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Aika

Paikka

Läsnä

1

Kokouksen avaus Sukuseuran puheenjohtaja Aulis Hutri avasi kokouksen.

2

Kokousvirkailij oiden valinta

Kokouksen puheenj ohtaj aks i valittiin Aulis Hutri. Puheenj ohtaj a kutsui
kokouksen sihteeriksi Tuula Hutri-Pulkan. Pöytåikirjantarkistajiksi valittiin
Heikki Hutri ja Olavi Mäkelä, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

J

Kokouksen laillisuus ia päätösvaltaisuus

Kokouksesta on ilmoitettu eri lehdissä kaksi kertaa siten, että ensimmäiset
ilmoitukset on lähetetty 21.5.2002ja toiset ilmoitukset 11.6.2002. Esimerkiksi
I(aijala-lehden suvut-palstalla ensimmäinen ilmoitus on julkaistu 30.5.20A2 ja
toisen kerran 20.6.2002.

Päätös Kokoustodettiinlailliseksijapäätösvaltaiseksi.

4
Työjärjestys E s itys I i sta hyviiksltti in kokouksen työj ärj e styks eks i.

5

Toimintakertomus vuodesta 2001

Tuula Hutri-Pulkka luki edellisen vuoden toimintakertomuksen. Aulis Hutri luki
tilintarkastuskertomuksen. Todettiin, että seuran tili oli avattu 29.11.2001
Riihimäen Seudun Osuuspankissa ja perustamisvuonna 2001 ei ollut
tilitapahtumia

Päätös Toimintakertomus ja edellisen vuoden tilit hyväksyttiin sekä myonnettiin tili- ja
vastuuvapaus tilivelvollisille.

6

Hallituksen antama selostus kuluvan vuoden toiminnasta

Tuula Hutri-Pulkka luki hallituksen laatiman osavuosikatsauksen. Keskusteltiin
seuran jäsenmåärästä, joka jäsensihteerin antaman raportin mukaan oli 3.7 .2002
58 maksanutta jäsentä. Taloudenhoitajan ilmoituksen mukaan tiliotteista laskettu
jäsenmäärä on 114 henkilöä.

Päätös Osavuosikatsaus hyvåiksyttiin.



7

Toiminnan suunnittelu vuodelle 2003

Puheenj ohtaj a pyysi puheenvuoroj a seuraavan sukutap aamisen j a

vuosikokouksen järjestämisestä. Seppo Hutri ehdotti, että seuraava tilaisuus olisi
Imatralla kaksipäiväisenä siten, että ensimmäisenä päiviinä olisi kokous ja
toisena päivänä tekisimme kotiseuturetken Antreaan ja Vuoksenrantaan. Samoin
keskusteltiin tilaisuuden ajankohdasta, joiksi esitettiin 2. - 3.8.2003 tai 9. -
10.8.2003.

Jäsenhankinnan tehostamista pidettiin ensiarvoisen tärkeåinä, koska seuralla ei
ole tässä vaiheessa muita tuloja. Kentällä on halukkuutta liittyä seuraan.

E sitettiin seuran tietoj en j a tilinnumeron li säiimi stä Internetti in.

Taloudenhoitaja Leena Tantarimäki luki talousarvioehdotuksen vuodelle 2003.

Päätös Sukutapaaminen ja vuosikokous päätettiin pitää kaksipäiväisenä Imatralla2. -
3.8.2003. Jos majoitus ei jfiesty ko. ajankohtana, toinen vaihtoehto on 9. -
10.8.2003. Ensimmäisenä päivänä on kokous ja toisena päivåinä kotiseutumatka.

Seuran www-sivuilla tulee ilmoittaa myös seuran tili jäseneksi liittymisen
helpottamiseksi.

Talousarvioehdotus hyväksyttiin.

8

Jäsenmaksu vuodeUe 2003

Hallitus esitti, että jäsenmaksua ei triene syytä korottaa.

Påiätös Jäsenmaksuksi määrättiin 10 euroa / henkilö / vuosi ja ainaisjäsenen maksu on
100 euroa.

9

Hallituksen j äsenet erovuoroisten tilalle

Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat puheenjohtaja Aulis Hutri, sihteeri Tuula
Hutri-Pulkka ja Risto Hutri. Olavi Mäkelä ehdotti, että erovuoroiset jäsenet

valittaisiin uudelleen. Seppo Hutri halusi vuoksenrantalaisia hallitukseen. Tuula
Hutri-Pulkka ilmoitti, ettei ole käytettävissä hallituksen j äseneksi. Ehdotettiin
Sari Lehtolaa Heinolasta hallituksen jäseneksi edustamaan vuoksenrantalaisia.
Marj atta Hj ort pyysi kaikkia hallituksen j äseniä esittäytymäiin.

Päätös Erol.uoroiset jäsenet Aulis Hutri ja Risto Hutri valittiin uudelleen seuraavaksi

kolmivuotiskaudeksi sekä uudeksi jäseneksi Sari Lehtola Heinolasta I.I.2003
låihtien.

10

Tilintarkastajien valinta Puheenjohtaja ehdotti, että entiset tilintarkastajat jatkaisivat. Varsinaisia
tarkastajia ovat Liisa Hutri Hyvinkäältä ja Marja-Leena Keskinen
Hämeenlinnasta. Varatilintarkastajia ovat Heimo Kaasalainen ja Yrjö Hutri,
molemmat Hyvinkäältä.

Piiåtös Em. henkilöt valittiin edelleen tarkastamaan seuran tilejä ja hallintoa.



ll
Sukututkimuksen j atkaminen

raatos

T2

Muut asiat

raatos

13

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kertoi, että ihmisillä oli pelkoja tietojen antamisessa ensimmäistä
kirjaa varten. Nina Hutri ehdotti, että sukututkimusta kuitenkin jatkettaisiin,
koska sen eteen on tehty paljon palkatonta työtä japrosessi on hyvin edennyt.
Seppo Hutri, joka on sukututkimuksen pääkoordinaattori, esitti, että Karjala-
lehteen tulisi panna ilmoitus Käkisalmen Hutrien yhteydenottoa varlen ja kaiken
kaikkiaan uusien sukuhaarojen nimet olisivat tervetulleita. Hän ehdotti myös,
että jatkoa ajatellen olisi hyvä olla muutaman henkilön työryhmä työstämään
sukututkimusta ja mahdollista kirjan toista painosta. Työryhmään esitettiin Olavi
Måikelää Nokialta, oiva Sokkaa Lahdesta ja Seppo Hutria Riihimäeltä, jonka
tietokoneella aineisto jo on.

Sukututkimusta päätettiin jatkaa. Työryhmätin valittiin olavi Mäkelä, oiva
Sokka ja Seppo Hutri. He tiedottavat projektin etenemisestä hallitusta ja kirjan
toinen painos painatetaan sukuseuran nimissä ja kustannuksella.

Keskusteltiin kansalaiskeräyksestä ja postikorttien myynnistä valtioneuvos
Johannes virolaisen muistomerkin aikaansaamiseksi. Karjalan Liitto ry. on
lähettiinyt seuralle 10.6.2002 kirjeen, jossa se kehottaa seuraa keräiimäåin varoja
ja mlymään postikortteja sen eri tilaisuuksissa ja tallettamaan tuotot
muistomerkkitilille. Nina Hutri esitti, että seura on vasta perustettu ja varantoa
on vähåin ja toisaalta pyyntöjä paljon, joten emme osallistuisi keräykseen.

Puheeniohtaja kertoi seuran rekisteröitymistä koskevan myönteisen päätöksen
tulleen Patentti- ja rekisterihallituksesta ja totesi asian olevan kunnossa.

Toivottiin, että hallituksen jäsenten nimet ja yhteystiedot sekä seuran tili
ilmoitettaisiin Karj ala-lehdessä.

Puheenjohtaja esitteli kokousväelle Pertti M. Hutrin hankkiman ja lahjoittaman
puheenjohtajan nuijan, johon puheenjohtaja Aulis Hutri on kaivemrttanut
nimilaatan seuran tunnuksin omalla kustannuksellaan. Seura kiittää lahjoittajia.

Seura ei osallistu kansalaiskeräykseen.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia hyvistä päätöksistä ja päätti
kokouksen klo 13.35
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Sukuseuran perustamiskokous pidettiin | 5.9 .200I Inra-maj alla Hausj iirven
Ryttylässä. Kokoukseen osallistui 61 henkilöä. Seuran nimeksi hyvriksy'ttiin
Hutrin Sukuseura ja jäsenmaksuksi määrättiin 10 euroa / henkilö. Samassa

tilaisuudessa kirjantekryät esittelivät sukukirjan ensimmäisen painoksen: Hutrin
sukua Antreasta ja Vuoksenrannasta. Kirjan valmistuminen antoi sysiiyksen
sukuseuran perustamiselle.

Hallitus Aulis Hutri puheenjohtaja
Nina Hutri-Kähönen varapuheenjohtaja
Tuula Hutri-Pulkka sihteeri
Leena Tantarimäki taloudenhoitaja
Petri Hutri jäsensihteeri

Milja Arminen jäsen

Marjatta Hjort jäsen

Pertti M. Hutri jäsen

Risto Hutri jäsen

Kati Tantarimäki jäsen

Kokoukset Kertomusvuonna hallitus kokoontui kerran (15.9.) ja pöy.täkirjaan tuli 5 kohtaa.
Hallitus päätti, että sukuseuran tili avataan Riihimäen Seudun Osuuspankissa.
Taloudenhciiaj a avasi tilin 29. I 1, .2g}l. Tilinkä5atöcikeus annettiin
puheenjohtajalle jataloudenhoitajalle. Keftomusvuonna seuralla ei ollut vielä
varallisuutta.

Jäsenet Seurassa ei ollut maksaneita jäseniä.

Edustukset Petri Hutri osallistui Karjalan Liiton ja Sukuseurojen Keskusliiton järjestämään

sukuseurapäivään Lahdessa 6. 1 0.2001 .
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Sukuseuran perustavoitteena on järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä ja
retkeilyjä. Se pyrkii keräämälin ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä

selvittämään suvun vaiheita. Seuran tulee pitää luetteloa suvun jäsenistä.

Hallitus on kokoontunut kolme kertaa, ja sen pöytäkirjoihin on kertynyt 38

kohtaa. Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita ja erovuoroiset jäsenet

on arvottu säiintöjen mukaisesti. Seuralle on saatu lahjoituksena puheenjohtajan
nuij a, j oka varustetaan nimil aatalla.

Hallitus on käsitellyt seuran säiinnöt ja hakemus rekisteröityrnistä varten on
jätetty 19.4.2002. Sukuseuran kotipaikaksi mäiirättiin Riihimåiki ja seuran
purkautuessa arkisto tulee luovuttaa Maakunta-arkistoon Mikkeliin. Samoin
päätettiin liittyä Karjalan Liitto ry:n ja Karjalaisten sukuyhteisöjen Liitto ry:n
jäseniksi.

Jäsenhankinta aloitettiin vuoden 2002 alussa. Nyt seurassa on 58 maksanutta
jäsentä ja jäsenkirjeitä on edelleen lähetetty kentälle. Jäsenmaksua ei liene syy'tä

korottaa.

S ukus euran ens immäinen sukukokous j a ke s ätap ahtu ma päätettrin p itää
samanaikaisesti 4.8.2002 klo 12.00 alkaen Taitelijatalo Pyynpivossa Perniössä.

Kokouksesta on ilmoitettu lehti-ilmoituksilla eri lehdissä.

Seuran taloudellinen tilanne on se, mikä jäsenmaksuista on kertynyt eh 696,99
euroa. Tällä hetkellä ei ole muita tuloja.

Puheenjohtaja Aulis Hutri kävi onnittelemassa 80-vuotisjuhliaan ja 50-

vuotistaiteilij ajuhlaansa viettäny.ttä Armas Hutria P emiössä I 0.4.2002. S ihteeri
Tuula Hutri-Pulkka o sallistui seuran edustaj ana S äiintömääräiseen

liittokokoukseen Karj alatalo ssa Helsing issä 20.4.2002. Jäsens ihteeri Petri Hutri
osallistui Karjalaisiin kesäjuhliin Porissa 14. - 16.6.2002. Seuran edustaja

o sallistuu Karj alan Liiton j a Sukuseuroj en Keskusliiton sukuseurapäivään
Lahdessa 5.10.2002.

Seura on liittynyt Karjalaisen Nuorisoliiton kannatusjäseneksi, joka tekee

tärkeäänuoriso ja kulttuurityötä ruohonjuuritasolla. Jäsenmaksu on vuosittain26
euroa.

Hämeen Ammattikorkeakoulun opiskelij a on tarjoutunut tekemään seuralle

www-sivut maksutta. Hallitus vastaa jatkossa sivujen päivittiimisestä. Tämän
toivomme edistäviin seuran tiedotustoimintaa.

Hallitus on todennut tyytyväisenä jäsenistön aktiivisuuden ja jopa uusien
sukuhaarojen edustajat ovat tiedustelleet seuraan liittymisen mahdollisuutta.
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