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1(3)                Tammikuun 20 pv  2021 

 

TERVEHDYS HAPPONEN-SUKUSEURALTA 
 
 
 
Hyvää uutta vuotta ja tervehdys Happonen sukuseuralta. Lähestyn teitä taas tässä muutamal-
la hyvin ajankohtaisella asialla. Pyydän, lukekaa tämä tiedote ja toimikaa. 
 

Valokuvia tarvitaan 
 

Happosen suku II kirjan viimeistely on käynnissä ja pian saamme kirjan oikolukuun, taittoon ja 
siitä edelleen painokuntoon. Vielä tässäkin vaiheessa voimme ottaa vastaan valokuvia, joilla voim-
me elävöittää sukutauluja ja kertomuksia. Kuvat ovat tervetulleita niin sähköpostina kuin paperiku-
vinakin. Kiitos jo etukäteen.  
 

Happosen suku II sukukirja ennakkomyynnissä 
 
Näillä näkymin Happosen Suku II kirja valmistuu suunnitellussa aikataulussa ja on jakelussa hei-
näkuun alussa 2021.  
Kirja on nyt ennakkomyynnissä. Kirjan ennakkomyynti hinta on 45,00 euroa/kpl. Happosen Suku I 
ja Happosen suku II-kirja yhdessä ostaen on 75,00 euroa/paketti, ykköskirjan osuus on siis 30,00 
euroa. Julkaisuajan jälkeen hinta tulee olemaan 55,00 euroa molemmilla osilla.  
Kun maksatte kirjan ennen oikoluku vaihetta eli tammikuun loppuun mennessä nimenne tulee 
näkymään kirjan tekoa tukeneiden luettelossa. Maksuohje sivulla kolme.  
Tilausten vastaanotto on keskitetty näin loppuvaiheessa puheenjohtajalle (yhteystiedot kolmannen 
sivun alareunassa). Tilauksen voi tehdä sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeellä. Sen jälkeen maksu 
sukuseuran Pohjois-Savon osuuspankin tilille FI19 5600 0520 1713 00.  Tiedonanto kenttään mer-
kintä: oma nimi ja Sukukirja 2 ennakkomaksu.    
 

Jäsenyys asiaa – jäsenmaksut 
 

Ilokseni olen huomannut, että monet jäsenet ovat huomioineet ja hoitaneet edellisissä tiedotteissa 
esitetyn pyynnön kauden 2020-2021 jäsenmaksusta. Kiitos teille siitä. Osalta jäseniä maksu edel-
leen puuttuu. Pyydän, tarkistakaa on maksu osaltanne hoitunut. Toivon, että hoidatte tuon pie-
nen maksun. Sillä pystymme hoitamaan toiminnan kannalta välttämättömät toimet tiedotteiden 
teon ja postitukset sekä kotisivujen ylläpidon. Muu toiminta, kuten hallituksen kokoukset ja 
vastaavat hoituvat pääosin talkootyönä mukana toimivien omalla kustannuksella. Perhejä-
senmaksu on 30,00 €/perhe/2 vuotta. Yksinäisen, perheettömän jäsenmaksu on puolet siitä, 
15,00 €/2 vuotta.  
Pyydän maksamaan jäsenmaksun Pohjois-Savon osuuspankin tilille FI19 5600 0520 1713 00. 
Tämän kirjeen kolmannella sivulla on jäsenmaksuohje. Maksu tulisi hoitaa mieluummin heti. 
Uskon, että haluatte olla edelleen mukana sukuseurassa ja se käy päinsä jäsenmaksut maksa-
malla.  Toivon myös uusia jäseniä joukkoomme – TERVETULOA. 
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Sukukokous 2021 
 

Vuoden 2021 sukukokous on suunniteltu pitäväksi Kuopion seudulla lauantaina 10.7.2021. Lait-
takaa ajankohta jo nyt kalenteriinne, ettei tule päällekkäisiä varauksia. Kaiken yllä on tietenkin Ko-
rona-varaus. Tämän sukukokouksen aikana tullaan julkistamaan uusi sukukirja ja ennakko-ostetut 
kirjat ovat silloin jakelussa. 

Happonen sukuseuran kotisivut ja Happosten Facebook- Ryhmä 
 

Uusiutuneet kotisivut löytyvät osoitteesta happonen.website . Kotisivuilta löytyy tietoa sukuseuras-
ta, yhteystiedot ja ajankohtaista ja historiallista tietoa tekstinä ja kuvina. Sivujen ylläpitäjänä toimii 
Erja Kervinen.  
Happosille perustettu oma FB-ryhmä toimii yhtenä tiedonvälitys kanavana. Ryhmän ylläpitäjä on 
Eeva Iivanainen ja ryhmään voi ilmoittautua jokainen Happonen suvusta tai sukututkimuksesta 
kiinnostunut. Tutustukaa ja tulkaa mukaan ryhmään. 
 

Yhteystiedot ajan tasalle  
 

Pyydän, jokainen jäsen, jolla on sähköpostiyhteys, ottakaa se käyttöön, näin hillitään 
sukuseuran kustannuksia ja parannetaan tiedonvälitystä. Välittäkää tätä pyyntöä lä-
heisillenne jotka ovat vielä kirjepostin varassa. Ilmoittakaa sähköposti osoitteet puheenjoh-
tajalle tai sihteerille. Kertaan toimihenkilö osoitteet:happonen.aki@dnainternet.net , puhelin 050-
3812881 tai jouni.happonen@koti.fimnet.fi , puhelin 050-3707152.  
 

Uusi jäsen: Ilmoittaudu puheenjohtajalle tai sihteerille niin voimme rekisteröidä sinut sääntöjen 
mukaisesti jäseneksi. 
 

Sukuseuran tuotteita saatavana 
 

Sukuseuran tuotteet, kirja ja viirit, ovat mainioita joululahjoja annettavaksi sukuun kuuluville lähei-
sille. Tilaus nyt niin toimitus ennättää jouluksi. 
 

1.Happosen suku I - sukukirja 
Tuusniemen ja Vehmersalmen sukuhaaroihin sekä Litmaniemeltä Juankosken suunnalle levinneisiin  
sukuhaaroihin keskittyvää kirjaa on vielä saatavissa, mutta jäljellä enää 25 kappaletta. Suvun 
alkuhistoriasta kertova osuus antaa hyvää tietoa kaikille Happosille ja on pohjana toisen kirjan tie-
topaketille. Kirja sopii hyvin pohjaksi toiselle kirjalle tai vierailun tuliaislahjaksi.  
Hinta erillisostonakinkin on edullinen, 50,00 € +lähetyskulut. Tehkää hankinta nyt, varasto hupenee 
koko ajan. Huomioikaa yhteisosto toisen osan kanssa. 
 

2.Suku-viirit 

Pöytäviirimme maksaa vain 35,00 € + lähetyskulut. Sen herkkä symboliikka kertoo sukumme histo-
riaa ja kodin edustavalla paikalla osoittaa jokaiselle talonväen kuuluvan laajaan Happosten sukuun.  
Suvullamme on myös lipputankoon laitettava hieno ns. isännänviiri. Tangossa liehuessaan se on 
mahtavin osoitus sukuun kuulumisesta. Viirin voi ostaa hintaan 55,00 € + lähetyskulut.  
 

Sukutuotteita voi tilata sihteeri Jouni Happoselta puh. 050-3707152 tai puheenjohtajalta puh. 050-
3812881. Kun tilaatte nyt, niin paketti lähtee heti. 
 

TOIVOTAN KAIKILLE SUKUUMME KUULUVILLE KORONA VAPAATA VUOTTA 
2021 ja TERVETULOA KESÄLLÄ SUKUTAPAAMISEEN.!   

 
Aki Happonen, puheenjohtaja 
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****************************************************** 
Jäsenmaksuohje 

 

Perhejäsenmaksu   30,00 €/ 2v Merkiksi viestikenttään: Nimi ja kotipaikka 
Yksinäisen jäsenmaksu   15,00 €/ 2v 
Eräpäivä: 31.10.2020 / heti 
Pankki: Pohjois-Savon osuuspankki Tili: FI19 5600 0520 1713 00 

**************************************************************** 
Kirjamaksuohje 

 

Merkiksi viestikenttään: Nimi ja kotipaikka 
Happosen suku II ennakkomaksumaksu   45,00 €   
Happosen suku II + I ennakko pakettimaksu   75,00 € 

Eräpäivä: Heti (tilaus vahvistuu vasta maksulla) 

Pankki: Pohjois-Savon osuuspankki Tili: FI19 5600 0520 1713 00 
****************************************************************************** 

 
 

 
   
Yhteystiedot: 
 
Puheenjohtaja Aki Happonen  Sihteeri Jouni Happonen 
Ruskeisentie 16, 70900 Toivala  Tupatie 3, 70600 Kuopio 
p. 050-3812881   p.  050-3707152. 
sp. happonen.aki@dnainternet.net  sp. jouni.happonen@koti.fimnet.fi  


