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TILINPÄÄTÖS
•

•

Maarit Härkönen esitteli alustavan tilinpäätöksen. Maarit lähettää tilinpäätösasiakirjat ja
Tuulan lähettämät vuoden 2005 pöytäkirjat tilintarkastajille helmikuun aikana. Tilintarkastajat
antavat lausuntonsa tilinpäätöksestä maaliskuussa. Tämän vuoden sukukokous käsittelee
hallituksen allekirjoituksilla vahvistetut kolmen vuoden tilinpäätökset.
Tuula Fokin esitteli vuoden 2005 tuotemyynnin. Isännänviirejä myytiin 12 kpl ja yksi kappale
lahjoitettiin suunnittelijalle. Pöytästandaareja myytiin 23 kpl sekä pinssejä 48 kpl ja
lahjoitettiin yksi kappale suunnittelijalle. Tuula lähettää myyntilistat Maaritille maksujen
tarkistusta varten.
31.12.2005 varastossa oli 7 isännänviiriä, 17 pöytästandaaria sekä 109 pinssiä.

JÄSENTIEDUSTELUN TULOKSET
Raija Ovaska oli lähettänyt kyselyn Karjalan Liiton jäsenmaksu-uudistuksesta jäsentiedotteen mukana
sukuseuran 129 jäsenelle 12.10.2005. Kyselyn palautti 59 jäsentä ja kirjeitä palautui 3 kpl takaisin
nimikkeellä ”Osoite tuntematon”. Vastausprosentti oli 45.
Karjalan Liitto on lähettänyt yksityiskohtaisen ohjeen, miten jäsenyhdistysten täytyy hoitaa Karjalan
Liiton jäsenmaksu. Uudistus alkaa vuodesta 2006. Jokainen henkilöjäsen maksaa liiton maksun vain
yhden valitsemansa yhdistyksen kautta. Seuran jäsensihteeri lähettää vuosittain Karjalan Liittoon listan,
johon on merkitty minkä seuran kautta henkilön jäsenmaksu maksetaan.
Yksityiskohtaiset ohjeet lähetetään jäsenille seuraavassa jäsentiedotteessa.
Jäsenmaksut kerätään tänä vuonna vielä vanhalla tavalla. Maarit ja Raija muokkaavat jäsentiedotteen
jäsenmaksulomakemalliin kysymyksen, minkä seuran kautta jäsen maksaa Karjalan Liiton viiden euron
jäsenmaksun. Seuraava sukukokous päättää jäsenmaksumuutoksista.
SUKUKIRJAN UUSI PAINOS
Päätettiin, että Maarit kopioi Pertin CD:llä olevasta nykyisestä sukukirjasta muutamia kymmeniä
paperiversioita ja muutamia CD-versioita ja lähettää internet-sivujen kautta tilanneille henkilöille
sukukirjat heti kun saa ne painosta.
SUKUKIRJAPROJEKTI
Esko Ovaska oli selvittänyt sukukirjojen painatushintoja ja Pertti Ovaska kertoi, että kirjan voisi teettää
myös digimuodossa, jolloin sitä voisi päivittää helposti. Kirjapaino myös kokoaisi kirjan erilaisista
lappusista ja leikkeistä.
Päätettiin perustaa työryhmä hoitamaan kolmannen, painetun sukukirjan valmistelutyötä.
Ryhmään tulisivat Esko Ovaska, Lauri Ovaska, Pertti Ovaska ja Jukka Kemppinen. Työryhmä miettisi
kirjan sisältöä, rakennetta ja aikataulua. Esko tekee karkean sisältöehdotuksen ja laittaa sen sähköpostilla
hallituksen jäsenille.
Todettiin, että vanhan polven haastattelut olisivat kiireellisimpiä, jotta saataisiin talteen mahdollisimman
paljon suvun historiaa, perimätietoa ja autenttisia kertomuksia. Soini Hämäläinen toi esille, että
haastatteluissa kiinnitettäisiin erityistä huomiota ihmisten tuntemuksiin; miltä tuntui lähteä kotoa
tuskalliselle evakkotielle, miten evakkopaikassa otettiin vastaan, miltä tuntui palata takaisin Karjalaan ja
lähteä taas uudelleen evakkotielle. Jäsentiedotteessa voisi pyytää jäseniltä valokuvia ja juttuja. Esko
lupasi haastatella serkkuaan nauhalle sukukirjaa varten.
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INTERNET-SIVUT
Sukuseuran internet-sivut ovat olleet valmiina pari kuukautta lukuunottamatta kuvagallerian kuvatekstejä.
Lauri tekee niihin aihiot ja lähettää sähköpostilla muille täydennettäväksi. Täydennyksen jälkeen Tuula
toimittaa ne internetiin vietäväksi.
Sivuilta tulee sähköpostia Ota yhteyttä –lomakkeen kautta Laurille ja Tuulalle, osoitemuutoksia Raijalle
ja tilauksia Jukalle sekä Tuulalle. Lisäksi sukututkimuksesta kertovalle sivulle on laitettu
sähköpostiosoite, josta tulee sukukirjaan tarkoitettuja tietoja Eskolle ja Jukalle.
Sivustolla kävi joulukuussa 218 vierailijaa, mutta tammikuussa vain 10.
Sivujen ajantasaisuudesta vastaa internet-vastaavamme Jari Ovaska, jolle päivitykset toimitetaan. Jari
muokkaa ne verkkomuotoon sopivaksi ja lähettää eteenpäin sivustoon vietäväksi. Karjalainen
internetyhdistys päivittää sivuja ylläpitosopimuksen mukaan neljä kertaa vuodessa.
KEKRI-ILTAMIEN JATKOSUUNNITELMAT
Kekri-iltamat 29.10.2005 onnistuivat hyvin, mutta taloudellista tulosta ei tullut. Seuraavat iltamat
pidettäneen Mikkelinpäivän markkinoina vuonna 2007. Asiasta tehdään päätös keväällä.
MUUT ASIAT
•
•

•

•

•

Todettiin, että sukuseurasta on eronnut yksi jäsen.
Tuula toi Kaisu Rokan terveisinä tiedon Virolahdella 10.6.2006 tapahtuvasta
Evakkovaelluksesta. Evakkovaelluksella kävellään noin 15 km Virojoelta Harjun
oppimiskeskukseen. Vaellus on kunnianosoitus Suomen noin 400 000 evakolle. Lisätietoa
vaelluksesta saa internet-sivuilta www.evakkovaellus.fi tai Kaisu Rokalta.
Pertti Ovaska oli mukana Karjalaisten sukuyhteisöjen liiton vuosikokouksessa Imatralla
lokakuussa. Hän toi mm. seuraavia terveisiä:
o Karjalan Liiton kulttuurisihteeri toivoo saavansa sukuseuramme vaakunan sähköisenä.
Tuula lupasi huolehtia sen lähettämisestä.
o Karjalaiset suvut ja liiton jäsenseurat ovat mukana kesäjuhlilla Haminassa
16. – 18.6.2006
o Liitto järjestää Viipuri-keskuksen kanssa matkan Viipuriin ja Viipurin arkistoon
26. – 27.9.2006.
o Sukuseurapäivä järjestetään Vantaalla 14. – 15.10.2006.
o Sukututkimuksen jatkokurssi pidetään 21. – 22.10.2006.
Jäsentiedote lähetetään helmikuussa. Siihen tulee ainakin Laurin laatima puheenjohtajan palsta
ja selvitys Karjalan Liiton jäsenmaksuista, Maaritin ja Raijan laatima jäsenmaksun
mallilomake, Tuulan laatima seuran internet-sivujen mainos. Jäsentiedotteessa kerrotaan
alustavasti myös Kirvun kirkkopyhästä, sukukokouksesta sekä pyydetään aineistoa sukukirjaa
varten.
Suunniteltiin alustavasti sukukokousta. Soini ehdotti, että sukukokous pidettäisiin syyskuussa
Mäntsälän seurakuntakeskuksessa
o halukkaat osallistuisivat jumalanpalvelukseen
o laskettaisiin kukkalaite Karjalaan jääneiden muistomerkille
o Soini esittelisi Kirvu-museota ja mahdollisesti arkistoa
o syötäisiin lounas seurakuntakeskuksessa ja jatkettaisiin sukukokouksella
o sukukokouksesta olisi ilmoitettava neljä viikkoa aikaisemmin jäsenille.

