TIIVISTELMÄ HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 10.01.2010 KÄSITELLYISTÄ
ASIOISTA

1. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
• Varapuheenjohtajaksi valittiin Esko Ovaska, sihteeriksi ja juhlavastaavaksi
Tuulikki Valta, rahastonhoitajaksi ja jäsenrekisterivastaavaksi Hilkka Ovaska,
sukututkimus- ja sukututkimusrekisterivastaavaksi, kotisivujen ylläpitäjäksi ja
sukulehden päätoimittajaksi Veli-Mikko Ovaska, tuotevastaavaksi Eero
Lankinen, leikekirjavastaaviksi Matti Ovaska ja Raija Ovaska ,
jäsensihteeriksi Raija Ovaska ja matkavastaavaksi Mika Ovaska.
• Sukulehtitoimikuntaan valittiin vuonna 2009 lopetetun kirjatoimikunnan
jäsenet sekä Raija Ovaska.
• Sukuseurassa oli vuoden 2009 lopulla 150 maksanutta ja 29 maksamatonta
jäsentä sekä seitsemän kunniajäsentä. Kaikkien hallituksen jäsenten on syytä
osallistua aktiivisesti jäsenhankintaan.
2. MUUTOSILMOITUS YHDISTYSREKISTERIIN
• Ilmoitus sukuseuran uusista hallituksen jäsenistä ja nimenkirjoittajista
tehdään kirjallisesti yhdistysrekisteriin.
3. TALOUS
• Hilkka selosti sukuseuran taloutta vuodenvaihteessa 2009/2010. Asiaa
käsitellään tarkemmin seuraavassa kokouksessa.
4. SUKUKIRJATOIMIKUNNAN RAPORTTI
• Esko kertoi kirjatoimikunnan toiminnasta vuonna 2009. Sukukirjoja on
myyty 301 kappaletta ja lahjoitettu 45 kappaletta. Varastossa on vielä 74
kirjaa.
• Vuosalmen Juvosten sukuseuralle ja Hyvinkään Karjalaseura ry:lle päätettiin
lahjoittaa sukukirja.
5. INTERNETSIVUJEN TILANNE
• Uuden sukutaulu-CD:n mainos on etusivulla, jolle on tarkoitus
vastaisuudessakin ottaa ajankohtaisia asioita. Sivuja päivitetään neljä kertaa
vuodessa.
6. SUKUMATKAT
• Mika selvittää, voisivatko Ovaskan sukuseuran jäsenet osallistua Suvut
kohtaavat Karjalassa -tilaisuuteen, joka järjestetään Käkisalmessa 29.7.-1.8.2010. Asiasta päätetään mahdollisesti seuraavassa kokouksessa, kun
majoitustilanne ja kustannukset ovat selvillä.

7. JÄSENASIAT
• Raija hoitaa jäsenasiat. Kaikkien hallituksen jäsenten on jäseniä
hankkiessaan huolehdittava siitä, että hakijat täyttävät
jäsenilmoittautumislomakkeen.
• Raija ja Hilkka huolehtivat siitä, että jäsen- ja sukututkimusrekisteriselosteet
saatetaan lain edellyttämälle tasolle.
8. TOIMINTASUUNNITELMAN EVÄSTEET
• Lehtitoimikunta valmistelee sukulehtiasiaa.
• Munukan suvun kanssa perinteisesti vietettyjen iltamien jatkosta ei ole
sovittu. Päätettiin tiedustella Munukoiden ja ehkä myös Juvosten
yhteistyöhalukkuutta.
9. MUUT ASIAT
• Koulutustarvetta ei tällä hetkellä ole. Karjalan liiton kurssit ovat kuitenkin
avoimia kaikille halukkaille.
• Sukuseuran asiakirjojen systemaattista arkistointia ei ole aloitettu. Arkistot
ovat hajallaan, ja ne pitäisi koota yhteen. Kaikista sukutaulu-CD-versioista
pitäisi saada paperituloste. Arkistojen sijainnista päätetään seuraavassa
kokouksessa.
• Päätettiin, että Ovaskan sukuseura osallistuu Karjalan liiton 70-vuotisjuhlaan
liittyvään toimintakilpailuun. Toimintaselostus lähetetään Karjalan liitolle.
• Sukuseuralla ei ole vielä lippua. Tuomo selvittää lipun hankkimiseen
liittyvät asiat, kuten toimitusaikataulun ja hinnan.
• Keskusteltiin hallituksen kokouksen pitopaikoista: kaikkia kokouksia ei
välttämättä tarvitse pitää Lahdessa, joskus voidaan kokoontua esimerkiksi
Hyvinkäällä, Imatralla tai Joutsenossa.
10. KIITOKSET
• Hallituksen toiminnan jättävät Soini Hämäläinen ja Tuula Fokin esittivät
kiitoksensa. Soini kuvaili toimintaansa karjalaisten hyväksi, mm. Juho
Niukkasen henkilöhistoriahanketta, joka on toteutumassa, ja Kirvun museon
toimintaa. Hän totesi, ettei jälkipolville voi jättää parempaa perintöä kuin
kotiseutu ja juuret.
• Tuomo kiitti Soini Hämäläistä sekä edellisiä puheenjohtajia Lauri Ovaskaa ja
Tuula Fokinia mittavasta työstä.

