Havukaisten viesti
kevät 2022

Kuvassa etualalla puhetta heinäkuun sukukokouksessa johtanut Pertti Havukainen,
takana sukuseuran hallituksen varapuheenjohtaja ja kokouksen sihteeri Leena
Väistö, sekä sukuseuran hallituksen jäsen Markku Kostiainen.

Sukujuhla ja -kokous 24. heinäkuuta 2021 Kiteellä, Anni kartanolla, oli lämmin
tapaaminen sukulaisten kesken. Paikalla oli reilut 30 Havukaista ja heidän
perheenjäsentään. Sukukokouksessa tapahtui muutoksia sukuseuramme hallituksessa.
Pitkään Havukaisten sukuseuran hallituksessa työskennelleet Liisa Pirhonen ja Kari
Havukainen jäivät pois vastuusta. Muistamme heidän pitkää työpanostaan suurella
kiitoksella. Uusia hallituksen jäseniä ovat Tuula Aavamäki Keravalta ja Aimo
Turunen Kiteeltä. He esittelevät itsensä tässä lehdessä. Myös Aimon runoutta on
esillä.

Kannen piirros: Niilo Harpila, 7 vuotta, ”Minun perhe”

Tervehdys keväisestä Joensuusta!
Tätä kirjoitettaessa maaliskuu on kauneimmillaan, jääpuikot roikkuvat räystäistä ja
lumi on auringon paisteessa puhtaan valkoista. Mutta mieli voi olla pidemmällä
keväässä ja kesässä. Nyt meillä onkin jotakin mielenkiintoista odotettavaa, kun
heinäkuun lopussa on luvassa sukuseuran matka Pohjanmeren rantamille, Raaheen,
Hailuotoon, Ouluun ja Haaparannalle. Toivottavasti korona ei ylly enää tästä
hurjemmaksi jotta voimme lähteä matkaan. Kaksi vuotta sittenhän jouduimme
perumaan matkamme koronapandemian takia. Tämän vuoden matka noudattelee
perutun matkan reittiä. Matka on esitelty tämän lehden keskiaukeamalla.
Sukuseuramme hallituksen varapuheenjohtaja Leena Väistö vastaanottaa
matkallelähtijöiden tiedot. Ei muuta kuin viestiä Leenalle, ja mukaan reissuun.
Sukujuhlamme viime kesänä Kiteellä Anni kartanossa oli lämminhenkinen juhla.
Juhlassa vieraili myös sukututkija Ahti Kopperi. Hän kertoi uusimmat kuulumiset
sukututkimuksen alalta. EU:n myötä henkilötietosuojalaki on niin tiukka nykyisin,
ettei kenestäkään elävästä yli 13-vuotiaasta saa julkaista mitään tietoja ilman tämän
kirjallista lupaa. Näin ollen, uuden, nuoria sukumme jäseniä käsittelevän sukukirjan
kokoaminen on käytännössä mahdotonta. Sen sijaan tietoa vanhoista sukulaisista on
nyt enemmän saatavilla kuin nykyistä sukukirjaa tehtäessä. Tietoja aikaisemmin
eläneistä, lähinnä 1600-1700-luvuilla eläneistä voitaisiin tarkentaa uudessa
mahdollisessa kirjassa. Myös 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun ihmisistä on
löydettävissä uutta tietoa. Mutta uudesta kirjasta jouduttaisiin poistamaan kaikki
sukumme elävien jäsenten tiedot. Sukuseuramme hallitus työstää hanketta uudesta
mahdollisesta sukukirjasta.
Jäsenmaksua varten takakannessa on pankkisiirtolomake. Kun maksat, muistathan
käyttää viitettä.
ystävällisin terveisin,
Martti Havukainen

Kiteeltä Liperin kautta Keravalle
Olen Tuula Aavamäki os. Havukainen. Synnyin 72 vuotta sitten Kiteen
Kiteenlahdessa perheeni nuorimmaisena. Meitä oli kahdeksan sisarusta. Minun
syntyessä vanhempi veljeni oli jo 20-vuotias. Aikuistuttuaan sisarukset
muuttivat työn perässä Etelä-Suomeen, niin kuin silloin oli tavallista.
Perheessämme asui Ida-mummo. Hän oli sitkeä tervaskanto ja tärkeä meille
lapsille.
Perheemme mukana on kulkenut tarina ajalta, jolloin perheemme puhelin oli
uusi . Mummo oli yksin kotona ja puhelin pärisi seinällä. Hänpä keksi ratkaisun,
nosti luurin “ei ole ketään kotona” ja pani luurin paikalleen.
Olimme maanviljelijöitä Navetassa oli lehmiä, lampaita, kanoja, pari sikaa ja
hevonen. Meillä oli myös kyläkauppa kodin aittarakennuksessa. Kauppa oli
auki 24/7, niin jouluna kuin juhannuksena.
Kirjoittaessani tätä on joulukuu ja mieleeni tulee eräs lapsuuden kodin
joulupäivä. Naapuri tuli ostoksille ja hän tuli tietysti ensin tupaan. Pieni
veljentytär sanoi, että pukki. Pienellä oli tuoreessa muistissa edellisenä iltana
kuulemansa ääni.
Kävin koulua Kiteenlahden kansakoulussa. Opettajana oli turvallinen Lydia
Kankkunen. Keskikoulun kävin Kiteellä.
Keskikoulun jälkeen muutin
Helsinkiin, jossa asuin 13 vuotta. Menin töihin Keskolle ja sille tielle jäin.
Tehtävät vaihtuivat, mutta työnantaja oli sama. Opiskelin työn ohessa
kauppateknikoksi.
Muutin v 1980 Joensuuhun ja keskolaisena edelleen. Joensuun Citymarket
avattiin tuolloin ja olin kassojen ja neuvonnan esimiehenä. Kassajärjestelmien
kehityksestä voisi sanoa, että melkein kampikäyttöisestä nykyaikaan on ollut
melkoinen matka. Eikä työvuorolistojakaan tehdä enää viivottimella.
Perustimme Sepon kanssa perheen 1981 ja muutimme Liperiin. Ostimme
omakotitalon ja remontoimme siitä meille kodin. Vanhin lapsemme Asko syntyi
1983 ja Anu 1989.
Opiskelujensa jälkeen nuoret muuttivat Etelä-Suomeen.
Me Sepon kanssa muutimme Keravalle maaliskuussa 2020, juuri koronan
kynnyksellä. Liperissä asuimme maaseudun rauhassa ja nyt kerrostalon
seitsemännessä kerroksessa. Muutos on iso, mutta tarkasti harkittu. Istuin
kesällä parvekkeen keinutuolissa ja seurasin kuinka joku leikkasi ruohoa ja
minä kuuntelin parvekkeella kirjaa. Totesin, aika aikaansa kutakin.

“Mummon pojat” Niilo, 7, ja Nuutti, 6, asuvat Helsingissä. Tapaamiset heidän
kanssaan ovat helppoja, kun matkaa on vain kolmisenkymmentä kilometriä.
Eläkkeelle jäätyäni v 2004, menin mukaan monenlaiseen järjestötoimintaan.
Olen ollut Martoissa, Eläkeliitossa ja Kuuloliitossa. Kuuloliitossa, Helsingissä,
toimin
edelleen.
Joensuussa
menin
Ikääntyvien
yliopiston
yhteiskuntapoliittiseen ryhmään. Teimme mm. mielenkiintoisen matkan EUparlamenttiin.
Sukuseuraan liityin kauan sitten. Mieluisin tapaaminen oli muutama vuosi sitten
entisellä kansakoulullani. Tuli mieleen Tatjana Nikkosen erinomaiset kouluruoat
ja monet muut muistot.
Vapaa-aikanani käyn kävelemässä, allasjumpassa ja kuuntelen kirjoja.
Elokuvissa ja kaikenlaisissa tapahtumissa, kun korona antaa myöten. Kirjojen
kuunteleminen alkoi, kun kirjasto oli kiinni koronan vuoksi. Siitä on tullut
mieluinen harrastus.
Näkemisiin ja toivottavasti joskus tapaamisiin,
Tuula Aavamäki

Lukuhetki mummin kanssa, vasemmalla Niilo, 7, ja Nuutti, 6.

Tervavuaran Amiska
Olen syntynyt Kiteen Puhossalon Tervavaarassa kolmas heinäkuuta 1945, kaksi ja
puoli kuukautta aikaisemmin kuin mummoni Saara, os. Havukainen, kuoli.
Olen Onni ja Hilda Turusen esikoinen ja minulla on kaksi veljeä.
Isäni viljeli sukutilaa, pienimuotoisesti kylläkin nykyisen mittapuun mukaan. Pellot
ovat Puhossalossa varsin kivisiä ja siksi kovin työläitä viljellä.
Näissä ympyröissä lapsuus ja nuoruus eleltiin. Kansakoulun kävin Leinovaaran kylän
talojen kamareissa.
Eipä silloin vuonna -52 ollut koulurakennuksesta tietoakaan. Puhossalossa oli kyllä
koulu, mutta sinne oli pitempi koulumatka. Leinovaaraan oli vain 3,5km, joka talvella
hiihdettiin ja sulanmaan aikana jalan tai myöhemmin polkupyörällä. Oppikouluja en
ollut halukas käymään joten ”työ tekijäänsä neuvoi”, niin kuin vanha sananlasku
kuului. Joitain kursseja myöhemmin kyllä on tullut käytyä jotka sitten johtivat myös
mm teollisuuden pariin. Työntekijänä kylläkin. Myöhemmin sitten työnjohtajana.
Työpaikka toi sitten kotimme Puhokseen, jonne muutimme nuorikkoni kanssa 70luvun alussa. Kolmivuorotyö oli pitemmän päälle rasittavaa, joten vaihdoin
työpaikkaa, vaikka olinkin ollut vuorotyönjohtajana jo muutamia vuosia. Kiteellä olin
parikymmentä vuotta suojatyökeskuksen puutyöosastolla työnjohtohommissa.
Kuntayhtymän kirjoilta jäin sitten työeläkkeelle 2008.
Perheeseemme kuuluu 2 lasta, tyttö ja poika. Molemmilla on omat perheet ja olemme
jo nelinkertaiset isovanhemmat.
Eläkepäiviä elelen vaimon kanssa kahden. Harrastelin aiemmin metsästystä ja
metsänhoitoa, mutta nyt on metsästys jäänyt kokonaan pois, vaikka olen Puhossalon
Erän perustajajäsen. Sukupolven vaihdoksen jälkeen metsänhoito on ollut vielä
vireellä pojan lukuun. Nyt olisi aikaa vaikka matkusteluun ja olemmekin käyneet
monet kerrat Lappiin tutustumassa. Koronan vuoksi on pari vuotta jäänyt väliin,
mutta kunhan tästä selvitään niin pitää vielä hakea pulloon ”Atlannin vettä.”
Näillä evväilä vaan eteenpäin, päivä kerrallaan!
Näitä kirjoitteli Aimo Kalevi Turunen

Aimo Turunen perheineen: vasemmalta vävy Tom Cusell ja tytär Satu, keskellä Aimo
ja Eila-vaimo, oikealla Jouni-poika ja vaimonsa Heli Aspivaara. Alla Aimo
mielipuuhassaan kirjoittamassa.

Terveisiä Brysselistä!
Belgiassa asuu meitä suomalaisia reilut 4000, joista suurin osa on asettunut tänne
Brysseliin, maan ja samalla koko Euroopan Unionin pääkaupunkiin. Monet
työskentelevät EU-tehtävissä eri instituutioissa tai järjestöissä, joille on tärkeää päästä
vaikuttamaan EU:n päätöksentekoon.
Työskentelen itse jo seitsemättä vuotta Brysselissä. Olen asunut välillä Suomessa,
mutta matkustanut tänne silloin pari kertaa kuukaudessa. Lapsuuteni elin Kiteen
Ruppovaarassa. Ukkini oli Heinsyrjän Alvi, monelle kiteeläiselle tuttu parturiyrittäjä.
Työni on vienyt täältä usein Suomeen, kuten Lappiin, jossa edellinen työnantajani
Lapin liitto on. Nykyisin olen Suomen Kuntaliiton palveluksessa paikallisen
toimiston vetäjänä. Toimistoa on pidetty Brysselissä jo ennen Suomen virallista EUjäsenyyttä neuvotteluiden alkaessa vuodesta 1992. Toimintaamme kuuluu paljon mm.
eurooppalaisten sisarjärjestöjen kanssa tehtävää työtä, joka tuo mukanaan
kansainvälisen leiman työskentelyyn, vaikka suomalaisia palvelemmekin. Suomen
kuntien ja kuntalaisten kannalta tehtävänämme on vaikuttaa täällä valmisteltaviin
lakiesityksiin, jotka koskettavat myös suomalaisia. Työtä tehdään usein hyvin
ennakoivasti ja rakentavalla tavalla. Tällä hetkellä työskentelemme asioiden parissa,
joista muotoutuu uutta lainsäädäntöä kaikkiin 27 EU-jäsenmaahan vuosien 2024 ja
2025 aikana.

Kuntaliiton Brysselin toimistion tiimi. Kuvassa vasemmalta Ilari Havukainen, EvaStina Slotte ja Jenny Vuorenlinna..

Suomalaisilla on täällä tiiviit sosiaaliset verkostot. Verkostot auttavat tietysti
työasioissa, mutta myös eri harrastus ja vapaa-ajan toimintaa on paljon suomalaisten
kesken ja suomalaisten järjestämänä kansainvälisissä ympyröissäkin. Suomalainen
jalkapallojoukkue Finland United, johon itsekin kuulun, on perustettu vuonna 2003 ja
pelaa edelleen paikallista harrastesarjaa. Yksi nykyisin hyvin kansainvälisen
joukkueen perustajajäsenistä on entinen EU-komissaari ja nykyinen Suomen pankin
pääjohtaja Olli Rehn. Puitteet jalkapallolle ovat Belgiassa erinomaiset läpi vuoden.
Jalkapallo iso osa paikallista kulttuuria siinä missä ranskanperunat, suklaa, vohvelit ja
luostarioluetkin.

Finland United Romanian Calafatissa 2018 yhden pelaajan kotiseuduilla. Ilari
Havukainen kolmas oikealla takarivissä.
Belgia on maana hyvin erikoislaatuinen. Maa on hyvin tiiviisti asutettu ja jaettu
moneen eri kieli- ja hallintoalueisiin. Tämä on aiheuttanut vuosisatojen ajan
vastakkainasettelua esimerkiksi pohjoisen hollanninkielisen flaamien alueen
(Flanderi) ja eteläisen ranskankielisen vallonien alueen (Vallonia) välillä. Poliittinen
järjestelmä on hyvin monimutkainen lukuisine hallintokerrostumineen ja
parlamentteineen. Myös Brysselin kaupungissa on 19 eri itsenäistä kuntaa. Toisaalta
esimerkiksi terveydenhoitojärjestelmä on täällä aivan maailman parhaimmistoa ja
hoitoon pääsyä ei tarvitse jonottaa. Julkinen liikenne toimii myös hyvin ja palveluita
on saatavilla hyvin keskustojen ulkopuolella. Erityisesti erikoisliikkeet ja pienet
elintarvikekaupat ovat pitäneet täällä pintansa. On erityisen mukavaa asioida

esimerkiksi juusto- ja lihakaupassa erikseen tai hakea tuoretta leipää kulman takaa
leipomosta aamuisin.
Brysselin valtakielen ranskan ja hollannin lisäksi Belgiassa puhutaan saksaa. Bryssel
taas on hyvin kansainvälinen kaupunki, jossa asuu lähemmäksi 180 eri kansallisuutta,
joista suurimmat muualta muuttaneet kansallisuudet ovat ranskalaiset, marokkolaiset
ja romanialaiset. Yli 70 % kaupunkilaisista on juuret jossakin muualla kuin Belgiassa.
Kansainvälisyys on tuonut tullessaan tietenkin haasteita, mutta myös paljon hyvää.
Ulkopuolelta tulevan on helppo rakentaa sosiaalisia suhteita, kun eri kansallisuudet
ovat tottuneet tulemaan toimeen yhdessä ja niin moni on tullut tänne muualta.
Kaupunkina Bryssel ei ole kovin suuri verrattuna esimerkiksi Pariisiin tai
Lontooseen, mutta kulttuurielämä ja erityisesti ruoka- ja ravintolakulttuuri ovat hyvin
rikkaita.
Onneksi täällä hyvin vakavaksi 2020-2021 mennyt koronatilanne on nyt helpottanut
ja ravintolat saavat taas olla auki normaalisti. Ravintolaruoka ja -juoma ovat
huomattavasti halvempia täällä kuin Suomessa. Ihmiset myös tykkäävät käyttää
palveluita, joka näkyy tarjonnassa sekä sen laadussa huolimatta siitä missä päin
Belgiaa ollaan. Ruokalistalta voi löytää Pohjanmeren simpukoiden ja osterien lisäksi
vaikkapa fasaania tai gratinoituja endiivejä.
Ilari Havukainen

Muuttomiehet Ilari, veli Aleksi ja isä Kyösti 21.7.2017 lähdössä Rovaniemeltä kohti
Brysseliä.

Liikkuminen kunniaan
Kun nyt lähet liikenteeseen

Erräät lähtöö kiireen kanssa

kato kuka tulloo viereen.

jopa kesälomamatkaan.

Sit sovittele mieles´tila

Eikun vilikku vasemmalle

jottei reissu mänis pieleen.

ja täyttä vauhtii hatkaan.

Kuskipaikan jakkaralle

Kerkii vielä ohittaissaan

kuuloo monenlaista ”juttuu”

keskisormii näyttää.

”No eikö se nyt piälleen suanu

Näin valtateihen "ritari"

jottai parempata nuttuu!”

yhä tyhmemmältä näyttää.

Vuan eipä tuosta kuskin toinna

Nyt kura lentää tuulilassiin

suurta surruu kantoo.

kun tyyppi etteen kurvoo.

Kiäntele vuan autonrattii

Pyyhkimiä pittää käyttee

ja kurki taivaan rantoo.

ja vettä lassiin survoo.

Nyt valtatielle piästyäsi

Vuan kiire loppuu heti kohta

teprakuuttas lissää.

jo jarruvalot loistaa.

Taustapeilii vilikastessa

Ritarinnii kiireen halun

"Jo Sisu tullo sissää"

peltitoloppa poistaa.

Turvavällii jotkut autot

Puskuriin tuas ropsirekka

eivät taho muistoo.

on jälleen liimautunna.

Liukkaammallai kelillä

Tuntuu jotta kaasulätkä

voip nastapyöräi luistoo.

lattiiseen ois kiilautunna.
Jatkuu seuraavalla sivulla

Minkä tähen teihen kunkut

Polokupyöräimmeisellä

suavat lakkii rikkoo?

on tila joskus niukka.

kun mittaris on ysinolla.

Annettaisko lisätilloo

Onko rajottimes vikkoo?

jottei olo heillä tiukka.

Joka kuskin taskussa

Toki meissä kaikissa on

nyt kännykkä jo makkoo.

lajin verran vikkoo.

Vuan korvalle jos nostelet

Yritettäis pinnistellä

suat varrautua sakkoon.

jottei lakkii tarviis rikkoo.

Moottorpyörä porukka

Kyllä se ois mukavampoo

nyt vastaan ajoo tiukkoo.

kaikkiin meijän ajjoo.

Puolivalo lamppujen

Kun ei selekärangan yläpiässä

on käyttö heilä niukkoo.

Koko kaista käyttee pittää
näin on heillä valta.
Ohittoo jos lauma pitäis
pyyvä siunaus taivahalta.

Vilikut sekä ajovalot
unohtua meinoo.
Suojatielle tultaessa
kiireestäs nyt heivoo.

nimimerkki Amiska

Sukuseuran hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt 2022- 2023
Martti Havukainen, puheenjohtaja, tuotemyynti
JOENSUU 050 5914459
martti@havukainen.com
Leena Väistö, varapuheenjohtaja
TOHMAJÄRVI 040 5145926
lessunoma@gmail.com
Aimo Turunen, sihteeri,
PUHOS (KITEE) 0400 579365
aimokturunen@gmail.com
Heini Ketolainen, rahastonhoitaja, jäsenrekisteri
KESÄLAHTI (KITEE) 040 5472142
hketolainen@gmail.com
Pekka Havukainen
KITEE 0500 128713
rvpekka@gmail.com
Tuula Aavamäki
KERAVA 040 5141961
tuula.aavamaki@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
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Summa

Maksu välitetään saajalle maksujen välityksen ehtojen mukaisesti
ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren englit villkoren för
betalningsförmedling och endast till det kontonummer som
betalaren angivit.
PANKKI BANKEN

