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Sukuseuran hallitus piti kokouksen 10.4.2018 Espoossa, jonka tuloksena on seuraavat tiedotettavat asiat.
Vuoden 2017 tilinpäätös on valmistunut ja hyväksytty sekä veroilmoitus lähetetty. Tuloja ei juurikaan ollut, koska
jäsenmaksuja ei peritty. Kuluja syntyi pääosin sovitusta sukututkimuksesta, kotisivujen ylläpidosta ja pankkikuluista.
Olemme maksaneet ennakkoveroja vuosittain sukukirjaprojektin seurauksena, mutta nyt on pyydetty verottajaa
poistamaan ennakkomaksut, koska varsinaista myyntiä ei ole. Verottaja suhtautui asiaan positiivisesti.
Seuralla on ollut pankkikortti, mutta sitä ei juurikaan ole käytetty, mutta kuluja on syntynyt silti kuukausittain ja siksi
se on lakkautettu. Tulevia jäsenmaksuja varten muodostetaan maksajalle viite, jonka käyttö pienentää pankkimaksuja
oleellisesti.
Viime vuosikokouksessa sovittiin tämän vuoden jäsenmaksuksi 40 €, josta 10 € kuuluu takautuvasti viime vuodelle.
Jäsenmaksunsa on 15.4.2018 mennessä maksanut 33 jäsentä. Tämän tiedotteen mukana tulee myös lasku niitä varten,
joilla jäsenmaksu on vielä maksamatta. Jäsenmaksuilla katetaan ulkopuolisen tutkijan tekemää sukututkimusta,
kotisivujen ylläpitoa ja muita ylläpitokustannuksia sekä mahdollisia vuosittaisia yhteistapaamisten kuluja.
Sukututkimuksen varhaisimpien tietojen tutkimisen jatkaminen sovittiin edelleen Ari Kolehmaisen kanssa ja hän antaa
raporttinsa vuoden päästä olevassa seuran vuosikokouksessa. Oma-aloitteinen sukuhistoriatietojen tallennus
digitaaliseen muotoon on myös käynnistynyt. Tavoitteena on saada tallennettua henkilösuojalain vaatimusten
mukaisesti 100 vuotta vanhemmat tiedot. Käytännössä tällä hetkellä netin kautta on mahdollista tallentaa noin vuotta
1900 vanhempia tietoja. Joroisten tiedot ovat lähes tallennettu ja Rantasalmen tietojen tallentaminen on hyvässä
vauhdissa. Viimeksi tallennetaan Liperi, joka edustaa suurinta työmäärää. Seuran painattamaa sukukirjaa käytetään
viitteellisesti hyväksi. Tällä hetkellä on tallennettu digitaalisesti 1100 perhetaulua, joissa on 4500 nimeä. Kun työ on
valmis, se tarkoittaa kahta yhtä isoa kirjaa, kuin jo tehty kirja, mutta siihen toteutukseen palataan tulevaisuudessa.
Kotisivuille on aloitettu Yrjö Reijosen toimesta kirjoittamaan eri aihepiirejä Reijosten asuinpaikkojen vaiheista ja
paikkakuntien merkityksellisistä asioista. Ensimmäinen on jo luettavissa seuran kotisivujen etusivun
www.reijonenry.com linkistä Reijosten elämää -> Reijoset koulutiellä.
Tulevan toukokuun lopussa on luvattu uusi kotisivujen alusta ja päivitystyökalu. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan
mitä on tulossa.
Loppukesään 1.9.2018 on suunniteltu kesätapaamista Varkauteen. Yhtenä vaihtoehtona on opastettu kiertoajelu ”Esa
Pakarisen jalanjäljillä”. Kaikkihan muistavat Pekka Puupään ja Severi Suhosen. Tarjouksena on Kylpylähotelli
Kuntorannan majoitus- ja retkipaketti 65 € / hlö sisältäen majoituksen, aamiaisen, kuntosalin ja kylpylän käytön sekä
edellä mainitun opastetun bussiretken n. 2,5 tuntia.
Kuntorannassa voimme lounastaa ja pitää yhteisen vapaamuotisen keskustelutilaisuuden ja julkistaa viimeisimpiä
suvun varhaishistorian tietoja.
Pyydämme kesätapaamisesta kiinnostuneita ilmoittautumaan koisivujen kautta toukokuun loppuun mennessä, jotta
voimme jatkaa tapaamisen suunnittelua. Sitova ilmoittautuminen 30.5.2018 mennessä alla olevassa osoitteessa
https://www.reijonenry.com/kesatapahtuma/
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