
PÖYTÄKIRJA

UOSUKAISTEN SUKUSEURAN VARSINAINEN KOKOUS

Aika 16.07.2016 klo 13:00-15:00

Paikka Imatran Valtionhotelli,  kylpylähotellin Imatra-Sali
Torkkelinkatu 2, IMATRA

1. Sukuseuran puheenjohtaja Markku Uosukainen avasi kokouksen. Valtioneuvos Riitta Uosukainen 
tervehti miniänä Uosukaisia puheenvuorollaan todeten elävältä kohtaamisen tärkeäksi tänä 
facebook-ryhmien aikakautena yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistamiseksi ja karjalaisuuden 
säilyttämiseksi .

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Osmo Uosukainen ja sihteeriksi Marja Koivula. 
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin  Kirsti ja Pasi Santaholma.

3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (kutsut lähetetty jäsenille ja osoiterekisterissä 
oleville 1.4.2016. Ilmoitus järjestöpalstalla Karjalassa 12.2 sekä 18.3.2016 ja myös sukujuhlat 
palstalla ja sääntömääräinen vuosikokousilmoitus Karjalassa  7.7.2016.

4. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

5. Rahastonhoitaja esitteli tilinpäätöksen;  kuluerittelyn, tuloslaskelman ja taseen (liitteenä). 
Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen vuosilta 2014-2015 (liitteenä).  Toiminnantarkastajan 
lausunto esiteltiin puheenjohtajan toimesta.

6. Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille. 

7. Puheenjohtaja esitteli hallituksen laatiman toimintasuunnitelman (liitteenä).  Rahastonhoitaja 
esitteli talousarvion vuodelle 2016 (liitteenä). Liittymismaksuksi päätettiin 5 euroa ja jäsenmaksuksi
10 euroa. Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio.

8.  Markku Uosukainen valittiin edelleen puheenjohtajaksi kahdeksi seuraavaksi vuodeksi. Hallituksen 
jäseninä jatkavat entiset: Terttu Uosukainen, Ari Puuri, Aili Wiik ja Juho Juutilainen sekä 
varajäseninä Emmi Uosukainen ja Eija Viitala. 

9. Valittiin varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Maija Lindfors ja varatoiminnantarkastajaksi Pasi 
Santaholma. 

10. Muut asiat

 Sukukirjan sukutauluosan julkaiseminen: Puheenjohtaja kertoi työn laajuudesta, 
demoversiossa on noin 720 sivua. Sukutaulut pyritään saamaan joulumarkkinoille.  
Sukututkija Tarmo Haarala kertoi lähemmin sukutaulujärkäleestä.  Tarmo on viettänyt 
viitisen vuotta kansallisarkistossa tutkien rippikirjoja sotaa edeltävältä ajalta.  Joulun 2015 
aikaan nettisivuilta löytyi yllättäen kaksi naispuolista Uosukaista, joita ei aiemmin ollut 
tullut vastaan. Näiden kahden naisen jälkeläiset lisäsivät suvun jäseniä yli 8000 henkilöllä. 



Nyt kirjoissa on yhteensä noin 21 000 Uosukaista.  Sukutauluja on 5100. Sukutaulujen 
numerointi muuttuu tietysti aiemmasta, koska jo varhaisiin sukupolviin on tullut uusia 
haaroja. Pelkkä hakemisto kattaa noin 100 sivua.

Ennakkotilaushinta pidetään toistaiseksi  voimassa. Nettijulkaisua ei sukukokouksessa 
kannatettu. 

  Erillisenä julkaistaan myöhemmin kirja, jossa kerrotaan suvun tarinoita. Kirjan ohella 
saatavana tulee olemaan CD-romppu, joka sisältäisi myös ensimmäisen sukukirjan 
aineiston.  

 Juho Juutilainen esitteli uudistuneen nettisivuston. Tavoitteena on palvella kaikkia suvun 
jäseniä.  Teknisesti uusi versio mahdollistaa mm. sivuston mobiilikäytön.  Kehitysideoita 
otetaan vastaan.  Digitaalinen sukupuu olisi mielenkiintoinen, mutta järkevää hyvää 
sukupuuversiota ei ole löytynyt meidän suvun tarpeisiin.  My Heritage ei rakennu siten kuin
sukupuu yleensä hahmotetaan eikä se ole luotettava, koska sinne voi kuka tahansa 
täydentää mitä tahansa.  Postia sukusivuille toivotaan osoitteella 
uosukaiset.net@gmail.com  

 6.12.2016 avautuu www-sivusto sotapolku.fi, jolta löytyvät sodissa palvelleiden suvun 
jäsenten sotapolut  ja sotapäiväkirjat.  Sukuseuran sivuille lisätään linkki sotapolku-
sivustolle. 

 Seuraavan kokouksen pitopaikaksi esitettiin Keski-Suomen aluetta, esim. Keuruuta. 

 Uusiksi sukutuotteiksi ehdotettiin mm. jääkaappimagneettia, silmälasikoteloa ja 
silmälasiliinaa, kaulaliinaa, lippistä ja puhelinsuojusta. 

11.  Puheenjohtaja Osmo Uosukainen kiitti aktiivisesta osallistumisesta keskusteluun ja päätti         
kokouksen kello 15.

12. Uosukkalan koulupiirin kirjaa nimeltä Vuoksen kylätien varrella on vielä saatavissa Risto Virkiltä, 
puh. 040 5660082.

Osmo Uosukainen Marja Koivula
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirsti Santaholma Pasi Santaholma
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