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Sukukokous 23.8.2009

OVASKAN SUKUSEURA RY
TOIMINTAKERTOMUS VUOSILTA 2007 – 2009

YLEISTÄ
Sukuseura on toiminut toimintakautensa aikana hyvin aktiivisesti.
Vuonna 2007 keskityimme uusimaan kirjanpito-, jäsenrekisteri- ja sukurekisteriohjelmistojamme
sekä järjestämään sukuseuran 10-vuotisjuhlat. Lisäksi keräsimme kirjoituksia sukukirjaan.
Vuonna 2008 voimia suunnattiin sukukirjan tekemiseen sekä suurten iltamien järjestämiseen
yhdessä Munukan sukuseuran kanssa.
Vuoden 2009 suurin ponnistus oli sukukirjan julkaisukuntoon saattaminen sekä yhdistetyn
sukukokouksen ja kirjanjulkistustilaisuuden järjestäminen.
Kaikkina näinä vuosina olemme lisäksi ylläpitäneet sukurekisteriä, jäsenrekisteriä, kirjanpitoa sekä
Internet-sivuja, myyneet sukutuotteita sekä lähettäneet jäsentiedotteita sukuseuran jäsenille.
JÄSENISTÖ
Sukuseuran jäsenmäärä oli kesäkuussa 168 henkilö- ja perhejäsentä.
Jäsenille on lähetetty vuosina 2007 – 2009 kuusi jäsenkirjettä ja seitsemäs on tulossa vuoden 2009
lopulla.
HALLINTO
Sukuseuran hallintoon ovat kuuluneet toimikaudella 2007 – 2009 seuraavat henkilöt:
Puheenjohtaja, sihteeri, nettivastaava ja juhlavastaava
Sukumatkavastaava
Tuotemyyntivastaava
Sukututkimusvastaava ja kirjatoimikunnan puheenjohtaja
Rahastonhoitaja ja iltamatoimikunnan jäsen
Iltamatoimikunnan jäsen
Varapuheenjohtaja ja kirjatoimikunnan jäsen
Iltamatoimikunnan jäsen
Sukurekisterin ylläpitäjä ja kirjatoimikunnan jäsen
Erityisprojektivastaava
Jäsenvastaava
Sihteerinä 22.4.2007 saakka

Tuula Fokin
Soini Hämäläinen
Maarit Härkönen
Esko Ovaska
Hilkka Ovaska
Jari Ovaska
Lauri Ovaska
Matti Ovaska
Mika Ovaska
Pertti Ovaska
Raija Ovaska
Seppo Ovaska

Hallitus on pitänyt toimintakauden aikana 12 kokousta ja lisäksi hallitus on pitänyt yhteyttä
toisiinsa sähköpostilla ja puhelimitse. Kirjatoimikunta on kokoontunut myös lukuisia kertoja.
Munukan sukuseuran kanssa on pidetty neljä virallista yhteiskokousta, jossa sukuseuraa on
edustanut iltamatyöryhmään kuuluneet hallituksen jäsenet.
Sukuseura kuuluu Karjalaisten sukuyhteisöjen liittoon ja on Karjalan Liiton jäsen.
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SUKUREKISTERI
Sukurekisterin päivitystä varten hankittiin toimintakauden alussa uusi Sukujutut-ohjelma, jolla
sukurekisteriä on ylläpitänyt ajalla 1.1.2007 – 21.5.2009 Mika Ovaska ja sen jälkeen hallituksen
ulkopuolelta Veli-Mikko Ovaska.
Sukurekisteriä on päivitetty tällä toimintakaudella usealla tuhannella henkilöllä. Rekisteri sisältää
tällä hetkellä yli 7 500 henkilön tiedot.

SUKUKIRJA
Kirjatoimikunta, johon on kuulunut puheenjohtajana Esko Ovaska Joutsenosta sekä jäseninä Lauri
Ovaska Keravalta, Pertti Ovaska Imatralta, Mika Ovaska Imatralta sekä taittaja-graafikko VeliMikko Ovaska Mäntsälästä, on saanut Ovaskan sukukirjan valmiiksi. Kirjan julkistus tapahtuu
sukukokouksessa Mäntsälässä 23.8.2009.
Kirja sisältää mm. sukututkimustietoa, haastatteluja ja sukutarinoita. Kirjaa tilattiin painosta
400 kpl erä. Kirjaan liitettäviä sukutaulu-CD-levyjä on tilattu 300 kpl.
Sukukirjaa varten on anottu apurahaa Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiöltä. Apuraha,
suuruudeltaan 750 euroa, on myönnetty ja se saadaan syyskuussa 2009.
Sukukirjaa varten on saatu suvun jäseniltä lahjoituksena 1 025 euroa.

JÄRJESTETYT TAPAHTUMAT
1. Sukuseuran 10-vuotisjuhla järjestettiin Sälinkään kartanossa 2.9.2007.
Juhlaan osallistui yli 80 henkeä.
2. Karjalaiset vanhan ajan iltamat ”Mikkelin markkinat” järjestettiin 11.10.2008 Orimattilan
Jymylinnassa yhdessä Munukan sukuseuran kanssa. Kaikki tarjoilut, ohjelmat ja järjestelyt
tehtiin talkootyönä. Juhlat onnistuivat hyvin ja yleisöä oli tapahtumassa noin 120 henkeä.
Iltamat tuotti voittoa 1 097,68 euroa, joka jaettiin tasan molempien sukuseurojen kesken.
3. Yhdistetty sukujuhla-, sukukokous- ja kirjanjulkistustilaisuus järjestettiin Mäntsälän
seurakuntakeskukseen 23.8.2009.

SUKUSEURAN KUNNIAJÄSENET
Sukuseuran 10-vuotisjuhlassa nimettiin seuran kunniajäseniksi pitkään hallituksessa työskennelleet
Soini Hämäläinen Mäntsälästä, Pertti Ovaska Imatralta ja Yrjö Ovaska Lappeenrannasta.

SUKUTUOTTEET
Sukutuotteita on myyty toimintakaudella seuraavasti:
1. Päytästandaareja 2 kpl
2. Isännänviirejä 3 kpl
3. Pinssejä 28 kpl
4. Sukurekisterimonisteita/CD-levyjä 18 kpl.
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INTERNET-SIVUT
Ovaskan sukuseuralle tehtiin uudet Internet-sivut syksyn 2005 aikana osoitteeseen
www.ovaskat.net. Sivuston sisällön tuotti sukuseuran hallitus ja teknisen toteutuksen teki
Karjalainen internetyhdistys.
Toimintakauden 2007 – 2009 aikana sivuja on päivitetty edelleen Internet-vastaavan antamien
tietojen mukaisesti 31.12.2008 saakka Karjalaisen internetyhdistyksen toimesta ja sen jälkeen
päivittäjänä on ollut Veli-Mikko Ovaska.
Sivuilla on ollut keskimäärin 700-800 vierailua kuukaudessa.
KIRJANPITO- JA JÄSENREKISTERIOHJELMAT
Rahastonhoitaja on hankkinut sukuseuran kirjanpitoa varten kirjanpito- ja jäsenrekisterin ylläpitoa
varten jäsenrekisteriohjelman, joiden avulla kirjanpito ja jäsenrekisterin ylläpito on helpottunut
aikaisemmasta.

LEIKEKIRJA-VALOKUVA-ALBUMI
Sukuseura on alkanut pitää leikekirja-valokuva-albumia sukuseuran järjestämistä tapahtumista.

SUKUMATKAT
Hallitus kysyi halukkuutta sukumatkalle Kirvuun kesällä 2009, mutta vähäisen kiinnostuksen
vuoksi matka peruuntui.

