JYLHÄN SUKUSEURA

(Liite 3)
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1.

Sukukokoukset

1.1

Seuraavan kokouksen esityslistalle tulisi ottaa mukaan sukuseuran sääntöjen muuttaminen
nykypäivän tilanteita vastaavaksi (esim. kokouskutsuja ei enää julkaistaisi sanomalehdissä
tai kirjeitse, vaan ainoastaan internetin välityksellä).

1.2

Sukukokousten välissä pyritään järjestämään pienimuotoisempia tapaamisia suvun eri
asuinalueilla. Myös erilaisia viihteellisempiä tapaamisia pyritään järjestämään.

2.

Sukututkimus / tiedotus

2.1

Pyritään edelleen kehittämään sukututkimusta kaikissa mahdollisissa muodoissa.
Toimintaan pitäisi saada lisää sukututkimuksesta kiinnostuneita henkilöitä.

2.2

Sukuseuran internet-sivuja ylläpidetään edelleen Tommi Järvisen toimesta.
Sukuseuran facebook sivujen ylläpitäjät ovat Tommi Järvinen ja Jarmo Jylhä.

3.

Sukuseuran hallitus

3.1

Hallituksen jäsenistä oheistetaan sukuseuran internet-sivuille yhteystiedot sähköposteineen
tarkoituksena lisätä jäsenten ja hallituksen välistä vuorovaikutusta ja sukututkimuksen
edistymistä.

4.

Jäsenet

4.1

Sukuseuran jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun. Samalla saa sähköisen luettelon
omasta sukuhaarastaan.
Päätettiin, että myös sukuun kuulumaton, suvun historiasta kiinnostunut voi olla Jylhän
sukuseuran jäsen.
Tästä, kuin myös sääntömääräisiin kokouksiin kutsumisesta sekä tilikauden muuttamisesta
kokousten väliseksi ajaksi pyritään tekemään tarvittavat muutosehdotukset sukuseuran
sääntöihin seuraavaan kokoukseen mennessä.

4.2

Sukuseuran jäsenmaksu 30 € / kausi (= sukukokousten välinen aika) maksetaan tilille:
FI 86 5104 4540 0188 31 OP Kangasala.

4.3

Sukuun kuuluvista pyritään kokoamaan kattava luettelo sekä valokuvakokoelma
tallennettavaksi tietojärjestelmään, josta voidaan halukkaille ottaa kopioita kohtuullista
korvausta vastaan. Myös sukuseuran kirja sisältäen tiedot n. ajalta 1700-1920 pyritään
toteuttamaan. Kirjan tiedot koostaisi sukututkija Reijo Ojala, Antti Kalliokosken ja Marjatta
Luoman avustuksella.
Luettelon puutteiden korjaamiseksi / täydentämiseksi on saatavissa tarkoitukseen soveltuvia
kaavakkeita hallituksen puheenjohtajalta (jarmo.jylha@hotmail.fi) sekä sukututkija Antti
Kalliokoskelta (antti.kalliokoski@kolumbus.fi).
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Peurunka, Laukaa 30.6.2018

Jarmo Jylhä
puheenjohtaja

Leena Jylhä
sihteeri

Liite toimintasuunnitelmaan:
Sunnuntai 1.7.2018
Tulevaisuuden visioita / keskustelua
Ari Lehto ehdotti, että seuraavaan sukukokoukseen v. 2021 tehtäisi kooste sukuseuran
aiemmista kokouksista, tuleehan tuolloin täyteen 30 vuotta ensimmäisestä varsinaisesta
sukukokouksesta Kannonkosken Piispalassa. Ehdotus sai kannatusta. Pj Jarmo Jylhä lupasi
koota tarvittavan materiaalin ja käyttää tarvittaessa Tommi Järvisen osaamista koosteen
saattamiseksi esim. Power Point muotoon.

