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    PÖYTÄKIRJA 

    28.8.2016 

 

Metsäpirtin Peltosten sukuseura ry:n kokous 

Aika Lauantai 20.8.2016 klo 11.00 

Paikka Ahlmanin kartanon ja opiston Anna-Sali, Hallilantie 28, Tampere 

Läsnä Erillinen nimilista 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Leni Knutar toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 11.17. 

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 

kaksi ääntenlaskijaa 

Puheenjohtajaksi valittiin Pauli Kruhse, sihteeriksi Katri Varjonen, 

pöytäkirjantarkastajiksi Salli Rastas ja Toini Lemmetti, jotka toimivat tarvittaessa 

ääntenlaskijoina. 

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen. Sukukokous on kutsuttu 

koolle vähintään kuukautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä. 

 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. Huomioitiin, että kohdassa viisi esitellään 

toiminnantarkastajien lausunto tilintarkastajien lausunnon sijaan sekä 

toimintakertomus vuosikertomuksen sijaan. 

 

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. 

Leni Knutar esitteli tilinpäätöksen. Tilinpäätöksen todettiin olevan tavanomainen.  
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Leni Knutar luki vuosikertomuksen. Ilmi Pesonen ja Pirkko Peltonen kertoivat 

lokakuussa järjestetystä Kuulutko sukuuni -tapahtumasta.  

Tuomo Lekkerimäki luki toiminnantarkastajien lausunnon. Hän kertoi tilinpäätöksen 

olleen alijäämäinen ja se on laadittu säännösten ja lakien mukaisesti. 

 

 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 

ja muille vastuuvelvollisille 

 

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille 

tilivelvollisille. 

 

 

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus 

 

Leni Knutar luki toimintasuunnitelman kaudelle 2016 - 2017 sekä esitteli tulo- ja 

menoarvion. Keskustelua herätti tulevan sukukokouksen paikka ja ajankohta sekä se, 

miten paikalle saataisiin enemmän osallistujia. Tilaisuusilmoituksia lehtiin (Suvannon 

seutu, Karjala-lehti), www-sivujen päivittämistä ja suullista mainostamista pidettiin 

tärkeänä. Lisäksi jäsenmäärän kehittymisestä oltiin huolissaan. 

Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Jäsenmaksun suuruudeksi 

vahvistettiin 10 euroa. 

 

 

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä ja kaksi (2) 

varajäsentä sekä rahastonhoitaja 

 

Sukuseuran puheenjohtajaksi valittiin Leni Knutar. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi 

valittiin Marleena Lehtinen (rahastonhoitaja), Päivi Nummi, Ilmi Pesonen, Taina 

Saarinen, Katri Varjonen ja Marko Vähämäki sekä varajäseniksi Kirsi Kiuru ja Matti 

Vähämäki. 

 

 

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat 

 

Toiminnantarkastajaksi valittiin Tuomo Lekkerimäki ja varatoiminnantarkastajaksi 

Teuvo Suikkanen. 
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10. DNA-tukimus 

 

Pirkko Peltonen kertoi dna-tutkimuksesta/projektista, jolla pyritään selvittämään 

karjalaisten sukujen alkuperää. Tällä hetkellä odotetaan muiden sukujen etenemistä 

tutkimuksessa. Todettiin, että sukuseuran lähettämässä kirjeessä voitaisiin kertoa 

projektin etenemisestä sekä kotisivuille voisi lisätä koosteen tutkimuksen 

tämänhetkisestä tilasta. 

 

 

11. Käsitellään muut käsiteltäväksi esitetyt asiat 

 

Hallitukselle ei ollut esitetty muita asioita käsiteltäväksi. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pauli Kruhse    Katri Varjonen 

Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 Salli Rastas    Toini Lemmetti 

 


