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HALLITUKSEN KOKOUKSESTA  2.4.2011 
 
 
Hallituksen kokous pidettiin 2.4.2011 Tampereella Holiday Inn-hotellin kabinetissa. Kokoukseen 
osallistuivat Janne Kopra (pj), Markku Niemi, Raija Järvensivu, Juho Kopra, Eeva Rontu, Hillevi 
Ahola ja Eija Laakso. 
  
Keskusteltiin ja päätettiin seuraavista asioista: 
 
 
1. Kesän 2011 Karjalan matka 
 

Todettiin, että ilmoittautuneita matkalle Karjalaan 11. - 13.6.2011 oli 
määräaikaan mennessä 16 henkeä. Matka todennäköisesti järjeste-
tään, sillä mukaan voi lähteä muitakin kuin suvun jäseniä. Seppo Kop-
ra on yhteydessä ilmoittautuneisiin järjestelyiden osalta. Päätettiin 
myöntää 200 € matkan tarjoiluihin. 
 

2. Vuoden 2012 sukujuhlan ennakkojärjestelyt 
 

Päätettiin jatkaa vuoden 2012 sukujuhlan teeman kehittelyä jääkärien 
ja Köyliön merkeissä. Köyliössä on jääkäri Paavo Kopran ja hänen puo-
lisonsa Katrin viimeinen leposija. Suunnitelmat jatkuvat seuraavasti: 
- ajankohta heinäkuun ensimmäinen viikonloppu 2012, 2-päiväinen 

tilaisuus 
- tutustuminen Köyliössä jääkärihistoriaan, selvitellään päivätilai-

suudelle paikkaa Köyliöstä. Majoitus- ja illanviettopaikkaa etsitään 
Porista tai Raumalta. Sukukokous pidetään toisena päivänä.  
 

3. Seuran kotisivujen ja Facebook-sivun sisältö ja ylläpito 
 

Juho aloittaa Anssi Aholan kanssa Kirvun Koprien kotisivujen 
(www.kirvunkoprat.net) kehittämisen ja ylläpidon.  
 
Sivujen kehittämiseksi tarvitaan materiaalia, kirjoituksia, linkkivinkke-
jä, kuvia, videoita ja äänitteitä. Sama koskee Facebook-sivua. Materi-
aalia voi lähettää Juholle, Anssille tai Eijalle.  
 
Kotisivuille laitetaan Facebook-sivun linkki ja kokouksista tiedotteet.  
Sivuilla kaivataan lyhyt teksti seuran tavoitteista ja tarkoituksesta se-
kä säännöistä. Sukututkimuksen vaiheista olisi hyvä saada myös kuva-
usta. Äänitteistä saataisiin mukavaa muisteloa sivuille. Äänitteissä pi-
tää muistaa kysyä lupa julkaisuun.  
 
Juho lupasi toukokuun loppuun mennessä tehdä muutoksia kotisivuille 
saamiensa materiaalien pohjalta. Kotisivuista ja Facebook-sivusta ker-
rotaan seuraavassa Sukuviestissä. 
   

4. Sukuviestin aiheita, sisältö ja postitus 
 

Seuraava Sukuviesti päätettiin tehdä kesäkuun alussa. Aiheena jäsen-
maksujen kerääminen, tiedottaminen kotisivuista ja Facebookista.   
 
Sukuviestin teemana voisi olla jäsenhankinta. 

http://www.kirvunkoprat.net/
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Harri postittaa Sukuviestin ja laittaa jäsenmaksulomakkeet samaan 
postiin. Sähköpostiosoitteita saatiin ensimmäisen kyselyn perusteella 
24 henkilöltä. Postia ei heille enää lähetetä.  
 

5. Muut esille tulevat asiat 
Keskusteltiin muisteluhetken järjestämisestä seuraavan hallituksen 
kokouksen yhteydessä. Sukuviestissä ilmoitellaan vapaamuotoisesta 
tapaamisesta.  
 
Seuraavaa hallituksen kokousta suunniteltiin syyskuun 10. päivään 
Tampereelle.  


