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Hallituksen kokous 1/2022 
 
     
Aika:  lauantai 5.3.2021 klo 13:00 
Paikka: Sastamala, Kisakatu 8 
 
 
Osallistujat:  Poussa Paavo, puheenjohtaja 
  Lehmus Ilkka, sihteeri 
  Pispa Leena-Maija (etänä) 

Sunila Riina 
  Suni Matti (etänä) 
  Mustajärvi Arto (etänä) 
  Miettinen Heikki (etänä) 
   
Poissa  Riihioja Jorma 
    Kristeri Risto 
 
 
1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen. 
  
    Paavo avasi kokouksen klo 13.10 ja totesi läsnäolijat.  
 
2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 
  
   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
  
 
3 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.  
   
    Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi 
 
 
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. 
 
   Pöytäkirja hyväksyttiin 
 

 
5 Taloustilanne, jäsenmäärä 31.12.2021  
 

Jäsenmäärä 2021 31 jäsentä 
  

Rahaa tilillä oli   6 412,37 euroa 31.12.2021. Tilikausi jäi 283,82 euroa 
alijäämäiseksi. Tilinpäätöstiedot ja tase liitteenä. 

 
  
6         Toimintakertomus vuodelta 2020 

 
- hallitus kokoontui kaksi kertaa, joista toinen oli sähköpostikokous 
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- sukuseuran vuosikokous järjestettiin 11.9.2021  
- tarinaryhmä ei kokoontunut vallitsevan Covid19 epidemian vuoksi. 
- 2021 sukuseuran kesäretki jouduttiin peruuttamaan myös Covid19 epidemian 

vuoksi. 
 
7 Tilinpäätösten läpikäynti ja tilinpäätösten hyväksyntä ja allekirjoitus vuodelta 

2021 
 
 -   tilinpäätökset ja taseet käytiin läpi ja allekirjoitettiin 
 
8 Vuoden 2022 toiminta 
 

- hallitus kokoontuu noin kolme kertaa 
- tarinatiimin kokoontuu yhden tai kaksi kertaa,  
- sukuretki järjestetään kesällä 

 
   
9 Sukuretki 
 
 Sukuretkeä varten valittiin toimikunta, johon kuuluvat Matti Suni, Riina Sunila ja 
 Paavo Poussa. 

Paavo selvittänyt, että Kyrösjärvellä risteilevä m/s Ikaalinen on liikenteessä 
kesällä 2022. 

 Kyröskosken juoksutuksista kesällä ei vielä ole tietoa. 
 Oletuksena on, että koskea juoksutetaan elokuun toisena sunnuntaina 14.8. 
 Varataan alustavasti 14.8.2022 retkipäiväksi. 
 
 
 
10 Teemana pelastaa vanhoja kirjeitä ja julkaista niitä tarinakirjassa. Tarinakirjaan 

toivotaan myös muita kirjoituksia ja ajankuvia suvun historiasta. 
Asiasta tiedotetaan myös kotisivulla ja seuran Facebook sivulla.  
Tarinoita kokoaa Matti Autero sähköpostiosoitteeseen mauteroinen@gmail.com 

 
 . 

11 Tiedottaminen. 
 
 Sukuseuran tiedotuskanavina ovat sukuseuran kotisivut ja facebook-sivut. 

Jäsenmaksu ja muun postin lähettämistä varten hallitus pyytää lähettämään 
sähköpostiosoitteen oman sukuseuran edustajalle. Sähköpostiosoitteen 
puuttuessa voi ilmoittaa myös matkapuhelinnumeron tekstiviestiä tai 
postiosoitteen paperikirjettä varten. Asia julkaistaan kotisivuilla ja facebook 
sivuilla. 

 
 

12 Muut esille tulevat asiat 
 

Paavo kertoi Matti Wilhelm Poussan elämän kerrasta tekeillä olevan musikaalin 
”Lukkarin kaksi rakkautta” tilanteesta. Musikaalia pyritään esittämään kesän 
2022 aikana mm. konsertti muodossa. 
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 Paavo on sukuseuran edustajana toteutuksessa. 
   

 
13 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 
 

- seuraava kokous pidetään 14.5.2022 klo 13.00  
- Paavo päätti kokouksen klo 14.05 

  
 
 
Paavo Poussa    Ilkka Lehmus 
puheenjohtaja   sihteeri     


