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Hyvät sukulaiset,               

Kohosen sukuseuran toimintavuodet ovat näinä aikoina pelkkää juhlaa.  Viime vuoden 
ohjelmamme oli rakennettu 100-vuotiaan Suomen juhlinnan ympärille. Tänä vuonna, 2018, 
juhlimme seuramme pääsemistä 30 vuoden ikään. Kuten aina ja kuten Kohosten hillittyihin 
perinteisiin sopii, emme isottele juhlinnassa vaan muistamme merkkivuotta normaalien 
vuositapahtumien yhteydessä.  30-vuotinen sukuseurakaaremme on esillä erityisesti syyskuun 
2018 puolivälissä Fiskarsissa pidettävässä sukutilaisuudessa. Tarkemmin asiasta voit lukea 
oheisesta Kohokohtia -lehdestä. Tapahtumapäivä on lauantai 15.9. ja ohjelma alkaa puoliltapäivin.  
Tarkempaa tietoa ohjelmasta ja osallistumisohjeet lähetämme vielä loppukesästä jäsenkirjeellä.  

Toinen tämän vuoden kokoontumisistamme sijoittuu Ähtärin pandapuistoon ja sitten vapaan 
valinnan mukaan Tuurin kyläkauppaan ja sen alueella sijaitsevaan tivoliin. Tämän tapahtuman 
päivämäärä on lauantai 14.7. ja Ähtärissäkin aloitamme puoliltapäivin. Tästäkin tapahtumasta on 
tietoa oheisessa Kohokohtia -lehden  numerossa. Seuraa myös netissä sukuseuran kotisivuja, 
laitamme myös sinne infoa lähempänä kesää. Huomatkaa ilmoittautuminen 29.6.2018 mennessä 
joko Eeva-Maija Mäki-Maunukselle p. 050-533 3807 tai Pirjo Lehtiselle p. 040-561 2730. 
Pandapuistoon on tulossa parhaaseen loma-aikaan paljon väkeä, ihan ruuhkaksi asti, joten varaus 
on tehtävä ajoissa. 

Kohokohtia -lehden ilmestyminen on sukuseuramme toiminnan säännöllisin ilmentymä. Olemme 
jaksaneet julkaista lehden lähes vuosittain, ja siitä kiitos sekä kaikille lehteen kirjoittaneille tai 
muuta materiaalia lähettäneille että Pekalla ja Pirjolle, jotka huolehtivat lehden kokonaisuudesta. 
Pankaa jo nyt talvella itämään jutunaiheita, valokuvia ja uutisia seuraavankin vuoden numeroon!    

Viime vuoden tammikuun lopussa lähetetyssä jäsenkirjeessä yritän kuvata sukuseuratoiminnan 
houkuttelevana harrastuksena erityisesti 60 ikävuoden vaiheilla olevalle väestölle.  Pelättyä ja 
toivottua kuusikymppisten rynnäkköä sukuseuramme toimintaa ideoimaan ja pyörittämään ei 
kuitenkaan ole (vielä?) tapahtunut. Jos nyt siis näytät peilistä katsottuna mielestäsi vireältä noin 
60-vuotiaalta, lähetä viestiä vaikkapa minulle ja ilmoittaudu mukaan. Ei tarvitse tarjoutua 
johtokuntaan eikä virkailijaksi, vaan voit ottaa yhteyttä myös jonkin asian tai tapahtuma-aiheen 
merkeissä. 

Jäsenkirjeen liitteenä seuraa myös vuoden virallisin paperi, jäsenmaksupankkisiirto. Meillä on ollut 
kiitettävää jatkuvuutta jäsenistössä, vaikka jonkin verran vuosien tuomaa poistumaa tietysti onkin.       
Uudet jäsenet -  nuorisojäsenet, aikuisjäsenet – ovat aina tervetulleita joukkoomme.  

Näkemisiin Ähtärissä ja Fiskarsissa ja kaikkialla, missä yhteen osumme! 

Kohosen sukuseura ry 
 

 

Jussi Simpura 
sukuseuran esimies         


