
 UUTISKIRJE 1/2019 
 

Okkonen-Ockenström -sukuseura ry. janne.okkonen@lshp.fi 
C/O Janne Okkonen, Nelostie 545 A, 95325 Paakkola 0400 987 204 

Hyvää alkanutta vuotta 2019!  
 

Alkanut vuosi on Okkonen-Ockenström -sukuseuran 68. toimintavuosi. Tänä vuonna sukuseuran toiminnassa kes-
keisinä toimenpiteenä on jäsenhankintakampanja, jossa jokaisen sukuseuralaisen aktiivinen panos on tärkeä. Li-
säksi tutkitaan eri sukuhaarojen keskinäinen sukulaisuus geenitutkimusmenetelmällä. 
 
Sukuseuran sääntömääräinen sukukokous pidettiin Oulussa 30.6.2018. Kokoukseen osallistui väkeä eri puolilta 
maatamme, osallistujamäärän ollessa n. 35 henkilöä. 

 
Sukuseuran hallitus toimintakaudelle 2018-2020  
 
Puheenjohtaja      Varapuheenjohtaja   Jäsen (Sihteeri) 
Janne Okkonen      Mirja Okkonen   Kaisu Kokko 

janne.okkonen@lshp.fi      mirja.okkonen@outlook.com kaisutuuli@hotmail.com 
0400 987 204            0400 319 873 
 
Jäsen (Talous)       Jäsen    Jäsen 
Ulla Eirola        Ilkka Okkonen   Antero Okkonen 

ullaeirola@gmail.com      ilkka.okkonen@saunalahti.fi antero.okkonen@ufg.fi 
050 303 9593            050 549 0388  0400 120 470 

 
Jäsenmaksut 2019 
Varsinainen jäsen 20€. Liitännäisjäsen (asuu varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa) 5€ ja ainaisjäsen 
200€. Jäsenmaksulomake on uutiskirjeen mukana. Jäsenmaksut suoritetaan tilille FI60 5741 3642 5011 15. 
 
Sukuperimän geenitutkimus 
Suomalaisten haploryhmiä on tutkittu useassa otantatutkimuksessa 2000 -luvulla. Haploryhmä on ihmisen peri-
män tyyppi, joka on eri alkuperää olevilla väestöryhmillä erilainen. Haploryhmä määritetään sekä isälinjalle että 
äitilinjalle. Perimä todennetaan tutkitaan ihmisen DNA näytteen perusteella ja sitä verrataan muihin näytteisiin ja 
niistä saatuihin tuloksiin sekä haploryhmittelyyn.  
 
Sukuseuran uutiskirjeessä 1/2016 oli asia viimeksi esillä. Tuolloin tiedusteltiin, onko jäsenistössä henkilöitä, jotka 
ovat kiinnostuneita tällaisen tutkimuksen toteuttamisesta ja haluaisivat osallistua geenitutkimukseen? Asiaa on 
ollut esillä myös parissa sukukokouksessa, viimeksi Oulussa.  
 
Sukuseuran hallitus on saadun palautteen perusteella todennut perimätutkimuksen toteuttamisen tarpeelliseksi ja 
siten on myös päätetty, että tutkimus toteutetaan vuoden 2019 aikana. Vapaehtoisiksi DNA-näytteiden antajiksi on 
jo ilmoittautunut useita henkilöitä vuoden 2016 uutiskirjeen tiimoilta. Nyt ryhdytään valmistelemaan tutkimuksen 
toteuttamista. Hallitus suunnittelee ja valmistelee toteutuksen siten, että otanta olisi mahdollisimman laaja ja edus-
tavuus eri sukuhaaroista olisi riittävä. Tutkimustulokset antanevat vastaukset mm. siihen, millä tavoin eri sukuhaa-
rat ovat keskenään sukua ja miten sijoitumme laajemmassa kansakuntien sukupuussa. Hallituksessa tutkimuksen 
suunnittelijana ja valmistelijana toimii Ilkka Okkonen. 

 
Jäsenrekisteri ja yhteystiedot 
Jäsenrekisterin ja yhteystietorekisterin ylläpitäjä: Janne Okkonen, Nelostie 545 A, 95325 Paakkola, janne.okko-
nen@lshp.fi, puh. 0400 987 204. Ilmoitukset yhteistietomuutoksista ja sähköpostiosoitetiedoista ensisijaisesti In-
ternetin kautta: www.okkonen-ockenstromsukuseura.fi > Päivitä tietoja > Yhteystietojen päivitys.  

 
Okkos-tuotteet ja niiden tilaaminen 
Pöytästandaari 25€ ja Okkos-kirja 2012 sukuseuran jäsen 25€ ja ei-jäsen 40€. Laskuun lisätään toimituskulut. 

Tilaukset: www.okkonen-ockenstromsukuseura.fi > Sukuseuran kauppa tai janne.okkonen@lshp.fi, maapostilla 
Okkonen-Ockenström -sukuseura ry. c/o Janne Okkonen, Nelostie 545 A, 95325 Paakkola tai puhelimitse 0400 
987 204. 
 
Aktiivista ja mielenkiintoista sukuvuotta 68 toivottaa sukuseuran hallitus! 
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