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TIIVISTELMÄ HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 21.1.2007 KÄSITELLYISTÄ
ASIOISTA
MUUTOSILMOITUS YHDISTYSREKISTERIIN
Patentti- ja rekisterihallitukselle tehtiin muutosilmoitus yhdistyksen nimenkirjoittajista.
HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Päätettiin hallituksen jäsenien tehtävänimikkeet ja niiden mukainen toimenkuva.
Säännöissä määrätyt hallituksen toimihenkilöt:
1. Puheenjohtaja:
• johtaa hallituksen kokousvalmisteluja
• johtaa puhetta hallituksen kokouksessa
• johtaa hallituksen päätöksien toimeenpanoa
• vastaa sukuseuran yhteydenpidosta yhdistyksen ulkopuolisiin yhteisöihin.
Tehtävään on valittu Tuula Fokin Järvenpäästä.
2. Varapuheenjohtaja:
• toimii puheenjohtajan sijaisena hänen ollessa estyneenä.
Tehtävään valittiin Lauri Ovaska Keravalta.
3. Rahastonhoitaja:
• vastaa sukuseuran tili- ja kirjanpitoasioista
• hoitaa sukuseuran sisäiset ja ulkoiset maksuasiat
• huolehtii yhdessä jäsenvastaavan kanssa siitä, että kaikki jäsenmaksut tulevat karhutuiksi.
Tehtävään valittiin Hilkka Ovaska Hyvinkäältä.
4. Sihteeri:
• varaa kokoustilat ja kokousten tarjoilut
• laatii hallituksen- ja sukukokousten esityslistat ja pöytäkirjat sekä huolehtii niiden
lähetyksestä hallituksen jäsenille
• laatii pöytäkirjojen lyhennelmät internet-sivuja varten
• hoitaa sukuseuran arkistoa
• hoitaa sukuseuran kirjeenvaihtoa yhdessä puheenjohtajan kanssa.
Tehtävään valittiin Seppo Ovaska Lappeenrannasta.
Tuula Fokin lupasi tehdä lyhennelmät internet-sivuille ja hoitaa sukuseuran arkistoa sekä
kirjeenvaihtoa.
Lisäksi muut toimihenkilöt:
5. Jäsenvastaava:
• ylläpitää sukuseuran jäsenrekisteriä
• ilmoittaa Karjalan Liitolle siihen kuuluvista jäsenistä
• huolehtii yhdessä rahastonhoitajan kanssa jäsenmaksujen karhuamisen
• hoitaa sukutiedotteiden kokoamisen ja jakelun
• huolehtii jäsenhankintakampanjan kehittämisestä.
Tehtävään valittiin Raija Ovaska Vantaalta.
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6. Sukututkimusvastaava:
• kokoaa aineistot sidottua sukukirjaa varten
• toimii yhteyshenkilönä sukututkimusasioissa.
Tehtävään valittiin Esko Ovaska Lappeenrannasta.
7. Sukutietojen ylläpitäjä:
• ylläpitää sukurekisteriä SukuJutut- tai vastaavalla ohjelmalla
• syöttää uudet tiedot rekisteriin
• huolehtii virheellisten tietojen korjauksesta
• listaa sukutaulut sukukirjaa ja cd:tä varten
• tulostaa cd:t sukukirjan myyntiä varten
• toimii yhteyshenkilönä sukututkimusasioissa.
Tehtävään valittiin Mika Ovaska Imatralta.
8. Internet-vastaava:
• www.ovaskat.net –sivustosta huolehtiminen
• uusien tietojen keruu sivustolle
• sivuston tekstien ajantasaisuudesta huolehtiminen
• päivitystietojen lähettäminen neljännesvuosittain sivuston ylläpitäjälle
• sivuston kaikkien toimintojen testaaminen aika ajoin ja varsinkin palvelinvaihdosten
yhteydessä
• sivuston kehittäminen.
Tehtävään valittiin Tuula Fokin Järvenpäästä.
9. Tuotevastaava
• sukutuotteiden teettäminen
• sukutuotteiden myynti.
Tehtävään valittiin Maarit Härkönen Lahdesta.
10. Juhlavastaava:
• juhlapaikan varaaminen
• kutsujen lähettämisestä huolehtiminen
• ilmoittaumisten vastaanottaminen
• tarjoilujen tilaaminen tai talkooväen hankinta
• juhlapaikan koristaminen ja järjestelyt
• juhlien valokuvaus
• juhlapaikan tekniikasta huolehtiminen (mikrofoni, videot, videotykki yms.)
Tehtävään valittiin Matti Ovaska Helsingistä.
11. Ohjelmavastaava:
• juhlailmoitukset lehtiin
• juhlaohjelmasta, arvonnoista yms. vastaaminen
• lehtikirjoitusten tekeminen
Tehtävään valittiin Jari Ovaska Turusta.
12. Leikekirjan pitäjä:
• sukuseuran leikekirjan pitäminen
Tehtävään valittiin Matti Ovaska Helsingistä.
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13. Matkavastaavat:
• sukuseuran matkajärjestelyistä huolehtiminen.
Tehtävään valittiin Mika Ovaska Imatralta,
Soini Hämäläinen Mäntsälästä sekä Kaisu Rokka Virolahdelta.
14. Erityisprojektivastaava:
Määritetään erikseen tarpeen mukaan.
TILINKÄYTTÖOIKEUDET
Myönnettiin Ovaskan sukuseura ry:n tilinkäyttöoikeus puheenjohtaja Tuula Fokinille
Järvenpäästä, varapuheenjohtaja Lauri Ovaskalle Keravalta sekä rahastonhoitaja Hilkka
Ovaskalle Hyvinkäältä.
TILINPÄÄTÖS
Hallitus allekirjoitti tilinpäätösasiakirjat ja Maarit lähettää ne yhdessä vuoden 2006 hallituksen
pöytäkirjojen ja sukukokouksen pöytäkirjan kanssa tilintarkastajille.
INTERNET-SIVUJEN TILANNE
Tuula Fokin kertoi sukuseuran internet-sivujen tilanteesta
• sivut on päivitetty vuodenvaihteen tilanteeseen
• palvelimen ylläpitäjä oli vaihtanut palvelinta marraskuun loppupuolella, mistä johtuen
sivuilta olivat hävinneet kuvat sekä yhteys vieraskirjaan ja tilastotietoihin. Lisäksi
www.ovaskat.net –sivustolta lähetetyt lomake- ja sähköpostiviestit eivät tulleet meille
perille ajalta 23.11. – 22.12.2006
• seuraavan kerran sivuja päivitetään maaliskuussa
• viime vuonna sivuilla oli kävijöitä noin 220 – 360 kpl kuukaudessa
• vieraskirjaan oli tullut vuoden aikana kolme kiitosviestiä.
LEIKEKIRJAN PERUSTAMINEN
Matti Ovaska lupautui pitämään leikekirjaa sukuseuran juhlista, iltamista yms. tilaisuuksista.
Matti valtuutettiin hankkimaan sopiva leikekirja ja hallituksen jäsenet toimittavat Matille
seuraavaan kokoukseen hallussaan olevat sukuseuraa koskevat lehtileikkeet, mieluummin
alkuperäisinä.
SUKUSEURAN 10-VUOTISJUHLAN JÄRJESTÄMINEN
Päätettiin järjestää sukuseuran 10-vuotisjuhla viikonloppuna 1. – 2.9.2007. Tuula Fokin tekee
alustavia tiedusteluja pitopaikasta. Helmikuun jäsenkirjeessä ilmoitetaan vain alustava aika ja
tarkemmat tiedot ilmoitetaan sekä ilmoittautumiset pyydetään seuraavassa jäsenkirjeessä keväällä.
ILTAMAT
Syyskuussa Munukan sukuseuran kanssa yhdessä pidettäväksi kaavaillut Mikkelin markkinat –
iltamat päätettiin siirtää vuodella eteenpäin. Tuula Fokin keskustelee asiasta Helmi Munukan
kanssa.
SUKUMATKA
Keskusteltiin, että ei järjestettäisi tänä vuonna sukumatkaa, koska juhlien järjestely vaatii niin
paljon voimavaroja.
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JÄSENTIEDOTE
Jäsenvastaava Raija Ovaska kokoaa ja lähettää jäsentiedotteen helmikuussa. Kaikki siihen tuleva
aineisto pitää olla Raijalla 15.2. mennessä.
SUKUTIETOJEN PÄIVITYS
Ovaskan sukurekisteri on tällä hetkellä Jukka Kemppisen hallussa. Tuula Fokin on keskustellut
Jukan kanssa ja sopinut, että Jukka lähettää sukukirjan tiedot tauluineen, teksteineen ja kuvineen
rekisterin uudelle ylläpitäjälle Mika Ovaskalle. Mikalle annettiin valtuudet hankkia SukuJututohjelma, jolla rekisteriä päivitetään.
SUKUKIRJAPROJEKTI
Sovittiin, että 4.2.2006 perustetusta sukukirjaprojektista Esko Ovaska, Lauri Ovaska ja kutsuttuna
Pertti Ovaska Imatralta kokoontuvat keskenään jatkamaan sukukirjan kokoamista. Jokainen
hallituksen jäsen velvoitettiin hankkimaan pesämunaksi kirjaan ainakin yhden jutun ja kuvan
kevään viimeiseen kokoukseen mennessä. Eskolla on nauhalla haastatteluja jo valmiina ja lisäksi
helmikuun jäsentiedotteessa pyydetään juttuja kirjaa varten.
Sovittiin, että sidottuun sukukirjaan ei tule sukutauluja, vaan ne julkaistaan erikseen.
MUUT ASIAT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hilkka Ovaska valtuutettiin hankkimaan kirjanpito-ohjelma ja verkkopankkitunnukset.
syksyisen sukukokouksen palaute: Hyvinkään seudun Ovaskat olivat ihastuneita, että
juhlasta oli kirjoitus Aamupostissa
Raija Ovaska kertoi Karjalaisten Sukuyhteisöjen liiton kokouksesta 14.10.2006.
Karjalan Liiton sukuseurapäivät ovat 20. – 21.10.2007
Tuula Fokin kertoi vastanneensa Sukuseurojen Keskusliiton sukuseurojen toimintaa
koskevaan kyselyyn ja lupasi lähettää dokumentin kaikille hallituksen jäsenille
Esko Ovaska osallistuu 27.1.2007 Rautjärven sukututkijoiden kokoukseen
keskusteltiin sankarivainajien nimien laittamisesta Kirvun sankarivainajien
muistomerkkiin
keskusteltiin pitäisikö pitkäaikaisesta työstä sukuseuran hyväksi palkita esim.
ansiomerkillä
päätettiin pitää tarvittaessa hallituksen sähköpostikokouksia
Tuula Fokin lupasi lähettää uuden hallituksen yhteystiedot kaikille
Sovittiin, että jos hallituksen jäsen ei pääse tulemaan hallituksen kokouksiin, niin hän
ilmoittaa siitä sihteerille mahdollisimman pian.

