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Hallituksen kokous sunnuntaina 8. maaliskuuta 2020 Iisalmessa, Luuniemenkatu 29 A4 

  

Läsnä:  Heikki Auvinen, Anni Kainulainen, Pirjo Marttila, Tuomo Auvinen, Pirjo Hirvonen,  

Maija Auvinen, Sari Auvinen (yliviivatut eivät paikalla) 

 

1. Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja järjestäytyminen 
 
Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 11.38. Kokous on kutsuttu kokoon asianmukaisesti, ja 
kokouksessa on paikalla hallituksen jäseniä viisi kappaletta. Kokous todetaan lailliseksi ja pää-
tösvaltaiseksi. Heikki Auvinen toimii kokouksen puheenjohtajana, ja sihteerinä toimii Anni Kai-
nulainen. Pöytäkirjantarkastajina toimivat Maija Auvinen ja Tuomo Auvinen.  
 
  

2. Sukuseuran tilien käyttöoikeuksien siirto 
 
Rahastonhoitaja Pirjo Marttila on 5.3. ilmoittanut hallitukselle luopuvansa tehtävästään. Suku-
seuran hallitus valitsee hänelle seuraajaksi Pirjo Hirvosen, joka asuu osoitteessa Kehätie 7, 
72400 PIELAVESI. Osuuspankin tilin FI18 5342 0120 0251 07 käyttöoikeudet siirretään Martti-
lalta Hirvoselle mahdollisimman pian kokouspäivän 8.3 jälkeen. Hirvonen toimii rahastonhoita-
jana siihen saakka, että ensi kesän hallituksessa valittava rahastonhoitaja pääsee aloittamaan 
tehtävänsä.  

 
3. Sukukirjan ja sukupaitojen tilanne 

 
Sukukirjoja on jäljellä kuusi kappaletta. 
Anni tarkistaa kesän kokoukseen mennessä paitojen tilanteen. 
 

4. Kesän vuosikokous: aika, paikka, ohjelma ja järjestelyt 
 
Yhdistyskokous järjestetään sunnuntaina 19.7. klo 12 alkaen. Kokous järjestetään Suojalassa, 
Puistotie 8, 72400 PIELAVESI.  
 
Tila- ja astiavuokraan budjetoidaan 500 euroa, josta ylijäävää osuutta voidaan käyttää kerta-
käyttöpöytäliinoihin ja muihin koristeisiin. Ruokatarjoiluksi valitaan kalakeitto, leipää lisukkei-
neen ja täytekakkukahvit. Sinikka vastaa ruokatarjoiluiden käytännönjärjestelyistä.  
Ruokakustannuksiin budjetoidaan alustavasti noin 20 euroa per osallistuja. Jos osallistujia 
tulee esimerkiksi 50, tällöin ruokakustannuksia kertyy noin 1.000 euroa edestä. Sukuseuran 
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20-juhlavuoden kunniaksi sukuseura tarjoaa ruokailun ja tilan eli tapahtumaan ei ole osallistu-
mismaksua.  
 
Yhdistyskokousta mainostetaan Avviisissa, Facebookissa ja yhdistyksen nettisivuilla. Maija 
Auvinen ottaa ilmoittautumiset vastaan sähköpostitse maija.auvinen@outlook.com tai puheli-
mitse 040 841 8863. Ilmoittautumisia otetaan vastaan kesäkuun loppuun asti.  
 
Kokouksen ohjelma alkaa ruokailulla. Ruokailun jälkeen pidetään tapaamisen virallinen osuus 
eli varsinainen kokous. Kokouksen jälkeen jatketaan vapaamuotoisemmin: musiikkiesitystä, 
muisteloita ja bingoa. Tuomo ehdottaa jatkoja Tervaharjulla klo 18 alkaen: savusaunaa ja 
makkaranpaistoa.  
 
 

5. Vuosikokousasiat: 
 
a) Tilien hyväksyminen 
b) Toimintakertomus (liite 1) 

Heikki Auvinen lisää toimintakertomukseen maininnan rahastonhoitajan vaihdoksesta.  
c) Toimintasuunnitelman hyväksyminen (liite 2) 
d) Talousarvion hyväksyminen (liite 3) 
 
Hallituksen jäsenet hyväksyvät liitteet kohdan b muutoksin. 
Tilikirja ja toimintakertomus lähetetään toiminnantarkastajille, joina toimivat Aune Elolampi ja 
Paavo Leppänen. Heikki huolehtii asiakirjojen toimittamisesta.  
 
e) Jäsenmaksun suuruus  
Hallitus päättää ehdottaa yhdistyskokouksessa jäsenmaksuksi 20 euroa vuoden 2021 alusta 
alkaen. Perheenjäsenen jäsenyysmaksun ehdotetaan säilyväksi 5 eurossa.  
 
 

6. Avviisin seuraava numero 
 
Pirjo Hirvonen kirjoittaa Avviisiin mainosesittelyn yhdistyskokouksen ohjelmasta. Pirjo osallis-
tuu myös teksteillä Suojalan historiasta ja Suomesta 2000-luvulla.  
 
Heikki tuottaa kirjoituksen Auvisten asustushistoriasta pohjustuen DNA-testeihin ja puheenjoh-
tajan tervehdyksen.  
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Anni kirjoittaa toimittajan kolumnin. Avviisiin mainos ainaisjäsenyydestä, joka maksaa 10 jä-
senmaksun nykyisellä jäsenmaksun tasolla.  
 
Sinikka kirjoittaa 50–60-luvun lapsuudesta ja 80–90-luvun lapsuudesta.  
 
Avviisiin tulevat kirjoitukset tulee lähettää huhtikuun alkuun mennessä. Avviisi painatetaan 
postitusta varten toukokuun alkuun mennessä. Avviisiin painatukseen ja laatikon lähettämi-
seen budjetoidaan 200 euroa. Postitukseen jäsenille budjetoidaan 150 euroa. Anni hoitaa leh-
den postitukseen saakka, Maija ja Heikki huolehtivat postituksesta.  
 
 

7. Muut asiat 
 
Osa jäsenistä on unohtanut maksaa viime vuoden jäsenmaksunsa tai maksu on jäänyt matkal-
le. Maksamattomille jäsenille päätetään lähettää karhukirje. Pirjo hoitaa karhukirjeiden lähet-
tämisen. Jos karhukirjeeseen ei reagoida, jäsenelle ei enää toimiteta jäsenyyden tarjoamia 
etuja.  

 
8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 12.52. 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 8.3.2020 

 
 


