LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2008
PÄÄTOIMITTAJA HARRI LIIKANEN

Kuva: Harri Liikanen

Posti vie ja posti tuo
– Liikaslinkinkin!

Miten Liikalassa ennen elettiin s. 7-10 • Puhuva vaakuna s. 11 • 20 vuoden takaa s. 12
Lähde Karjalaan s. 18 • Kokkola kutsuu sukukokoukseen s. 19 ja paljon muuta…
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JOITAKIN TEKSTIVIESTEJÄ
Viime aikoina on jostakin kumman syystä puhuttu paljon tekstiviesteistä, joita moni kutsuu myös tekstareiksi. Viestien
sisältö vaihtelee. Kirjoitustyyli on kirjoittajasta, asiasta ja vastaanottajasta kiinni, mutta olen pannut merkille, että kirjoittaminen on usein vähän huolimatonta. Esimerkiksi isoja kirjaimia ei aina käytetä. Nyt minä en kuitenkaan aio matkia näitä
laiskureita, vaan kirjoitan, kuten koulussa opetettiin. Yritän viestittää asiaa, sukuseura-asiaa.
On kevät. Uusi Liikaslinkki on punnerrettu ulos ja nyt on sitten aikaa vaikka hoitaa puutarhaa ;-) Viime vuosi on jo kaukana takana. Siitä on tullut historiaa. Sukuseuran osalta siitä tuli muhkea vuosi. Vuoden lopussa jäsenrekisterissä oli nimiä
enemmän kuin koskaan ja jäsenmaksu jäi maksamatta vain harvalta. Ennätystulos tuntuu hyvältä, mutta samalla se tuo
paineita. Toiminnan pitää olla sellaista, että jäsen haluaa olla mukana jatkossakin. Kiitos kaikille vanhoille jäsenille, että
olette jaksaneet olla mukana ja tukea toimintaamme, ja lämmin tervetulotoivotus uusille jäsenille mukaan toimintaan.
Saimme myös uusia työmyyriä ja siitä kiitos heille. Olen joskus aikaisemminkin sanonut, että iso joukko pystyy isoihin
tekoihin, joten tästä on hyvä jatkaa.
Edellisessä ”viestissä” käytin yhtä hymiötä. Wikipedia- tietosanakirja sanoo siitä seuraavaa: ”Hymiö on Scott Fahlmanin
19.9.1982 keksimä tapa lisätä tekstimuotoisen esityksen, kuten sähköpostin tai uutisartikkelin, ilmaisuvoimaa. Hymiö,
esimerkiksi :-), muodostuu normaaleista ASCII-merkeistä ja se voidaan tulkita kääntämällä mielessään kuviota yhdeksänkymmentä astetta myötäpäivään. Tällöin merkkien voi mieltää esittävän naamaa silmineen, nenineen ja suineen; nenä eli
viivamerkki tosin jää usein pois. Monet nykyiset keskusteluohjelmistot ovat ottaneet tavaksi korvata tekstipohjaiset hymiöt
graafisilla, piirretyillä hymiöillä, jolloin ne myös ovat katselusuunnassa oikein päin. Hymiöt ovat yleisiä nuorisokulttuurissa esim. tekstiviesteissä.”
Heinäkuussa on taas aika kokoontua sukukokoukseen. Nyt ollaan Kokkolassa ja tarkoitus on kokoontua iloitsemaan ja
olisihan se mukava, että meitä olisi paljon koolla. Itse odotan näkeväni paljon serkkuja, kun tuo Liikasia täynnä oleva Reisjärvi on lähellä ja nekin, jotka ovat pois sieltä lentäneet, saapunevat katselemaan entisiä kulmia ja tapaamaan sukulaisia.
Kutsu sukukokoukseen on toiseksi viimeisellä lehdellä. Kun sinne selviät, ilmoittaudupa saman tien ja varaa majoitus.
Elokuussa yritämme vielä kerran matkan järjestämistä. Asiasta on ilmoitus toisaalla tässä lehdessä. Matka pistettiin toimintasuunnitelmaan ”yleisön pyynnöstä”, joten nyt voisi odottaa matkan toteutumista meidänkin osalta. Matkaksi on valittu kiertomatka, jotta se olisi monipuolinen. Johanneskin on matkan varrella. Matka on Johannes-seuran matka, joten se
toteutuu joka tapauksessa ja matkalle voi ilmoittautua vaikka yksinkin.
Lopuksi. Oletko tullut ajatelleeksi, että matkapuhelimestasi voisi olla apua, vaikka itse et pysty sitä käyttämään? Jos saat
sairauskohtauksen, tallennettu ICE- numero voi auttaa omaisten tavoittamisessa. Omaisten nimiä on varmasti puhelimen
muistissa, mutta kuka kukin on. Ongelmaan on keksitty nerokas ratkaisu. Puhelimeen tallennettava ICE- numero tulee
englanninkielisistä sanoista ”in case of emergency”, hätätapauksessa. Lähimmän omaisen nimi tallennetaan puhelimen
muistiin nimellä ICE tai esimerkiksi ICE 1 äiti, ICE 2 isä tai ICE vaimo. Samalla on kerrottava asianomaiselle, että näin on
tehty, jotta osaavat tarvittaessa kertoa soittajalle mahdollisista sairauksista tai lääkityksestä. Jotta numero toimisi ulkomaillakin, numero pitää laittaa kansainvälisessä muodossa maanumeroineen, esimerkiksi minun tapauksessa +358405025939.
Puhelinnumeron ensimmäinen nolla jää tällöin pois ja + alussa hakee automaattisesti sopivan operaattorin. Pelastushenkilöstö ymmärtää ainakin soittaa oikeaan numeroon nähdessään ICE-numeron ja nyt me Liikaset. Toivottavasti sitä soittoa ei
koskaan tarvita.
Hyvää jatkoa kaikille lukijoille. Tavattaneen Kokkolassa?

Harri Liikanen
UUSIA JÄSENIÄ
Hovimestari
Heikki Liikanen, ESPOO
Kangasniemen sukuhaara

Yrittäjä
Ilkka Tiusanen, MIKKELI
Ristiinan sukuhaara

Hammasteknikko, viittomakielen
tulkki
Auli Vaarala, ESPOO
Mikkelin sukuhaara

Sydämellisesti tervetuloa sukuseuratoimintaan.

Korjaus
Viime numerossa ilmoitimme Anne-Mari Mourzaghin sukuhaaran väärin. Se on Korpilahden sukuhaara eikä Kangasniemen. Pahoittelemme tekemäämme virhettä.
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VIHITTYJÄ

Erkki Kalevi Liikanen
s. 13.10.1929 Sortavala
k. 5.2.2008 Kajaani
Kangasniemen sukuhaara
Hannu Liikanen
s. 30.1.1950 Kangasniemi
k. 20.3.2008 Lahti
Kangasniemen sukuhaara
Sukuseura kunnioittaa vainajien muistoa ja ottaa osaa omaisten suruun.

SYNTYNEITÄ
Carita Liikanen on saanut Forssassa
16.2.2008 pojan, joka 13.4. sai kasteessa nimen Sami Mikael Liikanen.
Caritan isä oli 20.3. kuollut Hannu
Liikanen Kangasniemen sukuhaarasta ja äiti Sirpa, joka kuoli jo 2002.

Satu ja Rami Niemelä ja morsiusneidot Heta ja Asta
16.6.2007 Espoon tuomiokirkossa
vihittiin Satu Tanner ja Rami Niemelä. Morsiusneitoina toimivat parin
tyttäret Heta 3 v. ja Asta 2 v. Perheen
yhteiseksi nimeksi tuli Niemelä. Sadun äiti on Riitta Tanner-Tuominen
Kangasniemen sukuhaarasta.
18.8.2007 vihittiin avioliittoon Toholammin kirkossa Pasi Paloranta ja
Saija Koivukoski. Pasin vanhemmat
ovat Pirkko ja Päiviö Paloranta. Pirkko on Hilja (o.s. Liikanen) ja Aimo
Puurulan tytär. Kangasniemen sukuhaara.

Toni ja Kaisa Kuva: Saku Soukka
15.3.2008 vihittiin Helsingissä Suomenlinnan kirkossa Kaisa Pastila ja
Toni Liikanen. Vihkimisen toimitti
Kaisan täti pastori Aino Mäki-Punto
Porvoon suomalaisesta seurakunnasta.
Morsiusneitona toimi Kaisan siskon
tytär Emilia Suokas ja sulhaspoikana
Tonin veljen poika Jacques Liikanen.
Tonin vanhemmat ovat Tuula ja Harri
Liikanen Kangasniemen sukuhaarasta.
Kaisan sukunimi ei vaihtunut.
19.4.2008 vihittiin Vanajan kirkossa
Hämeenlinnassa jääkiekkomaalivahti
Joni Puurula ja Laura Sarrala. Jonin
vanhemmat ovat Riitta ja Pentti Puurula. Pentti on Hilja o.s. Liikanen ja
Aimo Puurulan poika. Kangasniemen
sukuhaara.

Helmi Hiltunen
Mikkelin Asilan sukuhaaran tämän
hetken nuorin ilmeisesti 27.2.2008
Espoossa Jorvin sairaalassa. Hän on
Helmi Hiltunen, jonka muut nimet
paljastetaan äitienpäivänä, jolloin
kastaminen tapahtuu. Prinsessan mitat
olivat 2985 g ja 49 cm. Äiti on Linda
Hiltunen, o.s. Ekroos ja isä Jani
Hiltunen, isoäiti Anne Ekroos ja
isoisoäiti Helga Marjatta Lehti, o.s.
Liikanen.
Maija ja Antti Laahaselle on syntynyt
toinen lapsi 1.4.2008 (Aprillia?) Viitasaarella. Maijan vanhemmat ovat
Kaija ja Markku Rossi, joka on Elina
(o.s. Liikanen) ja Olavi Rossin poika.
Kangasniemen sukuhaara.
Sukuseura onnittelee vanhempia ja
isovanhempia, jotka voivat vielä nauttia näistä pienimmistä.

Teemu ja Heidi Saloranta
22.9.2007 Säynätsalon kirkossa vihittiin Teemu Matilainen ja Heidi Saloranta. Perheen yhteiseksi nimeksi tuli
Saloranta. Teemun äiti on Riitta Tanner-Tuominen Kangasniemen sukuhaarasta.
29.12.2007 vihittiin Reisjärven kirkossa Pauliina Hylkilä Reisjärveltä ja
Juho Pylvänäinen Kangasniemeltä.
Pauliinan vanhemmat ovat Seija ja
Jouko Hylkilä. Seija on Hilja (o.s.
Liikanen) ja Aimo Puurulan tytär
Kangasniemen sukuhaarasta.

Joni Puurula Internet-kuvassa

UUSIA YLIOPPILAITA
Syksyllä 2007 kirjoitti ylioppilaaksi
M H A Liikanen Sotkamon lukiosta.
Onnittelemme valkolakin johdosta ja
toivotamme menestystä jatkoopinnoissa.
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KIHLAUTUNEITA

VUODEN TYÖNTEKIJÄ

KIITOKSIA

24.11.2007 kihlautuivat Yyterin rannalla tuotantopäällikkö, DI Tuomas
Lampinen ja tradenomiopiskelija Mia
Liikanen. Mian vanhemmat ovat
Mirja ja Pekka Liikanen Kangasniemen sukuhaarasta ja Tuomaan vanhemmat Kyllikki ja Eero Lampinen.

Toni Liikanen valittiin vuonna 2007
mainostoimistonsa (Y&R Brands)
Vuoden Työntekijäksi. Parasta oli
ehkä se, että samalla tuli palkankorotus. Toni toimii AD:nä (Art Director).
(Toni on taittanut Liikaslinkin numerot 2/2003 – 1/2007.)
Sukuseura onnittelee huomionosoituksen johdosta ja kannustaa yhä raivoisampiin suorituksiin.

Sukuseura onnittelee pyöreitten merkkipäivien johdosta, kuten hyvin tiedätte. Olemme saaneet onnitteluista kiitoksiakin. Tässä pari viimeisintä kuvan kera.

ANSIO- JA
KUNNIAMERKKEJÄ
Suomen Pankin pääjohtaja Erkki
Liikanen sai Suomen Leijonan suurristin itsenäisyyspäivänä 2007. Merkkejä jaettiin vain yksi. Se on korkein
tämän ritarikunnan kunniamerkeistä ja
neljänneksi arvostetuin kaikkien kunniamerkkien joukossa. Helsingin Sanomien haastattelussa Erkki totesi mm
seuraavaa:
”Minun suhteeni tähän traditioon
(merkkien jakoon) on sellainen, että se
on yksi tasavallan tavoista osoittaa
arvostustaan, ja kansalaisena haluan
kunnioittaa sitä.”
”Minulla on ollut etuoikeus olla kolmessa julkisen tehtäväkentän lohkossa, ja olen niistä kiitollinen.”
Nykyistä tehtävää ennen on ollut kansanedustajakausi, ministerivastuu ja
Brysselin jakso. Erkin isä oli ensimmäinen sukuseuran esimies Eino Liikanen.
Maija Kiljala Reisjärveltä sai
13.2.2008 Kirjastoseuran kultaisen
ansiomerkin 30- vuotisesta toiminnasta kirjastotoimen alalla. Hän on ollut
kirjastolautakunnan puheenjohtajana,
koulukirjaston hoitajana ym. Maijan
äiti oli Elina Rossi, o.s. Liikanen.
Sukuseura onnittelee lämpimästi näitä
Kangasniemen sukuhaaraan kuuluvia
ansioituneita ja kannustaa yhä raivoisampiin suorituksiin. Olemme
ylpeitä jäsentemme menestyksestä.

LISÄYS
MERKKIPÄIVIIN 2008
85 v
8.9. Maire Inkilä,
KEMINMAA (Ko)

Kiitän muistamisesta
merkkipäivänäni.
Jouko

VALMISTUNEITA
Laura Kaarto on valmistunut teologian maisteriksi Helsingin yliopistosta
17.12.2007. Lauran vanhemmat ovat
Tuulikki ja Juhani Kaarto Kangasniemen sukuhaarasta. Laura on nyt
töissä Toivakan seurakunnassa ja
vihitään papiksi 8.6.2008 Lapuan
kirkossa.
Maria Henriikka Puurula on valmistunut artenomiksi Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonlinnan yksiköstä
21.12.2007 Maria on Kirsti ja Aaro
Puurulan tytär. Aaron vanhemmat
ovat Hilja (o.s. Liikanen) ja Aimo
Puurula. Kangasniemen sukuhaara.

Jouko Himanen
Kiittäen.
Saara

Laura Pauliina Liikanen on valmistunut teologian maisteriksi Helsingin
yliopistosta 10.3.2008. Lauran äiti on
Irja ja isä Kari Liikanen Kangasniemen sukuhaarasta.
Mia Liikanen on valmistunut
28.3.2008 tradenomiksi Etelä-Karjalan
ammattikorkeakoulusta liiketalouden
koulutusohjelmasta. Suuntautumisvaihtoehtona oli markkinointi. Mian
sukujuuret ilmenevät kihlautuneitten
osastolta.
Sukuseura onnittelee valmistuneita ja
toivottaa menestystä tulevassa työelämässä.

REISIKKÄISTÄ
SANOTTUA
Helsingin Sanomien (HS 7.2.2007)
mukaan akateemikko Kustaa Vilkuna
kirjoitti vuonna 1930 Reisjärven asukkaista seuraavasti:
”Reisikkäät on niin läheltä persessilimää kotosi, ettei kehtaa sanuakaa.”

Saara Kröpi

MERKKIPÄIVÄLUETTELO 2009
Seuraavaan numeroon laitamme entiseen tapaan seuraavan vuoden merkkipäiväluettelon. Jos et halua nimeäsi
siihen luetteloon, pyydämme ilmoittamaan siitä lokakuun loppuun mennessä Harri Liikaselle. Yhteystiedot
ovat takasivulla. Jos haluat, voimme
nimen yhteyteen laittaa maininnan
”Matkoilla”, ”Ei vastaanottoa” tms.
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RIITTA TANNER-TUOMINEN, UUSI JÄSENSIHTEERI
Jäsenrekisterin hoito siirrettiin 1.5.2004 sihteeriltä ”päätoimiselle” jäsenrekisterin hoitajalle. Ensimmäisenä tässä tehtävässä on toiminut Tiia Kumpumäki Kokkolasta, joka oli tarjonnut apuaan sukuseuralle. Neljän vuoden urakan jälkeen Tiia
luovutti 1.5.2008 lukien jäsenrekisterin hoitajan tehtävät Riitta Tanner-Tuomiselle. Samalla lyhennämme tehtävänimen
jäsensihteeriksi. Seuraavassa uusi ”työmyyrä” esittäytyy meille kaikille. Samalla kiitämme Tiiaa antamastaan arvokkaasta
työpanoksesta sukuseuran hyväksi.

Olen uusi jäsensihteerinne.

Kuka sitten olen ja mistä
tulen?
Olen Riitta Tanner-Tuominen o.s.
Liikanen ja olen syntynyt Lahdessa
15.9.1952 Sulo ja Anna-Katri Liikasen toisena tyttönä. Isovanhempani
olivat Elli ja Niilo Liikanen ja lapsuuteeni kuului myös kiinteästi isoisäni
äiti Alma. Isoisäni on syntynyt Kangasniemellä, mistä johtuen vierailut
sukulaisiin Kangasniemelle olivat
oleellinen osa elämäämme. Lapsuudessani sukulaissuhteet olivat erittäin
tärkeitä ja eri sukupolvien yhteistoiminta ja yhdessä tekeminen korostui.
Elämän kulkua.
Koulua tuli käydyksi kansa- ja kansalaiskoulun verran ja sitten työelämä
Helsingissä kutsui. Perhe alkoi kasvaa
1970, jolloin Tuomo syntyi ja pari
vuotta siitä eteenpäin syntyi Teemu.
Olin lasten kanssa kotona ja hoidin
siinä muutaman muunkin lapsen.
Poikien aloittaessa koulun totesin,
ettei minulla ole oikein ammattia ja
lähdin opiskelemaan vaatturiksi. Valmistuttuani pyöritin omaa yritystä
muutaman vuoden ja samalla pyöräytin yhden tytön maailmaan eli
Sadun.
Jouduin lopettamaan vaatturin työt
allergian ja astman takia. Yrityksen

lopettamisen jälkeen siirryin puhdistusalalle työnjohtotehtäviin. Työn
ohessa sain kaksi tytärtä Tarun ja
Sinin. Työn loputtua lamavuosina tein
määräaikaisia työsuhteita ja opiskelin.
Lopulta ryhdyin tekemään harrastuksesta itselleni työn. Olen nimittäin
ollut asukastoiminnassa mukana vuodesta 1974 erilaisissa luottamustehtävissä. Nyt olen isännöinnin ammattitutkinnon sekä teknisen isännöinnin
tutkinnon suorittanut. Työkseni opetan
isännöitsijöitä, kiinteistösihteerejä ja
vahinkosaneeraajia sekä otan alan
näyttöjä vastaan. Lisäksi suunnittelen
uusia koulutuksia. Viimeisin kohdistuu asunto-osakeyhtiön hallituksille.
Työni vaatii minulta vielä lisäopiskelua, joten opiskelen tällä hetkellä ammatillisessa opettajakorkeakoulussa
Haaga-Heliassa pedagogiikkaa ja
valmistun vuodenvaihteessa aikuiskouluttajaksi. Olen muuttanut asustamaan Helsingistä Tuusulaan Hyrylän
keskustaan vuoden 2006 joulukuussa.
Perheemme on kasvanut lasten puolisoiden myötä ja minulla on kaksi
ihanaa lastenlasta ja kolmannen syntymää odotellaan toukokuussa.

vuosia suunnitellut liittymistä sukuseuraan, mutta se vain oli jäänyt tekemättä. Sukuseuran 20-vuotisjuhlien
lähestyessä Mikkelissä sain vihdoin
viimein liityttyä sukuseuraan ja osallistuin mieheni kanssa sukuseuran
kokoukseen ensimmäisen kerran.
Siellä tuli julki, ettei minulla ollut
tietoa, mihin sukuhaaraan kuulun ja
sitä ryhdyttiin selvittelemään. Nyt
tiedän, että kuulun Kangasniemen
sukuhaaraan. Myös veljeni liittyi sukuseuraan ja olen saanut yhteyden
serkkuihini ja myös heistä jo osa on
liittynyt mukaan. Serkkujen tapaamisenkin olemme järjestäneet jo kerran
ja se oli mielenkiintoinen tapaaminen,
koska emme olleet tavanneet toisiamme osaa yli 30 vuoteen. Nyt pidämme
yhteyttä tiiviimmin. Olemme myös
koonnet yhteen tietoa nyt elossa olevista ja kuolleistakin henkilöistä, jotta
saamme myös meidän sukutaulut
kuntoon. Olemme myös koonneet sitä
tietoa suvusta, mitä nyt on vielä mahdollista saada sukumme vanhimmilta
henkilöiltä. Mielenkiinnolla odotan
seuraavaa sukukokousta Kokkolassa ja
uusien sukulaisten tapaamista.

Harrastukset

_____________________

Harrastuksiini on kuulunut pitkään
toimiminen Nuorisoseura Karjalan
Nuorissa erilaisissa tehtävissä hallituksen jäsenestä puheenjohtajaan sekä
erilaiset asukastoimintoihin kuuluvat
asiat. Lisäksi olen mukana Aytoiminnassa ja sielläkin on tullut tehdyksi piiritasosta alaspäin kaikkea
mahdollista. Lomilla pyrimme matkustelemaan sekä kotimaassa että
ulkomailla.
Miten sitten tulin sukuseuraan.
Olen vuosien saatossa Lahdesta lähdettyäni ollut hyvin vähän sukuun
yhteydessä vallankin sen jälkeen, kun
isovanhempani kuolivat. Isäni sisarustensa kanssa on ollut sukuseuran perustajajäseniä ja tästä sisarusparvesta
on elossa enää setäni Rauno. Olin

YHTEYSTIEDOT AJAN
TASALLE
Olemme aina silloin tällöin muistuttaneet, että on tärkeää ilmoittaa muutokset yhteystiedoissa. Teemme sen taas,
koska on työlästä hakea uudet tiedot
väestörekisteristä tai puhelinluetteloista ja sähköpostiosoitteitahan ei oikein
löydy mistään. Ongelmaa lisää se, että
osa on kieltänyt tietojensa luovutuksen
ja silloin yhteys jäseneen voi katketa
kokonaan. Osoitteiden hausta on suuri
vaiva ja se lisäksi maksaa. Pyyntö
koskee postiosoitteen ja sähköpostiosoitteen muutoksia. Jos et ole ilmoittanut sähköpostiosoitetta, ilmoitapa se nyt. Jäsensihteerikin on varmasti
kiitollinen. Kiitos.
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PUDASJÄRVEN SUKUHAARA HAHMOTTUMASSA
Tähän saakka Pudasjärven sukuhaaran asioita on pannut talteen omien toimien ohella Harri Liikanen. Tulokset ovat olleet
siksi varsin laihat. Viime syksynä tilanne parani yllättäen, kun saimme yhteyden Olli Liikaseen. Saimme hänestä jäsenen ja
kun sitten rohkenimme pyytää häntä Pudasjärven sukuhaaran vastuuhenkilöksi, vastaus oli myönteinen. Hallitus päätti
sitten, että 1.2.2008 vastuu luovutetaan hänelle ja näin sitten tapahtui. Lisäarvoa antoi se, että hän kuuluu isän puolelta
Kangasniemen sukuhaaraan, ja sitäkin hän on tutkinut.
Jo Vappuna saimme konkreettisia tuloksia, kun jäsenten nähtäväksi laitettiin ensimmäiset sukutaulut jäsensivuille. Niissä
näkyy yli 200 henkilön tiedot. Lähtöhenkilö on Olli Liikanen tai Häyrynen, joka syntyi noin 1609 Pudasjärvellä. Olli oli
saanut tämän lähtöhenkilön alkutiedot Aili Pelttari-Jurmulta, joka on myös asioita tutkinut. Ollin pojat, Heikin ja Knutin
elävä Olli oli löytänyt vuoden 1599 voudintileistä. Maininta ”Liikanen tai Häyrynen” johtuu siitä, että nimi saattoi vaihtua
talosta toiseen muutettaessa. Tähän saanemme täsmällisempää tietoa myöhemmin.
Olli esittelee omassa, alla olevassa esittelyssään, miten työ jatkuu, joten katsopa sitä.

PUDASJÄRVEN SUKUHAARAN VASTUUHENKILÖ
OLLI LIIKANEN
Synnyin 1975 Kajaanissa, josta matka vei vanhempieni työn vuoksi
Kotkaan joulukuussa 1979 ja edelleen Poriin keväällä 1986. Lukion
päätyttyä muutin Helsinkiin opiskelemaan kemiaa yliopistossa. Valmistuin ensin kemistiksi 1999, minkä jälkeen suoritin opettajan pedagogiset
opinnot kevääseen 2000 mennessä. Sain heti syksyllä 2000 työpaikan
Meilahden yläasteelta, ja virka vahvistui samasta paikasta 2004.
Tiedot esivanhemmista kiinnostivat jo viidesluokkalaisena, mutta
varsinainen kipinä syttyi yhdeksännen luokan aikana. Kotitalouden
perhekasvatuksen tunnille piti laatia sukupuu. Vähän ennen sukupuun
esittelyä olin isovanhempien luona Kajaanissa, jossa isoisä löysi kaapista isomummini serkun tekemän selvityksen. Vuosiluvut ja päivämäärät
ja ihmiskohtalot tekivät vaikutuksen. Päätin tehdä vastaavanlaisen selvityksen itsekin. Pikkuhiljaa lukion alkuvuosina lueskelin sukututkimusoppaita ja keräsin kirkkoherranvirastoilta tietoja esivanhemmista.
Vähitellen aloin tilata maakunta-arkistoista Porin kirjastoon mikrofilmirullia, joita piti käydä tutkimassa myös ylioppilaskirjoitusten välipäivinä. Tutkimuksesta ei lopulta tainnut olla suurta haittaa. Lopputulos yokirjoituksissa oli 4 laudaturia ja kaksi magnaa. Varsinainen paratiisi
aukeni Helsinkiin muuton myötä, kun pääsin Kansallisarkiston aarteiden kimppuun. Suurimmat katkokset sukututkimustyöhön olivat kesätyövuosina, mutta opettajan työt aloitettuani joka kesä olen arkistossa
istunut.
Sukuseuraan päädyin eläkkeelle siirtyneen kollegani myötävaikutuksella. Hän oli tavannut sukuseuramme puheenjohtajan Valtakunnallisessa Sukutapahtumassa Liikasten sukuseuran osastolla ja maininnut Harrille minusta. Harrin otettua yhteyttä liittyminen tapahtui nopeasti. Olin
hieman aiemmin kuullut serkkuni kautta sukuseurasta, joten ajatus
liittymisestä ei ollut kovin vieras.
Vaikka minut on nimetty Pudasjärven
sukuhaaran vastuuhenkilöksi, aloitin
toiminnan täydentämällä Kangasniemen sukuhaaran (johon kuulun isäni
puolelta) sukutauluja. Lisäykset olivat
mm. tyttärien perheitä ja vihkipäiviä.
Pudasjärven sukuhaaran (johon kuulun
äitini puolelta) lähtöhenkilö on tiedossa ja sen lisäksi erinäisiä muita tietoja.
Näitä alan koostaa kevään aikana
sukutauluiksi. Mikäli jollakulla on jo

tähän liittyvää materiaalia, otan mielelläni tiedot vastaan.
Toinen harrastukseni sukututkimuksen lisäksi on musiikki. Klassinen
musiikki vei mukanaan ollessani yhdeksän vuotta, ja huilunsoiton aloitin
hieman ennen 10. syntymäpäivää. 15vuotiaana tartuin mahdollisuuteen
aloittaa fagotinsoitto. Eri puhallinorkestereissa olen ollut mukana vuodesta 1988. Niissä olen päässyt kokeile-

maan myös vaskipuhaltimia, jopa sen
verran, että tuubaa olen soittanut useammalla keikalla! Oman soittamisen
lisäksi käyn usein konserteissa. Helsingin kaupunginorkesterin kausikortin hankin muutama vuosi sitten.
Terveisin
Olli Liikanen
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MITEN ENNEN LIIKALASSA ELETTIIN
Numerossa 1/2006 aloimme julkaista artikkelia Liikalan tilasta ja sen asukkaista. Seuraavat osat olivat Liikaslinkeissä
2/2006 ja 1/2007. Viime numerossa tila loppui, mutta nyt voimme julkaista kirjoituksen viimeisen osan.
Aikaisempien sukupolvien aikana talot ja tilat olivat omavaraisia. Kaikki tuotettiin itse. Naiset hoitivat karjan, säilöivät ja
suolasivat, laittoivat ruuan, kävisivät marjassa, siivosivat, keritsivät lampaat, kehräsivät, kutoivat ja ompelivat. Miehet
tekivät puutöitä ja sepän töitä, viljelivät ja korjasivat viljaa, puivat ja jauhoivat jyvät jauhoiksi. Molemmat kävivät kalassa
ja olivat heinäpellolla. Kiirettä riitti aamuvarhaisesta myöhään iltaan.

Kuvat 27-29. Aitoissa asuttiin kesällä ja säilytettiin mm. vaatteita

Kuva 30-32 . Emäntä Eijalla on päässään äitinsä morsiushuntu (kuva 30). Oikealla olevissa koreissa on koivusta vuoltua
kaarnaa ja koivusta punottua köyttä (kuvat 31-32)
Tuohesta tehtiin entisaikaan mitä erilaisimpia esineitä kuten virsuja, koppasia, eväskontteja, tuohituppeja, voivakkasia,
virsuja, pesuhuosiaimeja, köyttä ym. Parhaan tuohilaadun saa kuusimetsissä kasvavista hilsevalkopintaisista koivuista.
Tuohta on käytetty pesusienenä. (Perinnetietoa Luusniemen Kujaisten ajoilta.)

Kuvat 33-34. Oikeanpuoleisessa aitassa säilytettiin talossa kuolleen läheisen ruumista, siksi kunnes oli saatu arkku tehtyä.
Oikeanpuoleisessa kuvassa on Eeva ja lapset Veikko (7 v.) ja vastasyntynyt Sirkka Liisa (3 kk) isä Toivon arkun äärellä
Ensiksi ruumis pestiin haalealla vedellä. Pesun jälkeen ruumis puettiin puhtaanvalkoiseen pukuun tai kuolinpaitaan. Sitten
haettiin ruumislauta aitasta ja sen päällä ruumis kannettiin aittaan odottamaan arkun tekoa. Myös surujuhla alkoi kotoa.
Tavallisesti ruumis haudattiin sunnuntaina, jolloin vieraita saapui jo lauantaina omine ruokineen surutaloon. Illalla syötiin
kevyt iltapala ennen seurojen alkua. Seuroissa veisattiin virsiä ja usein oli mukana maallikkosaarnaajakin. Aamulla ruumis
oli nostettu ulos ja arkun kansa avattu. Siunaus tapahtui haudalla ennen kirkon menoja. ”Tomu palajaa maahan, josta se on
otettu ja Henki palaa Jumalan tykö, joka on sen antanutkin.” (Perinnetietoa Luusniemen Kujaisten ajoilta.)
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Kuvat 35-36. Liikalan puusee on päärakennusta vastapäätä olevan aitan toisessa kerroksessa, jonne pääsee kipuamaan
puisia portaita pitkin. Ylhäällä avautuu keskellä aittaa suorakolmion muotoinen ”laatikko”, jossa on kuusi reikää.

Kuvat 37-40. Aitassa säilytettiin työkaluja. Alarivin oikealla olevasta kuvasta löytyy väline, jolla tehtiin sammioita, joissa
säilytettiin lihaa, kalaa ym.

Liisa kertoo Liikalan omavaraisesta elämästä

Kuva 41. Liisa Helasniemi o.s. Liikanen, Liikalan nykyisen isännän Pentti Liikasen täti
Liikalan vanhassa maalattiapohjaisessa navetassa oli 15 lehmää. Talvella niiden lanta jätettiin navetan lattialle ja se nosti
lämpötilaa jonkin verran. Kiviseinät olivat talvisin usein valkoisena huurteesta. Lehmät lypsivät vain osan vuotta. Keväisin
kun saatiin vasikoita, lehmät alkoivat lypsää maitoa ja maitoa saatiin pitkän tovin, jolloin saatiin kirnupiimää ja voita. Oli
myös hevosia, lampaita ja sikoja ja toisinaan myös kanoja, jotka olivat usein huonoja munimaan.
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Kuvat 32-44. Vasemmassa kuvassa on takana vanha sauna ja oikealla liiteri. Oikealla on Liikalan puuliiteri, jonka toisessa päässä on aitta. Takana vasemmalla olevassa vanhassa saunassa ovat syntyneet monet Liikalan talon lapsista.

Kuvat 45-47. Vanha navetta ei ole tällä hetkellä enää käytössä, sauna toimii mainiosti joka päivä.
Pellolla kasvoi ruista, kauraa ja
ohraa. 1930-luvulla alettiin myös
viljellä vehnää. Perunoita, porkkanoita
ja lanttua kasvatettiin ja metsästä
poimittiin mustikoita ja puolukoita.
Kaloja saatiin vihtamerroilla tai verkoilla järvestä. Ne suolattiin isoihin
sammioihin tai kuivattiin. Kalojen
perkaaminen oli yleensä sunnuntain
töitä.
Ruuanlaitto oli mummo Emman
osaamista. Perheen arkiateriaan kuului
aamulla läskisoosi, perunat ja leipä.
Juomana oli kokkelipiimä. Päivällä
saatiin talkkunavelliä, suolakalaa ja
piimää. Iltaisin annettiin ainoastaan
suolakalaa. Ruoka syötiin yhteisestä
astiasta. Lautasia ei ollut.
Jouluna saatiin lanttu- ja perunalaatikkoa, lampaan viulua, kinkkua, läskipaistia ja jälkiruuaksi oli rusinasoppaa ja vehnästä joskus kakkua.
Vesi kannettiin taloon 20 ja 10 litran
astioissa ja likavesiastia oli keittiössä.
Kaupasta ostettiin ainoastaan suolaa,
kahvia, sokeria ja hiivaa.
Lampaista lankoja
Todennäköisesti lammas on ollut
ensimmäinen eläin, jonka ihminen on
ottanut kotieläimekseen. Lammas on
ollut ihmiselle kävelevä ruokavarasto,
josta saatiin myös villaa ja vuotia
vaatetukseksi sekä suojaksi ja luita
koristeiksi ja työkaluiksi. Lammas on
monipuolinen eläin. Se tuottaa lihaa,
villaa ja turkiksia. Liikalassakin oli
ennen lampaita, jotka kerittiin pari

kertaa vuodessa. Villasta karstattiin,
kehrättiin langaksi ja siitä kudottiin
miesten ja naisten alushousuja, lapasia
ja sukkia. Lihasta saatiin suolalihaa ja
turkista nahkaisia vällyjä. Liikalan
talon naiset saivat avukseen Iita Mynttisen, joka kehräsi villalankoja ja kutoi
niistä sukkia ja lapasia jopa pimeässä
illalla. Työnsä hän teki ruokapalkasta
ja kortteerista.
Saappaissa pidettiin jalkarättejä ja
sanomalehtiä.
Pellavasta kangasta
Pellolla kasvoi myös pellavaa. .
Pellavaa viljellään Suomessa kasvu- ja
käyttötavaltaan kahta eri muotoa,
kuitupellavaa ja öljypellavaa. Öljypellava on lyhyempää, haaroittuvaa ja
runsaasti öljypitoisia siemeniä tuottavaa. Siemeniä käytetään mm. rehuiksi,
lääkkeiksi ja luontaistuotteena. Kuitupellava on kasvultaan huomattavasti
pitempää ja haaroittuu vasta latvasta.
Siitä saatava kuitu on parhaimmillaan
pitkää, tasaista, hienoa ja lujaa. Tekstiilin raaka-aineena se on kaunista ja
arvokasta. Liikalassa viljeltiin lähinnä
kuitupellavaa.
Pellava, kylvettiin, kasvatettiin,
kerättiin talteen ja kuidut liotettiin
järvessä. Pehmentyneet kuidut, kuivatettiin, rikottiin, lihdattiin, loukutettiin
ja karstattiin. Kuitu kehrättiin langaksi
ja pellava- ja palttinalangasta kudottiin
kangasta. Äiti Emma opetti tavallisen
kankaankudonnan. Kankaasta kudottiin kauniita ja kestäviä pöytäliinoja ja

vuodevaatteita. Patjapussit täytettiin
kerran vuodessa aina uusilla oljilla ja
vanhat oljet heitettiin pois.
Vaatteet ja kengät
Vaatteisiin tarvittavat kankaat kudottiin ja ommeltiin itse. Kiertävä
ompelija, Ida Häkkinen teki vaatteet.
Perheen tyttäristä Sylvi oli taitava
ompelija. Ommeltiin pellavaisia housuja – lämsähousuja.
Joskus kylällä kävi laukkuryssät –
he kaupittelivat hienoja kankaita ja
tunsivat hyvin tilojen asiat ja saattoivat hieroa myös tarvittaessa naimakauppoja.
Sänkyvaatteet pestiin omatekoisella
porolipeällä, joka saatiin yön yli vedessä seisotetusta koivun tuhkasta.
Tuhkan päälle kaadettiin kiehuvaa
vettä. Aamulla vesi kirkasta ja se
laimennetaan, kun pyykki keitetään.
Saippuaa saatiin teuraseläinten syötäväksi kelpaamattomista osista, jotka
keitettiin ja lipeävettä pantiin joukkoon.
Talon omien eläinten nahoista parkittiin nahka kenkiä varten. Kerran
vuodessa paikkakunnan kiertävä suutari Eetu Miettinen teki kaikille kengät maksua vastaan.
Talo pidettiin puhtaana
Talon ja saunan ehkä aittojenkin
lattiat pestiin ja harjattiin hiekalla ja
vedellä. niistä tuli tosi puhtaita ja ajan
miten hohtavan valkoisia.
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Sairaana
Lääkäriä ei Luusniemellä eikä edes
Kangasniemen kirkonkylässä ollut.
Oli selvittävä omin neuvoin. Kurkkukipu kurlattiin suolavedellä pois. Lapset sairastivat yleensä kaikki rokot.
Pappa Otto sai homeisesta ruispellosta
pahan ihottuman. Mummo Emmalla
oli kuollessaan kovat kivut – munuaiset tai sappi vaivasivat. Sitä ei tiedetä.
Keuhkokuume oli tavallinen sairaus.
Siihen Toivokin sairastui sodassa
haavoittumisensa jälkeen 1947 ja
kuoli.
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mitä halusi, muut tekivät, mitä osasivat.” Sepän pajassa syntyivät lukot ja
työvälineet ja työkalujen eri osat.
Koulunkäyntiä
Aluksi Luusniemellä ei ollut muuta
kuin kiertokoulu kerran vuodessa.
Sitä Liisakin ja muut talon vanhemmat lapset ovat käyneet. Kiertokoulu
kesti pari viikkoa. Ensimmäinen kiertokoulu pidettiin Liikalassa, jossa
kiertokoulun opettaja Joosefiina Tiihonen myös asui. II kiertokoulu pidettiin Kerikankankaalla, jossa myös
alakoulun opettaja myöhemmin asui.

sen tyttäristä, Lahja.
Harrastustoimintaa
Luusniemeläiset ja Liikaset osallistuivat ahkerasti Elo- seuran
toimintaan. Se oli urheiluseura. Heitettiin keihästä ja kuulaa ja talvella hiihdettiin kilpaa.
Naisille oli Maatalousnaisten järjestämiä kursseja. Kylännaisilla oli myös
oma ompeluseura, joka keräsi varoja
lähetystyöhön. Liikasessa pidettiin
mm säilöntäkurssi.
Lasten leikkejä

Lapset syntyivät savusaunassa. Synnytyksessä auttoi kiertävä kyläkätilö
Amanda Manninen. Sitten kun Kangasniemeen saatiin sairaala, sinne
mentiin synnyttämään. Liisan lapset
Pekka (s.1945) ja Pirjo (s.1951) syntyivät Kangasniemen sairaalassa.
Vainajat pestiin ja pantiin kuolleitten
aittaan kuolinlaudalle siksi aikaa, kun
kirstu valmistui läheisten tekemänä.
Puutöitä ja veneenveistoa
Kaikki puutyöt tehtiin itse. Kotona
syntyivät työkalut, reet, veneet ja
huonekalut. Sepän töitä tehtiin pajassa. Aluksi seppänä oli Hokkanen,
jolla oli mökki aivan pajan lähellä.
Hokkanen opetti Liikalan miehiä tekemään sepän töitä. Toivo oli erityisen
taitava seppä, joka osasi ihan mitä
mieli teki. Sanotaan, että ”Toivo teki,

Luusniemeläinen tilallinen Malakias
Liikanen ehdotti kunnalle vuonna
1898, että Luusniemelle pitäisi saada
oma koulu. Tämä toive toteutui kuitenkin vasta 1909. Koulussa ovat
olleet opettajina Lehtonen, Kukkonen
ja Halonen. Alakoulua oli 2 vuotta ja
yläkoulu kesti 4 vuotta. Tätä koulua
Liikalan lapsetkin kävivät. Liisa kertoo, että hän meni pärekoriin piiloon
kun hän ei osannut läksyjä. Liisasta oli
mielenkiintoisempaa olla navetassa
kuin koulussa.
Rippikoulu käytiin Kangasniemellä.
Silloin asuttiin rippikoulun ajan Hännisillä tai Siistosillä pientä korvausta
vastaan.
Luusniemellä pidettiin myös pyhäkoulua. Eräs sen pitäjistä oli Sylvi Tarkkanen o.s. Liikanen sekä yksi Liika

Liisa kertoo, että lapset saivat vapaasti
kasvaa lähes kymmenvuotiaiksi. Vasta
sitten alkoi työnteko ja osallistuminen
talon töihin. Tehtiin räsynukkeja.
Pyöreä viilipytty oli kirkko ja sen
keskellä saarnasi pappi, joka siunasi
kaikki kuolleet linnut ja hiiret. Sitten
veisattiin ”Sun haltuus’ rakas isäni…”. Lasten leikkien lempipaikka oli
sepän mökin ja navetan takana oleva
alue.
Kesäisin poltettiin tahallaan selkä
auringossa rakoille, muistelee Liisa.
Haastattelu Helena Allahwwerdi (o.s.
Liikanen)
Vanhat kuvat: Pentti Liikanen ja
Sirkka-Liisa Kuusisto (o.s. Liikanen)
Uudet kuvat ja tekstin koonti: Pirkko
Liikanen

__________________________________________________________________________________

VIELÄ NOBEL- RAUHANPALKINNOSTA
Viime numerossamme oli juttu Nobelpalkinnoista. Uutisessa todettiin, että
Nobelin rauhanpalkinto myönnettiin
1988 YK:n rauhanturvaajille, mutta
siinä jäi sanomatta, että palkinto kuului kaikille siihen mennessä palveluksessa olleille.
Palkinnon ottivat vastaan Oslon
juhlallisuuksissa 9.12.1988 silloinen
YK:n pääsihteeri Javier Perez de
Cuellar ja kolme rauhanturvaajaa.
Heistä yksi oli suomalainen sotilastarkkailija, kapteeni Timo Kattelmäki,
joka saapui tätä tilaisuutta varten Jerusalemista.

YK:n päämajan ohjeiden mukaan
silloinen Nobelin rauhanpalkinto kuuluu vain siihen asti YK:n rauhanturvajoukoissa palvelleille ja silloisille
rauhanturvaajille. Yhteensä heitä oli
puolisen miljoonaa 53 maasta, suomalaisiakin yli 20 000. YK:n rauhanturvajoukkoihin sen jälkeen osallistuneet
eivät siten kuulu palkinnon piiriin.

jo tiedossa ja hän on kapteeni Raimo
Kuusisto, joka on avioliiton myötä
sukuun saatu. Rami palveli Kyproksella UNFICYPissä (United Nations
Peacekeeping Force in Cyprus) suomalaisen pataljoonan (YKSP 14) huoltokomppaniassa 1970 - 1971. Silloin
hänen sotilasarvo oli vääpeli.
Jään odottamaan lisää nimiä.

Pyysin jutussa myös tietoa henkilöistä,
jotka olivat olleet YK- joukoissa 1988,
mutta nyt haluan etsiä kaikki Liikaset,
jotka ovat olleet rauhanturvaajina
ennen tuota luovutuspäivää. Yksi on

Harri Liikanen
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PUHUVA VAAKUNA
Hannu ”Hanski” Lehti (äiti Helga
Marjatta Lehti o.s. Liikanen, s.
11.02.1928, Mikkelin Asilan sukuhaarasta) oli tehnyt päätöksen laitattaa
käteensä tatuoinnin. Aiheen keksiminen kesti noin vuoden. Hanski oli v.
2003 vaimonsa Salmen kanssa lahjaostoksilla, kun hän valitessaan solmioneulaa sai ajatuksen. Näkyvälle
paikalle tulevaa tatuointia oli harkittu
tarkkaan ja Hannun vaakuna tuntui
hyvältä ajatukselta.
Idean toteutuksesta vastasi ”Hantta
Krause”. Lopputulos vaikutti kuitenkin liian yksinkertaiselta. Pyöreä symboli vaati vielä jotain lisää. Heräsi
kysymys, voiko sukunimen ”Lehti”
toteuttaa jotenkin. Hannu oli tutustunut Kalevalaan ja saanut sieltä jo toteutuneen aiheen. Hän halusi löytää
lehdenkin sieltä. Humalasta tehtiin
aikoinaan Julki-juomaa, mikä oli kiljun tapainen juhlajuoma. Näin löytyi
Hannun vaakunan taustalle humalan
lehti.

Hantan istuttaessa lehteä tatuointiin,
lopputuloksena toteutui kuva vaakunan muotoon. Tästä Hannu sai ajatuksen vaakunan teettämisestä. Hanskilla
ei ollut tarkoitusta teettää itselleen
vaakunaa, mutta hyvän idean ja tatuoinnin toteutuksen pohjalta tuntui
tehtävä välttämättömältä.
Toteutuksen vaikeutena oli löytää
kilven mitat. Vihdin kunnantalolta
kuitenkin löytyi varastossa oleva vaakuna, josta kilven ”Lapio-malli” saatiin mitattua. Vihdin kunnan vaakuna
on lapion mallinen ja Hanski vihtiläinen. Toteutuksesta vastasi Raimo
Vaartio. Hän toimii Kallion paloasemalla räätälinä ja mieliharrastuksena
mallipuusepän työt. Tämän käsityön
hän otti tehtäväkseen vuonna 2005.
Yhdestä puusta kaiverretun vaakunan
tekoon meni puolitoista vuotta.
Kun Suomen Heraldinen seura ensimmäisen kerran näki vaakunan,
kommentti oli ”Korkeatasoinen jälki,
huolellisesti tehty, käsityöalan ammat-

Hannu ”Hanski” Lehti

tilaisen toteuttama”. Vaakuna nimettiin aiheeltaan Puhuvaksi vaakunaksi,
mikä tarkoittaa, että siitä selviää henkilökohtainen nimi (Hannu Lehti).
Vaakuna haluttiin rekisteröidä, mutta siihen piti tehdä muutamia muutoksia. Kulta ja hopea eivät toteutuksessa
saa olla vierekkäin. Korjauksen jälkeen Hanski totesi, että ensimmäinen
toteutus istui paremmin silmään. Jos
Hanskilla olisi alun perin ollut tarkoitus teettää rekisteröintikelpoinen vaakuna, lopputulos olisi ollut ehkä erilainen. Nyt idea syntyi vahingossa.
Lopullinen vaakuna oli tarkoitus sijoittaa kuistin seinälle, oven yläpuolelle, mutta sääolosuhteet huomioiden se
saa paikkansa kuistin sisäpuolelta.
Anne Ekroos
(Kun vaakuna on rekisteröity, toimitus haluaa
rekisterinumeron ja vaakunaselityksen. Julkaistaan ne myöhemmin.)

”Puhuva vaakuna” Hannun vaakuna

___________________________________________________________________________________________________

Positiivisuutta savolaesittaen
Kaks syytä olla tekemättä mittään:

1. Oot yrittännä sitä ennennii.

2. Et oo ennenkään yrittännä.
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LIIKASPOSTIMERKIT
Jokainen voi teettää oman postimerkin. En halua mainostaa Itellaa, mutta jos sinua kiinnostaa hankkia oma persoonallinen
postikortti tai -merkki, mene postin verkkosivulle www.posti.fi/postimerkki, niin saat avun. Liikaslinkissä julkaisimme
ensimmäisen kerran Liikasiin liittyviä merkkejä kuvineen numerossa 2/2004. Niitä oli kaksi. Ensimmäinen oli Herman
Liikasesta tehty postimerkki, joka oli postimerkkinäyttelysäki (Ks. Liikaslinkki 2/2007) ja toinen Helena Allahwerdin
pojan pojasta Johanneksesta tehty merkki. Molemmat ovat Ristiinan sukuhaaraan kuuluvia henkilöitä, ja sukuhaarassa on
merkkien ilmestyminen jatkunut. Tekijänä on ollut edelleen Pirkko Liikanen. Odotamme merkkiuutisia muiltakin. Tässä
ovat viimeisimmät merkit.

1. Helena Allahwerdi o.s. Liikanen
ja Pirkko Liikanen 70 v.

2. Jesper Werdi 5 v. (2006)

3. Jesper Werdi 6 v. (2007)

5. Johannes Werdi 3 v. (2007)

4. Johannes Werdi 2 v. (+ isä Nouri)
(2006)

6. Munir Allahwerdi 80 v. 15.3.2006
(Helena Allahwerdi o.s. Liikasen
puoliso)

erittäin mielenkiintoinen ja monipuolinen, mutta sen tarkempi käsittely on
tiedottajan kykyjen ulkopuolella. Tilaisuuden loputtua saimme tutustua
Jyväskylän Suurajoista tuttuun Ruuhipirtin pikataipaleeseen. Tämän kesän
lämpöolosuhteissa kokemus oli sitä
luokkaa, että se ajoi ensimmäiset jo
välillä uimaan ja suuremmankin joukon perillä Ruuhipirtillä. Majoituttuamme nautimme kahvista ym virvokkeista yhteislaulutilaisuudessa. Matti
oli järjestänyt mahdollisuuden tutustua

viime kesän videonauhaan ja innokasta yleisöä riitti, vaikka yläaulan ilmastointi oli hieman sitä sun tätä. Ilta
kului rattoisasti Outin laulun, tanssin
sekä yleisen seurustelun merkeissä.
Nyt voitiin havaita todeksi aiemmin
esitettyjen toiveiden täyttyminen sukulaisten toisiinsa tutustumisesta. Koska
tilaisuus oli hyvin yksityisluonteinen,
niin lauluun ja yleiseen ilonpitoon
osallistui koko joukko täysin rinnoin.”

20 VUODEN TAKAA
Sukuseuramme on jo sen verran vanha, että ikä alkaa jo kakkosella. Suurin
pyöreä luku on 20, joten verestetäänpä
muistia 20 vuoden takaa. 1988 oli 7.9.
päivätyssä tiedotteessa silloisen tiedottajan Mauri Puurulan kertomus neljänsistä sukupäivistä Toivakassa.
Silloin ei vielä ollut Liikaslinkkiä,
jonka nimen tiedote sai numerosta
2/1992 lähtien. ” Pirkko Liikasen
matkakertomus Intiasta tutustutti meidät täysin erilaisen kulttuurin moniin
meille outoihin puoliin. Kertomus oli

HLI
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HERMAN LIIKASEN SUKUA JÄLJITTÄMÄSSÄ
19.6.2006 Matti Immonen, Pirkko Liikanen ja Hilkka Ukkonen tapasivat Tuusulassa. Jäljittämisen kohteena oli
kanttoriurkuri, poliisikonstaapeli Albert Liikanen (1868-1942), jonka äiti Ida Marttinen o.s. Liikanen on Herman
Liikasen nuorin sisar. Matti ja Hilkka ovat taas Albertin tyttären Katri Immosen o.s. Liikasen lapsia. Muistelemisen
tuloksena kasautui paljon tietoa Virtasalmen mökistä ”Metsäpirtistä”, Albertin perheestä ja kahdesta seuraavasta
sukupolvesta. Nyt on hahmottunut kuva Idan kaikista lapsista Albertista, Otosta ja Rauhasta. Tämä tieto on tervetullutta
lisää Ristiinan Liikasten aineistoihin.

Matti Immonen ja Hilkka
Ukkonen kertovat ukistaan Albert
Liikasesta (1868-1942) ja
Virtasalmen metsäpirtistä
Samalla reissulla Matti Immonen
ja Pirkko Liikanen vierailivat
Herman Liikasen Otto-veljen
jälkeläisen Pentti Liikasen luona
Järvenpäässä. Siinä vaihdettiin
kuulumisia lähisuvusta. Pentti elää
nykyään Kyrölässä. Vaimo Liisa
on dementoitunut jo niin paljon,
että ei enää pysty liikkumaan eikä
osaa enää puhua. Hän ei myöskään
tunnista ketään, ei Penttiä eikä
poikaansa Pentti junioria.

Pentti Liikanen kertoo sukunsa
kuulumisia Järvenpään Kyrölässä.
Pentti on suoraan alenevassa
polvessa isästä poikaan Ristiinan
Liikasten esi-isästä Antti
Liikasesta Penttiin ja sitten hänen
poikaansa Pentti Junioriin. Pentti
on ahkera Liikasten sukuseuran
jäsen.
Teksti ja kuvat Pirkko Liikanen
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SENIORITOIMINTAA KERROSTALOON
hohuoneen. Kaupunki arvostaa työtä,
tapiiriä, kerhoa. Näitä ovat mm hyvinHelena Allahwerdi ja Pirkko Liikasillä Pirkko on kevään ajan Vantaalla
vointiryhmä, kirjapiiri, kukkien hoito,
nen, jotka ovat aktiivisia jäseniämme,
Laureassa senioriosaaja- koulutukseskuntoliikuntapiiri, käsityöpiiri, lauluovat olleet aktiivisia myös omassa
sa, jonka Espoon kaupunki maksaa.
piiri, maalaus, retket, vapaa-aika, seutaloyhtiössään As Oy Säästökehässä
Toivotamme yhdistyksen toiminnalle
rapelipiiri, oma kuva –postimerkki-,
Espoossa Lippajärven rannalla. He
onnea ja menestystä. Olkoon tämä
internet-, Skype-, kuvan käsittelyovat keväällä 2007 perustaneet yhdiskerho , porinapiiri, sukututkimusryhmä myös kannustamassa muita vastaavaan
tyksen Toimivat Seniorit ry, jonka
toimintaan. Tällaista toiminta kaivaja ystävätoiminta. Kullekin kerholle
yhtenä toimintapisteenä toimii As Oy
taan, josta on osoituksena Helenan ja
on valittu vetäjä. Vetäjät löytyvät
Säästökehän Toimivat Seniorit.
omasta taloyhtiöstä. Toiminnan tarkoi- Pirkon tekemä selvitys. Meidänkin
Senioreita on taloyhtiössä 57 ja
tuksena on lisätä lähiyhteisöllisyyttä ja jäsenten keski-ikä on lähellä kuutta
vanhin on jo 90 vuotias. Tänä vuonna
kymppiä, joten meitä nämä asiat kiinsosiaalista verkostoitumista.
he ovat haastatelleet heistä 33. Myös
nostanevat. Alla Pirkko Liikanen kirSelvitys on julkaistu nimellä "Oma
työikäisiä oli mukana tutkimuksessa.
joittaa eläkeläisten asemasta Suomestaloyhtiö senioreiden toimintakeskukKaikkiaan haastateltiin 40 taloyhtiön
sa.
sena".
asukasta. 95 % halusi osallistua toiNyt keväällä kevättalkoiden yhteymintaan. Tämän selvitystyön perusteelHLI
dessä seniorit ovat saaneet oman kerla on perustettu yli kymmenen toimin__________________________________________________________________________________
Pirkko Liikanen

SENIORIPALSTA (SYKSY 2007)
Seniorit, eläkeläiset ovat Suomessa
suurin hallitsevien puolueiden syrjimä
ryhmä. Meitä on jo lähes 1,5 miljoonaa eläkeläistä, joista noin 480 000
eläkeläistä kuuluu johonkin eläkeläisjärjestöön. Eläkeläisjärjestöt toimivat
piiri- ja paikallistasolla lähinnä vapaaehtoisvoimin. Valtakunnan tasolla
RAY rahoittaa kuitenkin eläkeläisliittojen toimintaa, johon on myönnetty
varoja vuonna 2007 kaikkiaan 4 411
200 euroa puolueita lähellä oleville
eläkeläisjärjestöille seuraavasti:
Eläkeläiset ry (Kansandemokraatit ry)
( 882 000 euroa) (EETU)
Eläkkeensaajien Keskusliitto ry (SDP)
( 956 000 euroa) (EETU)
Eläkeliitto ry (Suomen Keskusta) ( 1
497 000 euroa) (EETU)
Kansallinen Senioriliitto ry (Kokoomus) ( 546 000 euroa) (EETU)
Kristillinen Eläkeliitto ry (122 000
euroa)(EETU)
Svenska Pensionärsförbundet rf (518
000 euroa) (EETU)
Puolueita lähellä olevat eläkeläisjärjestöt liittyivät omaksi etujärjestökseen (EETU). Tähän eläkeläisliittojen
etujärjestöön kuuluu yhteensä noin
270 000 jäsentä. Tämä maan merkittävin eläkeläisjärjestöjen yhteenliittymä
EETU ry ilmoittaa ajavansa eläkeläisjärjestöjensä kautta eläkeläisten edunvalvontaa. Se järjestää mm. erilaisia
ministeri- ja eduskuntatapaamisia

jäsenilleen, mutta se ei aseta kunnallis- ja eduskuntavaaleihin omia ehdokkaitaan.
Jäljelle jääneet eläkeläisjärjestöt
kuuluvat Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukuntaan (VENK): Kunnallisten
Eläkeläisten Liitto KELO ry, Oikeutta
Eläkeläisille ry, Päällystöliiton EVPyhdistys ry, Suomen Ruskaliitto ry,
Työkyvyttömyys- ja Varhaiseläkeläisten Liitto ry, Tieveteraanit ry, Veteraaniopettajat -Veteranlärare ry ja VRYhtymä OY:n ja sen tytäryhtiöiden
Eläkeläisten Liitto VREL ry päättivät
5.9.2006 jatkaa VENKin toimintaa.
VENK on edunvalvonnallinen sisäryhmä suhteessa valtion viranomaisiin. Sen tehtävänä on eläkeasioiden
valmistelu ja toimeenpaneminen.
VENK korostaa vaatimattomasti, että
puolueiden tulee ottaa hallitusneuvotteluissa ja hallitusohjelmaa laadittaessa vakavasti huomioon myös lisääntyvän eläkeläisväestön tarpeet. Todellista poliittista valtaa ei VENKillä ole.
Eläkeläisjärjestöt ovat tavallaan
poliittisesti sitoutumattomia, huolimatta siitä, että poliittisesti lähellä olevien
eläkeläisjärjestöjen toimintaa RAY
rahoittaa ruhtinaallisesti verrattuna
pienempien eläkeläisjärjestöjen
toimintamahdollisuuksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että 65+ täyttäneiden
henkilöiden yhteisiä etuja ei aja mikään puolue eikä niitä pysty ajamaan
mikään eläkeläisjärjestö. Ikääntyneitä
nuoremmat henkilöt ovat ottaneet

määräysvallan eläkeläisten asioista.
Eduskuntapuolueet ovat kerta toisena
jälkeen pettäneet eläkeläiset. Viimeisen kolmen hallituskauden aikana
eduskunta on jatkanut eläkeläisten
syrjintää perustuslainvastaisesti. Tämä
ei ole oikein.
Yli 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä
lähes 90 % asuu omassa kodissaan ja
maksaa eläkkeistään 6-9 % enemmän
veroja kuin palkansaajat. Suomi on
ainoa Euroopan valtio, joka verottaa
eläkkeensaajia enemmän kuin palkansaajia. Tämä ei ole oikein. Euroopan
valtioista ainoastaan Suomi ja Portugal eivät tarjoa eläkeläisille ilmaista
terveydenhoitoa ja ilmaisia matkoja
julkisessa liikenteessä. Eläkeläisten on
vaadittava perustuslaillisia oikeuksiaan, mitä tulee verotukseen, eläkkeiden taitettuun indeksiin, terveyden ja
sairauden hoitoon ja valtaan päättää ja
toimia asiantuntijoina omissa asioissaan.
Eläkeläisiä verotetaan nykyisin 5-9
% enemmän kuin palkansaajia.
Miten vastaat seuraaviin kysymyksiin:
1) Arvostatko yhdenvertaista verotusta
eläkeläisten ja palkansaajien välillä??
2) Pidätkö tärkeänä, että eläkeläisten
verotus yhdenmukaistetaan palkansaajien tasolle?
¤
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3) Uskotko voivasi vaikuttaa eläkeläisten verotuksen yhdenmukaistamiseen palkansaajien tasolle?
4) Osallistutko toiminnallasi verotuksen yhdenmukaistamiseksi?
5) Haluatko hankkia tietoja voidaksesi
vaikuttaa verotuksen yhdenmukaistamiseen?
6) Haluatko toimia voittaaksesi esteet
eläkeläisten verotuksen
yhdenmukaistamiseksi palkansaajien
tasolle?
7) Onko mielestäsi väärin, että eläkeläisten verotus on kovempaa kuin
palkansaajilla?
Jos vastaat em. kysymyksiin kyllä,
mikä on silloin ehdottomasti ikäihmisten oikea ryhmä?

MIKSI?
Eläkeläisjärjestöt eivät ole keskittyneet epäkohtien poistamiseen vaan
eläkeläisten miellyttävän sosiaalisen
yhdessäolon lisäämiseen. Ikäihmisten
lukumäärän perusteella poliittinen
vaikuttaminen ja edunvalvonta ovat
entistä tärkeämpiä. Kilpailu samoista
resursseista johtaa eläkeläisten ja
palkansaajien vastakkainasetteluun.
Puolueisiin sidoksissa olevien eläkejärjestöjen asema on parempi kuin
poliittisesti sitoutumattomilla eläkeläisseniorijärjestöillä, mutta niilläkään
ei ole päätäntävaltaa edes organisaation sisällä omista asioistaan. Ikäihmisten asioiden valmisteluissa ja täytäntöönpanossa ei ikäihmisillä itsellään
ole järjestöissään mitään mahdolli-
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suutta olla mukana. Ikäihmiset ovat
antaneet vallan omiin asioihinsa nuorille työikäisille henkilöille, jotka
tekevät päätökset eläkeläisten puolesta.
IKÄIHMISTEN ON NOUSTAVA
AJAMAAN OMIA ETUJAAN. KUKAAN MUU EI NIITÄ AJA KUIN
HE ITSE.
Professori Sirkka-Liisa Kivelä korostaa, että eläkeläisten on ponnisteltava koko maan laajuisen voimakkaan,
poliittisen kansanliikkeen luomiseksi
omien etujensa ajamiseksi.
Lähde:
Voitto Helander 2001. ”Ei oikeutta
maassa saa…” Ikäihmiset poliittisina
vaikuttajina. Helsinki: Vanhustyön
Keskusliitto

_________________________________________________________________________________________

KIIMINGIN LIIKASENTIE
Aikaisemmin olemme voineet lukea Liikaslinkin sivuilta
nimeemme liittyvistä paikoista. Tällaisia ovat olleet Jaalan
Liikasenmäki, Kuusamon Liikasenvaara ja rajavartioasema
Liikanen, jota haaveilimme joskus omaksi lomanviettopaikaksikin, Porin Liikastenmäki, Oulun Liikasenperä, Liikasentie ja kaupunginosa Liikanen. Tätä esittelyä voimme
nyt jatkaa, sillä uusia paikkoja on löytynyt ja löytyy vielä
lisääkin. Kerromme niistä seuraavissa numeroissa.
Kiimingissä on Oulun tapaan Liikasentie. Kun kysyimme
asiaa Kiimingin kunnasta, sattuma tuli mukaan peliin, sillä
kysymyksen saanut asuu itse tien varrella. Hän vastasi
seuraavaa:
”Hei!
Sattumoisin asun kysymäsi Liikasentien varrella Kiimingissä. Liikasentie on saanut nimensä tien varrella olevien
vanhojen tilanimien mukaisesti. Oman kotitaloni kantatila
on nimeltään Liikanen. Lisäksi on lohkomisen seurauksena
tila, jonka nimi on Pikkuliikanen. Yhtä tienvarren taloista
kutsutaan Isoliikaseksi.
Liikanen ei ole sukunimenä tien varren asukkailla (en
tiedä onko koskaan ollutkaan).
Liikasen talot ovat olleet Kiimingin lähes ensimmäisten
asukkaiden asuttamia. Esi-isäni sukunimi oli Laurila.
Yst. terveisin
Ulla Tuomela, toimistosihteeri
Kiimingin kunta”

URHEILU-UUTISIA
Jääkiekkoilija Janne Keveri Hollolasta on voittanut pronssimitalin Pelicans 2000- joukkueessa B2- nuorten 1. divisioonassa. Janne äiti on Pirkko Liikanen ja isä Pentti Keveri Kangasniemen sukuhaarasta.
Onnittelemme ja toivotamme hyvää jatkoa kohti kultaista mitalia.
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VUOSI 1943 TANSKASSA JA PALUUMATKA
Korpilahden sukuhaaraan kuuluva Rauno Liikanen Vantaalta on ollut sotalapsena Tanskassa. Kokemuksistaan hän on
kirjoittanut neljä muistelmaa. Olemme julkaisseet niitä numerosta 1/2006 alkaen. Seuraavat olivat Liikaslinkeissä 2/2006
ja 1/2007. Tässä on sarjan viimeinen kirjoitus. Samalla kiitämme Raunoa, että hän on tallentanut historiaa muistoksi meille ja meidän jälkipolville.

Talvi 1943 oli suomalaispojan mielestä hyvin lyhyt. Lumi suli jo kolmen
viikon kuluessa. Kelkka löytyi talosta,
suksia ei. Lumiukko tehtiin papan
kanssa. Tanska on jäänytkin mieleen
kesämaana. Talven aikoihin tapahtui
se ainoa suurempi erimielisyys Ninan
ja Alexin kanssa. En suostunut syömään sipulia! Kun söin sipulia, varsinkin raakana, minä yleensä oksensin.
Ongelmasta selvisin tukkapöllyllä.
Asia selvisi 25 vuotta myöhemmin.
Tyttärelläni lääkäri oli todennut sipuliallergian, joka voi olla perinnöllinen.
Asia käsiteltiin loppuun 1978 lomalla
Tanskassa.
Kevät tuli aikaisin. Valkovuokot
kukkivat jo huhtikuussa. Pitkä asteripenkki oli puutarhakäytävän molemmin puolin. Kukkiessaan se oli kerrassaan komea näky. Autoin pappaa
varsien leikkauksessa. Teimme myös
pieniä retkiä kauemmaksikin. Kaikkein mieleenpainuvin oli käynti Kööpenhaminassa. Siellä sain elämäni

ensimmäisen tötteröjäätelön. Söin sitä
hiukan hitaasti ja herkku alkoi valua
tötterön pohjassa olevasta reiästä.
Alex neuvoi imaisemaan pohjasta
valumat pois ja kehotti nauraen pitämään kiirettä, ettei kaikki sulaisi hukkaan. Näin voi käydä kokemattomalle
jäätelön syöjälle.
Parasta pikkupojalle on päästä
eläintarhaan. Apinakallion muistan
vieläkin. Norsut olivat isoja sekä strutsit, leijonat, tiikerit ja pingviinit, mitä
niitä silloin olikaan. Kävimme myös
tivolissa. Sieltä jäi mieleen korkealla
yksipyöräisellä polkupyörällä ajellut
pelle.
Olipa minua pientä poikaa onnistanut saadessani näin mukavat kasvatusvanhemmat ja paljon rakkautta.
Suomalaislapset kerättiin yhteen
ilmeisesti 1943. En ole aivan varma
ajankohdasta. Päivämäärää ei ole
merkattu papan ottamaan valokuvaan.
Heitä en ole tavannut sen jälkeen.
Alex sai työpaikan Prestössä ja muu-

Kööpenhaminan eläintarhassa Ninan kanssa.

timme asumaan omakotitaloon. Minä
pääsin papan mukana polkupyörän
huimassa kyydissä. Tiellä laskettiin
pitkiä alamäkiä ja kovaa. Pyörän kelloa soitettiin säästelemättä ja hauskaa
oli. Kesä läheni loppuaan ja koitti eron
hetki. En vielä aavistanut mitään.
Kertoivat matkalle lähdöstä. Paremmat vaatteet puettiin päälle ja pieni
laukku, joka on edelleen tallalla, otettiin mukaan. Viime hetkellä he sanoivat minun lähtevän Suomeen.
Kolmestaan tulimme asemalle. Sinne tuli juna, jossa oli paljon lapsia
(512). Hätäännyin suunnattomasti, kun
tajusin, ettei pappa ja mamma tulleetkaan mukaan. Itkin koko alkumatkan.
Junassa oli hämminkiä. En surultani
seurannut paljoa muita kohtalotovereitani. Junamatkasta en muista mitään.
Saavuimme Ruotsin kautta Tornioon
25.9.1943. Minun numeroni oli 1519
kansallisarkiston mukaan. Tuntui kuin
elämä olisi vähäksi aikaa pysähtynyt.

Elämäni vaikein hetki.
Lähtö Soröstä.
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SUURI HALOO
Moni varmaan muistaa, että ennen
joulua 2007 oli Radio Suomessa toivekonsertti ”Suuri Haloo, Hyvä Joulumieli”, jolla kerättiin rahaa huonoosaisten joulun parantamiseksi. Juontajat ottivat toivesoittoja vastaan,
juttelivat soittajan kanssa ja samalla
euroja kilahti keräykseen. Soittaja
saattoi myös haastaa muita keräykseen.

Kuuntelin ohjelmaa 15.12. noin kello
16.25, mutta jotenkin meni yksi soitto
osittain ohi korvien. Siinä haastettiin
Liikasten sukuseuran jäsenet keräykseen, mutta en ehtinyt kuulemaan,
kuka soittaja oli. Toivottavasti moni
jäsen totteli haastetta ja pisti roposensa
keräykseen. Itse olin siinä liian hidas.
Olin ajatellut hoitaa asian myöhemmin, mutta sitten joulu tuli ja ohjelma

loppui ja soitot jäivät soittamatta. Asia
täytyy hoitaa ensi jouluna. Olisi vain
mukava kuulla, kuka oli tämä haastaja.
Jos tiedät hyväntekijän nimen, otapa
yhteyttä ja pannaan nimi lehteen kiitosten kera.

Harri Liikanen

LIIKASTEN SUKUHAARAT JA NIIDEN VASTUUHENKILÖT 23.11.2007
Sukuhaara (lyhenne)

Lähtöhenkilö

Vastuuhenkilö

Kangasniemen (Ka)

Pekka Liikanen s. 1600luku

Matti Liikanen (Ka)

Ristiinan (Ri)

Antti Liikanen s. n 1625

Pirkko Liikanen (Ri), Viherlaaksonranta 10 A 15,02710 ESPOO,

ks. rahastonhoitaja

050 517 0588, pliikane@welho.com

Mikkelin (Mi)

Risto Liikanen s. n 1682

Esko Liikanen (Mi)
ks. hallitus

Korpilahden (Ko)

Johan Likander s. 1781

Maarit Tillman (Ko)
ks. hallitus

Johanneksen (Jo)
Kuusamon (Ku)

Dionysos Liikanen s. noin
1730

Harri Liikanen (Ka)

Henrik Kurtti s. 1600- luku

Jaakko Liikanen (Ku)

Ks. hallitus

ks. hallitus

Mikkelin Asilan
(MA)

Nimetön Liikanen, pso Kristiina Kiukas

Anne Ekroos (MA), Mustarinne 7, 12770 ESPOO, 050 563 8456

Pudasjärven (Pu)

Olli Liikanen tai Häyrynen,
s. 1609 Pudasjärvi

Olli Liikanen (Pu, Ka), Metsäläntie 24 A 2, 00320

Antti Juopperi s. 14.1.1765
Kuivaniemi

Harri Liikanen (Ka)

Kustaa Bryggman
s.11.7.1798

Harri Liikanen (Ka)

Martti Liikanen s. noin
1692, pso tuntematon

Heikki Liikanen (Lä)

Iin (Ii)
Oulun (Ou)
Längelmäen (Lä)

anne.ekroos@kolumbus.fi
724 664, olli.liikane@edu.hel.fi

ks. hallitus

ks. hallitus

ks. hallitus

VEETISTÄ PÄIVÄNSÄDEKISAN VOITTAJA

Sanna Keverin ja Jari Orasen poika Veeti Keveri Lahdesta
on voittanut Päijät-Hämeen päivänsädekilpailun yleisöäänestyksen. Sannan äiti on Pirkko Liikanen ja isä Pentti
Keveri Kangasniemen sukuhaarasta.
Onnittelemme voiton johdosta.

HELSINKI, 0400
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MATKA KARJALAAN
Olemme yrittäneet rikastaa toimintaamme järjestämällä yhteisiä matkoja. Toistaiseksi se ei ole onnistunut, mutta nyt
toivossa on hyvä elää, sillä viime sukukokouksessa tätä pyydettiin ja siksi se lisättiin toimintasuunnitelmaan. Koska omasta
joukosta osanottajia ei liene bussillista, teemme matkan yhdessä Johannes- seuran kanssa. Tällä kertaa matka on myös
tavallista mielenkiintoisempi, sillä matkalla käydään monessa paikassa. Matkan esittely on seuraavana sellaisena kuin se on
Johannes- lehdessä.

JOHANNES-SEURAN PETROSKOIN MATKA 10.-14.8.
Matkaohjelma ja reitti
10.8.(sunnuntai)
Ajoreitti Lieto-Turku-Paimio-Helsinki-Lappeenranta-Kesälahti-Värtsilä-Sortavala. Matkan aikana tarvittavat tauot,
Kesälahdella Karjalan kievarissa lounas. Rajanylitys Värtsilästä, tullien jälkeen ostostauko. Ajo Sortavalaan ja
majoittuminen.
11.8. (maanantai)
Aamiainen hotellissa, jonka jälkeen matka jatkuu Laatokan rantaa seuraten Impilahdelle, uutta tietä Koirinojalle, jossa
pysähdys "Murheen risti"- muistomerkillä.
Matka jatkuu Vieljärvelle ja Kinnermäelle, matkalla voimme ihailla maisemia ja vanhaa karjalaista kylämiljöötä.
Nautimme kahvit bussin keittiöstä Kinnermäellä, jossa voimme tutustua kylään. Maisemia ihaillen matka jatkuu Prääsään
ja sieltä edelleen kohti Petroskoita, jonne saavumme iltapäivän kuluessa. Majoittuminen hotelli Severnajaan. Päivällinen.
12.8. (tiistai)
Aamiainen hotellissa. Retki Kizin saarelle, lähtö noin klo 9.00 tienoilla ja paluu iltapäivällä. Matka tehdään
kantosiipialuksella. Lounas kaupungilla / hotellissa. Kaupunkikierros
13.8. (keskiviikko)
Aamiaisen jälkeen matka jatkuu kohti Kannasta ja Kuokkalaa. Päivänkohteita mm Nurmoila-Aunus – Sammatus –
Aleksanteri Syväriläisen luostari tai Syvärin voimalaitos, bussikahvit matkalla. Illaksi ajamme Pietarin ohi edelleen
Kuokkalaan, majoittuminen ja päivällinen.
14.8. (torstai)
Aamiaisen jälkeen matka jatkuu Johanneksen kautta Viipuriin, jossa ostostauko (noin 40 minuuttia). Matka jatkuu
Vaalimaalle, jossa mahdollisuus täydentää ostoksia tax freessä. Ajo rajalta Karhulaan Leikariin, jossa
ruokailumahdollisuus. Ajo Turun seudulle, jossa olemme noin 21- 22.
Matkan hinta: 489 euroa/henkilö (min. 30 henkilöä)
Hintaan sisältyy seuraavat palvelut:
• Bussimatkat Vistamatkojen hyvin varustetulla bussilla,
• Majoitukset Sortavalassa, Petroskoissa ja Kuokkalassa aamiaisin
• Ruokailut Kesälahdella, Petroskoissa x 2, Kuokkalassa bussikahvit x 2, kiertoajelut Sortavalassa ja Petroskoissa
• Viisuminhankinta ja Fennian matkustajavakuutus, Johannes-Seuran matkaemännän (Liisa Katajainen) ja Vistamatkojen
kuljettajan palvelut (Seppo Santala).
Lisämaksusta:
Kizin retki 59 euroa (varataan ilmoittautumisen yhteydessä)
Varausmaksu 100 euroa/henkilö ilmoittaumisen jälkeen sopimuksen mukaan. Loppumaksu kuukautta ennen lähtöä 10.7.
mennessä. Viisumia varten tiedot 10.7. mennessä.
Huom! Hinnat perustuvat 1.1.2008 mennessä julkaistuihin ja kyseisenä päivänä voimassa oleviin hintoihin, tariffeihin,
valuuttakursseihin ja veroihin. Niiden muuttuessa pidätämme oikeuden muutoksiin. Peruutus- ja matkaehdot saatavana
toimistostamme tai www.vistamatkat.fi
Vastuullinen matkatoimisto Vistamatkat 0y Paimio, puhelin 02-4775600
Matkalla tarvitaan voimassaoleva ehjä passi, joka on voimassa vielä 6 kk matkan päättymisen jälkeen.
Sukuseuran lisäys: Ilmoittautumiset viimeistään 10.6. Harri Liikaselle, joka ilmoittaa ryhmän edelleen Johannesseuralle/Vistamatkoille. Yhteystiedot takakannessa. Puhelin ei toimi 27.5. – 4.6.
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NYT KOKKKOLA KUTSUU
Sukukokouksia pidämme ympäri Suomea siksi, että edes joskus olisi lyhyt matka tulla mukaan. Tällä kertaa on vuorossa
Kokkola, missä kokoonnumme 26.7.2008 Hotelli Seurahuoneelle (www.seurahuone.com) osoitteessa Torikatu 4.
Uskomme, että moni tulee paikalle jo edellisenä iltana tapaamaan sukulaisia ja se olisikin toivottavaa. Silloin jäisi
enemmän aikaa yhdessäoloon.
AJO-OHJE

OHJELMA
Perjantai 25.7.
18.00
Lauantai 26.7.
10.00 alkaen
11.30
12.00
13.30
14.30
15.00
16.30

Ensimmäiset Liikaset saapuvat, seurustelevat ja yöpyvät
Sukuhaarojen vastuuhenkilöiden neuvottelu
Tulokahvit, sukuhaarojen tapaamiset
Sukuseuran ja sen kotisivujen esittely
Lounas
Sukukokous (Huom! Muistathan ottaa mukaan kokousasiakirjat, jotka olet saanut
lehden mukana.)
Kokouskahvit
Wanhan Kallen kävelykierros – opastettu tutustuminen Kokkolan nähtävyyksiin
Ohjelma päättyy

Kokkolan muuhun ohjelmaan voi tutustua Kokkolan kotisivuilla www.kokkola.fi.
LIIKASKAUPPA
Kokouspaikalla on myytävänä liikastuotteita. Valikoima on lueteltu toimintakertomuksessa ja nähtävänä kotisivuillamme.
Mukana on myös Keramiikkakellarin tuotteita Kangasniemeltä. Voit varmistaa tavaran saamisen ottamalla yhteyttä SirkkaLiisa Kuusistoon etukäteen. Yhteystiedot ovat takakannessa.
MAJOITUS
Kokouspaikalla on mahdollisuus majoittua. 1 hengen hotellihuone maksaa 60 euroa ja 2 hengen hotellihuone 65 euroa.
Hinta sisältää iltasaunan perjantaina, pääsyn iltaravintolaan ja aamiaisen. Jokainen varaa ja maksaa huoneen itse. Puhelin
(06) 865 3111. Hotellista on varattu alustavasti 10 kpl kahden hengen huoneita Liikasten sukuseuran nimellä. Varaus
purkautuu 1.7., joten tilaa huone ennen sitä. Mainitse tilatessasi, että otat sukuseuralle varatun huoneen.
OSALLISTUMISMAKSU
Osallistumismaksu 20,00 sisältää tulokahvit, lounaan. Sukuseura maksaa kokouskahvit ja kävelykierroksen opastuksen.
Osallistumismaksu peritään kokouspaikalla.
ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautumiset sihteeri Maarit Tillmanille viimeistään 16.7. Ilmoittautumiset ovat sitovia, koska joudumme maksamaan
kuitenkin ilmoitetun henkilömäärän mukaan. Yhteystiedot ovat takakannessa.

SUKUSEURAN HALLITUS
Puheenjohtaja (= sukuseuran esimies) ja tiedottaja Harri Liikanen, Rintinpolku 17, 00940 HELSINKI,
puhelin/faksi (09) 308 263, 040 502 5939, harri.liikanen@kolumbus.fi
Varapuheenjohtaja (= sukuseuran varaesimies) Jaakko Liikanen, Puhaltajankatu 55, 11910 RIIHIMÄKI,
(019) 720 669, 040 516 4305, jaakko.liikanen@jl-lasi.fi
Sihteeri Maarit Tillman, Sysmäntie 3, 83500 OUTOKUMPU, 050 360 8892, maaritti@opaasi.fi
Hankkija Sirkka-Liisa Kuusisto, Luusniementie 1236, 51460 LUUSNIEMI,
050 584 0747, sirkkaliisa.kuusisto@netti.fi
Arkistonhoitaja Esko Liikanen, Ylivedentie 438, 52100 ANTTOLA,
(015) 655 149, 050 303 7121, esko.liikanen@surffi.fi
Tiedottajan apulainen Heikki Liikanen, Kurkisuontie 8 B 8, 00940 HELSINKI,
(09) 553 342, 050 339 5061, heikki.liikanen@dnainternet.net
JÄSENSIHTEERI HALLITUKSEN ULKOPUOLELTA
Riitta Tanner-Tuominen, Kalliopohjantie 5 B 24, 04300 TUUSULA, 040 550 4576
riitta.tanner-tuominen@suomi24.fi
RAHASTONHOITAJA HALLITUKSEN ULKOPUOLELTA
Matti Liikanen, Naavakatu 10, 15950 LAHTI, (03) 753 1134, 0400 493 040, (03) 753 7154 faksi,
matti.liikanen@m-laskenta.inet.fi
SUKUSEURAN PAIKALLISET YHTEYSHENKILÖT
MIKKELI JA ANTTOLA: Esko Liikanen, katso hallitus
HELSINKI (Pk- seutu): Harri Liikanen, katso hallitus
JUVA: Annikki Liikanen, Kuhalammentie 2 a 4, 51900 Juva, (015) 651 323
KANGASNIEMI: Sirkka-Liisa Kuusisto, katso hallitus
KUUSAMO: Anne Kultanen, Sarvivaarantie 191, 93999 Kuusamo, 040 552 3187, a.kultanen@luukku.com
PUDASJÄRVI: Arto Liikanen, Huhtotie 21, 93100 Pudasjärvi, arto.liikanen@fortum.com
REISJÄRVI: Sirkka Leppälä, Tuomikuja 3, 85900 Reisjärvi, (08) 776 135
LAHTI, JAALA, ORIMATTILA: Matti Liikanen, katso RAHASTONHOITAJA

1993 (Ri)
Mirjam Piira, Mäntyharju, k. 1994
1994 (Mi)
Annikki Liikanen, Juva
1995 (Ri)
Anna-Liisa Liikanen, Orimattila, k.2004
1996 (Ka)
Erkki Liikanen, Bryssel
1997 (Ko)
Heikki Liikanen, Joutsa, k. 2004
KUMMITYTTÖ
Kummitytöksi nimitettiin 1990
lähes sukuseuran perustamispäivänä
syntynyt Jenni Liikanen Lahdesta
PERINNEHENKILÖ
Vapaustaistelija,
luutnantti Herman Liikanen

VUODEN LIIKASET (Suluissa sukuhaara)
1998 (Ku)
Hannes Savolainen, Kemijärvi
1999 (Jo)
Erkki Liikanen, Tammela
2000 (Ri)
Pirkko Liikanen, Espoo
2001 (Ka)
Matti Liikanen, Lahti
2002 (Ku)
Jaakko Liikanen, Riihimäki
SUVUN VANHIN
Vanhin elossa oleva Liikanen on Helmi
Piipponen Espoosta. Hän on syntynyt
15.5.1909 Hartolassa ja kuuluu
Korpilahden sukuhaaraan.

2003 (Ka)
Raimo Liikanen, Mikkeli
2004 (Mi)
Liisa Liikanen, Mikkeli (Anttola)
2005 (Ka)
Harri Liikanen, Helsinki
2006 (Ri)
Pekka Saarenmaa, Kerava
2007 (Ka )
Sirkka-Liisa Kuusisto
PANKKITILIN NUMERO
Sampo Pankki 800019-1978966

INTERNET- KOTISIVU
www.liikastensukuseura.fi

