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HANNUKAISTEN SUKUSEURAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019 
 

1. YLEISTÄ 

 

Päättynyt vuosi 2019 oli Hannukaisten sukuseura ry:n 31.toimintavuosi ja ns. sukukokousten välivuo-

si.  

 

Sukuseuran sääntöjen mukaan sen tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun 

perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenistön keskuudessa.  

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura voi mm. 

 järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä vastaavan-

laisia tilaisuuksia 

 kerätä ja arkistoida sukua koskevia tietoja 

 selvittää ja auttaa suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattaa tutkimustyön tuloksia 

jäsenten tietoon 

 harjoittaa sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa 

 pitää luetteloa suvun jäsenistä 

 

Sukuseuran sääntöjen tarkoituksenmukainen toiminta ei kuitenkaan estä seuraa uudistumasta.  

 

2. SUKUSEURAN HALLINTO JA JÄSENISTÖ 

 

Vuoden 2018 sukukokouksessa valitun hallituksen toimikausi jatkui vuoden 2020 loppuun saakka. 

Puheenjohtajana toimi Raimo Hannukainen. Hallitukseen kuuluivat toimikaudella 1.1.2019 - 

31.12.2020 lisäksi 

 

Varapuheenjohtaja  Oiva Hannukainen, Rauma 

Sihteeri   Elina Lahtinen, Jämijärvi 

Rahastonhoitaja  Anne Hannukainen, Kankaanpää 

Jäsenet   Kirsti Hannukainen, Rauma 

Erkki J. Hannukainen, Harjavalta 

Eveliina Viitala, Turku (Kauhajoki) 

Pauli Huhtamaa, Kankaanpää 

Elina Lahtinen, Jämijärvi 

Jere Lahtinen, Lapua 

Marjatta Vaara, Tampere 

Markus Vaara, Kangasala 

Mika Hänninen, Salo 

Roope Hänninen, Salo 

Päivi Setälä, Luvia 

 

Varsinaisina toiminnantarkastajina toimivat Eila Lätti (Kankaanpää) ja Mikko Hanhilammi (Jämijärvi) 

ja varatoiminnantarkastajina Toivo Hannukainen (Karvia) ja Pentti Hannukainen (Vihti, Nummela). 

 

Hallituksen jäsenillä on hoidettavanaan toiminnan osa-alueita seuraavasti  

 

Jäsenrekisterin ylläpito, jäsenmaksujen perintä: Anne Hannukainen 

Muistamiset (merkkipäiväonnittelut, pois nukkuneet): Oiva Hannukainen 
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Sukutietojen tallentaminen sukutietokantaan:  Raimo Hannukainen 

Matkat ja jäsentoiminta:   Raimo Hannukainen 

Tuotemyynti ja varastonpito:   Raimo Hannukainen 

Kotisivujen ylläpito:   Raimo Hannukainen 

 

Sukuseuraan kuului 31.12.2019 kaksi (2) kunniajäsentä, 10 ainaisjäsentä, 113 vuosijäsenmaksunsa 

maksanutta jäsentä (jäsenmaksu maksamatta 60 henkilöltä!) ja 20 nuorisojäsentä (alle 30 v.) eli yh-

teensä 145 (205) jäsentä. Todellinen jäsenmäärä selviää vasta, kun maksamattomista jäsenmaksuista 

on huomautettu, annettu maksukehotus ja määräaika erääntyneen jäsenmaksun maksamiselle on men-

nyt umpeen. Jäsen katsotaan eronneeksi, kun hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan kolmeen (3) 

vuoteen. Nuorisojäseniä ovat alle 30-vuotiaat henkilöt. Nuorisojäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Heidän 

toivotaan jatkavan sukuseuran varsinaisina jäseninä sen vuodenalusta lukien, jona he täyttävät 31 

vuotta. 

 

Sukuseuran hallitus piti toimintavuonna 2019 kaksi (2) kokousta, joista toinen pidettiin Kankaanpään 

Niinisalossa 9.2.2019 ja toinen 9.11.2019 Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä. Ensimmäisessä kokouk-

sessa hallitus hyväksyi omalta osaltaan tilinpäätösasiakirjat. Toisessa kokouksessa tarkennettiin vuo-

den 2019 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota sekä päätettiin mm. sukukokouksen pitämisestä 3.- 

4.10.2020. Alustavasti sukukokous ja -juhla päätettiin järjestää Hämeenlinnassa. 

 

3. TIEDOTTAMINEN 

 

Sukuseuran jäsenille lähetettiin joko postitse tai sähköpostilla jäsentiedote helmikuussa 2019. Se sisäl-

si ydinasiat vuoden 2018 toiminnasta, vuoden 2019 jäsenmaksulomakkeen sekä ohjeet sukuseuramat-

kalle ilmoittautumisesta, ml. viisumianomuslomake ja sen täyttöohje.  

 

Seuran toiminnasta tiedotettiin myös kotisivuilla osoitteesta www.hannukaiset.fi. Tiedotuskanavana 

on käytetty jonkin verran myös Kurkijokelainen- ja Karjala- lehtiä.  

 

Jäsenistön sähköpostiosoiteluettelo oli edelleen vajavainen, mutta niille, joiden yhteystiedot olivat tie-

dossa, lähetettiin tiedotteita myös sähköpostilla. Toiveena on edelleen, että yhä useammat ilmoittaisi-

vat sähköpostiosoitteensa jäsensihteerille (rahastonhoitajalle) ja/tai puheenjohtajalle, mikä mahdol-

listaisi kattavamman sähköisen tiedottamisen. 

 

4. MUISTAMISET 

 

4.1 Merkkipäiväonnittelut 2018 

 

Sukuseuran puolesta onniteltiin perinteiseen tapaan adressilla yhdistyksen jäsenmaksunsa maksaneita 

jäseniä heidän merkkipäivinään 50-vuotismerkkipäivästä alkaen. 70 vuoden iän jälkeen onnittelua-

dressit lähetetään viiden (5) vuoden välein. Onnitteluadressien oikea-aikaisesta lähettämisestä vastasi 

edelleen seuran kunniapuheenjohtaja Oiva Hannukainen. Vuonna 2019 merkkipäiviään viettäneitä on-

niteltiin seuraavasti:    

     

  

   
90 vuotta 

 

     17.7. 

 

Hannukainen Pauli  Turku 

     

  
85 vuotta 

  
26.9. 

 

Huhtamaa  Anja Hapuoja 

(25.12 

 

Hannukainen Toivo  Karvia) 

     

http://www.hannukaiset.fi/
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80 vuotta 

  

     31.3.  Sillanpää Kaija Ahlainen 

27.4. 

 

Aro Terttu Luvia 

14.7. 

 

Äijö Vieno  Liperi 

26.7. 

 

Hannukainen Onni  Rauma 

9.8. 

 

Laaksonen Riitta  Laitila 

     

  
75 vuotta 

  

     9.6. 

 

Kekki Harri Kangasala 

5.7. 

 

Hietaluoma Anneli Helsinki 

28.11. 

 

Hannukainen Erkki  Vantaa 

     

  
70 vuotta 

  

     27.3. 

 

Hannukainen Matti  Eurajoki 

3.6.  Hannukainen Leena Turku 

22.6. 

 

Ruusala Anna-Liisa Turku 

31.8. 

 

Roslund Mauri Rauma 

16.10.  Hannukainen Timo  Noormarkku 

     

  
60 vuotta 

  

     21.2. 

 

Hannukainen Kaarina Vihti, Nummela 

7.5. 

 

Hannukainen Kari Imatra 

30.9. 

 

Hannukainen Tapio  Harjavalta 

27.11. 

 

Hannukainen Sirpa Kaarina Kankaanpää 

     

  
50 vuotta 

  

     5.2. 

 

Virtanen Pertti Jämijärvi 

5.3. 

 

Hannukainen Kirsi Rauma 

9.3. 

 

Virtanen Sari Jämijärvi 

2.4. 

 

Salo Sari  Noormarkku 

 

 

4.2 Pois nukkuneiden muistaminen 

 

Pois nukkuneiden sukuseuran jäsenten omaisia muistetaan suruadressilla. Omaisten pyynnöstä osallis-

tutaan myös vainajan siunaus- ja muistotilaisuuteen, jolloin sukuseuran edustajat laskivat kukkalait-

teen poisnukkuneen jäsenen muistolle. Vuoden 2019 aikana nukkuivat pois seuramme jäsenet: 

 

Tuula Hannukainen s. 5.8.1945 k. 23.3.2019 Espoo 

Bengt Sjöberg  s. 19.12.1933 k. 11.4.2019 Vaasa 

Matti Hannukainen s. 10.1.1936 k. 5.10.2019  Jyväskylä 

Toivo Hannukainen s. 25.12.1934 k. 30.11.2019 Karvia 

Veikko Hannukainen s. 26.3.1932 k. 4.12.2019 Tampere 
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6. SUKUTUTKIMUS 

 

Sukututkimus jatkui tiiviinä vuonna 2019. Sukututkimuksesta vastaavat henkilöt osallistuivat mm. Hii-

tolan Pitäjäseuran ja Hiitola-Säätiön järjestämään sukututkimuspiiriin ja samalla kokeneemmilta suku-

tutkijoilta saatiin lisätietoja tutkimuksen tekemiseen. Tällä hetkellä suunnitelmissa olevaan uuteen su-

kukirjaan on tulossa 33 000 - 35 000 henkilön nimet. Pääpaino on ollut sähköisistä tietokannoista ja 

skannatuista kirkonkirjoista saatavan tiedon hankintaan, mutta myös 100 vuotta nuorempien henkilöi-

den tietoja on täydennetty mm. postittamalla osalle jäsenistöstä sukututkimusohjelmasta tulostetut 

perhekortit.   

 

7. KOTISEUTUMATKAILU VUONNA 2019 

 

Sukuseura teki 1.- 4.5.2019 muutaman vuoden tauon jälkeen juurilleen oman kotiseutumatkan, joka 

suuntautui Räisälään, Kaukolaan ja Hiitolaan. Tarkempi kuvaus matkasta on julkaistu sukuseuran ko-

tisivuilla  osoitteessa http://hannukaiset.fi/kotiseutumatkat-ja-muut-tapahtumat/. Räisälässä ja Kauko-

lassa tutustuttiin vielä pystyssä oleviin kirkkorakennuksiin ja kirkon läheisyydessä sijainneisiin muis-

tomerkkeihin. Räisälässä kirkko on Venäjän kulttuuriministeriön hallinnassa ja palvelee nykyisin lä-

hinnä nuorisotilana. Hautausmaa on Räisälästä hävitetty. Entisen hautausmaan tuntumassa on kuiten-

kin 6.6.1992 alkuperäisen, neuvostoaikana tuhoutuneen muistomerkin tilalle pystytetty sankarivainaji-

en muistomerkki, jossa on yhden sukuun kuuluneen kaatuneen nimi. Kirkkoon päästiin tutustumaan 

paikallisen oppaan ja mukanamme olleen tulkin opastamina. Olimme tyytyväisiä, että Josef Sten-

bäckin suunnittelema ja v. 1912 valmistunut kirkko on edelleen pystyssä ja ulkonaisesti kohtuullisen 

hyvässä kunnossa. Murheellisia olimme kuitenkin siitä, että sitä ei käytetä enää alkuperäisessä käyttö-

tarkoituksessaan. 

 

Räisälän kirkolta ajettiin Tekemälahden kautta Kaukolaan, jossa vanhan puukirkon tuhopolton (v. 

1932) jälkeen 3.9.1933 vihittiin käyttöön uusi tiilirakenteinen kirkko. Neuvostoaikana kirkko toimi 

mm. kanalana ja rapistui pahoin. Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen kirkkorakennus vähitellen kun-

nostettiin ja otettiin uudelleen kirkkokäyttöön. Kirkkoa ja sen ympäristöä kunnostetaan ja kehitetään 

edelleen kirkkoherra Viktor Ruzinskyn johdolla, vaikka Inkerin kirkkoon kuuluvalla seurakunnalla 

onkin nykyisin jo käytössään venäläisittäin hyvät puitteet. Valitettavasti kirkkoherra Viktor oli vierai-

lumme aikaan työmatkalla Virossa. Meille oli kuitenkin järjestetty erinomainen opas Kaukolan Pitäjä-

seuran puheenjohtaja Matti Paavilainen, joka tuntee erittäin hyvin sekä Kaukolan pitäjän että seura-

kunnan historian. Saimme suoraan suomenkielellä seikkaperäisen selvityksen mm. kirkkorakennuksen 

vaiheista rakennusajankohdasta nykypäivään saakka.  

 

Kaukolan hautausmaalta ovat suomalaiset haudat lähes tyystin hävinneet, sillä paikkakunnan uudet 

asukkaat ovat haudanneet vainajiaan suomalaisten hautojen päälle. Jonkin verran suomalaisia hautaki-

viä ja rautaristejä on säilynyt. Rautaristejä on siirretty kirkkorakennukseen suojaan, jotta ne pysyisivät 

tallella. Neuvostoajan jälkeen oli entisen sankarihautausmaan kohdalle 1990-luvulla pystytetty risti, 

johon oli kiinnitetty Talvi- ja jatkosotien sankarivainajien nimet sisältänyt pronssilaatta, joka oli kui-

tenkin hävinnyt 2000-luvulla. 

 

Kotiseutumatkan toisena päivänä oli alun perin tarkoitus mennä Pukinniemestä veneellä Kilpolan saa-

reen, mutta voimakas tuuli ja räntäsade estivät Laatokalla veneilyn. Päivä vietettiin tekemällä kierto-

ajelu Hiitolassa ja Kurkijoella. Päivän aikana kiivettiin tietysti Linnavuorelle, vaikka näkyvyys sieltä 

ympäristöön oli rajallinen ja lumi vaikeutti kiipeämistä lumisilla rinteillä. Päivä kului näinkin rat-

toisasti, tärkeätähän oli matkalaisten keskinäinen yhdessäolo. 

 

Sukuseuraan kuuluvia matkaili kotiseuduillaan monissa muissa ryhmissä ja yksittäinkin. Laatokan 

Karjalaa, Aunusta ja Rukajärven aluetta oli kiertämässä sukuseuran ja suvun jäseniä. Sukuseurassa oli 

Petroskoissa, Kizhin saarella, Karhumäessä, Poventsassa, Sandarmohissa ja jatkosodan taistelupaikoil-

la kävijöitä. Laatokkaa kierrettiin, tutustuttiin Koivistoon, Inon linnakealueeseen ja moneen muuhun 

Kannaksen kohteeseen. Kävipä yksi seurue tutustumassa sukuseuramme tunnetun historian lähtöpis-

teeseen, Hannukkalan saareenkin Johanneksesta Uuraan satamaan johtavan tien varrella.  

 

http://hannukaiset.fi/kotiseutumatkat-ja-muut-tapahtumat/
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Sukuseuran puheenjohtaja osallistui Hiitolan kirkon alueen sekä hautausmaan siivous- ja kunnostus-

matkoille sekä uuden sankarivainajien muistomerkin hankinnan ja pystyttämisen valmisteluihin 

 

8. LOPUKSI 

 

Koska kulunut toimintavuosi ei ollut sukukokousvuosi, olivat seuran toiminnassa etusijalla sukututki-

mus ja kotiseutumatkailu. Onneksi suvun historia ja vuosisataisilla kotiseuduilla eletty elämä kiinnos-

tavat edelleen sukuseuran jäseniä. Karjalassa elettyyn elämään liittyvän tiedon keräämisellä on jo ää-

rimmäinen kiire, sillä Karjalassa syntyneiden henkilöiden määrä vähenee kiihtyvällä vauhdilla ja tal-

lentamaton muistitieto on vaarassa mennä hukkaan.  

 

Evakkovaiheeseen liittyvät tapahtumat ja kertomukset ovat ainutkertaisia ja niillä olisi merkittävän 

suuri arvo historiatietona, jos ne saataisiin tallennettua tulevien sukupolvien tutustuttavaksi. Siksi ne 

pitäisi saada tallennettua ennen kuin on liian myöhäistä. Tämä tiedonhankinta on meneillään ja sen 

jatkamisessa tarvitaan sukuseuran kaikkien jäsenten apua. Sukuseuran hallitus vetoaa edelleen jäsenis-

töön, jotta sen edustajat kokoaisivat oman lähipiirinsä evakkomatkaan ja sen jälkeisiin tapahtumiin 

liittyviä tietoja ja toimittaisivat ne ensisijaisesti sukuseuran sukututkimusvastaavalle (Raimo Hannu-

kainen) tai jollekin hallituksen jäsenelle. 

 

Kiitos Teille kaikille suvun asioista kiinnostuneille Hannukaisten sukuseuran jäsenille ja kaikille, jotka 

olette toimineet eri tavoin sukuseuran hyväksi. 

 

Kankaanpäässä 15.2.2020 

 

Hannukaisten sukuseura ry:n hallitus 


