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Hallituksen kokouksessa 20.5.2004 käsiteltyjä asioita
Jäsentiedotteen tilanne
Raija Ovaska kertoi lähettäneensä jäsentiedotteen 2/2004.
Jäsentiedote sisälsi
• puheenjohtajan palstan
• 27.6.2004 pidettävän Kirvu-juhlan esittelyn
• sukuseuran tunnuksen kuvauksen
• muistutuksen jäsenmaksusta
• hallituksen yhteystiedot
• Ovaskan sukukirjan mainoksen.

Jäsenkampanjan tilanne
Raija Ovaska on lähettänyt markkinointikirjeen noin 20 henkilölle, joiden osoitteet hän oli
saanut hallituksen jäseniltä. Puhelinluetteloista kerätyille 60 henkilölle kirje on lähdössä
lähiaikoina.
Jäsenkampanjakirje sisältää A4-monisteen, jossa esitellään sukuseuran toimintaa ja kerrotaan
liittymisehdoista. Monisteen kääntöpuolella on jäsenhakemuslomake. Monisteeseen on niitattu
mukaan myös jäsentiedote 2/2004.
Raija Ovaska ottaa lisäksi yhteyttä Jukka Kemppiseen saadaksemme aiemmin tulleista
sukututkimuslomakkeista osoitteet talteen markkinointikirjeen lähettämistä varten.

Kirvun matkan järjestelyt
Soini Hämäläinen kertoi 27.6. pidettävän Kirvu-juhlan, 60 vuotta evakkoon lähdöstä,
matkajärjestelyistä. Sukuseura ei järjestä omaa matkaa eikä ohjelmaa Kirvuun, vaan
halukkaat voivat osallistua yksityishenkilöinä Kirvun Pitäjäseuran ja Kirvu-säätiön järjestämälle
matkalle. Yhden päivän matkan hinta 27.6. on 85 euroa ja kahden päivän matkan hinta 27. –
28.6. 135 euroa. Hinta sisältää mm. puolihoidon, kuljetukset ja viisumin. Ilmoittautumiset
matkalle toukokuun loppuun mennessä jäsentiedotteessa mainituille henkilöille.
Juhlan ohjelmassa mm. juhlajumalanpalvelus ja ehtoollinen kirkon raunioilla, pääjuhla ja
kunnianosoitus sankarihaudalla sekä muitotilaisuus hautausmaalla. Lisäksi Sairalan
kansanopistolla opiston 80-vuotismuistelot. Juhlatilaisuuksien musiikista huolehtivat Kirvun
juhlakuoro ja puhallinyhtye.
Lauri Ovaska ehdotti, että sukuseura tekisi matkan Kirvuun kesäkuun alkupuolella 2005.
Ohjelmassa olisi esim. kotiseuturetki ja tärkeillä taistelupaikoilla käynti. Jäsenet kannattivat
ajatusta.

Rekisterianomuksen täydentäminen
Lauri Ovaska oli korjannut Ovaskan sukuseura ry:n säännöt Patentti- ja rekisterihallituksen
ohjeiden mukaisesti. Korjaukset hyväksyttiin ja Lauri palauttaa välipäätöksen asiakirjoineen ja
uusine hakemuksineen Patentti- ja rekisterihallitukseen 6.10.2004 mennessä.

Kirvun sukujen yhdyshenkilöiden tapaaminen
Lauri Ovaska oli saanut aiemmin yhteydenoton, jossa esitettiin kirvulaisten sukuseurojen
yhdyshenkilöiden tapaamisia esim. sukututkimuksen tietojen vaihdon merkeissä. Tapaamiseen
aiotaan osallistua ja jäämme odottelemaan kokoonkutsumista.
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•

•

•
•

Maarit Härkönen kertoi, että huhtikuun loppuun mennessä jäsenmaksun oli
maksanut 51 henkilöä 139:stä jäsenestä. Jäsenluettelo päätettiin päivittää ja karsia
usean vuoden maksamattomat jäsenet luettelosta hallituksen erillisellä päätöksellä.
Jatkossa päätettiin laittaa esitäytetty maksulomake jäsentiedotten väliin
helpottamaan jäsenmaksun maksamista.
Tuula Fokin ehdotti, että jäsennumeroksi laitettaisiin ensisijaisesti sukukirjassa
oleva henkilönumero, mikäli sellainen henkilöllä on. Näin samalla henkilöllä olisi vain
yksi henkilönumero.
Maarit Härkönen kertoi pankkitilin saldon.
Tuula Fokin antoi pienoismallin Ovaskan suvun talojen päädyissä käyttämästä
tunnuskuviosta Soini Hämäläiselle Mäntsälän Kirvu-museoon toimitettavaksi.

