
PÖYTÄKIRJA 
PÄTSIN SUKU ry  YLEINEN KOKOUS 
 
 
 
Aika: 24.7.2005 
 
Paikka: Säikänsalmen Livon koulu 
 
1 § Kokouksen avaus:  
Hallituksen puheenjohtaja Anni Pätsi avasi kokouksen klo 13.15. 
 
2 § Kokouksen järjestäytyminen:  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Niemilehto, sihteeriksi Hannamari 
Pätsi, pöytäkirjantarkastajiksi Ritva Ronkainen ja Ali Pätsi sekä ääntenlaskijoiksi 
Martti Pätsi ja Niilo Ronkainen. 
 
3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus:  
Seuran jäsenille on postitettu sääntöjen mukaisesti kirje 8.6.05. Lisäksi 
kokouksesta on ilmoitettu lehti-ilmoituksin. Kokous todettiin laillisesti 
koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
4 § Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. 
 
5 § Sääntömuutos: 
Esko Harju-Autti esitteli hallituksen esityksen yhdistyksen sääntömuutoksesta. 
Hallitus esittää, että sääntöjen 7 § muutetaan siten, että yhdistyksen kokous 
järjestetään vastedes joka 3. vuosi. Esitys hyväksyttiin.  
 
6 § Kahden (2) edellisen vuoden tilinpäätökset ja tilintarkastajien 
lausunnot: 
Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomukset vuosilta 2003 ja 2004. 
(Liite) 
 
7 § Tilinpäätöksien vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 
hallitukselle ja tilivelvollisille:  
Vahvistettiin tilinpäätökset ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja 
tilivelvollisille. 
 
8 § Toimintakertomus vuosilta 2003-2004 
Yhdistyksen puheenjohtaja Anni Pätsi esitteli vuosien 2003-2004 
toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin. 
 
9 § Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle: 
Erovuorossa hallituksesta ovat Ritva Karvonen, Soili Korhonen ja Matti 
Peltoniemi. Lisäksi eroa on kirjallisesti pyytänyt Irma Kylmäluoma. Jäseniä 
Karvonen, Korhonen ja Peltoniemi esitettiin jatkamaan. Esitys hyväksyttiin. 
Myönnettiin Irma Kylmäluomalle ero hallituksesta. Tilalle esitettiin ja valittiin 
Pentti Varanka. 
 



10 § Jäsenmaksu seuraavaksi 3 vuodeksi: 
Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen jäsenmaksuksi: 
henkilömaksu 6 € / v , perhe mukaan lukien alle 18-vuotiaat lapset 9 € / v. 
Hallituksen esitys hyväksyttiin. 
 
11 § Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakulut: 
Yhdistyksen hallituksen esitys: kokouspalkkioita ei makseta, ei myöskään 
matkakorvauksia. Keskusteltiin palkkioista ja polttoainekulujen maksamisesta. 
Kokouksen puheenjohtaja esitti matkakulukorvaukseksi 15 snt/km. 
Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. 
 
12 § Toimintasuunnitelma vuosiksi 2005-2008 
Yhdistyksen puheenjohtaja Anni Pätsi esitteli toimintasuunnitelman. 
Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta. Suunnitelmaan esitettiin lisättäväksi 
sukutarinoiden keräämisen aloitus. Keskusteltiin myös mahdollisesta Pätsin 
suvun sukupaidasta sekä nuorempien polvien saamisesta mukaan yhdistyksen 
toimintaan. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin lisäyksellä sukutarinoiden 
keräämisen aloituksesta. 
 
13 § Talousarvio vuosiksi 2005-2008 
Yhdistyksen puheenjohtaja Anni Pätsi esitteli talousarvion vuosille 2005-2008. 
Kokouksen puheenjohtaja esitti lisäykseksi talousarvioon hallituksen jäsenten 
matkakulut. Talousarvio hyväksyttiin em. lisäyksellä. 
 
14 § Tilintarkastajien valinta vuosille 2005-2008 
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Tuomo Niemilehto ja Martti Varanka. 
Varatilintarkastajiksi valittiin Markku Haapsaari ja Olavi Tuomivaara. 
 
15 § Yhdistyksen tiedottaminen 
Hallituksen jäsen Esko Harju-Autti kertoi yhdistyksen tiedotuksesta. Jäsenille 
lähetetään jäsenkirjeitä. Lisäksi tiedotetaan lehti- ilmoituksin. 
 
16 § Muut esille tulevat asiat: 
Keskusteltiin vuoden 2008 kokouspaikasta. Hallitus miettii asiaa kokouksissaan. 
Keskusteltiin myös mahdollisesta ainaisjäsenmaksusta. Päätettiin että hallitus 
valmistelee asiaa. 
 
17 § Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.03 
 
 
 
Ritva Ronkainen   Ali Pätsi 


