Puheenjohtajan esittäytyminen
Kiitän Huttusten vuosikokoukseen osallistujia luottamuksesta valitessaan minut puheenjohtajaksi kaudeksi 20192022. Puheenjohtajan vaalit olivat melko kireät. Minut valittiin, kun Esko Huttunen kieltäytyi. Onneksi Esko lupautui
varapuheenjohtajaksi. Hänen asiantuntemuksensa yhdistystoiminnasta on suureksi avuksi mm. toiminnan
laillisuuden varmistamisessa.
Erityiskiitos Martti Huttuselle, joka tämän sopan keitti ja ehdotti minua tähän tehtävään. Martti lupautui edelleen
Huttusten nettisivujen ylläpitäjäksi ja valittiin hallituksen jäseneksi. Tosi hyvä juttu. Näin jatkuvuus on taattu.
Sihteerin valinta oli hallituksen järjestäytymiskokouksessa melko helppoa. Riitta Heikkurinen lupautui siihen
tehtävään. Olemme jo hallituksen sihteerin kanssa olleet keskusteluissa toiminnan jatkamisesta ja osallistuimme
’Kuulutko Sukuuni-tapahtumaan’ Vantaalla 5.-6.10.2019, jossa saatiin uusia ideoita toiminnan kehittämiseen. Ja voin
todeta, että sihteerin valinta osui kohdalleen.
Onneksi taloudenhoitajakin, Kari Hokkanen oli innokas jatkamaan tehtävässään. Hänen kokemuksestaan ja
tiedoistaan tulee olemaan suuri apu Huttusten suvun toiminnan järjestelyissä. Ennen kaikkea kokeneena
sukututkijana hän on avainasemassa meneillään olevan DNA-tutkimuksen ohjaajana ja sukututkimuksen kehittäjänä.
Huttusten sukuseuran kokous oli kaiken kaikkiaan todella hieno tilaisuus.
Pitää tietysti kertoa minkälaisen hallituksen puheenjohtajan olette valinneet.
Olen syntyisin Kajaanista ja savolais-kainuulainen. Isäni Teuvo Huttunen on syntyisin Sonkajärveltä. Alun pitäen
meidän Huttusen sukuhaara on kotoisin Pielavedeltä Taipaleen kylästä. Ari Kolehmaisen tutkimustyö tulee
varmastikin tarkentamaan alkujuuria. Isän äidin, Reeta Stiina Sirviön suku on kotoisin Iisalmen – Sonkajärven
alueelta. Äitini Sylvi Maria on Pohjavaaran kainuulainen, Jaakko Uhlbäckin ja Aino Korhosen tytär.
Isäni oli sotilasmestari. Hänen sotansa alkoi rintamalla jatkosodassa ja loppui Lapin sodan jälkeen vuonna 1945.
Talvisodan aikana hän oli kotirintaman tehtävissä. Hän jäi sotien jälkeen töihin Kajaanin sotilaspiirin esikuntaan.
Kerroin tämän siksi, että se vaikutti varmaankin minun tulevaisuuden valintoihin. Isäni kyyditsi minut Kainuun
Prikaatiin varusmiespalvelukseen. Matkan aikana hän evästi minua sanoen, että elä ainakaan kapiaiseksi ryhdy. Olin
kuitenkin tottelematon. Ensiksi jäin Kainuun prikaatiin kesävänskäksi yhden vuoden ajaksi ja sen jälkeen menin
kadettikouluun vuonna.
Näytti kuitenkin siltä, että isäni antoi anteeksi tottelemattomuuteni viimeistään silloin, kun hänet kutsuttiin
kunniavieraana Sotakorkeakoulun kurssini päättäjäisiin ja hän istui iltajuhlassa Sotakorkeakoulun johtajan pöydässä.
Jäin vanhuuseläkkeelle puolustusvoimista vuonna 2004. Jatkoin kuitenkin työntekoa heti sen jälkeen
Puolustushallinnon rakennuslaitoksessa valmius-, turvallisuus- ja riskienhallintatehtävissä.
Jäin eläkkeelle valmiusjohtajan tehtävästä 1.8.2018. Tulin liian vanhaksi, muuten olisin vielä jatkanut - ehkä.
Ja nyt pitää opetella olemaan sukuseuran hallituksen puheenjohtaja.

Miksi aloitin sukututkimuksen ja liityin Huttusten sukuseuraan
Löysin isäni papereista hänen kuolinpesää selvitellessä nipun kirkonkirjoja. Nippu sisälsi sukututkimukseen tilattuja
kirkonkirjoja. Samoin papereiden joukosta löytyi Uhlbäckin suvun papereita. Niitä sitten aloin tutkiskella ja siitä se
lähti. Ensimmäiseksi selvittelin Huttusten juuriani, eli etenin esivanhempiin niin pitkälle, kun pääsin. Jatkoin
tutkimalla isän äidin esivanhempia samalla periaatteella. Saman selvityksen tein myös vaimoni puolelta.
Olen siis tutkiskellut isovanhempieni ja vaimoni isovanhempien sukupuita. Isäni puolelta Huttusia ja Sirviöitä. Äitini
puolelta Korhosia ja Uhlbäckejä. Vaimoni isän puolelta Hiltusia ja Molandereita sekä äidin puolelta Heikkisiä.
Liityin Huttusten Sukuseuraan vuonna 2009 eli kymmenisen vuotta sitten, jolloin aloitin sukututkimukseni.
Sukututkijana olen siis vielä aloittelija. Onneksi Huttusten sukuseuraan kuuluu lukuisia kokeneita tutkijoita.
Huttusten sukuseuran toiminta on hyvällä pohjalla. Nyt haasteena on toiminnan jatkuvuuden turvaaminen.
Huttusten sukuseuran jäsenet alkavat olla ’keski-iässä’. Nyt pitää saada mukaan nuorta voimaa.
Raimo Jaakko Henrikki Huttunen

