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Sihteerin kynästä

Jaana ja Jyrki Hukan perhe juhlatilanteessa keväällä 2014. Julia on valkolakissa ja Jenny hänen
oikealla puolellaan.
Tammikuussa 2016 sukuseuran hallitus päätti, että tähän jäsenlehteen haastatellaan henkilö, joka on
toiminut aikaisemmin aktiivisena sukuseurassa. Valitettavasti tämä haastattelu ei toteutunut ja niinpä
Martti puheenjohtajan auktoriteetilla sanoi, että nyt Jaana teet esittelyn itsestäsi sukuseuran nykyisenä
sihteerinä. Aivan, kiinnostava ja aktiivinen sukuseuran toimija?!
Olen siis Hukan Jaana, omaa sukua Havukainen. Olen syntynyt Kiteenlahden Mustalammella v. 1969. Kuulun
Heinsyrjän Havukaisten sukuhaaraan. Ukkini oli Heinsyrjän Tauno (s. 1903, k. 1976) ja isäni Mustanlammin
Olli (s. 1940). Ukilleni olin joskus pienenä leikin lomassa tokaissut, että sinäpä ukki kuolet ennen kuin minä
menen kouluun. Ja näin valitettavasti kävi, ukki kuoli elokuun alussa, kun minä puolestani aloitin
koulutaipaleeni kuun puolen välin paikkeilla. Minulla on kolme veljeä, joista vanhimman veljeni Jounin ja
hänen perheensä kanssa rakensimme v.1993 paritalon Heinsyrjään samalle paikalle, jossa isäni on aikanaan
syntynyt. Tontilta löytyi edelleen vanha juhannusruusu, jonka olen ajatellut olevan Lempi-mummoni
aikanaan istuttama. Kovasti olen sitä yrittänyt vaalia! Avioiduin v. 1992 Jyrkin kanssa ja perheeseemme
kuuluu kaksi tytärtä, Julia (s.1995) ja Jenny (s. 1997).
Olen tullut sukuseuran toimintaan mukaan v. 2013 tätini Sinikka Valosen houkuttelemana. Sinä vuonna oli
sukuseuran toiminnan 30. vuosi ja juhlakokous pidettiin Rapion myllyllä. Saman tien tulin valituksi mukaan
hallitukseen. Sihteerinä toiminut Liisa Pirhonen aloitti pikkuhiljaa käännytystyön ja aloitti houkutella
sihteeriksi. Hieman arvelutti, sillä sihteerien lista on vaikuttava ja saappaat olivat isot. Vuonna 2015 aloitin

sihteerinä toimimisen, kun Liisa lupasi toimia mentorina. Eli enpä parhaalla tahdollakaan voi itseäni
onnitella pitkästä urasta sukuseuran toiminnassa.
Sukuseurassa toimiminen on ollut mielenkiintoista. Varsinkin suvun historian ja tapahtumien kuuleminen on
aina kiinnostavaa. Historian lisäksi sukuseuran pitää myös olla kiinni tässä hetkessä. Tämän talven yhtenä
projektina on ollut sukuseuran nettisivujen päivittäminen uudelle alustalle. Sivuja ylläpitänyt Antti Kopperi
luopui sivujen ylläpidosta. Olimme puheenjohtaja-Martin kanssa Antin luona tutustumassa sivujen
ylläpitoon, kun olimme siinä uskossa, että voisimme hommaa jatkaa. Mutta aika pian huomasimme, että
meistä kummallakaan eivät tiedot ja taidot siihen riittäneet. Niinpä tulimme hallituksessa siihen tulokseen,
että haemme sivuille uuden ylläpitäjän ja mahdollisesti helpommin ylläpidettävän alustan. Tavoite on, että
pääsemme itse viemään päivitettävää aineistoa nettisivuille. Toivottavasti tämän julkaisun ilmestyessä
www.havukaistensukuseura.fi olisi jo toiminnassa ja päivitettynä. Olemme myös ottaneet käyttöön
sukuseuralle sähköpostiosoitteen havukaisten.sukuseura@gmail.com.

Mustavalkokuva kesältä 1970. Olen siinä veljieni kanssa istuen Anglian konepellillä. Oikealla
Jarmo, takana Pasi ja edessä on Jouni.
Sukuseuran sähköpostiin voi laittaa ideoita sukuseuran toimintaan ja vaikka lähettää kuulumisia suvun
jäsenistä. Sinne voi lähettää ”juttuvinkkejä” tähän julkaisuun jatkossa tehtäväksi sekä myös materiaalia
sukuseuran nettisivuille laitettavaksi. Sukuseuran sähköpostiin voi myös ilmoittautua kesän Ahvenanmaan
matkalle. Matkan järjestelyt ovat olleet tämän talven toinen suuri rutistus ja vielä sen tiimoilta tekemistä
riittää. Sihteeri lupaa prepata omaa ruotsin osaamistaan. Toivottavasti kaikki huipentuu onnistuneeseen
matkaan heinäkuussa 2016! Yksi sukuseuran haaste on houkutella uusia jäseniä mukaan toimintaan ja
samalla kuitenkin huomioida myös aiemmat jäsenet. Onneksi on havaittavissa ilmiö, että me keski-ikään
ehtineet alamme kiinnostua omista juuristamme yhä enenevässä määrin. Onhan se kieltämättä aika jännä
tunne huomata olevansa osa suurta, yhä jatkuvaa ketjua, kun selaa reilu 1000 sivuista sukukirjaa. Tulee
tunne, että kuuluu johonkin! Jaana Hukka.

Puheenjohtajan tervehdys
Hyvät sukulaiset!
Olemme saaneet jälleen sukuseuran lehden kokoon ja on nyt jäsentemme luettavana.
Tässä lehdessä sihteerimme Jaana Hukka esittelee itsensä ja Kankaalan Pekka on
kirjoittanut kaksi hyvin mielenkiintoista juttua, kunniapuheenjohtajastamme Alpo
Havukaisesta ja sukuumme niinikään kuuluvasta oopperalaulaja Matti Turusesta.
Kannattaa lukea myös ensi kesän kohokohdasta, matkastamme Ahvenanmaalle.
Kannattaa yllyttää kunkin lähipiiriä mukaan, että saadaan mukavasti väkeä matkalle.
Matka ajoittuu heinäkuun loppuun, 25.-28. päivinä.
Toistan saman kuin viime vuonna: juttuideat seuraavaan numeroon ovat tervetulleita
kaikilta sukuseuramme jäseniltä. Ideoita voi lähettää kaikille hallituksen jäsenille, joiden
yhteystiedot löytyvät takasivulta. Lehteemme voidaan lisätä sivuja tarpeen mukaan.
Jäsenmaksu pysyy samana, eli on edelleen tasan 10 euroa. Jäsenmaksun maksamista
varten tiedot löytyvät takasivun alaosasta. Erillistä pankkisiirtoa ei enää postiteta tämän
lehden mukana.
Hyvää alkanutta vuotta ja menestystä kaikkeen mihin ikinä ryhdyttekin!
Joensuussa 21. helmikuuta,
Martti

Konsertti Loviisan kirkossa vuonna 2012. Matti tulkitsee laulua Rikas mies jos oisin.

Musiikin maisteri Matti Turunen on komeaääninen bassolaulaja
Sukuseurassa kauan mukana olleet muistavat nuoren pianistin eräässä 2000-luvun alun
sukukokouksessa. Hän oli Matti Turunen, jonka juuret isän isoäidin puolelta liittyvät Havukaisten
sukuun. Tervavaaran Turusen Matti löysi siihen aikaan emännän itselleen Kiteenlahden
Kankaalasta. Nuori nainen oli Saara, "Kankaalan Unnen" ja veljensä Juhon, ankarana työmiehenä
tunnetun "Ruataja Havukan" sisar. Lapsia katraassa oli ollut useita muitakin, mutta siihen aikaan
tuoni niitti monesti satoa jo elämän alkutaipaleella.

Sukuhistoriaa Havukaisista Turusiin
Matti ja Saara Turusen perheeseen kuului sittemmin suuri lapsijoukko, perillisiä oli kaikkiaan
kaksitoista. Heistä suuri osa menehtyi hyvin nuorena. Sotien alla jäljellä oli enää kolme poikaa ja
kaksi tytärtä. Heistä Martti kaatui sodassa ja Onni-veljestä lukuun ottamatta muu sisarusjoukko jäi
perheettömiksi. Onnilla ja hänen vaimollaan Hildalla, Kesälahden Makkosia, oli kolme poikaa.
Heistä keskimmäinen, Teuvo, on Matti Turusen isä. Näin olemme viimein päässeet vuonna 1982
syntyneeseen bassolaulaja, pianisti ja musiikin maisteri Matti Turuseen.
Musiikkimies Matin lukuisat opinnot
Edelleen iältään nuorella miehellä on takanaan iso määrä työtä opiskelijana musiikin parissa. Ura on
tuonut myös paljon haasteita, menestystä ja onnistumisia. Kun musiikin maisterin loppututkinto tuli
valmiiksi vuonna 2014, saattoi hieman hengähtää ja katsella taakse jäänyttä elämää. Alle kymmenen
vuoden iästä lähtien Matti opiskeli pianonsoittoa Joensuun konservatoriossa yli kymmenen vuotta.
Sitten laulajanuraa ajatellen opintoja on Joensuun ja Helsingin konservatorioissa useita vuosia.
Kirkkomuusikon ammattia varten Matti valittiin Sibelius-Akatemiaan vuonna 2007. Kandidaatin
tutkinto hyväksyttiin vuonna 2012 ja musiikin maisteriksi mies päätyi siis vuonna 2014.
Esiintyvä taiteilija on saanut paljon ystäviä
Matti Turusen komeaa, mutta samalla sametinpehmeää bassoa on kuultu lukuisilla areenoilla. Hän
on ollut kuorojen bassolaulajana ja solistitehtävissä Suomen Kansallisoopperassa sekä Savonlinnan
oopperajuhlilla. Esiintymisiä on ollut lukuisten kaupunginorkesterien solistina kotimaassa. Niissä
Matti on päässyt tulkitsemaan muun muassa Beethovenia, Mozartia, Bachia ja Dvorákia.
Kuoronjohtajuutta on tullut kokeiltua esimerkiksi Helsingin Huopalahdessa Lähde-gospelkuoron
kanssa.

Lavaesiintymisten ohella Matti Turunen on ollut mukana äänitetuotannoissakin. Kuvassa
on Matin oikealla puolella tunnettu tuottaja Pete Eklund, joka on tehnyt yhteistyötä muun
muassa Samuli Edelmanin ja Vesa-Matti Loirin kanssa. Tilaisuuden teemana Radio Dein
ohjelmassa "Raatihuone" oli uuden gospel-musiikin arvioiminen.
Kilpailumenestystä on tullut Savonlinnan oopperajuhlien kansainvälisessä laulukilpailussa, Toivo
Kuulan laulukilpailussa 2012 ja Lappeenrannan valtakunnallisissa laulukilpailuissa 2013. Kaikki
luetellut koitokset ovat vieneet miehen kilpailujen finaalipaikoille asti. Asettumista takaisin
syntymäkaupunkiin merkitsi, kun Joensuun seurakunnan seurakuntaneuvosto valitsi Matti Turusen
kanttorin virkaan kesällä 2015. Silti työ esiintyvänä taitelijana varmasti jatkuu. Perheen
musikaalisuudesta kertoo sekin, että Matin sisar, Maria, on hänkin saanut menestystä niin
kuorolaulajana kuin solistitehtävissä. Turusten musiikkisisaruksista tullaan varmasti kuulemaan
myös jatkossa.
Omia sävellyksiäkin on
Yksi niistä on Nuoren uskon messu, joka on tehty 1997 rippikoulun isois-kaveri Reijo Keskitalon
sanoihin. Kyseinen gospelmessu oli valmis kahdessa viikossa ensimmäisten rippileirin isoiskokemusten jälkeen ja Joensuun Gospelfestareiden innoittamana. Myös tulevana kesänä Matti on
mukana Joensuun Gospelfestareilla 12.-14.8., tällä kertaa järjestäjänä.
Rauhan messu-sävellys taas syntyi 2004 Loviisan Rauhanfoorumille. Kansainvälisessä messussa
yhdistyy valtioiden välisen rauhan ja ihmisen henkilökohtaisen rauhan rukous. Messua on esitetty
Loviisan ja Joensuun lisäksi myös Helsingin Tuomiokirkossa YK:n päivän jumalanpalveluksessa ja
kuorona on ollut oma Lähde-kuoro.
Kysymykseen, mitä musiikki on Matille merkinnyt, saan vastauksen:
”Musiikki on ollut lapsena rakas ajanviete ja harrastus. Aikuisempana, kun harrastuksesta tuli
ammatti, musiikki alkoi täyttää elämää ja antaa siihen tärkeää sisältöä. Akustisen musiikin,
soittimien ja laulun, kauneus ja koskettavuus puhuttelee edelleen. Laulaminen kehittää myös
ihmisessä monia puolia: fyysistä kokonaisuutta, hengitystä, muistia, kehon hallintaa, tunne-elämää,
sosiaalisia taitoja, henkistä uskon ulottuvuutta, kielitaitoa ja luo yhteyksiä yli maailman.
Oopperamaailma on monien taiteenlajien yhteensulautuma ja kanttorina saa tehdä monipuolisesti
musiikkia. Tämä monipuolisuus ja täysivaltaisuus kiehtovat myös. Lisäksi suomalaisilla on paljon
oppimista eurooppalaisesta kulttuurista: joka hetki voi kokea ja oppia jotain uutta ja sitten harjoittaa
tätä taitoa itsessään. Tämä kaikki on osa sitä mielekkyyttä, jossa musiikki kukoistaa.”
Pekka Havukainen.

Muistoja sukujuhlasta 10 vuotta sitten

Sukuseuran muistokivi paljastettiin Havukkalanmäellä heinäkuussa 2005. Kuvassa ovat
hankkeen puuhamiehet ja -naiset. Vasemmalla seisoo sukututkija Ahti Kopperi vierellään
sukuseuran silloinen puheenjohtaja Alpo Havukainen.

Vahdinvaihto muistokivijuhlan sukukokouksessa. Alpo on saanut kunniapuheenjohtajanimityksen ja muistolahjaksi visakoivusta tehdyn kellon. Pertti Haapasalo juuri valittuna
sukuseuran uutena puheenjohtajana todistaa tapahtumaa.

Havukaisten sukuseura järjestää Ahvenmaan
matkan 25.-28.7.2016
Matkan hinta on 375 €/hlö kun ryhmässä vähintään 45 henkilöä ja 395 €/hlö kun ryhmässä
vähintään 35 henkilöä. Sukuseura tukee matkaa jäsenille n. 40 eurolla, lopullinen hinta jäsenille
määräytyy lähtijöiden mukaan.
Hintaan sisältyy:
Bussikuljetus Kiteeltä, lähtö 25.7.2016 klo 8:00. Kyytiin voi tulla matkan varrelta, reitti
Lappeenrannan kautta. Mahdollisuus tulla kyytiin Joensuusta noin klo 7:00.

¤ Majoitus puolihoidolla 2-hengen huoneessa
-

1. yö Turku Hotelli Cumulus (päivällinen ja aamiainen)

-

2. yö Maarianhamina Hotelli Cikada (päivällinen ja aamiainen)

-

3. yö Brandön saarella Hotelli Gullvivan (aamiainen)

¤

Laivamatka Turku-Maarianhamina M/S Silja Galaxylla

¤

Saaristolauttaliput

¤

Opastettu kierros Maarianhamina & maaseutu (kesto noin 4,5 tuntia), Ahvenanmaan
pannukakkua & kahvit Jan Karlsgårdenissa

¤

Tutustuminen Brandön maisemiin, vierailu St’Jakobin kirkossa

¤

Matkalounas meno- ja paluupäivänä

¤

Paluu Kiteelle 28.7.2016 noin klo 18:00

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 15.6.2016 mennessä havukaisten.sukuseura@gmail.com,

puhelimitse Liisa Pirhonen, p. 050 5359 743 tai Jaana Hukka, p. 040 5585 211. Huom!
Matkaanlähtijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, joten aikainen matkanvaraus varmistaa mukaan pääsyn. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa lähtijöiden syntymäajat.
Matka maksetaan Havukaisten sukuseuran tilille FI12 5153 0420 0924 33, OKOYFIHH.
Viestikenttään tulee merkitä lähtijöiden nimet. Havukaisen sukuseuran jäsenille hinta varmistuu
matkalle lähtevien määrän varmistuttua.

Entiseen tapaan matkalle ovat tervetulleita lähtijät naapurisukuseuroista Matikaiset ja Väistöt.
Ilmoittautumisohjeet pätevät heillekin muuten, mutta mahdollinen sukuseuran antama tuki on
tietenkin jokaisen sukuseuran oma päätös.

Matkaan, suvun yhteisin voimin!

Maarianhaminassa majoitumme kodikkaaseen Cikadaan. Näkymä on hotellin
sisäänkäynnistä.
Siljan M/S Galaxy on eräs Itämeren alueen hienoimmista aluksista. Havukaisille se tarjoaa
upean matkan saarista rikkaalle Ahvenanmaalle ja Maarianhaminaan.

Joskus Ahti on suosiollinenkin. Keväällä 2007 Alpon verkkoon oli tarttunut pataan pantavaa ihan
naapureille asti. Särki kuitenkin taitaa tällä kerralla olla saaliissa enemmistönä.

Mitä kuuluu kunniapuheenjohtaja Alpo Havukaiselle?
Yksi Havukaisten sukuseuran voimanponnistuksista oli suvun historiakirjan aikaansaaminen.
Julkistamisjuhlasta on ensi kesänä kulunut aikaa jo 12 vuotta. Seuraavana kesänä, vuonna 2005,
oli vuorossa suvun muistomerkin paljastaminen Kiteenlahden Havukkalanmäelle. Molemmat
tapahtumat sijoittuivat vuosiin, jolloin Alpo Havukainen toimi sukuseuran puheenjohtajana.

Järjestöillä ei useinkaan ole mahdollisuuksia palkita toiminnassa ansioitunutta henkilöä
taloudellisesti, eikä se toiminnan luonteesta johtuen oikeastaan ole sopivaakaan. Sen sijaan on
muita tapoja julkisesti tunnustaa yhteisen hyvän eteen tehdyn työn arvo. Oli paikallaan, että monen
ahkeraa puurtamista sisältäneen vuoden jälkeen Alpo Havukainen sai sukuseuran
kunniapuheenjohtaja-nimityksen. Huomionosoitus tapahtui muistokivijuhlassa Kiteenlahden
koululla kesällä 2005.
Useita muuttoja sodan kourissa
Alpo Havukainen on syntynyt Kiteen Loukunvaarassa vuonna 1932. Siksi hänen muistinsa ulottuu
toisen maailmansodan vuosien taakse. Kotipaikka, Hiirelä, oli kolmen kylän yhteisen rajapyykin
tuntumassa. Se kuului sotatoimialueeseen ja jäi lopullisessa rauhanteossakin Neuvostoliiton
puolelle. Ne kaksi naapurikylää olivat Kangaskylä ja Kiteenlahti. Ennen olojen vakiintumista Alpo
perheineen oli jo kokenut kaksi siirtolaisena oloa. Ensimmäinen lähtö tuli talvisodan jälkeen ja
toinen jatkosodan alussa. Kolmas ja lopullinen muutto tapahtui sodan päätyttyä raskaisiin
rauhanehtoihin suurine alueluovutuksineen.

Lapsuuden kultaisia vuosia Hiirelässä ennen sotia. Edessä istuvat Alpo vasemmalla ja serkkupoika
Erkki oikealla. Heidän takanaan portailla on iäkäs pariskunta, poikien isänpuoleiset isovanhemmat
Lemetti ja Anna Havukainen. Oviaukossa taustalla on Alpon isä, Mikko.

Välirauhan aikaan Alpon isä ennätti jo hankkia pienen maatilan Kiteenlahdesta läheltä Metsäkosken
myllyä. Rauhallista ei elämä ollut sielläkään: Jatkosodan syttyessä piti koota kamppeet ja lähteä
muiden kiteenlahtelaisten kanssa evakkoon. Yhdeksänvuotias poika meni muun perheen mukana
siirtoon Liperin Komperoon. Kun rintama sodan jatkuessa siirtyi pitkälle kohti itää, Alpon perhe
ennätti palata takaisin alkuperäiselle kotipaikalleen Hiirelässä.

Vuonna 1948 Suomessa oli vielä pula-aika. Silti Juurikan kylän väki lähti Huikkolan Simo Vottosen kyydillä
Kolille. Kuten näkyy, voimanlähteenä oli häkäpönttö. Puukaasun tuottamiseen tarvittiin runsaasti hiiliä. Niitä
näkyy säkitettyinä auton ohjaamon takana. Kuva otettiin lähtötilanteessa Juurikan koulun pihalla.

Uusi elämä rakennettiin Juurikan Lietsoon
Perheen uusi asuinpaikka tuli asutustilan muodossa Juurikan Lietsoon. Rakennusten ja peltojen
suhteen liikkeellelähtö tapahtui jokseenkin nollapisteestä. Alkuun tilan omistivat Mikko, Alpon isä
ja setä, Pekka. Kolmantena oli "Lirkin" Janne Matikainen. Vuosien kuluessa yhtymämuoto purettiin
ja Havukaiset omistajaveljeksinä alkoivat kehittää kumpikin omaa tilaosuuttaan. Siihen aikaan
elämänmuotoon maaseudulla kuuluivat saumattomasti kotieläimet hevosineen, lehmineen,
sikoineen ja lampaineen. Työtä riitti rakentamisessa ja tilan muissa töissä. Koneita ei
hevostyövälineiden lisäksi siihen aikaan juurikaan ollut.

Juurikan kylän eräs nuorisojärjestö oli MNL:n kyläosasto. Sen puitteissa harrastettiin vaikkapa
kansantanhuja. Kuva otettiin MNL:n Pohjois-Karjalan piirin kesäjuhlilla Juuassa joskus 1940-1950lukujen taitteessa. Tanhukuvassa ovat niin Lahja kuin Alpokin, vaikka tunnistaminen ei ole
helppoa.

Parhaan nuorukaisiän eräs etappi pojilla on asevelvollisuuden suorittaminen. Alpo Havukainen
palveli Onttolassa ja yleni siellä alikersantiksi. Tässä varuskunnan päävartion portailla otetussa
potretissa on neljä kiteeläisvarusmiestä. Vasemmalta lähtien henkilöt ovat Sulo Pirinen
Rokkalasta, päivystäjänä toiminut alikersantti Alpo Havukainen, sitten Alpo Jaakonpoika
Matikainen Lahdenkylästä ja oikealla on Hugo Partinen. Hän on toiminut Havukaisten
sukuseurassa juhlien valokuvaajana ja on Heinsyrjästä kotoisin olevan Laura Havukaisen
aviomies. Alpo Havukainen sai sittemmin siviilissä ylennyksen ja sotilasarvoksi tuli kersantti.

Alpon elämänkumppani löytyi pienen matkan takaa Juurikan kauppojen naapurista. Lahja on
tyttönimeltään Pirinen. Nuoret löysivät toisensa harrastuksissa, kun kylällä toimi useampikin
aktiivinen nuorisojärjestö. Nuorukainen saikin ensimmäiset kokemukset yhteisöllisen työn parissa
juuri sieltä. Perhe kasvoi vuosien mittaan ja siihen kuuluivat lopulta poika ja kaksi tytärtä. Tyttäristä
toinen, Heini, on jo kymmenkunta vuotta toiminut sukuseuran rahastonhoitajana.
Harrastukset pitävät vireyttä yllä
Vaikka Alpolla on ikää jo reippaasti yli 80 vuotta, henkinen vireys on hyvällä tolalla. Osaselitys
asialle on miehen liikunnallinen elämäntapa. Harrastuksiin kuuluva kalastus vie läheiselle Ätäsköjärvelle niin kesäisin kuin talvellakin. Pilkkionginta on mieluinen tapa kuluttaa talvista luppoaikaa.
Siinä sivussa kehittyy kunto. Avantoja täytyy joskus kairata paljonkin ja jäällä liikkuessa kertyy
hiihto- tai kävelymatkoja lukuisa määrä kilometrejä. Harrastuksen arvoa lisää sekin seikka, että
elämänpiirin pienentyessä iän myötä kalakavereilla on ”henkisenä yhteisönä” yhä isompi merkitys.
Sukuseura on virallisten kokoustensa ohella tehnyt lukuisia matkoja. Kotimaan kohteiden lisäksi
on suunnattu kauemmaksikin. Niinpä on käyty Sortavalassa ja Petroskoissa. Viron kohteista taas on
pistäydytty Tallinnassa, Saarenmaalla ja Pärnussa, jopa Riika oli yhtenä etappina Pärnun matkan
yhteydessä. Alpo ja Lahja ovat monesti olleet sukuseuran matkoilla mukana.

Alpo Havukaisen talviset askareet veivät monesti hakkuutöihin joko
oman tilan tai naapuruston metsiin. Alkuun moottorisahat olivat hyvin
raskaita ja kaasutinkin oli uimurityyppinen. Siksi se piti kääntää
oikeaan asentoon aina kun kaadosta siirryttiin katkontaan ja päin
vastoin. Karsintaan sen ajan sahat olivat auttamatta liian raskaita.
Tässä Alpo katkaisee järeää tukkirunkoa ensimmäisellä
moottorisahallaan, jonka merkki oli nykyisinkin hyvin tunnettu Partner.

Aika on tuonut muutoksia, mutta elämä kotikylässä jatkuu
Aika on muuttanut elämänmuotoa Lietsossakin. Karjaa tilalla ei enää
ole. Uusi sukupolvi on löytänyt leipäpuun uusissa ammateissa. Arja on
lapsista vanhin. Hän on nyt jo aikuisen tyttären ja kahden pojan äiti sivumennen sanottuna kuuden laudaturin ylioppilas Kiteen lukiosta
vuonna 1983. Koulutukseltaan Arja on kauppatieteen maisteri.
Aviomies Veijo Kuosmanen oli rajavartiolaitoksen palveluksessa.
Lietsossa on Lahjan ja Alpon lisäksi nykyään vielä Jouko-poika, jolle
muuten on riittänyt töitä rakennusalalla. Pellot ovat säilyneet kunnossa
Joukon Kari-serkun viljeleminä. Nuorin lapsista on Kesälahdella asuva Heini. Työ on Keslan
taloushallinnon tehtävissä, mutta tätä nykyä lähin askare on toimia kahden pienen pojan äitinä.
Ukilla ja mummilla on oma roolinsa, hyvin mieleinen sellainen.
Pekka Havukainen

Elokuussa 2011 sukuseuran matka suuntautui Pärnuun ja Riikaan. Eräs kohokohdista oli ruokailu
Väinäjoen rannalla sijaitsevassa upeassa hirsilinna-ravintolassa. Ravintolan keittiötä sanotaan
erääksi Baltian parhaista. Tässä lounastavat Alpo ja Lahja Havukainen seuranaan Massisen
pariskunta Joensuusta.

Vanhoja kuvia Kiteenlahdesta, Havukaisten kylästä

Kolme vanhaa kuvaa Kiteenlahdesta. Yllä vasemmalla on näkymä kohti Muholankosken
siltaa. Oikealla on muisto 1950-luvulta, jolloin ensimmäiset myymäläautot olivat
liikenteessä. Otos on Havukkalanmäen pihasta ja kyseessä on Kiteen Osuuskaupan
omistama kuormurista tehty myymäläauto.
Alla on kuva rakennuksesta, joka saattaa olla Kiteenlahden vanhin. Tämä pieni aitta
sijaitsee Kiteenlahden Salolla ja se palveli muun muassa Halkokankaan Matin taloutta
vielä kauan sotien jälkeenkin.

Sukuseura tiedottaa
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Ensi kesän matkaa, nyt Ahvenamaalle, valmistelee Havukaisten sukuseura ja asiasta on kerrottu
vihkosen keskiaukeamalla.
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Sukukirjoja on jonkin verran jäljellä. Jäsen saa teoksen 25 eurolla, muille hinta on 35 euroa.
Pöytästandaari Havukaisten vaakuna-painatuksella maksaa 40 euroa.
A4-kokoon kartongille painettua Havukaisten sukuvaakunaa on myynnissä 8 euron hinnalla.
Eräs tuote on kirjeensulkijatarra Havukais-postia ( kts. kuvaa kannesta ). Arkki 65 kpl maksaa
postitettuna 11,50 euroa. Sukukokousten yhteydessä pienempiä eriä voi ostaa hintaan 0,20,- kpl.
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Jäsenosoitteiden muutokset pyydetään ilmoittamaan joko puhelimitse, internetissä tai kirjeellä.
Yhteyshenkilö on Heini Ketolainen, joka ylläpitää jäsenrekisteriä (osoite: katso takasivu).
Sukuseuran hallitus pyytää kaikkia jäseniä joilla on nettiyhteys, ilmoittamaan osoitteensa.
Tulevaisuuden tavoite on, että entistä suurempi osa jäsenkirjeenvaihdosta voitaisiin tehdä
sähköisessä muodossa. Perinteiseen puhelin- tai kirjeyhteyteen voi myös turvautua.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Etukannen valokuva: Havukaiset sukukokouksessaan Kiteen koulukeskuksessa kesällä 2015.

Sukuseuran toimihenkilöt 2016 – 2017
Martti Havukainen, puheenjohtaja
Suvikatu 3A2 80200 JOENSUU 050-591449
martti@havukainen.com
Arvo Havukainen, varapuheenjohtaja
Olkontie 7 A1 82500 KITEE 0500-804050
aira.havukainen@gmail.com
Jaana Hukka, sihteeri, kotisivujen ylläpito
Heinsyrjäntie 14B 82510 KITEENLAHTI 040-5585211
hukka.jaana@gmail.com
Liisa Pirhonen, tuotemyynti
Pilkkipolku 7 82500 KITEE 050-5359743
lispir@suomi24.fi
Heini Ketolainen, rahastonhoitaja, jäsenrekisteri
Mikkolantie 13 59800 KESÄLAHTI 040-5472142
hketolainen@gmail.com
Pekka Havukainen
Kiteenlahdentie 34 82510 KITEENLAHTI 0500-428211
kankaalanpekka39@gmail.com
blogi:kankaalanpekalta.blogspot.com
Kari Havukainen
Rantakyläntie 19 82500 KITEE 050-4126704
havukainen.kari@gmail.com
Jouko Peri
Sarapolku 2 45120 KOUVOLA 040-7167659
jouko.peri@pp.inet.fi
Maija Kaalimaa
Välivaarantie 46 82500 KITEE 050-5719172
maija.kaalimaa@gmail.com
Ahti Kopperi, sukututkija
Ruoritie 11 82500 KITEE 0500-229119, 013-229119
ahti.kopperi@telemail.fi
E-mail: havukaisten.sukuseura@gmail.com
Sukuseuran kotisivut: www.havukaistensukuseura.fi (webbinen.net)
Jäsenmaksu vuodelta 2016 10,00€ (eräpäivä 30.4.2016)
Pankkiyhteys OP Kitee tili FI12 5153 0420 0924 33, OKOYFIHH
Taitto: Pekka Havukainen, painopaikka: Grano, Joensuu

