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PÖYTÄKIRJA 
 
Vilkosenmäen Rusien sukuseuran kokous 

 
Aika: 17.4.2010 klo 11.00-18.30 
Paikka: Turun Moottorivenekerhon ry:n Kipparimaja 
Läsnä: Rusi Olli puheenjohtaja, Anttalainen Seppo, Harmaa Erkki, Holopainen Anneli, 

Holopainen Tauno, Holopainen Tiina, Lindström Johanna, Mäkilä Hellin, Mäkilä Pekka, 
Roine Katriina, Rusi Aarne, Rusi Anne, Rusi Anselmi, Rusi Ella, Rusi Erja, Rusi Esteri, 
Rusi Eveliina, Rusi Irmeli, Rusi Laila, Rusi Mikko, Rusi Seppo, Rusi Simo, Rusi Sinikka, 
Rusi Sirkka, Rusi Soini, Rusi Tomi, Suomalainen Marjukka, Vihreälehto Marketta ja Rusi 
Ari, sihteeri 

 
 

1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen virallisen osuuden ruokailun jälkeen klo 12.30. 
 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta 

 
Valittiin sukukokouksen puheenjohtajaksi Olli Rusi, sihteeriksi Ari Rusi ja 
pöytäkirjantarkastajiksi Tiina Holopainen ja Johanna Lindström. 
 

 
4. Ääntenlaskijoiden valinta 

 
Ääntenlaskijoiksi valittiin pöytäkirjantarkastajat. 
 

 
5. Kokouksen työjärjestys 

 
Hyväksyttiin kokouskutsussa mainittu asialista kokouksen esityslistaksi. 
 

 
6. Sukuseuran hallituksen katsaus seuran toimintaan ja hallintoon 

 
Puheenjohtaja esitteli sukuseuran ja hallituksen toimintaa sukukokousten väliseltä ajalta. 
 

 
7. Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot 

 
Puheenjohtaja esitteli vuosien 2003-2009 tilinpäätökset ja luki tilintarkastajien 24.7.2009 
laatiman tilintarkastuskertomuksen. Vuoden 2009 tilintarkastusta varten tarvittavat tiedot on 
luovutettu tilintarkastajille. Vuodelta 2009 sukuseuralla on vain kaksi tositetta. 
 

 
8. Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntämien 

 
Kokous päätti Anselmi Rusin ehdotuksesta, että tilinpäätökset vahvistetaan ja hallituksen 
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jäsenille ja muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus. 
 
 

9. Sukuseuran rekisteröityminen 

 
Sukuseuran perustamiskokous päätti 3.5.2003, että sukuseura rekisteröidään. 
Perustamisasiakirjat lähettiin Patentti- ja rekisterihallitukselle ja ne saapuivat yhdistysrekisteriin 
10.2.2004. Käsittelijä oli pyytänyt sääntöihin kohdistuvia korjauksia ja lisäyksiä. Korjauksille ja 
lisäyksille oli myönnetty lisäaikaa 18.11.2004 saakka. Koska korjauksia ei Patentti- ja 
rekisterihallitukselle toimitettu, Patentti- ja rekisterihallitus on ilmoittanut sukuseuralle, että 
rekisteröityminen on rauennut 30.11.2004. 
 
Anselmi Rusi ehdotti Mikko ja Simo Rusin kannattamana, että sukuseura jatkaa toimintaansa 
epävirallisena yhdistyksenä perustamiskokouksessa sovittujen sääntöjen mukaisesti. 
Sukukokous hyväksyi päätöksen yksimielisesti. 
 
 

10. Sukuseuran jäsenmaksut 

 
Hallitus on esittänyt sukukokoukselle, että jäsenmaksuista lähetetään kirje sukuseuran jäsenille 
sukukokouksen jälkeen. Maksut kerätään kaikilta vuoden 2010 osalta. Jäsenet saavat tiedon 
vuoden 2003-2009 maksetuista ja maksamattomista maksuista. 
 
Hallitus esittää myös, että vuosien 2005-2009 jäsenmaksujen maksaminen on vapaaehtoista. 
Ne jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksut vuosilta 2005-2009 saavat halutessaan 
hyvityksen maksamistaan jäsenmaksuista seuraavien vuosien jäsenmaksuissa. Vuodesta 2010 
alkaen jäsenmaksut peritään vuosittain. 
 
Anselmi Rusi ehdotti, että säännöllisistä jäsenmaksuista luovuttaisiin kokonaan. Sukuseuran 
tulevissa kokoontumisissa perittäisiin maksu, joka kattaisi tulevien tarjoilujen, kokoontumisten 
sekä sukuseuran toiminnan muut kustannukset. 
 
Mikko Rusi ehdotti, että vuosien 2003-2005 jäsenmaksu edellytettäisiin kaikilta sukuseuran 
jäseniltä. 
 
Puheenjohtaja keskeytti kokouksen ja juotiin kahvit. 
 
Vanhojen jäsenmaksujen osalta puheenjohtaja kiteytti käydyn keskustelun kolmeen eri 
vaihtoehtoon ja suoritettiin koeäänestys. 
 
1. Hallituksen esitys: vapaaehtoinen jäsenmaksu, jonka suuruus toimitettavan tiedon 

perusteella. 
2. Vuosien 2003-2005 jäsenmaksu edellytettäisiin kaikilta sukuseuran jäseniltä. 
3. Vanhojen jäsenmaksujen suhteen ei tehdä mitään, annetaan vanhan olla. 
 
Koeäänestyksessä vaihtoehto 1 sai eniten ääniä. 
 
Koeäänestyksen jälkeen vaihtoehdot 2-3 vedettiin pois. Tehdyn päätöksen mukaisesti toimitaan 
vuoteen 2010 asti. 
 
Vuodesta 2011 alkaen sukuseura kokoontuu vuosittain. 10 euron vuosittainen jäsenmaksu on 
mahdollista maksaa kokoontumisten yhteydessä. Jäsenmaksu voi maksaa myös sukuseuran 
pankkitilille. 
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11. Sukuseuran toimintasuunnitelma 

 

Sukuseura kokoontuu tästä lähtien vuosittain. Anselmi Rusi esitti toiveen, että kutsu 
sukuseuran kokouksiin lähetettäisiin kolme kuukautta ennen kokousta. 

 
 

 
12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolmesta kuuteen uuden jäsenen 

valinta 
 

Anselmi Rusi ehdotti, että hallituksen sijasta sukuseuralle valittaisiin toimikunta, joka 
keskuudestaan valitsee tarvittaviin tehtäviin eri henkilöt. 
 

Toimikuntaan valittiin: Seppo Rusi, Simo Rusi, Leo Rusi, Tiina Holopainen, Johanna Lindström, 
Tomi Rusi, Anselmi Rusi ja Olli Rusi. Toimikunnan seuraavan kokouksen kutsuu koolle Seppo 
Rusi. 
 
 

13. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa 

 
Tilintarkastajiksi valittiin Erja Rusi ja Simo Rusi. Päätettiin, että varatilintarkastajia ei valita. 
 

 
14. Muut esille tulevat asiat 

 
Muita asioita ei ollut. 

 
15. Kokouksen päättäminen 

 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen virallisen osuuden klo 15.50. 
 

 
 

Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
 
 
Olli Rusi   Ari Rusi 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
 
 
 
Tiina Holopainen   Johanna Lindström 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 


