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TIIVISTELMÄ HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 26.10.2008 KÄSITELLYISTÄ
ASIOISTA

PAINETTU SUKUKIRJA
Lauri Ovaska kertoi sukukirjan tilanteesta
 Kertomuksia kirjaan on tullut jo tarpeeksi eli noin 155 sivua.
Joitakin kirjoittajia on pyydetty lyhentämään kertomuksiaan.
Tulossa on vielä joitain kertomuksia.
 Käytiin lävitse sukukirjan sisältö, kirjoitusten otsikot ja aikataulu
Kirja taitetaan kokoon B5 ja se painetaan värillisenä. Mustavalkoiset kuvat voidaan sävyttää.
Taittaja esitteli ehdotustaan kirjan sivuista ja kansista. Kirjaprojekti jatkaa työstämistä taittajan
kanssa.
Esko Ovaska toimittaa kirjan aineistot taittajalle, jotta hän pääsee suunnittelemaan taittoa.
Taittoasioissa voi ottaa yhteyttä Esko Ovaskaan, joka kutsuu tarvittaessa kirjaprojektin koolle.
Sähköpostit olisi hyvä lähettää koko kirjaprojektille ja kopio puheenjohtajalle.

ILTAMA-ASIAT
Iltamista oli pidetty ja toivottu, ettei niiden järjestämistä lopeteta. Yleisöllä oli ollut hauskaa.
Karjala-lehdessä oli puolen sivun mittainen kuvitettu kirjoitus iltamista.
Matti Ovaska on laittanut ottamiaan iltamakuvia sukuseuran leikekirjaan.
Iltamiin osallistui 92 maksavaa henkilöä ja kaiken kaikkiaan noin 120 henkeä, joista osa oli
talkoolaisia ja ohjelman sekä työnäytösten suorittajia.
RAHA-ASIAT
Syyskuun 20. päivän jälkeen jäsenmaksuja on tullut 215 euroa.
JÄSENREKISTERIASIAT



Sukuseuran uusiksi jäseniksi hyväksyttiin kaksi henkilöä.
Karjalan Liiton jäsenrekisterikoulutukseen marraskuussa osallistuvat Raija Ovaska ja Hilkka
Ovaska. Koulutus on ilmainen. Jatkossa jäsensihteeri päivittää Karjalan Liiton rekisteriä
Internetin kautta, sen lisäksi pidämme oman jäsenrekisterimme.

SUKUREKISTERIN YLLÄPITO
Sukurekisteristämme on poistettu tuplahenkilöt. Mika Ovaska tarkistaa korjaukset ja sen jälkeen
Maarit monistaa 15 kpl sukutaulumonisteita myyntiin edellyttäen, että monistushinta ei ole nousssut
oleellisesti.
SUKUKIRJALOMAKKEEN UUSIMINEN
Mika oli tyytyväinen nykyiseen lomakkeeseen, joten se ei kaipaa uusimista.
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KIRVUN MATKA
Mikalle oli tullut vain yksi vastaus kyselyyn, oltaisiinko kiinnostuneita ensi kesän Kirvun matkasta.
Ehdotettiin, että sukukokous pidettäisiinkin kesällä Suomen puolella, esim. Imatran
Valtionhotellissa, jossa myös sukukirja julkaistaisiin. Halukkaat voisivat yöpyä hotellissa ja jatkaa
seuraavana aamuna Kirvuun päivämatkalle.
TUOTTEET
Maarit Härkönen kertoi, että iltamissa myytiin 1 kpl standaari, 1 kpl sukukirjamoniste-CD ja 5 kpl
pinssejä.
Varaston tilanne on 73 pinssiä, 31 standaaria ja 4 isännänviiriä.
Sukukirjamonistetta monistetaan 15 kpl kunnossa olevasta sukurekisteristä. Monistuskustannukset
tarkistetaan kuitenkin etukäteen.
INTERNET-SIVUT
Tuula on saanut yhteyden Karjalaisen Internetyhdistyksen jäseneen, joka lupasi ottaa yhteyttä
sivujen päivittäjään. Odotetaan, saammeko jotakin selvyyttä sivujen päivittämättömyyteen.
MUUT ASIAT


Tuula esitteli Karjalan Liiton postin ja Karjalaisten sukuyhteisöjen liiton toimintakertomuksen
ja toimintasuunnitelman.



Sukuseuralle on lahjoitettu DVD Tunnemuistojen evakkotie 10.6.2006.



Seppo Ovaska pyysi eroa hallituksen jäsenyydestä. Ero myönnettiin.



Tuula Fokin ilmoitti, ettei jatka enää vuoden 2009 jälkeen sukuseuran hallituksessa.

