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Tervehdys sukulaiset! 
Vuosi 2021 on Okkonen-Ockenström -sukuseuran 70. toimintavuosi. Vallitseva koronatilanne aiheutti sen, 

että viime vuonna pidetyksi suunnitellut tilaisuudet siirtyivät tälle vuodelle. Näin ollen tänä vuonna pidettä-

vät sääntömääräinen sukukokous sekä joka neljäsvuosi pidettävä sukujuhla ovat aikaisempia juhlavammat. 
 

Sukukokous ja sukujuhla 2021 

Mikäli koronatilanne kehittyy suotuisasti ja edellytykset kokoontumisille ovat olemassa, pidetään sääntö-

määräinen sukukokous syyskesästä Turussa. Samassa yhteydessä vietämme sukujuhlan, juhlistaaksemme 

sukuseuramme 70-vuotista taivalta.  

Olisitko halukas osallistumaan tapahtumien järjestelyihin, esim.  ohjelman, ym. suunnitteluun tai toteutuk-

seen, voit olla yhteydessä puheenjohtaja Janne Okkoseen, puh. 0400 987 204 tai janne.okkonen@2m-it.fi.  

Vallitsevan, maailmanlaajuisen (korona) tilanteen takia, on syytä varautua myös siihen, ettei su-
kukokousta, eikä sukujuhlaa tulla pitämään. – Mikäli tilanne edellyttää, tullaan kokousta ja juh-
laa edelleen siirtämään erikseen ilmoitettavaan ajankohtaan. Seurataan tilannetta. – Tiedo-
tamme jatkosta. 
 

Jäsenmaksut 2021  
Varsinainen jäsen 20,00 €. Liitännäisjäsen (asuu varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa) 5,00 € ja 
ainaisjäsen 200,00 €. Jäsenmaksulomake on liitteenä.  
 

Okkos-kirja 2012 ja aikaisemmat julkaisut sekä sukustandaari 
Kirjoja ja standaareja on vielä runsaasti varastossa, joten tilauksia saa tehdä. Kirja maksaa sukuseuran jäse-

nille 25,00 € ja ei-jäsenille 35,00 €. Hintoihin lisätään toimituskulut. Kirjan mukana toimitetaan ilmaiseksi 

jokin aikaisemmista varastossa olevista sukuseuran julkaisuista. Pöytästandaari hinta on 25,00 € + toimitus-

kulut.  

TILAUKSET JA TOIMITUKSET: Tilaukset voi tehdä osoitteessa www.okkonen-ockenstromsukuseura.fi 
 

Jäsenrekisteri ja yhteystiedot  

Ilmoitukset yhteistietomuutoksista ja sähköpostiosoitetiedoista ensisijaisesti Internetin kautta: www.okko-

nen-ockenstromsukuseura.fi/paivita-tietoja/yhteystietojen-paivitys/  

Tämän jäsenkirjeen vastaanottajina voi olla henkilöitä, jotka ovat poistuneet keskuudestamme. Pyydämme 

omaisia ilmoittamaan muutoksista, poistaaksemme ao. henkilöt rekisteristämme. Uutiskirjeen ja jäsenmak-

sulomakkeen vastaanottajina voi olla henkilöitä, joiden toimintakyky on alentunut, jolloin mm. sukuseura-

asia voi olla kovin kaukainen. Tällöin, omaisten niin halutessaan, voidaan ao. henkilö poistaa reksiteristä, 

kunhan asiasta meille ilmoitetaan. Haluamme välttää tilanteen, jossa edelleen lähettäisimme postia.  

Pyydämme edellisissä tapauksissa ilmoituksen tietojen poistosta, jotta rekisteri saadaan päivitetyksi. Ilmoi-

tus tietojen poistosta tulee tehdä sukuseuran nettisivujen kautta. www.okkonen-ockenstromsuku-

seura.fi/paivita-tietoja/yhteystietojen-paivitys/  

 
Sukulaisterveisin ja hyvää kevättä kaikille toivottaen, Okkonen-Ockenström -sukuseura ry. 
 
PS. Pidetään itsestämme ja toisistamme hyvää huolta. Noudatetaan koronan torjunnasta annettuja ohjeita 
ja suosituksia. Näin toimittaessa, luomme omalta osaltamme edellytyksiä sille, että paluuta normaaliin voisi 
tulla näköpiiriin. 
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