
SISSOSTEN SUKUSEURA RY PÖYTÄKIRJA 
Hammaslahti 
    
 
 
SUKUKOKOUS 9.7.2005 
 
1 § Kokouksen avaus. 

 
Sukuseuran puheenjohtaja Raimo Sissonen avasi kokouksen toivottaen kaikki 
jäsenet tervetulleeksi ja kertoi sukututkimuksen tilanteesta. 
 

2 § Kokouksen toimihenkilöiden valinta 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Paavo Ryhänen, sihteeriksi Jaakko 
Hamunen ja pöytäkirjantarkastajiksi Jorma Sissonen ja Mirjami Korhonen. 
 

3 § Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

4 § Kokouksen työjärjestys 
 
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (liite 1). 
 

5 § Neljän edellisen vuoden toimintakertomus 
 
Hyväksyttiin vuosien 2001-2004 toimintakertomus (liite 2). 
 

6 § Neljän edellisen vuoden tilit, tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden 
myöntäminen tilivelvollisille 

 
Hyväksyttiin vuosien 2001-2004 tilit, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin 
vastuuvapaus tilivelvollisille (liite 3). 
 

7 § Alkaneen ja sitä seuraavan kolmen kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio 
 
Hyväksyttiin vuosien 2005-2008 toimintasuunnitelma ja talousarvio lisäyksellä, 
että jäsenmaksu on 20€/jäsen/toimintakausi. 
 

8 § Valitaan hallituksen jäsenet, ja jäsenistä sukuseuran puheenjohtaja 
 
Sukuseuran puheenjohtajaksi valittiin Hilkka Sissonen Hammaslahdesta ja 
muiksi hallituksen jäseniksi Jaakko Hamunen Helsingistä ja Marja 
Martiskainen Ilomantsista. Hallituksen varajäseneksi valittiin Tiina 
Huohvanainen Orivedeltä. 



 
9 § Tilintarkastajien valinta 

 
Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Irma Väisänen Kuopiosta ja 
varatilintarkastajaksi Eija Makkonen Helsingistä. 
 

10 § Päätetään seuran kokousten kokouskutsutavasta ja lehdestä 
 
Päätettiin, että sukukokous kutsutaan koolle jäsentiedotteilla sekä 
ilmoittamalla Pogostan Sanomissa. 
 

11 § Muut asiat 
 
Puheenjohtaja kiitti Raimo Sissosta ansiokkaasta työstä sukuseuran hyväksi 
sekä hyvin hoidetusta puheenjohtajan tehtävästä tämän luovuttaessa 
sukuseuran puheenjohtajuuden seuraajalleen. 
 

12 § Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
 
 
Puheenjohtaja  Sihteeri 
 
         Paavo Ryhänen  Jaakko Hamunen 
 
 
 
   
Pöytäkirjantarkastajat 
 
  Jorma Sissonen Mirjami Korhonen 
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 Toimintakertomus 2001-2004 
 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2005-2008 
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TOIMINTAKERTOMUS 2001 – 2004 

 

Sissosten suvun 3. sukukokous pidettiin Ilomantsissa Parppein Pirtillä 14.7.2001. 

Varsinaiseen sukukokoukseen osallistui yhteensä 51 henkilöä.  Varsinainen 

sukukokous päätettiin pitää joka neljäs vuosi heinäkuun toisena viikonloppuna.  

 

Sukuseuran matka järjestettiin 28.-29.6.2003 Laatokan Valamoon. Sukuseura 

osallistui jäsentensä matkakustannuksiin. 

 

Sukuseura rekisteröitiin ja ilmoitettiin yhdistysrekisteriin. Sukuseuran viiriksi ei saatu 

ehdotuksia. Jäsenmaksuna oli edelleenkin 50 mk tai 8,40€/vuosi/hlö. 

Toimintakaudella on muistettu merkkipäivinä niitä jäseniä, joiden syntymäaika on 

sukuseuran tiedossa. 

 

Hallituksen kokoonpanoa samalla kun yhdistyksen sääntöjäkin muutettiin siten, että 

hallitukseen kuuluu kolme jäsentä ja yksi varajäsen. Sukuseuran puheenjohtajana 

toimi Raimo Sissonen, varapuheenjohtajana Tiina Huohvanainen ja sihteerinä Jaakko 

Hamunen. Hallituksen varajäsenenä ja samalla rahastonhoitajana toimi Paavo 

Ryhänen. Varsinaisina tilintarkastajina toimivat Irma Väisänen Kuopiosta ja Raili 

Sissonen Ilomantsista ja varatilintarkastajina Eija Makkonen Helsingistä sekä Hilkka 

Sissonen Hammaslahdesta.  

 

Kuluneella toimikaudella sukuseuran hallituksen toiminta on käsittänyt lähinnä 

sukukokouksen päätösten täytäntöönpanotyönä jäsenmaksujen kannon, sukuseuran 

jäsenten ja suvun jäsenten osoiterekisterin täydentämisen ja ylläpidon, talousasioista, 

kuten kirjanpidosta, huolehtimisen, internet-kotisivujen ylläpitoa, sukuseuran 

rekisteröinnin yhdistysrekisteriin, sukuseuran matkan valmistelua sekä 4. 

sukukokouksen koollekutsumiseen ja valmisteluun liittyvät tehtävät. Hallitus 

kokoontui toiminta-aikanaan 3 kertaa puhelinkokouksina. 

 

 

HALLITUS 
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TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2005 – 2008 

 

Toimintasuunnitelma 2005 - 2008 

 

Toimintakaudella järjestetään sukuseuran matka Pietariin vuoden 2006 aikana. Lisäksi 

muita retkiä ja matkoja järjestetään halukkuuden mukaan. Sukuseura kannustaa ja 

tukee sukuseuran paikallista toimintaa. Paikallisena toimintana voidaan muun muassa 

järjestää kokouksia, retkiä, hartauksia ja haudoilla käyntiä. Paikallisen toiminnan 

järjestäjiksi halukkaita pyydetään ottamaan yhteyttä sukuseuran hallitukseen kutsujen 

lähettämiseksi ja muun tuen sopimiseksi. Sukututkimustyötä ja sukutiedon keräämistä 

jatketaan.  

 

Muita tehtäviä ovat sukukokouksen päätösten täytäntöönpanotyönä jäsenmaksujen 

kanto, sukuseuran jäsenten ja suvun jäsenten osoiterekisterin täydentäminen ja ajan 

tasalla pito, talousasioiden ja kirjanpidon hoito sekä 5. sukukokouksen 

koollekutsumiseen ja valmisteluun liittyvät tehtävät. Lisäksi jatketaan sukuseuran 

internet-sivujen ylläpitoa sekä viirin suunnittelua ja valmistetaan mahdollisesti viirejä 

pieni erä.  

 

Jäsenmaksun suuruus on 20€ toimintakaudelta. 

 

Talousarvio vuosiksi 2005 - 2008 

 

Tuotot: 

1. Jäsenmaksutuotot    1 800,00 

2. Arpajais- yms. tuotot sukujuhlan yhteydessä     100,00 

 

Yhteensä €      1 900,00 

 

Kulut: 

 

1. Toimistokulut (kopiointi, postituskulut)  300,00 

2. Hallituksen kokouskulut (puhelin- ja matkakulut)  100,00 

3. Sukujuhlan ja -kokouksen järjestelykulut  400,00 

4. Viirin suunnittelu ja valmistuttaminen   300,00 

5. Tuki sukuseuran matkoille   400,00 

6. Tuki sukuseuran paikallistoiminnalle   300,00 

7. Muut kulut    100,00 

 

Yhteensä €      1 900,00 

 

Tilikauden yli-/alijäämä        0,00 

HALLITUS 

 


