TIIVISTELMÄ HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 3/2010 (18.04.2010)
KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

1. TILINTARKASTUSKERTOMUS, TALOUS
* Luettiin tilintarkastuskertomus, jossa sukuseuran hallituksen jäsenille ja
toimihenkilöille esitettiin vastuuvapautta. Merkittiin tiedoksi.
* Keskusteltiin jäsenmaksukertymästä. Todettiin, että sukuseuran jäsenyys
raukeaa, jos jäsenmaksu jää maksamatta kahtena vuonna. Sen jälkeen jäsenyys
voidaan palauttaa vasta, kun on saatu uusi jäsenhakemus.
2. UUDET JÄSENET
* Sukuseuraan hyväksyttiin kolme uutta jäsentä.
3. SUKUMATKA
* Noin 20 henkilöä on ilmoittautunut matkalle Kirvuun ja Käkisalmen Suvut
kohtaavat Karjalassa -tapahtumaan. Päätettiin vahvistaa Kuusaanmotellin
varaus. Todettiin, ettei sukuseura osallistu matkan kustannuksiin; matkalle
lähtijöiden ei välttämättä tarvitse olla seuran jäseniä.
4. SUKULEHTI
* Veli-Mikko Ovaska kertoi sukulehden painatusta koskevista tarjouksista ja
totesi, että lehti tulee olemaan B5-kokoinen.
* Todettiin, ettei sukuseuran jäseniltä ole tullut kirjoituksia sukulehteen, ja
päätettiin, että mahdollisesti vielä odotettavissa olevat kirjoitukset pitää
toimittaa Veli-Mikolle 15.08.2010 mennessä.
5. SUKUSEURAN KOTISIVUT INTERNETISSÄ
* Todettiin, että käynnit kotisivuilla on tilastoitu 12.01.2010 alkaen. Sivuilla
on käyty 567 kertaa, ja näyttökertoja on ollut 834 kappaletta. 47 prosenttia
kävijöistä on kuitenkin poistunut sivuilta heti. Kävijöitä on ollut eri puolilta
maailmaa.
6. FASADILIPPU, KANTOLIPUN HANKINTA
* Hallitus tutustui fasadilippuun ja totesi sen hyväksi. Liput luovutettiin Eero
Lankiselle, jolta niitä voi tilata hintaan 20 euroa + toimituskulut.
* Päätettiin tilata kulkueissa käytettävä kantolippu lisävarusteineen
(kantotanko, kantovyö) sekä varalippu.
7. KARJALAN LIITON KESÄJUHLIIN OSALLISTUMINEN, KANTOLIPUN
VIHKIMINEN
* Todettiin, että sukuseuran kantolippu voidaan vihkiä Karjalan Liiton
kesäjuhlien yhteydessä. Tilaisuudessa sukuseuraa edustavat aiemmat

puheenjohtajat Tuula Fokin ja Lauri Ovaska sekä nykyinen puheenjohtaja
Tuomo Ovaska.
* Päätettiin, että sukuseura osallistuu 20.06.2010 Karjalan Liiton kesäjuhlien
kulkueeseen, jossa lipunkantajana toimii varapuheenjohtaja Esko Ovaska.
8. SUKUTUTKIMUSREKISTERI INTERNETIIN
* Veli-Mikko Ovaska oli lähettänyt hallituksen jäsenille ennalta Sukuseurojen
Keskusliitolle tekemänsä tiedustelun sukututkimusaineiston julkaisemisesta
internetissä ja ehdotti saamansa vastauksen perusteella, että koko
sukututkimusrekisteri julkaistaisiin salattuna internetissä. Puheenjohtaja
huomautti, että asia on merkittävä henkilötietolain kannalta. Lisäksi hän totesi,
että rekisterissä on tiedot yli 3 800 nykyisin elävästä vähintään 18-vuotiaasta
henkilöstä, joista vain alle 200 kuuluu sukuseuraan. Hän esitti, että asia
siirrettäisiin sukukokouksen käsiteltäväksi. Hallituksen enemmistö ei pitänyt
sitä tarpeellisena. Päätettiin kuitenkin tiedustella jäsenkirjeellä sukuseuran
jäsenten mielipidettä sukututkimusrekisterin julkaisemistarpeesta internetissä.
9. MUUT ASIAT
* Todettiin, että internetin Facebookissa on paljon karjalaisuuteen liittyviä
yhteisöjä. Päätettiin, että Facebookiin voidaan luoda Ovaskatkeskusteluryhmä, jossa voi olla linkki sukuseuran sivuille.
* Todettiin, että Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiön 60vuotisjuhlajulkaisussa on maininta Ovaskan sukukirjatyöryhmän saamasta
avustuksesta "kirvulaisen kyläyhteisön jäsenten selviytymistarinoista kertovan
kirjan painatuskuluihin".
* Todettiin, että Hyvinkään Karjala-seuralle oli 13.04.2010 luovutettu
Ovaskan sukukirja.

