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                 HYVÄT KOHOSEN SUKUSEURAN JÄSENET: 

Vuoden 2021 alussa näkymät sukuseuran toimintaan ovat koronakriisin takia vielä epämääräiset.  

Toivomme tietysti, että rokottaminen etenee parasta mahdollista vauhtia ja että voimme 

sukuseurassakin päästä normaalitoimintaan. Tätä kirjoitettaessa näyttää siltä, että tällainen vaihe 

voisi koittaa ehkä jo ennen kesää. Siksi meillä on toiveikkaasti suunniteltu viime vuodelta 

peruuntunutta retkeä Mäntän seudulle ja Serlachius -museoihin jo toukokuulle. Tarkka ajankohta 

nähdään tietysti vasta koronatilanteen selkiytyessä. 

Muuten jatkamme entiseen tapaan syksyllä virallisen vuosikokouksen järjestämisellä. Esillä on 

ollut Karjaan seutu, jossa syksyn luonto tarjoaa poutasäällä kauniita näkymiä. Tästäkin ilmoitetaan 

tarkemmin kesän mittaan.  Pitkin vuotta valmistelemme KohoKohtia –lehden seuraavaa numeroa. 

Siitä on nyt tulossa ensimmäinen vain sähköisesti julkaistava numero. Tämän vuoksi on 

varmistettava, että nekin sukuseuralaiset, joilla ei ole itsellään mahdollisuutta lukea lehteä 

sähköisenä, voivat saada lehden luettavakseen paperille painettuna. Tässä voidaan tarvita muiden 

seuran jäsenten tulostusapua. 

KohoKohtia –lehden seuraavassa numerossa jatkamme nyt aloitettua linjaa kuvata sitä, miten 

Kohoset lähtivät Karjalasta jo ennen sotia pienin askelin. Samaa linjaa edustavat kertomukset siitä, 

miten sodan jälkeen asetuttiin paikoilleen eri puolelle Suomea, taaskin pienin askelin.  Näiden 

askelien seuraaminen luo toivottavasti näköalaa tulevaisuuteen ja kertoo selviytymisen 

mahdollisuuksista eri aikoina.  Niitä mahdollisuuksia on myös korona-aikana.  

Kaikista edellä mainituista asioista on nyt oheisena jaettavassa KohoKohtia –lehdessä myös 

erikseen tietoa. Siellä myös mainitaan seuran jäsenmaksujen pienestä korottamisesta. 

Maksulomakkeet tulevat tämän jäsenkirjeen mukana. Älkää heittäkö roskiin!  

Jäsenkirjeet on tähän asti lähetetty perinteiseen tyyliin. Jatkuvasti on keskusteltu siitä, voitaisiinko 

siirtyä sähköpostitse lähetettäviin kirjeisiin sen lisäksi, että seuran kotisivuilla 

(http://www.kohosensukuseura.fi) on aina ajantasaista tietoa. Tällöin viestejä voitaisiin lähettää 

useamminkin, ilman kalliita postimaksuja. Sähköistä kirjettä varten tarvitaan jäsenten 

sähköpostilista. Sen rakentamista voisimme tänä vuonna aloittaa.  Lähettäkää jo nyt osoitteitanne 

Jussi Simpuralle (jussi.simpura@gmail.com) ja Pirjo Lehtiselle (aune.lehtinen@kolumbus.fi). 

Kertokaa myös, jos nimenomaan ETTE halua osoitteenne päätyvän seuran sähköpostilistalle.    

Toivottavasti voimme tavata kasvokkain tämän vuoden aikana.  Parasta mahdollista vuoden jatkoa 

kaikille! 

 

Jussi Simpura,  

Kohosen sukuseuran esimies      Käännä! 
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