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HALLITUKSEN KOKOUS 
 
 
Aika  Lauantai 2.4.2011 klo 13.00 - 15.05  
 
Paikka  Holiday Inn, Yliopistonkatu 45, Tampere 
 
Läsnä  Janne Kopra  puheenjohtaja 
  Markku Niemi  
  Raija Järvensivu 
  Juho Kopra 
  Eeva Rontu 
  Hillevi Ahola  varajäsen 
  Eija Laakso  sihteeri 
 
Poissa  Tuula Vitikainen 
 
 
1. Kokouksen avaaminen 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Hyväksyttiin kokouskutsun mukana lähetetty esityslista (liite 1) koko-
uksen työjärjestykseksi. 

 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 
 

Tarkastettiin edellisen kokouksen pöytäkirja muutetun käytännön mu-
kaisesti ja käytiin läpi asioiden eteneminen. Osaan asioista palataan 
tässä kokouksessa. Todettiin pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi 
ja edellisessä kokouksessa vielä valitut pöytäkirjan tarkastajat allekir-
joittivat sen.   
 
Tarkastuksen yhteydessä todettiin, että Lyyti-ohjelma on liian kallis 
ratkaisu sukuseuran jäsenrekisteri- ja jäsenmaksuohjelmaksi. Sukutut-
kimusohjelma on edelleen toimiva postituksen hoitamiseen ja sähkö-
postiosoitteita kerätään sähköistä postia haluavilta. 
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5. Kesän 2011 Karjalan matka 
 

Todettiin, että ilmoittautuneita matkalle Karjalaan 11. - 13.6.2011 oli 
määräaikaan mennessä 16 henkeä. Matka järjestetään. Seppo Kopran 
mukaan matkaan lähtee muutama muukin kuin suvun jäsen, näin bussi 
saadaan täyteen.  
 
Päätettiin myöntää 200 € matkan tarjoiluihin. 
 

6. Vuoden 2012 sukujuhlan ennakkojärjestelyt 
 

Markku on selvitellyt jääkärien koulutusta useiden lähteiden pohjalta. 
Ehdotettiin, että seuran kotisivuille ja Facebookin voitaisiin kerätä 
erilaisia linkkejä materiaaleista ja lähteistä, mistä tietoa Karjalasta, 
suvusta tai tapahtumista voisi löytää.   
 
Päätettiin jatkaa sukujuhlan teeman kehittelyä jääkärien ja Köyliön 
merkeissä. Köyliössä on jääkäri Paavo Kopran ja hänen puolisonsa Kat-
rin viimeinen leposija. Suunnitelmat jatkuvat seuraavasti: 
- ajankohta heinäkuun ensimmäinen viikonloppu 2012, 2-päiväinen 

tilaisuus 
- tutustuminen Köyliössä jääkärihistoriaan, Markku selvittelee paik-

kaa, missä voidaan kokoontua päivätilaisuuteen 
- yöpyminen jossain läheisessä kaupungissa, illanvietto ja seuraava-

na päivänä sukukokous, Janne selvittelee majoitusmahdollisuuksia 
Porista tai Raumalta  
 

7. Seuran kotisivujen ja Facebook-sivun sisältö ja ylläpito 
 

Juho on ollut yhteydessä Anssi Aholaan ja saanut häneltä tunnukset 
Kirvun Koprien kotisivujen (www.kirvunkoprat.net) ylläpitoon. Anssi 
jatkaa ylläpitämistä myös.  
 
Sivujen kehittämiseksi tarvitaan materiaalia, kirjoituksia, linkkivinkke-
jä, kuvia, videoita ja äänitteitä. Sama koskee Facebook-sivua. Näitä 
voi lähettää spostilla Juholle (juho.j.kopra@jyu.fi) tai Eijalle 
(eijalle@gmail.com).  
 
Kotisivuille laitetaan Facebook-sivun linkki. Kokouksista laitetaan tie-
dotteita sivuille. Sivuilla kaivataan lyhyt teksti seuran tavoitteista ja 
tarkoituksesta sekä säännöistä. Päätettiin kysyä Harrilta onko tekstiä 
digimuodossa säännöissä tms. Juho kysyy myös lyhyttä selvitystä suku-
tutkimuksen vaiheista Harrilta. Äänitteistä saataisiin mukavaa muiste-
loa sivuille. Äänitteissä pitää muistaa kysyä lupa julkaisuun.  
 
Juho lupasi toukokuun loppuun mennessä tehdä muutoksia kotisivuille 
saamiensa materiaalien pohjalta. Kotisivuista ja Facebook-sivusta ker-
rotaan seuraavassa Sukuviestissä. 
   
 
 

http://www.kirvunkoprat.net/
mailto:juho.j.kopra@jyu.fi
mailto:eijalle@gmail.com
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8. Sukuviestin aiheita, sisältö ja postitus 
 

Seuraava Sukuviesti päätettiin tehdä kesäkuun alkuun mennessä. Ai-
heena jäsenmaksujen kerääminen, tiedottaminen kotisivuista ja Face-
bookista.   
 
Muisteluita, tarinoita menneestä voisi Sukuviestiin myös koota. Suku-
viestin teemana voisi olla jäsenhankinta. 
 
Harri postittaa Sukuviestin ja laittaa jäsenmaksulomakkeet samaan 
postiin. Sähköpostiosoitteita saatiin ensimmäisen kyselyn perusteella 
24 henkilöltä, heille ei lähetetä paperiversiota enää. Heidän nimet 
toimitetaan Harrille. 
 

9. Muut esille tulevat asiat 
9.1 Keskusteltiin muisteluhetken järjestämisestä seuraavan hallituksen ko-

kouksen yhteydessä. Päätettiin järjestää sellainen. Sukuviestissä ilmoi-
tellaan vapaamuotoisesta tapaamisesta, jos se saadaan järjestettyä.   

  
10. Seuraavan kokouksen ajankohta 

 
Päätettiin pitää seuraava hallituksen kokous Tampereella 10.9.2011 
klo 12 alkaen. Samana päivänä klo 15 järjestetään muisteluilta. Aihei-
na Karjalan matka, sukujen tarinat, valokuvat, videot. Illan tavoittee-
na on vapaamuotoinen yhdessä olo. Paikaksi ehdotettiin Holiday Inn, 
Janne tekee alustavan varauksen.  

 
11.  Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.05.  
 
 

Vakuudeksi 
  Janne Kopra   Eija Laakso 
  puheenjohtaja  sihteeri 
 


