
UOSUKAISTEN SUKUSEURAN VARSINAINEN VUOSIKOKOUS 

Aika 14.7.2012 klo 13.00 – 14.40 

Paikka  Lautsian Lomakeskus, Lautsiasali  

 Lautsiankuja 20, HAUHO 

PÖYTÄKIRJA 

1. Kokouksen avaus 

Sukuseuran puheenjohtaja Markku Uosukainen toivotti osallistujat 
tervetulleiksi.  

Sukuseuran jäsenten Ensio Uosukaisen Ja Hanna Salmisen muistoksi 
sytytettiin kynttilä.  

Tarmo Haarala kertoi sukututkimuksen tilanteesta ja erityisesti ennen sotia 
tapahtuneesta kehityksestä ja uusista löydöistä suvusta. Kansallisarkistolta on 
saatu lupa tutkia digitoituja arkistoja Kannaksen kirkonkirjojen osalta. 6700 
Uosukaista tietokoneella. Uudempia tietoja puuttuu vielä. Noin 8000 
Uosukaista tulee sisältymään uuteen kirjaan, joka valmistunee ensi vuonna. 
Tutkimuksessa on noudatettu biologista näkökulmaa. Viljo Vesterinen, Laila 
Pullinen jne. ovat Kivennavan haaran Hyttisten kautta sukua. Aineistoon 
sisältyy mm. Tuomas Antinpoika Uosukaisen perukirja 1890-luvulta 
ensimmäisen vaimon kuoltua. Huomionarvoista, että perukirjat tehtiin 
Kannaksella suomeksi.  Tytär peri pitkälle 1900-luvulle puolet siitä mitä poika. 

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

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Osmo Uosukainen. Sihteeriksi valittiin 
Marja Koivula, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Anneli Äikäs ja 
Annikki Kallio. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

(kutsut postitettu jäsenille 5.3. ja osoiterekisterissä oleville 7.3., 
järjestöpalstalla Karjalassa 19.1. ja 26.4. sekä sukujuhlat 2012 luettelossa 
toukokuusta alkaen kerran viikossa, sääntömääräinen vuosikokousilmoitus 
Karjalassa 21.6.2012). 

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi. 

4. Hyväksytään kokouksen esityslista 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista. 

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 

Rahastonhoitaja Terttu Uosukainen esitteli tilinpäätöksen1.1.2011-
31.12.2011.  



Tuotot 1280 euroa. Kulut 926,76. Tuottojäämä 353,24.  

Tase: Vastaavaa/vastattavaa 11187,73 €. Hyväksyttiin tilinpäätös. 

Kaukon ponsi: Lisää tuotteiden markkinointia. 

Sukuseuran puheenjohtaja esitteli vuosikertomuksen 2011.   

Toiminnan tarkastaja Jukka Uosukainen luki toiminnantarkastajan lausunnon. 
 

Sukuseura kiitti Terttu Uosukaista tarkasta ja seikkaperäisestä tilinpidosta. 

 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä  

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

Vahvistettiin tilinpäätös yksimielisesti ja myönnettiin vastuuvapaus 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 
 

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

jäsenmaksun suuruus 

(nykyinen liittymismaksu 5 € ja jäsenmaksu 10 €). 
 
Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta. 
Tarmo Haarala esitti, että nettivastaava veisi sukuseuran Facebookiin. Nuoret 
on saatava innostumaan mukaan Facebook-sivuille. Nuoria toivotaan mukaan 
jatkossa tietyn teeman perusteella. 

Jukka Uosukainen tiedusteli arviota toimintasuunnitelman vaatimista kuluista.   

Päätettiin, että sukuseuralle perustetaan Facebook-ryhmä. 

Päätettiin myös, että sukukirjan tekoa voidaan sponsoroida seuran varoista. 
Ensin julkaistaan vain tauluosa täydennettynä. Valokuvamateriaali toimitetaan 
rahastonhoitajalle.  

Vahvistettiin toimintasuunnitelma edellä olevilla lisäyksillä. 
Vahvistettiin tulo- ja menoarvio. Liittymis- ja jäsenmaksut entiset. 

 

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Markku Uosukainen. Valittiin hallitukseen 
Ari Puuri Hanna Salmisen tilalle ja Aili Wiik Jyrki Uosukaisen tilalle. 
Hallituksen varajäseneksi valittiin Emmi Uosukainen. 

 

 



9. Valittiin toiminnan tarkastajaksi Jukka Uosukainen ja 
varatoiminnantarkastajaksi Minna Harju. 

 

10. Sukukirjan julkaisun valmistelu 

Edelleen voi lähettää kuvia, tekstiä ja muuta aineistoa sukukirjaa varten.  

11. Puheenjohtajana toiminut Osmo Uosukainen kiitti luottamuksesta ja 
osanottajia aktiivisesta osallistumisesta. 

 

12. Seuraavan sukukokouksen paikaksi esitettiin Helsinkiä. Valkjärveä esitettiin 
paikkakunnan esittelemiseksi nuorille. Nuoret haluavat Linnanmäelle tai 
Imatran uuteen kylpylään. Nuorille järjestetään mahdollisesti oma matka 
Valkjärvelle. 

 

13. Sukuseuran puheenjohtaja esitteli päivän jatko-ohjelmaa ja mahdollisuuden 
katsoa Juho Juutilaisen Suontaan matkan kuvat.  

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

Osmo Uosukainen  Marja Koivula 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

Anneli Äikäs   Annikki Kallio 

 

 

 


