
Kohosen sukuseura ry    Jäsenkirje 2/2019 

     5.8.2019 

Hyvät sukuseuran jäsenet, 

Tämän vuoden toimintaohjelmamme ainoa tapaaminen lähestyy nyt lauantaina syyskuun 7. päivänä 

Helsingin keskustakirjastossa Oodissa. Sen ohjelma ja ilmoittautumisohjeet ovat tämän kirjeen liitteenä.  

Toukokuulle suunniteltu kevään Kohoskahvit -tilaisuus peruuntui lehtemme päätoimittajan Pekka Simpuran 

yllättävän poismenon vuoksi. 

Pekan poismeno vaatii nyt keskustelua KohoKohtia -lehden vetämisvastuusta jatkossa.  Sukuseuran hallitus 

ottaa mielellään vastaan ehdotuksia lehden tekemisen järjestelyiksi.  Hallituksessa on myös keskusteltu 

siitä, pitäisikö lehti muuttaa kokonaan sähköiseksi. Tähän asti on aina todettu, että painetulla 

paperilehdellä on vankka suosio jäsenistön keskuudessa.  Paperilehden painattaminen tulee kuitenkin 

kalliiksi, kun otetaan huomioon seuran niukat varat. Lehden sisällön, toimitusprosessin ja ulkonäön 

kannalta ero sähkölehden ja paperilehden välillä ei ole suuri.  

Viimevuotinen 30-vuotisjuhlatapahtuma näkyy tänä vuonna toimintavarojen niukkuutena; ensi vuonna 

pääsemme ehkä sitten taas parempaan.  Niukkuus näkyy syyskuun tapaamisessa siinä, että emme järjestä 

tilaisuuden yhteydessä seuran tarjoamaa tai sponsoroimaa yhteistä lounasta, vaan toivomme, että 

osallistujat käyvät omakustanteisesti ruokailemassa ennen tai jälkeen tilaisuuden.   

Fazerin kahvila- ja ruokailupisteitä  on 1. krs.:ssa ja 3. krs.:ssa.  Niissä on tarjoilua aamusta iltaan 

seitsemänä päivänä viikossa. Lounastarjoilu tapahtuu ensimmäisessä kerroksessa klo 11-15, edulliseen 

hintaan 11,50.   Ennen kokousta ehtii siis hyvin ruokailemaan siellä. 
Kokoustilassa meillä on kahvitarjoilu.  

Tapahtuman ohjelmassa on lyhyt virallinen kokousosuus sekä Ahti Kurrin esitys geneettisestä 

sukututkimuksesta.  Luvassa on ilmeisen värikäs ja eläväinen esitys, jossa kuulemme kokemuksia Karjalan 

liiton piirissä toteutetuista geneettisen sukututkimuksen hankkeista.  Ja kuten tästä kirjeestä ylempänä 

ilmeni, voisimme tosiaan yhdessä keskustella KohoKohtia -lehden toimittamisesta tulevaisuudessa. Siinä 

työssä tarvitaan aina lisää käsiä, silmiä sekä tekstiä, kuvia ja ideointia. 

Emme ole järjestäneet ohjelmaan erillistä Oodiin tutustumista, koska tutustuminen kokemusten mukaan 

tapahtuu parhaiten omatoimisesti hyvien opasteiden ja nettimateriaalien avulla. Tutustumiskierroksen voi 

kukin tehdä omalla aikataulullaan ennen tai jälkeen Kohoskahvit -tapahtuman. 

Ja vielä loppuvinkki: älkää tulko paikalle omalla autolla vaan käyttäkää tarjolla olevia hyviä julkisia 

liikenneyhteyksiä.  Tämä säästää teiltä aikaa, vaivaa ja parkkimaksuja! 

Näkemisiin syyskuussa! 

Kohosen sukuseura ry 

Jussi Simpura     

sukuseuran esimies   

       Liitteenä ohjelma! 

 HUOM.! 

Ilmoita osallistumisesta  viimeistään 26. elokuuta mennessä: 

Pirjo Lehtiselle,    puh. 040-5612730 tai sähköpostilla: aune.lehtinen@kolumbus.fi 

Jussi Simpuralle, puh. 045-3199470 tai sähköpostilla:  jussi.simpura@gmail.com          
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Kohosen sukuseura ry   Kutsu - Ohjelma 

  

Syksyn 2019 Kohoskahvit ja varsinainen sukukokous 

Aika: lauantaina 7.9.2019 klo (12)-13-15 

Paikka: Helsingin uusi keskuskirjasto Oodi, kokoushuone Kuutio 2. krs.:ssa 

Kansalaistorilla, Töölönlahdenkatu 4 

OHJELMA 

klo 12:00-13:00 Vapaavalintainen ruokailu Oodin ravintolassa 

klo 13:00-13:15 Kokouksen avaus          Jussi Simpura 

klo13:15-14:00 DNA-sukututkimus pähkinänkuoressa        Ahti Kurri 

            Karjala-DNA –projekti       

klo 14:00-14:45 Varsinainen vuoden 2019 sukukokous ja 

  Kohoskahvit juodaan kokouksen lomassa 

klo 14:45 …  Tutustuminen Oodi-kirjastoon – varaa aikaa! 

Kirjastossa on hyvät opasteet, joten jokainen voi kiertää ja tutustua 

paikkaan omien mieltymysten mukaisesti. Etukäteen voi tutustua Oodin palveluihin netissä! 

Infopisteistä on saatavilla pohjakarttoja, joiden avulla voi kiertää Oodissa. 

Pohjakerros on tarkoitettu kaupunkilaisten kohtaamispaikaksi.  

Siellä on elokuvateatteri, näyttelytila ja kahvila.   

 

Toisessa kerroksessa on työ- ja harrastustiloja, ns. Kaupunkiverstas. 

Siellä voi luoda uutta ja tuunata vanhaa. Käytettävissä on laaja valikoima ammattitason välineitä.  

Työskentelytiloja ja -välineitä pääsee käyttämään itsenäisesti tai henkilökunnan avustuksella. 

Kolmannessa kerroksessa on perinteinen kirjasto Kirjataivas. Sohvilla puiden katveessa voi viettää 

aikaa kirjoja ja lehtiä lukien tai vaikka pelata lautapelejä ystävien kanssa.  

Kansalaisparveke, siellä pääsee ihailemaan upeaa näkymää Töölönlahden puistoon ja kaupungin 

keskustaan. 

                                                 T e r v e t u l o a !  

HUOM.! 

Ilmoita osallistumisesta  viimeistään 26. elokuuta mennessä: 

Pirjo Lehtiselle,    puh. 040-5612730 tai sähköpostilla: aune.lehtinen@kolumbus.fi 

Jussi Simpuralle, puh. 045-3199470 tai sähköpostilla:  jussi.simpura@gmail.com.           
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