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Kutsu Huttusten kesäpäiv
 
Vuoden 2022 Huttusten kesäpäivät 
https://spahotelrunni.fi/ 13.-14.8.2022 ns, vanhan Runnin puolella. Jokainen osanottaja varaa 
majoituksensa itse. Runnilta on varattu alustavasti 50 majoituspaikkaa ns. Huttusten kiintiöön, joka 
kannattaa mainita varausta tehdessään
saakka, joten varaus täytyy tehdä ajoissa. Majoituksen hinta 2
€/henkilö/vuorokausi. Jos haluaa majoittua huoneessa yksin, hintaan lisätään 30 
99 €/henkilö/vuorokausi. Huoneeseen on mahdollista saada myös lisävuode, jonka hinta on 30 €. 
Majoituksen hintaan sisältyy aamiainen sekä kylpylän ja savusaunan
etukäteen Riitta Heikkuriselle (riitta.heikkurinen (at) gmail.com). 
 
Alustava ohjelma  
 
Lauantai 13.8.2022 
 
12.00-13.00   Ilmoittautuminen ja tervetulokahvit (sukuseura tarjoaa) 
13.00 Runnin historiakierros 
15.00 Katsaus Huttusen sukuseuran toiminnasta ja vapaata keskustelua 
17.00  Päivällinen noutopöydästä (jokainen maksaa ateriansa itse ravintolalle hinnat 

alk. 19,50 €)  
18.00  Saunominen  
20.00. Vapaata ohjelma  
 

Sunnuntai 14.8.2022 

 8.00-10.00 Aamiainen, (kuluu huoneen hintaan) 

11.00  Ari Kolehmainen esittelee tutkimus
keskusteluun 

13.00  Lounas noutopöydästä (jokainen maksaa ateriansa itse) 
14.00  Sukuseuran virallinen vuosikokous (esityslista ohessa) 
15.00  Päätöskahvit  (sukuseura maksaa)

 
Huttusten sukuseuran vuosikokouksen esityslista

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus 

2. Puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden 
valinta. 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen. 

5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon hyväksyminen.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuva
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kesäpäiville 2022  

 ja vuosikokous järjestetään kylpylähotelli Runnilla 
14.8.2022 ns, vanhan Runnin puolella. Jokainen osanottaja varaa 

on varattu alustavasti 50 majoituspaikkaa ns. Huttusten kiintiöön, joka 
kannattaa mainita varausta tehdessään. Kiintiöhuoneet ovat sukuseuralle varattuina 12.6.2022 

, joten varaus täytyy tehdä ajoissa. Majoituksen hinta 2-hengen huoneessa on 69 
nkilö/vuorokausi. Jos haluaa majoittua huoneessa yksin, hintaan lisätään 30 €, jolloin hinta on 

€/henkilö/vuorokausi. Huoneeseen on mahdollista saada myös lisävuode, jonka hinta on 30 €. 
Majoituksen hintaan sisältyy aamiainen sekä kylpylän ja savusaunan käyttö. Ilmoittauduthan 
etukäteen Riitta Heikkuriselle (riitta.heikkurinen (at) gmail.com).  

Ilmoittautuminen ja tervetulokahvit (sukuseura tarjoaa)  
 

Katsaus Huttusen sukuseuran toiminnasta ja vapaata keskustelua  
Päivällinen noutopöydästä (jokainen maksaa ateriansa itse ravintolalle hinnat 

uu huoneen hintaan)  

esittelee tutkimustulokset ja -raportin, esitykseen varataan aikaa 

Lounas noutopöydästä (jokainen maksaa ateriansa itse)  
Sukuseuran virallinen vuosikokous (esityslista ohessa)  

(sukuseura maksaa) 

Huttusten sukuseuran vuosikokouksen esityslista 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

2. Puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon hyväksyminen.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

ja vuosikokous järjestetään kylpylähotelli Runnilla 
14.8.2022 ns, vanhan Runnin puolella. Jokainen osanottaja varaa 

on varattu alustavasti 50 majoituspaikkaa ns. Huttusten kiintiöön, joka 
. Kiintiöhuoneet ovat sukuseuralle varattuina 12.6.2022 

hengen huoneessa on 69 
€, jolloin hinta on 

€/henkilö/vuorokausi. Huoneeseen on mahdollista saada myös lisävuode, jonka hinta on 30 €. 
käyttö. Ilmoittauduthan 

Päivällinen noutopöydästä (jokainen maksaa ateriansa itse ravintolalle hinnat  

, esitykseen varataan aikaa  

2. Puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan 

5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon hyväksyminen. 

pauden myöntämisestä hallitukselle. 
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7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo
toimintavuodelle. 

8. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta seuraavalle kolmivuotiskaudelle 

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja seuraavaksi toimikaudeksi.

10. Käsitellään muut jäsenten esittämät asiat.
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7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsen maksut seuraavalle 

jäsenten valinta seuraavalle kolmivuotiskaudelle  

a hänelle varatoiminnantarkastaja seuraavaksi toimikaudeksi.

10. Käsitellään muut jäsenten esittämät asiat. 

ja menoarvio sekä jäsen maksut seuraavalle 

 

a hänelle varatoiminnantarkastaja seuraavaksi toimikaudeksi. 


