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PÖYTÄKIRJA METSÄPIRTIN PELTOSTEN SUKUSEURAN VUOSIKOKOUKSESTA 
1/2005

Aika 6.8.2005
Paikka Sompion koulu - Keravan yhteiskoulu, Kerava
Läsnä Liitteessä 1 mainitut 41 henkilöä

Sukujuhla alkoi klo 11 näyttelyyn tutustumisella. Merja Haaslahti oli asetellut esille näyttävän 
kokoelman vanhoja vaatteita, valokuvia ja muuta esineistöä ja Pauli Kruhse oli tuonut erilaisia 
karttoja Metsäpirtistä. Arpajaislahjoituksia tuli myös pöydän täydeltä. 
Lounaan jälkeen sukuseuran puheenjohtaja Ilmi Pesonen lausui tervetulosanat Metsäpirtin 
murteella. Kuultiin ja nähtiin Metsäpirtin kylistä esityksiä kartoin, valokuvin ja kertomuksin: 
Pauli Kruhse kertoi Saaroisten kylän historiaa, Kimmo Laulajainen Terenttilän ja Taipaleen 
kylien historiaa ja Pirkko Peltonen luki Hilkka Keski-Nisulan kirjoittaman muistelman Viisjoen 
kylältä. 
Kokouksen virallinen osuus alkoi kahvitauon jälkeen.

1. Kokouksen avaus
Ilmi Pesonen avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Avaaja valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi Mirja Blomqvist. Pöytäkirjan 
tarkastajiksi valittiin Pirkko Peltonen ja Maire Peltonen, he toimivat myös 
ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu oli lähetetty 17.6.2005 kirjeitse 147 henkilölle ja 19.6.2005 sähköpostitse 
33 henkilölle jäsentiedotteessa 2/2005. Kokouskutsu oli myös Suvannon Seutu -lehdessä 
sekä ilmoitus sukuseuramme olemassaolosta ja vuosikokouksesta oli esillä myös 
Metsäpirtin pitäjäjuhlilla Lempäälässä 2.-3.7.2005. Todettiin kokous lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi. (Liitteet 2a, 2b, 2c, 2d ja 2e)

4. Työjärjestyksen hyväksyminen (liite 3)
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

5. Sääntöjen edellisessä kokouksessa avoimeksi jääneiden pykälien hyväksyntä (liite 4)
Hyväksyttiin seuraavat kohdat hallituksen esityksen mukaisina:
- Kohtaan 6. Hallitus: Hallituksen toimikausi on sukukokousten välinen aika.
- Kohtaan 8. Tilikausi ja tilintarkastus: Sukuseuran tilikausi on 1.5.-30.4.
- Kohtaan 9. Yhdistyksen kokoukset: Sukukokous pidetään vuosittain hallituksen 

määräämänä päivänä heinä-syyskuussa.

6. Tilinpäätös, vuosikertomus, tilintarkastajien lausunto
Todettiin, että ensimmäinen tilikausi päättyy vasta 30.4.2006, joten tilinpäätös ja 
vastuuvapauksien myöntäminen käsitellään seuraavassa vuosikokouksessa. 
Hallitus on kokoontunut 3 kertaa: 23.1., 19.2. ja 16.5. Lisäksi on pidetty 2 sukukokousta 
valmistelevaa juhlatoimikunnan kokousta: 10.2. ja 4.8. 
Sukuseuralle on avattu tili 28.2.2005 Mietoisten Säästöpankissa. Jäsenkirjeitä on lähetetty 
2 kpl, maaliskuussa ja kesäkuussa. Jäseniksi ilmoittautuneita on 79 henkilöä, joista 66 on 
maksanut 10 euron jäsenmaksunsa.

7. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, jäsenmaksu (liite 5)
Jatketaan jäsenhankintaa. Tilikauden aikana lähetetään vielä 2 jäsenkirjettä, ensimmäinen 
ennen joulua ja toinen keväällä sisältäen kutsun seuraavaan sukukokoukseen. 
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Puheenjohtaja selvitti sukuseuran tilin tilanteen 5.8.2005: tilin saldo on 862,77 euroa, 
sekä esitti tulo- ja menoarvion tilikauden loppuun 30.4.2006 asti, jotka hyväksyttiin. 
Tällä tilikaudella ei kerätä enää toista jäsenmaksua, vasta seuraava kokous päättää 
jäsenmaksun suuruudesta.

8. Hallitus
Todettiin, että tilikauden ollessa vielä kesken entinen hallitus jatkaa seuraavaan 
sukukokoukseen asti, eikä uutta hallitusta voida valita. Pentti Toivanen ilmoitti 
haluavansa erota hallituksesta ja esitti tilalleen Pirkko Peltosta Vantaalta, esitys 
hyväksyttiiin.

9. Tilintarkastajien valinta
Valittiin tilintarkastajaksi Tuomo Lekkerimäki Hollolasta ja varatilintarkastajaksi Pentti 
Toivanen Vihdistä.

10. Muut asiat
Kokouskutsussa ei ollut muita asioita. Sukukokous evästi hallitusta seuraavilla asioilla:

Keskusteltiin sukuseuraa yhdistävästä symbolista, joka olisi tärkeä saada. Toivottiin 
hallituksen valmistelevan asiaa seuraavaan kokoukseen. 

Moni ei ole vastannut sukututkimuskyselyyn. Sukututkimuksella tähdätään sukukirjan 
tekemiseen tulevaisuudessa, joten kaikki elämiseen ja suvun historiaan liittyvä tieto 
äänitteinä ja kirjoituksina on tärkeää, miten eletty ja missä ympäristössä, ketä missäkin 
asunut, evakkomatkakokemukset. Kimmo Laulajainen ehdotti tietojen jakamista 2 
linjaan, nimien keräämistä ja kuultujen tarinoiden keräämistä suvusta ja suvun 
kotipuolesta. Pauli Kruhse esitti, että hallitus velvoitetaan valmistelemaan näitä asioita.
Kalevi Hyytiä kertoi, että suvun jäsenluettelo on selvillä talvisotaan asti, mutta 
jälkipolvessa tapahtuu muutoksia päivittäin. Hän tulee tarjoamaan suvun jäsenille 
mahdollisuuden päivittää sukutietokantaa. 

Kalevi Hyytiä ja Henry Blomqvist esittelivät sukuseuran Internet-sivut 
(www.sukuni/fi/peltonen/) ja annettiin Henrylle kiitokset kotisivujen ylläpidosta.

Seuraavaa sukukokousta toivottiin Saloon tai Mynämäelle, jossa on Metsäpirtti-huone. 
Hallitus lupasi katsella karttaa ja etsiä sopivan paikan.Teemaksi seuraavaan 
sukukokoukseen Ilmi esitti vanhat kuvat, joita pyydetään hyvissä ajoin joko kopioina tai 
cd:nä selostusten kanssa.

Mauno Lampimäki esitti Helena Eevan sanoittaman laulun ”On eron hetki kaunis” 
kasetin säestyksellä. Sitten arvottiin arpajaisesineet. Lopuksi kokoonnuimme 
sukuhaaroittain tutustumaan ja tarinoimaan. Tilaisuus päättyi klo 15.30, jolloin juontaja 
Raija-Liisa Itäpää esitti kiitokset osanottajille.

Ilmi Pesonen Mirja Blomqvist
sukuseuran puheenjohtaja kokouspöytäkirjan pitäjä

Pöytäkirjan liitteineen tarkastivat ja sen yhtäpitävyyden kokouksen kulun kanssa 
totesivat:

Vantaalla, marraskuun 10 päivänä 2005

Pirkko Peltonen Maire Peltonen 

http://www.sukuni/fi/peltonen
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Osanottajat Metsäpirtin Peltosten sukukokouksessa 6.8.2005 Keravalla:

Anttalainen Aino
Anttalainen Liisa
Blomqvist Henry
Blomqvist Mirja
Haaslahti Antti
Haaslahti Merja
Hyytiä Kalevi
Hyytiä Pirkko
Itäpää Raija-Liisa
Karlstedt Leila
Knutar Leni
Knutar Pirkko
Koski Vieno 
Kruhse Aune
Kruhse Pauli
Lampimäki Mauno
Lampimäki Raija
Lampinen Hannele
Lampinen Valter
Laulajainen Kimmo
Lekkerimäki Tuomo
Nevala Mirja
Nevala Pauli
Peltonen Ari
Peltonen Ilmari
Peltonen Katariina
Peltonen Maire
Peltonen Meri
Peltonen Petri
Peltonen Pirkko
Peltonen Virpi
Pesonen Ilmi
Suikkanen Aimo
Toivanen Irma
Toivanen Pentti
Tuhkanen Riitta
Tuohisto-Kokko  Päivi
Tuohisto-Kokko Hilkka
Vauhkonen Anna-Leena
Vauhkonen Veli-Pekka
Veijalainen Eija

Yht. 41 henk.


