
 

 

                                Määttä sukuseura ry   Pöytäkirja 

 

 

Vuosikokous 3.8.2019 klo 16.30 Kuhmo -talo, Koulukatu 1, Kuhmo 

 

1. Kokouksen avaus. 

Sukuseuran puheenjohtaja Kauko Määttä avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat        

tervetulleiksi.  

2. Ilmoitus asiat 

 

Sukuseura palkitsi pöytäviirillä seuraavat hallituksen jäsenet: sihteeri Eija Määttä, 

jäsenasioiden hoitaja Mauno Määttä ja rahastonhoitaja Pasi Määttä.  

 

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja 

tarvittaessa kaksi äänten laskijaa. 

 

Puheenjohtajaksi esitettiin ja valittiin Olavi Pääkkönen, sihteeriksi esitetiin ja 

hyväksyttiin Eija Määttä, pöytäkirja tarkastajiksi esitettiin ja hyväksyttiin Tyyne 

Ohtonen ja Jorma Määttä, ääntenlaskijaksi esitettiin ja hyväksyttiin Raimo Määttä ja 

Pentti Määttä. 

Olavi Pääkkönen jatkoi kokouksen puheenjohtajana. 

 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

6. Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajien 

lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta (2016 – 2018). 

Rahastonhoitaja Pasi Määttä esitteli tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien 

tekemän toiminnantarkastuksen, jossa ei ollut huomauttamista. Sukuseuran talous 

on vakaa. Kokoukseen osallistujilla ei ollut asiasta kysyttävää. 

Sihteeri luki toimintakertomuksen.  

 

 



7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. 

Tilinpäätös vahvistettiin ja Määttä sukuseuran hallitukselle myönnettiin 

vastuuvapaus. 

 

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo ja menoarvio sekä liittymis- ja 

jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle 2019 - 2021. 

 

Sihteeri esitteli hallituksen tekemän toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma 

herätti keskustelua toimikaudesta ja pidettävistä vuosikokouksista. Seuraava 

toimikausi on 2019 – 2021, joka on tilikausi ja seuraava vuosikokous pidetään 

v.2022. Vuosi 2022 on Määttä sukuseuran 20. toiminta vuosi. Jäsenmaksuksi 

esitettiin 20 € ja se hyväksyttiin. Liittymismaksu on 0 € entisen 15€ sijaan   

 

9.Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet. 

Sukuseuran hallituksen puheenjohtajaksi esitettiin Kauko Määttää ja esitys     

hyväksyttiin. Nykyinen varapuheenjohtaja Martti Määttä ilmoitti, ettei ole käytettävissä. 

Varapuheenjohtajaksi esitettiin Lauri Määttää ja hyväksyttiin. Kokouksessa tuli esitys, 

että entinen hallitus jatkaisi. Mauno Määttä ilmoitti, ettei ole käytettävissä ja aiemmin 

Eero Määttä on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä. Irja Turunen, Eija Määttä ja Raimo 

Määttä ilmaisivat voivansa jatkaa seuraavalle toimikaudelle. Uudeksi jäseneksi 

esitettiin Hannu Määttää ja esitys hyväksyttiin. Määttä sukuseuran hallitus on 

koostunut aikaisemmin puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja viidestä (5) 

hallituksen jäsenestä. Hallituksen jäsen ehdotuksia tuli useita, mutta esitetyt sanoivat, 

etteivät ole käytettävissä. Näin ollen puheenjohtaja teki ehdotuksen, että Määttä 

sukuseuran hallitus koostuisi neljästä jäsenestä puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan lisäksi. Kokoukseen osallistujille sopi tämä käytäntö ja päätös on 

sukuseuran sääntöjen mukainen. Määttä sukuseuran hallitus toimintakaudelle 2019 - 

2021 on: Kauko Määttä puheenjohtaja Kajaanista, Lauri Määttä varapuheenjohtaja 

Kajaanista, sekä jäsenet Eija Määttä Kajaanista, Hannu Määttä Kuhmosta, Irja 

Turunen Kuhmosta ja Raimo Määttä Kajaanista.  

10.Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi 

toimikaudeksi. 

Nykyiset toiminnantarkastajat Juhani Pieniniemi ja Terttu Määttä ovat lupautuneet 

jatkamaan seuraavalle toimikaudelle, joten kokous päätti, ettei uusia tarvitse esittää 

eikä valita. Varatoiminnan tarkastajina jatkavat Tuula Löhönen ja Pirjo Määttä. 

 

 

 



11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Ei muita esille tulleita asioita. Puheenjohtaja Kauko Määttä toivotti kokoukseen 

osallistuneet tervetulleiksi päivälliselle. 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kiitoksiin klo 17.55. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

Olavi Pääkkönen    Eija Määttä 

Kokouksen puheenjohtaja   kokouksen sihteeri 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

 

Tyyne Ohtonen    Jorma Määttä 

 

 

 

 


