TIIVISTELMÄ HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 11/2012 (10.11. 2012)
KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

1. KOKOUKSEN AVAUS
Esko Ovaska avasi kokouksen. Samalla hän toivotti sekä kautensa pian
lopettavan hallituksen jäsenet että sukukokouksen valitseman uuden
hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet tervetulleiksi ja totesi saaneensa
myönteistä palautetta erityisesti siitä, että uuteen hallitukseen on löytynyt
nuoria jäseniä.

2. SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLIEN PALAUTE JA JUHLISTA AIHEUTUNEET
KUSTANNUKSET
Juhlista saatu palaute on ollut myönteistä. Sukuseuran jäsenet ovat pitäneet
niin juhlapaikkaa ja ruokaa kuin juhlien ohjelmaakin onnistuneena.
Todettiin, että juhlista koituneet kustannukset pysyivät selvästi juhlia varten
varatun summan alapuolella.
3. SUKULEHTI
Käsiteltiin vuoden 2012 sukulehteen kaavailtuja aiheita. Lehdessä tullaan
mm. esittelemään vasta valittu hallitus, joka aloittaa toimintansa vuoden 2013
alussa, ja kertomaan vuoden tapahtumista ja sukututkimuksen kuulumisista.
Lehden julkaisupäiväksi päätettiin 31.12.2012.
Sukulehtitoimikuntaa uudistettiin. Siihen kuuluvat vuoden 2013 alusta lehden
päätoimittaja Veli-Mikko Ovaska sekä Eero Lankinen, Esko Ovaska, Lauri
Ovaska, Raija Ovaska, Markku Saarinen, Tuulikki Valta ja Maija-Liisa
Yläoutinen.
4. KARJALAN LIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013
Vuoden 2012 sukulehteen tulee lyhyt tiedote Karjalan Liiton tulevista
tapahtumista. Karjalan Liitto järjestää mm. lehtiseminaarin, Suvut kohtaavat
Laatokalla –tapahtuman, Kuulutko sukuuni –tapahtuman ja
sukututkimuspäivät. Karjalaiset kesäjuhlat ovat Porissa 14.--16.6.2013.
5. SUKUSEURAN JÄSENTILANNE
Ovaskan sukuseuraan hyväksyttiin kolme uutta jäsentä. Sukuseuran
jäsenmäärä on nyt 206, ja vuoden 2012 aikana on saatu 40 uutta jäsentä.

6. KARJALAINEN NUORISOLIITTO
Karjalainen nuorisoliitto on pyytänyt suostumustamme Ovaskan sukuseuran
siirtämiselle liiton kannatusjäseneksi. Sukuseurassa ei nimittäin ole
nuorisotoimintaa, joten sen varsinainen jäsenyys nuorisoliitossa saattaisi
heikentää liiton saamia avustuksia.
Nuorisoliitolle ilmoitetaan, että Ovaskan sukuseuran voi siirtää liiton
kannatusjäseneksi. Sukuseura maksaa 50 euron kannatusjäsenmaksun.
7. KUULUTKO SUKUUNI –TAPAHTUMA
Vantaalla järjestettiin 13.—14.10.2012 Kuulutko sukuuni –tapahtuma, jossa
Ovaskan sukuseuran edustajina olivat Eero Lankinen, Veli-Mikko ja VesaMatti Ovaska ja kunniapuheenjohtaja Lauri Ovaska. Sukuseuran pöytä herätti
paljon kiinnostusta ja seura sai runsaasti myönteistä "julkisuutta". Paras
myyntiartikkeli oli sukulehti.
Sukuseuran edustajat kiinnostuivat Vantaan tapahtumassa DNA-tutkimuksen
käytöstä sukututkimuksen apuna. Suora isäketju tutkimalla voitaisiin
varmistaa esimerkiksi, ovatko Ovaskaiset ja Ovaskat todella sukua
keskenään. DNA-tutkimuksesta päätettiin kertoa vuoden 2012 sukulehdessä.
Samalla tiedustellaan, onko jollekulle sukuun kuuluvalle mahdollisesti jo tehty
tällainen tutkimus. Asiaa pohditaan uudelleen, kun nähdään, tuottaako
tiedottaminen tulosta.

