
Elokuussa kokoustettiin ja juhlittiin 

Lauantaina 14.8.2021 kokoontui 63 sukuseuralaista Hotelli IsoValkeiselle Kuopioon tapaamaan toisiaan. 
Sukukokous ja -juhla voitiin vihdoin yli vuoden odotuksen jälkeen pitää lähes normaalisti koronatilanteen ja 
–rajoitusten lievennyttyä. Maskit ja turvavälit olivat kylläkin käytössä. 

  

Sukukokouksen päätöksiä 

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri vaihtuivat, uusia jäseniä hallitukseen. 

Pitkän ja ansiokkaan uran sukuseuran luottamustoimissa tehneet Aki Happonen (puheenjohtaja 23 vuotta), 
Reijo Happonen (varapuheenjohtaja 25 vuotta) ja Jouni Happonen (sihteeri 17 vuotta) eivät enää olleet 
käytettävissä näihin tehtäviin. 

 

Sukuseuran uudeksi puheenjohtajaksi valittiin allekirjoittanut Eeva Iivanainen Kuopiosta (Vehmersalmen 
Happosia), varapuheenjohtajaksi Kari Happonen Jyväskylästä (Tuusniemen Happosia) ja sihteeriksi Pirjo 
Happonen Polvijärveltä. Aki Happonen valittiin ansaitusti sukuseuran kunniapuheenjohtajaksi. Muut 
sukuseuran hallituksen jäsenet ovat Esa Happonen Lempäälä, Heikki Matti Happonen Tuusjärvi, Jouni 
Happonen Kuopio, Petri Happonen Nummela (uusi jäsen), Sari Happonen Hyvinkää (uusi jäsen), Erja Kervinen 
Joensuu, Kaisu Laakkonen Ylämylly, Kaija Launonen Suonenjoki (uusi jäsen), Aino Otsala Kuopio, Leena Simola 
Lappeenranta. 

Koko hallituksen puolesta haluan vielä lämpimästi kiittää 
Akia, Reijoa ja Jounia heidän työstään sukuseuramme 
hyväksi. 

He ovat luotsanneet toimintamme siihen malliin, jossa nyt 
olemme. Suvustamme on tehty kaksi sukukirjaa, 

tapahtumat ovat jokavuotisia ja sukuseuran jäsenten 
välisessä yhteydenpidossa on otettu käyttöön digitekniikka 
ja sosiaalinen media. 

Tästä on hyvä jatkaa. 

 

Samalla haluan kiittää myös luottamustehtävänsä hallituksen jäsenenä jättäneitä Paavo Hiltusta, Eeva 
Tuurihalmetta ja Katariina Kiljalaa heidän aktiivisesta työstään sukuseuran hallituksessa. 

Paavo Hiltuselle haluan osoittaa lisäksi erityiskiitokset hänen panoksestaan molempien sukukirjojen 
työstämisessä. 

 

Jäsenmaksu pysyy sukukokouksen päätöksellä entisen suuruisena Toimintakauden 2021-2022 
perhejäsenmaksu on 30,00 €/perhe/2 vuotta ja perheettömän ns. sinkku-jäsenmaksu on puolet siitä, 15,00 
€/2 vuotta. Jäsenmaksuilla katetaan toiminnan kannalta välttämättömät menot kuten tiedotteiden teko ja 
postitus sekä kotisivujen ylläpito. Muuten toiminta hoituu pääosin talkootyönä mukana toimivien omalla 
kustannuksella. Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita, kohtuulliset kokouskulut korvataan. 



 

SUKUJUHLA 

Sukujuhla oli Happosen Suku II -kirjan julkaisun, kirjatyöryhmän ja kunniapuheenjohtajamme Akin juhlaa 

Uusi painotuore sukukirja herätti suurta mielenkiintoa. Kirja oli sukutapahtumassa jakelussa ennakkotilaajille 
ja myynnissä kaikille halukkaille. Ohjelma kietoutuikin vahvasti uuden kirjan ympärille. 

Tervetulosanoissaan Eeva Iivanainen luki kirjasta Aili Luostarisen runon Raivaajan laulu. Juhlapuheessaan 
palkattu ansioitunut sukututkijamme Ari Kolehmainen kertoi uutta tietoa sukujuuristamme, Happosten 
asettumisesta Suomen kartalle. 

DNA-testien avulla Happosten suvun alkujuuren voidaan sanoa olevan Savonlinnan ympäristössä Säämingin 
ja Rantasalmen alueilla. Vastoin aiempaa käsitystä Suojärven Happo-suku ei ole samaa alkuperää kuin 
savolaislähtöiset Happoset. 

 

Uutterat ja uupumattomat omat sukututkijamme 

Erja Kervinen ja Aki Happonen selvittivät sanoin 

ja kuvin omaansa ja koko kirjatyöryhmän työtä, 

millaista oli kerätä 100 vuotta uudemmat 

sukumme tiedot ja tarinat kirjoihin ja kansiin. 

Koko kirjatyöryhmä kukitettiin ja ”lakitettiin” 

sukuvaakunallamme ja sukututkija –tekstillä 

koristelluilla lippiksillä. 

 

 

Aki Happosta kiitettiin elämäntyöstään Happosen sukuseuran hyväksi ja toivotettiin hyvin ansaittuja 
kunniapuheenjohtaja päiviä, vaikkapa välillä rentoutumalla sukuseuran lahjana annetussa riippukeinussa. 

Edellä kuvattujen ohjelmanumeroiden välillä juhlaamme rikastutti Laura Kainulainen kauniilla lauluillaan ja 
pianon soitollaan. Tanssipari Elina Vehviläinen-Liikka ja Kari Kemppainen johdatti meidät kiehtoviin 
argentiinalaisen tangon pyörteisiin. 

Päätimme juhlamme laulamalla kaikki yhdessä Lauran säestyksellä Isoisän olkihatun. Juhlapäivämme alkoi ja 
päättyi vilkkaan keskustelun merkeissä ja Hotelli IsoValkeisen ravintolan runsaan buffet-pöydän antimia 
nauttien 

 


