
 
 
 KOKOUSKUTSU 
 UUTISKIRJE 2/2021 

 

 
 

Tervehdys sukulaiset! 

 

Vuosi 2021 on Okkonen-Ockenström -sukuseuran 70. toimintavuosi ja sääntömääräinen sukukokous sekä 

joka neljäsvuosi pidettävä sukujuhla pidetään Varsinais-Suomessa, 27.-29.8.2021. 

 

Perjantai 27.8.2021 

Halukkailla on mahdollisuus tutustua klo 18-20 Tasavallan Presidentin kesäasunnon puutarhaan ja raken-

nuksiin (ulkoisesti). Kultarannan osoite on Kordelininkatu 1, 21100 Naantali. Tutustumiskierros on ilmainen ja 

omatoiminen. 

Lauantai 28.8.2021 

Sääntömääräinen sukukokous pidetään 28.8.2021 Naantalin Kultaranta Resortissa, klo 13:00. Kokouk-

sessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Ennen sukukokousta on mahdollisuus ruokailuun (seisovapöytä) 

kokouspaikan ravintolassa, klo 11-13. Kokouspaikanosoite on Särkänsalmentie 178, 21100 Naantali. Ko-

kouksen jälkeen nautimme kokouskahvit. 

Sukukokouksen jälkeen on opastettu kierros Louhisaaren Kartanolinnassa (Marsalkka Mannerheimin syn-

nyinkoti). Yksityinen opastuskierros alkaa klo 17:00 ja kestää noin 2 h. Hinta per henkilö on 8,00 euroa, joka 

maksetaan Louhisaaren infopisteeseen. Osoite on Louhisaarentie 244, 21240 Louhisaari.  

Sukujuhla on Mietoisten Maamiesseurantalolla, osoitteessa Pyhäntie 133, 23140 Mynämäki. Sukujuhla alkaa 

n. klo 19 ruokailulla (seisovapöytä), jonka jälkeen on juhlavampaa ohjelmaa sekä juhlakahvit.  

Sunnuntai 29.8.2021 

Sukuseuran 70-vuotisjuhlan kunniaksi, Turun tuomiokirkossa pidetään klo 10 juhlamessu, jossa normaali-

kaavan lisäksi myös sukuseuran järjestämää ohjelmaa. 

Osallistuminen ja ilmoittautuminen 

Osallistumismaksu on 40,00 euroa per henkilö (sis. ruokailut, kahvitukset, opastuksen ja ohjelman). Lapset 

(7-15 vuotta) 20,00 euroa. Alle 7-vuotiaat osallistuvat veloituksetta. Sitovat ilmoittautumiset tulee tehdä 

13.8.2021 mennessä Ulla Eiroralle, puh. 050 303 9593, sähköposti ullaeirola@gmail.com tai sukuseuran net-

tisivuilla okkonen-ockenstromsukuseura.fi. Ilmoitathan myös, saavutko jo perjantaina, käyttäen julkista liiken-

nettä, jotta tiedämme tarvittaessa järjestää eri paikkojen väliset kuljetukset. 

Majoitus 
Majoitusvahtoehtoja on Naantalissa runsaasti, joihin voi tutustua osoitteessa visitnaantali.com. Ma-
joitusta voi tiedustella myös puhelimitse numerosta 02 435 9800 sekä sähköpostitse osoitteesta 
info@visitnaantali.com. 
 
Jäsenmaksut 

Jäsenmaksut suoritetaan seuran pankkitilille ja näin varmistetaan osallistumismahdollisuus sukukokouk-
seen. Varsinainen jäsen 20,00 €. Liitännäisjäsen (asuu varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa) 5,00 
€ ja ainaisjäsen 200,00 €. Jäsenmaksu maksetaan tilille FI 60 5741 3642 5011 15. Viestikenttään: Jäsen-
maksu 2021. 
 
NÄHDÄÄN VARSINAIS-SUOMESSA JA SUKUKOKOUKSESSA! 
Sukulaisterveisin ja aurinkoista kesää toivottaen, Okkonen-Ockenström -sukuseura ry. 
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