UUTISKIRJE 2/2014

Tervehdys sukuseurasta ja hyvää kohta koittavaa kesää!
Okkonen-Ockenström -sukuseura on perustettu yli 62 vuotta sitten. Perinteet edellyttävät, että sukuseuramme
toiminnan jatkuvuudesta pidetään hyvää huolta. Siksi mm. tämä uutiskirje sukuun kuuluville on laadittu ja toimitettu.
Sukuseuran sääntömääräinen sukukokous
Sääntömääräinen sukukokous pidetään Helsingissä, lauantaina 14.6.2014. Sääntöjen mukaan sukuseuramme vuosikokous pidetään joka toinen vuosi. Kokouskutsu ja ohjeistus ovat tämän uutiskirjeen kääntöpuolella.
Kokouksen yhteydessä on saatavana sukuseuran julkaisuja (uusimmasta vanhoihin) sekä uutuustuotetta Okkos-pinssiä. Onnistuukohan Helsingissä uuden osallistujaennätyksen tekeminen? Sotkamossa 2012 oli
lähes 70 osallistujaa. PK-seudulta meitä sukulaisia asuu useampi sata, joten kokouksessa nähdään ja
yli sadan hengen porukalla. Ota haaste vastaan ja tuo itsesi kokoukseen.
Jäsenmaksut ja vapaamuotoiset sukutapaamiset
Sukuseura tarvitsee toimintansa ylläpitämiseksi aktiivisia jäseniä, mutta myös jäsenmaksuja. Jäsenmaksu ei
ole suuruudella pilattu, joten sen kykenee jokainen sukuun kuuluva suorittamaan. Maksa Internet-sivujen
kautta, osoitteessa www.okkonen-ockenstromsukuseura.fi, tai suoraan verkkopankistasi tai menemällä pankkiin. Jäsenmaksu on 20,00 euroa talouden pääjäseneltä ja 5 euroa liitännäisjäseneltä. Jäsenmaksu maksetaan tilille OP 574136-42501115. Merkitse viestikenttään maksajien nimet ja osoite. Muista kirjata nimet myös
verkkopankin kautta maksaessasi. Vinkki: Usein seuraan liittyy vain se henkilö, joka sukuun kuuluu.
Paikallisen toiminnan aktivoiminen odottaa edelleen todellista aktivoitumista. Hallitus on tarjoutunut tukemaan
paikallisen toiminnan käynnistämisessä. Omalla asuinpaikkakunnallasi voi asua paljonkin sukulaisiasi, joita et
vielä tunne, mutta entäs sitten, kun tunnetaan ja ryhdytään yhdessä tuumasta toimeen. Tiedä vaikka arki saisi
uutta sisältöä yhdessä tekemisestä. Tapaamisten tavoitteena on jäsenistön aktivointi paikallistoimintaan ja
sukulaisuuden vahvistaminen sekä sukuseuratoiminnan vaaliminen. Ota siis rohkeasti yhteyttä sukuseuraan,
esimerkiksi Internet-sivujen kautta (www.okkonen-ockenstromsukuseura.fi) ja ryhdytään yhdessä järjestämään vapaamuotoinen sukutapaaminen omalle asuinpaikkakunnallesi ja/tai sen lähiympäristöön.
Jäsenrekisteri ja yhteystiedot
Jäsenrekisterimme ylläpitäjänä toimii Jouko Leskelä. Jouko pitää yllä myös yhteystietorekisteriämme, joten
näissäkin asioissa on hyvä olla häneen yhteydessä. ILMOITATHAN MYÖS SÄHKÖPOSTIOSOITTESI SUKUMME TIETOON. Yhteystiedot ovat: Jouko Leskelä, Ruoholahdenranta 1 E 74, 00810 Helsinki. Sähköpostitse jouko.leskela(at)saunalahti.fi tai soittaen 040 526 9393. Muutokset voi tehdä myös Internetissä:
www.okkonen-ockenstromsukuseura.fi.
Okkos-kirja 2012
Okkos-kirja 2012 kannattaa hankkia itselle tai sukulaisille tuliaisiksi, valmistumislahjaksi, syntymäpäivä- tai
nimipäivälahjaksi tai ihan huvikseen vaan. Kirja maksaa sukuseuran jäsenille 30,00 eur ja ei-jäsenille 40,00
eur. Hintoihin lisätään toimituskulut. Kirjan voi tilata Internetistä www.okkonen-ockenstromsukuseura.fi 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.
Ystävällisesti ja hyvää talvea toivottaen, Okkonen-Ockenström -sukuseura ry.
PS. Seuraava uutiskirje ilmestyy elokuussa 2014.

KOKOUSKUTSU
OKKONEN-OCKENSTRÖM -SUKUSEURA RY.
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SUKUKOKOUS 2014
Aika:

Lauantai 14.6.2014, klo 13.00

Paikka:

Ravintola Cantina West, Donator -juhlasali, Kasarmikatu 23, 00130 Helsinki.

Asiat:

1. Sukukokouksessa käsitellään sääntöjen, kohdan 9 § Varsinainen sukukokous,
mukaiset asiat; sekä
2. hallituksen esitykset sukuseuran sääntöjen muuttamisesta siten, että;
a) sukukokous voisi hallituksen esityksestä nimetä seuralle kunniapuheenjohtajia
sekä lisäksi;
b) sukuseura voisi ottaa vastaan ainaisjäsenmaksuja, jolloin henkilö liittyisi
sukuseuraan ainaisjäsenenä, maksamalla yhdellä kerralla vuotuisen jäsenmaksun
kymmenkertaisena. Maksun euromäärä määräytyy kulloinkin voimassa olevan
vuotuisen jäsenmaksun mukaan, sekä lisäksi;
C) sukuseuran kokousten koollekutsumiskäytännön muuttaminen siten, että
jatkossa kokouskutsu esitetään vain jäsenmaksun maksaneille ja tarpeen mukaan
julkaistaan valtakunnallisessa päivälehdessä.
TERVETULOA SUKUKOKOUKSEEN 2014!
Tervolassa 7. toukokuuta 2014.
Okkonen-Ockenström sukuseura ry:n hallituksen puolesta,
Janne Okkonen
Hallituksen puheenjohtaja
Sukuseuran esimies

Jussi Okkonen
Hallituksen varapuheenjohtaja
Sukuseuran varaesimies

OHJEET SUKUKOKOUKSEEN OSALLISTUMISEKSI
Ilmoittaudu 30.5.2014 mennessä Internetissä: www.okkonen-ockenstromsukuseura.fi
tai puhelimitse: Ulla Eirola, 050 303 9593, sähköpostitse: ulla.eirola@gmail.com. Ilmoittautuminen on sitova.
Osallistumismaksu on 20,00 euroa per henkilö, sis. päivän kotiruokalounaan, kokouskahvit / -teen, kahvileivän ja osuuden kokoustilasta. Osallistumismaksut suoritetaan
30.5.2014 mennessä seuran tilille OP 574136-42501115.
Sukukokous alkaa epävirallisesti klo 12 lounaalla. Virallinen sukukokous alkaa klo 13.
Ennen kokousta suoritetaan ilmoittautuminen, jonka yhteydessä tarkastetaan maksusuoritukset. Mikäli joku ei ole suorittanut maksua ennakkoon, peritään maksu ilmoittautumisen yhteydessä.
Sukukokouksessa on myynnissä sukuseuran Okkos-julkaisuja ja -pinssejä sukukokoushintaan eli alennuksella. Erityisesti vanhat julkaisut saatavana pientä korvausta vastaan.
HUOM! Kaikki maksuliikenne tapahtuu käteisellä. Varaathan siis mukaan käteistä valuuttaa, euroja.

