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PÖYTÄKIRJA

Pekosen Sukuseura ry
HALLITUS

9.11.2013

Hallituksen kokous
Aika
Paikka
Läsnä

lauantai 9.11.2013 klo 12
Mikkeli, Leniuksen rusholli
Raimo Pekonen, Petri Pekonen, Jaakko Kaikkonen, Markku V.
Pekonen, Jyrki Pekonen, Tarja Pekonen, Mikko Pekonen

1.

Raimo (pj.) avasi kokouksen

2.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3.
Mikko valittiin kokouksen sihteeriksi. Pöytäkirjan tarkastajia ei valittu.
Pöytäkirjan tarkastaminen päätettiin tehdä seuraavassa hallituksen kokouksessa.
4.
Kokouskutsun yhteydessä toimitettu esityslista hyväksyttiin
kokouksen työjärjestykseksi.
5.
Edellisen hallituksen kokouksen (2.2.2013) pöytäkirja tarkastettiin.
Siellä läsnä olleet hallituksen jäsenet hyväksyivät sen muutoksitta. Käytiin läpi
seuran vuosikokouksen pöytäkirja. Raimo totesi, ettei ollut vielä saanut
alkuperäistä vuosikokouspöytäkirjaa pöytäkirjantarkastajilta allekirjoitettuna.
6.
Todettiin, että vuosikokous ei ollut antanut hallitukselle toimeksiantoja
tai muutakaan evästystä.
7.
Jyrki kertoi, että sukuseuran jäsenrekisteriin oli merkittynä 234
jäsentä, joista 16:sta oli jäänyt tämän vuoden jäsenmaksu maksamatta.
Käyttötileillä oli rahaa yhteensä 1393,87 euroa ja Korkoextra-tilillä 9327,83 euroa.
Keskusteltiin Korkoextra-tilin talletuskorosta (1,1 % / 12 kk) ja todettiin sen
tyydyttävän vähäisyydestään huolimatta hallitusta. Selvästi tuottavamman koron
saaminen edellyttäisi riskisijoituksia ja hallitus totesi, että riskisijoitukset eivät
kuulu vastuulliseen ja huolelliseen seuran taloudenpitoon.
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8.

Seuran jäsenyyttä olivat anoneet:
Mikkelin sukuhaarasta:
Teija Pekonen, Toivo Saarikoski ja Armas Saarikoski
(molemmat Saarikosket ovat alaikäisiä Laura Saarikosken o.s. Pekonen
ja Saska Saarikosken poikia).
Parikkalan sukuhaarasta:
Markku Vuori ja Outi Kolu.
Äyräpään sukuhaarasta:
Oskari Pekonen ja hänen äitinsä Jaana Pekonen.

Hallitus hyväksyi hakemuksissa annettujen selvitysten perusteella yksimielisellä
päätöksellään kaikki em. jäsenyyttä anoneet henkilöt seuran jäseniksi. Toivo ja
Armas Saarikoski hyväksyttiin nuorisojäseniksi, koska seuran sääntöjen
perusteella varsinaisen jäsenen tulee olla vähintään 18 vuotta täyttänyt.
Todettiin seuran jäsenmäärän kasvaneen em. hyväksymispäätöksen
seurauksena 237 jäseneen. Osa nyt hyväksytyistä jäsenistä oli merkitty
jäsenrekisteriin jo ennen hyväksymispäätöstä.
Jaakko Kaikkonen valittiin yksimielisesti seuran edustajaksi Karjalan
Liitto ry:hyn ja Äyräpään pitäjäseuraan.
9.

Osmo Pekonen valittiin yksimielisesti seuran edustajaksi Setukaisten ystävät
ry:hyn.
Raimo oli pyytänyt ja saanut kaksi tarjousta sukuseuran
vuosikokouksen pitopaikoista. Tarjoukset oli saatu Hotelli Ruusuhovista
(Rantasalmi) ja Orilammen Maja ja lomakeskuksesta (Kouvola). Keskustelujen
jälkeen todettiin molempien olevan hyviä vaihtoehtoja, joskin hieman sivussa
julkisen liikenteen reiteistä. Juhlapuhujaa ei vielä oltu sen tarkemmin mietitty tai
kyselty. Keskustelujen jälkeen todettiin, että Jaakko kysyy serkkuaan Hilkka
Jokipiitä
juhlapuhujaksi. Todettiin, että viimevuosien juhlapuhujille oli maksettu 300 euron
suuruusluokkaan sijoittuvia palkkioita.
10.

Päätöstä vuosikokouksen paikasta ja juhlapuhujasta ei vielä tehty.
Periaatepäätös tehtiin siitä, että vuosikokous pidetään jonakin elokuun
lauantaina, mikäli sopiva ajankohta saadaan järjestymään ottaen huomioon kaikki
siihen merkittävimmin vaikuttavat tekijät.
Keskusteltiin seuran 25-vuotisjuhlajulkaisusta (kuvakollaasi). Raimo
kertoi, että Kirmo Wilén on luvannut auttaa kuvien käsittelemisessä ja Raimo
lupasi itse toimia kuvamateriaalin vastaanottajana. Raimo lupasi myös kirjoittaa
alustavan kertomuksen sukuseuran viimevuosien toiminnasta. Tätä tekstiä voivat
muut hallituksen jäsenet tarpeen mukaan täydentää.
11.
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Seura oli saanut verottajalta 14.8.2013 ilmoituksen siitä, että sitä ei
pidetä Tuloverolain 22 §:n mukaisena yleishyödyllisenä yhdistyksenä. Seura
menetti yleishyödyllisille yhdistyksille annetun verovapauden Sukuseurojen liiton
kautta oli saatu selville, että ongelma on sukuseuroissa yleinen. Raimo ja Jyrki
olivat lähestyneet verottajaa huolellisesti valmistellulla valituskirjeellä, mikä ei
saanut verottajaa muuttamaan kannanottoaan. Verottaja oli antanut ymmärtää,
että pelkkä yhdistyksen sääntömuutos (4 §), jolla seuran jäsenyys olisi
mahdollista antaa kelle tahansa, ei välttämättä riittäisi verottajan tulkintaan
yhdistyksen yleishyödyllisyydestä. Jäsenistössä pitäisi verottajan mukaan myös
tapahtua tosiasiallinen muutos eli jäseninä pitäisi olla riittävästi myös suvun
ulkopuolisia jäseniä, jotta toiminta ei kohdistuisi vain rajoitettuun henkilöpiiriin.
12.

Hallitus päätti yksimielisesti, että tässä vaiheessa ei kannata seuran
sääntömuutosta (4 §) viedä vuosikokoukselle, koska pelkästään sillä
toimenpiteellä ei välttämättä saavutettaisi yleishyödyllisen yhdistyksen asemaa.
Vuosikokouksen yhteydessä oli saatu Sirkka-Liisa Pekoselta toivomus
sukuseuran logon sisältävän kirjepaperin painattamisesta. Hallitus totesi
esityksen mielenkiintoiseksi, mutta ei tällä kertaa toteutuskelpoiseksi. Hallitus
uskoo kirjepaperin kysynnän olevan nykyaikana aivan liian vähäistä hankkeen
kannattavan toteuttamisen kannalta.
13.

14.
Seuraava hallituksen kokous pidetään lauantaina 8.2.2014 klo 12:00
Tapiola Gardenissa Espoossa.
15.

Raimo (pj.) päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
_________________________
Raimo Pekonen, puh.joht.

_________________________
Mikko Pekonen, siht.

Pöytäkirjan toteavat kokouksen kulun mukaiseksi:
Espoossa 8.2.2014
_________________________
Jyrki Pekonen

_________________________
Markku V. Pekonen

_________________________
Petri Pekonen

_________________________
Tarja Pekonen
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_________________________
Jaakko Kaikkonen

