Petroskoihin heinäkuun lopulla

Havukaisten

On jälleen aika lähteä reissuun ja on meidän sukuseuran vuoro järjestää se.
Teemme perinteiseen malliin yhteistyötä Väistöjen ja Matikaisten kanssa. Juvan
juhlakokouksessa päätimme suunnata Petroskoihin. Matkan ajankohta on 25. –
27.7.2014. Yövymme Petroskoissa monille tutussa hotelli Severnajassa,
suomalaiselta nimeltään hotelli Pohjolassa kahden hengen huoneissa.
Sukuseuramme tukee 50 eurolla kutakin matkalle lähtevää ruokakuntaa.
Matkan hinta on ryhmän koosta riippuen 327 tai 347 euroa.

sukuseuran
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Matkan ohjelma:
Lähtö Kiteeltä aamulla klo 7. Bussilla Niiralan kautta Kinnermäen ikivanhaan
karjalaiskylään, jossa nautitaan lounas. Illaksi vielä keretään Prääsän kautta
Petroskoihin, jonne saavumme noin klo 17.
Toisena matkapäivänä Petroskoissa kierrämme kaupungin tärkeimmät
nähtävyydet opastetulla bussikierroksella. Lounas nautitaan Solohnaravintolassa Äänisen rannalla. Päivän aikana tutustumme Karjalan Sanomatlehden toimitukseen ja Kotiseutumuseoon. Aikaa jää myös ostoksiin.
Kolmantena päivänä ajelemme Aunukseen, jossa kahvittelemme. Palaamme
Sortavalaan Laatokan rantatietä Salmin ja Pitkärannan kautta. Sortavalassa
tehdään tutustumiskierros ja lounastamme Seurahuoneen ravintolassa. Lopuksi
ajelemme Niiralan kautta Kiteelle.
Matkatoimisto tarvitsee kaikilta matkustajilta elektronisesti täytetyn sekä
allekirjoitetun anomuskaavakkeen, yhden passivalokuvan, kopion passin
henkilötietosivusta sekä matkavakuutustodistuksen. Ryhmäviisumi tulee tilata
viimeistään kaksi viikkoa ennen matkaa ja aikaisintaan 45 vrk ennen matkaa.
Jos matkallelähtijällä on oma viisumi, alennus matkan hinnasta on 62 euroa.
Passin on oltava voimassa 6 kuukautta viisumin päättymisen jälkeen.
Matkan vastuullinen järjestäjä on Pohjolan Matka. Sukuseuramme puolelta
matkan asioita hoitaa sihteerimme Liisa Pirhonen, hän ottaa vastaan
ilmoittautumiset. Hänen sähköpostinsa on lispir@suomi24.fi, puhelin 0505359743.

Taitto: Lauri Havukainen
Seuran kotisivut: www.havukaistensukuseura.fi

Puheenjohtajan terveiset
Aika kuluu ja sukuun syntyy uusia jäseniä ja joidenkin jäsenten kohdalla kuullaan
viimeinen iltasoitto. Omassa elämässäkin on näin tapahtunut, lokakuussa äitini
Laura siirtyi ajasta iäisyyteen ja vuoden viimeisenä päivänä syntyi tyttärelleni
Jooa-esikoinen.
Jokainen suvun jäsen on ainutlaatuinen, oman kertomuksensa arvoinen.
Haluaisinkin haastaa kaikkia sukuseuran jäseniä keräämään ainutlaatuisia
tarinoita ja tallentamaan niitä. Voisimme alkaa julkaista näitä kertomuksia
jäsenjulkaisussamme.
Eli kun olet kuullut perheesi jäseneltä jonkun hyvän jutun tai tarinan, pyydä ko.
sukulaista kertomaan tarina vielä kerran ja kirjoita tai äänitä se talteen. Tarinat voi
lähettää puheenjohtajalle sähköpostiin martti@havukainen.com tai paperilla
osoitteeseen Suvikatu 3 A 2, 80200 Joensuu.
Vime kesänä pidimme hyvän kokoisella joukolla juhlakokousta Juvalla Rapion
myllyllä. Samalla nautimme lohisoppaa ja katsoimme kesäteatteriesityksen.
Sukuseuran hallitus uusiutui osittain ja puheenjohtajakin vaihtui. Lausumme
kiitoksen hallitustyöstä poisjääneille ja samalla toivotamme tervetulleiksi uudet
vastuunkantajat. Niinpä pyysin jokaista hallituksen jäsentä esittelemään itsensä
lyhyesti – jotta tulisimme tutuiksi kaikki.
Hyvä alkanutta vuotta 2014. Tavataan sukuseuran kesäretkellä mahdollisimman
runsaslukuisina.
Martti Havukainen

Näyttelijä Riitta
Havukainen:
”Kyllä elämä kantaa”

sukuseuran hallitus esittelee itsensä
Martti Havukainen, 51, puheenjohtaja:- Olen kiteeläissyntyinen erityisluokanopettaja, toimin
tällä hetkellä Karsikon koulussa Joensuussa. Perheeseeni kuuluvat Pirjo-vaimo sekä neljä jo
aikuista lasta, joista vain yksi asuu enää kotona. Kuukauden verran olen ollut pienen Jooa-pojan
ukki. Kuulun Heinsyrjän Havukaisiin, isäni on monien tuntema Heinsyrjän Alvi.

Maija Kaalimaa os Porento, äiti Lahja o.s. Havukainen, Virtalan Havukaisia:
- Nykyinen tehtävä nimike on henkilöstösuunnittelija ja työpaikka Kiteen kaupungilla.
Asun synnyinkodissa Kiteellä osoitteessa Välivaarantie 46, ihan rajan pinnassa.
Perheeseen kuuluu aviomies Tapio ja kolme aikuista tytärtä jotka eivät asu enää kotona: Emmi,
30, Salli, 28 ja Asta, 26, sekä nuorimmainen 16-vuotias Telma. Harrastuksenani on Kyläparin
Myllyteatterin teatterintuottaminen.

Riitta Havukainen on meille tuttu
lukuisista TV- ja elokuvarooleistaan.
Hän lienee julkisuudessa tunnetuin
Havukaisen suvun jäsen. Moni on
varmasti nähnyt hänet Helsingin
kaupunginteatterin näytöksissä ja
varsinkin Fakta homma-sketsiohjelmasta
tunnettu Hansu on tuonut Havukaisen
Kuva: Riitta Havukaisen kotialbumi
suuren yleisön tietoisuuteen. Jo
teatterikoulussa luoto hahmo on
ilahduttanut suomalaisia jo vuosikymmeniä ja rooli jatkaa elämäänsä vieläkin. Loimaan
likat Pirre ja Hansu perehtyvät naisen logiikkaan tuulipukukansan näkökulmasta.
Keikat yhdessä Eija Vilppaan kanssa ovat edelleen osa näyttelijäntyötä, muun ajan vie
Helsingin kaupunginteatteri, kuten aina teatterikorkeakoulusta valmistumisesta alkaen.

Jouko Peri: - Olen 59-vuotias ja perheeseeni kuuluu vaimoni Birgitta ja neljä aikuista lasta.
Kotoisin olemme Vehkalahdelta, joka nykyisin kuuluu Haminan kaupunkiin, mutta viimeiset 34
vuotta on asuinpaikkamme ollut Kouvola. Koulutukseltani olen koneteknikko ja toimin projektiinsinöörinä kouvolalaisessa teollisuudelle suunnittelupalveluja tarjoavassa insinööritoimistossa.
Kuulun Havukaisten sukuun äitini Helvin kautta. Hän oli lähtöisin Kiteenlahden Heinsyrjästä, Alvi
Havukaisen sisarusparven toiseksi vanhin.

- Teatteri alkoi vetää puoleensa, kun olin parikymppinen. Olin siihen asti harrastanut
vain musiikkia, soittamista ja laulamista, mutta näytteleminen alkoi kiinnostaa myös,
Riitta Havukainen kertoo: - Pyrin Helsingin Ylioppilasteatteriin, pääsin sinne, ja niin
teatteriharrastus alkoi. Teatteri taidemuotona vaikutti minuun voimakkaasti katsojana ja
itseilmaisun ja tarinankerronnan välineenä se tuntui kiehtovalta lajilta.

Kari Havukainen, 58, Heinsyrjän Havukaisia: Asun Niinikummussa Kiteellä. Työskentelen
Honkalampi-säätiö KASKI Raja- Karjalan Kiteen toimipaikassa työnjohtajana eli työvalmentajana.

Tällä hetkellä Havukainen on mukana Vielä ehtii-näytelmässä, jossa hän esittää 80vuotiasta mummoa. Näytelmässä käsitellään itsenäistä elämää ja vahvaa
elämänhalua ihmiselon viimeisinä vuosina. Havukaisen roolihahmo Säde haluaa ottaa
ilon irti elämästä korkeasta iästään huolimatta. Tuorein Riitta Havukaisen elokuvarooli
on juuri ilmestyneessä Risto Räppääjä-elokuvassa.

Arvo Havukainen, varapuheenjohtaja, Losolan Havukaisia:
- Olen yrittäjä ja eläkeläinen, sekä Havukaisen sukuseuran perustajajäsen.
Liisa Pirhonen os. Matikainen, Kitee: - Olen ollut sukuseuran sihteerinä n.10-vuotta. Äitini
Tyyne oli Ollilan Havukaisia. Olen juuri täyttänyt 63-vuotta ja ollut viisi vuotta eläkkeellä, kuitenkin
jos kunto sallii teen vielä vähän ansiotyötäkin. Olemme olleet Auliksen kanssa avioliitossa 44vuotta. Meillä on kaksi poikaa jotka ovat jo aikamiehiä ja lapsen lapsetkin ovat murrosikäisiä.

Pekka Havukainen: - Olen Kankaalan Havukaisten sukuhaaraan kuuluva ja asun alkuperäiseen
tilaan kuuluneella, nyt lohkaistulla tontilla. Elämäntyönä oli kotitilan viljely, lypsykarjanhoito Ilmiemännän (o.s. Matikainen) kanssa ja sivutoimena LVI-urakointi. Eläkevuosien työntuloksina ovat
kaksi julkaistua kirjaa sekä muuta toimintaa freelance-alalla. Mieskuoroharrastuksessa olen ollut
mukana yli 50 vuotta.
Heini Ketolainen: - Olen omaa sukua Havukainen ja olen useamman vuoden toiminut
hallituksessa sukuseuran rahastonhoitajana. Asun mieheni ja 1-vuotiaan poikani kanssa
Kesälahden Totkunniemessä ja olen tällä hetkellä hoitovapaalla Kesla Oyj:n Kesälahden tehtaan
tuotantoassistentin töistä. Koulutukseni on taloushallinnon alalta ja olen työskennellyt Keslalla
reilun 15 vuoden ajan moninaisissa taloushallinnon tehtävissä ja mm. järjestelmäasiantuntijana
sekä it-tukitoiminnoissa. Kotoisin olen Kiteen Juurikasta, olen kunniapuheenjohtaja Alpo
Havukaisen nuorimmainen lapsi eli Ollilan sukuhaaraa alunperin.
Jaana Hukka, os. Havukainen:- Olen syntynyt kiteenlahtelaiseksi v. 1969 ja täällä edelleen
asustelen. Asun Heinsyrjässä, samalla paikalla kuin isäni Olavi Havukainen - Mustanlammin Olli on aikanaan syntynyt ja asunut ennen Mustalammelle siirtymistä. Perheemme asuttaa paritalon
toista päätyä, toisessa asuu veljeni Jouni Havukainen perheineen. Perheeseeni kuuluu mies Jyrki
ja kaksi tytärtä Julia ja Jenny. Tällä hetkellä työskentelen työvoimahallinossa Kiteellä.

Riitta Havukaisen juuret johtavat Uuno-ukin kautta Heinsyrjän taloon Kiteenlahdessa.
Uuno lähti maailmalle Kiteeltä nuorena ja piti parturiliikettä Viipurissa. Sodan jälkeen
perhe muutti Lahteen, jossa Vesijärven kadulla toimi parturitarvikkeiden kauppa ja
kemikalio. Kauppaa jatkoi Uunon jälkeen poikansa Kalevi, Riitan isä. Riitta
Havukaisella on Leena-sisko, joka on myös teatterialalla: - Sisareni Leena on
teatteriohjaaja. Hän ei ole vakituisella kiinnityksellä, vaan on freelancer.
Elämänsä johtavan ajatuksen Riitta Havukainen kiteyttää lyhyesti: - Mottoni ”Elämä
kantaa” kertoo siitä asenteesta, että yritän olla murehtimatta liikoja ja etukäteen
pelkäämättä mahdollisia vastoinkäymisiä. On vain nykyisyys.
MH

