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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Unto Kuittinen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi.
1 § Koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus
Sukukokouksessa todettiin että kokouskutsu oli yhdistyksen sääntöjen 15 § mukaan oikein
koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouskutsu oli saatettu tiedoksi jäsenille Pogostan
Sanomissa ja kirjeitse sääntöjen määräämällä tavalla, neljä viikkoa ennen kokousta.
2§ Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajaksi valittiin Unto Kuittinen ja sihteeriksi Irma Väisänen. Pöytäkirjan
tarkastajiksi Marja Roine ja Marja Martiskainen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.
3§ Kokouskutsujen sääntöjen mukaisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu oli ilmoitettu tiedoksi jäsenille Pogostan Sanomissa ja kirjeitse sääntöjen 15 §
mukaan, neljä viikkoa ennen kokousta. Paikalla oli 17 äänivaltaista sukuseuran jäsentä ja yksi
ilman äänivaltaa.
4§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
5§ Toimintakertomuksen hyväksyminen kaudelta 2015 – 2017
Toimintakertomus edellisen kolmen vuoden kaudelta 2015 – 2017 hyväksyttiin muutoksitta
ja yksimielisesti.
6§ Kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä vastuuvapauden myöntämin hallitukselle toimintakaudelta 2015 –
2017
Puheenjohtaja Unto Kuittinen esitteli taseen ja tuloslaskelman. Muutamien selventävien
puheenvuorojen jälkeen kokous hyväksyi yksimielisesti kauden 2015 – 2017 kirjanpidon
tilinpäätöksineen ja vastuuvapauden hallitukselle ja tilivelvollisille.
7§ Toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintakaudelta 2018 – 2020

Kokous hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esittelemän toimintakauden 2018 – 2020
toimintasuunnitelman ja talousarvion.
8§ Hallituksen ja puheenjohtajan valinta toimikaudelle 2018 – 2020
Kokous päätti yksimielisesti valita hallitukseen kaudelle 2018 - 2020 Urpo Savinaisen, Taisto
Volotisen (valtakirja) ja Irma Väisäsen Ilomantsista. Puheenjohtajaksi seuraavaksi
kolmivuotiskaudeksi 2018 - 2020 valittiin yksimielisesti Jaakko Hamunen Helsingistä.
9§ Toiminnantarkastajan ja varajäsenen valinta
Sukuseuran varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Eija Makkonen Helsingistä ja
varajäseneksi Marja Roine Helsingistä.
10§ Jäsenmaksun suuruus ja kantojakso
Sukuseuran jäsenmaksuksi päätettiin 20 € /per vuosi ja opiskelijoiden jäsenmaksu 10€ / per
vuosi, alkaen vuodesta 2018 ja kantojaksoksi vuosi.
11§ Sukukokouksen koollekutsumistapa ja kokouskutsulehti
Kokous päätti kutsua sukukokouksen koolle ilmoituksella Pogostan Sanomissa, käyttämällä
sosiaalista mediaa, Sissosten facebook sivut, kirjeitse ja mahdollisuuksien mukaan
sähköpostilla.
12§ Muut esille tulevat asiat
Muita asioita ei ollut.
13§Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Unto Kuittinen päätti kokouksen noin klo 15.15, onnitteli uutta
puheenjohtajaa valituksi tulemisesta ja luovutti uudelle puheenjohtajalle Jaakko Hamuselle
puheenjohtajanuijan, jonka sukuseuran jäsen Paavo Ryhänen oli itse omin käsin valmistanut
tähän tilaisuuteen. Hallituksen ja sukuseuran puolesta Irma Väisänen lausui puheenjohtaja
parille Untolle ja Anjalle kiitokset kuudesta kuluneesta tapahtumarikkaasta vuodesta ja
luovutti muistoksi Ilomantsista kertovan kirjan.
Työjärjestykseen hyväksytyt asiat on käsitelty ja kokous päättyi klo 15.15.
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