
PÖYTÄKIRJA METSÄPIRTIN PELTOSTEN SUKUSEURAN VUOSIKOKOUKSESTA

Aika:                11.8.2007                                          
Paikka:             Päivölän kansanopisto, Valkeakoski 
Läsnä:               Liitteessä 1 mainitut henkilöt

1.  Kokouksen avaus
    Sukuseuran puheenjohtaja Ilmi Pesonen avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
                        Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pauli Kruhse Helsingistä, sihteeriksi Pirkko 

Peltonen Vantaalta sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Mari Johansson 
Porvoosta ja Toivo Peltonen Kouvolasta.

3.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu jäsenille oli lähetetty sähköpostitse ja postitse kesäkuussa. 
Kokouskutsu oli Suvannon Seutu-lehdessä kesäkuun numerossa 4/2007. 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 1.5.2006 – 30.4.2007 ja taseen sekä  
tilintarkastajan lausunnon. Ilmi Pesonen esitteli samalta ajalta toimintakertomuksen. 
 

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 vuosille 2007 – 2008 ja Mirja Blomqvist 
tulo- ja menoarvion tilikaudelle 1.5.2007 – 30.4.2008. Toimintasuunnitelma (liite 2) 
ja talousarvio hyväksyttiin ja jäsenmaksuksi vahvistettiin 10 euroa/henkilö. Alle 18-
vuotiaat nuorisojäsenet ovat maksusta vapaita. Jäsenmaksuja oli 30.4. mennessä 
saatu 58 henkilöltä; osa jäsenmaksuista on tullut vasta tilikauden jälkeen.

Toimintasuunnitelmasta käytiin keskustelua, ja ajatuksia tuli mm.toimikunnan 
perustamisesta sukukokouksen valmistelua varten, kokouksen pitoajankohdasta ja
paikasta, sukuseuran symboli/logoehdotuksista, sukututkimuksesta, tiedotuksesta, 
tietojen keruusta ja vunukkatyöstä.

8.  Hallituksen jäsenten valinta
Kimmo Laulajainen (Valpuri), Päivi Tuohisto-Kokko (Matti) ja varajäsen Merja 
Haaslahti (Pekka) olivat ilmoittaneet, että eivät ole enää käytettävissä.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ilmi Pesonen (Matti)



Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat Mirja Blomqvist (Pekka), Pauli Kruhse 
(Paavo), Ari Peltonen (Paavo) ja Pirkko Peltonen (Tahvo).
Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Mari Johansson (Tahvo, Valpuri) Porvoosta ja 
Leni Knutar (Tahvo, Pekka) Punkalaitumelta.
Varajäsenenä jatkaa Raija Lampimäki (Paavo) ja uudeksi varajäseneksi valittiin 
Liisa Anttalainen (Pekka) Raisiosta.

9. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
Varsinaisena tilintarkastajana jatkaa Tuomo Lekkerimäki Hollolasta ja 
varatilintarkastajaksi valittiin Toivo Peltonen Kouvolasta.

10. Yhdistyksen rekisteröiminen
Ilmi Pesonen esitteli yhdistyksen rekisteröitymisen nykyvaiheen. Käytiin läpi 
Patentti- ja rekisterihallituksen käsittelijän ehdottamat muutokset yhdistyksen 
sääntöihin. 
Kokous hyväksyi säännöt muutoksineen. 

 Liitteinä vanhat säännöt muutosehdotuksineen (liite 3) ja uudet hyväksytyt säännöt 
(liite 4 ).

11. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pauli Kruhse                                                           Pirkko Peltonen
puheenjohtaja                                                         sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu

Toivo Peltonen                                                        Mari Johansson
pöytäkirjantarkastaja                                               pöytäkirjantarkastaja
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