PÖYTÄKIRJA METSÄPIRTIN PELTOSTEN SUKUSEURAN VUOSIKOKOUKSESTA
Aika:
Paikka:
Läsnä:

12.8.2006
Kilan Rälssitila, Mynämäki
Liitteessä mainitut 76 henkilöä

1. Kokouksen avaus
Sukuseuran puheenjohtaja Ilmi Pesonen avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pauli Kruhse Helsingistä, sihteeriksi Raija-Liisa
Itäpää Helsingistä sekä pöytäkirjantarkastajiksi Martti Peltonen Kauhajoelta ja Pirjo
Järvinen Helsingistä.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu jäsenille oli lähetetty sähköpostitse ja postitse kesäkuussa. Kokouskutsu
oli Suvannon Seutu -lehdessä kesäkuun numerossa 4. Kokous todettiin lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittely
Mirja Blomqvist esitteli tuloslaskelman ajalta 4.7.2004-30.4.2006 ja taseen sekä
tilintarkastajien lausunnon. Ilmi Pesonen esitteli toimintakertomuksen ajalta 4.7.200430.4.2006.
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
vastuuvapauden.
7. Toimintasuunnitelman, tulo-ja menoarvion sekä jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen
Ilmi Pesonen esitteli toimintasuunnitelman 2006-2007 ja Mirja Blomqvist tulo-ja
menoarvion tilikaudelle 1.5.2006-30.4.2007. Toimintasuunnitelma ja talousarvio
hyväksyttiin ja jäsenmaksuksi vahvistettiin 10 euroa/henkilö. Alle 18-vuotiaat
nuorisojäsenet ovat maksusta vapaita. Seuralla on 79 jäsentä (tilanne 12.8.2006).
Toimintasuunnitelmasta virinneessä keskustelussa todettiin, että Metsäpirtti Seuran
puheenjohtaja Kalevi Hyytiä kerää internettiin Metsäpirtin talokartoitusta vuoteen
1906 asti (intimiteettisuoja 100 vuotta). Taloja ja henkilöitä koskevia tietoja voi kertoa
Hyytiälle tai sukuseuran hallituksen jäsenille. Vanhoja kertomuksia ja valokuvia
otetaan mielellään vastaan sukuseuran ja metsäpirttiläiseen julkaisutoimintaan. Lisäksi
sukuseura toivoo löytävänsä uusia sukulaisia jäsenkirjepostituksen piiriin, joten seuran
jäseniltä toivotaan osoitetietoja seuraan vielä kuulumattomista Pauli Peltosen
jälkeläisistä.

2

Ilmi Pesonen kertoi, että seuralle on tehty suvun symboliksi seuraavat ehdotukset:
peruna kukasta mukulaan, aallonmurtaja, kullero sekä P-kirjain ja sukuhaarat. Seuran
jäsenten toivotaan tekevän aktiivisesti ehdotuksia suvun symboliksi.
Hallitus toivoo, että suvun jäsenet täyttäisivät sukututkimuslomakkeita.
Sukututkimuksen piirissä ovat henkilöt vuoteen 1939 saakka, mutta sen jälkeiset
polvet puuttuvat.
Seuraavien sukukokousten pitopaikaksi toivottiin suosituimmuusjärjestyksessä
seuraavia: Vakka-Suomi, Häme, Pohjanmaa ja pääkaupunkiseutu. Kokousten pito eri
maakunnissa edesauttaa Paulin jälkeläisten löytymistä.
8. Hallituksen jäsenten valinta
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ilmi Pesonen (Matti)
Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat Mirja Blomqvist (Pekka), Pauli Kruhse
(Pauli), Kimmo Laulajainen (Varpu), Ari Peltonen (Pauli), Pirkko Peltonen (Tapani)
ja Päivi Tuohisto-Kokko (Matti).
Varajäsenenä jatkaa Merja Haaslahti (Pekka). Toisen varajäsenen Raija-Liisa Itäpään
(Pauli) tilalle valittiin Raija Lampimäki (Pauli) Vammalasta.
9. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
Varsinaisena tilintarkastajana jatkaa Tuomo Lekkerimäki Hollolasta ja
varatilintarkastajana Pentti Toivanen Vihdistä.
10. Yhdistyksen rekisteröiminen
Ilmi Pesonen esitteli hallituksen esityksen yhdistyksen rekisteröitymisestä.
Tärkeimmät syyt rekisteröimiselle ovat juridisen henkilön vakavammin otettava
asema ja vastuun siirtyminen yksityishenkilöiltä oikeuskelpoiselle yhdistykselle.
Kokous päätti yksimielisesti rekisteröidä sukuseuran.
11. Puheenjohtaja päätti kokouksen.
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puheenjohtaja

Raija-Liisa Itäpää
sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu
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pöytäkirjantarkistaja

Pirjo Järvinen
pöytäkirjantarkistaja

