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Tervehdys sukuseurasta ja hyvää kevättä!  
 

Okkonen-Ockenström -sukuseura on perustettu yli lähes 63 vuotta sitten. Perinteet edellyttävät, että sukuseuramme 
toiminnan jatkuvuudesta pidetään hyvää huolta. Siksi mm. tämä uutiskirje sukuun kuuluville on laadittu ja toimitettu. 
 
Sukuseuran sääntömääräinen sukukokous pidettiin Helsingissä 
 
Sääntömääräinen sukukokous pidettiin Helsingissä, lauantaina 14.6.2014. Sääntöjen mukaan sukuseuramme vuosiko-
kous pidetään joka toinen vuosi. Kokouksen aluksi sukuseuran pitkäaikainen aktiivi ja kunniajäsen Eero Oulasvirta piti 
puheen, jossa hän muisteli seuran alkutaipaletta ja matkaa nykyisyyteen sekä tuleviin vuosiin. Kokoukseen osallistui n. 
40 henkeä eri puolilta Suomea. Myös Ruotsista oli matkustettu kokoukseen. – Kiitos osallistuneille! 
 
Kokouksessa hyväksyttiin mm. sääntömuutos, joka mahdollistaa sukuseuran ainaisjäsenyyden. Ainaisjäseneksi katso-
taan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa maksuvuonna voimassa olevan jäsenmaksunsa kaksikymmenkertaisena. Li-
säksi uudet säännöt mahdollistavat sen, että tulevaisuudessa hallituksen esityksestä voi sukuseuran kokous kutsua 
sukuseuran kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa tai muulla toiminnallaan 
edistänyt huomattavasti seuran tarkoituksen toteutumista. Jo aikaisemmin on ollut mahdollista kutsua sukuseuran kun-
niajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa tai muulla toiminnallaan edistänyt huomattavas-
ti seuran tarkoituksen toteutumista. 
 
Edellisten lisäksi hyväksyttiin sääntömuutos, joka koskee sukuseuran vuosikokousten koollekutsumista. Kokouskutsu 
postitetaan jatkossa sääntöjen mukaan jäsenmaksun maksaneille ja tarpeen mukaan julkaistava valtakunnallisessa 
päivälehdessä.  
 
Kokouksessa hyväksyttyjen sääntöjen mukaisesti, vuoden 2016 kokouksessa tullaan valitsemaan sukuseuralle vain yksi 
toiminnantarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varatoiminnantarkastaja.  
 
Kokouksessa tehtiin myös henkilövalintoja. Hallitukseen valittiin uusiksi jäseniksi Antero Okkonen Kuopiosta ja Johanna 
Svedström-Niittykoski Pietarsaaresta. Hallituksesta jäivät pois Jussi Okkonen Tampereelta ja Jouko Leskelä Helsingis-
tä. Kiitos Jussille ja Joukolle sukuseuran eteen tekemästänne työstä.  
 
Sukuseuran toiminnantarkastajiksi valittiin Jorma Vappula (vanha) Helsingistä ja Jouko J. Okkonen (uusi) Torniosta. 
Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Anja Hyrkäs Kajaanista (vanha) ja Jouko Leskelä Helsingistä (uusi). 
 
Sukuseuran sääntömääräinen vuosikokous hyväksyi talousarvion ja toimintasuunnitelman vuosille 2015-2016 sekä hy-
väksyi ja vahvisti tilinpäätökset ja toimintakertomukset vuosilta 2012-2014. Kokous hyväksyi myös hallituksen esitykset 
vuotuisista jäsenmaksuista. Vuosien 2015-2016 jäsenmaksut ovat 20,00 eur varsinainen jäsen, 5,00 eur liitännäisjäsen 
ja 200,00 eur ainaisjäsen. Jäsenmaksun suorittamiseksi on laskulomake liitteenä. 
 
Vuosikokouksesta on valokuvia sukuseuran Internetsivuilla.  
 
Jäsenrekisteri ja yhteystiedot 
 
Jäsenrekisterimme ylläpitäjänä toimii Janne , joka pitää yllä myös yhteystietorekisteriämme, joten näissäkin asioissa on 
hyvä olla häneen yhteydessä. ILMOITATHAN MYÖS SÄHKÖPOSTIOSOITTESI SUKUMME TIETOON. Yhteystiedot 
ovat: Janne Okkonen, Itäranta 8 A 5, 95400 Tornio. Sähköpostitse janne.okkonen@lshp.fi ja puhelin 0400 987 204. 
Muutokset toivotaan tehtävän ensisijaisesti Internetissä: www.okkonen-ockenstromsukuseura.fi > Päivitä tietoja > Yh-
teystietojen päivitys.  
 

Okkos-kirja 2012 

Okkos-kirja 2012 kannattaa hankkia itselle tai sukulaisille tuliaisiksi, valmistumislahjaksi, syntymäpäivä- tai nimipäivälah-
jaksi 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 jan-
ne.okkonen@lshp.fi, maapostilla Okkonen-Ockenström -sukuseura ry. c/o Janne Okkonen, Itäranta 8 A 5, 95400 Tornio 
ja puhelimitse 0400 987 204. 
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Vahat julkaisut jaetaan pois 
 
Sukuseuralla on runsaasti vanhoja julkaisuja varastossa. Vanhat julkaisut jaetaan nyt pois ns. omakustannehintaan. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että julkaisut saa itselleen toimituskulujen hinnalla. Tilaukset tehdään samaan tapaan 
kuin Okkos-kirja 2012 kohdalla on kerrottu. Internetissä, sukuseuran sivuilla on kohta Sukuseuran kauppa ja alakohta 
POISTOMYYNTI, jonka kautta tilaukset tehdään kätevimmin. 
 
Sukuseuran uudet Internetsivut 
 
Sukuseuralle on tehty kokonaan uudet kotisivut. Käy tutustumassa sivuihin ja anna vaikkapa palautetta. Sivut sisältävät 
ominaisuuden, joka mahdollistaisi mm. jäsenistölle tarkoitetun ns. Extranetin avaamisen, jonne voitaisiin laittaa nähtävil-
le vaikkapa kokousasiakirjoja, ym. materiaalia seuran hallinnosta. Lisäksi siellä voisivat jäsenet ylläpitää omia yhteystie-
tojaan sekä mahdollisesti myös sukukirjan sisältämiä tietoja. Extranet toimisi henkilökohtaisilla tunnuksilla, joten tiedot 
olisivat vain rajatun joukon käytettävissä, koskien jäsenmaksunsa maksaneita henkilöitä. Miltä tällainen lisäominaisuus 
kuulostaisi? Otamme mielellämme vastaan kommenttejanne mm. tästä.  
 
Tulevaa toimintaa virittelemään 
 
Useilla paikkakunnilla on viriämässä ns. paikallista ja/tai alueellista toimintaa paikallisten aktiivien toimesta. Sukuseura 
on erittäin iloinen tästä. Kannustamme eri puolilla maata asuvia aktivoitumaan ao. toimintamuodon aloittamiseksi. Kaik-
kea ei kannata viedä someen (sosiaaliseen mediaan) ja siten myös Internettiin. Yhä enemmän maassamme on yksinäi-
syys ja seurattomuus lisääntyvä ongelma. Me sukulaiset voimme tässäkin kohdassa olla uusi hyödyntämisen arvoinen 
voimavara, esimerkiksi eri-ikäisten sukulaistemme mahdollisen yksinäisyyden poistamiseksi. Sosiaalinen kanssakäymi-
nen ihan fyysisesti on antoisampaa kuin internetissä toteutettu yhteydenpito. Sukuseuran toimesta tuemme tarvittaessa 
paikallisen toiminnan aloitusta ja yhteyksien luomista. Tarvittaessa tulemme myös paikanpäälle tuomaan sukuseuran 
puolesta oman panoksemme tilaisuuksien toteuttamiseksi ja sisällön luomiseksi. – Ottakaa rohkeasti ja ennakkoluulot-
tomasti yhteyttä sukuseuraan ja vaikkapa sen puheenjohtajaan. 
 
On herännyt myös ajatus siitä, voisimmeko seuran nimissä ja toimeen panemana tehdä laivaristeilyn Ruotsiin. Voisim-
me yhdessä tavat siellä asuvia sukulaisiamme. Näin tekisimme myös seuran osalta historiaa, koska aikaisemmin ei ole 
seuran toimesta sinne menty. Kyseessä olisi ns. vapaamuotoinen sukutapaaminen. Ajankohta voisi olla sopiva ensi 
kesänä, esimerkiksi elokuussa. Matkan ohjelmaan voisi sisällyttää muutakin sukulaisten tapaamisen lisäksi. Tästäkin 
kuulisimme mielellämme teidän, siis sukulaisiemme mielipiteitä. Ajatukset, ideat, yms. pyydetään osoittamaan puheen-
johtajalle puhelimitse, sähköpostilla tai vaikkapa kirjeitse taikka internetsivujen kautta, kohdasta Yhteydenotto. 
 
Sukuseuran hallitus kaudella 06/2014 – 06/2016 

 
Puheenjohtaja    Varapuheenjohtaja  
Janne Okkonen    Mirja Okkonen  
janne.okkonen@lshp.fi   mirja.okkonen@op.fi 
0400 987 204     mirja.okkonen@suomi24.fi  

0400 319 873  
   

Jäsen (sihteeri)    Jäsen (talous)  
Johanna Svedström-Niittykoski   Ulla Eirola  
mjsvni@utu.fi    ullaeirola@gmail.com  

050 303 9593  
  
Jäsen     Jäsen  
Arto Okkonen     Antero Okkonen 
arto.okkonen@imagon.com    antero.okkonen@ufg.fi 
040 300 4000, 044 710 0700  

  
 
Ystävällisesti ja hyvää kevättä toivottaen, Okkonen-Ockenström -sukuseura ry. 


