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Vuosikokouksen 2003 päätöksiä

Sukuseuran virallinen vuosikokous pidettiin Uudessakaupungissa
21.9.2003. Päivä oli valittu lähelle seuran perustamispäivämäärää
(11.9.1993) samaan hotelliin, jossa kymmenen vuotta aikaisemmin seuran
perustamiskokous oli pidetty.

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokous hyväksyi edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilit sekä
myönsi edelliselle hallitukselle vastuuvapauden. Myös tulevan vuoden
toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

Kokous päätti nostaa hallituksen jäsenmäärän kahdeksaan edellisen
seitsemän sijasta. Hallituksen jäsenten yhteystiedot ovat toisaalla tässä
lehdessä.

Vuosimaksu vuodelle 2004 päätettiin pitää kymmenenä eurona
edellisten vuosien tapaan, joskin aihe herätti jonkin verran keskustelua.

Juhlavuoden kunniaksi sukuseura halusi muistaa seuran
perustajajäsentä, Heikki Ahtiaista Karjalan Liiton hopeisella ansiomitalilla.
Seurassa sen perustamisesta ensimmäisten yhdeksän vuoden ajan sihteerinä
toiminutta Liisahelena Ståhlea muistettiin Karjalan Liiton pronssisella
ansiomitalilla.

Juhlavuoden kunniaksi tehty sukuseuran standaari lanseerattiin ja
kaiverretuilla laatoilla varustetut viirit luovutettiin pääsuunnittelijalle Viljo
Hämäläiselle sekä ansiomitalien saajille.

Perinteinen joka toinen vuosi järjestettävä kotiseutumatka pyritään
järjestämään ensi kesänä. Ehdotettu aika oli heinäkuussa 2004 Metsäpirtin
pitäjäjuhlien aikaan.

Sukukirjan vauhdittamiseksi tammi-helmikuussa järjestetään
sukututkimuspäivä. Sukukirjan valmistumiseen pyritään saamaan lisää
vauhtia. Kirjan tekijät ovat tällä hetkellä umpikujassa, koska materiaalia
ei ole tullut toivotulla tavalla.

Jäsenmaksujen maksamiseen tullaan kiinnittämään jatkossa enemmän
huomiota. Kahden vuoden ajan jäsenmaksun maksamatta jättäneiden
jäsenten kohtelusta päädyttiin toimintamalliin, jossa näille jäsenille
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lähetetään viimeinen muistutus ja jos sillä ei ole vaikutusta asiaan, jäsen
poistetaan jäsenluetteloista, eikä tälle enää lähetetä sukuseuran postia.

Jäsenten merkkipäivien muistamisen ongelmia on ollut mm.
puutteelliset tiedot jäsenrekisterissä. Olisikin jälleen aiheellista muistuttaa
jäsentietojen ajantasaistamisesta sekä läheisten menehtymisestä sukuseuran
sihteerille, jotta jäsenten tiedot pysyvät oikeina eikä tule turhia postituksia.

Seuraavaksi kokouspaikaksi ehdotettiin Siikaniemen kurssikeskusta
Hollolassa, jonka soveltuvuutta hallitus selvittää.

Jouni Ahtiainen
Sihteeri

Kalastaja-Laurin jälkeläiset kymmenvuotisjuhlissa

Eipä arvannut Lauri Ahtiainen, joka 1700-luvun alkupuoliskolla harjoitti
kalastajan ammattiaan Suvannon järvessä, että yli 250 vuotta myöhemmin
jälkeläiset perustaisivat sukuseuran kokonaan toisella puolella Suomea,
suolaisen veden äärellä.

Niin vain kävi - ja syyskuussa 2003 Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseura
kokoontui jälleen samaan paikkaan Uuteenkaupunkiin viettämään seuran
kymmenvuotisjuhlaa.

Viikonlopun ohjelmassa oli lauantaina juhla ja vesibussiristeily,
sunnuntaina kukkien lasku Uudenkaupungin sankarihaudalle,
jumalanpalvelus ja seuran vuosikokous. Molempien päivien tilaisuuksiin

osallistui runsaat
50 seuran jäsentä
eri puolilta
Suomea.

V a n h i n t a
polvea edustivat jo
80 vuottaan
ylittäneet, mm.
Heikki Ahtiainen
ja Aili Lemmetti,
nuorimpia taas




