
 

KUTSU SUKUJUHLAAN  
 
      Tervetuloa John Häkkisen jälkeläiset sekä sukuun tulleet Tevoon  

 
                                                 23. – 24.7.2011. 

 
 

  
.  

 

Sukujuhlan paikaksi olemme valinneet Tervonsalmen toimintakeskuksen ,joka 
puitteineen mahdollistaa mukavan ja rennon yhdessäolon isollekin määrälle 
osallistujia.  
Paikka sijaitsee Rasvankijärven rannalla lähellä Tervon kirkonkylää. 
Tervonsalmessa sinun on myös mahdollista yöpyä tulitpa yskin tai perheesi kanssa. 
 
Ensimmäinen sukumme tapaaminen pidettiin 18.7.2009 Tervon Mantulla, silloin 
paikalla oli n. 170 sukuumme kuuluvaa. Tervonsalmessa on hyvät puitteet vielä 
suuremmalle osallistujamäärälle. 
 
Aloitamme sukujuhlan hartaushetkellä Tervon kirkossa jonka jälkeen siirrymme 
Tervonsalmeen ruokailuun ja lipunnostoon suvun kokoontumisen kunniaksi.  
Siitäpä sitten onkin mukava lähteä tutustumaan suvun saloihin. 
 
 On erityisen tärkeää, että olet paikalla sillä sukutapaamisessa on viimeinen 
mahdollisuus tarkistaa mitä tietoja omasta sukuhaarastasi on kerääntynyt Unton 
tekeillä olevaan Häkkisten suvusta kertovaan kirjaan. Esittelemme myös suvun 
tunnuksen joka on Kalle Häkkisen käsialaa.   
Sukutapaaminen päättyy sunnuntaina Varsinaiseen sukukokoukseen jossa valitaan 
puheenjohtaja ja hallitus seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Sukukokoukseen liittyvissä 
asioissa ole yhteydessä hallituksen puheenjohtajaan. 
 
Keväisin terveisin  
 
 
 
 
Jaana Jukarainen, puheenjohtaja  Tuula Väätäinen, varapuheenjohtaja 
p.0400 467 171   p. 050 5113 018 
jaana.jukarainen@gmail.com  tuula.vaatainen@eduskunta.fi 
 
Sukuseuran nettisivut: http://suvut.genealogia.fi/hakkinen/ 
 
Tämä KUTSUKIRJE tavoittaa vain ne sukuumme kuuluvat henkilöt joiden osoitteet ovat 
tiedoissamme. Pyydämmekin teitä ystävällisesti välittämään tietoa sukutapaamisesta 
jälkeläisillenne.  
 

 



 

Hei Häkkisten suku, tulukeepa Tervoon! 
 
Mitteepäs immeiset sanotta siihen, että 

seoroesitta kartalta viehekettä 

kommeeta reittiä kohti Tervonsalamen vettä 

ja tulisitta Tervoon porukalla 

juhlimaan oekee urakalla? 

 

Tervossa luonto on kaaheen kaanista 

se ei ou tehty halakolaanista 

vuan siellä on aetoo luonnonpuistoo 

tämä meijjän on hyvä muistoo 

kun kesällä siellä kokkoonnuttaan 

eikä sitten sorruta siihen "muttaan" 

että kyllä muuten, mutta lähtee voe ei, 

... kun koera toesen sukannii vei... 

Vuan kyllä sinne männä piittää 

muuten ei tule mistään mittää! 

 

En kehtoo enempöö savvoo viäntee 

se pitäes kuitennii suomeks kiäntee. 

Pitänöö vaehtoo ylleisjkieleen  

niin vähemmän männöö mikkää pieleen. 

 

Kesäiset kekkerit Häkkisten suvun  

täyttävät mielen ja ruokkivat kuvun 

hyvää ruokaa on varmasti tarjolla 

sopii tulla vaikka sen varjolla 

Mutta on siellä myöskin paljon muuta 

joka ravitsee silmää - ei pelkästään suuta.  

 

Voit tulevaa sukukirjaa tutkia 

sitä kiittää taikka roimasti hutkia. 

On meille palautteesi tärkeä 

kun taas teroitamme kynämme kärkeä 

ja koetamme käyttää  järkeä 

ettei alkaisi korvia särkeä 

sitten kun kirjasta kommentit kuullaan 

ja kun ne jokainen lukija lausuu suullaan. 

 

Kuulehan sinä sukulainen, 

nuori, vanha, mies tai nainen  

kehittele ohjelmaa! 

Lausua ja laulaa saa 

soita, tanssi, näyttele 

taitojasi käyttele 

tee kaikenlaista mukavaa! 

 

Tuo taulut kotikutoiset 

patsaat sekä veistokset 

ikiomat tuotokset 

Ite-taiteen näyttelyyn. 

 

Tästä moni saakin syyn 

käsiensä käyttelyyn! 

 

Tapaamisiin!!

  

Irja Häkkinen 8.3.2011 

 

Alustava ohjelma:

Lauantai  

10  Tervon kirkko, hartaushetki, kirkkoon 

      tutustuminen ja haudoilla käynti. 

12  Lipunnosto Tervonsalmessa, tervetulotoivotus 

13  Ruokailu 

14  Puhe, kokonaisuuden esittelyä, erilaista ohjelmaa 

15  Kahvi 

15.30  Ohjelmaa 

19  Iltapala 

20  Lipunlasku, virallinen osuus päättyy 

 

Ilmoittautumiset 10.6.2011 mennessä: Unto Häkkinen, p. 040 5875642, unihakki@sulo.fi 
 

Tilaisuuden hinta:  

La ja su 29 €/hlö. La 17 €/hlö. Su 12 €/hlö.  (sisältää la lounas, kahvi ja iltapala sekä su 

aamupala ja keittolounas).   

Lauantai: lapset alle 3 v. ilmainen. 3-5 v -5€/hlö. 6-12 v 9€/hlö. 13-16 v 13€7hlö 

Sunnuntai: lapset alle 3v. ilmainen. 3-5v- 3€/hlö. 6-12v 6€/hlö. 13-16v 9€hlö 

 

Ruokailu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä sukuseuran tilille: 

Sampo 870007-10191145. 

Ohjelmista ilmoitus Hanna Häkkiselle, puh. 040 5416850, hanna.hakkinen@siilinjarvi.fi 

 

Jos tarvitset majoitusta: 

Tervonsalmi Levinniementie 15, 72210 Tervo,puh. (017) 387 21825 www.tervonsalmi.fi  

Jokainen majoitusta tarvitseva varaa majoituksen itse suoraan Tervonsalmen 

toimintakeskukselta (017) 387 2185. Majoitus myös maksetaan suoraan toimintakeskukselle 
 

Sunnuntai   

8-9  Aamupala 

10  Lipunnosto 

      Sääntömääräinen sukukokous 

12  Ruokailu 

 

       Lopuksi lipunlasku 

 



 

 

Häkkisten sukuseura ry:n Varsinainen sukukokous pidetään 

Tervossa 24.7.2011 klo 11.00 
 

 

 

Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 

1. Kokouksen avaus. 

 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan  

tarkastajaa. 

 

4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa. 

 

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

 

6. Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja 

tilintarkastajien lausunnot varsinaisten sukukokousten väliseltä 

ajalta. 

 

7. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

myöntämisestä. 

 

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten 

sukukokousten väliselle kolmivuotiskaudelle, määrätään 

liittymismaksu ja vuotuiset jäsenmaksut seuraaville kolmelle 

kalenterivuodelle, vahvistetaan talousarvio kolmen seuraavan 

tilikauden muodostamalle ajanjaksolle. 

 

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän 

muuta jäsentä. 

 

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. 

 

11. Päätetään sukukirjan painatuksesta. 

 

 12. Muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

 

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran varsinaiseen 

sukukokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä 

hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan 

sisällyttää kokouskutsuun. 

 

 

 

puheenjohtaja: Jaana Jukarainen                                          sihteeri: Anja Pitkänen 
 

 

 

  


