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HYVÄ SUKUSEURAN JÄSEN 

Tämä on yhdistyksen historian ensimmäinen jäsenkirje. 

Sukuseuran vuosikokous ja 30-vuotisjuhla pidettiin 6.6.2015 Suonenjoella 
Myllykosken Kievarissa. Juhlaan osallistui 56 henkilöä. Esiintyjinä juhlassa 
olivat stand up-koomikko Lauri Jurvanen Varkaudesta ja Aki Virta 
Rautalammilta lauloi ja laulatti juhlayleisöä. Nautittiin hyvästä ruoasta ja 
tunnelmasta. 

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2015 lopussa 148 jäsentä. Ainaisjäsen 
määrän kasvaessa, vuosimaksun maksavien määrä on hieman pienentynyt. 
Jäsenistöä pyydetään kuitenkin tarkistamaan jäsenmaksu asiat kuntoon, sekä 
hankkimaan uusia jäseniä. 

 

TOIMINNAN SUUNNITTELUA 2016 

Sukukirja hanke on puhuttanut ja puhuttaa edelleen. Suvun vaiheista kertova 
teos on ollut tekeillä likipitäen vajaat 30 vuotta. Yhdistyksen hallitus ei ole 
saanut jäsenistöltä mitään materiaalia niin riittävästi, että kirjan tekeminen olisi 
mahdollista. Hanke vaatii kaikilta aktiivisuutta. Kirjan tietojen kokoamiseen ja 
tekemiseen on olemassa henkilöt, mutta astuvat vasta sitten mukaan, kunhan 
materiaalia on riittävän kattavasti. 

Kesän 2016 vuosikokouksessa jäsenistö voi esittää mielipiteensä kirja 
hankkeen aikaan saamiseksi, löytyykö asialle riittävää aktiivisuutta, vaiko 
haudataanko hanke? 

Jäsenistö voi myös miettiä, että voitaisiinko perinnetiedon keräämistä jatkaa ja 
kehittää johonkin muuhun muotoon, kuin varsinaisen kirjan aikaansaamiseksi. 

Sukulaisista ja sukututkimuksen vaiheista on saatavilla luettelo muotoinen 
sukupuu moniste. Monisteessa olevien tietojen täydennyksistä, puutteista ja 
korjauksista voi antaa palautetta hallitukselle. Monistetta voi tilata kirjeen 
lopussa olevista yhteystiedoista. 

Tiedottakaa myös yhdistyksen olemassa olosta, saisimme näin lisättyä 
jäsenmäärää. Toiminnan kehittämiseksi ja aktivoimiseksi otamme vastaan 
ideoita ja palautetta. 

 

JÄSENMAKSUN MAKSAMINEN 

Sukuyhdistyksen jäsenmaksu on 20 euroa/vuosi ja ainaisjäsenmaksu 80 euroa. 
Jäsenmaksun voi maksaa tilille FI29 1044 3000 2085 79. 
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Uusi jäsen, ilmoita tietosi nettisivuilta löytyvällä lomakkeella tai ota muutoin 
yhteyttä. 

 

HALLITUKSEN JÄSENET 

Pekka Kervola puheenjohtaja 0400 510 663 

Petri Kervola    044 718 2062 

Juhani Eskelinen   040 588 2222 

Timo Kervola    0400 753 776 

Matti Kröger    044 552 2744 

Inkeri Kervola    040 834 9597 

Jouni Kröger    017 262 0296 

Risto Kröger    0500 321 326 

Kimmo Kröger sihteeri  040 581 7994 

 

SUKUYHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT 

Yhdistyksen kotisivut netissä: www.krogerit.fi 

Sähköposti: ps.krogerit@gmail.com 

 

Puheenjohtaja Pekka Kervola, Parsiuskatu 18, 78300 Varkaus 

Sihteeri Kimmo Kröger, Tietoniekantie 2 AS 17, 77600 Suonenjoki 

http://www.krogerit.fi/
mailto:ps.krogerit@gmail.com
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SUKUTUTKIMUSKATSAUS KEVÄT 2016 

Terveiset Juhani Eskeliseltä: 

”Sukututkimuskatsaus kevät 2016. 

Sukutietojen keräys tapahtuu pääasiassa vaihtamalla tietoja muiden 
sukututkijoiden kanssa. Kun saamme kyselyjä Krögereistä, niin usein samalla 
saadaan liitettyä uusia Krögereitä ja heidän jälkipolviaan tietoihimme. Eniten 
tulee kyselyjä henkilöiltä, joiden äidin puolella on esipolvissa Krögereitä. 

Ammattitutkijoilla ei ole tällä hetkellä toimeksiantoja Krögereistä. 

Tavoitteena on saada mahdollisimman kattava aineisto Pohjois-Savon 
Krögereistä ja tutkia Krögereiden mahdollinen yhteys sukuseuran kantaisään 
Olof Andersinpoika Krögeriin.  

Tuusniemen Krögerit eivät vielä ole mukana mutta yhteys Leppävirran 
Krögereihin näyttää ilmeiseltä. 

Kuopiossa Hatsalassa 1700-luvun alkupuolella asuneen Jeremias Krögerin 
jälkipolvia on tiedossa paljon mutta yhteyttä hänen esipolviinsa ei ole vielä 
pystytty luotettavasti selvittämään. 

Tiedoissamme on tällä hetkellä hiukan yli 5000 nimeä, joista Krögereitä 1502. 
Krögeristä on noin 30 erilaista Kröger-nimen muutosta.” 

 

TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN KUOPIOON 

Sukuyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 18.6.2016 
kello 12 alkaen Hotelli IsoValkeisessa, Majaniementie 2, Kuopio. 

Tarjoiluna kahvi ja pulla. 

Kokouksessa pohditaan mm. sukukirja hankkeen aikaan saattamista. 

 

Ps. samana viikonloppuna Kuopiossa järjestetään Suomen Ilmailuliiton 
päälentonäytös, joten ilmailusta ja lentokoneista kiinnostuneet ehtivät myös 
sinne. 


