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Sukulaisuus ja suku – jatkan pohdiskelua keväästä 2018 

  

Kirjoitin sukuseuramme keväiseen 

jäsentiedotteeseen ajatuksia suvusta ja 

sukuseurasta.  Olipa siinä muutamia 

kysymyksiä sinulle itsellesi pohdittavaksi 

suvustasi ja suhteesta sukuusi. Millaisia 

ajatuksia ne sinussa herättivät, kun luit sen 

jäsentiedotteen? Voit vielä palata keväisiin 

ajatuksiisi sinulla tallessa olevan 

jäsentiedotteen myötä. Se on saatavilla myös 

sukuseuramme kotisivuilla, osoitteesta 

www.suurnäkki.fi/tiedotteet.  

 

Pääsin esittämään samanlaisia kysymyksiä 

omasta suvusta ja sen merkityksestä viime 

elokuussa Haminassa järjestämässämme 

Suurnäkki-sukuseuran 20-vuotisjuhlassa 

kolmelle sukuumme kuuluvalle nuorelle. 

Paikalla olleet noin 130 henkeä kuuntelivat 

nuoriamme tarkasti. Seuraavaksi ”lainaan” 

yhden nuoremme valmistelemia vastauksia 

kysymyksiin: 

 

Kuka olet, missä asut, mitä teet, mitä näet 

tulevaisuudelta? 

”Olen Juha Sinisalo (29 v., sukukirjan taulu 

2839), kotoisin vanhoilta Anjalankosken 

seutuvilta, asun nykyisin Kotkansaarella 

tehtaiden pauhun alla. Tietotekniikan alan 

insinööriksi koulutettuna olen vastannut yhden 

firman tietohallinnosta. Tulevaisuudelta näen 

vakautta ja vähäisiä muutoksia. Hyväksi 

havaittua viikkorutiinia töiden, harrastuksien ja 

rentoutumisen parissa ei ole tarvetta lähteä 

keikuttamaan.” 

 

Keitä kuuluu sinun lähiperheeseesi? 

”Minulla on isä ja kolme veljeä. Äiti on 

nukkunut pois viitisen vuotta sitten.” 

 

Keitä ovat lähisukulaisesi? 

”Tuntemaani lähisukuun lukeutuvat mukanani 

sukujuhlaa viettämässä ollut tätini, kuin myös 

setäni sekä toinen setäni perheineen. 

Serkuistani suurin osa on varttunut samoilla 

kortteleilla samaan aikaan, ja heistä kaksi 

tunnen hyvin.” 

 

 

 

Miten olet yhteydessä sukuusi? 

”Isän luona tulee viivyttyä usein vapaapäivien 

salliessa. Serkkujen, sedän ja tädin kohdalla 

turinoin välillä puhelimitse tai muutaman 

kuukauden välein aina paikan päällä vieraillen. 

Lähimpien sukulaisten kanssa löytyvät omat 

kanavat yhteydenpidolle kännyköiden, 

tietokoneiden viestintäohjelmien avulla.” 

 

Mitä suku sinulle merkitsee, mitä odotat 

suvultasi, entä mitä odotat sukuseuralta? 

”Suku merkitsee minulle vakautta ja 

varmuutta. Voin odottaa huoletta, että kaikki 

asiat järjestyvät molemminpuolisesti, yhdessä 

tuumin, kun näistä on yhdessä sovittu.” 

 

Vastaavanlaisia ajatuksia kuulimme myös 

kahdelta nuoremmalta sukuumme kuuluvalta 

nuorelta. Yhtenä isona yhteisenä ajatuksena 

heiltä kaikilta kuulimme paikan päällä tuohon 

viimeiseen kysymykseen suvun merkityksestä: 

”Se (siis suku) tuo ja luo kaikissa tilanteissa, 

olivat ne eteen tulevia mahdollisuuksia tai 

ongelmia – turvaa ja turvallisuuden tunnetta, 

varmuutta, että saa tarvittaessa tukea ja turvaa, 

kannustustakin”.  

Nuoremme antoivat ainakin minulle, 

toivottavasti meille jokaiselle ison ja tärkeän 

viestin! Tarvitsemme toisiamme. Enemmän 

20-vuotisjuhlasta kerrotaan jäljempänä. 

 

Sukuseuramme juhlavuosi on lopuillaan. 

Toimintamme teidän, jäsenistömme hyväksi 

jatkuu tulevanakin vuonna. Olisiko sinulla, 

teillä sukuseuran jäsenillä ideoita, ehdotuksia 

vuodelle 2019 kiinnostavista, haluttavista 

toiminnoista tai tapahtumista? Kerro ideoista 

meille, yhteystiedot ohessa. Sukuseuramme 

hallitus valmistelee myös toimintoja ja 

tapahtumia, joiden myötä voimme kokoontua 

taas yhteen ja samalla tavata tuttuja – 

sukulaisia. Näistä valmisteluista myös lisää 

edempänä tässä tiedotteessa. 

 

Timo Suurnäkki 

Sukuneuvoston puheenjohtaja 

Valkeakoskelta ja Vantaan Myyrmäestä 

 

http://www.suurnäkki.fi/tiedotteet


 

Suurnäkki-sukuseuran 20-vuotisjuhla 

Haminassa 26.8.2018 
 

Juhlatunnelmaan päästiin jo lauantai-iltana, jolloin oli tarjolla kulttuuriantia 

Bastionissa. Siellä esitettiin sukuseuran oheisohjelmaksi suosittelema ”Taivaanraapijat-musikaali”. 

Esityksen nähneet kertoivat sen olleen hyvin mielenkiintoinen, tasokas ja katsomisen arvoinen. 

Esityksen sovittajana ja ohjaajana on toiminut sukuumme kuuluva Jari ”Jalle” Niemelä. 

Varsinainen 20-vuotisjuhla alkoi sunnuntaina 

Haminan seurakunnan Simeon-salissa, jonne 

aamupäivän oheisohjelmiin osallistuvat kokoontuivat 

klo 9 jälkeen. Eniten sukuseuraväkeä osallistui 

viereisen Marian kirkon jumalanpalvelukseen, joka 

alkoi klo 10. Samaan aikaan alkoivat myös Haminan 

keskustan opastettu kiertokävely sekä RUK- ja 

Rauhanturvaajamuseoihin tutustuminen. Molempiin 

ryhmiin saatiin sopivasti osallistujia. Asiantuntevaa 

opastusta kehuttiin erityisesti kiertokävelyllä. 

 

Oheisohjelmien päätyttyä saapuivat vieraat Simeon-

saliin, jonka eteistilassa oli esillä Suurnäkki-sukuun 

liittyviä vanhoja valokuvia seinätaulujen sekä 

seinälle heijastettujen kuvien muodossa. Aulatilaan 

oli koottu myös kuva- ja tekstitaulujen muodossa 

sukuseuran 20-vuotinen historia. 

  

 

Sukujuhla alkoi Simeon-salissa, likimain 130 

osanottajan voimin klo 11.30 maittavalla ja 

monipuolisella lounaalla. Ruokailun jälkeen, 

juhlatilaisuuden lämmittelyksi kuulimme tyttären ja 

äidin, Petra ja Terhi Voiman erinomaisen laulu-, 

viulu- ja pianoesityksen, ja näin juhlaväki pääsi 

hyvään juhlavireeseen.      Musiikkiesityksen 

jälkeen alkoi juhlan virallinen ohjelma, jonka 

tervehdyssanat esitti sukuneuvoston puheenjohtaja 

Timo Suurnäkki.  

 

 



Haminan kaupungin tervehdyksen juhlaan toi kulttuurituottaja Ilkka Muurman. Hän sai myös 

vastaanottaa Haminan kaupungille luovutetun sukuseuramme numeroidun standaarin numerolla 24. 

Kauko Toikan johtamana esiintyi juhlaväelle Haminan Veteraanikuoro. Saimme kuulla hienoa 

kuorolaulua monen laulun verran sekä viimeisenä esityksenä Kauko Toikan säveltämän ja 

sanoittaman laulun ”Isänmaan vartijat”. 

Veteraanikuoron esiintymisen jälkeen 

vuorossa oli sukuun kuuluvan 

nuoremman polven esiintulo.          

Timo Suurnäkki oli kutsunut 

tilaisuuteen kolme nuorta; Sonja 

Suurnäkin, Juha Sinisalon sekä Mikael 

Tamminiemen. Paneelikeskustelun 

tyylisesti, Timon ohjailulla ja 

kyselyillä, nuoret kertoivat itsestään, perheestään, lähisuvustaan ja suhteestaan sukuun yleensä sekä 

harrastuksistaan ja niissä saavutetuista tuloksista. Esimerkkinä menestyksestä oli yhden esiintyneen 

nuoren kuluneena kesänä saavuttama maailmanmestaruus oman ikäluokkansa urheilulajissa. Lisäksi 

saatiin kuulla nuorten toivomuksista ja odotuksista omaan sukuun sekä sukuseuraan liittyen. 

Erityisesti nuoret korostivat oman perheensä ja lähisukunsa osalta sitä, kuinka tärkeää on, että 

pidetään aktiivisesti yhteyttä keskenään. Näin pääsee rakentumaan vahva, keskinäinen perhe- ja 

sukuside. Kuulimme myös erittäin hienoja sekä valoisaa tulevaisuutta odottavia kommentteja nuorten 

ajatuksissa. 

Sukuseuran hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti tilaisuudessa jaettiin huomionosoituksia. 

Sukuseuran uusiksi kunniajäseniksi nimettiin numeroilla 10 - 13 sukuseuran pitkäaikaistoimijat Eeva 

Tervo, Ritva Suurnäkki, Raija Toikka sekä Juha Sakki. Kaksi viimeksi mainittua paikalla olevana 

palkittiin kukkakimpuin sekä sukuvaakunatauluin sekä tässä tilaisuudessa julkistetuin kunniapinssein. 

Sukuseuran numeroidut standaarit numeroilla 18 - 23 sekä kunniapinssit luovutettiin seuraaville 

sukuseuran aktiivitoimijoille: Ilmo Suurnäkki, Ismo Suurnäkki, Helena Puhakka, Asko Nurmiranta, 

Erja Suikkanen sekä Matti K. Suurnäkki. Kaikille paikalla olleille sukuseuran aiemmin nimetyille 

kunniajäsenille sekä aiemmin sukuseuran standaarin saaneille henkilöille luovutettiin myös 

sukuseuran uusi kunniapinssi.  

 

 

 



Lyhyen tauon ja Mirka Suurnäkin säestämän yhteislauluhetken jälkeen päästiin kuulemaan Ilmo 

Suurnäkin laatima ja Jari ”Jalle” Niemelän ammattitaitoisesti esittämä Suurnäkki-sukuseuran 20-

vuotiskronikka. Esityksessä luotiin katsaus vuosittaisiin sukuseuran tapahtumiin kuvilla täydennetyn 

tarinakerronnan muodossa.  

Kronikan jälkeen päästiin vielä leppoisampiin tunnelmiin kitaraduo Jorce & Cece musiikillisella 

esiintymisellä. Kuulimme tuttuja lauluja, joihin liityttiin osin yhteislauluna, höystettyinä erilaisilla 

tarinoilla ja esiintymispäähineillä, jotka toivat ”lisämausteen” kuhunkin kappaleeseen.  

Juhlapäivän päätöksen kruunasi sukuseuramme kunniapuheenjohtaja Kauko Suurnäkin kannustavat 

sanat sukuväelle sekä Suurnäkki-sukuseuran isompien tilaisuuksien perinteisenä yhteislauluna, 

seisomaan noustuna, komeasti kajautettu ja Mirka Suurnäkin säestämä Kymenlaakson laulu.  

Ennen kotimatkaa juhlaväki sai nauttia vielä päätöskahvit kera herkullisen vadelmakermakakun ja 

nuorten sisarusten Sonja ja Emma Suurnäkin flyygelillä esittämällä kahvikonserttikappaleilla. Samalla 

oli vielä aikaa vaihtaa viimeisimmät kuulumiset ystävien, tuttavien ja sukulaisten kanssa.  

Suurnäkki-sukuseura kiittää lämpimästi kaikkia juhlatilaisuuteen osallistujia sekä sen ohjelman 

toteutukseen, valmisteluihin ja läpiviemiseen osallistuneita henkilöitä.                                                                  

Juhla oli erittäin hyvin onnistunut ja saimme tilaisuuden aikana sekä lopuksi nähdä paljon tyytyväisiä 

osallistujia. 

Tämän tapahtuman kokemusten pohjalta on Suurnäkki-sukuseuran hyvä jatkaa eteenpäin kohti 

toiminnan uutta vuosikymmentä. 

 

 

 

Sukutuotteita saatavilla 

Uudet sukuseuran pinssit esiteltiin kesän sukujuhlassa. Pinssi on tehty suoraan 

sukuvaakunan näköiseksi ja sen koko = korkeus on 25 mm.  

Uusia sukuseuran pinssejä voi tiedustella useimmilta hallituksen jäseniltä. Yhteystiedot 

nettisivuiltamme www.suurnakki.fi/hallitus.  

 

Uusittuja kangasmerkkejä on toistaiseksi vain Ismo Suurnäkillä. Yhteystiedot 

edellä mainitusta paikasta.  

Pinssin sekä kangasmerkin hinta on 5 €/kpl. Nopeasti toimien voi tuotteita 

saada vaikka joulupukin paketteihin… 

 

http://www.suurnakki.fi/hallitus


Tulevia tapahtumia 

Sukuseuran vuoden 2019 toiminta keskittyy musiikillisiin ja 

teatteripainotteisiin tapahtumiin ja tietenkin mukavaan 

yhdessäoloon sukulaisten kesken. 

Kevään korville, ennen kesää on suunnitteilla sukulaisten ja 

tuttavien kesken yhteinen tilaisuus nuotiotulen ääressä, 

mukavan jutustelun ja yhteislaulun merkeissä. 

Tapahtumassa on mahdollisuus pieneen reippailuun ja 

pelien pelaamiseen. Tilaisuus sopii kaikenikäisille. 

Sukuseuramme vuoden 2015 kesätapahtuma Kustaan sota – kansanooppera sai suuren suosion. 

Olimme varanneet tuolloin esitykseen 50 lippua jotka kaikki menivät hetkessä jakoon. 

Nyt tälle kansanoopperalle on tullut jatkoa. Kesällä 2019, 

elokuussa esitetään Aleksanteri II aika – kansanooppera 

Elimäen museokorttelissa. Sukuseura tulee varaamaan 

lippuja johonkin esitykseen ja osallistuu pienellä osalla 

kustannuksiin, samoin kuin edelliselläkin kerralla. 

 

Aleksanteri II:n aika ei ole ohi  

Jouni Sjöblomin säveltämä ja käsikirjoittama Aleksanteri II:n aikaan -kansanooppera sai 

kantaesityksensä Elimäen museonäyttämöllä 10.8.2018. Aleksanteri II, joka oli syntynyt vuonna 1818, 

sai edistyksellisillä toimillaan aikaan mm. Pietarin radan, Suomen markan ja kansankoululaitoksen 

synnyn. Nämä uudistukset sijoittuvat 1860-luvulle ja ne antoivat suuresti lisäpontta kehitykselle ja 

edistykselle. Aika toi Kouvolan kylään mm. aktiivisen kauppamiehen Johan Didrik Petterssonin, 

jonka ansiosta kylään saatiin vireä markkinapaikka. Samaan aikaan Jaalan Siikavasta lähtöisin oleva 

Jaalan Rinssi eli Juho Prins loi uraa Suomen Kaartissa. 

 

 

Sukutapahtumien ajankohdat ilmoitetaan viimeistään maaliskuun 2019 aikana. 

Alkavana vuonna Sukuseuran toiminnassa valmistaudutaan myös vuonna 2020 

järjestettävään sukukokoukseen ja juhlanäyttelyyn.  


