
 
 
UOSUKAISTEN SUKUSEURAN VARSINAINEN VUOSIKOKOUS 
 
Aika 05.07.2008 klo 15.00 – 16.30 
Paikka Lahden kansanopisto, Harjukatu 46, Lahti 
 
 
PÖYTÄKIRJA 
 

1. Kokouksen avaus 
Sukuseuran puheenjohtaja Markku Uosukainen avasi kokouksen. 
 

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Osmo Uosukainen, sihteeriksi 
Marja Koivula ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kauko 
Uosukainen ja Taisto Uosukainen. 

 
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 
Kutsut oli postitettu 14.2. Lisäksi seurapalstalla Karjala-lehdessä oli tieto 
kokouksesta 28.2. ja 22.4. sekä sukujuhlat 2008 luettelossa 
toukokuusta alkaen kerran viikossa. Sääntömääräinen vuosikokous 
ilmoitettiin Karjala-lehdessä 12.6.2008. 

 
4. Hyväksyttiin kokouksen esityslista. 

 
5. Tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 

 
Rahastonhoitaja Terttu Uosukainen esitti tilinpäätöksen, joka osoitti 
1073 euroa ylijäämää sekä tilintarkastuskertomuksen. Puheenjohtaja 
Markku Uosukainen esitti vuosikertomuksen vuodelta 2007. 
 

6. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja 
muille     vastuuvelvollisille. 

 
7. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu 

 
Puheenjohtaja Markku Uosukainen esitteli toimintasuunnitelman 
vuodeksi 2008 ja rahastonhoitaja Terttu Uosukainen tulo- ja 
menoarvion. Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. 
Päätettiin pitää liittymismaksu ennallaan 5 eurossa ja jäsenmaksu 10 
eurossa.  
 
Keskustelussa esitettiin Uosukaisten sukukirjan uuden painoksen 
toimitustavaksi erilaisia vaihtoehtoja, joiden pohjalta hallitus valmistelee 
asiaa edelleen. 
 
Hallitusta evästettiin ylijäämän käytöstä; sukukirjan toisen osan hinnan 
alennukseen tai suunnitellun Karjalan matkan hinnan tukemiseen tai 
muulla vastaavalla tavalla jäsenistön eduksi. 



 
8. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta 

 
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Uosukainen. Hallituksen 
jäseniksi valittiin Marja Koivula, Hanna Salminen, Jyrki Uosukainen, 
Terttu Uosukainen ja Taisto Uosukainen. Varajäseniksi valittiin Aili Wiik 
ja Juho Juutilainen.  
 
 

9. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta 
 

Tilintarkastajaksi valittiin Jukka Uosukainen ja varatilintarkastajaksi 
Minna Harju.  
 
Tilintarkastaja huomautti, että seuran toimikausi on vuosikokousten 
välinen aika ja tilikausi on kalenterivuosi, mutta varsinainen 
vuosikokous vain joka toinen vuosi. Seuraavaan vuosikokoukseen tulee 
valmistella toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio koko toimikaudelle 
sukuseuran sääntöjen edellyttämällä tavalla. 
 

10. Muut asiat 
 

Sukukokoukselle ei ollut esitetty muita asioita. 
 

11. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtajana toiminut Osmo Uosukainen päätti kokouksen kiittäen 
Ensio Uosukaista  ansiokkaasta työstä sukuseuran eteen. 

 
12. Vapaa sana kokousedustajille 

 
Jarmo Uosukainen kertoi Uosukkalan kyläkirjan toimittamisesta ja 
julkaisemisesta.  
 
Mauri Silfverhuth esitti suvun vanhimman, Hilja Koskelan 104-
vuotishaastattelun.  

 
  

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 
  
Markku Uosukainen   Marja Koivula 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
Pöytäkirja tarkastettu: 
 
 
  



Kauko Uosukainen   Taisto Uosukainen 


