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 Näin vuoden lähestyessä loppuaan on taas aika katsella vähän taaksepäin mennyttä ja 
ennen kaikkea kurkistella vähän tulevaan. 
Noin yleisesti ottaen lopuillaan oleva vuosi 2022 on vienyt maailman kriisitä toiseen 
ja kolmanteen ja näkymä tulevasta voi olla melko sumea. Monille myös 
huolestumista, epävarmuutta ja pelkoakin aiheuttava. 
Tällaisina aikoina korostuu erityisesti yhteisöllisyyden – läheisten, ystävien ja suvun 
merkitys. Niiden kautta voimme saada iloa, tukea ja voimaa arjessa kulkemiseen. 
Vielä kun voimme välillä yhdessä päästä hetkeksi harmaan arjen yläpuolelle ja löytää 
myös syytä juhlaan, tuo merkitys vaan voimistuu. Sukuseuran toiminta ja toimiminen 
sukuseurassa toteuttaa parhaimmillaan tätä pyrkimystä. 
 
Viime kesän Ahvenanmaan matkamme oli hieno yhteinen kokemus ja toi monille 
meistä paljon iloa matkalla ollessa, mutta myös pitkään sen jälkeen. On mukava 
palata kuvien ja kertomusten puitteissa silloin tällöin noihin matkatunnelmiin. 
Samaten istahtaminen sukukirjojen äärelle, uppoutuminen niissä olevien kuvien ja 
tarinoiden pariin voi olla hyvin virkistävä ja voimaannuttava kokemus. 
Puhumattakaan suvun jäsenten henkilökohtaisesta kohtaamisesta. 
 
Tulevaa vuotta 2023 ajatellen, meillä onkin taas erittäin hyvä mahdollisuus tähän 
henkilökohtaiseen kohtaamiseen Happosten sukutapahtumassa. 
Happonen-sukuseuran sukukokous ja –juhla järjestetään tulevan kesän elokuun 
ensimmäisenä viikonloppuna 5.-6.8.2023 Joensuussa. 
Lauantaina 5.8. kokouksen ja juhlan pitopaikka on Sokos Hotel Kimmel. 
Sukukokouksessa käsitellään sääntömäräiset asiat. 
Juhlan ohjelmassa on luvassa mm. mukavia puheita ja musiikkiesityksiä. 
 



Juhlassa myös vastaanotetaan sukuseuran saama taidelahjoitus, taidemaalari Pentti 
Happosen maalauksia. Näistä on juhlapaikalla myyntinäyttely. Tauluista saatavat 
tuotot tullaan käyttämään seuraavan Happosen suvun tutkimuksen tekemiseen. 
Lahjoituksen tekijä lääketieteen tohtori Juha Karvonen pitää juhlassa esitelmän 
Happosista taidemaalareina. 
 
Iltaruokailu ja Rajattomat -yhtyeen konsertti ovat Utran Uittotuvalla Pielisjoen 
rannalla. 
 
Sunnuntaina 6.8. voimme tutustua Joensuun kaupunkiin opastetun kiertoajelun ja –
kävelyn puitteissa. 
Majoituskapaiteettia on varattuna sekä Hotelli Kimmelistä että Itä-Suomen 
Liikuntaopistolta (Hostel ISLO). 
 
Varaathan kalenteristasi jo nyt tuon viikonlopun oman sukusi jäsenten tapaamiseen. 
Varsinainen kutsu ilmoittautumistietoineen postitetaan tammikuussa. 
Hyvin mielelläni otan vastaan tapahtumaa koskevia ajatuksiasi ja kommenttejasi. 
 
Nyt toivottelen jokaiselle Happosen suvun jäsenelle 
 
Joulun Iloa ja Rauhaa  sekä 
Onnekasta yhteisöllistä Uutta Vuotta 2023 
 

Eeva Iivanainen, sukuseuran 
puheenjohtaja  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


