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Sukukokous hulppeissa maisemissa
Viime vuoden elokuun kolmantena päivänä pidimme sukukokouksen varsin hienoissa maisemissa
Puumalassa. Nautimme kokouksen yhteydessä pitopöydän antimista Okkolan Lomamökeillä
Ravintola Niinipuussa. Siellä onnittelimme myös laululla Kankaalan Pekkaa
tasavuosisyntymäpäivän johdosta. Hän oli tehnyt valmistelutyön myös kokouksen järjestelyihin ja
paikan valintaan.
Kokouksen jälkeen ajelimme Nestori Miikkulaisen maisemiin Puumalan saaristossa. Jätskitauon
pidimme Lietveden kioskilla ennen kääntymistä kohti Kiteetä. Mukana Kiteeltä lähteneessä
kyydissä oli väkeä melkein bussin täydeltä. Lisäksi Havukaisia oli tullut Puumalaan eri puolilta
omin kyydein.
Niinikummun Karin ottama kuva näyttää maiseman kauneuden. Kannen kuvassa sukukokouksen
osanottajia Ravintola Niinipuun pihalla.

Hei kaikki Havukaisten sukuseuran jäsenet ja lähipiirinne!
Kirjoitan tätä juuri maamme hallituksen rajujen poikeustoimien julistamisen jälkeen. Koulut
menevät pääosin kiinni ja elämää rajoitetaan muutenkin monella tapaa. Mutta positiivisuudesta
meidän ei kannata luopua. Pidämme huolen itsestämme ja läheisistämme, ja suuntaamme kohti
kesää ja Havukaisten sukuseuran matkaa Pohjanlahden perukoille Raaheen, Hailuotoon, Ouluun ja
Ruotsin puolelle Haaparantaan. Matkasta tarkemmin viimeisellä aukeamalla.
Rohkenen valaa uskoa meihin kaikkiin, että pandemia on heinäkuun lopulle mennessä ohi ja
voimme tehdä reissumme.
Muuten tätä kirjoittaessani olen nauttinut keväästä ja auringon säteistä. Päivät ovat venyneet ja yö
sekä hämärä jäävät pikkuhiljaa vähemmistölle.
Viime kesän kokouksessa Puumalassa tapasimme toisiamme ja suunnittelimme tulevaa. Saimme
myös uusia jäseniä hallitukseen. Markku Kostiainen Lappeenrannasta, Esko Mielonen
Tohmajärveltä ja Pekka Havukainen Kiteeltä tulivat joukkoon mukaan. Eskosta ja Markusta onkin
esittelytekstit tässä lehdessämme.
Toivon hyviä lukuhetkiä ja pikaista näkemistä matkallamme ja reilun vuoden päästä
sukukokouksessa.
Martti Havukainen
puheenjohtaja

Tässä seisoa törötän Brysselin vanhan kaupungintalon edustalla hiihtolomalla maaliskuun alussa.

Uuden hallituksen jäsenen Markku Kostiaisen terveiset
Lappeenrannasta
Olen uusi Havukaisten sukuseuran hallituksen jäsen. Koitan seuraavilla riveillä kertoa itsestäni
jotain.
Nimeni on siis Markku Kostiainen ja synnyin Lappeenrannan Lauritsalassa 1967 Lauritsalan
pakkoliitoksen jälkimainingeissa.
Äitini Raili Kostiainen os. Havukainen on kotoisin Viljakansaarelta Puumalasta. Syntynyt hän
kuitenkin on Sulkavan Kietävälästä, jonne hänen isänsä Lauri Havukainen oli muuttanut
Rantasalmelta. Sukukirjan mukaan sukumme on vaikuttanut siellä ainakin 1800-luvun alkupuolelta,
ehkäpä kauemminkin.
Isäni Aatos Kostiainen oli taasen kotoisin Katosselän rannalta Puumalasta, jonne olen pystynyt
jäljittämään suvun 1840-luvulle asti ainakin. Missä sitten lieneevätkin vanhempani tavanneet
toisensa? Varmaan jossain nurkkatansseissa 1950-luvulla.
Sisaruksia minulla on kaksi, kaksitoista vuotta vanhempi sisko Tarja ja seitsemän vuotta vanhempi
Seppo. Molemmat asuvat edelleen Lappeenrannassa.
Tarhani (nyk. päivähoitopaikka), ala-asteeni, yläasteeni ja lukioni kävin Tirilässä, Kaukaalla sekä
Lauritsalassa. Yhdentoista kuukauden armeija-ajan Vekaranjärvellä ja muutaman vuoden
työskentelyn Kaukaan tehtailla jälkeen hain paperitekniikan opintojen pariin. Heti natsasi
prosessipuolen paikka Kokkolasta. Kauhea matka sinne, joten se jäi väliin. Seuraavana vuonna
uudestaan, ja silloin pääsin Tampereelle opiskelemaan paperi-insinööriksi.
Työura on tullut tehtyä pääasiassa UPM Kaukaan sellutehtailla kesä-, määräaikais- tai vakituisessa
työssä työntekijä- ja työnjohtotehtävissä. Huippuna oli osallistuminen uuden sellutehtaan
rakennusprojektiin. 17-vuotiaana olin kesän konepajalla töissä, jolloin päätin olla palaamatta alalle.
15-vuotisen sellu-uran jälkeen yllättäen olevani jälleen konepajalla töissä. Siellä toimin
konttoripäällikönä ja asennusvalvoja korjaamassa rakentamassa kaakkoissuomalaisia
metsäteollisuusintegraatteja seuraavat kymmenen vuotta. Sitten iskikin työuupumus ja seuraavan
kuuden ja puolen vuoden aikana ehti työpaikkanikin mennä konkurssiin. Siinä sitä olikin
selittämistä työvoimatoimistossa, miten päätyä työttömäksi sairasloman aikana. Sen jälkeen on ollut
vaikea työllistyä. Pätkätöinä on ollut kiinteistönhoitoa, saneerauskirvesmiehen toimi ja
viimeisimpänä seuratoimintakoordinaattorin toimi Fc LaPa ry:ssä.
Lapsuus meni leikkien ja nuoruus urheillen. Vanhempien innoittamana aluksi pelattiin kavereiden
kanssa jalkapalloa ja pesäpalloa, sekä talvella jääkiekkoa. Vähän vanhempana aloitettiin kilpahiihto,
sitten siirryttiin hiihtosuunnistukseen ja seuraavaksi pelkkään suunnistukseen. Näistä lajeista
selvittyä innostuttiin savolaismallisten veneiden ja kirkkoveneiden soutamisesta. Kaikkia näitä
lajeja tuli harrastettua SM-tasoa myöten sen parempaa menestystä saavuttamatta.
Ehkä nuoruuden harrastuksista johtuen luonto on edelleen läheinen. Metsä ei ole mörkö eikä suo ole
paholainen. Nykyään vietän paljon aikaa Ruokolahden Hauklapissa kesämökillä, jossa mieli lepää.
Ei ole sähköä ja kuikat huutaa sekä korppi raakkuu. Lisäksi saa puuhastella polttopuiden parissa.
Tietysti ei pidä unohtaa sieni- ja marja-aikaa.
Eipä muuta kuin kesää odotellessa.

Markun äiti, Raili Kostiainen,
Markku Kostiainen Havukaisten sukuseuran matkalla
os. Havukainen, 80-vuotispäivillään 2014. Eestissä 2018.

Markku Sulkavan souduissa.

Uusi hallituksen jäsen, Ollilan Havukaisiin kuuluva Esko Mielonen
esittäytyy
Tulin valituksi sukuseuran hallitukseen sukukokouksessa Puumalassa 3.8.2019.
Liityn Havukaisten sukuun äitini Salme Maria Mielosen os. Havukainen ( 1923-1985) kautta.
Äiti Salme on Ollilan Havukaisia. Hänen isänsä oli Juho Ollinpoika Havukainen, "Ollilan Jussi", ja
äiti Maria Juhontytär os. Holopainen.
Äitini syntyi 8-lapsiseen perheeseen. Muut sisarukset olivat lapsettomia.Tämä pieni verso
sukupuussa on laajentunut. Meitä sisaruksia syntyi 7 isän Juho Mielosen ja Salme Marian
perheeseen. Äidin perhekunta on vahvistunut. Lapsia on siis 7, lastenlapsia 16 ja lastenlastenlapsia
tällä hetkellä 21.
Kiteenlahden Havukaisten kantatila sijaitsi Kiteenlahden koulun lähellä. Muistolaatan
paljastustilaisuus oli paikalla muutama vuosi sitten sukuseuran tilaisuudessa.
Asuinrakennuksen hirret on siirretty nykyiselle paikalle Kankaanperälle 1800-luvun puolessa
välissä. Tuolle asuinsijalle ovat syntyneet ukin isä, ukki, äitini ja minä. Syntymävuonna 1951
tuolloin äiti ja isä asuivat tilalla enojeni ja tätieni kanssa. Olin muuttanut 1953 tilalta perheeni
mukana pois.
Enoni Aarne Havukainen asui puoliso Sirkan kanssa tilalla kuolemaansa saakka. Aarne-eno oli
valmis myymään sukutilan perheellemme. Kauppahetki oli jo sovittu. Hänen puolisonsa Sirkka ei
ollut kauppaan suostuvainen. Näin sukutilalla on tätä nykyä uusi omistaja.
Puusepän taidot on Havukaisilla hallussa. Enoista Veikko, "Nikkari-Veikko", ja Aarne tekivät
huonekaluja, veneitä, ovia ja ikkunanpokia. Aarne veisti käsin savusaunaan hirret Lautakko-järven
rantaan. Kiikkutuoleja on niin pieniä kuin suuria monessa sukumme kodissa.
Olen tehnyt työurani metsässä. Metsäkoneyrittäjänä toimin noin 50 vuotta. Nuorempi polvi on
puikoissa nykyään. Olen taustatukena pojilleni. Tyttären tallissa hirnuu hevosia. Sekin mieltymys
on verenperintöä.
Uutta sukupolvea on kasvamassa, kolme lasta ja tällä hetkellä 5 lastenlasta. Kädentaidot ja
yrittäjyys siirtyvät sukupolvelta toiselle.
Esko Mielonen

Esko Mielonen

Esko Mielonen syntymäkotinsa portailla

Tärkeintä on yhteenkuuluvuus

Sukuseuran perustajäsen, pitkäaikainen hallituksen ja jäsen puheenjohtaja Pekka Havukainen,
Kankaalan Pekka, sai muutaman kysymyksen vastattavakseen. Näin hän pohti Havukaisten
sukuseuran vaiheita jäädessään pois hallitustyöskentelystä.
Kerrotko, miten kauan olit sukuseuran hallituksessa ja sen puheenjohtajana?
Sukuseuran hallitukseen minut oli valittu sukukokouksessa Hausjärvellä kesällä 2009.
Puheenjohtajuuskin oli päätetty asiaa minulta kyselemättä. Toimin puheenjohtajana kuusi vuotta ja
sen jälkeen vielä hallituksessa neljä vuotta.
Olit perustamassa Havukaisten sukuseuraa. Mikä sai Havukaiset yhteen ja perustamaan seuran?
Asian taustalla olivat muutamat aktiivit, kuten Sirkka-Liisa Havukainen-Laaksonen Helsingistä ja
hänen entuudestaan tuntemansa Havukaiset Närsäkkälästä. Monet muutkin olivat heränneet
tutkimaan juuriaan, siinä joukossa olimme me Kankaalan Havukaisten osalta. Perustavassa
kokouksessa oli kaksitoista asiaan innostunutta.
Mitkä ovat olleet sinun mielestäsi Havukaisten sukuseuran huipputapahtumia ja -asioita?
Sukukirjan valmistuminen ja siihen liittyvät juhlatapahtumat ovat ehdoton huipentuma sukuseuran
toiminnassa. Niihin aikoihin seuran hallitus oli ison hankkeen parissa ja sukututkija Ahti Kopperi
sai siltä vankkaa tukea. Taloudellisena hankkeenakin 1040-sivuisen teoksen tuottaminen oli iso asia.
Mikä on ollut parasta sukuseuratoiminnassa?
Ihmiset kokevat asioita eri tavoin. Parhaisiin tuloksiin kuuluu kuitenkin se, että toiminnan kautta
ovat eri puolilla Suomea olevat ja useaan sukuhaaraan kuuluvat ihmiset tutustuneet toisiinsa.
Viimeisten kymmenen vuoden aikana on järjestetty ainakin puolenkymmentä 3-4 päivän mittaista
matkaa sukuseuran jäsenille. Ne ovat olleet suosittuja ja mainiosti ylläpitäneet jäsenten
yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Mikä on sukuseuratoiminnan anti laajemmassa merkityksessä, kuten esimerkiksi suvun eri ikäisille
jäsenille?
Sukuseuratoiminta on osa perinteensiirtämistä uusille sukupolville. Valitettavasti monia merkkejä
hiipumisesta on nähtävissä. Jäsenmäärä on alkuinnostuksen ja sukukirjan valmistumisen jälkeen
ollut laskusuunnassa. Kun kuitenkin on olemassa niin arvokas historiallinen dokumentti kuin oma
sukukirjamme, ainakin se tulee muun toiminnan hiljenemisestä riippumatta säilymään suvun
arvokkaana yhdistäjänä.

Ilmi ja Pekka Havukainen Puumalan sukukokouksessa.

Mitä haluaisit sanoa sukuseuran jäsenille ja seuran hallituksen jäsenille oman vankan kokemuksen
perusteella tulevaisuutta ajatellen?
Tätä päivää on, että ihmiset muodostavat sosiaalisia ryhmiä älypuhelinten ja tietoverkkojen kautta.
Oma suku ja siihen liittyvät arvot jäävät vähemmälle huomiolle. Uusi henkilörekisterilakikin on
vienyt mahdollisuuksia sukukirjojen uusille päivityksille. Sellaiset olivat tavoitteena silloin kun
oma kirjamme valmistui. Sukuseurojen elinvoima on toiminnassa mukana olevien ihmisten varassa.
Siksi haluan toivottaa kaikille Havukaisten seurassa toimiville mitä parhainta innostusta.

Kysymykset laati ja kuvan otti Martti Havukainen

Näkymä Raahen keskustasta.

Maisema Hailuodosta ja Haaparannan kirkko.

Havukaisten sukuseuran matka 27.-30.7.2020
Matkan hinta 355,-€ 2HH/henkilö (+105€ 1hh lisä).
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Savonlinja.
27.7. Maanantai
Lähtö Kiteen ABC:n pihasta klo 8.00. Ajamme Joensuuhun ja sieltä edelleen Lapinlahdelle,Väärnin
pappilaan. Pappilassa nautitaan keittolounas, kahvi ja tietenkin Pappilan hätävara. Ruokailun jälkeen
tutustumme Pappilaan ja sen historiaan.
Esittelyn jälkeen jatkamme bussimatkaa Raaheen, jossa opastettu kierros "Kurkistus sisätiloihin".
Rakennusten väliset pikkumatkat kuljetaan jalan. Kierroksen kesto on noin 1 tunti.
Majoittuminen ja päivällinen Hotelli Raahen Hovissa
28.7. Tiistai
Aamiaisen jälkeen bussimatka kohti Hailuotoa, jossa vietämme puoli päivää. Opas on mukanamme.
Kotiruokalounas nautitaan Cafe Kaijassa. Retken jälkeen lyhyt siirtyminen Ouluun, jossa majoittuminen ja
päivällinen Sokos Hotelli Arinassa.
29.7. Keskiviikko
Aamiaisen jälkeen päiväretki: Kemi-Tornionjokilaakso-Haaparanta. Mahdollisuus käydä katsomassa
nähtävyyksiä ja tehdä ostoksia. Päivän päätteeksi nautimme perinteisen varrassiika-päivällisen
Kukkolankoskella. Retken jälkeen majoittuminen Oulussa, nyt jo tutussa Sokos Hotelli Arinassa.
30.7. Torstai
Aamiaisen jälkeen lähdemme kotimatkalle, joka voidaan taittaa Paltamon ja Sotkamon kautta. Matkalla
voimme poiketa ihailemaan upeita maisemia ja nähtävyyksiä ja lounaan nautimme Vuokatin
urheiluopistolla.
Takaisin Kiteelle palaamme noin klo 18:00.
Matkan hinta sisältää majoitukset, ruokailut, opastukset ja kuljetukset.
Ilmoittautuminen: sukuseuran varapuheenjohtaja Leena Väistölle osoitteeseen lessunoma@gmail.com tai
puhelimitse 040 514 5926. Ilmoittautumiset tehtävä 31.5.2020 mennessä.
Matkan ennakkomaksu 150 €/lähtijä on suoritettava sukuseuran tilille FI12 5153 0420 0924 33,
OKOYFIHH viimeistään 31.5.2020
Vakiintunen tavan mukaan nytkin Havukaisten sukuseura "sponsoroi" matkaa 50 eurolla. Etu annetaan
yhdelle lähtijälle Havukaisten sukuseuran jäsenperheestä . Sukuseuran osuus vähennetään matkan
hinnasta maksun loppusuorituksen yhteydessä.
Jokainen lähtijä huolehtii itse matkavakuutuksensa. Matkatoimistoalan yleiset valmismatkaehdot ovat
voimassa.
Ryhmämme enimmäiskoko on 40-50 lähtijää.

Tervetuloa mukavalle matkalle!

Sukuseuran toimihenkilöt 2020 – 2021
Martti Havukainen, puheenjohtaja
JOENSUU 050-5914459
martti@havukainen.com
Leena Väistö, varapuheenjohtaja
TOHMAJÄRVI 040-5145926
lessunoma@gmail.com
Liisa Pirhonen, sihteeri, tuotemyynti
KITEE 050-5359743
lliisa.pirhonen@gmail.com
Heini Ketolainen, rahastonhoitaja, jäsenrekisteri
KESÄLAHTI 040-5472142
hketolainen@gmail.com
Pekka Havukainen
KITEE 0500-128713
rvpekka@gmail.com
Kari Havukainen
KITEE 050-4126704
havukainen.kari@gmail.com
Markku Kostiainen
LAPPEENRANTA 0400-152994
kossu1960@hotmail.fi
Esko Mielonen
ONKAMO (TOHMAJÄRVI) 0400-124210
leenama.mielonen@gmail.com
Jouko Peri
KOUVOLA 040-7167659
jouko.peri@pp.inet.fi
Ahti Kopperi, sukututkija
KITEE 0500-229119
ahti.kopperi@telemail.fi
E-mail: havukaisten.sukuseura@gmail.com
Sukuseuran kotisivut: www.havukaistensukuseura.fi
Jäsenmaksu vuodelta 2020 10,00€ (eräpäivä 30.4.2020)
Pankkiyhteys OP Kitee tili FI12 5153 0420 0924 33, OKOYFIHH
Taitto: Martti ja Lauri Havukainen Painopaikka: Painokanava, Joensuu

