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Hallituksen kokouksessa 27.2.2005 käsiteltyjä asioita
Tilannekatsaus tilinpäätösasioihin
Maarit Härkönen kertoi lähettäneensä tositteet ja pöytäkirjat tilintarkastajille kiertoon.
Maarit lähettää hallituksen jäsenille tilinpäätöstietoa Excel-tiedoston muodossa tilinpäätöksen
valmistuttua.

Jäsentiedote
Raija Ovaska kertoi lähettäneensä 24.1.2005 jäsentiedotteen 128 sukuseuran jäsenelle.
Tiedotteita palautui 7 kpl takaisin kuoleman ja osoitemuutosten takia.
Sovittiin, että seuraavaan tiedotteeseen liitetään mukaan sukuseuran säännöt ja pyritään
saamaan tiedotteen etusivu värilliseksi.

Jäsenrekisteri
Keskusteltiin siitä, että jäsenrekisteriin pitäisi saada kaikki perhejäsenten nimet mm. Karjalakorttia varten. Raija Ovaska pyytää Jukka Kemppiseltä saatavilla olevat nimet. Jäseniä voisi
myös pyytää listaamaan puuttuvia nimiä seuraavan jäsenmaksun viesti-kenttään. Raija
ilmoittaa Karjalan Liittoon uudet ja poistuneet jäsenet lehden sekä Karjala-kortin päivityksiä
varten.

Uusia jäseniä sukuseuraan
Sukuseuraan hyväksyttiin uusiksi jäseniksi Elli Laine Imatralta, Laila Liski Jokioisista, Juha
Ovaska Imatralta, Sinikka Ovaska Helsingistä, Atso Rautio Lappeenrannasta ja Johanna Värri
Haapakimolasta.
Uusille jäsenille lähetetään sukuseuran tiedote ja jäsenmaksulomake heille, jotka eivät ole
vielä maksaneet jäsenmaksua.

Rekisteriselosteet
Todettiin, että jäsentietoja luovutetaan oman jäsenrekisterin lisäksi Karjalan Liitolle lehden ja
Karjala-kortin lähettämistä varten.

Sukuseuran matka karjalan kannakselle 11. – 12.6.2005
Matkalle oli ilmoittautunut vain 17 henkilöä määräaikaan mennessä. Matka perutaan, ellei
saada kokoon vähintään 30 henkilöä.
Mika Ovaska selvittää matkatoimiston kanssa milloin viimeistään matka pitää varmistaa.
Mika selvittää myös, voisiko jostain saada selville kaikkien Ovaskoiden sähköpostiosoitteet ja
lähettää heille tietoa sukuseurasta ja matkasta tai hakea kaikkien Ovaskoiden
matkapuhelinnumerot ja laittaa heille tietoa matkasta joukkotekstiviestillä.
Mika laittaa hallituksen jäsenille tiedon joko sukuseuran matkalle lähtemisestä tai Kirvun
kirkkopyhämatkasta.

Karjalan liiton kesäjuhlat Lahdessa 17. – 19.6.2005
Maarit Härkönen oli 19.2. edustamassa sukuseuraamme järjestelytoimikunnan
infotilaisuudessa, jossa toimikuntien vastuuhenkilöt kertoivat järjestelyvastuualueensa
toiminnasta ja talkooväen tarpeesta. Talkooväkeä toivottiin Lahdesta ja lähiympäristöstä.
Kaikki halukkaat voivat ilmoittautua talkoisiin 16.6. – 21.6. väliselle ajalle. Tehtäviä on
toimisto-, keittiö-, valvonta-, lastenhoito-, ensiapu-, opastus-, järjestys-, siivous- ja
kuljetustöistä rakennus- ja purkutehtäviin.
Ilmoittautumiset 30.4. mennessä Raija Saviojalle, puh. 044 5077 640.
Lisätietoja: Tuula Skyttä, puh. 040 7795 291.
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Yritämme saada yhteisen esittelytilan Kirvun pitäjäseuran, Kirvu-säätiön ja Munukan
sukuseuran kanssa. Helmi Munukka lupasi järjestää asiaa.
Sukuseurallamme on mahdollisuus osallistua juhlakulkueeseen 19.6. klo 11.15.
Halukkaita pyydetään ilmoittautumaan Lauri Ovaskalle.

Tuotemyynnin tilannekatsaus
Pöytästandaareja on myyty 23 kpl ja lahjoitettu yksi, jäljellä on yksi kappale.
Tuula Fokin tilaa 25 standaaria lisää.
Pinssejä on myyty 58 kpl ja lahjoitettu yksi. Pinssejä on jäljellä 41 kpl.
Isännänviirejä on tilattu alustavasti kaksi kappaletta. Tarvitaan kahdeksan tilausta lisää, jotta
niitä kannattaisi teettää.

Standaarin lahjoittamissäännöt
Ovaskan sukuseuran standaari on sukuseuran arvokkain tunnusesine, jonka voivat hankkia
kaikki halukkaat henkilöt.
Standaaria sukuseura voi käyttää palkitsemisvälineenä. Standaarilla palkitsemisesta päättää
yleensä seuran hallitus. Vierailulla muistoksi tai ansioituneen merkkipäivänä luovutettava
standaari voidaan luovuttaa puheenjohtajan pikamyöntämispäätöksellä, kun tapahtuma ei ole
ollut tiedossa edellisessä kokouksessa. Standaari voidaan myöntää ansiokkaasta toiminnasta
seurassa tai seuran hyväksi tehdystä suuriarvoisesta työstä. Standaari voidaan myöntää
ansioituneelle henkilölle tai yhteisölle näiden merkkipäivänä.
Palkitsemiseen annettavien standaarien jalustaan kiinnitetään metallilaatta, johon kaiverretaan
saajan nimi ja päiväys ja standaarin numero. Palkitsemisstandaareista pidetään
luovutusluetteloa. johon tarvittaessa kirjataan ”mistä ansioista” standaari on myönnetty.

Standaarin ja pinssin lahjoitus
Sukuseura on lahjoittanut 15.12.2004 pöytästandaarin sekä 27.2.2005 pinssin suunnittelija
Juha Tetrille. Raija Ovaska hankkii standaariin laatan ja kaiverruksen.

Suvun internet-sivujen tilanne
Internet-vastaava Jari Ovaska ei ollut paikalla, joten sivujen tilannetta ei käsitelty.

Sukukirjaprojektin käynnistäminen
Koska sukututkimusvastaavat eivät olleet paikalla, asian käsittely siirrettiin seuraavaan
kokoukseen.
Tarkoituksena on nimetä valmisteleva työryhmä, jossa Jukka Kemppinen ja Esko Ovaska
olisivat ryhmän ”ytimenä”. Ryhmä määrittelee sisällön, valmistelee rahoitussuunnitelman,
laatii aikataulutavoitteet ja tutkailee kirjoittajia.
Sukuseuralaiset tekevät materiaalin keruutyötä ja kun aineisto on kasassa, hankitaan
kirjoittaja.

Sukukirjan kierrekansioversion päivitys
Sukukirjasta tehdään uusi versio kierrekansiomuodossa. Jukka Kemppinen selvittää 3. version
päivityksen, hinnan ja painatusajan niin, että moniste olisi käytettävissä mahdollisella
kesäretkellä 11.6., Lahden kesäjuhlilla 17.6. sekä Kekri-juhlissa 29.10. Painosmäärä olisi sama
kuin edellisellä kerralla. Sukuseura hyväksyy Jukan ehdotuksen sähköposti/puhelinpäätöksellä.
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Kekri-juhlat
Kekri-juhlat pidetään 29.10. klo 14.00 – 20.00 Orimattilan Jymylinnassa yhdessä Munukan
sukuseuran kanssa. Munukan sukuseura on varannut tilan sekä Eki Jantusen juontamaan
tilaisuutta. Hahmoteltiin Helmi Munukan kanssa ohjelmaformaattia. Todettiin, että juhlassa
voisi olla puhe, joka liittyy Kekriin ja sadonkorjuujuhlaan. Juhlassa voisi olla myös kuvaelma,
jossa olisi musiikkia ja visuaalisuutta, mahdollisesti Pirkko Fihlmanin puolittain kalevalaista,
itkuvirsityylistä esitystä. Lisäksi lasten ja nuorten esityksiä, musiikkia, arpajaiset, tuotemyyntiä
ja tanssit. Tarjoiluna olisi esim. keittoa, karjalanpiirakoita ja kahvit. Työt tehtäisiin jälleen
talkootyönä.
Helmi Munukka tiedustelee alustavasti Pirkko Fihlmania esiintymään.
Kekri-juhlasta ilmoiteltaisiin Helsingin Sanomien ilmaispalstalla, Karjala-lehdessä ja
paikallislehdissä. Maksullinen ilmoitus pitäisi laittaa Orimattilan lehteen.
Sovittiin, että juhlan suunnittelua jatketaan 11.9.. Nimettiin Jari Ovaska juhlavastaavaksi ja
hänen avukseen kootaan juhlatoimikunnan jäsenet.

Sukutunnuksen käyttö sukuseuran jäsenen omiin tarkoituksiin
Kopio-oikeudet tunnukseen ovat sukuseuralla. Sukuseuran jäsen voi painattaa tunnusta omalla
kustannuksellaan omaan käyttöönsä, esim. käyntikorttiin, kirjeeseen ja T-paitaan, mutta
kaupalliseen tarkoitukseen sitä ei saa käyttää muut kuin sukuseuran hallitus.

Muut asiat
•
•

Karjalaisten sukuyhteisöjen liitto ry:stä ei ole kuulunut mitään liittymisen jälkeen.
Kirvulaisten sukuseurojen yhteispalaverissa 22.1.2005 esittäytyi 12 sukuseuraa.
Palaverissa päätettiin jatkaa yhteistoimintaa ensi syksynä Karjala-talossa Munukan
sukuseuran kutsumana, aiheena sukututkimus.

