TIIVISTELMÄ HALLITUKSEN KOKOUKSESSA KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA
Sukuseuran hallitus kokoontui 20.3.2010 Lahdessa Upseerikerhon Maakuntasalissa. Paikalla oli
seitsemän hallituksen jäsentä.
Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:
Kokouksen kustannuksista päättäminen
Päätettiin, että sukuseura osallistuu kokouskustannuksiin maksamalla tilavuokran 35
€. Koska hallituksen jäsenet halusivat perinteiseen tapaan kartuttaa ruokarahalla stipendirahastoa sovittiin, että 35 € siirretään stipendirahaston tilille ja osallistujat maksavat kokouskulut kokonaisuudessaan eli 15 € / osallistuja.
Vahvistettiin vuoden 2009 tilinpäätös ja toimintakertomus.
Vuoden 2010 toiminnan lähempi suunnittelu: risteily Tarjannevedellä
Ensi kesän sukutapaamista varten on alustavasti varattu risteily M/s Kimalteella lauantaina 12.6. Syksyn Waissi-lehdessä pyydettiin ennakkoilmoittautumisia helmikuun
loppuun mennessä. Kokoukseen mennessä on ilmoittautunut 29 aikuista ja 9 lasta.
Kokouksessa tuli 5 ilmoittautunutta lisää. Risteily maksaa 670 € + ruokailu. Jos mukana on n. 50 henkilöä, on hinta 13 € osallistujaa kohti.
Päätettiin järjestää risteily. Markkinoidaan risteilyä vielä aktiivisesti ja laitetaan siitä
ilmoitus sukuseuran nettisivuille. Risteilyn hinta on aikuisilta 13 €, 4 – 12 vuotiailta 6
½ € ja alle 4 vuotiailta ilmainen. Jos osallistujia ei saada tarpeeksi, maksaa sukuseura
erotuksen. Ruuaksi valittiin kinkku- tai broilerikiusaus ja tuoresalaatti. Aterian hinta
on tarjouksen mukaan 12 € aikuisilta. Tarkistetaan vielä lasten ruuan hinta. Risteilyn
hinta peritään etukäteen, maksu vahvistaa osallistumisen.
Kesän 2011 sukukokous: nykytilanne
Vuoden 2011 sukukokouksen pitopaikaksi on varattu Hattulan Sauhupirtti sunnuntaina 7.8.2011. Sukujuhla voidaan aloittaa jumalanpalveluksella Hattulan vanhassa kirkossa. Ruokailu järjestyy paikallisen pitopalvelun kautta.
Lehteen liittyvät asiat
Kevään lehteen on tullut runsaasti aineistoa. Kaikki jutut eivät mahdu tähän lehteen,
vaan osa siirretään syksyn lehteen. Juttujen aiheet ovat monipuolisia, lisäksi lehdessä
on esillä risteilyn lähtöpaikka Visuvesi ympäristöineen. Sipilän sukuseurasta Antti
Isomäki on kirjoittanut lehteen Judithin tarinan. Judith Rajala oli Pietari Tuomaanpojan tyttären Kaisa Liisa Rajalan tytär.
Myyntiesineiden hinnoittelu

Käytiin läpi sukuseuralla myynnissä olevien tavaroiden hinnat ja päätettiin laittaa hinnasto sukuseuran nettisivuille.
Sukukirja
T-paita
Hopeinen pinssi
Kehystetty vaakunataulu
Jääkaappitarra

5€
12 € aikuiset ja 10 € lapset
5€
10 €
1 € stipendirahaston hyväksi

Muita asioita
Sipilän sukuseuran jäsenet ovat olleet kiinnostuneita Vaissin sukukirjasta. Antti Isomäki voi hakea laatikon sukukirjoja Irja Näyskältä.
Sukukirjan jatko-osa on loppunut. Jatkossa jaetaan sukukirjan liitteenä cd-levykettä,
jossa on samat tiedot. Keskusteltiin myös lisäosan päivittämisestä. Se vaatisi kuitenkin
niin suuren työn, ettei se tällä hetkellä ole mahdollista.
Sukuseuran nettisivut kaipaavat kävijöitä. Tehdään sivuille linkki, jonka kautta voi ottaa yhteyttä sukuseuran toimijoihin. Samalla voidaan lopettaa sukuseuran sähköpostiosoite, joka kerää paljon roskapostia. Vuoden aikana sinne on tullut vain yksi asiallinen sähköpostiviesti. Viesti sisälsi kyselyn onko suvussa holokaustista pelastuneita.
Tilintarkastaja on tiedustellut mahdollisuutta tarkastaa kolmen vuoden tilit kerrallaan.
Se olisi sääntöjen mukaan mahdollista, mutta haluttaessa toteutettavissa aikaisintaan
seuraavalla kolmivuotiskaudella.
Seuraavan kokouksen aika ja paikka
Seuraava kokous pidetään 19.3.2011 Irja Näyskän luona Hämeenlinnassa.

