Sukuseura Vanhalakka-Sydänmaalakka-Lakka Ry
Hallituksen kokous 11.6.2017 klo 14:00, käynti Lakan suvun muistomerkillä Lakkalassa klo 13:00.
Paikka:
Jukka Lakka,
Elli Vainikka

Katja Mettinen
Lilli Harjumaaskola
Mika Vierula
Sari Vanhalakka
Tarja Seppälä
Jorma Lakka
Jorma Korpinen,
Ilkka Rantala,
Marja Vierula,
Leena Lakka,

Nikkarintie 75 Luumäki
puh.joht. yhdistysrekisterin
vastuuhenkilö,
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rahastonhoitaja,
taloudenhoitaja, pankkitilien
vastuuhenkilö,
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nettisivujen vastaava estynyt
sihteeri

seremoniamestari,
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varajäsen,
varajäsen

PÖYTÄKIRJA
1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jukka Lakka avasi kokouksen klo 14:00 ja toimi kokouksen puheenjohtajana.

2§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

Todetaan läsnäolijat
Läsnä- ja poissaolijat on lueteltu yllä.

4§

Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.

5§

Edellisen kokouksen pöytäkirja 12.3.2017
Kokouksen puheenjohtaja luki hallituksen kokouksen 12.3.2017 pöytäkirjan ja se hyväksyttiin
ilman muutoksia.

6§

Lakan suvun DNA-tutkimus, YDNA -testaukset.
Antti Lakka, Juha Vanhalakka, Risto Vanhalakka, Tapio Vinnikka sekä Väinö Lakka ovat
toimittaneet näytteet ja ne on analysoitu. Ahti Kopperilta saadun tiedon mukaan
Sydänmaanlakka-Vanhalakka-Lakka -suvun ihmiset ovat alkujaan karjalaisia.
DNA-tutkimuksen kustannukset ovat 150€ +postimaksut. Tästä sukuseura on maksanut
testien hinnan, testattavat saavat postitusmaksut halutessaan sukuseuralta takaisin. Toistaiseksi
kukaan ei ole pyytänyt postitusmaksuja sukuseuralta.
Pekka Lakan näyte ei ole saapunut vielä Ahti Kopperille. Sähköpostikeskustelu liitteessä1.

7§

Toimintasuunnitelma 11.6.2016 - 9.6.2019.
27.11.2016 lisätty toimintasuunnitelmaan jäsenmäärän kasvattaminen10 prosentilla. Kyselyyn
jäsenmaksulaskutuksen siirtymisestä sähköiseksi tuli n. 60 vastausta.

8§

Nettisivut, (Katja Mettinen)
Päätettiin antaa nettisivujen uudistaminen Antti Kopperin tehtäväksi. Uudistaminen maksaa
kuluvana vuonna 300€ plus mahdolliset lisäkustannukset. Seuraavana vuonna kustannukset
ovat n. 60 - 300€. Liitteessä 2 asiasta käydyt sähköpostikeskustelut.
Hallitus antoi valtuudet Jukka Lakalle ottaa Antti Kopperi uudistamaan nettisivut. Hallitus on
pidettävä ajan tasalla kustannuksista ja työn etenemisestä. Nettisivujen päivitysmateriaalit
toimitetaan edelleen Katja Mettiselle osoitteeseen paivitykset@hotmail.com
Nettisivuille hallituksen pöytäkirjat, seuraava kokousajankohta ja tietoa uuden sukukirjan
edistymisestä. Sekä etusivulle sukuseuraan liittyminen.
Kuva muistomerkillä käynnistä verkkosivuille.

9§

Tullut posti / lähetetty posti
Sukuseuran tilejä ei vielä ole siirretty Kouvolan Osuuspankkiin. Siirto tehdään syksyllä 2017.

10§

Jäsenmaksutilanne 11.6.2017
Jäsenmaksulaskujen kulut ovat 377 euroa. 173 henkilöä on maksanut jäsenmaksun. 60 jäsentä
on tilannut seuraavalle vuodelle sähköpostilaskun. Sukuseurassa on tällä hetkellä 337 jäsentä,
joista 44 on ylittänyt jäsenmaksujen maksimi iän. 10 henkilöä on ilmoittanut lopettavansa
jäsenyyden.
Sukuseuraan on liittynyt uutena jäsenenä Kari Lakka. Myös muistomerkillä käynnin
yhteydessä saatiin potentiaalisia jäseniä muistomerkin luona asuvalta Pirjo Kokkoselta
perheineen.

11§

Taloustilanne 12.3.2017
Sukuseuran käyttötilillä on 4074,31 euroa ja jatkuva tuotto-tilillä 17249,34 euroa.

12§

Stipendi
Nea Vierula on hakenut sukuseuralta stipendiä vaihto-oppilas vuotta varten Amerikassa.
Ennen asian käsittelyä sihteeri Mika Vierula kysyi hallitukselta tarvitseeko hänen poistua
kokouksesta esteellisenä. Hallitus totesi yksimielisesti, ettei tarvitse poistua.
Hallitus päätti antaa Nea Vierulalle 500 euron stipendin. Hallitus toivoo saavansa Nea
Vierulan käymään hallituksen kokoukseen ja kertomaan matkastaan Amerikassa.
Valtuutettiin Elli Vainikka hoitamaan Nea Vierulan stipendin Osuuspankissa.
Stipendihakemus liitteenä 3.

13§

Seuraava kokous ja paikka
Päätettiin pitää lounaskokous marras-joulukuussa, joko lauantaina tai sunnuntaina. Jukka P.
Lakka ja Mika Vierula hoitavat kokousjärjestelyt.

14§

Muut asiat
Päätettiin järjestää Salpalinjalle koko perheen retki kesän 2017 aikana.

15§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:37.

Kokouksen vakuudeksi

Jukka Lakka
puheenjohtaja

Mika Vierula
sihteeri

Liite 2 s. 1/2
Taustaa: Antti Kopperi lopettanut sivujen päivittämisen 6/2016. Päivitystoiminnot siirretty Katja
Mettiselle.Lähemmän tarkastelun jälkeen tultu tilanteeseen, jossa pelkällä dokujen ja kuvien lataamisella ei
sivujen päivitys onnistu. Sivujen toteutus: webbinen/alusta & kotisivueditorilla muokkaus vaaditaan.
03/2017 tuotu asia esiin hallituksen kokouksessa. Hallitus päättänyt, että sivujen mahdollista uudistamista
tutkitaan ja kysytään apua opiskelijoista esim ammattikorkeakoulusta.
3/2017 Katja Mettinen laatinut projektiehdotelman ja ottanut yhteyttä XAMK:iin, pääkohdat ehdotelmassa:
- kartoittaa ja suositella modernit ja keveät vaihtoehdot sukuseuralle, myös kustannustasovertailu
- tietojen siirtoprojekti, siinä mahdollisesti avustaminen, ja päivitysohjeiston laatiminen toimihenkilöille
- muiden mahdollisten ominaisuuksien yhdistäminen nettisivualustaan? saadaanko jotenkin digitalisoitua ja
automatisoitua esim. jäsenrekisteriä taustalle, postituslistoja, automaattisia postitustoimintoja, jäsenen
omaa henkilökohtaista jäsensivua, jossa kulkee maksutiedot ja mahdollinen muu data, entä muuta? ja
tämän vaikutus kustannustasoon vs vain pelkkä selailtava sivusto ilman kirjautumista.
20.3.17 XAMK/Nina Hartikainen vastannut:
”Otit viime viikolla yhteyttä Aarni Ahtolaan sukuseuranne nettisivujen uusimisesta.
Laitamme tuon työn (tai osan siitä) syksyllä alkavien opinnäytetöiden aiheeksi. Emme voi luvata, että joku
tarttuu tuohon, mutta tarjoamme sitä kaikille opparia aloittaville. Syksyllä olemme viisaampia.”
4/2017 Katja Mettinen ottanut edelleen yhteyttä Keudaan, jossa tietotekniikan perustutkinnon datanomiopiskelijoita. Keuda/Eija Lumme vastannut 04-05/17 ja opiskelijaakin tarjottu, mutta todettu, että on
ilmeistä, että opiskelija mm. pystyy suorittamaan vain nettisivujen päivitystä.
Eijan lisäkommentit: ”Toki täytyy muistaa, että hän kuten muutkin ovat täällä oppimassa joten he eivät ole
täysiä ammattilaisia. Me opettajat emme myöskään pysty tukemaan opiskelijoita näissä projekteissa siten,
että voisimme tehdä työn valmiiksi jos opiskelijat eivät osaa. Tällöin kannattaa kääntyä ammattilaisten
puoleen.” Em tekijöiden vuoksi Katja Mettinen ei ole ehdottanut jatkoetenemistä asiassa.
Jukka Lakka konsultoinut sekä neuvotellut asiasta Terttu Iiskolan ja Antti Kopperin kanssa toukokuussa
2017. Kopperin ehdotus, että hän ottaa takaisin sivujen päivityksen. Kopperilta on saatu selkeä esitys ja
hinta työlle. Hänellä on aikaa ottaa nyt sivut työn alle, jo heti kesäkuussa 2017.
Antti Kopperin esitys: Sivuston päivitysongelmat liittyvät siihen, että ne on tehty "vanhahtavalla"
tekniikalla. Kirjoitin suoraan HTML-koodia editorilla, eli jos tuota nykyistä sivustoa halutaan jatkaa samalla
pohjalla, on päivitykset myös tehtävä HTML-muodossa. Tällä hetkellä sivustolla ei ole suoraan alustaan
asennettua editoria, josta sivustoa pääsisi muokkaamaan. Järkevin vaihtoehto olisi päivittää sivusto
nykyaikaan siten, että sivuston päivitys onnistuisi jatkossa myös useamman henkilön toimesta. Helpointa
teille olisi siirtyä esim. WordPress -pohjaiseen sivustoon, joka on suhteellisen helppokäyttöinen, ja Katjan
mainitseman muokkauseditorin mukainen pohja. Omalta osaltani tilanne on sen verran muuttunut
aikaisemmasta, että työtilanteeni on helpottunut ja olen saanut useat päivittämäni verkkosivut pois työn
alta. Samalla olen opiskellut lisää verkkosivustotekniikkaa ja aloittamassa myös IT-alan opinnot syksyllä.
Ehdotan sukuseuralle, että otan sivujen päivityksen takaisin haltuuni. Sivuston päivittäminen ajan tasalle
vaatii tosin nyt aluksi työtä ja aikaa, ja kustannuksia siitä aiheutuisi oman työni osalta 300€. Samalla saisitte
sivustolle uuden tyylisen ilmeen, paremman käytettävyyden ja skaalautuvuuden nykyajan mobiililaitteisiin.

Liite 2 s. 2/2
Jukka Lakka järjestänyt 31.5.2017 sähköpostikokouksen hallitukselle: ”Esitän, että hallitus
sähköpostikokouksena antaa oman lausunnon näkemästään.” Kustannuksia tulee n. 300€+webbinetin
kustannukset+30€/h. Uskoisin, että kokonaiskustannukset ovat maksimissaan 450€. Lopullinen
kirjausmerkintä tehdään Hallituksen pöytäkirjaan. Jos hallituksen jäsenet ovat samaa mieltä, voisin työn
tilata välittömästi. Katja Mettinen on edelleen pääyhdyshenkilö aineistosta ja mitä julkaistaan Antti
Kopperin kautta nettiin. Myös sivuston pohjalla olevaa webhotellia tulee päivittää, jotta esim. WordPressalustaa olisi mahdollista pyörittää sivustolla, voin hoitaa tämän päivityksen suoraan Webbinen.net yrityksen kanssa. Tästä Webbinen veloittaa pienen lisäkustannuksen verrattuna aikaisempaan.
(https://www.webbinen.net/webhotellit) Tällä hetkellähän sukuseuralla taitaa olla käytössä linkissä oleva
Webhotelli #1, kun taas WordPress vaatii MySQL-tekniikkaa, eli vähintään Webhotelli #3:n. Päivityksen
ansiosta sivuston hallinnoinnin siirto toiselle henkilölle olisi huomattavasti helpompaa. Tosin päivitystyöt
voin hoitaa jatkossa hintaan 30€/h, laskutus kerran vuodessa. Jos tämä ehdotus sopii sukuseuralle, olen
valmis aloittamaan päivitystyön kesäkuun aikana.
Jukka Lakka lisäksi samalla pyytänyt: ”Toivon pikaista kannanottoa, näkyvyytemme ja
uskottavuutemme paranee huomattavasti työn valmistuttua”
Äänestyksen tulos:
Kannattanut: Jorma Lakka (31.5.17), Katja Mettinen (31.5.17), Elli Vainikka (31.5.17), Mika Vierula (31.5.17),
Sari Vanhalakka (31.5.17),
Vastustanut: ei kukaan
Ei kantaa: Lilli Harjumaaskola, Tarja Seppälä, Jorma Korpinen, Ilkka Rantala, Marja Vierula
Katja Mettinen lupautunut toimimaan edelleen yhteyshenkilönä ja koostamaan sekä toimittamaan A
Kopperille materiaaleja

Liite 3
Nea Vierula
Runkotie 56 D
45120 Kouvola

STIPENDIHAKEMUS
14.5.2017

Sukuseura Vanhalakka-Sydänmaanlakka-Lakka ry:n hallitukselle
Olen 17-vuotias lukiolaistyttö Nea, ja lähdössä vuodeksi vaihto-oppilaaksi Yhdysvaltoihin,
Texasiin. Isäni, Mika Vierula, on sukuseuran jäsen ja hän kertoi minulle mahdollisuudesta
hakea stipendiä sukuseuralta.
Olen halunnut lähteä vaihtoon jo pitkään, ja elokuussa 2017 pääsen lähtemään. Vaihtooppilasvuoden tarkoituksena on tutustua amerikkalaiseen kulttuuriin isäntäperheessä ja
opiskella paikallisessa High schoolissa, sekä parantaa kielitaitoa. Vuosi Amerikassa maksaa
lukukausimaksuineen 6300,00€. Pyrkimykseni on päästä lukion jälkeen lääketieteelliseen
opiskelemaan.

Kerron teille mielelläni Amerikan vaihto-oppilasvuoteni kuulumisia.

Kesäisin terveisin

Nea Vierula

