ALEKSANTERI ÅKERMANIN SUKUSEURA
Kokousmuistio sukutapaamisesta 21.7.2012

Aika: 21.7.2012 klo 15.50 – 16.30
Paikka: Parasniemen pappila, Tornio
Läsnä: liitteen 1 mukaiset henkilöt
1. Kokouksen avaus
Aimo Vuento avasi kokouksen klo 15.50.
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Aimo Vuento ja sihteeriksi Antti Vuento.
3. Sukukirjan pitäminen
Todettiin, että Eero Vuento on ansiokkaasti pitänyt kirjaa suvun jäsenistä ja vaiheista. Sovittiin,
että paikallaolijat toimittavat oman sukunsa tietoja tästedes myös Aimo Vuennolle. Aimo kirjaa
muutokset sitä mukaa kun niitä tapahtuu.
Tilaisuudessa on jaettu sukukirjan moniste. Osanottajien toivotaan tarkistavan omat ja
lähiomaistensa tiedot ja ilmoittavan mahdollisista virheistä. Sukukirjatiedosto on mahdollista
toimittaa pyynnöstä sähköpostilla.
4. Yhteystietojen ylläpitäminen
Todettiin, että yhteystietojen täydentäminen olisi tärkeää tiedottamisen kannalta. Internetiin
yhteystietojen laittaminen on ongelmallista tietosuojan takia. Nettisivuille tietojen kirjaaminen
vaatisi aina jokaisen henkilökohtaisen suostumuksen. Sovittiin, että vastuuta tiedottamisesta
jaetaan sukuhaarojen edustajille (ks. kohta 9).
5. Suvun internet-sivut
Keskusteltiin suvun nettisivuista, joiden nykyinen osoite on www.vuento.net. Todettiin, että
otsikon pitäisi olla laajempi, jotta se kattaisi koko Aleksanteri Åkermanin suvun. Pitäisi ehkä puhua
Ookerin suvusta. Päätettiin muuttaa otsikko sellaiseksi, että se paremmin kuvaa suvun eri
haaroja., esim. åkermanin suku tai vastaava. Tästä pääsivusta laitetaan linkit jokaisen sukuhaaran
omille sivuille. Tällöin henkilö voi hakea sivuja netistä omalla sukunimellään ja päätyy silloin
yhteiselle sivustolle.
Ehdotettiin, että sivuille kerätään kattavampi luettelo jäsenten kirjallisista ja taiteellisista
tuotteista. Se olisi tapa jakaa arvokasta tietoa suvun jäsenille, mikä puolestaan yhdistäisi jäseniä
keskenään. Tässä kokoamisessa painopiste olisi tiedottamisessa, ei markkinoinnissa. Sovittiin
myös, että perustetaan sukua varten facebook-ryhmä tai vastaava, jossa voidaan käydä
keskustelua. Antti Vuento lupasi auttaa asian teknisessa toteutuksessa.

6. Rahan käyttö
Sukuseuralla ei ole omaisutta, joten osanottomaksuilla piti kattaa ko. tilaisuuden kulut.
Kokoonkutsujat arvioivat kulujen perusteella osanottomaksuksi aikuisilta 25 / lapset 15
(pitopalvelu peri lapsilta saman ruokailumaksun kuin aikuisilta). Todennäköisesti tällä tavalla
tulokseksi tulee hiukan tappiota tai voittoa. Kokous hyväksyi tämän menettelytavan. Jos voittoa
jää, sillä katetaan seuraavan kokouksen postitus- yms. maksuja.
Todettiin, että pysyvän jäsenmaksun keräämisessä on omat ongelmansa, mm. kirjanpidon tarve ja
keräämisen ongelmat. Päätettiin, että eletään sen mukaan, että tilaisuudessa osanottomaksuilla
koottu summa riittää. Seuraavan sukutapaamisen tullessa katsotaan ennakkoon, miten on
järkevää toimia. Periaate on kuitenkin toimia omakustannusidealla.
7. Seuraava sukutapaaminen
Aikaisemmin suvulla on ollut tapaamisia jopa kahden tai kolmen vuoden välein. Nyt edellisestä
kokoontumisesta on jo kulunut 11 vuotta. Oltiin yksimielisesti siitä, että tapaamisia olisi hyvä pitää
myös jatkossa. Ehdotuksista sai eniten kannatusta tilaisuuksien järjestäminen joka kolmas vuosi.
Siten seuraava kokous on vuonna 2015. Ajankohdaksi sovittiin tarkemmin joku lauantai ennen
heinäkuun puoltaväliä, paikaksi edelleen Tornio.
8. Kokoonkutsuja ja sukuhaarojen yhteyshenkilöt
Päätettiin, että vastuu kokoonkutsumisesta siirretään Aimo Vuennolle. Aikaisemmin on
yhteyshenkilöiksi sovittu Elli Kuokkanen (Kalle Vuennon sukuhaara) , Eeva Alalääkkölä (Hilja Ahon
sukuhaara) , Annikki Mäkimaa (Iivari Raution sukuhaara) , Riitta Kasala (Elmiina Raution
sukuhaara), Raija ja Seppo Lohilahti (Antti Vuennon sukuhaara), Aimo Vuento (Erkki Arvid
Vuennon sukuhaara) ja Maija-Liisa Vuento-Lammi Akseli Vuennon sukuhaara. Uusiksi
yhteyshenkilöiksi valittiin Kyllikki Lampinen Elli Kuokkasen tilalle ja Aila Marttinen Eeva
Alalääkkölän tilalle. Tällöin kaikkien sukuhaarojen edustajille on sähköpostiyhteys.
.
10. Kokouksen päättäminen
Pekka Vuento kiitti kokoonkutsujia tilaisuuden järjestämisestä. Puheenjohtaja puolestaan kiitti
osanottajia aktiivisuudesta ja päätti kokouksen klo 16.30.

Muistion vakuudeksi
Antti Vuento
(muistio muokattu Antin muistiinpanojen pohjalta)

