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OKKONEN -OCKENSTRÖM 
-SUKUSEURA RY. 

Tervehdys sukuseurasta! 

  
Okkonen-Ockenström -sukuseura on perustettu jo yli 60 vuotta sitten, meillä on vahvat perinteet. 
Vahvat perinteet edellyttävät, että sukuseuramme toiminnan jatkuvuudesta pidetään hyvää huolta. 
Huolenpito voi ilmetä erilaisena toimintana ja palveluina jäsenistölle ja sukuun kuuluville. Erityisesti 
tämä ilmenee kuitenkin siten, että jäsenet ja seuran toimijat ovat aktiivisia ylläpitämään ja kehittämään 
toimintaa, luomaan edellytyksiä jatkuvuudelle. Siksi seura tarvitsee, paitsi aktiivisia jäseniä, niin myös 
aktiivisia toimijoita, siis meitä kaikkia. – Aktivoidutaan yhdessä. Kehitetään yhdessä. Luodaan toimin-
taa yhdessä. Varmistetaan läpi sukupolvien kestänyt jatkuvuus. 

Sukuseura ja sen hallitus on luonut edellytyksiä jatkuvuuden varmistamiseksi.  Meillä on uudet, nyky-
aikaiset kotisivut osoitteessa www.okkonen-ockenstromsukuseura.fi.  Niihin todellakin kannattaa käy-
dä tutustumassa. Sivujen kautta pääsee päivittämään omia tietoja, koskevatpa ne sitten yhteystietoja 
tai sukukirjan tietoja. On erityisen tärkeää, että yhteystiedot ja kirjaan päätyvät tiedot pidetään ajan-
tasalla. Näin varmistamme, että ajankohtaiset uutiset ja tiedotteet tavoittavat kaikki, joko kirjeellä tai 
sähköpostilla. Jokainen vastaa osaltaan siitä, että kirjassa olevat tiedot ovat oikein ja ajantasalla. Hel-
poin tapa tietojen päivittämiseen ja niiden sukuseuralle toimittamiseen on Internet-sivut. Siellä tietojen 
päivittämiseen on sähköinen lomake, jolla ilmoittaminen käy erittäin helposti ja nopeasti. Klikkaa sivun 
vasemmassa laidassa olevasta valikosta kohtaa ILMOITA TIETOSI KIRJAAN. Mikäli kyseessä on 
tiedot, jotka ovat virheellisesti jossain aikaisemmassa sukukirjassa, mene vasemmalla olevassa vali-
kossa kohtaan PÄIVITÄ TIETOJASI ja klikkaa avautuvasta valikosta kohtaa KORJAA TAI TÄYDEN-
NÄ SUKUKIRJAN TIETOJA. 
 
Toiminnan painopisteistä 
 
Sukuseuran hallitus asetti tämän toimintavuoden keskeisiksi painopisteiksi jäsenmäärän lisäämisen ja 
eri paikkakunnilla paikallisen toiminnan aktivoimisen. Ensimmäisestä kerrottakoon, että sukuseuran 
jäsenmäärä maaliskuun lopussa oli 131 pääjäsentä ja 45 liitännäisjäsentä. Voidaan todeta, että edel-
leen kaikki jäsenyyteen oikeutetut otamme jäseneksemme eli tilaa on. Mikäli jäsenyytesi on vielä hoi-
tamatta kuntoon, maksaminen käy helposti oheisella pankkisiirrolla tai tekemällä maksun Internet-
sivujen kautta.  
 
Toinen painopiste eli paikallisen toiminnan aktivoiminen odottaa edelleen aktivoitumista. Hallitus on 
tarjoutunut tukemaan paikallisen toiminnan käynnistämisessä. Rohkaisemme edelleen teitä jokaista 
aktivoitumaan. Omalla asuinpaikkakunnallasi voi asua paljonkin sukulaisiasi, joita et vielä tunne, mut-
ta entäs sitten, kun tunnetaan ja ryhdytään yhdessä tuumasta toimeen. Tiedä vaikka arki saisi uutta 
sisältöä yhdessä tekemisestä. Hallitus päättikin itse olla aloitteellinen ja ryhtyi suunnittelemaan suku-
tapaamista Ouluun, tavoitteenaan jäsenistön aktivointi paikallistoimintaan ja uusien aktiivisten jäsen-
ten saanti mukaan toimintaan sekä seuran jäseneksi. Seuraavassa on hieman enemmän tästä. 
 
Sukutapaaminen Oulussa 
 
Sukuseuran hallitus päätti maaliskuussa, että Oulussa pidettäisiin sukutapaaminen 4.5.2013. Suunni-
telmien toteuttamisen tueksi toteutettiin Internetissä kysely. Kutsun kyselyyn vastaamiseksi lähetettiin 
sähköpostilla kaikille niille (106 henkilöä), jotka ovat sukuseuran sähköpostilistalla. Kyselyyn vastasi 
yhteensä 31 henkilöä. Näistä vastaajista 11 oli kiinnostunut sukutapaamisesta ja halukas saapumaan 
Oulussa pidettävään tapaamiseen. Useita esityksiä muista paikkakunnista, ajankohdista ja ohjelmasi-
sällöistä saatiin. Kiitos kuuluu jokaiselle vastanneelle! Saatuja vastauksia tulemme hyödyntämään, 
kun tulevaa toimintaa suunnittelemme ja erityisesti sukutapaamisia. Mutta nyt Oulun tapahtuman uu-
tisointiin. 
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Hallitus on selvittänyt mahdollisuuksia sukutapaamiselle paikan ja kustannusten osalta, ohjelmaa 
unohtamatta. Toteutetun kyselyn tuloksen perusteella voidaan todeta, ettei osallistumisaktiivisuus ole 
riittävä tapaamisen järjestämiseksi. Siksi suuntaammekin katseemme jo tulevaan, nimittäin elokuulle. 
 
Kajaanissa on 1. Kaupunkifestivaalit 1.-3.8. Petäisenniskassa. Festivaaleilla ovat esiintymässä mm. 
Katri Helena, Jari Sillanpää, Popeda ja Uriah Heep. Sukuseuran hallitus on yhdessä Kajaani-Sotkamo 
-alueella asuvien sukulaisten kanssa päättänyt järjestää sukutapaamisen festivaalien yhteydessä. 
Ilmoittautumisia sukutapaamiseen tullaan vastaanottamaan sähköisesti sukuseuran Internet-sivujen 
kautta. Tapaamiseen voi ilmoittautua myös puhelimitse. Asiasta ja tapaamisesta kerromme lisää seu-
raavassa uutiskirjeessä, joka ilmestyy kesä-heinäkuun vaihteessa. Varaa siis jo nyt kalenteristasi 
ajankohta Kajaaniin suuntautuvalle matkalle. 
 
Jäsenmaksu, jäsenrekisteri ja yhteystiedot 
 
Sukuseura ottaa edelleen vastaan jäsenmaksuja. Maksun hoidat kätevästi oheisella pankkisiirrolla tai 
maksamalla sen sukuseuran Internet-sivujen kautta. Mikäli jäsenmaksusi on jo maksettu, kiitämme 
siitä. Ja mikäli olet jo jäsenmaksun suorittanut, voi laskulomakkeen antaa jollekin toiselle, joka ei sitä 
ole vielä saanut ja haluaisi liittyä sukuseuramme jäseneksi. 
 
Jäsenrekisterimme ylläpitäjänä toimii Jouko Leskelä. Jouko pitää yllä myös yhteystietorekisteriämme, 
joten näissäkin asioissa on hyvä olla häneen yhteydessä. ILMOITATHAN MYÖS SÄHKÖPOS-
TIOSOITTESI SUKUMME TIETOON. Yhteystiedot ovat: Jouko Leskelä, Ruoholahdenranta 1 E 74, 
00810 Helsinki. Sähköpostitse jouko.leskela(at)saunalahti.fi tai soittaen 040 526 9393.  
 

Kotisivut ja Facebook 

Kotisivumme päivittyvät siis osoitteessa www.okkonen-ockenstromsukuseura.fi.  Facebook-päivityksiä 
tulee säännöllisesti www.facebook.com/groups/okkonenockenstromsukuseura/ 

 

Okkos-kirja 2012 

Okkos-kirja 2012 kannattaa hankkia itselle tai sukulaisille tuliaisiksi, valmistumislahjaksi, syntymäpäi-
vä- tai nimipäivälahjaksi. Omistuskirjoituksia ja postituksia myös suoraan lahjan saajalle hoitaa pu-
heenjohtaja Janne Okkonen. Kirjan voi tilata kotisivujemme kautta tai sähköpostilla 
janne.okkonen@lshp.fi, maapostilla Okkonen-Ockenströn -sukuseura ry c/o Janne Okkonen, Itäranta 
8 A 5, 95400 Tornio ja puhelimitse 0400 987 204 tai 040 836 6174. 
 

 

Erinomaista kevättä ja iloista tulevaa kesää kaikille! 

 

 

 

Okkonen-Ockenström -sukuseura ry. 
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