TIIVISTELMÄ HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 13.4.2008 KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA
RAHA-ASIAT
Hilkka piti katsauksen tilitietoihin. Jäsenmaksun on maksanut 85 henkilöjäsentä ja 15 perhejäsentä.
Sovittiin, että karhukirje lähetetään syksyn jäsentiedotteen mukana niille, jotka eivät ole siihen
mennessä vielä maksaneet jäsenmaksujaan. Karjalan Liiton jäseneksi haluaa 35 henkilöä.
JÄSENREKISTERIASIAT
Raija kertoi, että neljä uutta jäsentä haluaa liittyä sukuseuraan. Hallitus hyväksyi heidät jäseniksi.
Raija on lähettänyt seuramme päivitetyn jäsenluettelon Karjalan Liitolle.
SUKUREKISTERI
Esko kertoi sukurekisterissä olevan jo 5 000 henkilön tiedot.
Hilkka toi esille, että jäsenillä pitäisi olla oikeus tietää, mitä heistä on rekisteröity.
Luvattiin ilmoittaa vuoden 2009 jäsentiedotteessa, miten jäsenet voivat halutessaan tarkistaa heistä
rekisteröidyt tiedot. Henkilötietolain mukaiset rekisteriselosteet löytyvät jo nyt Internetsivuiltamme.
TUOTTEET
Maarit kertoi, että tilauksia on tullut ainoastaan sukukirjasta, jota ei ole kuitenkaan voinut tilaajille
lähettää, koska siitä puuttuu niiden henkilöiden tiedot, joita ei ole saatu liitettyä suoraan Niilo
Ovaskaan.
Mika yrittää selvittää asiaa Sukujutut-ohjelman tekijän kanssa. Tuula ehdotti, että voisiko näistä
muodostaa eri rekisterit.
JÄSENHAKEMUSLOMAKE JA SUKUREKISTERILOMAKE
Raija ja Hilkka laativat uuden jäsenrekisterilomakkeen, jossa ei esiinny sukurekisteritietoja. Raija
voi lähettää sukukirjalomakkeen uusille jäsenille samalla kun lähettää heille sukuseuran säännöt.
Mika voisi tarkistaa sukurekisterilomakkeen tiedot eli onko siinä kaikki tarpeelliset tiedot tai onko
jotakin tarpeetonta ja tehdä ehdotuksen uudeksi lomakkeeksi.
NETTIALBUMI
Matti ei ollut vielä tutustunut nettialbumin päivitykseen. Puheenjohtaja pyysi häntä ottamaan
yhteyttä Mikaan, joka neuvoo albumin päivityksen.
Albumin osoite on http://kuvablogi.com/blog/6406
INTERNET-SIVUT
Tuula kertoi lähettäneensä Internet-sivujen päivitykset päivittäjälle helmikuussa, mutta päivittäjä ei
ole vielä ehtinyt tehdä päivityksiä.
Sovittiin, että Tuula muutattaa sähköpostiosoitteiden @-merkin muotoon (ät) vaikeuttamaan
roskapostilähetyksiä. Lisäksi kaikki vanhat jäsenkirjeet, joissa esiintyy henkilöiden
sähköpostiosoitteita poistetaan Internet-sivuilta. Ainoastaan lomakkeisiin jätetään oikeanlaiset
sähköpostiosoitteet.

PAINETTU SUKUKIRJA
Esko Ovaska esitteli sukukirjaprojektin kuulumisia.
Sukukirjaan on saatu jo 17 artikkelia. Pertti antoi Eskolle Ovaskan kylän kirjan, josta saa myös
juttua sukukirjaan. Soini lupasi kirjoittaa Kirvun museosta ja Kirvun matkoista.
Esko on tutustunut kirjan historiaosuutta varten laajasti sukumme vanhojen asuinpaikkojen historiaan.

Esko oli lähettänyt apurahahakemuksen sukukirjaa varten maaliskuussa Karjalaisen Kulttuurin
Edistämissäätiölle, mutta ei ole saanut vielä vastausta.
MIKKELIN MARKKINAT
Sovittiin, että lähdetään järjestämään iltamia Munukan sukuseuran kanssa.
Puheenjohtajalle annettiin evästykseksi, että leipomukset on tehtävä talkoilla ja ohjelma ei saa
maksaa. Lippujen hintaa pitäisi nostaa jopa 15 euroon.
Tuula on lupautunut hoitamaan käsiohjelman ja mainosten tekstitykset, arpaliput, kahvipöydän
tarvikkeet leipomuksia lukuunottamatta sekä kaikki grillaustarvikkeet grilleineen, kaasuineen ja
makkaroineen sekä tervetulopuheen.
Hilkka on luvannut hankkia lauluesityksen ja lisäksi lausuu itse runoja.
Puheenjohtaja odottaa nyt talkoolaisia karjalanpiirakoiden leipojiksi ja ilmaisen ohjelman
esittäjiksi!
MUUT ASIAT



Tuula kertoi tehneensä sukuseuran toimintaselosteen Karjalan Liitolle
Tuula laittoi kiertoon Karjalan Liiton mainospostin.

