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TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2017 – 31.12.2021
Yleistä
Toimikausi on sukuseuran kolmastoista, seura on perustettu 5.7.1981. Koronapandemian vuoksi
toimikausi piteni kolmesta vuodesta viideksi. Seuraa ei ole rekisteröity. Seuran säännöt uudistettiin
toimikauden varsinaisessa sukukokouksessa 2017.
Yhdistyksen nimi on Rouvisten sukuseura ja sen kotipaikka on Rääkkylä. Yhdistyksen tarkoituksena
on elvyttää ja ylläpitää suvun jäsenten yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja vaalia suvun perinteitä.
Sukuseuraan voivat liittyä kaikki Rouviset, heidän puolisonsa ja jälkeläisensä.
Hallinto
Hallintoa hoiti toimikauden alussa sukukokouksessa heinäkuussa 2014 valittu sukuneuvosto. Sen
puheenjohtajana toimi Juha Rouvinen, varapuheenjohtajana Heimo Rouvinen, sihteerinä Riitta
Niinioja, rahastonhoitajana Veikko Rouvinen, jäseninä Pertti Ketolainen, Sulo Rouvinen ja Anne
Salin. Sukuneuvosto kokoontui yhden kerran maaliskuussa 2017.
Uusien sääntöjen mukaan seuralla on sukuneuvoston asemesta hallitus. Sen toimikausi on
varsinaisten sukukokousten välinen aika. Sukukokouksen heinäkuussa 2017 valitseman hallituksen
puheenjohtajana on toiminut Juha Rouvinen, varapuheenjohtajana Heimo Rouvinen,
rahastonhoitajana Veikko Rouvinen, sihteerinä Riitta Niinioja, jäseninä Eevaliisa Pentti, Sulo
Rouvinen ja Anne Salin. Pandemian takia hallitus siirsi sukukokouksen kesään 2021. Hallituksen
etäkokouksessa 4.5.2021 sukukokous siirrettiin kesään 2022. Asiasta tiedotettiin seuran nettisivuilla.
Toiminta
Toimikausi alkoi sukukokousvuoden alussa 1.1.2017. Varsinainen sukukokous oli Kiteen Isossa
Pappilassa 23.7.2017. Kokouksessa oli mukana 70 jäsentä. Seuran sääntöuudistus hyväksyttiin.
Päätettiin kutsua sukuseuran kunniapuheenjohtajaksi Juha Rouvinen ja kunniajäseneksi Pertti
Ketolainen. Ohjelmassa oli Sakari Takalan esitys Kiteen Kivikirkon, Ison Pappilan ja seurakunnan
vaiheista. Juha Rouvinen esitelmöi Pikkuvihasta ja sen vaikutuksista Rouvisten sukuun. Kuunneltiin
Hannu-Heikki Hakulisen laulua. Seura osallistui kokousruokailun kustannuksiin.
Toimikauden jäsenmaksu on 10 € henkilöltä ja perheeltä 15 € sukukokouksen päätöksen mukaan.
Uusien sääntöjen mukaan hallitus päättää jäsenmaksun perinnästä.
Sukuseuran jäsenille lähettiin yksi kirje, jossa ilmoitettiin kesän 2017 sukukokouksesta.
Juha Rouvisen kirjoittamaa Rouvisten sukuhistoriaa (2014) ja varhempaa sukututkimusta (1990)
myytiin. Sukukokouksessa Sukuhistoria-teoksen 2. painos myytiin loppuun. Sukuhistorian hinta oli
jäsenille 40 € ja ulkopuolisille 50 €, varhaisemman julkaisun 5 €.
Sukuseuran talous on sukuhistorian myynnin ja jäsenmaksutulojen ansiosta kunnossa.
Sukuseuralla on nettisivut osoitteessa www.rouvinen.info, jossa on runsaasti tietoa Rouvisten suvusta
ja myös seuran säännöt. Nettisivujen ansiosta on tullut kyselyitä sukulaisuussuhteista ja sukuhistoria teoksesta. Puheenjohtaja on hoitanut nettisivut ja vastannut tehtyihin kyselyihin.
Sivujen ansiosta olemme saaneet myös uusia jäseniä.

