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TERVEHDYS HAPPONEN-SUKUSEURALTA 
 
 
 
Hyvää ja aurinkoista kevättä ja tervehdys Happonen sukuseuralta. Lähetän tässä korona-
ajan muokkaamia terveisiä ja tietoja muutoksista.  
 

Sukukokous 2021 ajankohtaan muutos 
 

Vuoden 2021 sukukokous ajankohta siirtyy viisi viikkoa eteenpäin. Happonen sukuseuran sukuko-
kous pidetään lauantaina 14.8.2021 Hotelli IsoValkeisella Kuopiossa. Varsinainen ko-
kouskutsu, ohjelma ja ilmoittautumisohjeet tulevat kesäkuussa. Kaikki ennakkomerkit näyttäisivät, 
että kokous voitaisiin pitää tuolloin aivan normaalisti, mutta jos kuitenkin kokoontumisrajoitukset 
ovat esteenä, niin kokous tullaan pitämään etäyhteyksillä etäkokouksena.  
 

Happosen suku II sukukirja  
 
Happosen Suku II kirja on tällä hetkellä oikoluennassa ja valmistumassa suunnitellussa aikataulus-
sa ja on tulossa jakeluun sukukokouksessa elokuussa 2021.  
Kirja on ollut ennakkomyynnissä. Kirjan hinta on nyt 55,00 euroa/kpl. Happosen Suku I ja Happo-
sen suku II-kirja yhdessä ostaen on 85,00 euroa/paketti, ykköskirjan osuus on siis 30,00 euroa. 
Happosen Suku I kirjaa on jäljellä enää 15 kpl. Erikseen ostaen julkaisuajan jälkeen hinta tulee 
olemaan 55,00 euroa molemmilla osilla.  
Kirjojen tilausten vastaanotto on keskitetty näin loppuvaiheessa puheenjohtajalle. Tilauksen voi 
tehdä sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeellä. Sen jälkeen maksu sukuseuran Pohjois-Savon osuus-
pankin tilille FI19 5600 0520 1713 00.  Tiedonanto kenttään merkintä: oma nimi ja Sukukirja 2 
ennakkomaksu.    
 

Jäsenyys asiaa – jäsenmaksut 
 

Ilokseni olen huomannut, että monet jäsenet ovat huomioineet ja hoitaneet aikaisemmissa tiedotteis-
sa esitetyn pyynnön kauden 2020-2021 jäsenmaksusta. Kiitos teille siitä. Osalta jäseniä maksu 
edelleen puuttuu. Pyydän, tarkistakaa onko maksu osaltanne hoitunut. Toivon, että hoidatte 
tuon pienen maksun. Sillä pystymme hoitamaan toiminnan kannalta välttämättömät toimet tiedot-
teiden teon ja postitukset sekä kotisivujen ylläpidon. Muu toiminta, kuten hallituksen ko-
koukset ja vastaavat hoituvat pääosin talkootyönä mukana toimivien omalla kustannuksella. 
Perhejäsenmaksu 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. 
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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Happonen sukuseuran kotisivut ja Happosten Facebook- Ryhmä 
 

Sukuseuran kotisivut löytyvät osoitteesta happonen.website. Kotisivuilta löytyy tietoa sukuseurasta, 
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 läheisillenne, jotka ovat vielä 
kirjepostin varassa. Ilmoittakaa sähköposti osoitteet puheenjohtajalle tai sihteerille. Kertaan toimi-
henkilö osoitteet:happonen.aki@dnainternet.net , puhelin 050-3812881 tai jou-
ni.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, kirjat ja viirit, ovat mainioita lahjoja annettavaksi sukuun kuuluville läheisille, 
vaikka korvaamaan kukat tuliaislahjana. 
 

1.Happosen suku I - sukukirja 
Tuusniemen ja Vehmersalmen sukuhaaroihin sekä Litmaniemeltä Juankosken suunnalle levinneisiin 
sukuhaaroihin keskittyvää kirjaa on vielä hetken saatavissa, mutta jäljellä on enää 15 kappalet-
ta. Suvun alkuhistoriasta kertova osuus antaa hyvää tietoa kaikille Happosille ja on pohjana toisen 
kirjan tietopaketille. Kirja sopii hyvin pohjaksi toiselle kirjalle.   
Hinta erillisostonakinkin on edullinen, 55,00 € +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     


