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TERVEHDYS HAPPONEN-SUKUSEURALTA 

 
 

Sukukokouskutsu 2021 
 

Korona-pandemian vuoksi vuodella siirtynyt sukukokous pidetään 
lauantaina 14.8.2021 klo 12.00 alkaen Hotelli IsoValkeisen Lampi salissa 

os. Majaniementie 2, 70420 Kuopio. 
 

Tervetuloa! 
 

Kesän 2021 sukutapahtuma 
 
Yllä olevan kokouskutsun mukaisessa sukukokouksessa teemme tarvittavat päätökset poik-
keuksellisesta kolmivuotisen toimintajakson toiminnasta ja suunnittelemme alkaneen jakson 
toteutusta. Teemme myös toiminnan tarvitsemat henkilövalinnat. Samalla päätämme ns. väli-
vuoden tapahtumasta, onko se matka vai muunlainen yhteinen tilaisuus.  
Sukukokouksen jälkeen on tauko ja päivämme jatkuu yhteisellä sukujuhlalla IsoValkeisen 
Lampi-salissa ohjelmalla, jossa julkistamme virallisesti Happosen suku II kirjan. Juh-
lamme keskittyy puheenvuorojen osalta sukututkimukseen ja kirjan syntyvaiheisiin ja puhei-
den lomassa nautimme tasokkaista musiikki- ja tanssiesityksistä. Illalla on vielä varattu tila 
ns. serkkutapaamiselle, jossa voidaan jatkaa vielä päivää vapaan seurustelun merkeissä.  
Päivän ohjelma tarkemmin tämän tiedotteen liitteenä.  
Tervetuloa joukolla mukaan ja kertokaa tapahtumasta myös niille sukumme jäsenille, jotka 
eivät vielä ole mukana sukuseuran toiminnassa. Myös he ovat lämpimästi tervetulleita mu-
kaan tapahtumaan.  
Korona-viruksen aiheuttaman poikkeustilan vuoksi on tietenkin noudatettava viranomaisten 
antamia ohjeita kokoontumisista – seuratkaa niitä. Myös kokouspaikka tulee antamaan ajan-
kohtaan soveltuvia ohjeita. Esimerkiksi omat maskit mikäli ajankohta niitä vielä vaatii. Jos 
muutoksia tulee, niin niistä tiedotetaan välittömästi.   
 
Happosen suku II – sukukirja 
 
Happosen suku II kirja on nyt valmis ja painossa. Siitä tuli 736 sivuinen. Happosen suku 
on nykytiedon mukaan lähtenyt Säämingin Varparannalta, kulkenut välivaiheiden jälkeen 
Kuopion-Vehmersalmen ja Tuusniemen seuduille. Jatkanut Polvijärvelle ja sieltä edelleen 
Savonrannan kautta Heinävedelle. Yksi sukuhaara suuntasi sitten Joutsenoon. Tässä kirjassa 
on tiedot Heinäveden, Polvijärven, Kiteen ja Lappeenrannan suunnan Happosista sekä täy-
dennystietoja ykköskirjan sukuhaaroista.  
Kirja on ennakko-oston tehneille jakelussa tapahtuman aikana. Muille ennakko-ostajille kirja 
toimitetaan postitse tapahtuman jälkeen postimaksua vastaan. Kirjan voi myös ostaa tapah-
tuman aikana. Voitte myös vielä tehdä ennakko-oston jolloin kirja löytyy kätevästi nimellä 
varustettuna IsoValkeisella.  



 
 
 
Yhteystiedot ajan tasalla  
 

Sukuseuran pääasiallisin tiedonvälitys tapahtuu jo nyt sähköpostin välityksellä. Pyydän pitä-
mään yhteystiedot ajan tasalla. Samoin kirjepostin osoitetiedot tarvitaan niiden osalta, jotka 
asioivat kirjeitse. Jos muutoksia tulee, niin ilmoittakaa niistä, se on välttämätöntä, että tiedot 
tulevat perille.   
Pyydän, jokainen jäsen, jolla on sähköpostiyhteys, ottakaa se käyttöön, näin hillitään 
sukuseuran kustannuksia ja parannetaan tiedonvälitystä. Ilmoittakaa sähköposti osoitteet 
puheenjohtajalle tai sihteerille. Kertaan toimihenkilö osoitteet: happo-
nen.aki@dnainternet.net tai jouni.happonen@koti.fimnet.fi .  
 
Uusi jäsen: Ilmoittaudu puheenjohtajalle tai sihteerille niin voimme rekisteröidä sinut sääntö-
jen mukaisesti jäseneksi. 
 

Sukuseuran tuotteita saatavana 
 
Sukuseuran tuotteet, kirja ja viirit, ovat mainioita lahjoja annettavaksi sukuun kuuluville 
läheisille.  
 

1.Happosen suku I – sukukirja 
 

Happosen suku I-kirjaa on jäljellä enää 7 kappaletta. Viimeiset ovat menneet kakkoskirjan 
kanssa yhteisostoissa. Jos haluatte saada kirjan niin kannattaa tehdä pikainen yhteisosto 
(85,00 €) ennakkoon.  
 

2.Suku-viirit 
 

Perinteinen, kaunis pöytäviirimme maksaa vain 35,00 € + lähetyskulut. Sen herkkä symbo-
liikka kertoo sukumme historiaa 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.  
 
Näitä sukutuotteita voi tilata joko sihteeri Jouni Happoselta puh. 050-3707152 tai puheenjoh-
tajalta puh. 050-3812881.  

 
Happonen sukuseuran kotisivut ja fb-ryhmä 
 
Kotisivumme löytyvät osoitteesta happonen.vebsite.fi tai hakusanalla Happonen-sukuseura.  Suku-
seuralla on myös suljettu FB-ryhmä jonka hoitaja Eeva Iivanainen hyväksyy jäsenet jonka 
jälkeen sieltäkin saa tietoa toiminnastamme. Käykää näistä lähteistä lisätietoa.  
 
Kesäterveisin ja sukukokousta odotellen   
 
Aki Happonen, puheenjohtaja 


