Ol’okan Sugu ry:n
historia 2003 -2013

”Kun tunnet juuresi, tiedät kuka todella olet.
Sinun ei tarvitse mennä polvillesi minkään,
ei kenenkään edessä”
Alex Haley

Laatineet 19.9.2013 Aulis Oljakka ja Seppo Ohisalo
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Sukuseuran 10-vuotishistoria
Sukuseuran perustamiseen johtavat tapahtumat saivat alkunsa
marraskuussa 1998, kun Aulis Oljakka aloitti sukututkimuksen. Tutkimuksiin
liittyvissä tapaamisissa useat sukuun kuuluvat henkilöt kehottivat Aulista
miettimään sukuseuran perustamista. Syksyllä 2003 aika oli kypsä seuran
perustamiseen. Edessä oli suurhanke, sukututkimuksen saattaminen kirjaksi.
Perustamiskokous pidettiin Imatran Kylpylässä 5.10.2003. Kokouksen avasi
Aulis Oljakka kertoen miksi olemme kokoontuneet tähän tilaisuuteen ja
minkälaisten vaiheiden kautta on päädytty perustamaan sukuseuraa. Aulista
alkoi kiinnostaa isänsä Oljakan suvun menneisyys ja juuret. Sukututkimus oli
paisunut kuuden edellisen talven aikana niin, että tietoa oli kertynyt jo
vaikkapa kirjaksi asti. Kokouksessa, jossa läsnä oli 21 henkilöä, puhetta johti
Kauko Ohisalo ja sihteerinä toimi Seppo Ohisalo. Esityön kokoukseen oli
tehnyt Seppo Ohisalo, Aulis Oljakka ja Kauko Ohisalo, laatien seuralle mm.
ehdotuksen säännöiksi, jotka kokous pienin muutoksin hyväksyikin.
Kokous päätti yksimielisesti sukuseuran perustamisesta. Perusteluissa tuli
seuraavia asioita esille; sukua on selvitetty taaksepäin n. 1750-luvulle asti,
sukuseura voi kertoa kirjallisessa muodossa jälkipolville suvun historiaa,
mistä me olemme tulleen ja missä olemme asuneet. Kauko Kokki esitti
sukuseuran nimeksi Ol’okan Sugu ry. Nimi on karjalaista alkuperää ja on
suvun kantamuotoa, sopien hyvin perustettavalle sukuseuralle.
Seuran tarkoitus kirjattiin sääntöjen 2. pykälään: ”harrastaa ja edistää
karjalaisuutta sekä selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun
perinteitä ja esi-isien sekä muiden ”tuon ilmaisiin” menneiden suvun jäsenten
muistoa. Ylläpitää yhteyttä sukuun kuuluvien henkilöiden välillä ja tutustuttaa
heitä toisiinsa, sekä lujittaa sukulaisuuden ja yhteenkuuluvuuden tuntoa
seuran jäsenissä.”
Kokous valitsi yksimielisesti seuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi Seppo
Ohisalon. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Kauko Kokki, Jari Oljakka,
Raili Oljakka, Johannes Maljanen ja Tapio Ranta. Yleisvarajäseniksi valittiin
Teuvo Oljakka, Raimo Oljakka ja Kauko Ohisalo. Kokouksen ehdotuksen
mukaisesti hallitus valitsisi Jari Oljakan varapuheenjohtajaksi.
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Seuran toiminta alkoi ripeästi starššoin, puheenjohtaja Seppo Ohisalon
johdolla. Perusilmoitus yhdistysrekisteriin jätettiin jo 8.10.2003. Seuran
säännöt vahvistettiin Patentti- ja rekisterihallituksessa15.1.2004, jolla
päivämäärällä yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin numerolla 188584.
Jäsenhankinta käynnistyi jo perustamistilaisuudessa, ensimmäisenä
jäseneksi liittyi Kauko Ohisalo, ollen Ol’okan Sugu ry:n ainaisjäsen numero 1.
Jäsenkehitys oli ripeää, ylittäen kaikki ennakkoarvailut. Vuoden 2003 loppuun
mennessä seurassa oli jo 100 jäsentä. Perustamisen tarpeellisuudesta kertoo
se, että jäsenkehitys jatkui myönteisenä myös koko vuoden 2004. Seuran
jäsenmäärä oli vuoden lopulla yhteensä 176, joista 26 ainaisjäsentä, 104
vuosijäsentä ja 46 nuorisojäsentä.
Virstanpylväitä matkan varrelta:
Uuksun suvut-näyttelyn seura järjesti tekeillä olevan kylä- ja sukukirjan
aineiston pohjalta 5. – 6.3.2004 Juankoskella Ruukinpytingissä. Näyttely sai
runsaasti huomiota paikallislehdessä, jonka ansiosta näyttelyssä kävi sen 11
tuntisen aukiolon aikana yli 70 henkeä, kaukaisimmat Helsingistä asti.
Kirjaan liittyvä sukutapaaminen oli Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiön
(KKES) omistamalla, Olli Tiaisen majalla, Liperin Ylämyllyllä 19.6.2004.
Tilaisuudessa esiteltiin raakaversio tulevasta kirjasta. Lauantai-iltapäivästä
karjalaisen pitopöydän äärellä auringonpaisteessa nautti runsas 60 henkeä.
Suku- ja kyläkirja saatiin kirjapainosta 12.7.2004. Julkaisutilaisuus oli
Juankoskella Hotelli Niskakoskessa 24.7.2004. Kirja sai varsin myönteisen
vastaanoton sekä kerrassaan hyvät arvostelut, mm. Sukututkimusseuran
aikakauslehdessä Sukuviestissä 1/2005. Huhtikuussa seuran hallitus oli
vaikean ratkaisun edessä painatuksesta päättäessään. Aluksi aiottiin tilata
300 kappaletta. Jälkiviisaasti voi todeta hallituksen tehneen oikean päätöksen
tilatessaan 500 kirjaa. Kirja olisi loppunut 300 kappaleen painoksena jo
helmikuussa 2005. Tällä hetkellä kirjaa on myymättä vain runsas 30 kpl.
Ensimmäinen kotiseutumatka Uuksulle suoritettiin 27. – 29.5.2005.
Matkalle lähdettiin kahdella bussilla, toinen tuli Kemistä, toinen Turusta
Tohmajärvelle, josta bussit jatkoivat matkaa yhdessä. Matkalaisia helli kaunis
auringonpaisteinen, lämmin sää. Palaute matkasta oli todella runsas ja
yksinomaan ylistävä. Osa matkalaisista vieraili vielä sunnuntaina Valamossa.
Matkalle osallistui 61 henkeä, joista sukuseuran jäseniä 34.
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Jäsenmäärä ylitti 200 vuonna 2006. Jäseniä seurassa oli 31.12. yhteensä
203, joista ainaisjäseniä oli 37, vuosijäseniä 121 ja nuorisojäseniä 45.
Sukutapaaminen 11. – 13.8.2006 pidettiin Kotka-Kymin seurakuntayhtymän
omistamassa kurssikeskuksessa, Höyterissä. Sää suosi tapahtumaa. Kaunis
auringonpaiste auttoi juhlien onnistumista. Perjantain aikana kokoontui
iltapalalle väkeä jo 20 henkeä. Ilta kului saunomisen ja tutustumisen
merkeissä. Lauantaina parhaimmillaan koolla oli 88 juhlijaa. Osan väestä
poistuessa lauantai-illan aikana, sunnuntaina aamupalalle ilmestyi vielä 47
henkeä. Kaukaisimmat osallistujat saapuivat jo perjantaina Etelä-Ruotsista.
Saadun palautteen perusteella tapahtuma oli onnistunut ja ikimuistoinen.
Sukukokous 12.8.2006 järjestettiin sukutapaamisen yhteydessä Höyterissä.
Kokoukseen osallistui 59 henkeä. Puheenjohtajana toimi Pentti Ranta
Kankaanpäästä ja sihteerinä Taina Salo Mustialasta. Käsiteltiin 11-kohtainen
sukukokouksen kutsussa mainittu asialista. Sääntöjä muutettiin siten, että
kannatusjäsenyys tuli mahdolliseksi. Jari Oljakka jättäytyi hallitustyöstä
omasta pyynnöstään, hänen tilalleen valittiin uudeksi jäseneksi Taina Salo.
Puheenjohtajana jatkamaan kokous valitsi yksimielisesti Seppo Ohisalon.
Syksyn 2007 aikana seura uusi kirjanpitonsa, siirtyen manuaalisesta
tietokonepohjaiseen järjestelmään. Uuden ohjelman myötä talouden
reaaliaikainen seuranta helpottui, myös jäsenrekisterinpito selkiytyi.
2. kotiseutumatka Uuksulle tehtiin 6. – 8. kesäkuuta 2008. Matkalle
osallistui 39 henkeä. Rajan ylitys kesti runsaat 5 tuntia! Marraskuussa 2007
varattu perhemajoitus Salmissa vaihtui vain muutama viikko ennen matkaa
hotellimajoitukseen Viteleessä. Lauantain 7.6. illanvietossa matkalaisille
esiintyi 8 henkinen karjalainen tanssi- ja lauluryhmä Nuosjärveltä.
Toinen sukutapaaminen Partaharjun opistolla Pieksämäellä oli 7. – 9.
elokuuta 2009. Tapaamisen yhteydessä 8.8. oli sukukokous, jossa puhetta
johti Tuomo Oljakka, sihteerinä toimi Aira Sumiloff. Kokouksessa vahvistettiin
tilinpäätökset ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaudet. Valittiin myös jäsenet
hallitukseen tulevaksi kolmivuotiskaudeksi. Puheenjohtajana jatkoi Seppo
Ohisalo sekä jäseninä Taina Salo, Kimmo Karhunen, Petri Ranta, Johannes
Maljanen, Seppo Peiponen ja Mika Oljakka. Yleisvarajäseniksi valittiin Tiina
Oljakka, Raimo Oljakka ja Kauko Ohisalo. Hallituksen 8.8. pidetyssä
järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Taina Salo.
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Perjantaina nostimme salkoon klo 17.00 Karjalan viirin. Lauantaiaamun
aikana lisää sukua saapui Partaharjulle. Osallistujia oli runsas 50,
kaukaisimmat 1400 km päästä Etelä-Ruotsista. Aamupalan jälkeen nostimme
salkoon Suomen lipun, jonka kunniaksi lauloimme Siniristilippumme.
Leirikeskuksen luontokirkossa Isä Timo Mäkirinta piti hartaushetken sekä
panihidan edellisen sukutapaamisen jälkeen tuonilmaisiin menneille suvun
jäsenille ja siunasi paikalle tuodut ikonit, mm. Marjatta Kuosmasen Jumalan
äidin ikonin, jonka Marjatta luovutti seuralle kokouksen aikana.
Iltapäiväjuhlassa Hannu Brelo esitti suakkunoita ja karjalankielisiä lauluja
Säestäjänään Mika Tarkkonen. Ilta jatkui syömisen, saunomisen ja tanssin
merkeissä.
Nettiaikaan seura siirtyi huhtikuussa 2006. Solmitussa sopimuksessa sivujen
ylläpidosta vastasi Karjalainen internetyhdistys ry. Seuran hallitus ei ollut
tyytyväinen sivujen ylläpitoon. Pitkällisten ponnistelujen jälkeen saimme
maaliskuussa 2009 uudistettua kotisivut. Sivujen päivitys ja ajan tasalla pito
siirtyi sukuseuralle. Ensimmäisen 8 kuukauden aikana sivuilla vierailtiin 1558
kertaa. Kävijöitä oli lähes jokaisesta maanosasta, toki kotimaasta eniten.
Sukuvaakuna valmistui loppukesästä 2009. Suunnittelusta ja
toteutuksesta vastasi Petri Ranta. Graafinen toteutus oli Päivi
Morrin käsialaa. Symboliikassa kilven jako neljään kenttään
kuvaa sitä, miten kantaisä Prokop, hallinnoi tilaa numero 4.
Toisaalta se kuvaa sitä, miten suku on levinnyt joka suunnalle.
Hopeinen sulkakynä, kultaisella terällä punaisessa kentässä, muistuttaa
kantaisä Prokopista; nimen perimä tulee kreikankielisestä nimestä Prokopios
(historioitsija 500-luvulta). Sulkakynä symbolisoi myös suvun rakenteen
selvittämistä sukututkimuksen avulla. Kultaisen kärjen osoittaminen vaakunan
keskelle kuvaa sukututkimuksen seurauksena tapahtunutta suvun
yhdistymistä. Alakulman hopeinen aaltokorko kuvaa Uuksunjokea, joka on
ollut hyvin keskeinen tekijä suvun historiassa.
Kypärän koristeena olevat kultaiset tähkät kuvaavat elinkeinoa, joka on
vallinnut suvulla Uuksulla. Kypärän peite noudattaa kilven värejä, vuoripuoli
hopeaa ja päällipuoli punainen. Tukkikeksit kannattelevat nauhaa jossa suvun
nimi on. Värit tulevat Karjalan heraldisista väreistä; punainen, hopea, kulta.
Vapaajäsenyys 85 vuotta täyttäneille myönnettiin seuraavan vuoden alusta,
milloin jäsen on täyttänyt 85 vuotta hallituksen kokouksessa 16.1.2010.
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Jalmari Ohisalo luovutti sukuseuralle 12. päivä huhtikuuta 2010
ulkomuistista vuonna 1990 maalaamansa synnyinseutunsa maisemia
kuvaavan taulun ”Karjalan maisemia”.
Pöytästandaari, adressit ja onnittelu- sekä käyntikortit valmistuivat
loppuvuodesta 2010 Harri Maljasen sukuvaakunan pohjalta suunnittelemana.
Kotiseutumatkalle Uuksulle 29. – 31.5.2011 osallistui 28 henkeä. Osa
majoittui Jouhkin Mikulain kotipaikalle v. 2008 perustetussa pienessä
lomakylässä. Pieni osa majoittui ystävämme Galinan luona entisessä
Kohosen Sirkan mummolassa. 11 matkalaista asui Pitkärannan ns.
pikkuhotellissa. Mennen tullen ruokailtiin Ruskealan kirkon ruokalassa.
Nettisivut saatiin kevään 2011 aikana myös ruotsinkielisiksi, tärkeimpinä
yhdistyksen säännöt ja toimintakertomukset.
Isännänviirit, jotka myös suunnitteli Harri Maljanen, tulivat myyntiin keväällä.
Niitä myytiinkin melko mukavasti, seuran varastoon jäi viirejä 8 kpl.
Alkuvuodesta 2012 seuraa perustamisesta alkaen seuraa luotsannut Seppo
Ohisalo ilmoitti luopuvansa puheenjohtajuudesta.
Sukutapaaminen 11. – 12.8.2012 oli Kangasalla, Ilkon kurssikeskuksessa.
Perjantaina 10.8. klo 17.00 sukuviiri liehui ensimmäistä kertaa juhlistamassa
suvun tapaamista. Ilta jatkui perinteisesti. Lauantaiaamun aikana saapui lisää
juhlijoita, kaikkiaan tapahtumaan osallistui nelisenkymmentä henkeä.
3. varsinaisessa sukukokouksessa 11.8.2012 puhetta johti Pentti Ranta,
sihteerinä toimi Aira Sumiloff. Vahvistettiin tilinpäätökset ja myönnettiin tili- ja
vastuuvapaudet. Valittiin jäsenet hallitukseen tulevaksi 3-vuotiskaudeksi.
Seuraajaksi luopuvalle puheenjohtajalle Seppo Ohisalolle valittiin Sari
Ukkonen. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Kimmo Karhunen, Raimo Oljakka,
Tiina Oljakka, Seppo Peiponen, Petri Ranta ja Taina Salo. Yleisvarajäseniksi
valittiin Kauko Ohisalo, Aulis Oljakka ja Jari Oljakka. Uusi hallitus piti heti
järjestäytymiskokouksen, jossa varapuheenjohtajaksi valittiin Petri Ranta.
Jäsenmäärä 31.12.2012 oli yhteensä 220 henkeä, heistä ainaisjäseniä 61,
vuosijäseniä 113, vapaajäseniä 5 ja nuorisojäseniä 41. Jäsenistä 29 henkeä
oli kannattajajäseniä.
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Tiedotustoiminnassa
yhteydenpitovälineenä
on
ollut
jäsentiedote
”HEIMOLAN’E”, joka on ilmestynyt 10 vuoden aikana 34 kertaa, sisältäen
yhteensä 302 sivua. Vuodesta 2005 tiedote alkoi ilmestyä värillisenä. 2008
muuttui lehden tulostustekniikka ja paperilaatu. Tuloksena oli entistä
laadukkaampi jäsenlehti. Palautteen mukaan tiedote on ollut kaivattu yhdysside. Tiedote sisältää suku-uutiset, joissa on kerrottu suvun piirissä tulevat
merkkipäivät, joskin myös kuolinviestit. Joulukuun 2009 ”Heimolan’e” n:o 25,
sisälsi Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leon joulutervehdyksen suvulle.
Yhdistyksen talous on ollut koko toiminta-ajan vahva. Talouden ja muiden
perusasioiden ollessa kunnossa, se helpottaa lähtemistä seuraavalle
vuosikymmenelle.
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