UUTISKIRJE 2/2016

Hyvää loppuvuotta ja joulun odotuksen aikaa sukulaiset!
Okkonen-Ockenström -sukuseura lähestyy Sinua tällä uutiskirjeellä, aktivoidakseen jäsenet toimimaan sukumme sekä
seuramme parhaaksi. Tässä uutiskirjeessä kerromme kuulumiset sukukokouksesta ja sen tiimoilta.

Kuulumiset Nurmeksen sukukokouksesta ja 65-vuotissukujuhlallisuuksista
Sääntömääräinen sukukokous pidettiin Nurmeksessa, lauantaina 13.8.2016. Kokouspaikkana oli Hyvärilä. Kokoukseen
osallistui niukka, mutta sitäkin aktiivisempi sukulaisten joukko, määrän ollessa n. 30 henkeä. Sukukokous teki mm. seuraavat päätökset:
 Sukuseuran ensimmäiseksi kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin hallituksen esityksestä Pasi Ockenström (toimi
puheenjohtajana vuosina 2000-2008), Vihti.
 Uusiksi kunniajäseniksi hyväksyttiin Jorma Vappula (Helsinki), Ilkka Okkonen (Nurmijärvi, Klaukkala) ja Jussi
Okkonen (Tampere).
 Kokous valitsi myös hallituksen toimikaudelle 2016-2018: Puheenjohtaja/Esimies Janne Okkonen (Tervola) varapuheenjohtaja/varaesimies Mirja Okkonen (Sotkamo), rahastonhoitaja Ulla Eirola (Helsinki), sihteeri (uusi)
Saara Pekkarinen (Haaparanta, Ruotsi), jäsenet Antero Okkonen (Kuopio) ja Arto Okkonen (Kajaani).
Sukuseuran 65-vuotisjuhla pidettiin Lipinlahden
Nuorisoseuralla, Tuohuspirtillä. Juhla oli erittäin
lämminhenkinen ja viihtyisä. Ohjelma oli monipuolinen ja sukumme juurien mukainen eli kulttuuripainotteinen. Juhlivalle sukuseuralle Nurmeksen kaupungin tervehdyksen toi kaupunginjohtaja Arto Saatsi. Sukuseuran puheenjohtaja
Janne Okkonen esitti oman tervehdyksensä sukuseuralle ja sukulaisille. Juhlapuheita pitivät
Saara Pekkarinen (Haaparanta, Ruotsi)
juhlaan osallistuneet, sattumanvaraisesti, kukin
sekä Maria-Leena ja Jouko Okkonen
(Tornio) olivat myös tulleet sukukokouk- vuorollaan. Juhlaväki sai nauttia paikallisten suseen ja -juhlaan. Jouko esitti juhlassa
kulaisten ja toimijoiden valmistamista tarjoiluista
Aleksis Kiven runon Hymyilevä Apollo,
sekä vieraanvaraisuudesta. Kiitos vielä Lipinlahjoka sisältää 33 runomittaan kirjoitettua della asuville sukulaisillemme! Juhlan osallistui
säettä. – Upea ja kiitelty suoritus.
yhteensä n. 50 henkeä.

Maire Koponen ja Eero Oulasvirta olivat
Nurmeksessa sukukokouksessa myös
vuonna 1956. Eero kertasi juhlassa
pitämässään puheessa perustamiskokouksen tapahtumia ja ensimmäisen
sukukirjan valmisteluvaiheita. – Me
nykyaktiivit saamme olla paljosta kiitollisia aikaisemmille toimijoille.

Sunnuntaina Nurmeksen kirkossa pidettiin juhlamessu, jossa sukuseuramme jäsenet
vastasivat mm. kolehdinkannosta, tekstien lukemisesta ja musiikkiesityksistä. Kiitos
kaikille messuun ja sen toteutukseen osallistuneille! Kirkonmenojen jälkeen tutustuimme Nurmestalolla kuvataiteilija Anssi Okkosen taidenäyttelyyn. Kiitos Anssi järjestelyistä, jotka mahdollistivat näyttelyysi tutustumisen!



Kuvataiteilija Anssi Okkonen ja taustalla
hänen lyijykynätöitään.

Taidenäyttelyn lomassa ideoitiin, jospa jo ensi kesänä järjestäisimme Okkosten yhteisen taidenäyttelyn. Paikka voisi olla esim. Nurmestalo. – Mm. tästä lisää seuraavassa
uutiskirjeessä.

Kuva taulusta, jossa
ovat Anssi ja hänen
suomenhevosensa.
Taideteosten valokuvantarkka jälki on
häkellyttävä. Anssin
Hurmio -niminen
ateljee sijaitsee
Nurmeksessa.

Okkonen-Ockenström -sukuseura ry.
C/O Janne Okkonen, Nelostie 545 A, 95325 Paakkola

Anssin taidenäyttelyyn osallistuneet asettuivat ryhmäkuvaan erään taideteoksen
eteen. Kuvassa keskellä on sukuseuramme vanhin jäsen Aili Okkonen Nurmeksesta.

janne.okkonen@lshp.fi
0400 987 204
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Okkos-standaari
Sukuseuramme pöytästandaareja on jälleen saatavissa. Standaarissa on sukumme vaakunan
lisäksi myös sukuseuran nimi ja perustamisvuosi. Pöytästandaarin voi tilata hintaan 25,00 euroa
kpl. Hintaan lisätään toimituskulut.

Okkos-kirja 2012 ja aikaisemmat julkaisut
Okkos-kirjan voi hankkia itselle tai sukulaisille tuliaisiksi, valmistumislahjaksi, syntymäpäivä- tai nimipäivälahjaksi,
joululahjaksi tai ihan huvikseen vaan. Kirja maksaa sukuseuran jäsenille 30,00 eur ja ei-jäsenille 40,00 eur. Hintoihin lisätään toimituskulut.
Vauhdittaaksemme kirjakauppaa, tarjotaan Okkos-kirja 2012 sukuseuran jäsenille jouluhintaan
25,00 euroa ja ei-jäsenille 35,00 euroa. Kirjan mukana toimitetaan ilmaiseksi jokin aikaisemmista varastossa olevista sukuseuran julkaisuista. Haluamme saada varastot tyhjiksi aikaisemmista julkaisuista. – NYT POIKKEUKSELLISESTI: Okkos-rintaneula saatavissa ed. tarjouksen mukana toimitettuna hintaan 5,00 euroa. (Rintaneula on yleensä ostettavissa vain sukuseuran tilaisuuksista.)

Kiinnostavatko vanhat julkaisut? Sukuseuralla on runsaasti vanhoja julkaisuja varastossa. Vanhat julkaisut jaetaan nyt pois. Käytännössä julkaisun saa omakseen toimituskulujen hinnalla.

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

Jäsenmaksut 2017
Sukuseuramme jäsenmaksut ovat vuonna 2017 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. Jäsenmaksun voi jo nyt suorittaa tilille FI60 5741 3642 5011 15. Viestikenttään teksti: Jäsenmaksu 2017. – Jäsenmaksuista tulee ensi vuoden puolella myös oma kirje laskun kera.

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.

Vuoden 2017 toiminta
Ensi vuoden toimintaa on jo suunniteltu ja ideoitu. Kerrottakoon jo nyt, että pienimuotoinen sukutapaaminen on
tulossa Kemi-Tornio-Tervola -suunnalle. Myös muualla voidaan järjestää, kunhan innokkuutta ilmenee. Ilmoittakaa
siis seuralle, mikäli samansuuntaisia ajatuksia tai toiveita suunnallasi on. Ensi vuodelle on muuta suunnitteilla. –
Kerromme lisää tulevasta ensi vuoden alussa ilmestyvässä uutiskirjeessä.
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