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Vuoden 2015 tilinpäätös
Hallitus hyväksyi kokouksessaan 17.3. viime vuoden tilit, mitkä päätyivät osoittamaan 381,09
euron ylijäämää. Kun edellisen vuoden vahvistettu tappio oli suurempi kuin tämä ylijäämä, ei tästä
jouduta maksamaan veroa. Jäsenmaksuja kertyi 1 175 euroa. Sukuseuraan liittyi vuoden aikana
kolme uutta jäsentä. Siitä poistui kuoleman kautta yksi. Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 91.

Sukukirja
Viime vuoden heinäkuussa pidetyssä ylimääräisessä sukukokouksessa tehtiin sukukirjan
valmistamisessa tarvittavat päätökset. Hallituksen kokouksessa lokakuussa ja hallituksen ja
vastuuhenkilöiden yhteisessä kokouksessa marraskuussa käsiteltiin ja saatiin aikaan toimintasuunnitelma, minkä mukaisesti sukuhaarojen perheille lähetettiin tarkistettaviksi sukuseuralla jo
olevat sukutiedot. Niistä kerroimme jo edellisessä jäsentiedotteessamme. Vastuuhenkilöt ovat
päivittäneet palautettujen vahvistettujen tietojen mukaisesti sukutiedostoa. Mikäli joku suvun
jäsen ei palauta ja vahvista tietojansa, joutunemme ymmärtämään, ettemme saa häneltä lupaa
niiden painamiseen sukukirjaan.
Jo aikaisemmin kerättyihin valokuviinkin on saatu jonkin verran lisäystä. Tarinoita on tullut
joiltakin sukuhaaroilta mukavasti, toisilta taas ei juuri lainkaan. Vastuuhenkilöt pyrkivät vielä
saamaan tilanteen tasapainoisemmaksi. Hallituksen ja vastuuhenkilöiden yhteisessä palaverissa
17.3. todettiin, että kirjan pääpaino tarinoiden ja kuvien suhteen pyritään pitämään menneissä ja
vanhemmissa sukupolvissa. Tarinat ja kuvat tullaan järjestämään kirjaan sukuhaaroittain, niin kuin
sukutaulukotkin.
Matkakuluissa ja -ajassa säästämiseksi hallituksen on tarkoitus jakautua kirjan kokoamisen ja
valmistumisen loppuvaiheessa maantieteellisellä pohjalla kahteen ryhmään, jotka käsittelevät
käytännön kysymyksiä. Hallitus tekee tietysti tarvittavat päätöksensä sukuseuran sääntöjen
mukaisesti kokonaisena joko kokoontumalla tai sähköpostin avulla.

Sukutapaamiset
Viime vuonna pidimme ylimääräisen sukukokouksen ja ensi vuonna järjestämme sääntöjemme
mukaisesti varsinaisen sukukokouksen. Tänä vuonna pyrimme keskittymään sukukirjan tekoon,
niin että meillä on ensi vuonna jotain näytettävää. Emme siis aio järjestää tänä kesänä sukutapaamista. Valitettavasti joudutte miettimään jotain muuta ohjelmaa kesälomallenne, mutta
eiköhän se onnistu. Toivottavasti on kaunis kesä.
Mukavaa kevättä!
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