
 UUTISKIRJE 4/2013 
 
 

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 ja luodaan toimintaa yh-
dessä. Varmistetaan läpi sukupolvien kestänyt jatkuvuus. 

Sukuseura ja sen hallitus on luonut edellytyksiä jatkuvuuden varmistamiseksi.  Meillä on nykyaikaiset 
kotisivut osoitteessa www.okkonen-ockenstromsukuseura.fi.  Käy tutustumassa. Sivujen kautta pää-
see päivittämään omia tietoja, koskevatpa ne sitten yhteystietoja tai sukukirjan tietoja. On erityisen 
tärkeää, että yhteystiedot ja kirjaan päätyvät tiedot pidetään ajantasalla. 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. Helpoin 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 ole-
vasta valikosta kohtaa ILMOITA TIETOSI KIRJAAN. Mikäli kyseessä on tiedot, jotka ovat virheellisesti 
jossain aikaisemmassa sukukirjassa, mene vasemmalla olevassa valikossa kohtaan PÄIVITÄ TIETO-
JASI ja klikkaa avautuvasta valikosta kohtaa KORJAA TAI TÄYDENNÄ SUKUKIRJAN TIETOJA. 
 
Toiminnan painopisteistä 
 
Sukuseuran hallitus asetti tämän toimintavuoden keskeisiksi painopisteiksi jäsenmäärän lisäämisen ja 
eri paikkakunnilla paikallisen toiminnan aktivoimisen. Samalla painopisteellä jatketaan myös ensi vuo-
si. Jäsenkehitys on ollut myönteinen ja aktivoitumista on jo tapahtunut, mutta edelleen tarvitaan aktii-
visuutta ja uusia jäseniä toiminnan kehittämisen ja aktivoinnin mahdollistamiseksi. Toimintaa pyörite-
tään jäsenmaksutuloilla. Voidaan todeta, että edelleen kaikki jäsenyyteen oikeutetut otamme jäsenek-
semme eli tilaa on. Jäsenmaksun maksaminen ja seuraan liittyminen tapahtuvat helposti oheisella 
jäsenmaksulaskulla. Maksamisen ja liittymisen voi hoitaa kuntoon myös Internet-sivujen kautta, osoit-
teessa www.okkonen-ockenstromsukuseura.fi.  
 
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 Kajaanissa pidettiin elokuun 
alussa ns. sukutapaaminen. Tapaamiseen osallistui reilut kymmenen henkeä. Tapaaminen pidettiin 
erittäin upeissa puitteissa Mirja ja Arto Okkosen kotona. Myös ensi vuonna tulemme järjestämään 
tällaisia tapaamisia, mikäli osallistujia riittää.  Tapaamisten tavoitteena on jäsenistön aktivointi paikal-
listoimintaan ja uusien aktiivisten jäsenten saanti mukaan toimintaan sekä seuran jäseneksi.  
 
Sukukokous pidetään Kuopiossa 
 
Sukuseuran hallitus on päättänyt, että vuoden 2014 sääntömääräinen sukukokous pidetään Kuopios-
sa, lauantaina 14.6.2014, klo 14:00. Laita ajankohta jo nyt kalenteriisi ja tehdään uusi osallistujaennä-
tys. Viimeksi kokouksessa (kesällä 2012 Sotkamossa) oli n. 70 osallistujaa. Kokouksen jälkeen oh-
jelma jatkunee vapaamuotoisen seurustelun ja ruokailun merkeissä. Kuopiossa järjestetään samaan 
aikaan Kuopio Tanssii ja Soi -tapahtuma, joten Kuopiossa voi kuluttaa vaikka koko viikonvaihteen.  
Kokouksesta tulemme informoimaan lisää seuraavissa uutiskirjeissä ja sukuseuran kotisivuilla, osoit-
teessa www.okkonen-ockenstromsukuseura.fi. 
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Jäsenrekisteri ja yhteystiedot 
 
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, joululahjaksi, valmistumislahjaksi, 
syntymäpäivä- tai nimipäivälahjaksi. Omistuskirjoituksia ja postituksia myös suoraan lahjan saajalle 
hoitaa puheenjohtaja 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. 
 
Kirja maksaa sukuseuran jäsenille 30,00 eur ja ei-jäsenille 40,00 eur. Hintoihin lisätään toimituskulut.  
 
 
KAMPPANJATARJOUS 

Joulukuu ’13 – maaliskuu ’14 välillä sukukirjan ostanut saa kaupanpäälle sukuseuran pinssin. Pinssi 
on varustettu neulalla ja lukolla, joten sen voi kätevästi kiinnittää esimerkiksi takkiin, puseroon, jne. 
Pinssiä ei tulla myymään sukuseuran kotisivulla (internetissä), joten oman pinssin voit hankkia vain 
kirjatiluksen yhteydessä tai erilaisissa sukuseuran tapahtumista, joissa yhteyksissä sitä myydään 
erikseenkin. Pinssi vähittäismyyntihinta on 5,00 kpl.  

 

POISTOMYYNTI 

Hanki omaksesi sukuseuran aikaisempia julkaisuja. Poistomyynnissä olevat julkaisut ovat nähtävillä 
sukuseuran kotisivuilla, osoitteessa www.okkonen-ockenstromsukuseura.fi.  Julkaisut löytyvät koh-
dasta POISTOMYYNTI. Kampanjatarjous on yhdistettävissä poistomyyntiin, kun tilauksen arvo on 
yhteensä vähintään 15,00 eur. Osta poistomyynnistä esim. kolme vuosijulkaisua ja saat sukuseuran 
pinssin koristamaan vaikkapa takkisi kaulusta. 

 

TIEDOKSI POSTIKONTTORISTA 

Mikäli olet tilannut sukujulkaisuja, etkä ole toimitusta saanut, laita uusi tilaus kotisivujen kautta. Säh-
köposti, johon tilaukset tulevat, ”hukkasi” tilaukset. Samalla kerrottakoon, että sukuseuran postikontto-
ri on kiinni 16.12.2013 – 7.1.2014 välisen ajan joululoman vuoksi.  

 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2014! 

 

Okkonen-Ockenström -sukuseura ry. 
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