
PÖYTÄKIRJA

UOSUKAISTEN SUKUSEURAN VARSINAINEN VUOSIKOKOUS

Aika 19.7.2014 klo 17.00 – 18.42

Paikka Suomenlinnan upseerikerho

1. Kokouksen avaus

Sukuseuran puheenjohtaja Markku Uosukainen toivotti osallistujat tervetulleiksi. 

Markku Uosukainen kertoi sukututkimuksen tilanteesta. Tutkimus on laajentunut 
aiemmasta merkittävästi, koska suvun miniät ja tyttärien perheet jälkeläisineen on 
otettu mukaan sukupuuhun. Tavoitteena on, että sukututkimus tehdään biologisen, 
objektiivisen periaatteen mukaan. Ensio Uosukaisen ansiokkaassa sukutaulussa, joka 
julkaistiin sukukirjassa, oli sotaa edeltävistä esivanhemmista tutkittu tarkimmin 
omaa sukuhaaraa koskevat osat - joten Uosukaisia puuttui paljon vielä tältäkin ajalta.

Suvun uunituoreessa roll-up -kuvatelineessä on kuva, joka on otettu Valkjärven 
kirkonkylällä 5.8.1928.

Puheenjohtaja onnitteli Riitta Uosukaista Pro Karelia –mitalista, joka hänelle on 
myönnetty karjalaisen kulttuurin esillä pitämisestä. 

Riitta Uosukainen totesi avauspuheenvuorossaan, että karjalainen ja pohjalainen 
kulttuuri perustuvat erilaisille kulttuurisille arvoille, vaikka kummassakin naisilla on 
vahva rooli. Riitta Uosukainen mainitsi esimerkkinä Irma Kortelaisen Kemijärveltä. 
Hän on mahtava Uosukainen, jonka pojat ovat menestyneet hyvin. Irma hoiti 
samanaikaisesti tehtäviä kunnallispolitiikassa ja sairasta miestään. Toisena 
esimerkkinä hän mainitsi Ension vaimon Mairen sukuun naituna miniänä. Miniöistä 
ykkönen on tietysti rahastonhoitaja Terttu Uosukainen.  Vaikka Riitta Uosukainen 
keskittyi puheenvuorossaan tällä kertaa naisiin, hän totesi myös, että Uosukaisten 
miehet eivät ole ollenkaan hassumpia. Ovat rotumiehiä, heidän kanssaan on hyvä 
elää.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi 
äänten laskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Eija Viitalaa ja ehdotusta kannatettiin. 
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi  Eija Viitala, sihteeriksi Marja Koivula, 
pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Anna Vartiainen ja Petra Marvaila.



3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

(kutsut postitettu jäsenille 1 5.3.2014 ja osoiterekisterissä oleville 7.3.2014, lisäksi 
ilmoitus järjestöpalstalla Karjalassa 27.2. ja 5.6. sekä sukujuhlat 2014 -luettelossa 
toukokuusta alkaen kerran viikossa. Sääntömääräinen vuosikokousilmoitus 
Karjalassa 19.6.2014.

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Rahastonhoitaja Terttu Uosukainen esitteli tilinpäätöksen 1.1.2013-31.12.2013. 

Tuotot 1583,70 euroa.  Kulut 111,96. Tuottojäämä 471,74. 

Tase: Vastaavaa 10 879,30. Ylijäämä 477,46

Sukuseuran puheenjohtaja Markku Uosukainen esitteli vuosikertomuksen 2012-
2013. Sukuseurassa oli 129 jäsentä vuoden 2013 lopussa. 

Kokouksen puheenjohtaja luki toiminnantarkastajan, Maija Lindforsin, lausunnon.

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

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 
       jäsenmaksun suuruus

Puheenjohtaja Markku Uosukainen esitteli toimintasuunnitelman sekä tulo- ja 
menoarvion.   

Vuosikokous vahvisti toimintasuunnitelman vuosille 2014-2015 sekä liittymis- ja 
jäsenmaksut. Liittymis- ja jäsenmaksut pidettiin entisinä eli liittymismaksu on 5€ ja 
jäsenmaksu 10€.

Tulo- ja menoarvio vahvistettiin.

 



8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Markku Uosukainen. Valittiin hallitukseen 
varsinaisiksi jäseniksi Ari Puuri, Aili Wiik, Juho Juutilainen, Terttu Uosukainen ja Marja 
Koivula. Varajäseniksi valittiin Emmi Uosukainen ja Eija Viitala.

9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Valittiin toiminnantarkastajaksi Maija Lindfors ja varatoiminnantarkastajaksi Pasi 
Santaholma.

10. Sukukirjan sukutaulosan julkaisu ja valmistelu

Markku Uosukainen kertoi hallituksen suunnitelmasta elävöittää uutta julkaisua tarinoilla
lapsuusajan Karjalasta, evakkomatkasta ja asettumisesta sekä sopeutumisesta uusille 
asuinsijoille. Varsinaisen sukututkimuksen sotaa edeltävien sukupolvien aineiston 
valmistuttua julkaistaan koko aineisto. Tavoitteena on saada julkaisu valmiiksi vuoden 
2015 aikana. 

Tarmo Haarala totesi, että lyhyiden tarinoiden toimittaminen ei ole ongelma, kunhan 
niitä lähetetään toimittajalle.  Tarinoiden keräämiseen saatiin evästystä, mm. suvun 
edesmenneen vanhimman, Hilja Koskelan, kertomia muisteloita esimerkkinä.

Kuvia, tekstiä ja muuta aineistoa voi edelleen lähettää myöhemmin julkaistavaa 
sukukirjaa varten. Todettiin, että sukukirjan laatu ja sisältö ovat tärkeämmät kuin 
aikataulu. 

11. Seuraava sukukokous

Seuraavan sukukokouksen paikaksi esitettiin Turkua. Markku Uosukainen totesi, että 
jälleen saattaisi olla itäisen Suomen vuoro, esim. Imatra, Savonlinna tai Hamina. Myös 
Joensuu mainittiin.  Imatra sai kannatusta.

Markku Uosukainen kiitti Hallapuroja avusta Suomenlinnan kokouksen käytännön 
järjestelyissä. 

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.42. 



Vapaa sana

Juho Juutilainen kertoi ajatuksista kotisivujen uudistamiseksi.  

Sukutaulua olisi mukava katsoa netistä. Yksi vaihtoehto on salasanasuojattu nettiversio. 

Esitettiin myös toivomus kartasta entisajan kotikonnuilta ja linkistä, missä mikin 
sukuhaara on asunut.  Sukutauluosiota toivottiin myös rompulle.

Kesällä 2015 on Valkjärvi-pitäjäjuhlat Valkjärvellä 26.-28.6.2015. Silloin pyritään 
järjestämään käyntejä entisillä kotisijoilla. 

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Eija Viitala Marja Koivula
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Anna Vartiainen Petra Marvaila


