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O sanottaj aluettelo liitteenä

1$

Kokouksen avaus Kokouksen avasi sukuseuran esimies Risto Hutri

2$
Kokouksen puheenj ohtaj an j a sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Hutri ja
sihteeriksi Leena Tantarimäki

3$
V al itaan kaks i p ci yttikirj antarkas taj aaj a tiiintenl askij aa

P ö ytäkirj an tarkastaj iks i j a iiiintenl askij o iks i val ittiin
Tellervo Hutri ja Kaisa Levåinen

4$
Läsnäolij oiden toteaminen

Luettelo liiueenä @7kpl)

s$
Kokouksen laillisuus ja paätösvaltaisuus

Jäsenille oli lähetetty jåisenkirje ja kokouskutsu sekä
lehdessä oli ilmoitus. Todettiin kokous sukuseuran
stiäntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi ja tiiten myös
påiätösvaltaiseksi.

6$
Kokouksen työj ärj estyksen hyviiksyminen

Hyvåiksyttiin e sitys li sta kokouksen työj ärj e styks eksi.

7$
Tilinpåätöksen vatrvistaminen 

Luettiin ja vatrvistettiin toimintakertomus, tilinpiiätös ja
tilintarkastuskertomus tilikaudelta I .l .2009 -3 1 . 12 .2009



8$
Tili- j a vastuuvapauden myöntäminen

Tili- j a vastuuv tpaus myönnettiin sukuseuran hallitukselle
j a taloudenhoitaj alle tilikaudelta I .1 .2009 -3 I .12.2009

e$
Hallituksen j äsenten valinta

Jäsenet: Risto Hutri, Sari Hutri-Lehtola, Eila Hutri-
Naukkarinen, Milja Arminen, Nina Hutri-Kähönen ja
Heikki Hutri
Erovuorossa: Marjatta Hjorth, jonka tilalle valittiin Olavi
Mäkelä. Jyrki Hutri, joka valittiin uudelleen ja Leena
Tantarimäki j oka valittiin uudelleen.

l0$
Ti I intarkastaj i en j a varati I intarkastaj an val inta

Varsinaisiksi tilintarkastaj iksi valittiin edelleen Eila Hutri
j a Hannele Pirttilä. Varatilintarkastaj aksi valittiin Päivi
Koski

ll$
Vuoden 20 I 0 j äsenmaksuj en vahvistaminen j a j äsentilanne

Vahvistettiin vuoden 20 I 0 j äsenmaksu hallituksen
esityksen mukaisesti l0€ ja ainaisjäsen 100€.

Karj alanliiton j äsenmaksu on 7€. Jäsenmaksuj en
kr räåiminen on vielä kesken, joten jäsentilanne v. 2010 on
vielä keskeneräinen.

l2$
Talousarvion v.20 I 0 vahvistaminen

Taloudenhoitaja esitteli v .2010 talousarvion, joka
vahvistettiin. Talousarvio liitteenä

t3$
Vuoden 2010 ja 201 I toimikauden suunnittelu

Vuoden 2010 toimikausi on jo pitkällä, eikä mitåiiin
erikoista tälle vuodelle ole suunniteltu.
Suunniteltu Karj alanmatka påiätettii n jättaa tekemättä v.
2010. Vuosi 20ll on seuran l0-vuotis juhlavuosi.
Ehdotetti in vuo s ikokous j a Karj al anmatka p idettävåiksi

samuuul aikaan. Ehdotus ei saanut kannatusta, vaan
piiätettiin pittä vuosikokous ja matka erikseen.

Vuo sikokouksen pitopaikaksi hyväksytti in Lahti j a

aj ankohdaksi lauant ai 2l .5 .2011 .

Järj estelytoimikuntaan kuuluu Helka Vilen, Anneli
Arminen ja Leena Luumi. Hallitus hoitaa tiedotuksen.

Karjalanm atkav 201 1 tehd 30.-3 1.7 .2011 Viipuriin.
Mika Jokinen hoitaa järjestelyt, kuljetuksen ja opastuksen.



l4$
Sukututkimuksen nykyvaihe

t5$
Muut asiat ja aloitteet

Oiva Sokka kertoi, että våihiin kerrallaan tulee lisää tietoa,
joten asia edistyy

Påiätettiin suunnitella seuralle oma j oulukortti.
Suunnittelijoiksi valtuutettiin Eila Hutri ja Päivi Koski.

P o stimerkkej ä tilataan I i såä kysynnän mukaan.

Sari Hutri-Lehtola lupautui suunnittelemaan seuralle oman
Facebook-sivun.

Olavi Miikelä ehdotti seuralle omaa valokuva-albumia.
S euraavaan vuo sikokoukseen Ei la Hutri-Naukkarinen
lupasi oltaamukaan skannerin ja jokainen osanottaja tuo
mukanaan Karj ala-aiheisia valokuvia. Näin saadaan

pitkåiän työnalla olleeseen kuvankeruuseen vauhtia.

Kokouksen jälkeen påiätettiin oltaa yhteiskuva pihalla.

l6$
Kokouksen p?iättiiminen

Puheenjohtaja paätti kokouksen n. klo 13.30

Vakuudeksi

Risto Hutri
puheenjohtaja

Olemme todenneet pöytäkirjan noudattavan kokouksen kulkua.

Riihimäellä t'"jt,.; r ;'t> kuun i/ päiviinä 2010
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Liisa Hutri
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Kaisa Leviinen


