
RUUSKANEN-RUUSKA SUKUSEURA RY    
KOKOUSKUTSU SUKUSEURAN KOKOUKSEEN 

 
Aika ja paikka Hotelli Iso-Valkeinen, Majaniementie 2, Kuopio 

11.08.2018 klo 11.00 alkaen ilmoittautuminen ja lounas 
  klo 13.00 sukukokous  
 
Kokouksessa käsiteltävät asiat:  
1. Sukukokouksen avaus klo 13.00 
 
2. Sukukokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan 

valinta sekä kahden ääntenlaskijan valinta 
 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 

5. Seuran tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien 
lausunnon esittely edellisen sukukokouksen jälkeiseltä ajalta 

 
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen 

 
7. Toimintasuunnitelman vahvistaminen seuraavalle sukukokousta 

seuraaville kahdelle vuodelle, jäsenmaksuista päättäminen seuraaville 
kahdelle vuodelle ja talousarviosta päättäminen seuraaville kahdelle 
tilikaudelle 

 
8. Hallituksen jäsenmäärästä päättäminen  
 
9. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten 

valinta 
Aiemmat jäsenet Markku Ruuskanen (pj.), Outi Rytkönen (varapj), Reino 
Ruuskanen, Seppo Ruuskanen, Jorma Ruuska, Annukka Ruuskanen, 
Marjatta Vesterinen (siht), Veli-Pekka Ruuskanen, Juha-Pekka Ruuskanen 
 

10. Kahden toiminnantarkastajan ja  kahden varatoiminnantarkastajan valinta 
kahdelle seuraavalle tilikaudelle 

Aiemmat toiminnantarkastajat Jukka Immonen ja Olli-Mikko Ruuskanen  
sekä varatoiminnantarkastaja Antti Ruuskanen (Heinola) 
 

11. Todetaan myönnettyjen stipendien saajat ja huomionosoitukset. 
 

12. Hauskaa sukuohjelmaa livenä tai videolta, imitaattori Vesa Ruuska 
 

13. Muut asiat ja tiedotusasiat 
 

14. Seuraavan sukukokouksen aika ja paikka 
 

15. Kokouksen päättäminen ja kokouskahvit 
 
  
 
 



Oheisohjelma 
Kokouksen jälkeen siirrytään bussikuljetuksella Ortodoksimuseoon Riisaan ja 
Puijon torniin. Bussikuljetus tehdään kahdessa ryhmässä, joista toinen suuntaan 
Riisaan ja toinen Puijolle. Käyntien jälkeen ryhmät vaihtavat paikkaa ja 
kummankin ryhmän bussi kulkee Kuopion torin kautta. Bussikuljetukset palaavat 
hotellille. 
 
 

Osallistumismaksut ovat yhdeltä aikuiselta 50 euroa ja osallistujan ollessa 5-15 vuotias 
osallistumismaksu on 25 €. Alle 5-vuotiaat saavat osallistua ilmaiseksi.  

 
 Osallistumismaksu sisältää kokousohjelman lisäksi ruokailun ravintolan 

noutopöydästä ennen sukukokouksen alkua ja kokouskahvit sekä yllä 
mainitut käynnit ja kuljetukset. 

 
 Jos ilmoittautujalla on museokortti ja hän ilmoittaa kortin numeron 

sukukokoukseen ilmoittautuessaan, osallistumismaksu museokortin 
omistajalta on 40 € ja lapsilta 15 €.  

 
 Jos sukuseuran jäsen ilmoittaa uuden jäsenen sukuseuraa€n ja uuden 

jäsenen jäsenmaksu maksetaan 15.6.2018 mennessä, tässä tapauksessa 
uuden jäsenen ilmoittaja pääsee osallistumaan sukukokouksen 
ilmaiseksi. 

 
Ilmoittautuminen 

 Sukukokoukseen voitte ilmoittautua mieluiten sähköpostilla osoitteeseen: 
markkuj.ruuskanen@kolumbus.fi. tai postitse osoitteella Ruuskanen-Ruuska 
sukuseura ry, Vaaratie 4, 05200 Rajamäki. Puhelinnumero (mielellään 
iltaisin) 050-5729534. 

 
 Ilmoittautumiset on tehtävä viimeistään toukokuun loppuun mennessä.  
  Ilmoittautuneille lähetetään pankkisiirrot joko sähköpostilla tai kirjeitse. 
 

Majoitusvaraus 
  Hotelli Isovalkeinen tarjoaa majoitusta 11.-12.8 ja tarvittaessa 10.8. hintaan 

105 euroa/huone/vrk kahden hengen huoneessa ja 85 euroa/huone/vrk 
yhden hengen huoneessa. Perhehuoneen hinta on 120 euroa/huone/vrk  

  (1-2 lasta retkipedillä). Majoitus on varattava meille varatusta kiintiöstä 10.7. 
mennessä. Hotellin ilmoituksen mukaan muut huoneet on jo myyty. 

  Varausta voi  tehdä p. 017- 539 6501 ja varaus on tehdävä suoraan 
hotellista. 

 
   RUUSKANEN-RUUSKA sukuseura ry:n  hallitus 


