
Sukuseuran historiaa
Ajatus sukuseuran perustamisesta syntyi Olli Tikan ja Paavo Astalan keskustelusta Hugo Tikan

muistotilaisuudessa 1967. Tästä hetkestä kului vielä kymmenisen vuotta ensimmäisen

sukukokouksen järjestämiseen Pälkäneen Parinsalossa 1978.

Ensimmäisen tapaamisen jälkeen sukukokouksia on järjestetty ensin joka toinen, sittemmin joka

kolmas vuosi. Ohjelmaan on aina kuulunut sukutaulujen täydentäminen, vanhojen muisteleminen

ja edellisen tapaamisen jälkeen tapahtuneet kuulumiset. Nuoremmille on opetettu oikea vastan ja

pajupillin tekeminen. Kokouksissa on pelattu kyykkää ja krokettia.

Sukuseuran ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Olli Tikka. Ensimmäisenä sihteerinä toimi Hilja

Tolan sukuhaarasta Pentti ja Aino Tolan tytär Marjatta. Marjatta Tolan jälkeen vuodesta 1981 jatkoi

sihteerinä Paula Lammes aina vuoteen 1999 saakka, jolloin sihteerin tehtävät otti Urpo Lalla.

Vuonna 2002 sihteeriksi tuli Meri Sirén ja samoihin aikoihin puheenjohtaja Olli Tikka kutsui

johtoryhmään kolmanneksi Juhani Rinteen, muodostui ns. kolmen kopla. Tällä kokoonpanolla

jatkettiin vuoteen 2005, jolloin Olli Tikka luopui puheenjohtajuudesta. Samassa kokouksessa hänet

kutsuttiin sukuseuran kunniapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajaksi valittiin Juhani Rinne, sihteeriksi

Maija Sutinen ja hallitukseen valittiin lisäksi edustaja kolmesta sukuhaarasta siten että kaikki

sukuhaarat ovat edustettuina. Vuonna 2011 sihteeriksi tuli Heikki Tikka ja seuraavassa

sukukokouksessa vuonna 2014 valittiin hallitukseen yksi lisäjäsen jokaisesta sukuhaarasta siten

että jokaista sukuhaaraa edustaa kaksi jäsentä jotka lisäksi edustavat omassa sukuhaarassaan eri

sukupolvia. Juhani Rinne luopui puheenjohtajuudesta 2021, jolloin hallitus valitsi seuraavaksi

puheenjohtajaksi Mikko Rinteen.

Suvun vaakuna hyväksyttiin Suomen heraldisen seuran rekisteriin 17.6.1994. Puheenjohtaja Olli

Tikan kokoama ja toimittama 203-sivuinen "Savitaipaleen Tikkojen Viipurin sukuhaaran Paavo ja

Maria Tikan sukuseuran sukukirja" ilmestyi syksyllä 1999. Sukuseuran suljetun Facebook-ryhmän

perusti Maija Sutinen 21.6.2009. Verkko-osoite "tikansukuseura.fi" varattiin 3.5.2017 ja sukuseuran

ensimmäiset avoimet verkkosivut julkistettiin sukukirjeessä 26.5.2017. Ensimmäisen toteutuksen

teki Mikko Rinne. Samaan aikaan verkkosivujen kanssa käynnistettiin vuoden 1999 sukukirjan

tietojen päivitys Genoom-verkkopalvelun avulla. Sukuseura sivuineen lisättiin Suomen

sukututkimusseuran luetteloon 25.9.2017.

Genoom-palvelu lopetti toimintansa 2021, jolloin sukutiedot siirrettiin itse ylläpidettyyn

verkkopalveluun "The Next Generation of Genealogy Sitebuilding"-alustalle sukuseuran omaan

osoitteeseen "tikansukuseura.fi".
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