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JÄSENKIRJE 2018

ARVOISAT JÄSENET
On tullut aika muistella menneitä ja pohdiskella tulevaisuutta.
Viime vuoden sukuseuramme vuosikokous pidettiin 10.6.2017 Hotel & Spa Resort
Järvisydämessä Rantasalmella. Vanhanajan esihistoriallista tunnelmaa huokuva
matkailukohde savolaisessa järvimaisemassa oli puitteiltaan vaikuttava näky sekä
kokemus. Kokoukseen ja juhlaan osallistui 37 henkilöä. Kokouksessa käsiteltiin
yhdistyksen sääntöjen 13§:n mukaiset asiat. Tilaisuudessa Vesa Poméll esitteli
MyHeritage netti sivuston käytön tuomat mahdollisuudet sukupuuhumme perehtymisessä.
Juhlaosuudessa esiintyivät Raimo Suurholma, kitara ja Marja Voutilainen, huuliharppu.
Musiikkia kuulimme soittaen ja laulaen, tunnelmoiden kesäistä aikaa. Juhlaan kuului myös
ruokailu Piian Pitopöydästä, kahvit ja suuren suosion saavuttaneet arpajaiset.
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2017 lopussa 128 jäsentä. Maksaneita jäseniä oli 26.
Ainaisjäsenten lukumäärä on 71. Jäsenistöä pyydetään kuitenkin tarkistamaan
jäsenmaksu asiat kuntoon, sekä suosittelemaan sukulaisia liittymään yhdistyksemme
jäseniksi.
TOIMINNAN SUUNNITTELUA TULEVAISUUTEEN
Toimintaan kaivattaisiin mukaan nuoria, sekä aktiivisia ja asioita eteen vieviä,
yhdistyksemme toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä.
Vuosien varrella saatua sukututkimukseen perustuvaa tietoa päivitetään koko ajan.
Jäsenistön on tärkeä ilmoittaa muutoksista yhdistykselle, mm. kuolinpäivät, syntymiset jne.
Saamme näin ollen tiedot pidettyä ajan tasalla. Kröger sukumme tietoja löytyy MyHeritage
nettisivustolta. Kyseinen sivusto on mahdollistanut monipuolisen tietolähteiden
hyödyntämisen suvun vaiheiden selvittämisessä. Siihen löytyy linkki kotisivuiltamme,
www.krogerit.fi. MyHeritage linkin kautta voit liittyä jäseneksi kyseiseen sivustoon.
Lisätietoja antaa Juhani Eskelinen.
Säännöllisin väliajoin meille saapuu yhteydenottoja muilta sukuaan tutkivilta tahoilta, heillä
on usein halukkuutta selvittää yhteyttä sukuumme, kun ovat törmänneet tutkimuksissaan
Krögereihin. Kotisivut ja facebook ovat omalta osaltaan olleet edesauttamassa löytämään
tietoa meistä internetissä tapahtuvien hakujen osalta ja löytämässä yhteystietomme ja
saavutuksemme sukututkimukseen.
Yhdistys julkaisee myös paperiseen muotoon perustuvaa sukupuu vihkoa. Seuraava
arvioitu julkaisu olisi mahdollisesti 2019 vuosikokous. Ennakkotilauksia voi tehdä
lähettämällä postia yhdistyksen yhteystietoihin.
Sukutarinoita omista sukulaisista, tapahtumista, perinteistä jne. voi toimittaa yhdistykselle,
netissä julkaistavaksi.
Yhdistyksen hallitus esittää esim. jonkun tyyppisen testin tekemistä vapaaehtoiselle
sukulaiselle/yhdistyksen jäsenelle. Testin tarkoituksena olisi selvittää oman suvun
esivanhempien alkuperä tarkemmin. Testistä selviäsi mm. mistä päin suku on
maantieteellisesti peräisin, toisin sanoen varmistettaisiin kantaisän tulosuunta. Tieto
helpottaisi kovasti sukujuurien selvittämistä ja sukututkimuksen päivittämistä. Sukuamme
on yhdistetty mm. Saksaan ja Ruotsiin. Keskustellaan asiasta tulevissa kokouksissa.
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Yhdistyksellä on myytävänä t-paitoja, pöytä standaareja, lipputankoon viirejä, kyniä.
Tilaukset ja hinnat voitte kysyä Pekka Kervola ja Risto Kröger kautta. Tuotteista löytyy
tietoa myös nettisivuiltamme. Tuotteita on myynnissä myös vuosikokouksissa.
JÄSENMAKSU
Sukuyhdistyksen jäsenmaksu on 20 euroa/vuosi ja ainaisjäsenmaksu 80 euroa.
Maksun saaja: Sukuyhdistys Pohjois-Savon Krögerit ry
Tili: FI29 1044 3000 2085 79.
Mainitse viestikentässä jäsenen nimi, ketä maksu koskee.
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
-

tuotemyynti, rahastonhoitaja, jäsenrekisteri

Petri Kervola, puh. 044 718 2062, email: petri.kervola@kuopio.fi
Juhani Eskelinen, puh. 040 588 2222, email: juhani.eskelinen@saunalahti.fi
-

sukututkimus, MyHeritage, DNA testi

Timo Kervola, puh. 0400 753 776, email: timo.kervola@pp.inet.fi
Matti Kröger, puh. 044 552 2744, email: masa.kroger@gmail.com
Eila Leikas, puh. 044 255 1862, email: eila.leikas@gmail.com
Vesa Poméll, puh. 050 435 4472, email: vesa.pomell@gmail.com
Risto Kröger, puh. 0500 321 326, email: krogerristo@gmail.com
-

tuotemyynti

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, puh. 0400 510 663
Sihteeri Kimmo Kröger, Metsolantie 14 D 32, 77600 Suonenjoki, puh. 040 581 7994

2/3

POHJOIS-SAVON KRÖGERIT RY

JÄSENKIRJE 2018

Sukututkimustilanne 2018, terveiset Juhani Eskeliseltä:
”Henkilötietoja on täydennetty tulleitten ilmoituksien ja MyHeritage-ohjelmiston avulla.
Mitään uutta merkityksellistä tietoa ei ole tullut esiin. Suvun kantaisän Olof Andersinpoika
Krogeruksen juuret ovat selvittämättä yrityksistä huolimatta. Ruotsissa asuneista
Krögereistä mm. Gävlen seuduilta ei ole löydetty yhteyksiä. Kuitenkin on todennäköistä,
että pappiskoulutuksen saaneen Olof Andersinpojan juuret ovat Ruotsin suunnalla.
Varmistuksen tästä saisi DNA-tutkimuksella isähaarasta.
Hallituksen piirissä on tullut esiin käsityksiä, että varsinaista sukututkimusta on jo
tarpeeksi, joten keskitytään hyödyntämään jo kerättyä aineistoa mm. panostamalla
sukujuhliin, tarinoihin ja luomalla yhteyksiä suvusta kiinnostuneiden henkilöiden kesken.
Sukukokouksessa keskustellaan MyHeritagen hyödyistä sukuseuralle ja jäsenille ja sitten
päätetään mahdollisesta hyödyntämisestä jatkossa. Vuosimaksu on noin 220 euroa
täysversiolle mutta 150 nimen versio on ilmainen.
Myös tuetaan muiden tutkimuksia vastaamalla tiedusteluihin, jotka koskevat Krögereitä.”

TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN 2018
Sukuyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestetään Kuopiossa
Aika: Lauantaina, 16.6.2018, kello 12.00 alkaen
Paikka: Hotelli IsoValkeinen Kuopio, Majaniementie 2, 70420 Kuopio
Kello

12.00 kahvi/tee, suolainen ja makea kahvileipä
12.30 vuosikokous, sääntöjen 13§:n määräämät asiat

Tarjoilujen järjestämiseksi ilmoittautuminen 31.05.2018 mennessä.
Puheenjohtaja Pekka Kervola, puh. 0400 510 663, email: pekka.kervola@pp.inet.fi
Sihteeri Kimmo Kröger, puh. 040 581 7994, email: ps.krogerit@gmail.com.
Tulevia jäsenpostituksia varten, ilmoittakaa Pekka Kervolalle sähköpostiosoitteenne,
pekka.kervola@pp.inet.fi. Muut saavat edelleenkin kirjepostia.
Voit tilata Sukuseurojen keskusliiton Sukuviesti-lehteä yhdistyksemme kautta hintaan 30
euroa/2019 vuosikerta. Maksun voi suorittaa yhdistyksemme tilille.

Terveisin 6.5.2018
HALLITUS
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