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Hallituksen kokous      
  
Aika perjantaina 9.3.2018 klo 18 -20.40 

  
Paikka Sirkka Nairen luona, Töyrääntie 21, 28400 Ulvila 
 
Läsnä Markku Tuominen (D) pj, Ensio Ala-Tuori (F), Eila Järvinen (B), Auli Laine (E), Sirkka 

Naire (E), Aino Pihlava (C), Kaarlo Randell (H), Hilkka Ruuti (C) ja Leena Skyttä-
Salminen (G). 

 
1. Kokouksen avaus 

Kokouksen avasi pj. Markku Tuominen. 
 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 
3. Edellisen hallituksen kokouksen 11.11.2017 pöytäkirja 

Tarkastettiin hallituksen kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin se. 
 
4. Jäsenhankintatilanne ja jäseneksi hyväksymiset ja jäsenyyden purkamiset 

 
Jäseneksi hyväksyttiin: 

 C- Haara 13 uutta sukuseuran jäsentä 
 F-Haara 3 uutta sukuseuran jäsentä 
 
Jäsenyydestä erotettiin: 
 E-Haara 4 sukuseuran jäsentä 
 F-Haara 8 sukuseuran jäsentä 
                     G-Haara 2 sukuseuran jäsentä 
  
Kuolleet jäsenet: 
 xxxxxx  G-haara (6.3.2016 
 xxxxxx  G-haara (4.5.2016) 

 
Sukuseurassa nyt 243 jäsentä.  
Seuraavassa kokouksessa palataan jäsentietoihin, kun jokainen haaran edustaja on selvittänyt 
oman haaransa jäsenten tilanteen. Uusien jäsenten hankinta myös työn alle. 

 
 
5. Kotisivut 

- Etusivu saatu siistittyä.                                                                                           
- Ajankohtaisivu kaipaa uutta tietoa. Laitetaan siihen esim. jäsenmaksutiedoista 

tarinaa.                                                                                                                                       
- Jaria pyydetään laittamaan sinne vuosikokouksen pöytäkirja ja samalla 

päivittämään edellisten vuosikokouksien otsikot samankaltaisiksi. Lisäksi 
tarinoiden kirjoittajat toivotaan näkyville ja mielellään kirjoituksen päivämäärä.   

- Epäselvää on myös pääotsikon alla olevan tekstin katsominen silloin, kun esim. 
valitsee suoraan jonkun alavalikoista. (esim. lomakkeiden edellä oleva selostus 
maksamisesta jää huomaamatta.)              

- Pöytäkirjoissa jäsenien nimet nettiversioissa jätetään edelleen mainitsematta.  
- Kuvagallerian kuvien näkyvyys tarkistettava 
- Kuvia voisi laittaa tunnistettaviksi myös.  

 
6. Suvun jäsenten tietojen päivittäminen 
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    Sukukirjassa olevien virheellisten tietojen oikaisemiseksi niiden ilmi tultua tieto   
    Hilkalle, jotta voidaan tehdä siitä lehtinen sukukirjan väliin. Palataan asiaan  
    seuraavassa kokouksessa. 

 
7.  Perinnetietojen kerääminen ja julkaisu 

     Sivuilla on vasta kolme tiedostoa. Lisää aktiivisia kirjoittajia kaivataan. Mielellään    
     voisi  tehdä juttua myös omista muistoistamme, omasta ajastamme ajatellen  
     jälkipolvia. Kuvalliset jutut olisivat kivoja. 

 
8. Myyntituotteiden kehittäminen 

                   Olemassa olevia tuotteita pyritään myymään. Tuotteista kuvat kotisivuille. 
 

9.  Muut asiat  
Hautainhoidosta:  G-haaran Amalia Rosendahlin hautapaikasta saatu Nakkilan  

                           srksta tieto, että se on ainaishauta.  
      Sitä samoin kuin Johanna Wilhelmiina Kuusiston (C-haara) ja hänen äitinsä   
      hautoja  hoidetaan edelleen. 
 

10. Seuraava kokous 
Perjantaina 13.7. klo15 Markku Tuomisella Luisenniementie 40,  39750  
Kuivasjärvi Parkanossa. 
 

11. Kokouksen päättäminen 
    Päätettiin kokous klo 20.40. 
 
 
Markku Tuominen, pj   Hilkka Ruuti, sihteeri 
 


