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PÖYTÄKIRJA 

Hyssän sukuseuran sääntömääräinen vuosikokous 

 

Aika:      lauantai 6.4.2019 klo 13 

Paikka:       Honkajoen Osuuspankin kerhotila, Porhontie 1, 38950 Honkajoki 

Osallistujat:    20 sukuseuran jäsentä  (nimilista liitteenä) 

    

 

1. Kokouksen avaus 

 

      Hyssän sukuseuran puheenjohtaja Tiina Rajala avasi kokouksen ja toivotti 

      sukuseuran jäsenet tervetulleiksi sääntömääräiseen sukukokoukseen, joka 

      pidetään joka kolmas vuosi. 

 

 

2. Kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

 

          Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ulla Ylilammi ja sihteeriksi kutsuttiin  

          seuran sihteeri Kreetta-Liisa Lahti-Uotila. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin   

          Seppo Kalliomaa ja Jouko Kangasniemi.   

  

 

3.  Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja osanottajat 

 

      Kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen mukaisesti 10.3.2019 yhdistyksen jäsenille  

      julkisesti sukuseuran nettisivuilla sekä jäsenrekisterin kautta jäsensähköpostilla   

      sekä niille sukuseuran jäsenille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta, tekstiviestein. 

      Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu Honkajoen maaliskuun kunnan  

      kuntatiedotteessa. 

 

      Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Seuran jäseniä oli paikalla 20. 

 

      Seuran hallituksen jäsenvastaava Maija Rantanen kertoi sähköisestä  

      jäsenrekisteristä sekä Yhdistysavaimesta, joka ylläpitää seuran jäsenrekisteriä 

      yhteystietoineen ja hoitaa jäsenpostitukset. Rekisterin ylläpidon kannalta on 

      tärkeätä, että osoitetiedot, erityisesti sähköpostiosoitteet, ovat ajan tasalla. 

 

 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
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         Kokouksen alussa kaikille osallistujille jaetut esityslistat hyväksyttiin kokouksen 

         työjärjestykseksi ilman muutoksia. 

 

 

5. Sukuseuran talous ja jäsenmaksun suuruus sekä toiminnan tarkastajan 

valinta loppukaudelle 2019-2021 

 

     Kuultiin seuran taloudenhoitajan Erja Halkolan selvitys seuran taloustilanteesta 

     (selvitys pöytäkirjan liitteenä) ja kokous myönsi vastuuvapauden sukuseuran  

     hallitukselle. 

 

     Sukuseuran edellisessä vuosikokouksessa 2016 päätettiin, että seuran 

     jäsenmaksu on 30 euroa jokaiselta 18-vuotiaalta jäseneltä, joka ei asu enää 

     yhteistaloudessa, muuten 30 euroa perheeltä. Jäsenmaksu kerätään viiden  

     vuoden välein. 

 

     Päätettiin pitää jäsenmaksu hallituksen esityksen mukaisesti samana ja se  

     kerätään seuraavan kerran vuonna 2021, jolloin on syksyllä vuosikokous ja  

     sukujuhla. 

 

          Yhdistyslain muutosten mukaan seuroilla ei ole enää tilintarkastajia vaan  

          toiminnantarkastaja. Hallituksen esityksestä tulevalle toimikaudelle valittiin  

          toiminnantarkastajaksi Ilkka Kallioniemi ja varalle Anneli Kallioniemi. 

  

      

6. Sukuseuran puheenjohtajan ja hallituksen valinta 

 

          Sukuseuran puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Tiina Rajala. ja 

          varapuheenjohtajaksi Jarmo Kallioniemi. Molemmat kiittivät saamastaan  

          luottamuksesta. 

 

         Sukuseuran hallituksessa tulee olla sääntöjen mukaan 7-11 jäsentä. Jäsenet 

         edustavat eri sukuhaaroja. Marja-Liisa Heinonen oli ilmoittanut etukäteen 

         hallitukselle, ettei ole enää käytettävissä hallitustehtävässä, joten hänen  

         edustamalleen Ylihonkaluoman sukuhaaralle valittiin uusi edustaja Jari Leivo. 

 

        Sukuseuran hallituksen jäseniksi valittiin kaudeksi 2019-2021 seuraavat eri  
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         sukuhaarojen edustajat: 

Herrala -     Sinikka Hevonoja, Lempäälä 

Isokaski -    Erkki Isokaski, Honkajoki 

Itävaara -    Hilkka Saarinen, Honkajoki 

Kalliomaa -   Tiina Rajala, Kempele (pj) 

Niilo Kallio -                                   Ei edustajaa 

Kalliomäki -    Anne Lahti, Siivikkala 

Kallioniemi -   Jarmo Kallioniemi, varapj 

Kangasniemi -   Pirjo-Liisa Kangasniemi, Helsinki 

    Erja Halkola, Rajamäki 

Korkeaharju- Kotomäki  -   Maija-Leena  Rantanen, Tampere 

Lahti -       Kreetta-Liisa Lahti -Uotila, Tampere  

Peuralahti -    

Raiskio -       Jarmo Raiskio, Hämeenlinna 

Ylihonkaluoma -  Jari Leivo 
 

             

 

7. Sukuseuran toimikauden toimintasuunnitelman tilannekatsaus 

 

Puheenjohtaja Tiina Rajala esitteli tulevan kauden toimintasuunnitelman, joka 

hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi. Tuleva vuosikokous ja sukujuhla (2021) ovat 

toimintakauden suurin projekti. Keskustelun jälkeen vuosikokous päätettiin 

pitää edelleen Honkajoella, jossa se on ollut alusta alkaen. Vuonna 2017 aloitettu 

seuran sääntöuudistus saatetaan loppuun. Ideoitiin myös seuralle kasteliinaa, 

vihkiryijyä tai arkkupeittoa, jotka jätettiin hallitukselle edelleen mietittäväksi. 

 

 

8. Sukuseuran  esitarkastetut uudistetut säännöt  

 

Puheenjohtaja Tiina Rajala esitteli sukuseuran uudistetut säännöt, jotka 

perustuvat sukututkimusseuran ja patentti- ja rekisterihallituksen tekemiin 

mallisääntöihin.  Säännöt on esitarkastettu, ja kokous päätti, että uudet säännöt 

voidaan ottaa käyttöön, kun PTR on ne tässä kokouksessa esitetyssä muodossa 

hyväksynyt. Säännöt julkaistaan sukuseuran nettisivuilla. 

 

 

9. Kunniajäsen valinta 
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          Säännöissä todetaan, että hallituksen esityksestä voi vuosikokous kutsua  

          sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut seuran  

          toiminnassa. 

 

          Kokous kutsui hallituksen esityksestä Hyssän sukuseuran ensimmäiseksi   

          kunniajäseneksi seuran pitkäaikaisen esimiehen ja hallituksen puheenjohtajan  

          Seppo  Kalliomaan. Seppo Kalliomaa kiitti vuosikokousta saamastaan  

          huomionosoituksesta ja kertoi lyhyesti seuran perustamisesta.  

          Kunniajäsen on vapautettu seuran jäsenmaksusta.  

 

 

10.  META, vapaa sana 

 

Tiina Rajala esitteli Suomen Sukuseuran toimintaa ja etenkin meneillään olevaa 

tarinakilpailua. Seppo Kalliomaalta saatiin materiaalia, joka hyvin sopisi 

lähetettäväksi tähän kilpailuun. Tietysti kaikkia suvun jäseniä toivottiin mukaan 

kirjoittamaan tarinoita ja tällä tavalla tallentamaan suvun historiaa. 

 

Sukuseura on edelleen tehtävänsä mukaisesti  velvoitettu vaalimaan suvun 

perinteitä ja keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta. 

Sukututkimusta rajoittaa uusi tietosuojalaki. 

 

 

    11. Seuraava kokous 

 

         Hyssän sukuseuran seuraava sääntömääräinen kokous pidetään sukujuhlan  

          yhteydessä 4. pnä syyskuuta 2021 Honkajoella. 

 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

Kokouksen puheenjohtaja Ulla Ylilammi kiitti sukuseuran hallitusta seuran 

asioiden hyvästä hoidosta ja kokouksen osallistujia aktiivisesta asioiden 

käsittelystä. Lopuksi hän toivotti kaikki tervetulleiksi seuraavaan 

sukukokoukseen. 

Kokous päätettiin 15.00. 
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Osallistujien oli  mahdollisuus lähteä kokouksen jälkeen tutustumaan Erkki 

Isokasken perheviljelmälle. 

 
 

 

 

 

             Ulla Ylilammi                                                       Kreetta-Liisa Lahti-Uotila 

           puheenjohtaja                                                        sihteeri 

 
      

 

           Pöytäkirja tarkistettu    . 04.2018 

 
 

           Seppo Kalliomaa                                                     Jouko Kangasniemi 
 

          

 


