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Perhonjokilaakson Sukututkimusyhdistys ry
Vuosikokous
Lauantaina 14.5.2022 kello 14, Syytinkikamari, Veteli
Asialista
1§

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
- Kokouksen avasi varapuheenjohtaja Outi Leväniemi.
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Outi Leväniemi, sihteeriksi Maria-Elisa Marjusaari,
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Hilkka Anttila ja Helena Poranen.

2§

Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus
- Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti (11§) vuosikokous on pidettävä huhtikuun loppuun
mennessä. Koronarajoitusten vuoksi tästä on tänäkin vuonna jouduttu poikkeamaan.
- Sääntöjen mukaisesti kokouksesta on ilmoitettu vähintään 7 päivää ennen kokousta lehtiilmoituksella. Kokouskutsu julkaistu 28.4. Perhonjokilaaksossa, lisäksi yhdistyksen
kotisivuilla ja Facebook-ryhmässä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- Kokouksessa oli 9 osallistujaa, liitteenä nimilista.

3§

Työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.

4§

Esiteltiin vuoden 2021 toimintakertomus sekä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja
taseen sekä toiminnantarkastajien kertomuksen.
Kokouksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, taseen ja
toiminnantarkastajien kertomuksen. Taseen loppusumma 5 347,10 €, tilinpäätöksen
alijäämä -2 046,78 € (liitteet 1, 2 ja 3).

5§

Päätettiin vuoden 2021 toimintakertomuksen hyväksymisestä sekä tuloslaskelman ja taseen
vahvistamisesta
- Kokous hyväksyi toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja vahvisti taseen.

6§

Päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille tilikaudelta 2021
- Kokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille tilikaudelta 2021.

7§

Määrätään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkio
- Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota.
- Toiminnantarkastajille maksetaan laskun mukaan.

8§

Valittiin jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle ja yhdyshenkilöinä toimivat varajäsenet
- erovuorossa olleet Juha Huusko, Leo Koskela ja Helena Poranen valittiin uudelleen.
Keijo Hanhisalon tilalle valittiin Maria-Elisa Marjusaari.
- Muut hallituksen jäsenet ovat Hilkka Anttila, Jarkko Kentala, Heikki Känsäkangas ja Outi
Leväniemi sekä kunniajäsen Reijo Ojala.
- Varajäseniksi/yhdyshenkilöiksi vuodelle 2022 valittiin Kimmo Torppa Veteli, Reijo
Möttönen Perho, Veikko Myllymäki Kaustinen, Voitto Kalliokoski Halsua ja Keijo
Hanhisalo Kokkola/Halsua.

9§

Valittiin yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
puheenjohtajaksi valittiin Juha Huusko ja varapuheenjohtajaksi Outi Leväniemi.

10§

Valittiin kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varahenkilö
- vuodelle 2022 Sinikka Sillanpää ja Savolaisen tilalle Jussi Torppa, varalle Tapio Jokela.

11§

Vahvistettiin vuoden 2021-22 toimintasuunnitelma, jäsenmaksu ja talousarvio (liite 4)
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Perhonjokilaakson Sukututkimusyhdistys ry
-

jäsenmaksuksi päätettiin 10 €.

12§

Muut asiat
- yhdistys järjestää sukukamarin Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla 11-17.7. siirtolaishankkeen
tilaisuuden yhteydessä
- tiedotettiin kesän sukujuhlista: Pietarin suku (Liedes – Meriläinen suvut) Halsualla 18.6. ja
Strang – Spangar -suku Perhossa 8.7.

13 §

Kokouksen päättäminen
- Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40
- Kokouksen päätteeksi katsottiin Suomen sodan tapahtumista kertova ”Perhon
muonavarastojen valtaus” tallenne.
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