1
TIIVISTELMÄ HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 28.10.2007 KÄSITELLYISTÄ
ASIOISTA
SUKUSEURAN 10-VUOTISJUHLAPALAUTE
Sukuseuran 10-vuotisjuhla on saanut hyvää palautetta. Soini Hämäläinen kiitti hallitusta
kunniajäsenyydestä kaikkien kunniajäsenten puolesta. Kaikille hallituksen jäsenille suuret kiitokset
juhlan järjestelyistä.
PANKKIASIAT
Todettiin saapuneet laskut ja tilin saldo.
JÄSENREKISTERIASIAT
Sukuseuraan on liittynyt uusi jäsen, jonka hallitus hyväksyi sukuseuran jäseneksi. Jäsenmäärä on tällä
hetkellä 167 henkilöä.
SUKUREKISTERI
Käytiin lävitse sukurekisterin tilanne. Juhlissa myydystä sukukirjamonisteesta puuttui osa tiedoista ja
virheellisen monisteen on saanut 16 henkilöä. Heille lähetetään korjattu versio, kun saamme ostajat selville.
Rekisterin hoitaja kertoi, että kantaisään liittymättömät sukuhaarat eivät tule olemaan monisteissa
jatkossakaan. Hallitus ehdotti, että jos heistä saisi edes luettelon monisteeseen turhien kyselyiden
välttämiseksi. Asiaa selvitellään ohjelman tekijän kanssa.
PAINETTU SUKUKIRJA
Sukukirjaprojekti toi kokoukseen dokumentin “Ajatuksia Ovaskan sukukirjan toimittamisesta”, joka sisälsi
• sisällysluettelon
• toimintasuunnitelman
• toimituskunnan
• toimitusperiaatteen.
Painettu sukukirja aiheutti runsasta keskustelua. Hallitus ei puuttunut sisällysluetteloon kovin tarkasti, koska
sai paperin vasta kokouksessa. Hallitus kuitenkin päätti, että perhetauluja ei julkaista varsinaisessa
sukukirjassa niiden suuren määrän takia ja tilanteen muuttuessa koko ajan, vaan ne pidetään erillisenä
monisteena tai kirjana riippuen hinnasta. Varsinainen sukukirja ja perhetaulukirja voidaan kuitenkin myydä
yhtenä pakettina.
Puheenjohtaja antoi projektille serkkunsa kirjoittaman ja sukuseuralle lahjoittaman kirjan Polulta ja
pientareelta, josta saa monta mukavaa pikku tarinaa sukukirjaan. Puheenjohtaja lähettää kirjan sähköisessä
muodossa projektille, kunhan saa tekstin korjattua konversion jäljiltä. Puheenjohtaja kertoi kuulleensa, että
hallituksen jäsenillä olisi vanhoja suvun nauhoituksia tallessa. Asia tarkistetaan.
Puheenjohtaja toi esille huolensa kirjan kieliasun tarkistuksesta. Projekti miettinee asiaa.
Todettiin projektin kokoukseen tuomista sukukirjoista, että koko B5 oli aika hyvä. Kirjasimista toivottiin,
että ne olisivat suurehkoja ja selkeitä.
Taittaja ehdotti digitaalipainatusta, jolloin lisäpainoksista tulisi edullisia ja ehdotti, että kirja olisi värikäs ja
uudemmat kuvat värillisinä. Kuvat hän ottaisi paperilla tai digikameran kuvat sähköisesti mahdollisimman
suurina eli sellaisina kuin ne kamerasta tulevat. Lisäksi taittaja toivoi, että kirjoittajia ohjeistettaisiin etteivät
kirjoittaessaan painaisi enteriä kuin kappaleen vaihtuessa, ei siis rivin lopussa, muuten teksti ei mene
juoksevasti ohjelmassa.
Kokouksessa ehdotettiin, että seuraavassa jäsentiedotteessa pyydettäisiin avustuksia kirjaa varten ja
liitettäisiin mukaan lomake, jolla avustuksen voi maksaa. Hallitus kannatti esitystä. Seuraavassa
jäsenkirjeessä pyydetään myös lisää kirjoituksia ja kuvia kirjaan.
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Sovittiin, että projekti toimittaa hallituksen jäsenille seuraavaa kokousta varten tarkan kustannusarvion
kirjasta eli pyytää painoista tarjouksia eri sivumäärille ja eri kuvamäärille (mustavalkoisia ja värikuvia)
huomioiden myös kirjan eri koot ja digitaalipainatuksen. Sen jälkeen vasta voidaan keskustella rahoituksesta
ja painatuksesta tarkemmin.
TUOTTEET
Tuotemyyntiä ei ole ollut juhlien jälkeen.
NETTIALBUNI

Mika ottaa mielellään vastaan kuvia ja niiden selityksiä nettialbumia varten.
INTERNET-SIVUT
Tuula kertoi, että Internet-sivut on päivitetty lokakuussa.
JÄSENTIEDOTE
Sovittiin, että kirjoitukset seuraavaan jäsentiedotteeseen toimitetaan Raijalle hyvissä ajoin ennen
seuraavaa kokousta, jossa tiedotteen sisältö hyväksytään. Raija lähettää tiedotteen helmikuun
alkupuolella eteenpäin.
Tiedotteeseen tulee ainakin
• puheenjohtajan palsta
• kuvitettu kirjoitus sukuseuran 10-vuotisjuhlasta
• sukukirja-asiaa
o pyydetään lisää kirjoituksia ja kuvia sekä ohjeistetaan kirjoittajia miten materiaali
kannattaa tehdä ja lähettää
o kirjan aikataulu
o lahjoituspyyntö
o lahjoituslomake
• sukukirjamonisteen virheselvitys ja hyvityslupaus
• jäsenmaksulomake. Lomakkeelle ei voi viedä kohtaa, jossa kerrottaisiin sen seuran nimi,
jonka kautta maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun, koska tieto ei välity seurallemme pankin
kautta
• Karjalan Liiton vetoomus Karjalan Liittoon liittymisen puolesta
• tuotemainos
• hallituksen yhteystiedot.
MUUT ASIAT
•
•
•
•

Seuraavassa kokouksessa käsitellään vuoden 2007 tilit.
Muistutettiin, että kunniajäsenten ei tarvitse maksaa jäsenmaksuja.
Tuula kertoi Karjalan Liiton tilaisuuksista ja Kotiseutumatka-kirjoituskilpailusta.
Maarit menee mahdollisesti Lahdessa pidettävään tarinakahvilaan 15.11.
Todettiin, että kaikki olivat saaneet Laurin lähettämän selvityksen Karjalaisten
sukuyhteisöjen liiton kokouksesta.

