TIIVISTELMÄ HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 2/2011 (05.06.2011)
KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

1. JÄSENTILANNE
* Ovaskan sukuseurassa on 147 jäsentä. Heistä 70:llä on myös Karjalan Liiton
jäsenyys. Sukuseuran jäsenyydestä Karjalan Liitossa ei ole keskusteltu
laajemmalti, joten asia päätettiin ottaa esille vuoden 2012 sukukokouksessa.
2. TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODEN 2010 OSALTA
* Rahastonhoitaja luki tilintarkastuskertomuksen, jossa mainittiin lyhyesti
yhdistyksen hallituksen ja toiminnantarkastajan velvollisuudet sellaisina kuin
ne on esitetty vuoden 2010 yhdistyslain uudistuksessa.
* Tilintarkastaja totesi saaneensa riittävästi tietoa sukuseuran toiminnasta ja
voineensa todeta, että toiminta on järjestetty asianmukaisesti ja kirjanpito
hoidettu moitteettomasti.
3. VAIHTO-OMAISUUS
* Merkittiin tiedoksi, että Aitoon lipputehtaalta tilatut kymmenen isännänviiriä
on saatu. Ovaskan sukulehden vuoden 2010 numeroa on vielä jäljellä 100
kappaletta. Lehtiä on jaettu 315 kappaletta.
* Vaihto-omaisuudessa ei ole muuten tapahtunut juurikaan muutoksia.
4. KARJALAN LIITON KESÄJUHLAT TURUSSA 17.--19.6.
* Päätettiin alustavasti osallistua kesäjuhlien lippukulkueeseen. Kulkueeseen
tarvitaan kolme henkilöä.
5. TILINUMERO SEPA-MUOTOON; JÄSENLASKUTUS
* Sukuseuran tilinumero on muutettu SEPA-muotoiseksi. Jäsenlaskutus
hoidetaan vastedes sähköpostitse niiden jäsenten osalta, jotka ovat antaneet
siihen suostumuksensa.
6. PERHEJÄSENYYS
* Sukuseuraan on tähän asti hyväksytty niin sanottuja perhejäseniä, joiden
jäsenmaksu on 15 euroa. Perhejäsenyyttä ei ole kuitenkaan määritelty missään,
eikä siitä ole mainintaa sukuseuran säännöissä. Tulkintavaikeuksia voi syntyä
esimerkiksi sukukokouksen äänestystilanteissa pyrittäessä varmistamaan,
kenellä äänioikeus todellisuudessa on. Epäselvyyksien välttämiseksi
perhejäsenyys pitäisi määritellä yhdistyksen säännöissä, ja se edellyttäisi
sääntömuutosta.

* Perhejäsenyys otetaan esille vuoden 2012 sukukokouksessa, jolle esitetään
hallituksen kantana, että sukuseuraan otettaisiin vastaisuudessa vain
henkilöjäseniä. Tällöin sääntömuutosta ei tarvittaisi. Tilanne niiden osalta,
jotka on aiemmin hyväksytty sukuseuraan perhejäseninä, jäisi ennalleen.
7. SUKULEHTI
* Sukulehti tehdään sekä vuonna 2011 että vuonna 2012, mikäli mahdollista.
Vuoden 2011 lehdestä on kaavailtu 32-sivuista, ja sen painos on 250
kappaletta. Syksyllä ilmestyvään lehteen voidaan liittää syksyn jäsentiedote.
8. SUKUSEURAN KOTISIVUJEN PÄIVITTÄMINEN
* Kotisivuille lisätään puuttuvat jäsentiedotteet. Vastaisuudessa kotisivuilla
säilytetään vain kuluvan ja sitä edeltävän vuoden pöytäkirjatiivistelmät.
Vieraskirja säilytetään sellaisenaan, vaikka kirjoittajia ei ole viime aikoina
ollut. Kuvagalleriaan lisätään kuvia yhteisistä tapahtumista, esimerkiksi
sukumatkakuvia ja kuvia Karjalan Liiton kesän 2010 juhlista. Vanhoja kuvia
karsitaan. Yksityisiä kuvia pyritään saamaan tasapuolisesti jäseniltä.
9. MUNUKAN SUKUKIRJA, ILTAMAT
* Puheenjohtaja osallistui Munukan sukukirjan julkistamistilaisuuteen ja esitti
Ovaskan sukuseuran kukkatervehdyksen. Aloite iltamien järjestämisestä on
Munukoilla.
10. KARJALAN LIITON TOIMINTAKILPALU 2010
* Ovaskan sukuseura on saanut ensimmäisen palkinnon toimintakilpailun
Sukuseurat-sarjassa, kuten edellisenäkin vuonna. Puheenjohtaja osallistui
palkintojenjakotilaisuuteen ja vastaanotti kunniakirjan.

11. MUUT ASIAT
* Puheenjohtaja osallistui sukuseuran edustajana Karjalan Liiton
liittokokoukseen ja sai siellä uusia kontakteja.
* Karjala-lehden Markku Summan kanssa sovittiin käynnistä Kankaanpään
Karjala-seuran kokouksessa loppusyksyllä. Kankaanpäästä saadaan ehkä uusia
jäseniä Ovaskan sukuseuraan. Kankaanpään Karjala-seuralle luovutetaan
Ovaskan sukukirja ja sukulehti.
* Sukututkija Heljä Pullia pyydetään lukemaan 1600-luvun käräjäpöytäkirjoja,
jotka etsitään ja tulostetaan häntä varten. Näin voidaan löytää varhaisia
yhteyksiä Kirvun ulkopuolisiin sukuhaaroihin sekä mielenkiintoisia
oikeustapauksia.
* Sukuseura maksaa Karjalaiselle Nuorisoliitolle pienen kannatusmaksun.

