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Tervehdys sukulaiset!
Vuosi 2022 on Okkonen-Ockenström -sukuseuran 71. toimintavuosi. Nyt elämme sukuseuran toiminnan
näkökulmasta välivuotta. Sukukokous ja sukujuhla ovat ensi vuoden asioita. Tänä vuonna onkin hyvä keskittyä pidemmän aikavälin asioihin, kuten päivitetyn ja korjatun sukukirjan valmisteluun.

Sukukokous ja sukujuhla 2021
Koronatilanne kehittyi suotuisasti ja edellytykset kokoontumisille olivat olemassa, mutta sääntömääräinen
sukukokous ei toteutunut Turussa, eikä sukujuhlakaan, koska osallistujamäärä uhkasi jäädä sangen vähäiseksi, joten päätimme perua kutsut sekä järjestää sukukokous virtuaalisesti verkossa.
Virtuaalinen sukukokous pidettiin 30.11.2021. Kokoukseen osallistui pieni, mutta aktiivinen joukko, joten
päätösasiat tulivat hoidetuiksi ja toimintakaudelle 2022-24 myös hallitus valituksi ja sen kokoonpano on
seuraava:
•
•

•
•
•
•

Puheenjohtaja Janne Okkonen, Mynämäki
Varapuheenjohtaja Mirja Okkonen, Sotkamo
Sihteeri Erika Wikström, Kempele
Rahastonhoitaja Ulla Eirola, Helsinki
Hallituksen jäsen Ilkka Okkonen, Nurmijärvi
Hallituksen jäsen Jukka Yliviuhkola, Tornio

Toiminnantarkastajaksi valittiin Jorma Vappula Helsingistä ja varatoiminnantarkastajaksi Kaisu Kokko Muhokselta.

Jäsenmaksu 2022
Jäsenmaksut suoritetaan seuran pankkitilille FI 60 5741 3642 5011 15. Varsinainen jäsen 20,00 €. Liitännäisjäsen (asuu varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa) 5,00 € ja ainaisjäsen 200,00 €. Viestikenttään:
Jäsenmaksu 2022. Liitteenä jäsenmaksulaskulomake.

Okkos-kirja 2012 ja aikaisemmat julkaisut sekä sukustandaari
Kirjoja ja standaareja on vielä runsaasti varastossa, joten tilauksia saa tehdä. Kirja maksaa sukuseuran jäsenille 25,00 € ja ei-jäsenille 35,00 €. Myös muita julkaisuja on saatavilla. Saatavuuden voi katsoa sukuseuran
nettisivuilta, kohdasta Sukuseuran kauppa. Tilauslomakkeella on listattuna saatavilla olevat julkaisut. Pöytästandaari hinta on 25,00 € Kaikkiin tilauksiin lisätään toimituskulu 8,50 €.
TILAUKSET JA TOIMITUKSET: Tilaukset voi tehdä osoitteessa www.okkonen-ockenstromsukuseura.fi
 Sukuseuran kauppa
Mikäli tilausta ei ole mahdollista tehdä nettisivujen kautta, voi sen tehdä vaihtoehtoisesti puhelimella, ottamalla yhteys numeroon 0400 987 204. Laita tekstiviestinä nimesi, osoitteesi sekä tilattavan tuotteen tiedot tai sitten perinteisesti soittaen puheenjohtajalle, jonka numero edellä kerrottu.

Jäsenrekisteri ja yhteystiedot
Ilmoitukset yhteistietomuutoksista ja sähköpostiosoitetiedoista ensisijaisesti Internetin kautta: www.okkonen-ockenstromsukuseura.fi/paivita-tietoja/yhteystietojen-paivitys/
Tämän uutiskirjeen vastaanottajina voi olla henkilöitä, jotka ovat poistuneet keskuudestamme. Pyydämme
omaisia ilmoittamaan muutoksista, poistaaksemme ao. henkilöt rekisteristämme.
Uutiskirjeen ja jäsenmaksulomakkeen vastaanottajina voi olla henkilöitä, joiden toimintakyky on alentunut,
jolloin mm. sukuseura-asia voi olla kovin kaukainen.
Jatkuu…
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Tällöin, omaisten niin halutessaan, voidaan ao. henkilö poistaa rekisteristä, kunhan asiasta meille ilmoitetaan. Haluamme välttää tilanteen, jossa edelleen lähettäisimme postia.
Pyydämme edellisissä tapauksissa ilmoituksen tietojen poistosta, jotta rekisteri saadaan päivitetyksi. Ilmoitus tietojen poistosta tulee tehdä sukuseuran nettisivujen kautta => Etusivu > Henkilötietojen poisto…
www.okkonen-ockenstromsukuseura.fi/paivita-tietoja/yhteystietojen-paivitys/
Yhteystietojen päivitys tehdään samoin nettisivujen kautta, Päivitä tietojasi => Yhteystietojen päivitys.
www.okkonen-ockenstromsukuseura.fi/paivita-tietoja/yhteystietojen-paivitys/

Uusi sukukirja valmisteilla
Sukuseuralla on valmistelussa uusi sukukirja, jonka toteutuksesta vastaa tekijänä Ilkka Okkonen. Kirjan toteutuksessa huomioidaan aikaisempaa laajemmalti tytöt ja heidän elämänpolkunsa sekä jälkikasvut. Lisäksi
aikaisemmissa julkaisuissa ilmenneet virheet, puutteet ja epätarkkuudet on pyrkimyksenä saada poistetuksi
valmisteilla olevasta kirjasta. Mikäli tiedossasi on korjaustarpeita, täydennyksiä aikaisempiin tai kokonaan
uusia tietoja, pyydämme ne toimittamaan Ilkan käyttöön. Tiedot voi toimittaa sukuseuran nettisivulla olevan lomakkeen kautta: www.okkonen-ockenstromsukuseura.fi/paivita-tietoja tai vaikkapa kirjeitse: Ilkka
Okkonen, Piennarlenkki 15 A, 01840 Klaukkala.
Uuden kirjan julkaisemisesta ei vielä ole tehty päätöstä, joten julkaisuajankohtakin on vielä avoin, mutta
valmistelut ovat jo pitkällä.

Sukuseuran historian tutkiminen
Sukuseura juhlii 75-vuotista taipalettaan vuonna 2026. Huomioiden valmisteilla oleva uusi sukukirja ja seuran pitkä historia, on tarpeellista sekä perusteltua ryhtyä laatimaan historiikkia. Valmistuttua sitä voidaan
hyödyntää osana uutta kirjaa, seuran nettisivuilla ja tulevissa tilaisuuksissa.
Oletko kiinnostunut historiasta ja halukas osallistumaan historiikin kirjoittamiseen? Kyse ei ole laajasta julkaisusta vaan syventävästä tutkimuksesta, jolla täydennetään jo olemassa olevaa tietopohjaa. Mikäli kiinnostusta on ja haluat osallistua aloitettavaan tekemiseen, ota yhteyttä puheenjohtajaan: Janne Okkonen,
janne.okkonen@2m-it.fi tai 040097204.

Sukuseuran nettisivut
Sukuseuran nettisivut ovat oiva paikka tutustua sukuseuran historiaan. Sivuilta ovat luettavissa sukuseuran
alkuaikojen asiakirjat, perustamisesta rekisteröintiin sekä ensimmäisten kokousten osallistujatiedot. Samoin on tietoa mm. Okkos-vaakunan taustoista, vanhoista julkaisuista, Okkonen-nimen taustoista ja esiintyvyydestä, jne. Kannattaa siis tehdä kierros nettisivuilla ja ottaa pala sukumme historiaa haltuun. Nettisivut ovat ositteessa www.okkonen-ockenstromsukuseura.fi.

Sukuseura Facebookissa
Sukuseuralla on Facebookissa ryhmä (suljettu), jossa vaihdamme kuulumisia, jaamme ajankohtaisia tervehdyksiä, verkostoidumme ja tiedotamme myös heille, jotka eivät ole muun sukuseuramme tiedottamisen
piirissä. Ryhmässä on 294 jäsentä, ollen etupäässä nuoria ja keski-iässä olevia, asuen eri puolilla Suomea
sekä ulkomaita. Ryhmään voivat liittyä kaikki halukkaat, jotka sukuumme kuuluvat. Ryhmän osoite on:
www.facebook.com/groups/okkonenockenstromsukuseura/

Hyvää ja Aurinkoista Kevättä kaikille! - Okkonen-Ockenström -sukuseura ry.

