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Kello 11 alkoi Metsäpirtin Peltosten sukuseuran ensimmäinen kokous. 
 
Asian liikkeelle saamiseksi pidettiin Metsäpirtin Saaroisissa, Tappariin ja Saunasaareen johtavan 
tien risteyksen lähistöllä 4.7.2004 kauniissa maisemassa Pirkko Peltosen, Eija-Liisa Veijalaisen, 
Ilmi Pesosen sekä Kalevi ja Pirkko Hyytiän kesken sukuseuran perustava kokous, jossa valtuutettiin 
Metsäpirtti Seuran sihteeri Ilmi Pesonen kutsumaan koolle ensimmäisen sukukokouksen. Ilmin 
lähettämien kirjeiden ja yhteydenottojen sekä kokouksesta kertovien ilmoitusten perusteella paikalle 
oli saapunut 46 (liite 1) sukuseuran toiminnan aloittamisesta kiinnostunutta Pauli (Paavo, Påhl) 
Peltosen jälkipolven jäsentä ja heidän puolisoaan. 
 
Kokoustilaan olivat Maire ja Pirkko Peltonen sekä Ilmi Pesonen järjestäneet kahvitarjoilun 
asiankuuluvine piirakoineen ja munavoineen. Kokous lausui heille hienosta tarjoilusta lämpimät 
kiitokset.  
 
Ennen virallista kokousosuutta Metsäpirtti Seuran puheenjohtaja Kalevi Hyytiä tutustutti osallistujat 
laajaan Metsäpirtin Internet-sivustoon (http://www.metsapirtti.net) videoprojektoriesityksenä. 
Tämän jälkeen kukin kokouksen osanottaja esittäytyi. Kunkin osalta Kalevi oli laatinut 
sukuselvityksen tietokoneelle aina Pauli Peltosen neljään poikaan (Matti, Pauli, Pekka ja Tapani) ja 
yhteen tyttäreen (Varpu) saakka, joista kunkin läsnä olleen sukuhaara alkaa. Esittelyjen ohessa 
osanottajien kesken vallitsi vireä keskustelu. Läheisempiin tai etäisempiin sukulaisiin oli tässä 
yhteydessä mainio tilaisuus tutustua. 
 
Ilmi selosti tämän jälkeen omia Metsäpirtin Peltosiin liittyviä kohtaamisia.  
 
Kello 13.55 siirryttiin varsinaiseen kokoukseen. Ilmi oli laatinut kokoukselle oheisen (liite 2) 
alustavan esityslistan. Kokouksen kulku oli seuraava: 
 
1. Avaus 

 Ilmi Pesonen avasi kokouksen. 
 
2 . Kokouksen puheenjohtaja ja toimihenkilöt 

Avaaja valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Pöytäkirjan pitäjäksi valittiin Pauli Kruhse. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pirkko ja Maire Peltonen. 

 
3 . Esityslistan hyväksyntä 

Puheenjohtaja esitti kokouksen asialistalle lisättäväksi 6:ksi ja 7:ksi kohdaksi jäsenmaksusta 
päättämisen sekä edustajien valitsemisen Metsäpirtti-järjestöjen toimikuntaan. Esityslista 
muutoksineen hyväksyttiin. 

 
4. Sukuseuran sääntöjen hyväksyntä 

Ilmi oli laatinut sukuseuroissa yleisesti käytettävien sääntöjen mukaisen ehdotuksen seuran 
säännöiksi. Kokous kävi läpi säännöt kohta kohdalta.  



 
Seuran nimeksi päätettiin käydyn keskustelun jälkeen Metsäpirtin Peltosten sukuseura 
(ry, rekisteröinnin jälkeen).  
 
Seuran jäseneksi hyväksymisen ehdoista keskusteltiin. Sanamuodon �isän tai äidin kautta 
sukuun kuuluva� todettiin tarkoittavan kaikkia Pauli Peltosesta polveutuvia. Puolison 
todettiin tarkoittavan niin suhteen virallistaneita kuin avoliitossakin asuvia. 
 
Hallituksen kokoonpanoksi päätettiin 6 varsinaista ja 2 varajäsentä. Hallituksen toimikauden 
määräytymisestä käytiin laajaa keskustelua. Ehdotuksia olivat sukuseuran vuosikokousten 
välinen aika tai kalenterivuosi. Sama keskustelu käytiin myös tilikaudesta. Kun vuosikokous 
tulee pitää kokouksen hyväksymän määräyksen mukaan touko-syyskuussa, niin tilikauden ja 
hallituksen toimikauden määrääminen kalenterivuodeksi saattaa osoittautua ongelmalliseksi. 
Kokouksessa kyllä todettiin, että sellainenkin ratkaisu on käytännössä toimiva. Toisaalta 
tilikausi pitäisi määrätä kiinteäksi ja vuosikokouksen tarkasta pitoajasta riippumattomaksi. 
 
Kokous päätti, että hallitus valmistelee tästä ehdotuksen seuraavaan kokoukseen. 
 
Hallituksen päätösvaltaisuudesta todettiin, että on riittävää, jos puheenjohtajan tai 
varapuheenjohtajan lisäksi kolme muuta jäsentä tai varajäsentä on paikalla. 
 
Oheisessa liitteessä 3 säännöt ovat kokouksen hyväksymässä muodossa. Hallituksen toimi- 
ja yhdistyksen tilikautta koskevat asiat sääntöjen pykälissä 6 ja 8 jäivät vielä vahvistamatta. 

 
5. Sukuseuran puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten sekä varajäsenten vaali 

Sukuseuran puheenjohtajaksi valittiin Ilmi Pesonen (Pauli Peltosen pojan Matin 
sukuhaaraa). 
 
Hallituksen jäseniksi valittiin: 
  

Päivi Tuohisto-Kokko (Matti) 
Pentti Toivanen (Tapani) 
Kimmo Laulajainen (Varpu) 
Pauli Kruhse (Pauli) 
Ari Peltonen (Pauli) 
Mirja Blomqvist (Pekka) 
 

ja varajäseniksi 
 

Raija-Liisa Itäpää (Pauli) 
Merja Haaslahti (Pekka). 
 

6. Jäsenmaksu 
Vuosijäsenmaksuksi päätettiin 10 euroa. 
 

7. Metsäpirttijärjestöt-toimikunnan edustus 
Sukuseuraa edustavat toimikunnassa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. 
 

 
 



8. Kokouksen evästys hallitukselle 
Puheenjohtaja toivoi kokoukselta esitystä tulevan toiminnan suuntaamisesta nyt 
ensimmäisenä toimintavuonna. Samalla puheenjohtaja totesi, että Metsäpirtin pitäjäjuhla 
pidetään ensi vuonna Lempäälässä. 
 
Keskeisesti tuotiin esille tehokkaan viestinnän tarve. Tässä Internet on oiva väline. Kalevi 
totesi oman Metsäpirtti-palvelimensa olevan käytettävissä toteutusalustana ja hän on 
käytettävissä teknisten toimeenpanon apuvoimana. Sekä Ilmi että Kalevi toivat esille, että 
koska tässä on nyt kysymys nimenomaan Peltosten sukuseuran omasta kohdeviestinnästä, 
olisi erityisen toivottavaa, että seura löytäisi keskuudestaan tähän paneutuvia toimituksellisia 
voimia. Kokoukselle esitettiin tämän pyynnön välittämistä edelleen. 
 
Talkoina tehtävä työ on osana sukuseurojen toimintaa yleisestikin. Seuran puheenjohtaja on 
innokkaasti osallistunut kotiseudun muistomerkkialueiden kunnostukseen ja toivottaa 
halukkaita työhön tervetulleiksi. 
 
Osallistujat tiedustelivat pitäjäretkien toimeenpanosta. Tällainen toteutunee ennen 
juhannusta. 
 
Kokous ei osannut äkkiseltään määritellä erityistoiveita hallitukselle. Todettiin, että 
hallituksen päätehtävä on tietysti sukuyhteyden vaaliminen seuran toiminnasta 
informoimalla ja jäseniä siihen lisää hankkimalla. 
 

9 Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.35. 
 
Helsingissä,  marraskuun 30 päivänä 2004. 
 
 
 

 
Ilmi Pesonen      Pauli Kruhse 
Sukuseuran puheenjohtaja    Kokouspöytäkirjan pitäjä 
 
 
Pöytäkirjan liitteineen tarkastivat ja sen yhtäpitävyyden kokouksen kulun kanssa totesivat:
  
Helsingissä,  joulukuun      päivänä 2004. 
 
 
 
 
 
Pirkko Peltonen     Maire Peltonen 
 

 
 
 
 
 



           Liite 1 
METSÄPIRTIN PELTOSTEN SUKUSEURA  
 
Sukukokous 27.11.2004  
 
 
 
OSALLISTUJAT 
 
Nevala Mirja   Peltonen Terhi  
Haaslahti Merja  Haaslahti ed. mies 
Warvas Pentti   Peltonen Martti 
Peltonen Maire  Peltonen Pirkko 
Toivanen Irma   Tuohisto-Kokko Päivi 
 
Rissanen Siiri   Rissanen Martti 
Juutilainen Laura  Juutilainen Aili 
Pesonen Ilmi   Peltonen Harry  
Haapsaari Pekka  Haapsaari Ritva ed. vaimo 
Hyytiä Kalevi   Peltonen Virpi 
 
Peltonen Ari   Peltonen Katariina  
Kruhse Pauli   Laulajainen Kimmo 
Gråstén Helvi   Peltonen Eila  
Peltonen Olavi   Peltonen Maire  
Toivanen Pentti  Peltonen Pekka  
 
Peltonen    Olavi Peltonen Sirpa 
Lamminmäki Taina  Veijalainen Eija-Liisa 
Peltonen Senja   Anttalainen Aila  
Heirola Anita   Peltonen Ilpo 
Ilpon tytär   Ilpon veli   
 
Itäpää Raija-Liisa  Haapsaari Rauni 
Kosonen Airi   Kosonen Markku 
Blomqvist Mirja  Blomqvist Leif   
 



           Liite 2 
 
PELTOSET  -  SUKUKOKOUS  27.11.2004  
Karjalatalo, Laatokka sali 
 
 
 
 
 
 
 
O H J E L M A 
 
Tervetuloa:  koollekutsuja Ilmi Pesonen 
 
Peltosten suku: DI Kalevi Hyytiä 
 
Peltosia etsimässä: Ilmi Pesonen 
 
 
 Piirakoita, salaattia, pullaa, kahvia, teetä, mehua 
 
 
SUKUKOKOUS 
 
1. Kokouksen avaus 
 
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi     
ääntenlaskijaa. 
 
3. Hyväksytään kokouksen esityslista  
 
4. Laaditaan sukuseuralle säännöt. 
 
5. Valitaan sukuseuralle puheenjohtaja ja muut jäsenet 
 
6. Evästetään hallitusta toiminnan aloittamisessa. 
 
 
 Muistellaan 
 
 Katsellaan valokuvia 
 
 Löydetään uusia sukulaisia 
 
 
 
 



           Liite 3 
 
PELTOSET  -  SUKUKOKOUS  27.11.2004  
Karjalatalo, Laatokka sali 
 
Metsäpirtin Peltosten sukuseuran sukukokouksessa 27.11.2004 hyväksymät säännöt. Suluissa mainitut 
kohdat jäivät hallituksen valmisteltaviksi ja seuraavassa sukukokouksessa päätettäviksi. 
 
 
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Metsäpirtin Peltosten sukuseura ry, jota kutsutaan sukuseuraksi tai seuraksi.  
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 

 
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä sekä edistää 
yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita näihin 
verrattavia tilaisuuksia. Seura tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa, kerää ja arkistoi sukua 
koskevaa tietoutta sekä saattaa sen jäsentensä tietoon. Seura harjoittaa tarkoituksensa toteutumista 
edistävää julkaisutoimintaa. 
  
Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentti- ja muita lahjoituksia, perustaa rahastoja 
sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa 
toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä. 

 
3. Jäsenet 

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän 
tai äidin puolelta on Metsäpirtin Peltosten sukuun kuuluva tai joka puolisonsa kautta on siihen 
liittynyt. Seuraan voidaan hyväksyä nuorisojäseniä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta. 
Nuorisojäsenillä on puhe- mutta ei äänivaltaa. 
 
Sukuseuran jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenyys alkaa, kun hallitus on hyväksynyt jäsenen. 
   
Hallituksen esityksestä sukuseuran kokous voi kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on 
erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa tai muulla toiminnallaan edistänyt huomattavasti seuran 
tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta. 
 
Hallituksen esityksestä sukuseuran kokous voi kutsua sukuseuran kunniapuheenjohtajaksi sen 
toiminnassa erityisesti ansioituneen henkilön. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan.  

 
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka 
ilmoittamalla erosta sukuseuran kokouksessa. 
 
Sukuseuran jäsen, joka ei ole vapaa velvollisuudesta suorittaa vuotuinen jäsenmaksu, katsotaan 
eronneeksi sukuseurasta, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta viimeksi 
päättyneeltä kalenterivuodelta. 

 
5. Jäsenmaksu 

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää sukuseuran kokous. Sukuseuran 
hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai maksukyvyn 
huomattavan heikentymisen perusteella. 

 



 
6. Hallitus 

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, johon kuuluvat sukukokouksessa valitut puheenjohtaja, 
jota kutsutaan sukuseuran puheenjohtajaksi, ja 6 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. 
 
(Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika /kalenterivuosi.) 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan sukuseuran varapuheenjohtajaksi, 
sekä  keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun 
he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsenistä sitä vaatii.  
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta 
hallituksen varsinaista tai varajäsentä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  
 
Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 
allekirjoittavat. 

 
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja,  
kaksi yhdessä. 

 
8. Tilikausi ja tilintarkastus 

(Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi.)    
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille 
viimeistään kuukausi ennen sukukokousta. Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen 
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen sukukokousta. 

 
9. Yhdistyksen kokoukset 

Sukukokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä touko-syyskuun aikana. 
 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen 
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 
 
Sukuseuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.  
 
Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on 
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin 
arpa.  

 
10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on  kutsuttava sukuseuran kokoukset koolle vähintään kuukautta  ennen kokousta 
jäsenille postitetuilla kirjeillä. 

 
11.  Sukukokous 

Sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 
kaksi ääntenlaskijaa                                    



 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus 
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, kuusi (6) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä 
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 
Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen 
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 
kokouskutsuun. 

 
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava 
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
 
Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta 
päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat 
samaan tarkoitukseen. 
  
 


