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Tervehdys jokaiselle Okkonen
sukuseuramme jäsen. Sukuseuralla on ilo tervehtiä
mukaan tulevalle toimintakaudelle. 

Sukukokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman pohjalta hallitus on linjannut tulevan to
mintakauden teemoiksi viestinnän uudistamisen, jäsenistön aktivoinnin,
sen ja jäsenmäärän kaksinkertaistamisen. 

Tässä uutiskirjeessä (jäsenkirjeess
taisista ja tulevista sekä vuodenaikaan liittyvi
nen, joka saisi sukulaiset aktivoitumaan sukuseuran toimintaan ja aktiivisesti kehittämään y
dessä hallituksen kanssa toimintaamme.

  
HIEMAN ASIAA SUKUSEURASTAMME

Okkonen-Ockenström -sukuseura 
1951. Se on siten vanhimpia juuriltaan talonpoikaisia sukuseuroja maassamme. S
61-vuotias, voitaneen jo näin sukulaisten kesken 

Tässä yhteydessä on hyvä maini
me haluamme ja tervetulleiksi toivot
jotka olette uusia sukumme uutiskirjeen vastaanottajia ja tutustutte ehkäpä ensimmäistä kertaa suk
seuraamme. 

Lähtökohtaisesti jäseniksemme ovat tervetulleita kaikki, jotka sukuumme kuuluvat. Tarkemmin määr
teltynä Okkosten lisäksi tapahtuneiden nimenmuutosten jälkeen sukuumme kuuluvat myös Ocke
strömit, Oulasvirrat, Järventaukset, Olasteet ja Vaajoensuut, sekä luonnollisesti myös äidin puolelta 
polveutuvat ja siten uuden nimen saaneet. Tervehdys siis kaikille meille!
 

SUKUJUHLA JA VUOSIKOKOUS

Sääntöjen mukainen sukuseuramme vuosikokous pidettiin 
17. kesäkuuta 2012. Kokouksessa oli osallistujia 
ta. Hallituksen kokoonpano on luettavissa kohdasta 

Sukujuhla oli Maaselän Etapissa. Juhlaan osallistui n. 70 henkilöä. Juhlassa 
vahvisti ohjelma, sukulaisten seura ja maittava ruoka.

Sukukokouksen yhteydessä julkaistiin Okkos
tietoa jäljempänä tässä uutiskirjeessä. 
 

SUKUSEURA INTERNETISSÄ JA SOSIAALISESSA MEDIASSA

Sukuseuran Internet-sivusto on uudistettu kokonaisuudessaan. Sivuille on koo
tu kaikki tarpeellinen mitä jäsen ja/tai 
voit tilata sukukirjan, päivittää tietosi sukukirjaan, liittyä sukuseuraan, tutustua 
sukuseuran historiaan, päivittää yhteystietosi,
sukuseuran postituslistalle ja saat uutiskirjee
tuslistalle. Uudet sivut ovat osoitteessa 
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UUTISKIRJE SUKUSEURAN JÄSENILLE JA 

Okkonen-Ockenström -sukuseurasta! Terve sukulaisemme ja
useuralla on ilo tervehtiä jokaista ja toivottaa

mukaan tulevalle toimintakaudelle. Heti alkuun toivotamme myös Hyvää Joulun odotus

Sukukokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman pohjalta hallitus on linjannut tulevan to
mintakauden teemoiksi viestinnän uudistamisen, jäsenistön aktivoinnin,
sen ja jäsenmäärän kaksinkertaistamisen.  

Tässä uutiskirjeessä (jäsenkirjeessä) kerrotaan sukuseuran kuulumisia menn
sekä vuodenaikaan liittyvistä asioista. Toivomme, että sisältö olisi sella

nen, joka saisi sukulaiset aktivoitumaan sukuseuran toimintaan ja aktiivisesti kehittämään y
hallituksen kanssa toimintaamme. 

HIEMAN ASIAA SUKUSEURASTAMME 

sukuseura ry:llä on varsin pitkä historia. Sukuseuramme perustettiin keväällä 
1951. Se on siten vanhimpia juuriltaan talonpoikaisia sukuseuroja maassamme. S

näin sukulaisten kesken puhua instituutiosta. 

hyvä mainita myös siitä keille sukuseuramme on tarkoitettu
tervetulleiksi toivotamme? Tämä kertauksena kaikille meille, 

jotka olette uusia sukumme uutiskirjeen vastaanottajia ja tutustutte ehkäpä ensimmäistä kertaa suk

Lähtökohtaisesti jäseniksemme ovat tervetulleita kaikki, jotka sukuumme kuuluvat. Tarkemmin määr
uneiden nimenmuutosten jälkeen sukuumme kuuluvat myös Ocke

strömit, Oulasvirrat, Järventaukset, Olasteet ja Vaajoensuut, sekä luonnollisesti myös äidin puolelta 
polveutuvat ja siten uuden nimen saaneet. Tervehdys siis kaikille meille! 

VUOSIKOKOUS 2012 PIDETTIIN SOTKAMOSSA 

Sääntöjen mukainen sukuseuramme vuosikokous pidettiin Sotkamossa, Sokos Hotelli Vuokatissa 
sessa oli osallistujia 72 henkilöä. Asioina oli mm. uuden hallituksen vali

pano on luettavissa kohdasta Hallitus.  

Sukujuhla oli Maaselän Etapissa. Juhlaan osallistui n. 70 henkilöä. Juhlassa 
vahvisti ohjelma, sukulaisten seura ja maittava ruoka. 

Sukukokouksen yhteydessä julkaistiin Okkos-kirja 2012. Tästä kirjasta ja muu
tietoa jäljempänä tässä uutiskirjeessä.  

SUKUSEURA INTERNETISSÄ JA SOSIAALISESSA MEDIASSA 

sivusto on uudistettu kokonaisuudessaan. Sivuille on koo
tu kaikki tarpeellinen mitä jäsen ja/tai sukuun kuuluva tarvitsee. Sivujen kautta 
voit tilata sukukirjan, päivittää tietosi sukukirjaan, liittyä sukuseuraan, tutustua 
sukuseuran historiaan, päivittää yhteystietosi, jne. Sivujen kautta liitytään myös 
sukuseuran postituslistalle ja saat uutiskirjeet sähköpostiisi. Liity nyt heti post

Uudet sivut ovat osoitteessa www.okkonen-ockenstromsukuseura.fi
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sukuseurasta! Terve sukulaisemme ja tervehdys 
jokaista ja toivottaa kaikki tervetulleeksi 

lkuun toivotamme myös Hyvää Joulun odotusta! 

Sukukokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman pohjalta hallitus on linjannut tulevan toi-
mintakauden teemoiksi viestinnän uudistamisen, jäsenistön aktivoinnin, toiminnan kehittämi-

ä) kerrotaan sukuseuran kuulumisia menneestä, ajankoh-
ta. Toivomme, että sisältö olisi sellai-

nen, joka saisi sukulaiset aktivoitumaan sukuseuran toimintaan ja aktiivisesti kehittämään yh-

. Sukuseuramme perustettiin keväällä 
1951. Se on siten vanhimpia juuriltaan talonpoikaisia sukuseuroja maassamme. Seuran ollessa jo yli 

keille sukuseuramme on tarkoitettu? Keitä jäseniksem-
eille, mutta erityisesti teille, 

jotka olette uusia sukumme uutiskirjeen vastaanottajia ja tutustutte ehkäpä ensimmäistä kertaa suku-

Lähtökohtaisesti jäseniksemme ovat tervetulleita kaikki, jotka sukuumme kuuluvat. Tarkemmin määri-
uneiden nimenmuutosten jälkeen sukuumme kuuluvat myös Ocken-

strömit, Oulasvirrat, Järventaukset, Olasteet ja Vaajoensuut, sekä luonnollisesti myös äidin puolelta 

Sokos Hotelli Vuokatissa 16.-
Asioina oli mm. uuden hallituksen valin-

Sukujuhla oli Maaselän Etapissa. Juhlaan osallistui n. 70 henkilöä. Juhlassa oli kotoisa tunnelma, jota 

stä kirjasta ja muusta siihen liittyvästä on 

sivusto on uudistettu kokonaisuudessaan. Sivuille on koot-
sukuun kuuluva tarvitsee. Sivujen kautta 

voit tilata sukukirjan, päivittää tietosi sukukirjaan, liittyä sukuseuraan, tutustua 
Sivujen kautta liitytään myös 

Liity nyt heti posti-
ockenstromsukuseura.fi. 
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Sukuseuran Internet-sivuille voidaan lisätä jäsenistön ottamia valokuvia, 
vuosien varrelta. Mm. Oulun ja Sotkamon sukujuhlista puuttuu kuvia. Myös erilaisia juttuja, kirjoite
mia, jne. voidaan sivuilla julkaista. Materiaalia voi toimittaa sivujen ylläpitäjälle eli sukuseuran puhee
johtajalle. Yhteystiedot löytyvät kohdasta 
net-sivuilta 

Sukuseura on myös sosiaalisessa mediassa ja löytyy Facebook 
Ockenstrm sukuseura voi liittyä jokainen halukas. 
ristasi ja liity jo tänään. www.facebook.com/groups/okkonenockenstromsukuseura/

 

AKTIVOIDU JA OSALLISU TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN

Osallistu sukuseuramme toiminnan kehittämiseen. Ideoi toimintaa ja/tai anna siitä palautetta. 
seuran hallitus on päättänyt kääntyä sukulaisten puoleen seuran toiminnan kehittämiseksi. Samalla 
halutaan saada ideoita tulevasta toiminnasta. Millaista yhte
ralta? 

Otamme mielellämme vastaan palautetta ja kehitysideoita mm. Internet
tä nykyistä mielenkiintoisemmat? Mitä sieltä puuttuu? Olisiko sinulla jotain materiaalia, jota voisimme 
laitta sivuille muidenkin nähtäville? Kerro kaikki… Osallistuminen onnistuu helpoiten sukuseuran I
ternet-sivujen kautta. Klikkaa sivuilla kohtaa 
 

PAIKALLISTOIMINTA  

Sukuseuran historian aikana on eri puolilla maata harjoitettu ns. paik
on vaihdellut eri aikoina ja sukuseura on tukenut sitä vaihtelevasti. Paikalliset toimijat voivat halute
saan olla yhteydessä sukuseuraan oman toiminnan tukemisessa ja erilaisten tapaamisten järjestäm
sessä. Sukuseuran hallituksen jäsenet voivat pyynnöstä osallistua paikallisiin tapaamisiin ja tapaht
miin. Pyynnöt voi esittää Internet
 

JÄSENMAKSUT 2013 

Vuoden 2013 jäsenmaksut voi maksaa jo nyt sukuseuran tilille. 
hyödy jäsenyydestä mm. sukukirjan tilauksen yhteydessä. Vuosijäsenmaksu on pääjäseneltä 20,00 
ja samassa taloudessa asuvalta toiselta, kolmannelta, jne. 5,00 
lemme: Oulun OP 574136-42501115. M
maksaja + muut. Muista kirjata nimet vaikka maksat verkon kautta!

Onko vuoden 2012 jäsenmaksu jäänyt maksamatta? Ei hätää, koska maksut voi suorittaa sukuseuran 
tilille vuoden loppuun saakka. Maksutiedot ovat samat kuin edellä on kerrottu, koskien vuoden 2013 
jäsenmaksuja. 
 

OSTA ITSELLESI TAI ANNA LAHJAKSI

SUKUKIRJA 
Okkonen-Ockenström -sukuseura ry. julkaisi vuonna 2000 sukukirjan "Okkos
noin 8.000 henkilön sukutiedot. Sukuseuran hallitus teki vuonna 2011 päätöksen, että sukuseuran 60
vuotisjuhlavuoden kunniaksi julkaistaan uusi sukukirja.

Okkos-kirja 2012 julkaistiin 16.6.2012 Sotkamon sukukokouksen yhteydessä. Kirjan tiet
ty hyvin laajalti. Kirjassa on usean henkilön aviopuolison vanhempienkin tiedot, joten kirja sisältää 
lähes 11.000 henkilön sukutiedot. Tiedot on sijoitettu yhteensä 2.635 sukuta
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sivuille voidaan lisätä jäsenistön ottamia valokuvia, esimerkiksi eri tilaisuuksista 
vuosien varrelta. Mm. Oulun ja Sotkamon sukujuhlista puuttuu kuvia. Myös erilaisia juttuja, kirjoite
mia, jne. voidaan sivuilla julkaista. Materiaalia voi toimittaa sivujen ylläpitäjälle eli sukuseuran puhee

kohdasta Hallitus ja tämän uutiskirjeen sivujen alalaidasta sekä 

Sukuseura on myös sosiaalisessa mediassa ja löytyy Facebook -yhteisöstä. Ryhmään Okkonen
Ockenstrm sukuseura voi liittyä jokainen halukas. Ryhmään kuuluu jo yli 140 jäsentä. Ole ylpeä ju

www.facebook.com/groups/okkonenockenstromsukuseura/

AKTIVOIDU JA OSALLISU TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN 

Osallistu sukuseuramme toiminnan kehittämiseen. Ideoi toimintaa ja/tai anna siitä palautetta. 
seuran hallitus on päättänyt kääntyä sukulaisten puoleen seuran toiminnan kehittämiseksi. Samalla 
halutaan saada ideoita tulevasta toiminnasta. Millaista yhteistä toimintaa jäsenistö odottaa sukuse

Otamme mielellämme vastaan palautetta ja kehitysideoita mm. Internet-sivuista. Miten saisimme nii
tä nykyistä mielenkiintoisemmat? Mitä sieltä puuttuu? Olisiko sinulla jotain materiaalia, jota voisimme 

sivuille muidenkin nähtäville? Kerro kaikki… Osallistuminen onnistuu helpoiten sukuseuran I
sivujen kautta. Klikkaa sivuilla kohtaa Ota yhteyttä ja kirjoita.  

Sukuseuran historian aikana on eri puolilla maata harjoitettu ns. paikallistoimintaa. Toiminnan sisältö 
on vaihdellut eri aikoina ja sukuseura on tukenut sitä vaihtelevasti. Paikalliset toimijat voivat halute
saan olla yhteydessä sukuseuraan oman toiminnan tukemisessa ja erilaisten tapaamisten järjestäm

lituksen jäsenet voivat pyynnöstä osallistua paikallisiin tapaamisiin ja tapaht
miin. Pyynnöt voi esittää Internet-sivujen kautta, Ota yhteyttä -toiminnon kautta.

Vuoden 2013 jäsenmaksut voi maksaa jo nyt sukuseuran tilille. Uudista jäsen
hyödy jäsenyydestä mm. sukukirjan tilauksen yhteydessä. Vuosijäsenmaksu on pääjäseneltä 20,00 
ja samassa taloudessa asuvalta toiselta, kolmannelta, jne. 5,00 € / henkilö. Maksa jäsenmaku tili

42501115. Merkitse viesti -kenttään selvästi jäseniksi liittyvien nimet eli
maksaja + muut. Muista kirjata nimet vaikka maksat verkon kautta! 

Onko vuoden 2012 jäsenmaksu jäänyt maksamatta? Ei hätää, koska maksut voi suorittaa sukuseuran 
vuoden loppuun saakka. Maksutiedot ovat samat kuin edellä on kerrottu, koskien vuoden 2013 

OSTA ITSELLESI TAI ANNA LAHJAKSI  -  VINKKEJÄ PUKINKONTTIIN

sukuseura ry. julkaisi vuonna 2000 sukukirjan "Okkos
noin 8.000 henkilön sukutiedot. Sukuseuran hallitus teki vuonna 2011 päätöksen, että sukuseuran 60
vuotisjuhlavuoden kunniaksi julkaistaan uusi sukukirja.  

kirja 2012 julkaistiin 16.6.2012 Sotkamon sukukokouksen yhteydessä. Kirjan tiet
ty hyvin laajalti. Kirjassa on usean henkilön aviopuolison vanhempienkin tiedot, joten kirja sisältää 
lähes 11.000 henkilön sukutiedot. Tiedot on sijoitettu yhteensä 2.635 sukutau
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esimerkiksi eri tilaisuuksista 
vuosien varrelta. Mm. Oulun ja Sotkamon sukujuhlista puuttuu kuvia. Myös erilaisia juttuja, kirjoitel-
mia, jne. voidaan sivuilla julkaista. Materiaalia voi toimittaa sivujen ylläpitäjälle eli sukuseuran puheen-

ja tämän uutiskirjeen sivujen alalaidasta sekä Inter-

yhteisöstä. Ryhmään Okkonen-
yli 140 jäsentä. Ole ylpeä juu-

www.facebook.com/groups/okkonenockenstromsukuseura/.  

Osallistu sukuseuramme toiminnan kehittämiseen. Ideoi toimintaa ja/tai anna siitä palautetta. Suku-
seuran hallitus on päättänyt kääntyä sukulaisten puoleen seuran toiminnan kehittämiseksi. Samalla 

istä toimintaa jäsenistö odottaa sukuseu-

sivuista. Miten saisimme niis-
tä nykyistä mielenkiintoisemmat? Mitä sieltä puuttuu? Olisiko sinulla jotain materiaalia, jota voisimme 

sivuille muidenkin nähtäville? Kerro kaikki… Osallistuminen onnistuu helpoiten sukuseuran In-

allistoimintaa. Toiminnan sisältö 
on vaihdellut eri aikoina ja sukuseura on tukenut sitä vaihtelevasti. Paikalliset toimijat voivat halutes-
saan olla yhteydessä sukuseuraan oman toiminnan tukemisessa ja erilaisten tapaamisten järjestämi-

lituksen jäsenet voivat pyynnöstä osallistua paikallisiin tapaamisiin ja tapahtu-
toiminnon kautta. 

Uudista jäsenyytesi / liity jäseneksi ja 
hyödy jäsenyydestä mm. sukukirjan tilauksen yhteydessä. Vuosijäsenmaksu on pääjäseneltä 20,00 € 

€ / henkilö. Maksa jäsenmaku tilil-
jäseniksi liittyvien nimet eli 

Onko vuoden 2012 jäsenmaksu jäänyt maksamatta? Ei hätää, koska maksut voi suorittaa sukuseuran 
vuoden loppuun saakka. Maksutiedot ovat samat kuin edellä on kerrottu, koskien vuoden 2013 

VINKKEJÄ PUKINKONTTIIN 

sukuseura ry. julkaisi vuonna 2000 sukukirjan "Okkos-suku 2000", jossa on 
noin 8.000 henkilön sukutiedot. Sukuseuran hallitus teki vuonna 2011 päätöksen, että sukuseuran 60-

kirja 2012 julkaistiin 16.6.2012 Sotkamon sukukokouksen yhteydessä. Kirjan tietoja on päivitet-
ty hyvin laajalti. Kirjassa on usean henkilön aviopuolison vanhempienkin tiedot, joten kirja sisältää 

uluun. 
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OKKONEN -OCKENSTRÖM
-SUKUSEURA RY. 

 
Kirjan hinta on

• 

• 
 
Kirjat toimitetaan postitse ja 
Kirjan tilauksesta, toi
sä uutiskirjeessä. 
 
Joulu tekee jo tuloaan, joten on aika joululahjaostosten. Nyt kannattaa 
olla nopea, jote
12.12.2012 saakka.

 
SUKUKIRJA -PAKETTI 
Osta ja anna lapselle, sukulaiselle tai omalle perheellesi Okkos 
sillä nyt se on edullisempaa kuin 
kolmesta + toimituskulut.  

 

SUKUKIRJA JÄSENYYKSILLÄ 
Osta sukukirja ja sukuseuran vuoden 2013 jäsenyys lahjaksi. Tämän lahjan voit antaa kenelle vain, 
joka on oikeutettu sukuseuramme jäsenyyteen. Paketti muodostuu kätev
laiseksi: Okkos -kirja 2012 + pääjäsenyys ja puoliso se
kulut. Toimitus sisältää kirjan ja lahjakortin, josta ilmenee ostettu vuosijäsenyys sukuseuraamme
lahjan ostajan tiedon. Paljousalennus: 
25% normaalista jäsenhinnasta. 

 

SUKUKIRJA OMISTUSKIRJOITUKSELLA
Okkos -kirja 2012 on ostettavissa myös omistuskirjoituksella. Sukuseuran edusmies laatii henkilöko
taisen vuosinumeroidun omistuskirjoituksen kirjaan. Omistuskirjoitus on saatavissa kaikkiin kirjatoim
tuksiin. Hintaan lisätään 5,00 € / kirja. 

 

TILAUKSET 
Kaikissa tilausasioissa on yhteydenotot osoitettava sukuseuran puheenjohtajalle, Janne Okkoselle. 
Tilaukset tehdään seuraavasti: Sukuseuran Internet
kohta, jonka kautta voi tehdä Tilaukset

Mikäli tilaaminen ei ole mahdollista Internetin kautta, voi tilauksen tehdä puh
ukset voi tehdä tässä uutiskirjeessä olevalla tilauslomakkeella ja palauttamalla sen postitse: Janne 
Okkonen, Itäranta 8 A 5, 95400 TORNIO. Yksittäiset kirjatilaukset voi tehdä myös puhelimitse, 0400 
987 204 ja 040 836 6174. Sähköpostin sijasta tilaukset pyydetään tekemään Internet
 

TILAUKSET SUORATOIMITUKSELLA
Kaikki tilaukset voidaan toimittaa 

maksajan ei itse tarvitse ryhtyä postittamaan kirjoja esimerkiksi la
silleen, kun sukuseuramme postikonttori hoitaa tämän puolestasi. 
Suoratoimitus -palvelusta veloitetaan palvelumaksu
tus normaalin toimituskulun päälle

Suoratoimituspaketti on saatavissa myös joululahjaksi pa
Joulupaketti -palvelusta veloitetaan pakkausmaksuna 3,00 
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Kirjan hinta on 

jäsenille 30,00 € 

ei-jäsenille 40,00 € 

Kirjat toimitetaan postitse ja hintaan lisätään toimituskulut.
n tilauksesta, toimituksesta ja sen lisäpalveluista on tietoa jäljempänä tä

sä uutiskirjeessä.  

Joulu tekee jo tuloaan, joten on aika joululahjaostosten. Nyt kannattaa 
olla nopea, joten toimi heti. Seuraavat tarjoukset ovat voimassa 

.12.2012 saakka. Tilaus-ohjeet on kerrottu kohdassa Tilaukset. 

Osta ja anna lapselle, sukulaiselle tai omalle perheellesi Okkos -kirja 2012, 
kuin vuosiin. Osta neljä kirjaa, mutta maksa vain 

Osta sukukirja ja sukuseuran vuoden 2013 jäsenyys lahjaksi. Tämän lahjan voit antaa kenelle vain, 
joka on oikeutettu sukuseuramme jäsenyyteen. Paketti muodostuu kätevästi, esimerkiksi seuraava

pääjäsenyys ja puoliso sekä kaksi lasta yhteishintaan 60,00 
kulut. Toimitus sisältää kirjan ja lahjakortin, josta ilmenee ostettu vuosijäsenyys sukuseuraamme

ljousalennus: 2 pakettia -10%, 3 pakettia -15%, 4 pakettia 
 

SUKUKIRJA OMISTUSKIRJOITUKSELLA 
kirja 2012 on ostettavissa myös omistuskirjoituksella. Sukuseuran edusmies laatii henkilöko

roidun omistuskirjoituksen kirjaan. Omistuskirjoitus on saatavissa kaikkiin kirjatoim
/ kirja.  

Kaikissa tilausasioissa on yhteydenotot osoitettava sukuseuran puheenjohtajalle, Janne Okkoselle. 
Sukuseuran Internet-sivulla www.okkonen-ockenstromsukuseura.fi

ilaukset. 

Mikäli tilaaminen ei ole mahdollista Internetin kautta, voi tilauksen tehdä puh
ukset voi tehdä tässä uutiskirjeessä olevalla tilauslomakkeella ja palauttamalla sen postitse: Janne 
Okkonen, Itäranta 8 A 5, 95400 TORNIO. Yksittäiset kirjatilaukset voi tehdä myös puhelimitse, 0400 

köpostin sijasta tilaukset pyydetään tekemään Internet

TILAUKSET SUORATOIMITUKSELLA 
voidaan toimittaa suoraan saajalle. Tällöin tilaajan tai 

maksajan ei itse tarvitse ryhtyä postittamaan kirjoja esimerkiksi lap-
kun sukuseuramme postikonttori hoitaa tämän puolestasi. 

palvelusta veloitetaan palvelumaksuna 3,00 € / toimi-
normaalin toimituskulun päälle. Lisää jouluilmettä toimitukseen. 

Suoratoimituspaketti on saatavissa myös joululahjaksi paketoituna. 
palvelusta veloitetaan pakkausmaksuna 3,00 € / kirja.  
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hintaan lisätään toimituskulut. 
tuksesta ja sen lisäpalveluista on tietoa jäljempänä täs-

Joulu tekee jo tuloaan, joten on aika joululahjaostosten. Nyt kannattaa 
arjoukset ovat voimassa 

ohjeet on kerrottu kohdassa Tilaukset.  

kirja 2012, 
neljä kirjaa, mutta maksa vain 

Osta sukukirja ja sukuseuran vuoden 2013 jäsenyys lahjaksi. Tämän lahjan voit antaa kenelle vain, 
ästi, esimerkiksi seuraavan-

kä kaksi lasta yhteishintaan 60,00 €+ toimitus-
kulut. Toimitus sisältää kirjan ja lahjakortin, josta ilmenee ostettu vuosijäsenyys sukuseuraamme sekä 

15%, 4 pakettia -20%, 5 pakettia -

kirja 2012 on ostettavissa myös omistuskirjoituksella. Sukuseuran edusmies laatii henkilökoh-
roidun omistuskirjoituksen kirjaan. Omistuskirjoitus on saatavissa kaikkiin kirjatoimi-

Kaikissa tilausasioissa on yhteydenotot osoitettava sukuseuran puheenjohtajalle, Janne Okkoselle. 
ockenstromsukuseura.fi on 

Mikäli tilaaminen ei ole mahdollista Internetin kautta, voi tilauksen tehdä puhelimitse tai kirjeitse. Tila-
ukset voi tehdä tässä uutiskirjeessä olevalla tilauslomakkeella ja palauttamalla sen postitse: Janne 
Okkonen, Itäranta 8 A 5, 95400 TORNIO. Yksittäiset kirjatilaukset voi tehdä myös puhelimitse, 0400 

köpostin sijasta tilaukset pyydetään tekemään Internet-sivuston kautta. 



 

 

Osoite 
Okkonen-Ockenström -sukuseura ry. 
c/o Janne Okkonen  
Itäranta 8 A 5  
95400 Tornio 

OKKONEN -OCKENSTRÖM
-SUKUSEURA RY. 

Joulupaketti -palvelu on saatavissa myös erikseen, ilman suoratoimitus 
tilauksen yhteydessä. 
 

SUKUTAULUJEN TÄYDENNYS 

Sukuseuran Internet-sivujen kautta voi kätevästi päivittää sukutaulujen tietoja mikäli 
tämiselle tai korjaamiselle on. Klikkaa valikosta kohtaa 
sukukirjan tietoja. 
 

VANHEMMAT SUKUJULKAISUT JA V

Sukuseuralta on vielä saatavilla aikaisempiakin sukujulkaisuja, kuten vuonna 200
kaistua Okkos-kirjaa. 
sivulla, kohdassa Sukukirja ja 
saakka ns. poistohintaan. Julkaisuja on saat
ripeästi, mikäli haluat saada harvoista kappaleista omasi. 

Sukuviiri on suuren suosion vuoksi loppuunmyyty. Uusi erä viireistä tilataan ensi vuoden 
aikana. Jo nyt voit tehdä viiristä ns. ennakkotilauksen, jolla varmista
kappaleen viiristä. Ennakkovaraukset tehdään sukuseuran Internet
ottamalla muutoin yhteyttä seuran postikonttoriin eli puheenjohta

 

JÄSENREKSITERI JA YHTEYSTIEDOT
Sukuseuran jäsenrekisterin ylläpitäjänä toimii Jouko Leskelä. 
sekä niihin mahdollisesti tulleet tai tulevat muutokset. 
tavoittavat kaikki sukuumme kuuluvat ja erityisesti jäsenemme. Y
Ruoholahdenranta 1 E 74, 00180
040 526 9393. Tietojen päivitykset 
 

HALLITUKSEN KOKOONPANO JA YHTEYSTIEDOT
 

Puheenjohtaja 

Esimies 

Janne Okkonen

040 836 6174

040 098 7204

janne.okkonen(at)

janne.okkonen(at)gmail.com

 
Sihteeri 
 

Mirja Okkonen

040 031 9873

mirja.okkonen(at)op.fi

mirja.okkonen(at)suomi24.fi

 
Jäsenrekisteri Jouko Leskelä

040 526 9393

jouko.leskela(at)saunalahti.fi

 
Lähetettäessä sähköpostia hallituksen jäsenille, 

UUTISKIRJE   
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palvelu on saatavissa myös erikseen, ilman suoratoimitus -palvelua. Osta tämä palvelu 

TÄYDENNYS JA KORJAAMINEN 

sivujen kautta voi kätevästi päivittää sukutaulujen tietoja mikäli 
amiselle on. Klikkaa valikosta kohtaa Päivitä tietoja ja edelleen 

VANHEMMAT SUKUJULKAISUT JA VIIRI 

Sukuseuralta on vielä saatavilla aikaisempiakin sukujulkaisuja, kuten vuonna 200
kirjaa. Saatavilla olevaan tarjontaan voi tutustua sukuseuran Internet

Sukukirja ja -viiri. Aikaisemmat julkaisut ovat myynnissä 8.12
saakka ns. poistohintaan. Julkaisuja on saatavilla niin kauan kuin niitä riittää, joten toimi 
ripeästi, mikäli haluat saada harvoista kappaleista omasi.  

Sukuviiri on suuren suosion vuoksi loppuunmyyty. Uusi erä viireistä tilataan ensi vuoden 
Jo nyt voit tehdä viiristä ns. ennakkotilauksen, jolla varmista

. Ennakkovaraukset tehdään sukuseuran Internet
ottamalla muutoin yhteyttä seuran postikonttoriin eli puheenjohta

JÄSENREKSITERI JA YHTEYSTIEDOT 
Sukuseuran jäsenrekisterin ylläpitäjänä toimii Jouko Leskelä. Ilmoita hänelle myös omat yhteystie
sekä niihin mahdollisesti tulleet tai tulevat muutokset. Näin varmistamme, että mm. uutiskirjeemme 

sukuumme kuuluvat ja erityisesti jäsenemme. Yhteystiedot ovat: 
00180 Helsinki. Sähköposti jouko.leskela(at)saunalahti.fi

. Tietojen päivitykset olisi hyvä tehdä ensisijaisesti sähköpostilla tai kirjeitse maapostilla.

HALLITUKSEN KOKOONPANO JA YHTEYSTIEDOT 

Janne Okkonen Varapuheenjohtaja 

Varaesimies 

Jussi Okkonen

040 836 6174 

7204 

040 061

janne.okkonen(at)lshp.fi 

janne.okkonen(at)gmail.com 

jussiokkonen

Mirja Okkonen Taloudenhoitaja Ulla Eirola

9873 050 303 9593

mirja.okkonen(at)op.fi 

mirja.okkonen(at)suomi24.fi 

ulla.eirola(at)gmail.com

ulla.eirola(at)op.fi

Jouko Leskelä Jäsen Arto Okkonen

040 526 9393 040 300 4000

044 710 0700

jouko.leskela(at)saunalahti.fi arto.okkonen(at)imagon.com

hallituksen jäsenille, on (at) -yhdistelmä korvattava @
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palvelua. Osta tämä palvelu 

sivujen kautta voi kätevästi päivittää sukutaulujen tietoja mikäli tarvetta täyden-
ja edelleen Täydennä tai korjaa 

Sukuseuralta on vielä saatavilla aikaisempiakin sukujulkaisuja, kuten vuonna 2000 jul-
Saatavilla olevaan tarjontaan voi tutustua sukuseuran Internet-

Aikaisemmat julkaisut ovat myynnissä 8.12.2012 
la niin kauan kuin niitä riittää, joten toimi 

Sukuviiri on suuren suosion vuoksi loppuunmyyty. Uusi erä viireistä tilataan ensi vuoden 
Jo nyt voit tehdä viiristä ns. ennakkotilauksen, jolla varmistat itsellesi numeroidun 

. Ennakkovaraukset tehdään sukuseuran Internet-sivujen kautta tai 
ottamalla muutoin yhteyttä seuran postikonttoriin eli puheenjohtajaan.  

myös omat yhteystietosi 
että mm. uutiskirjeemme 

dot ovat: Jouko Leskelä, 
saunalahti.fi ja puhelin 

olisi hyvä tehdä ensisijaisesti sähköpostilla tai kirjeitse maapostilla. 

Jussi Okkonen 

061 4473 

ussiokkonen(at)hotmail.com 

Ulla Eirola 

050 303 9593 

lla.eirola(at)gmail.com 

ulla.eirola(at)op.fi 

Arto Okkonen 

040 300 4000 

044 710 0700 

arto.okkonen(at)imagon.com 

korvattava @-merkillä. 
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Okkonen-Ockenström 
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Ockenström -sukuseura ry.
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sukuseura ry. 


