
TORPAN SUKUSEURAN SUKUJUHLA 8.-9.7.2017 

Hyvät sukulaiset. Joka viides vuosi vietettävää sukujuhlaa juhlittiin n. 140 sukulaisen 

voimalla. Juhlaa valmistelemaan sukuseuran hallitus nimesi juhlatoimikunnan, jonka 

kokoonkutsujana toimi Jussi Torppa.  

Juhlan jälkeen on ilo kiittää valmistelutoimikuntaa, talkoolaisia ja kaikkia, jotka tavalla tai 

toisella myötävaikuttivat onnistuneen juhlan tekemiseen. Kaikki ovat tehneet hyvää ja 

merkityksellistä työtä suvun toimeliaisuuden ja hengen edistämiseksi niin lauantain 

illanvietossa kuin sukujuhlassa.  

Aloitimme lauantaina Jussin puhaltamalla fanfaarilla ja kunniakäynnillä sukuviirillä. Sen 

jälkeen jatkettiin vapaata yhdessäoloa Oskantuvan ja Heikintuvan pihalla. Tarjolla oli 

monenlaista suuhunpantavaa, muttia, makkaraa ja kaikkea siltä väliltä. Parveilusta ja 

kovasta puheen sorinasta saattoi päätellä, että tapaamiselle oli tilaus. Sikijöillekin oli 

järjestetty omaa ohjelmaa. Kiitos kaikille vaivaa nähneille ja pihojen lainasta talojen väelle. 

Sunnuntaiaamuna kokoonnuttiin kirkkoon viettämään messua. Päivi Rimpiläinen ja Pirkko 

Viisteensaari tekivät messusta vahvasti musiikkipitoisen. Sukukuoron laulu oli taidonnäyte 

ja yhteisen ylpeyden aihe. Messussa saarnasi Valtteri Tikkakoski ja liturgina toimi Pertti 

Torppa.  

Messun jälkeen siirryimme kunniakäynnille Sankaripatsaalle, missä puheen piti ev.evp. 

Mikko Virrankoski. Puhe on luettavissa kokonaisuudessaan sukuseuran kotisivuilla. 

Jatkoimme kunniakäynnillä Antin ja Maija Liisan haudalla. Samalla todettiin, että 

hautakiveen on kiinnitetty sukuseuran hankkima laatta Antin ja Maija Liisan kuolleista 

lapsista.  

Varsinainen sukujuhla vietettiin Veikkolassa, paikallisen nuorisoseuran tiloissa. Aloitimme 

juhlan Riikka Torpan johdolla valmistetulla juustopaistoksella, lihakeitolla ja juhlan 

päätteeksi nautimme kakkukahvit.  

Juhlan juonsivat Anne Åsvik ja Henri Läspä. Sukuseuran hallituksen puheenjohtaja Pertti 

Torppa toivotti sukujuhlijat tervetulleeksi. Vietettiin hiljainen hetki edellisen sukujuhlan 

jälkeen poisnukkuneille ja iloittiin sukuun syntyneistä uusista jäsenistä.  

Juhlassa saatiin kuunnella virkistävää musiikkia Marianne, Iida ja Reijo Tunkkarin 

soittamana.  

Erityinen kiitos suvun nuorille, Oskalle ja Viljamille omasta puheenvuorostaan ja sekä 

Venla ja Janika Läspälle musiikillisesta annista. Sukuhaarojen edustajat toivat kukin oman 

sukuhaaransa tervehdyksen. Menneiden sukupolvien aikakauden välähdyksiä kuultiin 

Aaro Torpan sanomalehtikatsauksessa. 

Kimmo Torppa lisäsi sukutietoutta kuvin ja sukutauluin. Kimmo päivitti juhlassa 

julkaistavaksi sukuluettelon ja lupautui pitämään sitä yllä reaaliajassa sen mukaan, kun 



sukuhaarojen edustajilta tulee tietoa muutoksista; solmituista avioliitoista, syntyneistä ja 

pois nukkuneista.  

Juhlan ohjelma on luettavissa tässä sukuseuran kotisivulla. 

Seuraavat kokoontumiset ovat kauneimmat joululaulut ja vuoden 2018 sukutapaaminen. 

Näistä lisätietoa on nähtävissä myöhemmin tässä sukuseuran kotisivulla.  

Terv. Pertti Torppa 

 


