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PERUSTAVA KOKOUS

Aika 15.9.2001 klo 13.00 - 14.30

Paikka Inra-maja Hausjärven Ry'ttylä

Läsnä 61 henkilöä osanottajaluettelon mukaan (liite 1)

1

Kokouksen avaus Kokouksen avasi Aulis Hutri.

2

Kokousvirkailij oiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aulis Hutri Lopelta, sihteeriksi Tuula
Hutri-Pulkka Tuusulasta, pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Seppo

Hutri Riihimäeltä ja Pekka Hutri Lopelta.

J

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta on ilmoitettu Karj ala-lehdessä 3 0. 8.200 1, Etelä-Suomen
Sanomissa, Hämeen Sanomissa, Aamulehdessä, Riihimäen Sanomissa, Lopen

lehdessä sekä Salon Seudun Sanomissa.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4
Työjärjestys Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5

Sukuseuran perustaminen Puheenjohtaja esitteli kokouksen osanottajille sukuseuran toimintaperiaatteita ja
totesi, että Karjalan Liitto ry. toivoo perustettavan sukuseuroja. Aiheesta kä)tiin
keskustelu, jonka kuluessa Pekka Hutri esitti sukuseuran perustamista. Kokous
päätti yksimielisesti perustaa sukuseuran.

6

Sukuseuran nimi Keskusteltiin tulevasta seuran nimestä. Pertti Hutri esitti nimeksi Hutrin
Sukuseuraa, joka hyväks1'ttiin. Ry-lyhenne tulee nimen perään vasta sitten, kun
seura on rekisteröity.

7

Sukuseuran säännöt Puheenjohtaja kertoi, että Karjalan Liitto ry. anlaa sukuseuroille mallisäännöt ja
muilta osin noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.

Hyväks1täänkö säännöt sellaisenaan - siita käfiin vilkas keskustelu.
Keskustelussa tuli esille, että mallisäännöt tulisi hyväksyä ohjeellisena siten,
ettei kokouksia tulisi liian usein - vaarana kokousväsymys.
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Puheenjohtaja esitti, että vuoden 2002 jäsenmaksuja kerättäisiin jo tämän
vuoden puolella. Hän jatkoi, ettei neuvostoa tarvittane - hallitus riittää
toimielimeksi. Keskustelun kuluessa esitettiin, että tuleva hallitus muotoilisi
säännöt sellaisiksi, että ne menevät Karjalan Liitossa kerralla läpi ja että kokous
olisi kerran vuodessa. Sukutapaamisia pidettäisiin kerran kesässä, johon voisi
osallistua muitakin henkilöitä kuin seuran jäseniä.

Päätettiin, että tuleva hallitus saa valtuudet laatia sääntöehdotuksen ja
sukutapaaminen pidetään kenan vuodessa.

8

Sukuseuran puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja jäsensihteerin valinta

Puheenj ohtaj aksi valittiin yksimielisesti Aulis Hutri Lop elta.
Varapuheenj ohtaj an valinta j äi hallituksen p äätettäväks i.

Keskusteltiin hallituksen j äsenten lukumäärästä. Hallituksessa voi olla vähintään
kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä. Todettiin, että jäseniä olisi parempi olla
yhdeksän, ettei tarvittaisi varajäseniä. Ja jos joku jäsen olisi poissa kokouksesta,
hallitus olisi siitä huolimatta päätösvaltainen. Esitettiin ja hyväksyttiin
hallituksen j äsenmääräksi yhdeksän j äsentä.

Hallituksen j äseniksi ehdotettiin:
Tuula Hutri-Pulkka Tuusulasta,
Pertti M. Hutri Korialta,
Risto Hutri Riihimäeltä,
Marjatta Hjort Helsingistä,
Nina Hutri-Kähönen Tampereelta,
Kati Tantarimäki Riihimäeltä,
Milja Arminen Tampereelta ja
Petri Hutri Riihimäeltä.

Kokouksen osanottajat päättivät valita ko. henkilöt sukuseuran hallitukseen
seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.

Jäsensihteerin valitsee hallitus.

9

Seuran jäsenmaksu Puheenjohtaja kertoi, että Karjalan Liitto ry perii 500 mk jäsenmaksua ja
vuodelle 2002 ei ole tulossa korotusta. Jäsenmaksuksi ehdotettiin klmmenen
(10) euroa/henkilö, joka myös hyväksyttiin. Ainaisjäsenen maksu on sata (100)
euroa/henkilö.

10

Tilintarkastajan ja varatilintarkastaj an valinta

Tilintarkastaj iksi ehdotettiin j a hyväksy'ttiin Marj a-Leena Keskinen
Hämeenlinnasta ja Liisa Hutri Hyvinkäältä. Varatilintarkastajiksi ehdotettiin ja
hi,väksyttiin Heimo Kaasalainen Hyvinkäältä ja Yrjö Hutri Hyvinkäältä.

1l
Liittyminen Karj alaisten sukuyhteisöj en Liitto ry: n j äseneks i

Hallitus valmistelee asian seura av aan kokoukseen.
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l2
Jäsenkokouskutsuj en ilmo ittaminen

Kokouksista ilmoitetaan Karjala-lehdessä, Hämeen Sanomissa, Aamulehdessä,
Riihimäen Sanomissa, Lopen lehdessä, Helsingin Sanomissa, Etelä-Suomen
Sanomissa sekä Hyvinkään Sanomi ssa.

13

Hallitusta sitovia toimintatapoj a

l4
Kokouksen päättäminen

Keskusteltiin vapaajäsenistä. Olavi Miikelä ehdotti, että taiteilija, professori
Armas Hutri kutsuttaisiin seuran jäseneksi ilman jäsenmaksua ja hän tekisi
korvaukseksi sukuvaakunan. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti j a

puheenjohtaja lupasi hoitaa asiaa.

Pekka Hutri esitti, että hän voisi tiedustella, voisiko Suomen Posti sponsoroida
seuran postimaksut. Tarjous otettiin kiitollisena vastaan.

Puheenjohtaja kiitti lämpimästi kokouksen osanottajia ja totesi, että olemme
tehneet hyvän päätöksen japäätti kokouksen klo 14.30.

Vakuudeksi

Pö1.täkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi LLu 2001.
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