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Terve taas! 

Vuosi on vaihtunut ja aloittelemme uuden vuoden toimintakautta vähitellen. 

Lunta on tosi vähän, joten epävarmoin mielin suunnittelemme Hiihtolomatoimintaa mökillä. 

Järjestämme ulkotoimintaa, grillaten ja pyörittäen Hoijakkaa, jos on lunta.  

Päiväksi päätimme su 26/2 klo 11-13 

Karaokekahviloita aloitamme Bultbon mökillä 15/1 klo 14.00 ja  

jatkamme niitä noin kerran kuussa. Seuraava on 12/2 klo 14.00 

Vuosikokous on sunnuntaina 26/2 2023 klo 15 mökillä. Tarjoamme voileipäkakkukahvit ja 

vietämme myös Ruotsinsuomalaisten päivää mökillä noin klo 16 Vuosikokouksen jälkeen.  

Tässä lehdessä on kutsu kokoukseen ja esityslista, niin tiedätte mitä asioita siellä käsitellään.  

Oletko kiinnostunut Naistoiminnasta, olemme suunnittelemassa matkaa Tukholmaan kirsikka-

puiden kukkimisen aikaan huhtikuussa, kysy Hannelelta 072-2221172 ja ilmoittaudu. 

Naistoimintaa aloitellaan 29/1 mökillä klo 14.00 ja siellä mm suunnitellaan opintokäyntiä. 

Suomen kieli ei oikein siirry jälkipolvillemme helposti. Seuralla olisi projekti, johon tarvitaan 

koko suvun apua, että lapsoset saisivat kuulla suomen kieltä joka päivä ainakin vähän. Silloin 

siitä ehkä tarttuisi lyhyitä lauseita heidänkin sanavarastoonsa ja suomen kieli voisi olla 

lapsenlapsiemmekin osaama kieli. Ehkä lapset saisivat halun opetella lisää ja heistä tulisi 

monikielisiä, sillä ruotsia ja englantia kaikki lapset jo oppivat koulussa. Suomalaiset firmat 

tarvitsevat kielitaitoisia työntekijöitä tulevaisuudessakin, puhumattakaan sairaanhoidosta ja 

tulkeista.  Kunpa suomen kieli kuuluisi kouluaineisiin luonnollisena meidän lapsenlapsillemme. 

Jäsenmaksun aika on koittanut. Haluathan edelleenkin olla seuramme jäsen? 

  

                                  Seuraterveisin  Hannele Kumpulainen 

 

   Hiihtoloma mökillä sunnuntaina 26/2 2023 klo 11-13 

  Ulkotoimintaa kuten Hoijakka-kyytiä, jos on lunta. Grillausta. 

  Lapsille ilmainen, mutta aikuiset maksaa kuten aikaisemminkin. 

  Sportlovs aktivitet på Bultbo-stugan 26/2 2023 kl 11-13 

  Uteaktiviteter som Hoijakka, om vi har snö.  Korvgrillning. 

  Gratis för barnen, men vuxna betalar som förut. SKSS/SKFF 

 

 

   

 

 

https://www.tispain.com/2011/05/origen-e-historia-del-karaoke.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Skutskärin Suomi-Seuran 

VUOSIKOKOUS 
BULTBON MÖKILLÄ  

sunnuntaina 26/2 2023 klo 15.00 

 Esillä sääntömääräiset asiat kuten toimintakertomus ja tilinpäätös, virkailijoiden 

valinnat ja talousarvio sekä toimintasuunnitelma 2023-2024.  

Esityslistan saatte nyt ja vaalivaliokunnan listan ehdottaa henkilöitä,  

Mutta muut asiakirjat saatte kokouksessa. 

Tervetuloa vaikuttamaan seurasi asioihin!  

Vaalivaliokunnalle esitätte ehdokkaita johtokuntaan tai meilillä 

skutskarin.suomiseura@gmail.com  

SÄÄNTÖJEN MUKAAN ON VAIN YKSI VUOSIKOKOUS VUODESSA. 

                                       Tervetuloa // SKSS 

                 Johtokunta kokoontuu 13.00 

                         TARJOAMME VOILEIPÄKAKKU KAHVIT 

 

Skutskärs Finskaföreningens 

ÅRSMÖTE 
Söndag den 26/2 2023 kl 15.00  

på Bultbostugan  

ni får dagordningen här i tidningen 

valberedningen tar emot förslag till styrelsen mm 

kontakta Jorma Karhapää 070-7226092 före 10/2 2023 

 Stadgeenliga ärenden  

Välkommen // SKFF 

Vi bjuder på smörgåstårta till kaffe 

mailto:skutskarin.suomiseura@gmail.com


Vuosikokouksen esityslista 26/2 2023 
 

1.      Kokouksen sääntöjenmukaisuus.  

2.      Läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus 

3.      Kokouksen työjärjestys  

4.      Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja äänten- 
         laskijoiden valinta.  

5.      Yhdistyksen ja mahdollisten jaostojen toimintakertomusten hyväksyminen  

6.      Yhdistyksen ja mahdollisten jaostojen tilinpäätöksen ja tilintarkastajien  
          lausunnon esitteleminen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden 
          myöntäminen tilivelvollisille.  

7.      Jäsenmaksun suuruus seuraavaksi vuodeksi  

8.      Kokousten koollekutsumistapa. 

9.      Palkkiot ja matkakustannusten korvaaminen.  
10.    Yhdistyksen seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma.  

11.    Yhdistyksen puheenjohtajan, johtokunnan varsinaisten jäsenten ja vara- 
         jäsenten valinta.  

12.    Kahden tilintarkastajan ja näiden henkilökohtaisten varajäsenten valinta  
         tarkastamaan seuraavan toimintavuoden hallintoa, taloudenhoitoa ja tilejä.  
13.    Vaalivaliokunnan valinta.  

14.    Tarvittavien jaostojen asettaminen ja niiden puheenjohtajien/vetäjien nimeäminen. Jaostoja ei  
           seurassamme ole, mutta nimeämme kerhojen vetäjät.  

15.    Yhdistyksen edustajien valinta piirin kokouksiin 

16.    Yhdistyksen edustajien valinta liiton kokouksiin.  

17.    Liittohallituksen esittämät asiat.  

18.    Johtokunnan muut kokoukselle esittämät asiat.  

       19.    Jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat 

       20.    Kokouksen lopettaminen 

 

Vaalivaliokunta haluaa esityksiä henkilöiksi 

johtokuntaan ja tilintakastajiksi 

Ilmoittakaa esityksenne  Jorma Karhapäälle 

                                                       ennen 10/2 2023 

                 Puhelin  070-722 60 92 

    JUHLISTAMME MYÖS 

     RUOTSINSUOMALAISTEN PÄIVÄÄ            

VUOSIKOKOUKSEN JÄLKEEN 



Tiedoksi muutokset muistamisissa merkkipäivinä ja hautajaisissa. 

Olemme päättäneet johtokunnan kokouksessa 1/10 2017 että muistamme pyöreinä 

vuosina  50 vuotiaita kortilla ja 150kr lahjakortilla, mutta seuraavat tasakympit vain 

onnittelukortilla. Ruusupuketti viedään, jos seuran edustaja osallistuu järjestettyyn 

synttärijuhlaan.   

Hautajaisissa muistaminen: muistamme vain suruadressilla.  

Käsikukka, jos edustaja seuran puolesta hautajaisissa.  

Kunniajäseniä muistetaan 250kr kukkalaitteella. 

Johtokunta/Hannele Kumpulainen 

 

 

JÄSENMAKSUN / Medlemsavgift till Handelsbanken   

VOIT SUORITTAA SEURAN TILILLE HANDELSPANKKIIN   5048-9186 

Osoita maksusuoritus/skriv: SKUTSKÄRS FINSKA FÖRENING 

TAI KÄTEISELLÄ JOHTOKUNNAN JÄSENILLE / eller kontant till styrelsen 

Aikuiset/vuxna: 150kr 

Vanhukset/äldre +80v/år: 80kr 

Perhe/familj: 300kr 

Yksinhuoltajaperhe/ensamståendefamilj: 150.- 

Lapset/barn alle/under 18v/år  50kr 

Kirjoita maksusuoritukseen nimesi, uusilta jäseneniltä tarvitsemme enempi tietoja, ota 

yhteys johtokuntalaisiin tai sähköpostilla skutskarin.suomiseura@gmail.com  

Skriv ditt namn så vi vet vem som har betalat. Kontakta styrelsen eller mejla om du har 

frågor. 

 

 

       JOS HALUAT SEURAVIESTIN SÄHKÖPOSTINA ja VÄREILLÄ 

Ilmoita oma sähköpostiosoitteesi seuralle. 

Paperinen Seuraviesti lähetetään vain niille joilla ei ole sähköpostia 

 

Seuralla on myytävänä: 

Ruotsinsuomalainen Ruokakirja á 100kr 

Suomalaisia CD levyjä 

Suomalaisia suruadresseja á 100.- /50.-  onnittelukortteja á 30.-/25.- 

onnittelupostikortteja ja joulukortteja á 5.-   

Niitä myy Hannele ja johtokunta 

 

mailto:skutskarin.suomiseura@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAUNA / BULTBON MÖKKI 

Tel. / Puh.  070-722 60 92 (Jorma) 

         Huomio…  tilataan pe-la klo 13.00 mennessä 

 

 

            HUOMIOI  MUUTOKSET HINNOISSA 1/1 2023 LÄHTIEN! 

                 Saunaa voivat SKUTSÄRIN SUOMISEURAN JÄSENET tilata vain perjantaiksi ja lauantaiksi  

                                                        klo 14 – 22 välillä hintaan 100.- /tunti. 

                            Sauna on kuitenkin vuokrattava kahdeksi tunniksi kerrallaan, jos ei ole muita saunojia. 

 

            Mökkiä vuokraamme vuorokausihintaan JÄSENILLE 250.- ilman saunaa ja  400.- saunan kanssa. 

Mökin vuorokausivuokra EI JÄSENILLE on 500.- ilman saunaa ja 700.- saunan kanssa. 

Uusin päätös, että mökkiä voi EI-jäsen vuokrata tuntimaksusta 150.-/t. juhlaa tai kokousta varten. 

 

Vuorokausivuokraajat hakevat ja palauttavat avaimen saunapäivystäjälle ennen klo 12.00  

Saunapäivystäjällä on oikeus käydä tarkastamassa, että sääntöjä noudatetaan. 

Saunaterveisin: Jorma Karhapää 



 
 

Avsändare: 
Skutskärin Suomi-Seura 
c/o Kumpulainen 
Vetegatan 29 
814 41 SKUTSKÄR 

 
 

 
 
 

 
Johtokunta/Styrelse  Vuosikokoukseen 2023 asti 

Hannele Kumpulainen (puh.j.)  072-2221172 
                                         Erja Riekki 070-2770014, Jorma Karhapää 070-7226092,  
                                      Rauno Kumpulainen 073-2772306 ja Risto Riekki 070-2404693                
                                Varajäsenet: Seppo Kallio 070-3207188 ja Ensio Jokela 070-2278525  

Rahastonhoitaja Sari Isokivelä  070-2100537 
Tilintarkastajat: Maj-Britt Jakobsson 073-7284764 ja Reijo Keskinen 070-5646960 

Varalla: Irma Larsson 070-3514563 ja Lea Keränen 070-5536919 

 

KAIKKI JÄSENET OVAT TÄRKEITÄ/Alla medlemmar är viktiga 
Jäsenmaksut/Medlemsavgifter:  

aikuiset/vuxna 150kr, vanhukset/äldre +80v. 80kr, lapset/barn 50kr,  
perhe/familj 300kr,  yksinhuoltajaperhe/ensamståendefamilj 150kr 

Pankkitilille/till bankgiro: Handelsbanken 5048-9186 
 

Skutskärin Suomi-Seuran viikoittaista toimintaa/Aktiviteter i Bultbo  
Bultbon mökillä: 
la 10.00 Ukkokerho, vetäjänä Kimmo Halonen, 070-486 10 14 
Kielipolku-suomenkieltä lapsille, jos kiinnostusta riittää, vetäjänä Hannele 
Taiteilijaryhmä kokoontuu mökillä torstaisin 17.00 
Naisryhmä mökillä sunnuntaisin kerran kuussa, soita Hannelelle 072-2221172 

 

                                Jos sinulla on joku toimintaidea niin ota yhteyttä. 
Hannele 072-2221172 tai skutskarin.suomiseura@gmail.com  

Toivottavasti Corona-rokote palauttaa toiminnat normaaliin malliin. 
 

**************!!!**************** 

BETALA MEDLEMSAVGIFTET till Handelsbanken 5048-9186 

Skriv ditt namn så vi vet vem som har betalat 

MAKSA JÄSENMAKSU Handelspankkiin 5048-9186 

Kirjoita nimesi että tiedämme kuka olet 

Osoita maksu/skriv: Skutskärs Finskaförening 

mailto:skutskarin.suomiseura@gmail.com

