Häkkisten Sukuseura Ry

Jäsenlehti 2014

Puheenjohtajan Tervehdys

Hyvät sukulaiset

U

usi vuosi on vaihtunut ja se
tarkoittaa kolmatta sukukokousta Tervonsalmessa heinäkuussa. Teille jokaisella on varmasti
viime sukukokouksen jälkeen tapahtunut monenlaisia asioita elämässänne.
Sukuseuran hallitus on kokoontunut noin kaksi kertaa vuodessa ja
asioista tärkeimpänä on ollut sukukirjamme valmistelu painokuntoon.
Kirja ilmestyikin painosta 14.9.2013,
kirjasta oli runsaasti ennakkovarauksia, siitä kiitos teille.
Kirja on monipuolinen ja
mielenkiintoinen teos sukumme ihmisistä. Siinä on
paljon tarinoita ja niistä on
löydettävissä paljon yhteneväisyyttä ihmisten välillä. Elämä ei ole aina ollut
helppoa, mutta sinnikkyys ja
monipuolinen lahjakkuus on
nostanut monen karikon
ylitse, niin että matka on
voinut jatkua.
Kulunut joulu oli Savossakin miltei lumeton ja leuto.
Niinpä katse kääntyy seuraavaan jouluun lumen ja pakkasen toivossa. Ennen sitä kuitenkin vietetään
pääsiäinen ja juhannus ja tietysti su-

kujuhla yhdessä teidän kanssanne.
Tässä sukulehdessä on tapahtumasta
tarkempaa tietoa, laittakaa jo nyt
kalenteriin, että asia ei pääse unohtumaan.
Viime sukukokouksen jälkeen löytyi lisää tietoa ja henkilöitä suvustamme, joten joukko kasvoi ja kasvaa
edelleen. Toivotan kaikki teidät tervetulleeksi sukuseuramme jäseneksi.
Heinäkuun sukukokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtajat ja
jäsenet, joten mukavan yhdessäolon
rinnalla pidämme myös virallisen kokouksen.

Tuula Väätäinen
Puheenjohtaja, p. 050 5113018
tuula.vaatainen@eduskunta.fi

Sukututkimus

Sukututkimusta kirjaksi

O

li syksy, vuonna 2007, kun
aloitin tietojenkeruun suvustamme. Jo silloin mielessäni
piirtyi kuva kirjasta, johon on koottu
tietoa sukumme vaiheista, valokuvien
kera aina nykypolveen saakka. Alku
innostukseni kanssa en osannut kuvitellakaan miten työlään ja aikaa vievän urakan olin ottanut.

Vuodet kuluivat, tietoutta kertyi,
suku laajeni ja kiinnostukseni tietojen
penkomiseen aina vain lisääntyi. Su-

kututkimuksesta oli tullut jokapäiväistä puuhastelua, etenkin pimeitten
talvikuukausien aikana.
Moni teistä varmaankin muistaa
kun vietimme sukujuhlaa heinäkuun
23 ja 24 päivä 2011 Tervonsalmessa.
Sukututkimus oli jo tuolloin omasta
mielestäni kirjan arvoinen. Savoon
jääneet sukuhaarat oli tutkittu ja etelästäkin Eeva Häkkisen jälkeläiset
olivat tiedossa. Sukukirjan tulevaa
painatusta ajatellen olin ottanut vedokset tiedostostani sukuhaaroittain,
juhlaväen tarkasteltavaksi. Moni paikalla olleista käyttikin
tilaisuutta
hyväkseen ja korjaili omalla kohdalla olleita
tietovirheitä.
Syksyllä 2011 olin
jo mielestäni niinkin
pitkällä, että esitin
sukuseuran hallituksen
kokouksessa
kirjan taiton aloituksesta. Muut hallituksen jäsenet epäilivät
suuresti
taitoani
työn loppuun saattamisessa, eikä muita auttajia taittotyöhön ollut vielä siinä vaiheessa tarjolla,
siksipä kirjamme valmistuminen siirtyi
seuraavalle vuodelle.

Sukututkimus
Keväällä 2012 sukuseuran hallituksen kokouksessa asetettiin tavoitteeksi, että kirja tulisi painosta vuoden loppuun mennessä. Marko lupautui tekemään taittotyön, mutta
kiireitten ym. syistä johtuen Marko ei
ehtinyt taittotyötä edes aloittaa,
niinpä vuoden 2013 alussa olimme
taas aivan lähtökuopissa.
Kirjan valmistumisen hitaus aina
ajoittain hieman harmitti, mutta kaikella on aina hyvätkin puolensa. Tiedostooni oli kertynyt runsaasti sukutietoa kuluneitten vuosien aikana.
Etelä Suomeen Sälinkäälle oli muuttanut 1860 luvulla Paul Häkkinen,
Paul ja hänen jälkeläisiään olin etsiskellyt kuluneitten vuosien aikana
hyvinkin tiiviisti. Nyt Paulinkin jälkeläiset on hyvin kattavasti mainittu
kirjamme sivuilla.
Tammikuulla 2013 heitin Markolle
ajatuksen että teemme taittotyön
yhteistyönä. Siitä alkoi työrupeama
joka kesti keväthangille saakka.
Kummallakaan ei ollut taittotyöstä
aiempaa kokemusta, joten alkuun
jouduimme miettimään kaikenlaisia
teknisiä juttuja jotta työmme olisi
painokelpoinen ilman suurempia korjauksia painoon mennessä. Kun kirjan
koko, palstoitukset ym. säädöt olivat
mielestämme kohdallanne, alkoi minun urakkani. Oli aika ottaa tiedosto
esiin ja alkaa sen muokkaus sekä va-

lokuvien vienti niille kuuluville paikoille, tulevan kirjan sivuille. Vietin aikaani kohtalaisen tiiviisti tietokoneen
ääressä kaksi talven kylmintä kuukautta, niinpä viimein helmikuun lopulla alkoivat kuvat olla sukutiedoston osalta oikeilla kohdilla. Sähköpostilla tiedosto Markolle, jotta hän
voisi tehdä siihen tarvittavat korjaukset ja muokkaukset. Näin siirtelimme
tiedostoja edestakaisin toistemme
tarkistettavaksi kunnes kokonaisuus
näytti kohtalaisen hyvältä.
Tarinoitten ja alkutekstien osalta
Marko tarkisti ja palstoitti tekstit
ensin, lähetti minulle, jonka jälkeen
lisäsin kuvat tekstien väliin. Kun kaikki eri tekstit ja tiedostot oli käsitelty
edellä kuvatulla tavalla, kokosi Marko
ne yhteen oikeaa järjestykseen painoa varten.
Mikä kirjalle nimeksi, sitä mietittiin
yhdessä ja useampiakin vaihtoehtoja
oli tarjolla. Sieltä jostakin tuli, osuva
nimi kirjallemme; Häkkisiä Saarijärveltä Savoon ja Sälinkäälle. Kirjan nimi
kuvaa hyvin sukumme liikkeitä, muuttivathan esi-isämme Saarijärveltä
Savon-puolelle 1800 alussa, josta osa
edelleen Sälinkäälle 1860 luvulla.
Kirjan kansien väreistä annoimme
tarkat ohjeet ja ne ovatkin mielestäni
hyvin onnistuneet. Värit ovat samat
kuin Saarijärven vaakunassa, punainen, musta ja hopea. Suvun tunnus

Sukututkimus
taasen kantaa Savon vaakunan värejä, musta. keltainen ja hopea.
Keväällä 2013 kirja oli vihdoinkin
osaltamme painatusta vaille valmis.
Pyydettiin tarjouksia painotyöstä,
valittiin painotalo ja lopputulos on
nyt halukkaitten nähtävillä.

Sukutiedot ovat kansien välissä, mitäpä jatkossa.?

K

un asetettu tavoite on saavutettu, menee hetki miettiessä
ja huokaillessa, mitähän seuraavaksi tekisi. Syksyn kuluessa on
vahvistunut tunne, että sukututkimuksen parissa aion jatkossakin aikaani viettää. Esi-isien tietoja varhaisimmilta ajoilta on todella kiinnostava
tutkiskella, vaikka se toisinaan tuntuukin hyvin hankalalta ja aikaa vievältä. Olette varmaankin huomanneet, että muutamassa kirjan sukutaulukossa näkyy merkintä; tutkimatta; myös näitä kohtia on aikomukseni
tutkiskella tulevaisuudessa.
Ehkäpä joskus tulevaisuudessa kirjasta otetaan uusintapainos, ehkäpä
työn tekee joku muu sukuumme kuuluva, joka käyttää apuna tallenteitani
suvustamme.
Pidetään tiedosto ajan tasalla ja
siihen tarvitsen teidän jokaisen apua.
Kirjassa oleva uudempi tieto elää

kaiken aikaa, lapsia syntyy, toiset
poistuvat luotamme, mennään avioon, erotaan, ammatit vaihtuvat, ym.
Myös muuttuvat osoitetiedot olisi
tärkeä saada päivitettyä.
Kun kirjaa selailee, huomaa kuinka
paljon valokuvat tuovat elävyyttä
kirjan sivuille. Valokuvia kaipailen
teiltä edelleenkin, ainakin perhekuvat
olisi hyvä saada tiedostoon. Liitän
lähettämänne kuvat tiedostoon
myöhemmin tulevaisuudessa painettavaa uutta kirjaa ajatellen.

Häkkinen Unto
Sukututkinta

Seuran toiminnasta

Jäsenistö luo pohjan
tulevalle

S

ukuseuran ensimmäisen painetun lehden tarkoituksena on
omalta osaltaan kiittää kaikkia
niitä henkilöitä, jotka ovat menneinä
vuosina omalta osaltaan olleet tukemassa toiminnan jatkuvuutta jäsenmaksujen osalta. Sukujuhlien sattuessa samalle vuodelle, on tämän
vuoden lehden jakelu laajempi ja toimitetaan myös niille sukuun kuuluville, jotka eivät vielä ole seuran varsinaisia jäseniä. Seuran toiminnalliset
kulut on useana vuonna saatu katettua jäsenmaksujen kautta.
Tulevaisuudessa tarkoituksena olisi lähettää jäsenlehti postitse kaikille
vuosi- ja ainaisjäsenmaksun maksaneille. Emme voi kuitenkaan taata,
että näin pystyisimme aina toimimaan, paljolti tähän vaikuttaa kuinka
moni on edellisenä vuonna jäsenmaksun suorittanut.
Ketään ei ole tarkoitus jättää tiedottamisen ulkopuolelle ja jäsenlehdet tullaan joka tapauksessa julkaisemaan seuran kotisivuilla. Sivustolle
pyritään jatkossa tuomaan enemmän
tietoa sukututkimukseen liittyvissä
asioissa, kuin myös hallituksen kokouksissa tekemistä päätöksistä ja
muusta seuraan liittyvistä tapahtu-

mista.
Jokaisella sukuun kuuluvalla on
myös omalta osaltaan mahdollisuus
olla vaikuttamassa seuran toimintaan, olemalla yhteydessä hallitukseen ja esittämällä toiveitaan miten
voisimme kehittyä jatkossa. Kaikenlainen palaute on myös tervetullutta,
koska sekin edesauttaa toiminnan
kehittämistä.
Tänä vuonna olemme ottamassa
käyttöön maksujen osalta viitenumerot ja toivommekin, että jatkossa
jäsen- ja muissa maksuissa käytettäisiin seuran ilmoittamaa viitenumeroa.
Jäsenmaksu 2014
Danske
FI9287000710191145
Bank:
BIC:
DABAFIHH
Viitenumero: 20006
Summa:
10 €
Eräpäivä:
31.3.2014
Ainaisjäsenmaksu
Danske
FI9287000710191145
Bank:
BIC:
DABAFIHH
Viitenumero: 99998
Summa
150 €
Seuran kotisivut:
www.hakkistensukuseura.fi
Häkkinen Marko
Taloudenhoitaja ja yleismies

Sukujuhlat Tervossa 26.7.2014
Seuran kolmansien sukujuhlien tullaan viettämään Tervonsalmen toimintakeskuksella. Monelle tutuksi tulleessa paikassa vietimme myös edellisen
vuonna 2011 järjestetyn sukujuhlan. Tänä vuonna olemme päättäneet järjestää
juhlinnan yksipäiväisenä lauantaina 26.7.2014.
Sukuseuran hallitus on asettanut tavoitteekseen saada juhliin mukaan
mahdollisimman paljon nuoria. Myös lapsiperheitten toivotaan osallistuvan
tilaisuuteen koko perheen voimalla. Niinpä sukuseura on päättänyt maksaa
kaikkien alle 16 vuotta täyttäneitten ruokailun ja muun tarjonnan. Lisäksi nuotiotulen äärellä nautittava iltapala on ilmainen kaikille osanottajille.

Sukujuhla onnistuakseen tarvitsee paikalla musikantteja ja muita ohjelman esittäjiä. Kuten edellisissäkin sukujuhlissa olivat ohjelmanesittäjät
sukumme keskuudesta. Kesällä 2011 haitarit soivat
kahden hanuristin voimin, kuultiin kitaran soittoa,
laulua useamman esiintyjän esittämänä, runon
lausuntaa, sketsejä ym. ohjelmaa.
Toivomuksemme onkin että kaikki edellisissä
juhlissa esiintyneet taiteilijat olisivat mukana
myös tällä kertaa viihdyttämässä meitä muita
juhlavieraita. Uusiakin esiintyjiä on alustavasti
lupautunut tulla juhlaväkeä viihdyttämään musiikin ja laulunmerkeissä.
Tulevan ohjelman laittaa lopulliseen järjestykseen Hanna Häkkinen. Ilmoitapa rohkeasti Hannalle mitä esittäisit, olisitko
myös mahdollisesti iltanuotiolla soittelemassa musiikkia, ehkä laulamassa tai
jotain muuta mukavaa.

Edellisissä sukujuhlissa oli
esillä myös pienimuotoinen
kättentöitten näyttely, jossa
oli esillä erilaisia ja hyvin taidokkaasti tehtyjä käsitöitä.
Näyttely kiinnosti juhlavieraita, niinpä vastaavanlainen
käsitöitten näyttely on tarkoitus toteuttaa tänäkin
vuonna.
Näyttelystä tulee sitä parempi mitä useamman tekijän töitä on esillä. Ole rohkea ja tuo jokin töistäsi meidän muittenkin katseltavaksi ja ihailtavaksi. Millaisia kättentöitä sinä olisit tuomassa näyttelyyn? Unto
Anjan avustamana vastaa näyttelyn järjestelyistä.

Koollekutsu
Joka naisen ja herran
nyt jo kolmannen kerran
juhliin sukumme suuren
äärelle lipputangon juuren
täten koolle kutsumme
tervetulleiksi toivotamme.
Aluksi ovat viralliset seremoniat
lipunnostot ja puheet komiat
kuullaan sanoja ja soittoa
ei liene sanomista kellään
jos muitakin taitoja esitellään
ennen illankoittoa.
Löytyisikö tekijöitä, taitajia,
itsensä likoonlaittajia
jotka ilahduttaa meitä voisi
ohjelmiaan juhlaan toisi?
Kellä arpa, sillä onni
ja vaikkei palkintona olis tonni
juhlaan kuuluu arpajaiset

onnenpotkut satunnaiset.
Iltanuotiolla paistellaan
savunhajut haistellaan
makkaroita maistellaan.
Saunassa voi selät pestä,
eihän suomalainen kestä
yhtään iltaa ilman saunaa
ihmiseen ei kerry kaunaa
kun löylyissä hän leppoistuu
päivän päätteeks rentoutuu.
On sukujuhlat edessä
ei niitä vietetä vedessä
vaikka maisemassa kauneimmassa
myös järven syli odottaa
uimaan sitä rohkeaa
joka pelkää vettä ei.
Tulkaa kaikki Tervoon, hei!
Irja Häkkinen

Ohjelma
10:00

11:30
11:45
12:30
14:00
15:30
16:30
18:00
20:00

Lipun nosto
Puheenjohtajan tervehdys
Tervetuliaiskahvit
Puhe Tuula Väätäinen
Sääntömääräinen sukukokous
Juhlalounas
Ohjelmaa
Kakkukahvit
Arpajaiset
Ohjelmaa
Iltapala rantanuotiolla
Lipun lasku, virallinen osuus päättyy

Ilmoittautuminen ja hinnasto
Ilmoittautumiset:

Unto Häkkinen
p. 040 5875642, unihakki@gmail.com
Ohjelmistovastaava: Hanna Häkkinen
p. 040 541 6850, hanna.hakkinen@siilinjärvi.fi
Kättentyöt:
Unto ja Anja Häkkinen
p.040 5875642, unihakki@gmail.com

Tarjoilun hinta: 17 €/hlö (yli 16 vuotta täyttäneet)
Ruokailu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä sukuseuran tilille:
Danske Bank: FI9287000710191145
BIC: DABAFIHH
Viitenumero: 30009
Jokaiselle osallistujalle tullaan tekemään nimikortti, myös alle 16 vuotta
täyttäneille ja toivommekin, että ilmoittautumiset juhlaan tehtäisiin viimeistään 1.7.2014 mennessä. Muistathan kertoa myös erikseen aiotko osallistua
rantanuotiolla tarjoiltavalle iltapalalle, koska tämän tilaisuuden tarjoilu laskutetaan seuralta erikseen.
Hintaan sisältyy tervetulokahvit, juhlalounas (seisova pöytä), kakkukahvit ja
iltapala nuotiolla (makkaraa, leipää, kahvia, teetä, mehua). Ruokailu tulisi
maksaa sukuseuran tilille viimeistään 14.7.2014 mennessä.
Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä myös mahdollisesta erikoisruokavaliosta jotta ruokailun järjestäjät pystyvät varaamaan teille soveltuvan aterian.

Majoittautuminen
Jokainen majoitusta tarvitseva varaa majoituksen itse suoraan Tervonsalmen toimintakeskukselta. Majoitus myös maksetaan suoraan toimintakeskukselle.
Majoitustilaa on päärakennuksessa, mökeissä ja aitoissa 70 henkilölle. Leirintäniemi sijaitsee 250 metrin päässä päärakennuksesta. Alueella on 8 mökkiä
(osassa liesi ja jääkaappi), asuntovaunu- ja telttapaikat, keittokatos, grilli, suihkut, wc:t, sauna, lapsille turvallinen uimaranta, soutu-, melonta- ja kalastusmahdollisuus.
Kesän 2014 majoitusvarausten vastaanotto alkaa 2.5
Yhteystiedot
Tervonsalmen toimintakeskus
Levinniementie 15
72110 Tervo
tervonsalmi@sana.fi
www.tervonsalmi.fi
Iitu Gerlin,
Tervonsalmen vastaava
(017) 387 2185
044 384 6134
0400 488 957
Halutessasi tasokkaampaa hotellimajoitusta, löydät sitä Lohimaasta noin 9
km päästä juhlapaikalta. Lohimaa sijaitsee Äyskosken rannalla 7 kilometrin
päässä Tervon keskustasta.
Yhteystiedot

Lohitie 701, 72210 Tervo
p. 029 193 5071,
sales@lohimaa.fi
www.lohimaa.fi

Aivan Lohimaan naapurissa sijaitsee myös tasokas Caravan alue, josta löytyy mm. leikkipuisto, saunat, suihkutilat, wc:t.
Yhteystiedot

Lohitie 635, 72210 Tervo
p. 040-1513048 / 044-7499370,
tervocaravan@gmail.com
www.tervocaravan.fi

Häkkisten Sukuseura Ry:n sukukokous
Aika: 26.7.2014 klo 11:45
Paikka: Tervonsalmen toimintakeskus (Tervo)
TYÖJÄRJESTYS
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 varsinaistensukukokousten 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. 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.

