TIIVISTELMÄ HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 4/2010 (15.07.2010)
KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

1. UUDET JÄSENET
* Sukuseuraan hyväksyttiin kolme uutta jäsentä.
2. SUKUMATKA
* Todettiin, että Kuusaan motellista on varattu huoneet 20 henkilölle. Matkalle
lähtijät kokoontuvat perjantaina 30.07.2010 Imatran ABC-asemalla, mistä
matka jatkuu Kirvuun ja illaksi Kuusaan motelliin. Lauantaina 31.07.
osallistutaan Suvut kohtaavat Karjalassa -juhlaan Käkisalmen linnan pihalla.
4. SUKULEHTI
* Veli-Mikon uusi kansiehdotus hyväksyttiin.
* Päätettiin, että Tuomo kirjoittaa puheenjohtajan palstan lisäksi selostuksen
Karjalan Liiton laulujuhlista, joiden tilaisuuksissa Ovaskan sukuseuran lippu
vihittiin ja otettiin käyttöön, sekä pikku-uutisen Karjalan Liiton
toimintakilpailusta.
5. TUOTEMYYNTI, VARASTO
* Todettiin, ettei sukuviirejä ole varastossa ainuttakaan kappaletta. Eero
selvittää, mistä viirit on tilattu aiemmin, ja neuvottelee mahdollisesta
lisätilauksesta.
* Päätettiin tilata 50 kappaletta sukutaulu-CD:n uusinta versiota.
6. KANTOLIPPU
* Todettiin, että sukuseuralle on hankittu kantolippu varusteineen sekä
varalippu.
7. SUKUTUTKIMUSREKISTERIN JULKAISEMINEN INTERNETISSÄ
* Sukuseuran jäseniltä on saatu kolme vastausta sukututkimusrekisterin
julkaisemista koskevaan kyselyyn.
* Hallituksen jäsenet tutustuivat Petteri Tarkkosen laatimaan
sukututkimusrekisteriselosteeseen ja Suomen Sukututkimusseuran ym.
järjestöjen laatimiin sukututkimustoimialan käytännesääntöihin ("Hyvä
henkilötietojen käsittely sukututkimuksessa ja sukuyhteisöissä").
* Hallitus totesi, että internetissä voitaisiin mahdollisesti julkaista
sukututkimusrekisteri, joka ei sisältäisi sataa vuotta tuoreempia tietoja tai jossa
elossa olevista henkilöistä olisi vain nimi ja maininta "elää". Veli-Mikko
ehdotti, että rekisteri suojattaisiin salasanalla, jonka saisivat vain Ovaskan
sukuseuran jäsenet eräänlaisena "jäsenetuna". Asia jätettiin pöydälle.

Seuraavaan hallituksen kokoukseen pyritään saamaan asiantuntijaksi Petteri
Tarkkonen.

8. KARJALAN LIITON VUODEN 2009 TOIMINTAKILPAILUN TULOS

* Puheenjohtaja esitteli Karjalan Liiton myöntämän kunniakirjan, josta ilmeni,
että Ovaskan sukuseura oli voittanut ensimmäisen sijan toimintakilpailussa
2009, sukuseurojen sarjassa. Lähetekirjeessä mainittiin sukuseuran saama
pistemäärä, 689 pistettä, ja todettiin seuran tehneen "aktiivisesti työtä
karjalaisuuden ja yhteisöllisyyden ylläpitämiseksi" ja olleen siten "hienona
esimerkkinä sukuseuratoiminnan monipuolisuudesta".
* Todettiin, että Ovaskan sukuseura oli alkujaan puuttunut kokonaan
osanottajien joukosta. Kun puheenjohtaja selvitteli asiaa Karjalan Liitossa,
tapahtunut virhe huomattiin ja oikaistiin, ja jo Karjalan Liiton kotisivuilla ja
Karjala-lehdessä julkaistut virheelliset tulokset korjattiin.

9. MUUT ASIAT
* Päätettiin, että Veli-Mikko voi tilata sukulehteä varten maistraatista suvun
vanhimmiksi eläneitä koskevat tiedot 1960-luvulta lähtien. Veli-Mikko on
lisäksi keskustellut sukututkija Heljä Pullin kanssa, joka on valmis tutkimaan
esimerkiksi 1600-luvun käräjäpöytäkirjoissa olevia tietoja Ovaskan suvun
jäsenistä korvausta vastaan. Päätettiin, että Veli-Mikko tekee yhdessä Pullin
kanssa hallitukselle asiaa koskevan ehdotuksen sekä arvion tarvittavasta
tuntimäärästä
* Päätettiin jatkaa jäsenkirjeiden osalta vanhaa käytäntöä: jäsensihteeri kokoaa
kirjeiden aineiston ja lähettää tekstin ennen postittamista tiedoksi hallituksen
jäsenille.
* Todettiin, että Ovaskan sukuseura on hallituksen kokouksen 3/2010 jälkeen
mainittu neljä kertaa Karjala-lehdessä. Siitä on seurannut lukuisia
yhteydenottoja, keskusteluja puheenjohtajan kanssa ja myönteistä palautetta.

