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Hyvät Ovaskan sukuseuran jäsenet ja muutkin sukuun kuuluvat!
Onnea ja menestystä alkaneelle vuodelle!

Ovaskan sukuseuran uusi kolmivuotinen toimikausi on alkanut tosi talvisin merkein.
Hallituksemme on nyt uusiutunut neljällä uudella jäsenellä. Toivon mukaan tällä tavoin uusiutunut ”luuta”
lakaisee hyvin, niin kuin pitääkin. Olemme saaneet uuden sihteerin, Tuulikki Vallan Hyvinkäältä ja näin
edellisen kauden puheenjohtaja‐sihteeri yhdistelmä ei rasita yhtä henkilöä hallituksessamme
kohtuuttomasti. Eero Lankinen hoitaa nyt tuotemyyntiä ja Veli‐Mikko Ovaska on sukututkimuksesta ja
samalla sukututkimusrekisteristä vastaava. Hän hoitaa lisäksi seuramme kotisivut ja päivittää ne neljä
kertaa vuodessa. ‐‐ Nuoren miehen innolla ja taidolla.

Varapuheenjohtajana toimii seuramme perustajajäsen, edellisen kauden sukukirjatoimikunnan
puheenjohtaja, Esko Ovaska, jonka pitkäaikaista työtaakkaa koetetaan hieman helpottaa suururakan
jälkeen.

Edellisen toimikauden hallituksen jäsenten tehtävissä on tapahtunut nyt joitakin muutoksia. Rahaston‐ ja
jäsenrekisterinhoitajan työt taseri‐, jäseri‐ ja pankkiohjelmin hoituvat samalta pöydältä Hilkka Ovaskan
kautta, kuten edellisenä toimikautena. Lisäksi Karjalan Liiton ottama käytäntö, että rahastonhoitaja vastaa
seuramme kautta Karjalan Liittoon kuuluvien jäsenten maksutilitysten varmasta onnistumisesta, on
pakottanut meidät tällaiseen keskitettyyn ratkaisuun. Samoin kirjanpidon hoito helpottuu huomattavasti
tässä mainitulla järjestelyllä.

Raija Ovaska, pitkäaikaisena seuramme jäsenasioita hoitaneena, jatkaa jäsensihteerinä ja leikekirjan
pitäjänä, jälkimmäistä yhdessä Matti Ovaskan kanssa. Raija osallistuu niin ikään suunnitteilla olevaan
sukulehtiprojektiin, jonka tehtäviä hoitaa edellisenä kautena toiminut sukukirjatoimikunta. Lehden
päätoimittaja, Veli‐Mikko Ovaska, suunnittelee ja tekee arvion lehden toimittamiseen liittyvistä
kokonaiskustannuksista.

Sukumatkoista vastaa Mika Ovaska, joka parhaillaan tutkailee tulevan kesän matkamahdollisuuksia Kirvuun
tai muuallekin Karjalaan. Näistä matkasuunnitelmista lisää jäsenkirjeessä, joka lähetetään maaliskuun
lopulla.

Toimintamme pyrkii löytämään uudenlaisiakin kuvioita sukuseuramme toimintaan. Mahdollinen oma lippu,
osallistuminen Karjalan Liiton kesäjuhliin ja lippukulkueeseen sekä mahdollinen tapahtumajärjestely

esimerkiksi Vuosalmen Juvoset‐sukuseuran kanssa. Tahvo Juvonen liittyy vahvasti Ovaskoihin Kirvun
Huopatehtaan pitkäaikaisena johtajana ja Ovaskankylän Vanhan Paavolan omistajana.
Toimintasuunnitelmassamme jo käytännöksi muodostunut iltama‐tapahtuma Munukan sukuseuran kanssa
ei tänä vuonna onnistu Munukkojen kirjaprojektin vuoksi, mutta yritetään vaikkapa seuraavana vuonna
saada ne iltamat toteutumaan.

Jäsenistömme on ikärakenteeltaan pääosin jo ”iltapäivän poikia ja tyttöjä”, joten nuoremman polven
mukaantuloa koetamme edistää tehostamalla jäsenhankintaa. Jäsenhakemuslomakkeen tarpeellisine
liitteineen saa seuramme kotisivuilta netistä osoitteesta: www.ovaskat.net, tai kaikilta seuramme
hallituksen jäseniltä. Toivomme nykyisten jäsenten olevan aktiivisesti mukana uusien jäsenten
hankintakampanjassa. Näinhän te olitte kannustamassa seuramme toimintaa Ovaskan sukukirjan
toteuttamiseksi oikein talkoohengellä lahjoituspanostenne kautta, jonka vuoksi kirjaprojektimme
onnistuikin yhteisvoimin, sen Ovaskuus‐hengen merkeissä, ‐ KIITOS siitä tuesta.

Olkoon siis mottomme: ”Kaikki Ovaskan sukuun kuuluvat, liittykää seuraamme!”

Tuomo Ovaska
”Laurilan Tuomo”

Puheenjohtajan nuija siirtyi Tuula Fokinilta Tuomo Ovaskalle vuoden 2010 alussa.

