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Pöytäki{a

lauantaina 17 .05.2008 klo 12.00

Orimattila, Villakehraamön kahvio
Osanottaj aluettel o liitteenä

r$
Kokouksen avaus

Kokouksen avasi sukuseuran esimies Risto Hutri.
Kokouksen alussa pidettiin hilj ainen hetki poi snukkuneiden muistoksi.

2$
Kokouksen puheenj ohtaj an j a sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Hutri ja
sihteeriksi Leena Tantarimäki.

3$
Val i taan kaks i p öytäki rj antarkas taj aa j a ääntenl a s kij aa

Pöytäkirj antarkastajiksi valittiin Anneli Arminen ja
Leena Luumi. He toimivat myös ääntenlaskijoina.

4$
Läsnäolij oiden toteaminen

Paikalla oli 50 henkiloa.
Luettelo liitteenä.

s$
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Jäsenille on lähetetly jäsenkirle ja kokouskutsu. Todettiin
kokous sukuseuran sääntoj en mukaisesti kokoon kutsutuksi
ja täten myös päätösvaltaiseksi.

6$
Kokouksen tyoj ärj e styksen hyväksyminen

Hyväksytti in e sitysl i sta kokouksen työj ärj e stykseksi.

7$
Tilinpäätöksen vahvistaminen

Luettiin j a vahvistettiin toimintakertomus, tilinpäätös j a

tilintarkastuskertomus tilikaudelta I .1.2007 - 31 .12.2007.



8$
Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin sukuseuran hallitukselle ja
taloudenhoitajalle tilikaudelta I .1.2007 - 31 .12.200

e$
Hallituksen j äsenten valinta

Erovuorossa olivat Risto Hutri, Eila Hutri-Naukkarinen ja
Sari Lehtola, jotka kaikki valittiin uudelleen..

10 $

Til intarkastaj i en j a varatilintarkastaj an val i nta
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin edelleen Eila Hutri ja
Hannele Pifitilä. Varatilintarkastajaksi valittiin Päivi Koski.

ll $

Vuoden 2008 jäsenmaksujen vahvistaminen
Vahvistettiin v. 2008 jäsenmaksu hallituksen esityksen mukaisesti.
Jäsenmaksu on 10,00 € + Karjalan Liiton osuus 5,00 € niiltä jäseniltä,
jotka maksavat liiton maksun sukuseuran kautta. Ainaisjäsenmaksu
on 100,00 €.

12 $

Talousarvion v. 2008 vahvistaminen
Taloudenhoitaj a esitteli v. 2008 talousarvion,, j oka vahvistettiin.
Talousarvio liitteenä.

13 $

Vuoden 2009 toimikauden suunnittelu
Esitettiin vuosikokouspaikaksi Elimäen suuntaa ja Pertti M Hutri
Korialta selvittää sopivan kokouspaikan.
Kokouksen ajankohdaksi esitettiin la 1 6.5.2009.
Esitykset hyväksyttiin.

14 $

Sukututkimuksen nykyvaihe
Päätettiin, että hallitus hoitaa v.2008 aikana tällä hetkellä
pysähdyksissä olevan sukututkimuksen jatkarnisen.

Nina Hutri -Kähönen ehdotti, että kaikki jäsenet tutkivat
lähipiirinsä jos löyyisi vaikka opiskelija joka miettii
gradunsa aihetta. Nina Hutri - Kähönen esitti kiitoksen vanhan
sukukirj an tekij öille.

1s $

Antrean matka

Päätettiin tehdä matka Antreaan. Anneli Heinonen selvittää
matkajärlestelyt; yöpymispaikan ja viisumiasiat
Ajankohdaksi päätettiin 26.7 viikonloppu.



Risto Hutri lähettää jäsenkirjeen asiasta,.kun ajankohta,
yöpyminen ja kuljetus sekä matkan hinta ovat selvillä.
Mukaan päätettiin ottaa vain sukuseuran jäseniä lähei-
sineen.

16 $

Sukuseuran esittely dvd-levy.
Ville Hutri on tehnyt opiskelun lopputyönä sukuseurasta
dvd - levyn, jossa esitellään sukuseuraa Risto Hutrin puhein
ja valokuvin, taustalla käyetty Timo Mäenpään musiikkia
Kaipuun Karj ala-nimiseltä cd-levyltä. Päätettiin maksaa
Teoston maksu 50,00 € ja Gramexin maksu 50.00 €, niin
voimme esittää muuallakin esim. messuilla dvd-levyä.

' Dvd-levyä voi ostaa 20,00 € hintaan.

17 $
Muut asiat ja aloitteet

Päätettiin, että Risto Hutri tekee lehtijutun kokouksesta
Karjala-lehteen. Yhteiskuva otetaan Villakehräämön
pihalla, kun kokous on päätetty.

18 $
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 13.30.

Vakuudeksi

hjtto Hutri
puheenjohtaja

Olemme todenneet pöytäkirjan noudattavan kokouksen kulkua.

Lahti kuun päivänä 2008
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