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HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika  Lauantai 23.2.2013 klo 13:00 – 15:00 

 

Paikka  Ravintola Sevilla, Itsenäisyydenkatu 2 Tampere 

 

Läsnä  Eeva Rontu  puheenjohtaja 

  Jouko Miettinen 

  Juho Kopra  jäsen 

  Raija Järvensivu jäsen 

Hillevi Ahola  varajäsen 

  Eija Laakso  sihteeri 

 

Poissa  Markku Niemi  

Harri Kopra 

 

Tilaisuuden aluksi suvun tanssitaiteilija Juli Hovi esitteli paitapainonsa töitä ja työskentelytapoja. Hän jätti 

yhteystiedot ja kertoi avustavansa mielellään seuran paitamyynnin uudistamisessa. Paita-asiaan palataan 

esityslistan kohdassa 8. 

 

1 Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:00 toivottaen kaikki tervetulleiksi ja kiit-

täen Julia esittelystä.  

 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3 Valitaan kokousvirkailijat 

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Juho Kopra ja Raija Järvensivu. 

 

4 Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista (liite 1) kokouksen työjärjestykseksi. 

 

5 Seuran taloudellinen tilanne 

Todettiin, että seuran tilillä on rahaa 2.367,23 euroa. Jäsenmaksuja on tullut 

64x15,- euroa. Maksaneiden jäsenten määrää on tälläkin kertaa vaikea tark-

kaan todeta, sillä tositteista ei selviä onko maksettu useamman henkilön jä-

senmaksu vai onko yksi henkilö maksanut kahdelta vuodelta.  

 

Päätettiin kysyä Kekin Harrilta onko mahdollista hallituksen saada lista maksa-

neista jäsenistä ja sen perusteella kampanjoida sukulaisilleen jäsenyyttä.  Eija 
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selvittää myös eikö pankin tositteissa tosiaankaan viestiruutu näy, jotta mak-

sajat selviävät. 

 

Keskusteltiin hallituksen jäsenten matkakuluista. Todettiin, että seuraa saa 

laskuttaa julkisten kulkuneuvojen mukaan, jos haluaa. Alkaneella kaudella ei 

kuluja kuitenkaan ole kukaan laskuttanut. Kululaskut toimitetaan Kekin Harril-

le liitteineen.  

 

6 Matka Karjalaan 

Todettiin, että lähtijöitä on tällä hetkellä vain 18. Matkanjärjestäjä Seppo Kop-

ra toimittaa ilmoittautuneille helmikuun aikana matkan ohjelman ja ohjeet 

ryhmäviisumihakemukseen. Mikäli lähtijöitä ilmaantuu ryhmäviisumihake-

muksen jälkeen, on mahdollista hakea yksittäisiä viisumeita. 

 

Päätettiin, että matkan kuluihin seura osallistuu muistokukkien ja matkan vir-

voitusjuomien muodossa, kuten aikaisempinakin kertoina. Avustuksen mää-

rään palataan seuraavassa kokouksessa, kun lähtijämäärä tarkentuu. 

 

Esitettiin, että Sairalan kylästä kootaan lehtinen luettavaksi linja-autossa. 

Hannu Kopra on tehnyt nettisivuilleen erinomaista koostetta, Eija kokoaa leh-

tisen ja tarkistuttaa sen Hannulla.  

 

7 Sukuseuran kotisivut 

Todettiin, että Anssi Ahola voi sulkea entiset kotisivut, jotka hän uudelleen oli 

avannut. Kiitokset Anssille! Juho Kopra on tehnyt Kotisivukoneen palvelimelle 

seuran uudet sivut. Sivujen osoite on kirvunkoprat.sukuseura.fi  

 

Kotisivuja päivittää Juho Kopra ja hänen kauttaan sivustolle laitetaan tekstejä, 

kuvia ym. Päätettiin, että kotisivuille otetaan käyttöön kuvagalleria ja uutiset. 

Näistä tulee kustannuksia vuositasolla hieman lisää, mutta ne tuovat toimin-

nallisuutta sivuille.  

Vuosimaksu 3.2.2013 – 2.2.2014 58,80 € 

Lisäosat:  

- kuvagalleria 4,96 €/kk 

- uutiset 4,96 €/kk 

Juho tilaa lisäosat ja ottaa ne heti käyttöön.  

 

Päätettiin tiedottaa uusista kotisivuista seuraavassa sukuviestissä, facebook-

sivulla ja kertoen sukulaisia tavattaessa. 

 

 

 

 

http://www.kirvunkoprat.net/


    PÖYTÄKIRJA  1/2013 3 / 3 
 
 
Hallituksen kokous   23.2.2013 
 
8 Paita-projektin eteneminen 

 

Eeva kertoi löytäneensä kuvan naisten T-paitaan. Kukkilintu on perinteistä kar-

jalaista käsityötä. Todettiin, että Juli Hovin esittelemät paitamateriaalit saat-

taisivat käydä, koska mahdollistavat painotekniikan, jossa väri ei jää kankaan 

pintaan. Päätettiin, että Eeva toimittaa Julille kuvan digimuodossa. Kuvasta 

graafikko selvittää, saako siitä piirrettyä vektorikuvaa ja millaiseen hintaan. 

Paitoja voi tilata pienempiäkin määriä, seuran rahatilanteen mukaan. Malleja 

voisi olla naisten malli (tunikamalli, v-kaula-aukolla, kuvana kukkilintu), lasten 

malli ja miesten malli (kuvana vaakuna ilman tekstiä) 

 

Paitojen hinta pitää miettiä tarkkaan, että kulut peittyvät ja rahaa kassaankin 

saadaan. Palataan paita-projektiin seuraavassa kokouksessa, kun Eeva saa Ju-

lilta tietoja graafikon hinnoittelusta ja painatuksen hinnoista. 

 

9 Seuraava Sukuviesti 

Päätettiin, että seuraava Sukuviesti ilmestyy ennen pääsiäistä 2013.  

 

Viestin sisällöstä päätettiin seuraavaa: 

- kotisivujen osoite  

- jäsenmaksusta muistutus  

- sukuseuran matkasta Karjalaan kesäkuussa 2013 jotain lyhyesti  

- pääsiäisaiheinen juttu: Hillevillä virpomisesta tarina 

 

Postitus entiseen tapaan: sähköpostilla niille, joilta osoitteet ovat ja postitse 

muille. Lisäksi viesti laitetaan facebookiin ja uusille kotisivuille. 

 

10 Seuraavan kokouksen ajankohta 

Päätettiin pitää seuraava hallituksen kokous Tampereella la 27.4.2013 klo 13 

alkaen Ravintola Sevillassa.  

  

11 Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15. 

 

 

Vakuudeksi 

  Eeva Rontu   Eija Laakso 

  Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

Olemme tänään tarkastaneen kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. 

 

 

  Juho Kopra   Raija Järvensivu 
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