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Toimintakertomus 
 
1. Kokoukset ja hallinto. 
 
Sukuseuran hallitus piti tilikokouksensa Kärsämäellä 13.3.2010. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2009 
toimintakertomus ja tilinpäätös, toimintasuunnitelma vuodesta 2010 alkaen ja talousarvio vuodelle 2010 
sukukokoukselle esitettäväksi. Samalla varmistettiin uuden sukukirjan julkaisuaikataulua tähdäten kirjan 
sisällön esittelyyn elokuun 2010 sukujuhlassa. Kirjan julkaiseminen siirtyi vuoden 2011 alkupuolelle ja 
ennakkomyynti aloitettiin joulukuussa 2010.  
 
Sukukokouksessa 14.8.2010 Oulun Pohjankartanossa valittiin sukuseuran puheenjohtajaksi ja esimieheksi 
edelleen vuoteen 2012 asti Veikko Leskelä (Helsinki), hallitukseen uusina jäseninä Pirkko Hietala 
(Kärsämäki) ja Annikki Kaikkonen (Helsinki) sekä uusiksi varajäseniksi Rauni Koivukangas (Nurmijärvi) ja 
Pekko Roman (Oulu).  Pitkäaikainen ansioitunut entinen puheenjohtaja Heimo Luttinen kutsuttiin seuran 
kunniajäseneksi. Juhlapäivä aloitettiin Leevi Madetojan patsaan kukituksella Oulun Pokkisessa.  
 
2. Sukujuhla ja konsertti 
 
Sukutapahtumapäivänä 14.8.2010 pidettiin samalla sukuseuran 25-vuotisjuhla Oulun Pohjankartanossa ja 
tähän liittyvä juhlakonsertti läheisessä Madetojan Salissa. Sukujuhlan juhlapuhujana oli Oulun 
kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Outi Ervasti, juhlahartauden piti rovasti Eino Rauha sekä juhlaesitelmän 
esimies Veikko Leskelä uuden sukukirjan sisällöstä. Jaana ja Jorma Pulkkisen sekä Joni Steinin hallitut 
musiikkiesitykset yhdessä Leena Huttusen stand-up komiikan ohella tuottivat täysipainoisen 
ohjelmakokonaisuuden. Kaksiosaisen juhlakonsertin ensimmäinen näytäntö pidettiin Kokkolan 
Raatihuoneella 1.8.2010 Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlien tilaamana ja loppukonsertti sukuseuran oman 
juhlan yhteydessä. Esiintyjinä olivat mezzosopraano Anne-Marie Andersen Oslosta sekä tenori Janne 
Erkkilä, baritoni Jarmo Ojala ja pianisti Dmitry Pavlov Suomen Kansallisoopperasta. Yhteensä pääosin 
Leevi Madetojan Pohjalaisia - ja Juha-oopperoita käsitteleviin näytäntöihin osallistui noin 300 katsojaa. 
    
3. Huomionosoitukset 
 
Oulun sukujuhlassa palkittiin Sukuseurojen Keskusliiton kultaisella ansiomitalilla seuran esimies Veikko 
Leskelä. Sukuseuran standaarin saivat Outi Ervasti, Suomen Säveltäjät ry, veljessukuseura Karhukankaan 
Koskeloiden puheenjohtaja Teuvo Koskela ja sukuseuralaisista hallituksen aktiivit toimijat Armi Luttinen, 
Anne-Marie Andersen, Pirkko Hietala, Annikki Kaikkonen ja Toivo Junell. Poisnukkuneita ja merkkipäiviä 
viettäneitä jäseniä muistettiin. Sukuseuran vuoden 2010 musiikinopiskelijan stipendin sai Madetojan 
Musiikkilukion opettajakunnan esityksestä keväällä 2010 oppilas Milla Paloniemi. 
 
4. Jäsentoiminta ja verkostoituminen. 
 
Vuosijäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 31.12.2010 yht. 248 (ainaisjäseniä lisäksi 11, uusia jäseniä liittyi 
24 ja poisnukkuneita oli 6). Jäsenyhteydet hoituivat seuran kotisivujen http://www.kemi.fi/madetoja/ ja 
jäsenkirjeiden kautta (2 kpl). Kotisivujen webmasterina toimi edelleen DI Antti Leskelä. Sukuseurojen 
Keskusliiton toimintaan osallistui ensi sijassa esimies Veikko Leskelä ollen läsnä Keskusliiton kevät- ja 
syyskokouksissa, hallituksen ja Keskusliiton oikeudellisen toimikunnan kokouksissa ja muissa 
tapahtumissa. Esimies oli lisäksi eduskunnan hallintovaliokunnan kuultavana ajankohtaisten 
yhdistyslakimuutosten takia ja antoi eri sukuseuroille oikeudellista neuvontaa osallistuen myös 
valtakunnalliseen sukutapahtumaan Vantaalla lokakuussa 2010. 
 
5. Talous.  
 
Sukuseuran talous toteutui pitkälti talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Seuran varainhankinta 
vahvistui Suomen Säveltäjät ry:n ja Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlat ry:n konserttiavustusten vuoksi. 
Jäsenmäärä lisääntyi ilahduttavasti ja tuotemyynti vahvistui. Vuoden 2010 tulos osoitti alijäämää 702,05 
euroa, jota esitetään vapaan oman pääoman tilin vähennykseksi. Pitemmän aikavälin talous - ja 
toimintasuunnitelma tarkistetaan vuosittain ja mahdollinen toimintaylijäämä rahastoidaan tuleviin 
sukututkimustarkoituksiin sukukokouksen tekemällä päätöksellä. 
 
HALLITUS 

http://www.kemi.fi/madetoja/

