
Sissosten sukuseura Ry                                              PÖYTÄKIRJA nro 1 

Puhelinkokous                                                                             19.7.2018 

  

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 

 

Aika                                            19.7.2018 KLO 18 

Paikka                                         Puhelinkokous 

Läsnä  

Pj. Jaakko Hamunen 

Taisto Volotinen 

Urpo Savinainen 

Irma Väisänen sihteeri 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Jaakko Hamunen avasi kokouksen kello 18.00 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Kokouksen järjestäytyminen 

 

Sissosten sukuseuran Ry:n ja Mekrijärven Sissolan  kannatusyhdistys Ry:n hallituksen kolmivuotiskauden 

2018 - 2021 puheenjohtaja on Jaakko Hamunen, sihteeriksi, rahastonhoitajaksi ja tiedottajavastaavaksi 

valittiin Irma Väisänen sekä erilaisten tapahtumien järjestäjäksi ja vastuu henkilöksi muiden hallituksen 

jäsenten kanssa Irma Väisänen. Hallituksen muut jäsenet ovat Taisto Volotinen Ilomantsista ja Urpo 

Savinainen Ilomantsista joiden tehtävänä muiden hallituksen jäsenten kanssa on ylläpitää ja huolehtia 

Sissola- kiinteistöjen kunnosta sekä järjestää tarpeen mukaan talkoovoimia projekteihin.  

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

 

Asialista hyväksyttiin sellaisenaan.  

 

5. Sissosten sukuseura Ry:n ja Mekrijärven Sissolan kannatusyhdistys Ry:n eroavaisuuden toteaminen 

käytännössä ja kirjanpidossa. 

 

Sukuseuran tarkoitus on ylläpitää ja tehdä tunnetuksi suomalais-kalevalaista kulttuuria, vanhoja - ja uusia 

karjalaisia perinteitä, sekä järjestää tapahtumia ja koulutusta, sekä selvittää suvun vaiheita ja vaalia 

runonlaulaja Simana Sissosen perinteitä. 

Kannatusyhdistyksen tarkoituksena on tukea harrastustoimintaa, henkiseen kasvuun pyrkivää 

kulttuuritoimintaa, ylläpitää - ja huolehtia Sissola - kiinteistöjen rakennus - ja huoltotöistä ja hakea 

avustuksia sen kautta. 

Kokouksien pöytäkirjat tehdään molemmista yhdistyksistä erikseen. 

 



 

6. Muutosilmoitus yhdistysrekisteriin 

 

Kokous päätti että Irma Väisänen hoitaa sukuseuran ja kannatusyhdistyksen hallituksessa tapahtuneet 

osoite – ja henkilövaihdosmuutokset yhdistysrekisteriin. 

 

9. Jäsenmaksujen kanto ja laskutus sekä sukuseuraan hyväksytyt uudet jäsenet 

 

Hallitus päätti että jäsenmaksun suuruus seuraavalla kolmivuotiskaudella 2018 - 2021 on 20 €/vuosi, joka 

kerätään mahdollisuudella maksaa vuosi kerrallaan 20€ tai kerralla kolmen vuoden ajalta 60€. 

Opiskelijajäsenmaksuksi päätettiin 10€/30€. Jäsenmaksujen kannon yhteydessä samassa kirjeessä syyskuun 

2018 alkupuolella jäsenmaksupankkisiirtojen kanssa jäsenille lähetetään jäsenkirje jossa yhtenä asiana 

otettaan esille nuorempien aktivointi sukuseuran toimintaan. Selvitetään mahdollisuudet antaa 

aineettomana lahjana eripituisia sukuseuranjäsenyyksiä tai ainaisjäsenyyksiä lahjakorttina nuorimmille 

suvun jäsenille. Lisäksi jäsenkirjeessä ilmoitetaan joulukuun 2. päivänä 2018 järjestettävästä Kauneimmat 

joululaulut tapahtumasta. 

 

Sukuseuraan hyväksyttiin kolme uutta jäsentä; Pirkko ja Reino Kauppinen Iisalmesta ja Markku Palviainen 

Ilomantsista. 

 

10. Sukuseuran internet sivujen www.sissoset.net tilanne  

 

Hallitus valtuutti Juha Sissosen päivittämään, hallinnoimaan ja uudistamaan www.sissoset.net sivuja. 

Facebook sivujen Sissola, runonlaulaja Simana Sissosen kotitila Ilomantsissa ylläpitäjänä jatkaa Irma 

Väisänen. 

 

11. Tukien – ja tukimahdollisuuksien tilanteen selvittäminen tulevaisuutta varten  

 

Sopimuksen mukaan edellisen kauden puheenjohtaja Unto Kuittinen toimittaa selvityksen avustusten 

tarpeista ja mahdollisuuksista.  

Puheenjohtaja Jaakko Hamunen esitteli useita keinoja tukimahdollisuuksien kehittämiseksi 

kannatusyhdistykselle. 

 

 

13. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.00 

 

Jaakko Hamunen   Irma Väisänen 

Puheenjohtaja    Sihteeri 

 

 

  

 


