
Leinmäen Mikolan sukuseura   PÖYTÄKIRJA 2/2006 
  
HALLITUKSEN KOKOUS 
  
Aika 12.5.2006 kello 19.00-21.00 
Paikka Onnipekan kokoustilat Nakkilassa 
Läsnä Kalevi Viren, puheenjohtaja 
 Hilkka Ruuti 
 Markku Tuominen 
 Mikko Salokari 
 Ensio Ala-Tuori  
 Leena Skyttä 
 Juha Salminen 
 Sirkka Naire 
 Kristiina Salmi, sihteeri 

Kaarlo Randell, poissa 
  

1. KOKOUKSEN AVAUS  
Puheenjohtaja Kalevi Viren avasi kokouksen. 

  
2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA  

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
  

3. SUKUSEURAN KOTISIVUJEN LAATIMINEN  
Ensio Ala-Tuori on ollut yhteydessä Juho Anttilaan, joka on lupautunut laatimaan ja 
ylläpitämään sukuseuran kotisivuja korvauksetta.  Kotisivut on jo avattu osoitteella 
www.leinmaenmikolansukuseura.fi.  Avausmaksun,  54 euroa/3 vuotta, maksaa  
sukuseura.  Kotisivujen otsikointi ja jäsennys todettiin tässä vaiheessa hyväksi.  
Selvitetään mahdollisuus laatia sivuille laskuri. 
  
Ensio Ala-Tuori selvittää ja tiedottaa, koska Juho Anttilalle (juhoa@iki.fi) voi lähettää 
materiaalia kotisivuille tallentamista varten. Materiaalin toimittamisesta sovittiin: 
- -         Kalevi Viren: säännöt ja Tapani Mikolan laatima suvun historia 
- -         Ensio Ala-Tuori: jäsentietolomake 
- -         Sirkka Naire: sukukokousten ja toimikunnan pöytäkirjat 
- -         Kristiina Salmi: sukuseuran hallituksen pöytäkirjat ja yhteystiedot 
Sen lisäksi kaikki voivat toimittaa kiinnostavaksi katsomaansa materiaalia esimerkiksi 
valokuvia.  Kuvien suosituskoko 600x800 – 200x300 pikseliä.  Ajankohtaista 
sivustolla tiedotetaan myytävänä olevista kirjoista ja dvd:sta.  Tavoitteena on, että 
kotisivut ovat toimivat toukokuun loppuun mennessä. 

  
4. SUVUN HAUTOJEN HOITO  

Ennen virallisen kokousosuuden alkua tutustuttiin Nakkilan hautausmaahan Ulla-
Maija ja Tapani Mikolan opastamana ja mm. Johanna Kuusiston (A8), Alfred Nestor 
Anttilan (C2) ja Amalia Sofia Rosendahlin (G1) hautoihin.  Hilkka Ruuti lupautui 
istuttamaan helppohoitoisia vuorenkilpiä Johanna Kuusiston haudalle.  Hallituksen 
jäsenet hoitavat kastelua hautausmaalla poiketessaan.  Muut haudat jäävät kyseisten 
sukuhaarojen hoitoon.   
  
  



  
5. JÄSENKIRJEEN LÄHETTÄMINEN  

Tehtiin jäsenkirjeluonnokseen tarkennuksia: 
- -         tiedot sukuseuran kotisivuista ja jäsentietojen päivttämisestä niiden 

kautta 
- -         jäsenmaksuun viite 123 ja sen lisäksi maksajan tulee ilmoittaa 

sukuseuran jäsenluettelon ylläpitäjälle Sirkka Nairelle, ketä maksu koskee  
- -         ainaisjäsenmaksu on edullinen 

Sihteeri viimeistelee kirjeen ja lähettää sen jokaiselle hallituksen jäsenelle 
sähköpostina.  Jäsenet kuittaavat saaneensa postin ja lähettävät mahdolliset viime 
hetken korjaukset viikon aikana.  Sen jälkeen sihteeri viimeistelee kirjeen ja lähettää 
sen jäsenille, jotka huolehtivat postituksesta edelleen aiemmin sovitulla tavalla.  
Jäsenkirje lähetetään kesäkuun loppuun mennessä. 

  
6. MUUTA ASIAT  

- -         Sukuseuran tilin saldo 28.4.2006 957,71 euroa. 
- -         Sukutietojen päivityksestä vastaavat ylläpitävät oman sukuhaaransa 

tietoja sekä sähköisessä että paperimuodossa.  Sähköisestä versiosta 
kannattaa ylläpitää myös tallennekopiota.  Seuraavaan sukujuhlaan 
mennessä selvitetään mahdollisuus koota koko suvun tiedot yhteiseen 
tallenteeseen. 

  
7. SEURAAVA KOKOUS  

Seuraava kokous pidetään 1.9.2006 kello 18. 00 alkaen, paikka sovitaan myöhemmin. 
  

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.00. 

  
  
Pöytäkirjan vakuudeksi            
  
  
  
Kalevi Viren, puheenjohtaja  Kristiina Salmi, sihteeri 
  
  
  
  
 


