
 

JÄSENKIRJE  1/2017 

Hyvät sukulaiset!  31.1.2017 

 

Yksi sukuseuran toiminta-ajatuksista on tarjota jäsenille tilaisuuksia, joissa tavata toisiaan 
epävirallisesti erilaisissa sopivissa yhteyksissä.  Kymmenen vuotta sitten aloitetut Kohoskahvit 
syntyivät tällaiseen tarpeeseen.  Olemme vierailleet sukuseuralaisten kodeissa, olemme tavanneet 
kahviloissa ja näyttelytiloissa. Kuten Kohokohtien vuoden 2017 numerossa tarkemmin kerrotaan, 
tapaamme tänä vuonna myös puutarhoissa ja puulajipuistoissa (arboretum). Toivottavasti nämä ja 
muut tapaamispaikat kiinnostavat jäsenistöä. Lehden sivuilta löydät osallistumisohjeet! 

Seuran ohjelmassa syksylle 2017 olemme kaavailleet itsenäisyyden juhlavuoden päätapahtumaksi 
Helsingissä järjestettävää teatteri- tai oopperakäyntiä.  Ohjelmistot eivät tätä kirjoitettaessa olleet 
vielä kaikilta osiltaan valmiit, joten emme vielä pysty kertomaan, milloin ja missä tämä tapahtuma 
tarkalleen on. Joka tapauksessa tähtäämme lokakuulle ja yritämme löytää sellaisen esityksen, joka 
kiinnostaa sukuseuran jäseniä laajasti.  Lähetämme ilmeisesti kesällä tästä jäsenkirjeen ja 
tiedotamme myös kotisivuilla.  

Jokavuotinen Kohokohtia -lehden numero lähetetään liitteenä, ja se on seuran näkyvin säännöllinen 
tuotos.  Lehden toimittajat Pekka Simpura ja Pirjo Lehtinen ovat uutterasti koonneet tarjotun 
sisällön näyttäväksi lehdeksi.  Joka vuosi myös toivomme, että seuran jäsenet muistaisivat 
vuodenvaihteen tienoilla, että lehteen voi lähettää julkaistavaksi monenlaista aineistoa.  
Julkaisemme pieniä ja suuria uutisia, lyhyitä ja pitkiä kirjoituksia sekä valokuvia, piirroksia ja 
runoja. Rohkaisemme nyt seuralaisia panemaan tämän muistiin ensi vuotta ajatellen. Yhteystiedot 
ovat jäsenkirjeen kääntöpuolella.  Muistutamme lehden tarpeista myös kotisivulla ja myöhemmissä 
jäsenkirjeissä.  

Sukuseura toimii aktiivisten jäsentensä varassa. Meillä on aina tilaa niille jäsenille, jotka katsovat 
voivansa paneutua muutamaksi vuodeksi seuran eri toimintoihin.  Joskus olen vitsaillut, että noin 60 
vuoden ikä on paras sukuseuraikä, ja erityisesti sopiva ikä sukuseura-aktivistiksi ryhtymiseen.  Kun 
isoina meistä lähes kaikista tulee yli 60-vuotiaita, suhtaudumme tulevaisuuteen toiveikkaasti: 
uskomme, että uusia voimia saadaan vähitellen mukaan sukuseuran toimintaa pyörittämään.  Ja 
pitää muistaa, että sukuseura on nimenomaan yhteydenpidon ja yhteisten pienten tapahtumien 
foorumi, jonka tarkoituksena on tarjota jäsenille pientä yhteistä virikettä erilaisissa aiheissa.  

Panoksena tästä keräämme joka vuosi jäsenmaksun; oheisena seuraa pankkisiirtolomake sitä varten. 

Tervetuloa siis mukaan, sekä maagista 60 vuoden rajaa lähestyvät että nuoremmat ja vanhemmat! 
Hyvää talven jatkoa toivottaen, 

 
Kohosen Sukuseura ry 

 

 

Jussi Simpura 
sukuseuran esimies   


