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HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika  Lauantai 27.10.2012 klo 13:00 – 15:00 

 

Paikka  Hotelli Scandic, Hämeenkatu 1 Tampere 

 

Läsnä  Eeva Rontu  puheenjohtaja 

  Jouko Miettinen 

  Hillevi Ahola  varajäsen 

  Harri Kekki  varajäsen 

  Eija Laakso  sihteeri 

 

Poissa  Markku Niemi  

Harri Kopra 

Juho Kopra  

Raija Järvensivu 

 

1 Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:00 toivottaen kaikki tervetulleiksi.  

 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi, vaikka neljä varsinaista jäsentä oli poissa, 

niin kaksi varajäsentä täydensi kokouksen päätösvaltaiseksi. 

3 Valitaan kokousvirkailijat 

Todettiin, että kokouksen puheenjohtajana toimii Eeva Rontu ja sihteerinä Eija 

Laakso. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Harri Kekki ja Hillevi Ahola. 

 

4 Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista (liite 1) kokouksen työjärjestykseksi. 

 

5 Palaute kesän 2012 Yyterin sukujuhlasta 

Todettiin, että vaihtuva paikka sukukokouksessa ja –juhlassa on hyvä juttu, 

samoin teemahenkilön valinta (Paavo Kopra), vaikka haudalla käynti oli huo-

nosti suunniteltu ja aiheutti mielipahaa. Yhteinen iltajuhla olisi voinut olla 

muuta kuin karaokeilta. Ohjelmaa voisi olla enemmän ja tilaksi oma paikka. 

Grilli-iltaa pidettiin hyvänä, samoin Jukka Kopran ja Markku Niemen muisteloi-

ta. 

 

Päätettiin, että jatkossa asioiden hoitoa ei jätetä yhden henkilön varaan, vaan 

varmistellaan ja keksitään yhteistä tekemistä juhlaan. 
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Sukujuhlat kuihtuvat, jollei saada laajennettua sukua Matikkalan Koprista naa-

puripitäjien Kopriin, totesi Jouko! 

 

6 Tulevan toiminnan suunnittelua 

7 Uudet tuotteet? 

8 Muut esille tulevat asiat ja ideat 

 

Todettiin, että kolme seuraavaa kohtaa ovat sisällöltään päällekkäisiä ja kes-

kusteltiin niistä kokonaisuutena.  

 

Harri kertoi seuran taloudellisesta tilanteesta todeten sen heikohkoksi. Uusia 

jäseniä pitää saada liittymään seuraan, uusia tuotteita saatava myyntiin ja/tai 

toimintaa on supistettava. 

 

Jäsenmaksu päätettiin sukukokouksessa nostaa 15 euroon/vuosi. Todettiin, 

että seuraava Sukuviesti postitetaan kaikille niille jäsenille, joiden osoitetiedot 

ovat olemassa (n. 400 kpl). Jäsenmaksuja on maksettu vähenevässä määrin, 

uusia maksavia jäseniä on siis saatava.   

 

Uusi tuote, T-paita, on vielä suunnitteluvaiheessa. Eeva pyysi Hilleviä ja Joukoa 

lähettämään kuvia suvun naisten tekemistä käsitöistä, jotta kuva T-paitaan 

saataisiin. Kun kuva saadaan suunniteltua, pyydetään tarjouksia painatuksesta 

ja katsotaan millaiset varat seuralla on silloin. 

 

Uutena tuotteena ja toiminnan aktivointina ajateltiin kerätä suvun tarinoita, 

kuvia, muisteluita, henkilökuvauksia, kertomuksia arkielämästä Karjalassa, 

kertomuksia paikkakunnista jne. Päätettiin seuraavassa Sukuviestissä laittaa 

pyyntö, että sukulaiset toimittaisivat materiaalia ja itse (Eeva ja Eija) yritettäi-

siin tehdä julkaisu, missä tekstiä, kuvia, videopätkiä ja mikä voitaisiin sitten tal-

lentaa cd/dvd:lle ja niitä myytäisiin painotuotteen (kirjan) sijaan. Tarinoita voi-

taisiin lyhennelminä julkaista myös nettisivuilla, jos sivut saadaan suvulle uu-

delleen rakennettua. Entiset kotisivut ovat hävinneet palvelutuottajan lope-

tettua toimintansa. 

 

Kotisivuista Hilleville annettiin tehtäväksi selvittää Anssilta, miten seuran koti-

sivut saadaan uudelleen esille. Jos domainin hankinta seuralle ei onnistu, niin 

mietitään mihin ja miten tehdään uudet kotisivut. Juho oli kotisivujen tilaa jo 

Anssilta tiedustellut, mutta ei ollut vastausta saanut. Tiedustellaan Juholta hä-

nen mahdollisuuksiaan tehdä sivut uudelleen. 

 

9 Seuraava Sukuviesti 

Päätettiin, että seuraava Sukuviesti ilmestyy marraskuun 2012 lopulla. Todet-

tiin, että värillisenä ja monisivuisena se maksaa melkoisesti, kun postitus teh-
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dään kaikille jäsenille, joiden postiosoitteet ovat sukuohjelmassa. Päätettiin, 

että Eija laittaa viestin kaikille niille, joiden sähköpostiosoitteet on käytettävis-

sä sähköisesti ja Harri postittaa muille. 

Viestin sisällöstä päätettiin seuraavaa: 

- sukuseuran matka Karjalaan kesäkuussa 2013 + tapaaminen matkan var-

rella? Eija selvittää Sepolta yksityiskohtia ja ilmoittautumiskäytännöt 

- jäsenmaksu – Eeva kirjoittaa jäsenmaksun maksamisen tärkeydestä!  

- tarinoiden, kuvien keräyskampanja 

- sukukokouksesta muutama sana ja kuva 

- hallituksen yhteystiedot 

- kotisivuista tieto – tuleeko uudet ja kysellään juttuja 

- jos uusi t-paita myynnissä jo, niin sitä kaupataan 

 

10 Seuraavan kokouksen ajankohta 

Päätettiin pitää seuraava hallituksen kokous Tampereella la 26.1.2013 klo 13 

alkaen. Kokouspaikka ilmoitetaan tarkemmin lähempänä kokousajankohtaa. 

  

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. 

 

 

  Harri Kekki   Hillevi Ahola 

http://www.kirvunkoprat.net/

