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Tervehdys 65-vuotiaasta sukuseurastamme!
Okkonen-Ockenström -sukuseuramme täytti 65 vuotta 15.4.2016. Nyt vietämme sukuseuramme juhlavuotta erityisin menoin. Mm. tästä kerromme tässä uutiskirjeessä sekä muusta sukuseuramme tiimoilta.

Sukukokous 13.8.2016 ja 65-vuotissukujuhlallisuudet Nurmeksessa
Sääntömääräinen sukukokous pidetään Nurmeksessa, lauantaina 13.8.2016. Sääntöjen mukaan sukuseuramme
vuosikokous pidetään joka toinen vuosi. Kokouskutsu ja ohjeistus ovat tämän uutiskirjeen liitteenä. Kokouksen
yhteydessä on saatavana sukuseuran julkaisuja (uusimmasta vanhoihin) sekä Okkos-tuotteita. Toteutuuko Nurmeksessa uuden osallistujaennätyksen tekeminen? Sotkamossa 2012 oli lähes 70 osallistujaa ja Helsingissä 2014
oli n. 40 osallistujaa. Ota itsesi mukaan ja tuo myös muita kokoukseen.
Sukuseuramme 65-vuotissukujuhla pidetään sukukokouspäivän päätteeksi. Sukujuhlassa on odotettavissa
suvullemme omaleimaista ohjelmaa, kuten musiikkiesityksiä ja runonlausuntaa sekä muuta hengenkulttuuria.
Okkonen-Ockenström -sukuseuran 65-vuotisjuhlamessu Nurmeksen kirkossa 14.8.2016
Sukujuhlan yhteydessä on perinteisesti ollut myös juhlajumalanpalvelus. Tällä kertaa juhlamessu on aikaisempaa
osallistavampi, koska sukumme naisia ja miehiä osallistuu 65-vuotisjuhlamessun toteutukseen. Juhlamessussa
kuullaan mm. sukulaistemme musiikkiesityksiä.
Lisätietoa sukukokousviikonvaiheen sisällöstä kerrotaan kesä-heinäkuussa lähetettävän kokouskutsun mukana.

Nurmes kokoaa yhteen myös muutoin sukulaisiamme – Kohdataan kokouksen lomassa
Sukukokouksen ja sukujuhlan aikaan pidetään Nurmeksessa Maria ja Juho Okkosten (Valtimo) lasten eli Hilja
(Peippo), Tauno, Saimi, Suoma (Koski), Jaakko, Aili ja Jouko -Okkosten jälkeläisten ns. serkkutapaaminen. Tästä
asiasta saa lisätietoa Saara Pekkariselta (os. Okkonen), sähköposti: saara.pekkarinen@svefi.net ja puhelimin:
044 292 1970.

Sukututkimuksen uudet mahdollisuudet ja suunnat
Suomalaisten haploryhmiä on tutkittu useassa otantatutkimuksessa 2000 -luvulla. Haploryhmä on ihmisen perimän tyyppi, joka on eri alkuperää olevilla väestöryhmillä erilainen. Haploryhmä määritetään sekä isälinjalle että
äitilinjalle. Haploryhmiä vertailemalla on koetettu selvittää kansojen sukulaisuuksia ja alkuperää. Väestön jakautumista haploryhmiin on tutkittu myös maakunnittain. Tulosten perusteella on julkisuudessakin esitetty tieto, että
länsisuomalaiset ja itäsuomalaiset poikkeavat isälinjan geeniperimältään toisistaan hyvin paljon. On muistettava,
että isälinjan haploryhmää tutkitaan Y-kromosomin geeneistä, jotka eivät säätele ihmisen fyysisiä tai henkisiä ominaisuuksia. Ne kertovat tässä tapauksessa lähinnä siitä, että Suomea on asutettu eri aikoina ja eri suunnilta.
Sukuseuraamme on lähestytty useiden henkilöiden ja tahojen toimesta, tiedustellen halukkuuttamme osallistua
sukuperimän geenitutkimukseen, jossa tutkitaan ihmisen DNA näytteen perusteella ja sitä verrataan muihin näytteisiin ja niistä saatuihin tuloksiin sekä haploryhmittelyyn.
Hallitus on käsitellyt esitystä ja aloitetta geenitutkimuksen toteuttamisesta. Hallitus haluaakin kuulla asiassa sukuseuran jäseniä, ja kysyykin nyt mielipidettä ja kantaa tästä. Onko jäsenistössä henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita
tällaisen tutkimuksen toteuttamisesta ja haluaisivat osallistua geenitutkimukseen? Samalla hallitus kysyy myös
jäsenien kantaa ylipäätään tällaiseen tutkimukseen osallistumisesta. Anna mielipiteesi kuulua sukuseuran nettisivujen kautta. => www.okkonen-ockenstomsukuseura.fi / Ota yhteyttä, anna palautetta tai ilmoittaudu halukkaaksi
osallistujaksi geenitutkimukseen.
Kattava tietopaketti geenitutkimuksesta löytyy netistä, mm. osoitteesta http://www.kurrinsuku.net/1
Okkonen-Ockenström -sukuseura ry.
C/O Janne Okkonen, Nelostie 545 A, 95325 Paakkola

janne.okkonen@lshp.fi
0400 987 204

UUTISKIRJE 1/2016

Okkos-tuotteet
Sukuseuramme on teettänyt ja hankkinut pöytästandaareja, joissa sukumme vaakunan lisäksi myös juhlavuottamme korostava teksti – Vuodesta 1951. Pöytästandaarin voi tilata
hintaan 25,00 euroa kpl + toimituskulut.

Okkos-pinssejä myydään vain sukuseuran tilaisuuksissa hintaan 5,00 euroa kpl.

Okkos-kirja 2012 ja aikaisemmat julkaisut
Kirjoja on vielä runsaasti varastossa, joten tilauksia saa tehdä. 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.
Vauhdittaaksemme kirjakauppaa, tarjotaan sukuseuran jäsenille Okkos-kirja 2012 hintaan 25,00 euroa. Kirjan
mukana toimitetaan ilmaiseksi jokin aikaisemmista varastossa olevista sukuseuran julkaisuista. Haluamme saada varastot tyhjiksi aikaisemmista julkaisuista. Varastojen tyhjentyessä raivataan tilaa uudelle sukukirjalle.
Tilaushinnan (25,00 €) päälle lisätään postitus- ja toimituskulut.
Sukuseuralla on runsaasti vanhoja julkaisuja varastossa. Vanhat julkaisut jaetaan nyt pois ns. omakustannehintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että saat julkaisut itsellesi toimituskulujen hinnalla.

Ohje: TILAUKSET JA TOIMITUKSET
Tilaukset voi tilata Internetistä www.okkonen-ockenstromsukuseura.fi tai sähköpostilla janne.okkonen@lshp.fi,
maapostilla Okkonen-Ockenström -sukuseura ry. c/o Janne Okkonen, Nelostie 545 A, 95325 Paakkola ja puhelimitse 0400 987 204.

Jäsenmaksut 2016
Sukuseuramme jäsenmaksut ovat vuonna 2016 seuraavat: Varsinainenjäsen 20,00 euroa. Liitännäisjäsen (asuu
varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa) 5,00 euroa. Ainaisjäsen 200,00 euroa. Jäsenmaksun maksat
kätevästi liitteenä olevalla laskulomakkeella.

Jäsenrekisteri ja yhteystiedot
Jäsenrekisterimme ylläpitäjänä toimii Janne Okkonen, joka pitää yllä myös yhteystietorekisteriämme, joten näissäkin asioissa on hyvä olla häneen yhteydessä. ILMOITATHAN MYÖS SÄHKÖPOSTIOSOITTESI SUKUMME TIETOON. Yhteystiedot ovat: Janne Okkonen, Nelostie 545 A, 95325 Paakkola. Sähköpostitse janne.okkonen@lshp.fi ja puhelin 0400 987 204. Muutokset toivotaan tehtävän ensisijaisesti Internetissä:
www.okkonen-ockenstromsukuseura.fi > Päivitä tietoja > Yhteystietojen päivitys.

Sukukokous ja 65-vuotisjuhlaterveisin, Okkonen-Ockenström -sukuseura ry.
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