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Arvoisa sukuseuran jäsen, hyvä sukulainen                      Jäsenkirje maaliskuu 2011 

Sukuseuran hallitus haluaa tällä jäsenkirjeellään kertoa sukuseuran toiminnasta ja tavoitteista. 

1. VUODEN 2012 SUKUSJUHLA JA VUOSIKOKOUS 
Uusien sääntöjen mukaan sukuseuramme vuosikokous pidetään joka toinen vuosi. Seuraava 
sukujuhlamme ja vuosikokouksemme on vuonna 2012 Kajaani-Sotkamon alueella lauantaina ja 
sunnuntaina 16.–17. kesäkuuta 2012. Varaa jo tämä aika. 
 

2. SUKUKIRJA JA -VIIRI 
Okkoskirjaa 2000 voi tilata hintaan 33 € ja viiriä hintaan 35 € postiennakolta (+ postikulut) Pasi 
Ockenströmiltä (pasi.ockenstrom@elisanet.fi) tai (09) 222 3831. 
 

3. JÄSENMAKSU 2011 
Vuosikokouksen päätöksen mukaan vuosijäsenmaksu on 20 € sekä 5 € toiselta jne. samassa 
perheessä asuvalta. Vuoden 2011 jäsenmaksun (20 € tai 20 € + 5 € + 5 € jne.) voi maksaa 
tilillemme: Oulun OP 574136-42501115. Merkitse selvästi maksajan nimi/maksajien nimet ja 
osoite. Muista kirjata nimet vaikka maksat verkon kautta. 

Jäsenrekisterin uudistuksessa 2012 poistamme niiden nimet, jotka eivät ole maksaneet jäsen-
maksuaan kahtena peräkkäisenä vuonna. Maksamalla nyt jäsenmaksun pysyt postituslistallamme 
ja saat tulevan sukukirjan jäsenhintaan. 
 

4. SUKUSEURAMME VERKKOSIVU 
Sukuseurallamme on verkkosivu, jota on päivitetty ja tarkoitus on päivittää sitä jatkuvasti. Sen 
osoite on: http://suvut.genealogia.fi/okkonen/. Tutustu siihen ja käytä sitä yhteydenpitoon! 
 

5. TULEVAA TOIMINTAA 
Alla luettelona sukuseuramme tulevaa toimintaa: 

 jäsenrekisterin uusiminen ja jatkuva päivittäminen 

 jäsenten henkilötietojen päivittäminen sukukirjaa varten, lomake liitteenä. 

 arkiston ja valokuvien järjestäminen 

 sukuseuramme 60-vuotistapahtuma on lauantaina 16.04.2011 klo 12 Helsinki (ks. Takaa) 

 uusi Okkos-kirja 2012 ilmestyy keväällä 2012 sukujuhlaan 

 seuraava sukujuhla on 16.–17. kesäkuuta 2012 suvun syntysijoilla Sotkamossa 
 

6. SUKUTIEDOT 
Mikäli haluat päivittää sukutietojasi tai toimittaa suvun muistoja ja valokuvia uuteen sukukirjaan, 
toimita aineisto 31. toukokuuta 2011 mennessä osoitteella:  
Pentti Jänkälä, Teinintie 18 C; 00640 HELSINKI taikka pentti.jankala@apr.inet.fi.  
Mikäli olet sukututkija, ilmoita tietosi puheenjohtajalle pentti.jankala@apr.inet.fi. 
  
HYVÄÄ KEVÄTTÄ!                    Käännä! 
 
Okkonen-Ockenström sukuseura ry 
 
Pentti Jänkälä 
puheenjohtaja    
 
liite:  kutsu sukutapahtumaa (takana) 
 lomake sukutietojen päivittämiseksi 
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