Jäsenkirje 1/2019

30.1.2019

Hyvät sukuseuralaiset,

Vuosi 2019 on Kohosen sukuseuran toiminnassa niin sanottu normaalivuosi: emme juhli mitään erityisiä
tapahtumia ja merkkivuosia, vaan järjestämme kaksi kahvitilaisuutta ja julkaisemme Kohokohtia -lehden
vuosittaisen numeron. Otamme edelleen vastaan ehdotuksia juttujen aiheiksi ja julkaisemme tilan
sallimissa rajoissa myös valmiita kirjoituksia.
Kohoskahveja järjestetään tänä vuonna Mikkelissä toukokuun 18. päivänä ja Helsingin uudessa
Keskustakirjastossa Oodissa syyskuun 7. päivänä. Helsingissä saamme tilaisuuden tutustua suureen
suosioon nousseeseen Oodiin ja samalla kuulemme Ahti Kurrin esityksen geneettisestä sukututkimuksesta.
Ahti Kurri on Karjala-DNA -hankkeen aktivisteja ja paljon esitelmöinyt ja kirjoittanut aiheesta.
Mikkelin Kohoskahvit Vipusenkatu 15:ssä toukokuussa ovat varmaan jo kolmannet kahvit tässä osoitteessa,
perustaja- ja kunniajäsenemme Aune Simpuran pitkäaikaisessa kodissa. Noudatamme perinteistä kaavaa:
kokoonnumme perinneruokien ympärille, ruoan päälle seurustelua sisällä ja sään salliessa ulkona, ja sitten
loppuiltapäiväksi kahveille Tertin kartanoon muutama kilometri Mikkelistä Kuopioon päin. Kartano
itsessään on tietysti matkailunähtävyys ja aikaa jää myös siihen tutustumiseen. Tietämämme mukaan nykyMikkelissäkin on Kohosia, ja yritämme saada heihin yhteyttä ennen toukokuun tapahtumaa.
Sukuseuran esimies ryhdistäytyi tammikuussa 2019 ja osallistui Karjalan liiton seminaariin liiton
jäsenseurojen, piirien ja muiden jäsenorganisaatioiden edustajille. Karjalan liiton tulevaisuutta on arvioitava
Karjalassa syntyneiden ikääntymisen näkökulmasta: mistä saadaan toiminnalle jatkajia ja minkälaisilla
sisällöillä ja toimintatavoilla? Liitto valmistautuu viettämään 80-vuotisjuhlavuotta ensi vuonna, siis 2020.
Tänä vuonna, 2019, Karjalan liiton vuotuiset kesäjuhlat ovat Hämeenlinnassa kesäkuun toisena
viikonvaihteena.
Iltapäivällä oli seminaarissa esiintyjänä Suomen jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen, joka
oli vähän itselleenkin yllätyksenä todennut olevansa vankasti karjalaista juurta (Kirvu, Antrea, Rautjärvi).
Jalonen kertoi, mitä ammattivalmentaja on oppinut yhdessä tekemisestä ja joukkueen mukaan saamisesta
erittäin vakuuttavasti ja ammattimaisesti. Kohosten joukkuekin voisi ottaa tästä oppia!
Lopuksi pieni muistilista:
Tässä samassa kirjekuoressa on mukana pankkisiirtolomake sukuseuran jäsenmaksun maksamiseksi.
Ilmoittaudu Kohoskahveille mieluiten vähintään viikkoa kahta ennen tilaisuuksien päivämääriä (18.5. ja 7.9.)
Seuratkaa kotisivuja (www.kohosensukuseura.fi) , joita nyt ylläpitää Mikko Kohonen Joensuusta; kiitämme
Kalle Kangasmaata tähänastisesta kotisivutyöstä.
Ja kesällä lähetämme vielä yhden jäsenkirjeenkin!
Näkemisiin Mikkelissä ja/tai Helsingin Oodissa.

Jussi Simpura

Käännä!

