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TIIVISTELMÄ HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 5.4.2009 KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA
INTERNET-SIVUT
•
•
•
•

Veli-Mikko on saanut Internet-sivujen päivitystunnukset sekä päivitettävät tiedot.
Hän on päivittänyt nyt osan sivuista ja loput sivut heti kun kirjakiireiltään ehtii.
Esko kirjoittaa uuden tekstin kohtaan Ovaska-suku – Sukututkimus – Ovaskan suvun
sukututkimus ja sukukirja ja lähettää sen Tuulalle.
Mika lähettää uuden, nettisivuille tulevan sähköpostiosoitteensa Tuulalle.
Mika laatii uutisiin sukutaulujen päivitysohjeen sekä Sukujutut-demo-ohjelman
käyttöohjeen ja lähettää uutisen Tuulalle.

PAINETTU SUKUKIRJA
Keskusteltiin sukukirjan tilanteesta.
• Kirja on viimeisiä viilauksia vaille valmis. Valmiusaste on noin 95 %.
• Veli-Mikko poimi sukurekisteritiedoista kaikki 1880 – 1917 syntyneet o.s. Ovaskat, joiden
kuolinajat puuttuivat ja kysyi niitä Väestörekisteristä. Kuolinaika löytyi noin 60 henkilölle
140:stä.
• Kirja on kovakantinen, 256-sivuinen ja liimalankasidottu, koko B5.
• Kirjaan tulee 256 sivua.
• Veli-Mikko pyytää lopulliset painotarjoukset sovituilta painotaloilta.
• Kirjan ulosmyyntihinnaksi suunniteltiin 35 euroa ennakkotilaajille ja 40 euroa muille. Hintoihin
lisätään postitusmaksut.
• Mika on päivittänyt kaikki sukutauluihin tulleet muutokset. Sukutauluissa on tällä hetkellä
5549 henkilön nimet.
o Kirjan taskuun tulevaan CD-rom –levyyn laitetaan kaikki ne tiedot, jotka ovat tulleet
polttopäivään mennessä.
o kirjatoimikunta miettii, kuka polttaa 300 CD-levyä ja hoidetaanko tarroitus ja pussitus
talkoilla.
• Esko teki jälleen apuraha-anomuksen Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiölle, mutta tällä
kertaa työryhmän Esko, Veli-Mikko, Lauri ja Pertti nimissä.
• Esko laittaa kesäkuussa tietoa Karjala-lehteen kirjan julkaisemisesta.
SUKUKOKOUS
•
•
•
•

ajankohta 23.8.2009
Mäntsälän seurakuntakeskus varattu
Meerin pitopalvelu varattu
ohjelma:
i. jumalanpalvelus, saarnaa kirkkoherra.
Emme osallistu jumalanpalveluksen tekstin lukuun emmekä kolehdin keräämiseen
ii. laskemme kukat Karjalaan jääneiden muistomerkille
iii. Kirvu-museon esittely (Soini)
iv. Lyhyt tervetulotoivotus klo 13 (Tuula)
v. kirkkoherran tervehdys ja ”ruokarukous”
vi. ruokailu noin klo 13.20
vii. hiljainen hetki poisnukkuneiden muistolle
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viii. sukukokous klo14.20
ix. kahvi noin klo 15.00
x. Ovaska-visa (Veli-Mikko)
xi. Kylien ja paikannimien synty ja vanhoja tapoja (Tuomo)
xii. sukukirjan julkistus klo 16 (Esko)
xiii. kirjan myyntiä ja vapaata keskustelua
xiv. Karjalaisten laulu (Lauri), ei monisteita
xv. lopetus viimeistään klo 17
kutsun teksti jäsenille kesäkuun jäsenkirjeessä (Tuula)
osallistumismaksu maksetaan maksulomakkeella heinäkuun loppuun mennessä.
Osallistumismaksu koostuu ruoasta, kahvista ja tilavuokrasta
lehti-ilmoitukset elokuussa (Lauri)
i. Hesarin suvut-palsta, Karjalan suku&pitäjäjuhlat-palsta, Karjala-seurapalsta (Lauri)
ii. Mäntsälä-lehti (Soini)
toimintakertomus vuosilta 2007 – 2009 2.8.2009 kokoukseen (Tuula)
toimintasuunnitelma seuraavalle kolmelle vuodelle sukukokousta varten
i. kaikki mietitään, Tuula tekee elokuun hallituksen kokoukseen luonnoksen
ii. toimintavuosien 2006 – 2008 tilit 2.8. kokoukseen (Hilkka)
talousarvio vuosiksi 2010 – 2012
i. tuotot ja kulut, luonnos 2.8. kokoukseen (Hilkka)
jäsenkaavakkeita uusien jäsenien värväämiseksi (Raija)
äänestyslippuja 100 kpl (Tuula)
jokaisen esitykset PowerPointilla tai muussa sähköisessä muodossa Veli-Mikolle
i. kannettava tietokone on Veli-Mikolla ja videoprojektori valmiina
seurakuntakeskuksessa
ii. esityslistaa ja asiakirjoja ei monisteta yleisölle
iii. jokainen voi tehdä esityksestään varalle kalvot, jos tekniikka pettää
valokuvaus ja leikekirja (Matti)
osallistujaluettelo (Hilkka)
tuotemyynti (Maarit delegoi jollekin).

JÄSENMAKSUT
87 henkilöä ei ole maksanut vuoden 2009 jäsenmaksuja.
JÄSENREKISTERI
•

•
•
•

Hilkka ja Raija olivat laatineet luettelon henkilöistä, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksujaan
vuosina 2007 ja 2008. Lista käsitellään elokuun kokouksessa, sillä jäseniä muistutetaan vielä
kesäkuun jäsenkirjeessä sukuseurasta erottamisesta.
Yksi henkilö on liittynyt sukuseuran jäseneksi.
Yksi henkilö on eronnut sukuseuran jäsenyydestä.
Raija poistaa jäsenrekisteristä henkilöt, joiden osoitteita ei ole saatu selville ja jotka eivät ole
maksaneet jäsenmaksujaan.

TUOTEMYYNTI
Tänä vuonna ei ole ollut tuotemyyntiä.
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JÄSENKIRJE
Sovittiin, että seuraava jäsenkirje lähetetään kesäkuun loppupuolella ja siihen tulee ainakin
seuraavat asiat
• Sukukokouskutsu (Tuula)
o maininta, että vain sukuseuran jäsenet voivat osallistua kokoukseen. Jäseneksi voi
liittyä myös kokouksessa
o osallistumismaksu on aikuisilta 25 euroa, joka maksetaan heinäkuun loppuun
mennessä sukuseuran tilille.
• Sukukokouksen osallistumismaksulomake. Maksu toimii ilmoittautumisena (Hilkka).
• Jäsenmaksun karhut (Hilkka)
o ilmoitus, että hallituksen päätöksen mukaan henkilö poistetaan sukuseuran
jäsenyydestä, mikäli hän ei ole maksanut jäsenmaksuja kahteen vuoteen (Raija).
• Kirjamainos, jossa tarjotaan ennakkotilaajille alennusta kirjan hinnasta, mikäli maksu
suoritettu annettuun määräpäivään mennessä (Esko)
o mainoksen yhteyteen laitetaan kirjan sisällysluettelo sekä kuva kirjan kansilehdestä
ja kirjan aukeamasta.
• Tiedustelu, haluaako sukuseuran jäsen jäsentiedotteensa jatkossa sähköpostitse (Raija).
• Uusien hallituksen jäsenten ”metsästys” erilaisille vastuusektoreille (Tuula).
MUUT ASIAT
•

Hilkka luki tilintarkastuskertomuksen, jossa tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus
myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille.

•

Karjalan Liitto laskuttaa jäsenyydestään kuusi euroa vuoden 2008 jäsenmäärän mukaan,
vaikka pitäisi laskuttaa vuoden 2009 mukaan
o vuonna 2008 on ollut 52 Karjalan Liiton jäsentä
o vuonna 2009 on toistaiseksi 37 jäsentä


sovittiin, että maksetaan sen mukaan, mikä Karjalan Liiton jäsenmäärä tulee
olemaan vuonna 2009.

•

Hilkka yrittää hankkia uudet tilintarkastaja- ja varatilintarkastajaehdokkaat elokuun
kokoukseen.

•

Uuden hallituksen jäsenehdokkaiksi ovat lupautuneet Esko Ovaska, Raija Ovaska, Hilkka
Ovaska, Tuomo Ovaska ja Veli-Mikko Ovaska.

•

Uudesta hallituksesta haluavat jäädä pois Lauri Ovaska, Maarit Härkönen, Pertti Ovaska ja
Tuula Fokin.

•

Hilkka esitti painetun lehden tekemistä tulevaisuudessa.

•

Tuula laittoi kiertoon Karjalan Liiton mainospostin.

