksen kevätkokoukselle (3.2018). Hallitus raportoi vuosikokoukselle.
Vuosikokous valitsee toimikunnille puheenjohtajat hallituksen jäsenistä sekä lisäksi jokai-
seen toimikuntaan vähintään yhden henkilön hallituksen ulkopuolelta. Hallituksen järjes-
täytymiskokous päättää hallituksen jäsenten osallistumisen toimikuntiin niin, että jokainen 
kuuluu johonkin toimikuntaan. Sihteeri ja rahastonhoitaja päättävät itse haluavatko johon-
kin toimikunnista. Toimikunnat voivat kutsua toimintaansa seuran jäseniä. Seuran sään-
töjen mukaan myös hallitus voi perustaa haluamiaan toimikuntia.
Vuoden 2018 aikana uudistetaan seuran säännöt. Rekisteriselosteet uudistetaan uusien 
EU-säännösten mukaisiksi.
Talousarvio:

Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, arpajaisilla sekä myymällä sukuseuran sukukirjaa, 
vaakunataulua, isännänviiriä, t-paitoja ja muita seuran tuotteita.

Tuotot € Kulut €
Jäsenmaksut  3 000 Sukukokous      500
Myyntituotteet     400 Lehti-ilmoitukset      300
Arpajaiset     200 Myyntituotteet          0
Talletuskorko       10 2 x KOISTINEN -lehti   1 000
Kirjamyynti  3 500 Sukututkimus      450

Kotisivujen ylläpito      200
Toimistokulut       100

   Palvelumaksut         50
Lähdevero           5

Yhteensä  7 110   2 875
Tulos, ylijäämä  4 235
Lainan lyhennys   4 150  
Varat pankissa 1.1.2017  7 621 Varat pankissa 1.1.2018   4 325
Varojen muutos 2017  3 296   Varojen muutos 2018        85
Varat pankissa 31.12.2017  4 325 Varat pankissa 31.12.2018    4 410

Kuva Pixabay
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Koististen Sukuseuran sukukirja Koististen 
suku II on myynnissä seuran sukukokouk-
sessa 9.6.2018 Punkaharjulla Suomen 
Metsämuseo Lustossa ja tilattavissa seuran 
hallituksen jäseniltä.
Kirjan hinta on seuran jäsenille 60,- euroa ja 
muille 75,- euroa. Lisäksi veloitetaan pos-
tituskulut.

KOISTISTEN SUKU II MYYNNISSÄ

OLAVI KOISTISEN
ESIKOISTEOS PALKITTIIN
Olavi Koistisen esikoisnovellikokoelma 
Mies joka laski miljardiin voitti arvoste-
tun Kalevi Jäntin kirjallisuuspalkinnon. 
Helsingin Sanomien esikoiskirjakilpailus-
sa teos sijoittui toiseksi ja oli ehdolla myös 
Runebergin suomalaisen kirjallisuuden pal-
kinnon saajaksi.
Kustantaja on Kustannusosakeyhtiö Kosmos. 
Olavi työskentelee toimittajana Helsingin 
Sanomissa ja on Koististen Sukuseura ry:n 
jäsen.

EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) aletaan 
soveltaa 25.5.2018 alkaen. Asetus koskee 
kaikkia yrityksiä ja yhteisöjä. Asetuksen 
myötä yhteisöille tulee uusia velvollisuuk-
sia EU:n kansalaisten henkilötietojen käsit-
telyyn. Keskeistä on, että osoitusvelvollisuus 
tietosuojaperiaatteiden noudattamisesta on 
nyt organisaatioilla.
 GDPR-asetuksen ydinkohtia ovat:
 - Henkilötietoja on käsiteltävä lainmukai-
sesti
- Kerätä voi vain asianmukaisia ja olennai-
sia tietoja
- Henkilötietorekisteri on suojattava
- Rekisterinpitäjän on pystyttävä osoitta-
maan, että asetuksen vaatimuksia on nou-
datettu
 Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoja, joiden 
avulla henkilö voidaan tunnistaa. Näitä tie-
toja ovat esimerkiksi nimi, osoite ja henki-

lötunnus. Yhdistyslain mukaisesti sukuseura 
ylläpitää jäsenluetteloa. Tämä ja seuran su-
kututkimustietokanta ovat henkilörekisterei-
tä, ja niistä on laadittava rekisteriselosteet.
 "Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterin-
pitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden 
on pääsääntöisesti ylläpidettävä selostet-
ta sen vastuulla olevista käsittelytoimista, 
jotta voidaan osoittaa, että ne ovat asetuk-
sen mukaisia. Selosteen on asetuksen mu-
kaan oltava kirjallisessa muodossa ja se on 
pyydettäessä toimitettava viranomaiselle." 
(Oikeusministeriö 2017)
Koististen sukuseuran jäsenrekisterien re-
kisteriselosteet ovat olleet nähtävänä seu-
ran kotisivuilla (https://www.koistiset.net). 
EU:n tietosuoja-asetus ei aiheuta merkittä-
viä muutoksia rekisteriselosteisiin eikä su-
kuseuran käytäntöihin. Seura tulee kuitenkin 
tarkistamaan selosteiden sisällön ja seuran 
käytännöt asetuksen mukaisiksi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY KOISTISTEN SUKUSEURA RY:SSÄ
Sakari Koistinen



11

KOISTISTEN SUKUSEURA RY

TOIMIHENKILÖT, YHTEYS- JA TILITIEDOT
www.koistiset.net

Tehtävä ja nimi Osoite Puhelin Sähköposti
Puheenjohtaja
Esko Koistinen 

Messuportink 8 B 19
70840 Kuopio 

040-521 4124 esko.koistinen@iki.fi

Sihteeri,
sukututkimus
Pirkko Markkanen

Metsärinteentie 44
78500 Varkaus

044-210 8766 pirkko.markkanen
@luukku.com

Rahastonhoitaja
Jaakko Koistinen

Ritoniementie 50
71200 Tuusniemi

044-066 1022 jaakko.koistinen
@luukku.com

Varapuheenjohtaja
Irma Koistinen

Myllärintie 1 C 10
80400 Ylämylly

050-325 3787 irmakois@hotmail.com

Hallituksen jäsen
Tuija Kainulainen

Paatsamatie 5
80130 Joensuu

050-355 4233 tuija.kainulainen
@karelia.fi

Hallituksen jäsen
Sakari Koistinen

Salmenkatu 7 C 18
75500 Nurmes

040-555 9575 sakari.koistinen
@iki.fi

Hallituksen jäsen
Hannu Koistinen

Borginkatu 15 D
78300 Varkaus

0400-577 317 hannu.koistinen
@storaenso.com

Hallituksen jäsen
Heikki Koistinen

Nuottaniementie 27 B 4
80140 Joensuu

0400-185 153 heikki.koistinen
@outlook.com

Hallituksen jäsen
Pentti Koistinen

Sarvikummuntie 15
79940 Vihtari

040-521 0662 pentti.koistinen
@suomi24.fi

Hallituksen jäsen
Pirjo Räsänen

Löydönraitti 109
52320 Vitsiälä

040-746 4770 pirjo.rasanen@surffi.fi

Sukututkimus
Heikki Turunen

Saaristokatu 36 B 10 
70840 Kuopio

040-537 4632 heikki.turunen
@dnainternet.net

- Sukuseuran pankkitili: FI62 5482 0620 0385 84 “Koististen Sukuseura ry”
- Jäsenmaksut: varsinainen jäsen 20,- €, alle 25 vuotias 10,- €, ainaisjäsen 200,- €
- Jäsenmäärä 222 henkilöä
- Muista ilmoittaa osoitteenmuutoksesta sihteerille, kiitos!

Sukuseuran toimihenkilöt kiittävät saamastaan postista. Toivomme edelleen sukuseuran 
arkistoon sukuselvityksiä ja muuta suvun historiasta kertovaa materiaalia. Toivomme 
myös tarinoita, muistelmia ja vanhoja valokuvia julkaistavaksi seuran lehdessä. 
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KUTSU SUKUKOKOUKSEEN 

Koististen Sukuseura ry:n sääntömääräinen 
vuosikokous pidetään 

9.6.2018
Punkaharjulla Suomen Metsämuseo Lustossa

osoitteessa Lustontie 1, 58450 Punkaharju.
- ilmoittautuminen ja sukuinfopiste klo 10.00

- lounas klo 11.00

- sääntömääräinen vuosikokous klo 12.00
* sääntömääräiset asiat

* päätetään sääntöuudistuksesta
          - kokouksen jälkeen tutustutaan Metsämuseo Lustoon

ILMOITTAUTUMISESTA, MAJOITTUMISESTA
 JA MUUT LISÄTIEDOT s. 3 - 4    


