Kiitän Huttusten suvun jäseniä ja hallitusta vuoden 2020 toiminnasta. Hallitus on ollut
aktiivinen ja usein on kokoonnuttu. Tosin koronan vuoksi etäkokouksina sähköpostin
välityksellä. Kokoukset ovat kestäneet viikon pari ja asiat on saatu hyvin hoidettua.
Viime vuosi oli poikkeuksellinen. Koronapandemia vaikutti meidän kaikkien elämään. Tosin
näyttää siltä, että tämä vuosi on pitkälti samanlainen ainakin kesään saakka. Kaikki riippuu
siitä saadaanko rokotukset hoidettua riittävän kattavasti. Ollaan me Huttuset varovaisia ja
suojaudutaan sekä suojataan muitakin tältä inhottavalta virukselta.
Koronasta huolimatta pidimme viime kesänä Huttusten sukuseuran kesäkokouksen
Anttolanhovissa. Silloin oli sopiva tauko tässä koronatartuntojen lomassa. Kokous sujui hyvin
ja saatiin tehtyä hyviä päätöksiä. Sukuseuran säännöt päivitettiin ja päätettiin ottaa käyttöön
Yhdistysavain. Yhdistysavaimella pidetään yllä jäsenrekisteriä, jota käyttäen voidaan
lähetellä viestejä jäsenistölle. Tulemme hoitamaan vuosittaisen jäsenmaksulaskutuksen
Yhdistysavaimen kautta. Huttusten sukuseuran kotisivut siirretään ennen ensi kesän
vuosikokousta Yhdistysavaimeen.
Tosin korona on päässyt vaikuttamaan vuosikokouksen järjestelyyn. Ensimmäinen
vaihtoehtomme Runnin kylpylä on haettu konkurssiin ja sen tuleva toiminta on vielä avoin.
Kevättalven aikana selvitetään mahdollisuuksia vuosikokouksen järjestelyihin. Se, missä ja
milloin vuosikokous järjestetään, on siis vielä avoin. Jäseniä tullaan tiedottamaan
järjestelyistä kevään aikana.
Viime vuoden puolella herättelimme henkiin sukutuotteiden myynti, joka oli lyhyen aikaa
tauolla. Nyt on saatavilla: upeansininen torkkupeitto vaakunakuvalla 15 €, Huttusten
sukuseuran nimellä/ sähköpostiosoitteella varustettu kosketusnäyttökynä 4 € ja
kuivamustekynä 4 € ja vaakunapinssi 5 €. Pöytästandaareja ja isännänviirejä tilataan
kevättalvella ja niitä on saatavilla viimeistään ensi kesän sukukokouksessa. Sukutuotteita
voi tilata sihteeriltä Riitta Heikkuriselta. Hän välittää tilaukset edelleen tavaran toimittajalle.
Huttusten sukuseuran suurimpana haasteena on saada ensiksikin lisää jäsenistöä ja ennen
kaikkea nuorta polvea mukaan toimintaan. Mitä laajempi on jäsenistö, sitä enemmän
saamme heidän kauttaan tietoa Huttusten suvuista ja pystymme saamaan aikaan
kattavamman tarinan Huttusista ja heidän vaiheistaan. Tietysti suurempi jäsenmäärä tuottaa
enemmän tuloja, joita voidaan käyttää sukututkimukseen sekä yhteisten tilaisuuksien
järjestelyihin.
Suurin osa jäsenistä taitaa olla jo seniori-iässä. Se ei tarkoita tietystikään, että seniori-ikä
olisi rajoite suvun tutkimukselle. Päinvastoin seniorit ovat vieneet sukututkimusta kiitettävästi
eteenpäin. Mutta me vanhenemme ja tarvitsemme seuraajiksemme nuorta voimaa.
Nuorisossa on tulevaisuus ja toivonkin nuorten jatkavan meidän sukuseuramme seniorien
tutkimustyötä. Tulkaa nuoret meidän joukkoomme! Tulemme tekemään jäsenkyselyä myös
Facebook-ryhmässämme, jossa kartoitamme jäsenien määrää Facebook-sivuilla sekä
halukkuutta liittyä Huttusten sukuseuraan. Facebook-sivujen kautta voi myös lähettää
esityksiä sukuseuran toiminnan kehittämiseksi.
Sukututkimus ei ole hätäisen ihmisen hommaa, vaan pitkäjänteistä ja perusteellista
historiakirjojen tutkimista. Suurimpana haasteena tällä hetkellä on saada selvyys Huttusten
varhaisista sukujuurista, jotka eivät selviä kirkonkirjoista. Meneillään oleva Ari Kolehmaisen
tutkimustyö tulee antamaan tietoa Huttusten suvun ja sukuhaarojen varhaisista vaiheista,

asuinpaikoista sekä kantaperheistä. Sukututkimuksen kehittämiseksi on tavoitteena
muodostaa jaostoja sukuhaaroittain. Sen perusteeksi tullaan jäsenkyselyllä selvittämään
jäsenten vanhin tunnettu esi-isä Huttunen.
Toivotan omasta ja hallituksen puolesta hyvää terveyttä ja toipumista koronan aiheuttamasta
harmista kaikille Huttusille ja Huttusten sukuun kuuluville!
Rami

