
Vuosikokous 2007. 
Teimme Viroon ns. Calax-risteilyn. Matka meni muuten ihan hyvin, mutta tulokahvit jäivät 
saamatta. Uskalsin mennä valittamaan asiasta, niin oli hyvä, että selvisin ilman kolhuja 
asiasta vastaavan "neidon" puheilta. Matkan myyjän kommentti oli, että henkilökunta on 
virolaisia, he eivät voi asialle mitään. Ruoka oli ihan hyvää samoin kuulemma juomat? 
Osanotto oli laimeahkoa, johtuiko matkan hinnasta vai ovatko jäsenet kyllästyneet Viron 
matkoihin? Seuraavan kokouspaikan kohtalo on avoin, ehdotuksia otetaan vastaan. 

P Haapasalo 
 

 
 

Sihteerin kynästä 

Hyvää alkanutta Vuotta kaikille sukuseuramme jäsenille ja heidän perheilleen. Yritän tässä 
väsätä jonkinlaista yhteenvetoa viime vuodesta. Hallitus kokoontui kaksi kertaa, lisäksi 
melkein kaikki hallituksen jäsenet olivat Sukukokouksessa, mikä pidettiin MS Galaxylla 
matkalla Tallinnaan. Kokouksessa oli sitten loppujen lopuksi 33 henkilöä. Sairastumisen takia 
joku ilmoittautunut joutui jäämään pois. Isompaa joukkoa toki toivottiin. 
 

Etelä-Suomesta mukana olleet kiittelivät helppoa lähtemistä, kun ei tarvinnut pitkää matkaa 
tehdä. Kiteeltä meitä oli pikkubussillinen eikä aika pitkäksi käynyt, vähemmän meissä taitaa 
hiljaisia olla. Ja MS Galaxy oli kyllä korkeatasoinen, ruoka todella hyvää ja seura 
ykkösluokkaa. Normaalit vuosikokousasiat käsiteltiin ja hyväksyttiin. Varsinainen kokous 
päätettiin pitää joka toinen vuosi ja välivuosina järjestää vaikka retkiä.  
 

Jospa vierailisimme vaikka jonkun sukuhaaran tykönä, tutustuttaisiin nähtävyyksiin ja 
käytäisiin vaikka teatterissa. Ehdotuksia vaan hallitukselle, niin neuvotellaan ja järjestellään 
tilaisuuksia ja majoituspaikkoja. Hallitus toivoo, että yhteyttä otettaisiin mahdollisimman paljon 
soittamalla ja sähköpostilla. Antakaa uusia ehdotuksia toimintaamme. Jäsenkuntaa on ihan 
kiitettävästi ja mielipiteitähän on yhtä monta kuin jäseniä. 
Suru-uutinen yllätti meidät syksyllä, kun sukuseuramme varapuheenjohtaja Seppo 
Havukainen sai iäisyyskutsun kesken metsästyspäivän. Allekirjoittanut laski kukkalaitteen 
sukuseuramme puolesta Kiteen kivikirkossa järjestetyssä siunaustilaisuudessa. 
 

Ja sitten ostamaan Havukaisten sukukirjaa alennettuun hintaan: Jäsenille hinta on 25 euroa 
ja ei jäsenille 35 euroa. Kirjoja on vielä jonkun verran meikäläisellä varastossa. Nyt raaskii jo 
hankkia esim. lapsien perheille ja lahjaksi. Minulta voi käydä hakemassa. Postin kautta tulee 
maksettavaksi lisäksi postimaksu. OLKAAHAN AKTIIVISIA! Ja käykää vierailemassa 
nettisivustollamme osoitteessa www.havukaistensukuseura.fi 
 

Terveisin ja tapaamisiin Liisa Pirhonen 



Sukutuotteita 
 

Pöytästandaari: Havukaisen suvulla on oma pöytästandaari. Standaaria on jäljellä muutama 
kappale, ja ne myydään tilausjärjestyksessä hintaan 40 € / kpl.  
 

Havukaisen suvun värillistä seinävaakunaa A4-koossa on edelleen saatavana. Hinta 8 € / 
kpl. 
 

Heljä Pullin laatimaa sukukirjaa suvun varhaisvaiheista on vielä jonkin verran jäljellä. Kirjat 
myydään nyt vain 5 euron hinnalla. 
 

Pinssi: Sukuseuran pinssiä saa 7 eurolla. 
 

Tilaukset Liisa Pirhoselta, Pilkkipolku 7, 82500 KITEE, puh. 013 - 226 238 tai 050 -5359 
743, lispir@suomi24.fi 
 

Havukaisen suvun omaa isännänviiriä on saatavana tilauksesta. Viiri on tarkoitettu kesäisin 
omakotitalon tai kesämökin lipputankoon liehumaan. Viirin hinta on 60 €. Tilaukset Silkkipaino 
Eevertin erikoiset Seppo Havukainen, Pori, puh. 050 – 60466, eevertin.erikoiset@vtoy.fi 
 

 
 
 
 

Vuoden 2008 jäsenmaksu 
Vuoden 2008 jäsenmaksukuitti seuraa tämän tiedotteen mukana. Jäsenmaksummehan on 
vain  10 euroa, joten sen ei pitäisi rasittaa kohtuuttomasti kenenkään kukkaroa. 
Jäsenmaksujen eräpäivä on 31.3.2008. Kirjanpidollisista syistä toivomme Sinun maksavan 
jäsenmaksusi eräpäivään mennessä. 
 

Mikäli osoitteesi on muuttunut, ilmoita rahastonhoitajalle erikseen uusi osoitteesi, koska 
pankkisiirtokuitille tehdyt merkinnät eivät tule perille. Mikäli haluat lisäksi maksaa 
jäsenmaksun useammasta perheenjäsenestä tai muusta sukulaisesta on pankkitilin numero 
Nordea Kitee 130 530 - 47237. Mainitse tällöin uuden jäsenen nimi ja osoite. 



Sukuseuran hallitus 
 

Vuosikokouksessa Galaxylla sukuseuran hallitus uudistui hieman. Tässä uuden hallituksen 
yhteystiedot: 
 

Pertti Haapasalo Matolahdentie 3 A 3 050 - 307 6916 
puheenjohtaja 54530 LUUMÄKI 
pertti.haapasalo@elisanet.fi 
 

Liisa Pirhonen Pilkkipolku 7 050 - 5359 743 
sihteeri 82500 KITEE  
lispir@suomi24.fi 
 

Heini Havukainen Mikkolantie 13 040 - 5472 142 
rahastonhoitaja 59800 KESÄLAHTI 
heini.havukainen@dnainternet.net 
 

Jorma Haapasalo Helsinki 09 - 628 206 
 

Kari Havukainen Niinikumpu, Kitee 050 - 4126 704 
 

Markku Havukainen Iisalmi 040 - 5889 015 
 

Olavi Mikkonen Ojamäki, Kitee 040 - 7358 178 
 

Laura Partinen Juurikka, Kitee 013 - 427 184 
 

Tuulikki Timonen Kiteenlahti, Kitee 050 - 5341 994 
 
 
 


