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Ondruska-lehden julkaiseminen 
 

Lehti on todettu hyväksi kanavaksi tietojen ja tiedottamisen suhteen. Lehdessä toivotaan toimikun-
nan kirjoitusten lisäksi jäseniltä omia kirjoituksia, valokuvia, muisteluksia ja ihan tavallisia kerto-
muksia jne. Lehtitoimikunta toivoo vinkkejä jäsenistöltä lehden sisällön kehittämiseen. 
 
Nettisivut 
 

Nettisivujen kautta tulee sähköpostia hallituksen jäsenille suku-, lehti-, kirja-, yms. asioista. Lehden 
jokainen numero on kotisivulta saatavissa sähköisessä muodossa luettavaksi. Samoin lehden voi 
tilata sähköisenä omaan sähköpostiinsa. Sähköinen lehti vähentää osaltaan myös lehden paina-
tus- ja jakelukustannuksia. 
 
Jäsenmaksujen kerääminen 
 

Jäsenmaksut kerätään vuoden alkuneljänneksellä jäsenille lähetetyllä jäsenmaksupankkisiirrolla. 
Jäsenmäärä on jokaisena vuotena ollut hienoisessa kasvussa, joten tavoitteena on, että vuoden 
2020 lopussa jäsenmäärä lähestyisi 300 jäsentä. 
 
Sukutietojen kerääminen  
 

Sukutietojen kerääminen jatkuu aikaisempien vuosien tapaan. Uusia sukutietoja on saatu viime 
vuosina paljon Ruuskan sukuhaarojen osalta. Tietoja on aktiivisesti päivitetty lähettämällä Ruuskan 
sukuharoihin kuuluville uusille henkilöille sukutiedot tarkastettaviksi. Sukutietoja voi päivittää lähet-
tämällä tiedot Markku Ruuskaselle, sähköposti:  
markkuj.ruuskanen(at)kolumbus.fi tai postitse os. Vaaratie 4, 05200 Rajamäki. 
 
Ruuskan sukukirjan uusi painos 
 

Kun Ruuskan sukuhaarojen tiedot saadaan päivitetyksi syksyn 2018 aikana, on aika julkaista suku-
kirjasarjan kolmannen osan uusi painos kesän 2020 sukukokouksessa. Kirjoja markkinoidaan On-
druska-lehden ja nettisivujen sekä sähköpostin kautta tietojaan päivittäneille. Jäsenistön toivotaan 
hoitavan markkinointia myös oman lähisuvun tapaamisissa ja keskusteluissa. Hallitus valtuutetaan 
päättämään sukukirjan kolmannen osan uuden painoksen tekemisestä sekä tarvittaessa ensim-
mäisen osan uudesta painoksesta ennakkotilausten perusteella. 
 
Vaakunan käyttö 
 

Vaakuna toimii suvun ja sukuseuran tunnuksena eri yhteyksissä. Esimerkkeinä ovat standaari, viiri 
ja paita ja pinssi. Postimerkin tilaaminen tapahtuu netistä postin sivun kautta. Ohjeet tilauksiin löy-
tyvät kotisivulta.  
 
Huomioimiset 
 

Huomioimissääntöjen mukaisesti muistetaan henkilöitä ja yhteisöjä eri tilanteissa. 
 
Apurahat 
 

Apurahojen jakamista jatketaan vuosittain toimikautena edelleen. 
 
Jäsenyydet 
 

Seura on jäsenenä Sukuseurojen Keskusliitossa. Keskusliitto julkaisee kirjoja ja lehteä sekä laati-
nut sukutietojen julkaisemista koskevat käytännesäännöt yhdessä muiden sukuyhteisöjen kanssa. 
 
Sukutapahtuma 2019 



Tanhuvaaran tapahtuma sai toiminnasta kiinnostuneet liikkeelle. Kesällä 2019 tavoitteena on jär-
jestää jollekin hallituksen tarkemmin päättämälle suvun kanta-alueelle tutustumiskäynti bussikulje-
tuksena. Tapahtumaa valmistelemaan hallitus asettaa toimikunnan, johon kuuluu 3-4 jäsentä, 
joista ainakin yksi on hallituksen jäsen.  
 
Seuraava sukukokous 2020 
 

Hallitus ryhtyy valmistelemaan seuraavaa sukukokousta sukukokouksen antamien ohjeiden mukai-
sesti paikan ja tehtävien suhteen. Edellisessä sukukokouksessa tehdyn kyselyn perusteella eniten 
kannatusta sukukokouksen paikaksi Kuopion seudun jälkeen sai Tampereen seutu. 
 

TALOUSARVIO 

         Tulot     Vuosi 2020  Vuosi 2019 

Jäsenmaksut (2020) 290 x 20 € 5.500 €     
         (pl. ainaisjäsenmaksuja maksaneet) 

         jäsenmaksut  (2019) 290 x 20 €  (pl. ainaisjäsenmaksut)    5.500 € 

         Myyntitulot sukukirja      300 €                            300 €  

Muut tulot (standaarit ym.)      200 €        200  € 

Sukukokouksen osallistumismaksut  4.400 € 

Sukutapahtuma 2019 osallistumismaksut      2.500 € 

Yhteensä   10.400  €     8.500 €   
 

Menot 

Jäsenmaksut ja muut hall. kulut   1.000 €     1.100 € 
          
Lehden julkaiseminen (3 lehteä)   2.300 €     2.400 €  

Pankkikulut            100 €       100 € 

Hallituksen kulut        300 €        300 €  

Kirjanpitokulut        500 €        500 € 

Sukuselvityskulut        500 €        400 € 

Stipendien jako             500 €        500 €   

Sukukirjan kulut        800 €        700 € 

Sukukokouksen kulut                      4.400 €  

Sukutapahtuman kulut         2.500 €      

   
Yhteensä   10.400 €      8.500 €  

 


