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ARVOISA SUKUSEURAN JÄSEN 

Mennyt ja kuluva vuosi on sujunut pääasiassa rauhallisissa merkeissä. 

Sukuseuran vuosikokous pidettiin 18.6.2016 Kuopiossa Hotelli IsoValkeisessa. 
Kokoukseen osallistui 8 henkilöä. Lieneekö samaan aikaan järjestetty 
ilmailutapahtuma vai sateinen sää vaikuttanut osallistuja määrään. 
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. 

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2016 lopussa 148 jäsentä. Ainaisjäsen 
määrän kasvaessa, vuosimaksun maksavien määrä on hieman pienentynyt. 
Maksaneita jäseniä oli 21. Ainaisjäsenten lukumäärä oli 71. Jäsenistöä 
pyydetään kuitenkin tarkistamaan jäsenmaksu asiat kuntoon, sekä hankkimaan 
uusia jäseniä. 

 

TOIMINNAN SUUNNITTELUA 2017 

Kesän 2016 kokouksessa päätettiin lakkauttaa pitkään vireillä ollut sukukirja 
hanke. 

Jäsenistölle pohdittavaa, että voitaisiinko perinnetiedon keräämistä jatkaa ja 
kehittää johonkin muuhun muotoon, kuin varsinaisen kirjan aikaansaamiseksi. 
Aktiivisia jäseniä dokumentoitavan aineiston aikaansaamiseksi kaivataan 
palvelukseen. 

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. 

Yhdistys on ottanut käyttöön internet pohjaisen MyHeritage-sukupuihin 
perustuvan sivuston. Sivustoa ylläpitää ja päivittää Juhani Eskelinen, häneltä 
lisätietoja. 

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

Keväällä 2016 yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Pekka Kervola, ilmoitti 
halukkuutensa siirtyä syrjään puheenjohtajan tehtävästä. Yhdistyksen kokous ei 
ole saanut toistaiseksi valittua uutta puheenjohtajaa, joten sovimme, että Pekka 
jatkaa toistaiseksi. Kesän 10.6.2017 järjestettävässä kokouksessa 
puheenjohtajan valinta on taas esillä. Innokkaita sihteeri kokelaita myös 
haetaan. 

 

JÄSENMAKSUN SUORITTAMINEN 

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, puh. 0400 510 663, email: pekka.kervola@pp.inet.fi 

Petri Kervola, puh. 044 718 2062, email: petri.kervola@kuopio.fi 

Juhani Eskelinen, puh. 040 588 2222, email: juhani.eskelinen@saunalahti.fi 

Timo Kervola, puh. 0400 753 776, email: timo.kervola@pp.inet.fi 

Matti Kröger, puh. 044 552 2744, email: masa.kroger@gmail.com 

Inkeri Kervola , puh. 040 834 9597, email: inkeri.kervola@gmail.com 

Jouni Kröger, puh. 040 705 0025, email: kroger@iki.fi 

Risto Kröger, puh. 0500 321 326, email: anneli.risto@dnainternet.fi 

Kimmo Kröger, sihteeri, puh. 040 581 7994, email: ps.krogerit@gmail.com 

 

SUKUYHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT 

Yhdistyksen kotisivut netissä: www.krogerit.fi 

Sähköposti: ps.krogerit@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/pohjoissavonkrogerit/ 

Puheenjohtaja Pekka Kervola, Parsiuskatu 18, 78300 Varkaus 

Sihteeri Kimmo Kröger, Metsolantie 14 D 32, 77600 Suonenjoki 

 

SUKUTUTKIMUSKATSAUS KEVÄT 2017 

Terveiset Juhani Eskeliseltä: 

”Tiedoissamme on nyt 5260 nimeä. On otettu koekäyttöön MyHeritage 
nettipohjainen sukututkimusohjelmisto, johon tällä hetkellä on pääsy vain 
hallituksen jäsenillä. 

Käyttömahdollisuuksia esitellään sukukokouksessa. Kyseinen ohjelmisto on 
palvellut sukututkimusta tarjoamalla lisätietoja muista lähteistä mm. 
kirkonkirjoista ja väestörekisteristä. 

Näin on saatu selville uusia henkilöitä, syntymä- ja kuolinpäiviä. Sukupuun 
tarkistusohjelman avulla epäjohdonmukaisuuksia on korjattu. Ohjelmisto piirtää 
myös sukupuun tietokoneenruudulle, josta voi tutkia sukupuun eri kohtia. 

Sukutarinoita pannaan esille sukuseuran sivuille.” 
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TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN RANTASALMELLE 

Sukuyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous ja sukujuhla järjestetään 
lauantaina 10.6.2017 kello 11.00 alkaen Hotel&Spa Resort Järvisydämessä, 
Porosalmentie 313, 58900 Rantasalmi. 

klo 11:00 Ilmoittautuminen, arpojen ja myyntitavaroiden myyntiä 

klo 12:00 Juhlapaikan esittely 

  Vuosikokous; 

- perinnetiedon kokoamisen aikaansaaminen 
- MyHeritage-sivuston käyttö 
- yhdistyksen puheenjohtajan valinta 
- henkilövaihdokset hallituksessa 

klo 13:00 Ruokailu, Piian Pitopöytä, menu sisältää alkupalapöydän ja 
pääruoat 

klo 14:00 Ohjelmaa 

- Katsaus sukututkimukseen, Juhani Eskelinen 
- Kesäistä musiikkia 

o Raimo Suurholma 
o Marja Voutilainen, huuliharppusoiton Suomen mestari 

- Päätöskahvit 
- Arpajaiset 

 

Ilmoittautuminen 1.6.2017 mennessä. Puheenjohtaja Pekka Kervola, puh. 0400 
510 663, email: pekka.kervola@pp.inet.fi tai sihteeri Kimmo Kröger, puh. 
040 581 7994, email: ps.krogerit@gmail.com. 

Ilmoittakaa mahdolliset allergiat ruokailun suhteen. 

Osallistumismaksu 25 €, sisältää ruokailun, ohjelman ja päätöskahvin. 

Maksun voi suorittaa etukäteen yhdistyksen tilille: FI29 1044 3000 2085 79. 

Muistakaa tuoda palkintoja arpajaisiin! 

 

Tulevia postituksia varten, ilmoittakaa Pekka Kervolalle sähköpostiosoitteenne, 
pekka.kervola@pp.inet.fi. Muut saavat edelleenkin kirjepostia. 

Sukuseurojen keskusliiton Sukuviesti-lehden ryhmätilauksen hinta on 2018 
vuodelle 30 euroa. Sen maksun voi suorittaa yhdistyksemme tilille. 
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