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OKKONEN -OCKENSTRÖM 
-SUKUSEURA RY. 

Tervehdys sukuseurasta. Olet hyvässä seurassa. Ja uusille jäsenille terve-
tuloa hyvään seuraan. 

 

Okkonen-Ockenström -sukuseura on perustettu jo yli 60 vuotta sitten, meillä on vahvat perinteet. Kii-
tos kaikille, jotka sitä perinnettä ovat olleet tekemässä. Kiitos siis meille kaikille. Erityiskiitos sukuseu-
rassa toimiville sekä aikaisemmille toimijoille. Ilman heitä, teitä ja meitä, emme olisi tässä ja nyt. 

Olemme ottaneet uuden puheenjohtajan Janne Okkosen kanssa loikan vuodelle 2013. Meillä on uu-
det, nykyaikaiset kotisivut osoitteessa www.okkonen-ockenstromsukuseura.fi.  Niihin todellakin kan-
nattaa käydä tutustumassa. Monet ovat ne jo iloksemme löytäneet.  Niiden kautta pääsee päivittä-
mään omia sukuseuralla olevia tietojaan. Oletko kysynyt omilta lähisukulaisiltasi, saavatko he sukukir-
jeen joko paperiversiona tai sähköisesti? Liian monelta sukuseuran jäseneltä ovat omat yhteystiedot 
jääneet päivittämättä seuran tietoon, saati lasten ja lastenlasten tiedot kulkeutumatta sukuseuralle. 
Valitettavasti heitä ei sukukirjeemme tavoita. SUKUSEURA EI SAA MISTÄÄN OSOITTEITA TAI 
SÄHKÖPOSTEJA YM. TIETOJA NIIDEN MUUTTUESSA, ELLETTE ITSE PÄIVITÄ NIITÄ.  Sukuseu-
ra-asiat ovat suurelta ponnistuksilta yleensä talkootyötä, ja jäsenmaksut ovat arvokkaita sukuseuralle. 
Miten olisi jäsenhankintakampanja lähipiirissä?  

 

Jäsenmaksu, jäsenrekisteri ja yhteystiedot 

Maapostin lähettäminen maksaa ja niin myös kotisivujen ylläpitäminen. Jäsenmaksut tulevat todella-
kin tarpeeseen. Olethan jo maksanut oman perheesi jäsenmaksun vuodelle 2013? Toimi nopeasti, ja 
aktivoi myös lähisukusi mukaan toimintaan. Tämän uutiskirjeen mukana seuraa laskulomake, jolla 
jäsenmaksun voi suorittaa. Ja mikäli olet jo jäsenmaksun suorittanut, voi laskulomakkeen antaa jolle-
kin toiselle, joka ei sitä ole vielä saanut ja haluaisi liittyä sukuseuramme jäseneksi. Ellet löydä tietoja 
kotisivujen kautta maksaaksesi jäsenmaksu, ota rohkeasti yhteyttä jäsenrekisterimme ylläpitäjään 
Jouko Leskelään. 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 jou-
ko.leskela(at)saunalahti.fi tai soittaen 040 5269393.  

 

Kotisivut, Facebook ja maaposti  

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

Monelle kirjeposti on ainoa ja se oikea tapa kertoa sukuseuran asioita, omia ja muiden kuulumisia.  

 

Okkos-kirja 2012 

Okkos-kirja 2012 kannattaa hankkia jo nyt itselle tai sukulaisille tuliaisiksi, valmistumislahjaksi, synty-
mäpäivä- tai nimipäivälahjaksi. Omistuskirjoituksia ja postituksia myös suoraan lahjan saajalle hoitaa 
puheenjohtajamme Janne Okkonen talkootyönä oman toimensa ohella. 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 8366174. 
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-SUKUSEURA RY. 

Alueellisia tapahtumia, yhteistä tekemistä 

Olemme polkaisemassa käyntiin lisää sukulaistemme lähialueen tapaamisia. Kuopiossa Okkosen 
Reino ja Helvi ovat näyttäneet mallia omalla esimerkillään jo monen vuoden ajan. Esimerkiksi ruokailu 
uusien ja vanhojen sukulaistemme kanssa on aina tervetullutta. Ilmoittakaahan puheenjohtajalle, kun 
innostutte ajatuksesta, ja olette järjestämässä paikallista tapaamista. Hallitus haluaa auttaa ja olla 
myös osassa tapahtumia paikalla. Kevään aikana hallitus on alustavasti suunnitellut yhteistapaamista 
sukuseuralaisille Oulussa. Olethan sinäkin siellä mukana? Laitahan sana jo alustavasti eteenpäin.  
Kesällä voisimme tehdä esimerkiksi teatterimatkan, vai lähdemmekö yhdessä käymään vaikka Kulta-
rannassa Naantalissa? Vai otammeko puheenjohtajan haasteen vastaan ja 5.7. klo 16 istumme ve-
neessä ja olemme Sulkavan souduissa muka? Mitä sinä haluaisit tehdä sukuseuran kanssa? Hyviä 
ideoita otetaan vastaan. 

 

Haasteet ja tulevaisuus 

Kuten kaikilla seuroilla, meilläkin on omat haasteemme edessä vuonna 2013 ja tulevaisuudessa. Su-
kuseuran talous jäsenmaksajineen, sukujuhlat, sukutapaamiset, tietojen päivittämiset, ja uusien kirjal-
listen materiaalien tekeminen ovat osa näitä haasteita. Sukuseuran kotisivut ja Facebook vaativat 
myös omat tekijänsä. Missä ovat nuoret sukulaiset, jotka ovat lähes syntyneet tietokoneen vieressä ja 
imeneet äidinmaitonsa tietokoneen näytön valossa? Heitäkin tarvitsemme mukaan. Maailma muuttuu, 
ja monesti sukuseuran asiat kiinnostavat vasta vähän vanhempana. Liikunnasta mallia annetaan ko-
tona ja koulussa. Sukuseuraan liittyminen tapahtuu monesti kotona. Miten olisi liittymismaksun mak-
saminen sukuseuraan vuodeksi tai pariksi jo omillaan asuvalle jälkikasvulle?  

Lapsia, nuoria, aikuisia - ihan kaikkia tarvitsemme tähän toimintaamme. Mitä sinä voisit tehdä? Me 
haluamme olla ylpeä juuristamme. Olethan sinäkin? 

 

 

Toiminnallista, ja ennen kaikkea, onnellista vuotta 2013. 

 

 

 

Okkonen-Ockenström sukuseuran puolesta varapuheenjohtaja Jussi Okkonen 

 

 

 

LIITTEENÄ JÄSENMAKSU -LASKU, JOLLA JÄSENMAKSUN SUORITTAMINEN KÄY HELPOSTI. 
MIKÄLI OMA MAKSU ON JO SUORITETTUNA, SEURAMME KIITTÄÄ MITÄ NÖYRIMMIN. HALU-
TESSASI VOIT ANTAA LASKUN ESIMERKIKSI LAPSELLESI, JOTTA HÄNKIN VOI LIITTYÄ SEU-
RAMME JÄSENEKSI, HÄN EI VÄLTTÄMÄTTÄ SAA LASKUA MUUALTA. MERKITSE KENEN JÄ-
SENMAKSUT MAKSAT JA PAIKKAKUNTA, KIITOS!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


