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.
SUKUKOKOUKSEN VALMISTELUT
Soini Hämäläinen on hoitanut sukukokouksen valmisteluja, joista todettiin seuraavaa:
Sukukokous järjestetään Mäntsälän seurakuntakeskuksessa sunnuntaina 24.9.2006. Päivä alkaa
klo 10.00 jumalanpalveluksella Mäntsälän kirkossa. Välittömästi kirkonmenoja seuraa
kukkatervehdys Karjalaan jääneiden muistomerkillä ja tutustuminen Kirvu-museoon
kirkonmäellä. Tämän jälkeen siirrytään seurakuntakeskukseen, jossa klo 13.00 sukukokous
aloitetaan lounaalla.
Sukukokouksen asiapapereista todettiin, että ne käsitellään hallituksen syyskuun kokouksessa.
Jäsenille lähetetään viikolla 34 jäsenkirjeenä kokouskutsu, joka sisältää myös
ennakkoilmoittautumisen ruokailuun. Lounasmaksuksi päätettiin 10 euroa, joka maksetaan
paikan päällä. Sukukokouksesta ilmoitetaan myös Helsingin Sanomissa ja Karjalassa
puheenjohtajan hoitamana, vastaavat ilmoitukset Mäntsälän lehtiin huolehtii Soini Hämäläinen.
Sukukokousasiakirjojen laatimisvastuu päätettiin jakaa seuraavasti:
Kokouskutsu (Raija).
Esityslista (Tuula).
Edellisten vuosien toimintakertomukset (Tuula ja Lauri).
Edellisten toimintavuosien tilit (Maarit).
Toimintasuunnitelma seuraavalle 3-vuotistoimikaudelle (Lauri ja muut hallituksen jäsenet).
Talousarvio kolmelle seuraavalle vuodelle (Maarit).
Sukukokouksen muusta ohjelmasta todettiin, että puheenjohtajalla ja papilla on omat
puheenvuoronsa. Lisäksi ehdotettiin kokouksen jälkeen esitelmää, alustusta tai videoesitystä,
joka liittyy sukuun ja Kirvuun. Soini Hämäläinen lupasi hoitaa asiaa.
Todettiin vielä, että sukukokouksessa myydään sukutuotteita.
SUKUSEURAN JA KARJALAN LIITON JÄSENMAKSUT
Todettiin, että sukuseuran jäsenmaksuihin ei ole korotuspainetta. Päätettiin esittää
sukukokoukselle, että sukuseuran jäsenmaksut pidetään entisinä: henkilöjäsen 10 ja perhejäsen
15 euroa. Karjalan Liiton viiden euron jäsenmaksun maksamista voi jokainen harkita itse ja
merkitä pankkisiirtolomakkeelle.
ILTAMAT
Vahvistettiin Munukan sukuseuran edustajien kanssa tehty päätös, jonka mukaan seuraavat
iltamat järjestetään Mikkelinpäivän tienoilla 2007. Lopullinen päätös asiasta tehdään vuoden
2007 alussa. Todettiin vielä, että vuoden 2005 iltamien tulot ja menot menivät tasan.

KARJALAN LIITON KESÄJUHLAT HAMINASSA
Todettiin, että Karjalan Liiton kesäjuhlat pidetään Haminassa 17. - 18.6.2006. Päätettiin, että
juhlakulkueessa sukuseura ei ole virallisesti mukana eikä sukuseuran tuotteita myydä
kesäjuhlilla.
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•
•
•
•

•
•
•

Rahastonhoitaja esitteli sukuseuran vuoden 2005 tilinpäätöksen, joka hyväksyttiin.
Soini Hämäläinen kertoi, että Kirvussa pidetään kirkkopyhä 11.6.2006.
Matkat Mäntsälästä järjestetään 1 - 2 -päiväisinä kotiseuturetkinä.
Pertti Ovaska kertoi, että reserviupseerit järjestävät Kannaksen taistelupaikoille matkan
19. - 21.5.2006.
Merkittiin tiedoksi sukuseuran 26 uutta jäsentä, joille lähetetään ilmoitus jäseneksi
hyväksymisestä ja sukuseuran säännöt. Uudet jäsenet on myös ilmoitettu Karjalan
Liittoon.
Todettiin, että sukuseuralle lähetetään jatkuvasti jäsenistä uusia tietoja sukukirjan
päivittämistä varten. Päätettiin, että jäsensihteeri pitää niitä toistaiseksi hallussaan.
Päätettiin hankkia jäsensihteerille kunnon väritulostin jäsenpostituksen hoitamiseksi.
Todettiin yleishyödyllisten yhteisöjen myyntituotteiden verotuksesta ja sen mahdollisista
muutoksista, että asian käsittely on viety hallitustasolle (Karjalaisten sukuyhteisöjen
liitto ry).

