LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 2/2006
PÄÄTOIMITTAJA HARRI LIIKANEN

Sukukokous Turussa kesällä 2007 • Liikanen – ikioma kaupunginosa Oulussa s.11
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Miten sinä voisit auttaa

T

erveisiä jälleen täältä Helsingistä, jossa valmistaudutaan lähestyvään jouluun
ja vuoden vaihtumiseen varsin
epätavallisessa säässä. Miniäni on
luvannut sisarensa perheelle, että
meillä on valkoinen joulu, kun
he saapuvat Pariisista Helsinkiin
ja Vihtiin joulun viettoon. Pahalta
näyttää, mutta itsekin uskon, että
saamme vielä lunta, joka tekee joulusta oikean joulun.
Varsinainen sukukokous pidettiin nyt aikaisempaa varhaisemmin
jo kesäkuussa. Toiveena oli, että
kun kokous on sellaisena aikana,
ettei muita kesämenoja ole, kaikki
tulevat omaan tapahtumaan. Toive ei kuitenkaan toteutunut, sillä
paikalle saapui yllättävän vähän
Liikasia. Toiveena oli myös, että
saisin luovuttaa hallituspaikkani
jo toisille, mutta ei sekään toive
toteutunut. Siinä olikin sitten
selittämistä kotona, että kuinkas
tässä näin kävi. Hallituksen kokouksessa myöhemmin päätettiin
säilyttää tehtävät ennallaan, joten
esimiehen tehtävätkin jatkuvat.
Kiitän saamastani luottamuksesta.
Yritän jaksaa vielä, mutta toivon,
että kaikki vastuu ei kaatuisi harvojen harteille. Olette nähneet jo
ikäviä seurauksia: kotisivut päivittyvät hitaasti, lehti on myöhässä,
sukutaulujen täydennykset vievät
aikaa jne.
Miten sitten sinä voisit auttaa?
Tarvitsemme Liikaslinkille toimitussihteerin, joka kokoaisi jutut ja

kuvat ja itsekin niitä kirjoittelisi.
Uskon, että jäsenistössä on henkilöitä, joille tämä olisi oman työn
takia rutiinia vai onko niin, ettei
meillä ole lehtimiehiä eikä -naisia. Tulepa esiin kolostasi ja ota
yhteyttä!
Lisäksi tarvitsemme toimittajia.
Yhteyshenkilöille tämä tehtävä
on jo ihan sanallisesti ilmoitettu,
mutta nyt jokainen voi olla lehden
toimittaja lähettämällä Liikasiin
liittyviä juttuja ja kuvia toimitukseen ”lypsämättä”. Ainakin omat
perhetapahtumat ovat sellaisia.
Samalla täydentyvät sukutaulut
uusilla nimillä ja muutoksilla.
Työtä olisi myös sukuhaarojen
vastuuhenkilöille. Nyt toimin monen haaran sukutaulun ylläpitäjänä ja täydentäjänä muiden töiden
ohella ja se näkyy tuloksissa. Aika
ei riitä kaikkeen, kun omaa perhettäkin pitäisi ottaa huomioon
iloineen ja suruineen. Olemme
saaneet uusia aktiivisia jäseniä ja
toivon, että he voisivat harkita
oman sukuhaaransa vastuuhenkilön paikkaa.
Ja sitten on tämä ne kirjailijapula! Meillä on vasta yhdestä
sukuhaarasta kirja valmiina CDmuodossa ja sekin on vain I osa.
Työ siellä jatkuu vielä, mutta muut
haarat toivovat löytävänsä sukukirjan toimittajan. Oletko se sinä
vai tiedätkö, kuka hän voisi olla.
Ota yhteyttä. Anna ainakin jutun
aiheita. Sukukirja on lihavampi,
jos sukutaulujen lisäksi tämän

luurangon päälle saadaan kirjoituksia, lihaa. Varoja ulkopuolisen
toimittajan palkkaamiseen ei ainakaan nyt ole.
Lopuksi haikailen vielä kotisivujen ylläpitäjää. Nyt olen päivittänyt sivuja itse, mutta aika ei riitä ja
taidotkin ovat puutteelliset. Taneli
on hoitanut omien kiireittensä
keskellä jäsensivujen salasanojen
syötön, poiston ja korjaukset, josta
kiitokset hänelle. Uskon, että nuorissa on sopivia ylläpitotehtävään.
Rohkeasti esiin.
Nyt kun olen laittanut nämä
verkot taas veteen, jään odottamaan Pietarin kalansaalista. Samalla haluan kiittää kaikkia jäseniä kuluneesta vuodesta ja toivottaa teille
ja läheisillenne Rauhallista Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta.
Harri Liikanen
Ps. Muistathan myös valokuvapyynnöt, jotka ovat toisaalla tässä
lehdessä!

Uusia jäseniä

Karjalasta kuultua

Anne Ekroos, Espoo (MA)
Seija Hylkilä, Reisjärvi (Ka)
Hannu Lehti, Vihti (MA)
Arto Liikanen, Pudasjärvi (Pu)

Anoppi on hyvä silloin, kun hän pitää suunsa kiinni
ja rahapussin auki.

Sydämellisesti tervetuloa sukuseuratoimintaan.
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Kuolleita

Sukuseura onnittelee vihittyjä ja
toivoo kestävää parisuhdetta.

Liisa Liikanen
s. 2.6.1926 Oulu
k. 3.6.2006 Oulu
Kuivaniemen sukuhaara?

Syntyneitä

Yrjö Rossi
s. 28.2.1954 Reisjärvi
k. 10.6.2006 Vihti
Kangasniemen sukuhaara
Maunu Vähälä
s. 23.9.1926 Helsinki
k. 2.8.2006 Helsinki
Ristiinan sukuhaara
Eeva Liisa Haukiala, o.s. Liikanen
s. 5.1.1915 Helsinki
k. 14.10.2006 Hyvinkää
Ristiinan sukuhaara
Arvo Pesola
s. 14.5.1948 Reisjärvi
k. 30.11.2006 Reisjärvi
Kangasniemen sukuhaara
Sukuseura kunnioittaa vainajien
muistoa ja ottaa osaa omaisten
suruun.

Vihittyjä
20.5.2006 Minna o.s. Kumpumäki
ja Jukka Aho vihittiin avioliittoon
Reisjärvellä. Minnan vanhemmat
ovat Kaarina ja Alpo Kumpumäki,
jonka vanhemmat olivat Heimo
Kumpumäki ja Hilja Puurula, ent.
Kumpumäki, o.s Liikanen
22.7. 2006 Eveliina Hylkilä ja Joni
Jarkko vihittiin avioliittoon Reisjärven kirkossa. Eveliinan juuret
selviävät syntyneitä- palstalta.
22.7.2006 vihittiin Kuusamon
Käylässä Miia Kultanen ja Marko
Päiväniemi. Miian vanhemmat ovat
Martti ja Teija Kultanen. Martin
vanhemmat ovat Impi ja Pekka
Kultanen. Kuusamon sukuhaara.
8.9.2006 vihittiin Oulussa Veli-Pekka
Kultanen ja Sari Siirtola. Veli-Pekan
vanhemmat ovat Impi ja Pekka
Kultanen. Kuusamon sukuhaara.

27.1.2006 Kälviällä syntyi esikoinen Piia ja Jani Klemetsille. Kasteessa hän sai nimekseen Aino Erin
Juliana. Piian äiti Pirkko Paloranta
o.s. Puurula on Aimo ja Hilja Puurulan o.s Liikanen tytär. Kangasniemen sukuhaara.
28.1.2006 syntyi Eveliina Hylkilälle ja
Joni Jarkolle poika, joka sai kasteessa nimekseen Joonas Jouko Mikael.
Eveliina on Seija ja Jouko Hylkilän
tytär ja Seijan vanhemmat Aimo ja
Hilja Puurula, o.s. Liikanen Kangasnimen sukuhaarasta.
6.4.2006 syntyi Reisjärvellä Minna
ja Jukka Aholalle poika, joka kasteessa sai nimekseen Toni Jukka
Sakarias. Minna on Kaarina ja
Alpo Kumpumäen tytär ja Alpon
vanhemmat Heimo Kumpumäki
ja Hilja Puurula, ent. Kumpumäki, o.s. Liikanen Kangasniemen
sukuhaarasta.
14.5.2006 syntyi Göteborgissa Ester-tyttö Katja Riestolalle ja Magnus
Nybergille. Katjan vanhemmat ovat
Maija-Liisa ja Raimo Riestola. Kuusamon sukuhaara.
21.7.2006 syntyi Reisjärvellä Tarja
ja Jarkko Kokkoniemelle tytär, joka
kasteessa sai nimekseen Olivia
Marjatta Jarkontytär. Jarkko on
Irma ja Tapio Kokkoniemen poika ja Tapion vanhemmat Uuno ja
Kerttu o.s. Liikanen Kangasniemen sukuhaarasta.
10.10.2006 syntyi poika Oulussa
Pia Lämsälle ja Reino Grönroosille.
Pian vanhemmat ovat MarjaLeena ja Vesa Lämsä. Kuusamon
sukuhaara.
2.11.2006 klo 8.11 syntyi Hämeenlinnassa Laura Sarvalalle ja Joni
Puurulalle poika. Tärkeät mitat:
paino 3465 g ja pituus 51 cm. Joni
on Kangasniemen sukuhaaraa,
sillä Pentin vanhemmat ovat Aimo
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ja Hilja Puurula ent. Kumpumäki,
o.s Liikanen.
2.11.2006 syntyi Katri ja Sami Hagelbergille poika Helsingissä. Katri
on Mikkelin Asilan sukuhaaraa,
sillä Katrin vanhemmat ovat Hilkka ja Kalervo Liikanen.
25.11.2006 syntyi poika Oulussa
Annika ja Markku Sarviaholle. Annikankin vanhemmat ovat MarjaLeena ja Vesa Lämsä. Kuusamon
sukuhaara.
Sukuseura esittää lämpimät onnittelut uusille Liikasille, vanhemmille ja isovanhemmille.

Kultahäät

(50 v. avioliitossa)

(20.11.2005 viettivät kultahäitään
Impi ja Pekka Kultanen Sallasta.

Rubiinihäät

(40 v. avioliitossa)

28.5.2006 viettivät rubiinihäitään
Kaisu ja Unto Isola Oulusta.
Sukuseura onnittelee kulta- ja rubiinihäitään viettäneitä ja toivottaa
onnea jatkossakin. Kuusamon sukuhaara. Ottakaa nuoret mallia!

Valmistuneita
Kimmo Helenius Hausjärven Oitista
kävi opiskelemassa länsinaapurimme Östersundissa opinahjossa,
jonka nimi on Mittuniversitetet.
Hän valmistui 27.2.2006. Tutkinnon nimi oli degree of master
of science with a major in environmental science. Tällä hetkellä
Kimmo on töissä Päijät-Hämeen
jätehuollossa ja toivoo, että työ
jatkuu ensi vuonnakin. Kimmo
kuuluu Kangasniemen sukuhaaraan. Äiti on Saara Helenius o.s
Liikanen ja isä Hannu Helenius.
Sukuseura onnittelee tuoretta
maisteria ja toivottaa menestystä
jatkossakin.

4

Uusia ylioppilaita
Kevään 2006 ylioppilaita
Anni Elisa Liikanen, Kimpisen
lukio, Lappeenranta
Atte Joonas Ilmari Liikanen,
Mikkelin lyseon lukio, Mikkeli
Maija Katariina Liikanen,
Koillis-Helsingin lukio, Helsinki
Meeri Johanna Liikanen, Turun
lyseon lukio, Turku
Saana Inkeri Liikanen, Porkkalan
lukion aikuislinja, Kirkkonummi
Toni Antero Liikanen, Kuusaan
lukio, Kuusankoski
Mikko Mörsky Kiviniityn lukio,
Kokkola. Mikko on Outi ja Olavi
Mörskyn tytär. Mikon äiti Outi
on Veikko ja Sirkka Leppälän o.s
Liikanen tytär. Kangasniemen
sukuhaara. Mikko on valittu Kokkolan ammattikorkeakouluun,
mutta tammikuussa 2007 alkava
varusmiespalvelus siirtää opintojen aloittamista.
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Väitöstilaisuus
Diplomi-insinööri Riina Liikanen väitteli 10.11.2006 klo 12 Teknillisen
korkeakoulun rakennus- ja ympäristötekniikan osastolla aiheesta ”Nanofiltration as a refining phase in surface water treatetment – Nanosuodatus
pintavedenkäsittelyn viimeistelevänä vaiheena”. Virallisena vastaväittäjänä
toimi professori Tor Ove Leiknes, Norwegian University of Science and
Technology, Trondheim (Norja). Valvojana oli professori Heikki Kiuru.
Väitöskirjatutkimus kohdistui puhtaan juomaveden valmistukseen. Nanosuodatuksella haettiin ratkaisua perinteisin vedenkäsittelymenetelmin
puhdistetun pintaveden orgaanisen aineksen pitoisuuden alentamiseen.
Tutkimustulokset osoittivat, että nanosuodatus paransi perinteisin vedenkäsittelymenetelmin puhdistettua pintaveden laatua. Nanosuodatus lisäsi
kuitenkin puhtaan veden käsittelykustannuksia ja käsittelyn ympäristövaikutuksia merkittävästi.
Väitöstiedote löytyy osoitteesta:
www.tkk.fi/nyt/vaitoksia/vaitostiedotteet_2006/Liikanen_Riina.pdf

Syksyn 2006 ylioppilas
Krista Teresa Liikanen, Erkko-lukio, Orimattila
Onnittelemme teitä valkolakkiset
ja toivotamme teille menestystä
jatko-opinnoissa. Onnittelemme
myös niitä Liikasia, jotka kätkeytyvät toisen sukunimen taakse. Teitä
lienee sunnilleen sama määrä,
mutta nimiä ei toimitus tiedä pl
Mörskyn Mikko.

Kunniamerkkejä

Riina Liikanen

Liikasten sukuseura onnittelee lämpimästi DI Riina Liikasta ja myös vanhempia lasinpuhaltaja ja sukuseuran hallituksen jäsentä Jaakko ja Toini
Liikasta tyttären arvokkaan väitöskirjan valmistumisen johdosta. Pirkko
Liikanen ja Helena Allahwerdi olivat tilaisuudessa läsnä ja ojensivat Riinalle sukuseuran puolesta onnittelukukat.

Suomen Valkoisen Ruusun mitalin
ovat saaneet 6.12.2006
Toimistosihteeri Tarja Marjatta Liikanen Oulusta ja
laitosmies Timo Juhani Liikanen
Riihimäeltä.
Onnittelemme mitalin saaneita.
Sukuseura on ylpeä teistä.
Jaakko ja Toini Liikanen
väitöstilaisuuden jälkeen.
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Sosiaalineuvos Pekka Saarenmaa
vuoden 2006 Liikanen
Pirkko Liikanen

Pekka Saarenmaa 22.8.2006, Tarvaspää, Espoo.

P

ekka Saarenmaa (s. 09.11.1939
Helsinki) on Liikasten sukuseuran
perinnehenkilön
Herman Liikasen sisaren Marian
jälkeläisiä. Marian nuorin poika,
Kuhmalahden kirkkoherra Knut
Saarenmaa on hänen isoisänsä, ja
Pekan isä Paavo on taas yksi Knutin 10:stä lapsesta. Pekka Saarenmaa sijoittuu Ristiinan Liikasiin.
Pekka Saarenmaa on naimisissa kansalaisopiston rehtorin,
valt.maist. Ulla o.s. Haukiojan
kanssa. Heillä on kaksi poikaa
Tuomas (s. 17.5.1977) ja Lassi (s.
17.6.1980).
Lapsuutensa ja nuoruutensa
Pekka Saarenmaa asui Lahdessa,
jossa noin 10-vuotiaana sai ur-

heilukipinän ja Lahden Ahkeran
joukoissa, yleisurheilusta tulikin
lempiharrastus koripallon ohella.
Kun minut pantiin pienenä soittotunneille, tunnille mennessäni piilotin nuotit pensaaseen ja menin
urheilukentälle, muistelee Pekka.
Ahkeran mukana hän seuratovereidensa kanssa kierteli nuorten
kilpailuissa, ja pääsi mukaan
valmennusrenkaisiin. Siitä tie vei
Pajulahden Urheiluopistoon, josta
hän valmistui liikunnanohjaajaksi.
Tämän jälkeen hän toimi aktiivisesti Suomen Liikunnanohjaajat
ry:ssä, myöhemmin mm. Liikuntatieteellisen Seuran hallituksessa
ja yli kymmenen vuotta silloisen
Uudenmaan
läänin
liikunta-

lautakunnassa. Pekan työuran
alkupuolelle sijoittuu toiminta
Helsingin kaupungin Outamon
vastaanottokodin ohjaajana. Täällä syntyi kiinnostus sosiaalialalle.
Tampereen yliopistossa Pekka
suoritti sosiaalihuoltajan ja kunnallishallinnon tutkinnot. Hän
on toiminut Helsingin kaupungin palveluksessa, Sosiaaliturvan
Keskusliiton toiminnanjohtajana
ja yli 25 vuotta Keravan sosiaali- ja
terveysjohtajana, josta virasta hän
siirtyi eläkkeelle.

Harrastukset ja työ
Eläkkeelle päästyään Pekka jätti
kaikki järjestötoiminnat, joissa
oli paljon työaikanaan mukana.
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Näistä tärkeimpiä hänelle olivat
hallitusjäsenyys
Lastensuojelun
Keskusliitossa ja ammattijärjestö
Sosiaalijohto-Socialledning
ry:n
pitkäaikainen puheenjohtajuus.
Omasta mielestä hänen olisi järjestötyön sijasta ehkä pitänyt keskittyä enemmän perheeseensä. Toinen pojista sanoikin hänelle, ”ettei
hän ikinä osallistu mihinkään kansalais- ja järjestötoimintaan kuten
isänsä”. Kuitenkin päätöksestään
huolimatta Pekka on vielä mukana useassakin kansalaisjärjestössä,
näistä kaksi, mielenterveystyö ja
taide, ovat etusijalla.
Mielenterveysharrastukset ovat
työn perua. Pekan mielestä mielenterveydellisistä ongelmista kärsivät
ovat suomalaisessa yhteiskunnassa
vähäosaisia, syrjäytettyjä. Pekka
oli vuonna 1983 perustamassa
työn puolesta Keski-Uudenmaan
Sopimuskoti ry:tä, jonka mallina
on Tampereella toimiva Sopimusvuori ry. Sopimuskoti ry palvelee
avohoidossa olevia mielenterveyskuntoutujia ja heidän omaisiaan
sekä tarjoaa säännöllistä tuki-,
koulutus- ja virkistystoimintaa,
asuntoja, työharjoittelua ja työtä.
Nykyisin Pekka on ko. järjestön
hallituksen
puheenjohtajana.
Sopimuskodilla on 25 vakinaisesti palkattua työntekijää. Yli 120
avohoidossa olevaa kuntoutujaa
osallistuu aktiivisesti Sopimuskoti
ry:n päivittäiseen toimintaan.
Sopimuskoti ry on yksityinen
palveluntuottaja. Pekan mielestä psykiatrinen avohoito pitäisi
kuulua nykyistä paljon tiiviimmin
terveyskeskusten toimintaan, ei
erikoissairaanhoitoon. Sopimuskodissa edetään useassa vaiheessa.
Aluksi lähdetään liikkeelle päiväkuntoutuksessa, jossa musiikilla,
taiteella ja yhteiskunnan palveluihin tutustumisella sekä jokapäiväisillä arkisilla askareilla on keskeinen rooli. Seuraava vaihe sisältää
työhön valmentautumista kursseilla ja omassa työkeskuksessa, jossa
tehdään puutöitä, huonekalujen
entisöintiä, ompelutöitä ja monipuolisia erilaisten tuotteiden kokoamisia. Sopimuskodissa toimii
myös oma ravintola, joka tarjoaa
päivittäin aterioita lähes 100 hen-
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kilölle. Palkattuna on ainoastaan
yksi ravitsemusalan ammattihenkilö suunnittelijana ja ravintolan
työn ohjaajana sekä puolipäiväinen ohjaaja. Kuntoutujat hoitavat
kaikki muut työt.
Tärkeä kuntoutumiseen liittyvä
asia on asuminen. Sopimuskodilla
onkin 12-paikkainen, ympärivuorokauden valvottu asumisyksikkö,
7-paikkainen kuntoutumiskoti ja
lukuisia tuettuja asuntoja. Toimivilla asumispalveluilla onkin pystytty selvästi ehkäisemään sairaalan
hoitojaksojen käyttöä.
Kodin perua ovat taideharrastukset. Jo työelämässä Pekka
tutustui taiteisiin toimimalla mm.
Keravan taide- ja kulttuuriyhdistyksessä sekä Keravan taidemuseota
ylläpitävässä Keravan Taidesäätiössä.. Tällä hetkellä Pekka toimii
aktiivisesti Keravan Taidemuseon
ystävät ry:ssä ollen yhdistyksen puheenjohtaja. Yhdistys tukee museon toimintaa, järjestää jäsenille
toimintaa ja retkiä. Menneenä
kesänä vierailtiin mm. Mäntän taideviikoilla, Iittalan naivistinäyttelyssä ja syksyllä on käyty Tallinnan
museoissa.

Liikasten sukuseura ry
Ensi tapaaminen sukuseuran puheenjohtajaan tapahtui vuonna
2002 Valtion arkistossa (Helsinki).
Eräässä kokouksessa Pekka
Saarenmaa kysäisi Assi Liikaselta,
onko Erkki Liikanen sukua Herman
Liikaselle. Siitä selvisi sitten yhteys
Liikasten sukuseuraan. Sukuseuraan liittyminen ja sen toimintaan
aktiivinen osallistuminen mahdollistuivat. (Tampere 2003, Kuhmalahti 2003 ja 2004, Mikkeli 2004,
Helsinki 2005)
Pekka Saarenmaan antamien
tietojen ja yhteyksien avulla Ristiinan Liikasten sukutauluihin tuli
lisää 75 henkilöä, kaikki sukuseuran perinnehenkilön Herman
Liikasen sisarten Marian ja Idan
jälkeläisiä. Vihdoin löydettiin
puuttuva linkki Herman Liikasen
sisariin ja heidän jälkeläisiinsä.
Uusia Ristiinan Liikasten jälkeläisten haastatteluita toteutui ja
muita tietoja löytyi useita (Salme

Strandman, Liisa Strandman-Long,
Erkki Saarenmaa, Sirkka Salmi, Helvi
Kortelainen, Aili Laamanen ja Timo
Laamanen). Myös useita Ristiinan
Liikasten kotipaikkoja ja kotitiloja
paikannettiin (Komppa, Kilkki,
Samppa, Annila, Hintikanhovi,
Liikasenmäki jne.)
Heti ensi tapaamisen jälkeen
vuonna 2003 Pekka Saarenmaa
esitti ajatuksen sukuseuran perinnehenkilön Herman Liikasen
reliefi-hankkeen. Taiteilija Tauno Ruuskan toteuttama reliefi
Herman Liikasesta paljastettiin
syntymäkunnassa
Ristiinassa
18.07.2004, kuolinpaikassa Kuhmalahdella 27.07.2004 ja työpaikassa Suomen Hypoteekkiyhdistyksessä syksyllä 2004.
Pekka Saarenmaa oli myös
mukana toteuttamassa Herman
Liikasen seminaaria, joka järjestettiin 12.5.2005 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tiloissa Helsingissä.
Tässä seminaarissa esiteltiin myös
kuvanveistäjä Raimo Jaatisen luonnos Herman Liikasen mitaliksi.
Mitalin toteutus jäi Liikasten sukuseura ry:n tehtäväksi.
Pekka Saarenmaa on aktiivinen, idearikas ja vastuuntuntoinen Liikasten sukuseura ry:n
jäsen. Pekka Saarenmaan toiminta
rikastuttaa erittäin monella tavalla
sukuseuran toimintaa. Sukuseura
esittää Pekka Saarenmaalle lämpimät onnittelunsa Vuoden 2006
ansiokkaana Liikasena, samalla
toivottaen hänelle pitkää ikää,
terveyttä, voimia ja innostusta toimia edelleen aktiivisesti Liikasten
sukuseurassa.
Pirkko Liikanen
Espoo

TÄMÄN KYLÄN
TARINOITA
Näitä luvattiin viime kerralla,
mutta odottakaa vielä…
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Rauno Liikanen Vantaalta on ollut ns. sotalapsena Tanskassa. Kokemuksistaan hän on kirjoittanut
muistelmia, joiden julkaisemisen aloitimme viime numerossa. Tässä seuraa jatkoa.

Koti Tanskassa

Lisa, Nina, Rauno ja King.

M

eitä oli mamma Nina,
pappa Alex, minä ja koira
King. Ensi kertaa minulla
oli perhe. King oli hyvin vihainen
koira vieraille. Seuraavana päivänä
olikin tutustuminen koiraan. Pappa varoitteli Kingiä ja sen annettiin
haistella tulokasta. Nopeasti meistä tuli hyvät ystävät. King hyväksyi
minut täysin. Ratsastin sen selässä.
Kerran menin koirankoppiin ja
mamma hätääntyi kovasti. King ei
ollut tietävinäänkään.
Nina oli ruuanlaitossa mestari.
Siitä huolimaitta en syönyt paljon.
Sota-ajan Suomessa ei ollut mitään
herkkuja saatavilla, kun elettiin
korttiannoksilla. Tanskassa sain
ensi kerran suklaata ja karamelleja
enemmän kuin tarpeeksi. Alex oli
puhelinasentaja ja Nina kotirouva,

ystävällisiä ja hyviä ihmisiä. Vähitellen tutustuin ruskeaan kastikkeeseen, herkullisiin makkaroihin
ja tietysti punaiseen vadelmalimonadiin, joka oli pikkupojan mielestä kaiken huippu.
Naapurissa asui Christensenin
perhe. Heillä oli neljä lasta: Inga,
Henri, Lisa ja vauva, leikkitoverit
Tanskassa. Naapurien väliset suhteet olivat hyvät. Kun naapuria
onnesti, iloittiin yhdessä ja kun oli
murheita, nekin jaettiin.
Pappa poltti sikaria, tuttu tuoksu
Tanskassa. Minunkin piti Sorøssä
olevasta pienestä makeiskaupasta
saada suklaasikareja, joiden kanssa
matkin pappaa. (Minusta ei tullut
tupakoitsijaa).
Talossa oli puutarha, jossa kasvatettiin juureksia, tomaatteja ja

paljon kukkia. Kuinka kauniita
ne olivatkaan. Värikkäät perhoset liihottelivat kukasta kukkaan.
Pihassa kasvoi iso kirsikkapuu.
Kirsikoista mamma teki herkullisia
säilykkeitä tanskalaiseen tapaan.
Minä sain syödä kirsikoita niin paljon kuin jaksoin. Raparperit kasvoivat valtaviksi ja pikkupoika pystyi piiloutumaan niiden juurelle.
Siellä eleli suuria kierrekuorellisia
etanoita. Omena- ja luumupuita
oli myös.
Talossa oli kolme huonetta alakerrassa ja yläkerrassa yksi, minun
huoneeni. Taloussiivessä sijaitsi
pesutilat, lämpökattila ja varastot.
Olin tullut maanpäälliseen paratiisiin olosuhteista, joissa ei tällaista
elintasoa ollut saatavilla. Talossa
oli puulämmitys. Pappa hankki
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polttopuuta keväällä ja pilkkoi
ne kesän aikana isoihin pinoihin
metalliverkon sisään ja minä olin
tietysti mukana.
Pappa oli hauska mies, lasten suosikki. Alex pelleili minun kanssani
melkein joka päivä. Niinpä odotin
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portilla, koska hän tulisi töistä kotiin. Kuljin hänen perässään joka
paikkaan, ihan kuin olisi ollut näkymätön köysi välillämme. Kesällä
sunnuntaisin teimme retkiä luontoon. Meillä oli niitä herkullisia
tanskalaisia voileipiä eväänä ja niis-

Rauno ja mamma Nina. Sorø 1942.

Rauno ja naapurin lapset: Lisa, Henri, Inga ja vauva.

sä lihaa, makkaraa, vihanneksia ja
juustoa enemmän kuin leipää. Leipäviipaleet ovat Tanskassa 5-6 mm
paksuja. Siellä ruipelokin lihoi:
tullessa painoin 17kg ja vuonna
1943 lähtiessä 27kg.

Rauno ja pappa Alex. Sorø 1942.
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Sukukokous Pudasjärvellä

T

ämän vuoden sukukokous
pidettiin
Pudasjärvellä
11.6.2006. Tällä kertaa
haluttiin olla lähellä pohjoisessa
asuvia jäseniämme eli kuten jäsenkyselyssä aikoinaan toivottiin.
Yksi tarkoitus oli myös tavata ja
kosia mukaan Pudasjärven Liikasia, joita jäsenistössämme on vielä
vain muutamia. Paikalle saapui
kuitenkin vain kourallinen väkeä
eli 14 henkilöä. Hallituksestakin
oli paikalla vain puheenjohtaja ja
arkistonhoitaja, kun muille tuli esteitä. Mutta kokous onnistui hyvin.
Paikka oli erinomainen tiloiltaan
ja palveluiltaan. Ainoa miinus
voidaan antaa julkisten kulkuyhteyksien puutteesta.
Ennen varsinaista kokousta
klo 10 oli tarkoitus kokoontua
sukuhaaroittain, mutta nyt seurustelimme kaikki yhdessä. Puoli
kaksitoista sukuseuran esimies
esitteli sukuseuraa, kuten joskus
ennenkin, mutta nyt oli uutta se,
että pystyimme ampumaan asioita
kankaalle videotykin avulla suoraan kotisivuiltamme. Kiitos tästä
kuuluu Hotelli Syötekeskukselle,
jolla esitystekniikka näytti olevan
enemmän kuin ajan tasalla. Toiveemme oli otettu huomioon.
Lounaan jälkeen kaupunginjohtaja Pauli Harju esitteli Pudasjärven, joka oli Suomen suurin
kaupunki, mutta jäi kakkoseksi
Rovaniemen ja Rovaniemen maalaiskunnan liityttyä yhteen. Perinteiseen tapaan esittelijä sai kiitokseksi tekstinkäsittelylaitteemme eli
kuulakärkikynän. Sitten olikin jo
aika aloittaa varsinainen kokous.
Kokouksen avasi Harri Liikanen, jonka jälkeen kokouksen
puheenjohtajaksi valittiin Arto
Liikanen Pudasjärveltä ja sihteeriksi Eeva Liikanen Oulusta.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Elias ja Lahja
Liikanen Kuusamosta. Hallituksen
kertomus toiminnasta vuonna

Kaupunginjohtaja Pauli Harju.

Sukuseuran esimies Harri Liikanen.

Kokouksen sihteeri Eeva ja puheenjohtaja Arto Liikanen.
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Sukukokouksen osaanottajat. Heikki Liikanen kameran takana.

2005 hyväksyttiin, kuten tilitkin. Tilivelvolliset saivat vastuuvapauden.
Toimintasuunnitelma
kuluvalle
vuodelle meni myös läpi. Samalla
valittiin uusia yhteyshenkilöitä
siten, että Arto Liikanen valittiin
Pudasjärvelle ja Anne Kultanen
Kuusamoon. Budjetti hyväksyttiin
myös. Samalla hallitus sai eväs-

tystä ainaisjäsenmaksujen käytön
pohdintaan. Toivottiin, että ne
käytettäisiin normaalitoimintaan,
kuten vuosijäsenmaksutkin eikä
ao jäsenen sukuhaaran sukukirjan
tekoon. Vuoden Liikaseksi hallitus
oli valinnut Pekka Liikasen ja tämä
julkistettiin nyt. Pekka sai tiedon
asiasta suoraan kokouksesta kän-

nykän välityksellä. Samalla saimme
kuulla puhelimen kaiuttimesta Pekan kiitokset. Kokouksen päätyttyä
otimme valokuvan aurinkoisessa
kesäsäässä.
Teksti: Harri Liikanen
Kuvat: Heikki Liikanen

Hallituksen päätöksiä
Hallitus oli järjestäytynyt verkkokokouksessa (sähköpostin välityksellä) vuosikokouksen jälkeen,
mutta nyt 16.10.2006 asia pantiin
virallisesti pöytäkirjaan. Vastuunjakoon ei tullut muutoksia, joten
tämän lehden takasivu ei siltä osin
muuttunut.
Lisäksi päätettiin korttiprojektista. Sovittiin, että nyt tämän
lehden välityksellä pyydetään
jäseniltä lainaksi tai valmiiksi digitalisoituina kopioina valokuvia
vanhoista työtavoista, joita Liikaset
ovat käyttäneet. Esimerkkeinä voisi mainita pellon muokkaamisen,

kylvämisen, sadonkorjuun, puun
kaadon, kuljetuksen ja jalostuksen
jne. Parhaista kuvista tehtäisiin
postikortteja ja laitettaisiin myyntiin jäsenille ja miksei muillekin.
Mikäli sinun albumista löytyy
aiheeseen sopiva valokuva, lähetä
se helmikuun loppuun mennessä Sirkka-Liisa Kuusistolle, joka
vastaa projektista. Osoite löytyy
takasivulta. Jos laitat digitaalisessa
muodossa, tulostusta varten resoluution tulee olla vähintään 300.
Olisi hyvä, jos kuvan mukana olisi
tietoa kuvan ottajasta, paikasta,
ajankohdasta, henkilöiden nimistä

jne, jotta se voidaan yhdistää selvästi Liikasten elämään.
Päätettiin myös, että yritetään
saada henkilö, joka vastaisi virtuaalimuseon perustamisesta ja
hoidosta kotisivuillamme. Museoon tulisi kuvia Liikasten elämään
liittyvistä asioista. Ensin tulevat
mieleen maisemat ja talot, joissa
asutaan, ihmiset, esineet, koneet,
autot, veneet, työtavat jne. Mikäli
museonhoitajan tehtävä kiinnostaa, ota yhteyttä Harri Liikaseen
helmikuun loppuun mennessä.
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Kummitytön kuulumisia
Kummityttömme Jenni aloitti syksyllä 2005 opiskelut Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu
Helian johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa. Tämä selvisi hänen kirjoituksestaan
Liikaslinkissä 2/2005. Tässä hänen tuoreet kuulumisensa.

P

erinteiseen tapaan tämäkin
syksy on ollut kiireistä aikaa.
Koulu, työt ja lähestyvä joulu
aiheuttavat kaikki omat paineensa
ajankäytölle.
Opiskeluni etenevät toistaiseksi
aikataulun mukaan. Koulussa on
normaalien töiden lisäksi tänä syksynä suurehko yrittäjyysprojekti,
jossa ryhmissä perustamme kuvitteellisesti yrityksen ja laadimme sille liiketoimintasuunnitelman. Projekti on ollut erittäin suuritöinen.
Minulla ei ollut aavistustakaan
kaikesta siitä, mitä täytyy tehdä
jo ennen yrityksen perustamista,
puhumattakaan siitä, että yritys
pitäisi vielä saada kannattamaan.
Kunnioitukseni kaikkia yrittäjiä
kohtaan on todella kasvanut.
Samalla kun on pitänyt taistella kurssien ja projektien kanssa,
olen yrittänyt valmistautua opiskelijavaihtoon lähtöä varten. Olen
lähdössä ensi kevääksi Ranskaan,
Chambéryyn, Savoien yliopistoon.
Chambéry on noin 55 000 asukkaan kaupunki Ranskan alppien
läheisyydessä. Lähellä sijaitsevat
Ranskan toiseksi suurin kaupunki

Lyon ja olympiakaupunki Grenoble, eikä Sveitsin puolella oleva Genevekään ole kaukana.
Sitä voisi kuvitella, että vaihtoon lähteminen olisi helppoa,
mutta siinäkin valitettavasti on
omat pulmansa. Hakemuksia ja
asiakirjoja pitää täyttää sekä omaa
koulua, ulkomaan oppilaitosta
että Kelaa varten. Ja kaikkiin pitää
tietysti hakea leimoja ja allekirjoituksia monesta eri paikasta.
Uskon kuitenkin, että ensi
kevät palkitsee kaiken tämän vaivan. Kaikki aikaisemmat Savoien
yliopistossa koulustani olleet vaihto-opiskelijat ovat viihtyneet siellä,
enkä itse usko olevani poikkeus,
sen verran hyvin olen aina sopeutunut uusiin paikkoihin ja viihtynyt niissä. Vaihdossa tutustuu myös
moniin uusiin ihmisiin ja kielitaito
kasvaa, joten missään tapauksessa
se ei ole hukkaan heitettyä aikaa!
Joulun lähestyessä myös normaalit joulukiireet lisääntyvät.
Ennen joululoman alkua kaikista
koulun kursseista on tietysti tiedossa kokeet. Muutama koe on

kirjoitushetkellä jo takana, suurin
osa vasta edessä.
Opiskelun ohella pitäisi askarrella joulukortteja ja käydä lahjaostoksilla. Ja lahjojen keksiminen
on tänä vuonna aivan yhtä vaikeaa
kuin aikaisempinakin vuosina.
Joululoman alkamista odotellessamme suunnittelemme luokkakavereideni kanssa yhteisten
pikkujoulujen järjestämistä. Se
onkin sopivaa vastapainoa kaikelle kiireelle. Tehtävistä suoriutuu
paljon paremmin, kun tiedossa on
jotain mukavaa.
Ihanaa joulun odotusta!

Liikasia jälleen
maratonilla

8520 (8960) pääjohtaja Erkki Liikanen, s. 1950 4.54.50 (4.57.25).
Onnittelemme hienon suorituksen johdosta.

olisiko matkakohteet ja ajankohdat olleet vääriä? Olisi hyvä saada
palautetta tulevia vuosia varten.
Nyt kuitenkin näyttää siltä, että
toimintamuotona yhteiset matkat
voidaan unohtaa ainakin toistaiseksi.

Viime vuonna kerroimme tuloksia
Tukholman maratonilta, johon
Liikasiakin osallistui. Tänä vuonna
osallistuminen jatkui, mutta nyt
joukko oli pienentynyt neljästä
kolmeen. Nimet olivat samoja
kuin edellisellä kerralla, mutta
jotain uuttakin tapahtui. Kaikki
paransivat nimittäin aikojaan ja sijoituksiaan vuoden 2005 tuloksiin
verrattuna. Tulokset muodostuivat
seuraaviksi (suluissa vuoden 2005
tulos):
4035 (6366) ekonomi Teemu Liikanen, s. 1969 3.59.19 (4.19.36)
6556 (8488) laitosmies Timo Liikanen, s. 1944 4.28.14 (4.49.11)

Matkat eivät kiinnosta
Yritimme järjestää päivän matkan
Tallinnaan. Retkestä oli ilmoitus
edellisessä Liikaslinkissä. Uskoimme, että ainakin muutama olisi
tullut mukaan, mutta toive jäi haaveeksi. Kukaan ei ilmoittautunut
matkalle.
Kysymyksessä oli nyt kolmas
kerta, kun kokeilimme yhteisen
matkan järjestämisistä. Ensimmäinen oli vuosia sitten ja toinen viime vuonna. Näyttää siis siltä, että
yhteiset matkat eivät kiinnosta. Vai

Jenni
sukuseuran kummityttö

Näin syntyy
savolaisvene
Esko Liikanen Mikkelistä kertoi,
miten savolaisvene tehdään. Resepti oli yksikertainen. Tekopaikka
valitaan vilkkaan tien varrelta. Aloitetaan työ. Ohikulkijat pysähtyvät
paikalle ja rupeavat neuvomaan ja
näyttämään. Isäntä ei sitä estele ja
niin vene tulee valmiiksi neuvojien
tekemänä.
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Ikioma kaupunginosa
Tiesittekö, että Oulun kaupungissa on kaupunginosa nimeltään
LIIKANEN, jossa on vielä sellainenkin paikka kuin Liikasenperä.
Hain Internetistä linkkejä hakusanalla Liikanen ja sieltä se putkahti
esille. Olin töissä Oulussa 1966
-1972, mutta silloin sitä en vielä
tiennyt.
Liikanen kuuluu Kaijonharjun
suuralueeseen ja sijaitsee Kuivasjärven itäpuolella, noin 10 kilometrin päässä Oulun keskustasta.
Se rajoittuu luoteessa Alakyläntiehen ja lounaassa Raitiotiehen,
pohjoisessa Kiimingin kunnanrajaan ja idässä Ruskoon. Asukkaita
Liikasen kaupunginosassa oli
viime vuonna 61. Alueena Liikanen on pääosin rakentamatonta
metsämaastoa.
Kysyttyäni Oulun kaupungilta
nimen alkuperää sain seuraavan
vastauksen nimistötoimikunnan

asiantuntijajäseneltä Petri Jorolta:
”Tutkimme vanhoja karttoja ja
kiinteistörekisteriä Liikasenperän
alueelta ja selvitimme Liikanennimen historiaa alueella.
Vuonna 1962 painetusta opaskartasta selviää, että Liikasentie on
silloin ollut Pyykösjärven päästä
lähtenyt pitkä tieyhteys alueelle ja
tien päässä on sijainnut Liikanenniminen talo. Alueella sijaitsee
nykyisinkin Liikanen niminen tila
eli käsityksemme mukaan se on
ollut syntyperä nimen käytölle.
!970-luvulla alueelle on tehty uusia
tiejärjestelyitä ja asutustakin on
tullut lisää ja silloin alue on merkitty karttoihin Liikasenperänä.
Kaupunginosa Liikanen taas on
karttojemme perusteella syntynyt
joskus 1982 -1986 välisenä aikana
eli silloin on ilmennyt tarvetta
tehdä uusi kaupunginosa alueelle

ja sille on annettu nimi paikannimen mukaan.
Tietoa, miksi tilalle on aikoinaan annettu Liikanen nimi,
meillä ei ole. Liikasentien varressa
asuu alkuperäisen tilan jäseniä/
jälkeläisiä, joilla varmaan olisi tästä
tietoa. Henkilöt sattuvat vielä olemaan suomen kielen ammatti-ihmisiä ja ovat toimineet mm. Oulun
kaupungin nimistötoimikunnassa
aikoinaan eli suosittelen kysymään
heiltä tarkemmin, jos vielä tarkempi tieto nimen synnystä alueelle
kiinnostaa. Kiinteistörekisteristä
selviää, että alkuperäisten tilojen
nimiä ovat olleet ainakin Huutikangas, Liikanen ja Pääkkönen.”
Sain myös yhteystiedot tilan
omistajiin, joten täytyy tukia vielä
vähän lisää.
Harri Liikanen

JÄSENMAKSUISTA
Noin
parikymmentä
jäsentä
sai
jäsenmaksukarhun.
Toivomme, että hoitaisitte velvollisuutenne, ettei tarvitse ryhtyä jatkotoimiin, Ne vievät taas aikaa, jota ei ole nytkään enää
tarpeeksi.

Jäsenet sukuhaaroittain
Jäsenrekisterin hoitaja on laskenut
jäsenten määrän sukuharoittain
31.12.2005.
Eniten jäseniä oli Kangasniemen sukuhaarasta (110). Toiseksi
tuli Kuusamon (43) ja kolmanneksi Ristiinan haara (30). Muut haarat olivat edustettuina seuraavasti:
Mikkeli 25, Korpilahti 11, Johannes 7, Längelmäki ja Pudasjärvi
2, Mikkelin Asila 1. Sukuhaara oli
epäselvä 24 tapauksessa ja siinä
sitä työtä riittääkin, että kaikkien

sukuhaara saadaan selville. Samalla toivomme, että nyt pienet luvut
olisivat lähiaikoina suuremmat.
Siihen te voitte itse vaikuttaa eli
pankaapa töpinäksi. Iso seura voi
antaa enemmän kuin pieni!

Sähköpostiosoitteita
kaivataan
Sähköposti on vallan mainio yhteydenpitotapa. Ongelmana on se,
että kaikkien jäsenten osoitteita

ei vieläkään ole tiedossa, jolloin
seuralla ei ole mahdollisuutta
hyödyntää sitä. Tietysti kaikilla
sitä ei olekaan, mutta olisi hyvä
saada kaikki, joilla on. Samalla
kannustan jokaista hankkimaan
sen. Se parantaisi tiedottamista ja
tiedonvaihtoa. Esimerkiksi voimme tiedottaa tapahtumasta, josta
lehden välityksellä ei enää ehdi.
Autapa asiassa ja ilmoita sähköpostiosoitteesi Harrille, jonka osoite
on takasivulla. Kiitos.
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Torpparilaitoksesta
Torpparilaitos oli luontoistalouden aikana syntynyt maanvuokrajärjestelmä, jossa tietty maatilan
alue, torppa, oli annettu vuokralle
maanviljelyä varten. Vuokra maksettiin useimmiten päivätöinä.
Suomessa torpparilaitos syntyi
1600-luvulla ja oli laajimmillaan
1890-luvun puolivälissä, jolloin
torppia oli noin 70 000 ja torppareita noin 30 % maaseutuväestöstä.

Ongelmallinen torpparikysymys syntyi 1800-luvun lopulla, kun
siirryttiin rahatalouteen ja metsien
arvon noustessa torppareiden
metsänkäyttöoikeutta supistettiin.
Myös työvoiman helppo saanti teki
torpparit tarpeettomiksi. Torpparikysymys ratkaistiin vuodesta
1918 lähtien torpparilaeilla, jotka
oikeuttivat torpparit lunastamaan
tilansa itsenäiseksi. Vuoteen 1940

mennessä lunastettiin torpparilakien perusteella itsenäisiksi yli
45 000 torppaa.
Oheisena on sanasta sanaan
puhtaaksikirjoitettu kopio käsinkirjoitetusta
torpparisopimuksesta Anttolasta. Torppari Kalle
Liikanen kuului ehkä Mikkelin
sukuhaaraan, mutta Kalle nimisiä
oli niin monta, että yksilöinti ei
onnistunut.
HLI

Kontrakti
Minä allekirjoittanut sitoudun maksamaan Talolliselle Antti Rantalaiselle västäräkki nimisen
torpan vuokraa vuosittain seuraavasti 15 vuotta lukien vuodesta 1913 vuoteen 1928.
1 ksi
2 ksi
3 ksi
4 ksi
5 ksi
6 ksi
7 ksi
8 ksi
9 ksi
10 ksi
11 ksi
12 ksi
13 ksi
14 ksi
15 ksi

Yksi päivä viikossa työtä läpi vuoden talon ruuassa.
Yksi viikko aian teossa keväällä.
Yksi viikko rukiinleikkuussa.
Yksi viikko Heinän teossa.
Työt on tehtävä isännän määrääminä aikoina.
Koko viikkojen työt on torpparin tehtävä omassa ruuassaan.
5 markkaa rahaa vuodessa.
Puita saapi ottaa isännän määräämistä paikoista.
Manttaali maksut maksaa isäntä.
Henkilö maksut maksaa torppari oli ne mitä laatua tahansa.
Kartanon rakennukseen isäntä hankkii ulkoa ostettavat tarpeet ja torppari kokoaa.
Kartano on kunnossa pidettävä ja kuntoon jätettävä.
Raja aidat on kunnossa pidettävät ja kuntoon jätettävä.
Torppari saapi puolen ruispellon rukiita tultuaan ja jättää puolen rukiita pois lähtiissään.
Syys kynnöt saapi syystettynä ja on jätettävä syystetttynä.
(Syystettynä = kynnettynä. Toim. huom.)
Kontraktia on tehty kaksi kappaletta, toinen isännälle ja toinen torpparille.
Anttolassa 15. päivänä joulukuuta 1913
Antti Rantalainen Kalle Liikanen
Tähän kontraktiin olemme kumpikin kaikin puolin tyytyväiset.
Todistavat
Kalle Jukarainen Muurari Matti Kiesilä
Jäljennöksen oikeaksi todistavat
A. Sairanen H. Sairanen

Lähteet: CD-Facta 2005, Elettiinpä Ennenkin. Vanhaa ja vähän uuttakin Hauhalan koulupiirin alueelta
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Eeva tulee miniäksi Liikalaan
Viime numerossa aloimme
julkaista Liikalan tilasta ja sen
asukkaista kertovaa artikkelia.
Tässä jatkoa. Lisää seuraavassa
numerossa.

E

eva Lahikainen ent. Liikanen
o.s. Hokkanen (s. 1916)
(Luusniemen
Kerinkanta
nimisestä talosta) oli vuonna 1935
käynyt Otavan kansanopistossa kotitaloudellisen 5 kuukautta kestäneen kurssin, jossa hän oli oppinut
paljon puutarhan hoidosta, ruuan
laitosta, kankaankudonnasta ja
talon pidosta.
Eeva tuli nuorena tyttönä vuonna 1937 miniäksi Liikalaan seitsemän vuotta vanhemman Toivon
vaimoksi. Alku oli vaikeaa. Anoppi
Emma neuvoi nuorta miniäänsä,
että ei pidä sanoa mitään miehelleen, kun tämä tulee päissään kotiin. Näin vältetään turhat riidat,
sillä Toivo saattoi joiden mielestä
olla silloin äkkipikainen ja häijy.

Kosinta ja häät
Luusniemelläkin oli ollut ennen
tapana, että vanhemmat tai puhemies etsivät pojalle morsiamen
ja tyttärelle sulhasen. Kun asiasta

sovittiin, niin sulhanen lähti puhemiehen kanssa usein jopa kihlat,
silkkihuivin ja kellon mukanaan
morsiamen luo. Jos tyttö hyväksyi
kihlat niin pari oli silloin kihloissa.
Tämän jälkeen morsian tarvitsi
paljon monenlaista vaatetavaraa.
Maalaistaloon miniäksi menevän
tuli hankkia rekivällyt, rekitäkki
ja heinien päälle karvatäkki. Tarvittiin myös runsaasti villoja ja
pellavaa sukkien kutomista varten,
paitoja sulhasen sisarille ja veljille,
leninki anopille, paita apelle ja
puhemiehelle. Tyttrelle annettiin
kotoa lehmä, lammas ja sirppi.
Vasta näiden lahjojen valmistelujen jälkeen otettiin Kangasniemen
pappilassa kuulutukset, jotka kuulutettiin kirkossa kolme kertaa.
Tämän jälkeen vasta voi tapahtua
varsinainen vihkiminen. Morsian
pyysi sukulaistyttöjä kukkapareiksi ja sulhanen omia kavereitaan.
Puhemiehelle ja pelimannillekin
hankittiin tyttöpari.
Häät vietettiin ensin Eevan
kotona ja sitten Liikalassa. Eevalla
ja Toivolla oli peräti 10 kukkaparia. Silloinkin joillakin oli viinaa
matkassa, mutta Toivo ei ottanut,
vaan sanoi Eevalle, että ”mennään

Eeva Hokkasen ja Toivo Liikasen häät Liikalassa. Morsiuspareja oli jopa yli kymmenen.

Eeva Lahikainen ent. Liikanen o.s.
Hokkanen.

omaan huoneeseen”. Toivo halusi
olla vain Eevan kanssa kahden.
Eeva ja Toivo muuttivat nuorena
parina Helsinkiin. Ensin asuttiin
Katajanokalla Lutikkalinnassa ja
sitten Kulmakadulla. Toivo oli
hyvä käsistään ja taitava rakentaja,
hän oli rakentamassa mm. Keskuskadulle Kalevalaisten Naisten
omistamaa ravintolaa Kestikartanoa. Sodan varjot synkistivät jo
silloin nuoren parin elämää. Raskaana oleva Eeva jäi yksin kun sota
alkoi vuonna 1939.
Hälytyspillit soivat. Eeva käveli
Liisankadulle ja ajatteli lähteä lähikahvilaan, jota kutsuttiin ”Mutsi”
–kuppilaksi. Vastaan tuli luusniemeläinen poika, joka sanoi: ”
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Sirkan koulukuva Luusniemeltä 1955.
Kuvassa opettaja Silja Hokkanen (enon
vaimo). Kuva on otettu opettajan kotirappusilla Hakalassa

Nyt lähet kotia”. Eeva lähti vauvanvaatteet paketissa omaan kotiinsa
(”Kerinkantaan”). Toivo haavoittui rintamalla talvisodassa ja sai
vettä keuhkoonsa, jota imettiin
aina pillillä pois. Tästä seurauksena tuli pillin painaltamana ”reikä”
keuhkoon, jonka seurauksena Toivo menehtyi 1947.
Toivo ja Eeva olivat asettuneet sodan jälkeen Liikalaan.
Molemmat lapset Veikko (s. 1940)
ja Sirkka Liisa (s.1947) syntyivät
Liikalassa. Eevan jäädessä leskeksi,
hän rakensi oman pienen kodin
”Kuuselan”, johon muutti Sirkan
ja Veikon kanssa. Näköetäisyys
säilyi Kuuselasta lasten isän Toivon
kotiin, Liikalaan.
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Eeva avioitui uudelleen vuonna
1960. Lapset olivat lähteneet jo silloin Kuuselasta ja parilla oli pitkä
ja rauhallinen elämä. Eeva asui
kirjoitushetkellä Kangasniemellä
palvelutalossa ja Kuuselassa asuvat
hänen eläkkeellä oleva tyttärensä
Sirkka Liisa ja tämän puoliso Raimo
Kuusisto.
Eeva nukkui pois keskuudestamme 18.11.2005.
Haastattelu: Helena Allahwerdi (o.s.
Liikanen)
Vanhat kuvat: Pentti Liikanen ja
Sirka-Liisa Kuusisto (o.s. Liikanen)
Vuoden 2005 kuvat ja tekstin koonti:
Pirkko Liikanen

Kuuselan päärakennusta, saunaa ja aitta sekä nykyiset asukkaat Sirkka Liisa ja Raimo Kuusisto (v. 2005)

VIERAILU EDUSKUNTAAN
Liikasten sukuseura järjestää paikallistapahtumana vierailun eduskuntaan 25.1.2007. Tapaamme vierailun
aikana kansanedustaja, prikaatikenraali evp Olli Nepposen.
Vierailuohjelma on seuraava:
15.30 Sisääntulo Eduskuntatalon vasemmanpuoleisesta yleisölehteriovesta (portaiden puolessa välissä)
15.35 Opastettu kierros Eduskuntatalossa
16.30 Täysistunnon seuraaminen
17.00 Siirtyminen Pikkuparlamenttiin ja videoesittely eduskunnan toiminnasta
Tervetuloa eduskuntaan nyt, kun se on mahdollista ilman jäsenkirjaa ja vaaleja. 30 sopii mukaan, joten
ilmoittaudu heti ja viimeistään 23.1. eversti evp Harri Liikaselle, 040 502 5939 (puhelimella ei 8.-22.1.),
harri.liikanen@kolumbus.fi. Vierailijoille tehdään turvatarkastus, joten metalliesineet kannattaa ottaa
esille hyvissä ajoin. Päällysvaatteet, laukut, matkapuhelimet jne jätetään naulakkoon ja säilytyslokeroihin.

Ville puhuu villisti
Vartti- lehden toimittaja Ville Liikanen on kirjoittanut numerossa
40/26.5.2006 otsikolla ”Baarimikolle tippi on paras kiitos”. Jutun
ohessa on seuraava lyhyt juttu,
joka varmaan pitää paikkansa. Jos
joku tuntee Villen tai Ville lukee

tämän, soita tai laita postia. Tästähän me saisimme lehdellemme
toimitussihteerin – EHKÄ.
Pointti
Tippi on vippi
Kun haluat parempaa palvelua jätä
tippiä. Se on fakta, vaikka baarityöntekijät eivät sitä aina myönnäkään.
Tämä siksi, että huonompaa palvelua

ei saisi antaa kenellekään.
Tipin avulla jäät baarimikon mieleen.
Kun naamasi on tarpeeksi tuttu, saatat saada drinkkisi ruuhkaisen tiskin
ensimmäisenä. Hiljalleen muodostuu
kanta-asiakassuhde, joka hyödyttää
molempia. Rahan lisäksi tiskillä
vaihtuvat kohta myös hymyt ja kuulumiset.
Ville Liikanen
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Käytiin Hypossa
Suomen Hypoteekkiyhdistys järjesti Snellman 200 v- juhlavuoden kunniaksi ”J V Snellman Suomen
Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtajana 1869-1882”- näyttelyn. Sukuseura tutustui näyttelyyn toimitusjohtaja Matti Inhan opastamana 11.5. Herman Liikanen oli Snellmanin työtoveri ja siinä syy, että
näyttely kiinnosti erityisesti meitä.

Vieraat Snellman-salissa. Keskimmäisenä isäntä toimitusjohtaja Matti Inha.

Herman Liikasen muistolaatta oli
asetettu Herman-kabinettiin.

Suomen Hypoteekkiyhdistys, Yrjönkatu 9, Helsinki.
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Kuulutko sukuuni- tapahtuma

V

antaan Seudun Sukututkijat ry järjesti 9. kerran
Kuulutko sukuuni -tapahtuman Vantaalla Vantaan ammattiopisto Variassa 14.-15.10.2006.
Kysymyksessä oli Suomen suurin
vuosittainen sukututkijoiden ja
sukuseuraväen kokoontuminen.
Paikalle saapui yli tuhat alan harrastajaa. Viime vuonna oma osasto
jäi haaveeksi, mutta nyt Liikasten
sukuseura oli mukana. Sisäänpääsy
tapahtumaan oli maksuton.
Vantaan kaupunginjohtaja Juhani Paajanen avasi tilaisuuden.
Myöhemmin hän pysähtyi myös
meidän osastolle, missä vaihdoimme muutaman sanan.
Näyttelyosastoja oli yli 70 ja ne
koostuivat sukututkijoiden, sukuseurojen ja kaupallisten tahojen,
kuten kirjapainojen, arkistojen jne
osastoista. Liikasten osasto oli B10.
Osaston ulkoasusta vastasi lähinnä
hallituksen jäsen, lavastaja Heikki
Liikanen. Osastolla kävi kymmeniä henkilöitä, mutta omaa väkeä
näkyi yllättävän vähän. Osasto sai
ansaittua kiitosta. Yksi pariskunta
totesi: ”Kaunein osasto!”
Näyttelyosastojen lisäksi tapahtumaan sisältyi mm luentoja,
lasten piirustuskilpailun näyttely,
kirjoituskilpailun palkintojenjako
ja Sukuseurojen Keskusliiton vuosikokous.
Sunnuntaina osastolla oli juhlahetki, kun Vuoden Liikaseksi
nimetylle sosiaalineuvos Pekka
Saarenmaalle sukuseuran esimies
Harri Liikanen luovutti kunniakirjan ja sihteeri Matti Liikanen

Riitta TannerTuominen auttoi
lauantaina.

Näyttelyosastolla sunnuntaina
(vasemmalta)
Harri, Alpo ja Eila
Raani, Pirkko ja
Jaakko Liikanen.

ojensi hänelle kukkaset. Pekka
oli kovin yllättynyt valinnasta, kun
hän on ollut vasta muutaman vuoden jäsenenä, mutta ei se aika ratkaise. Pekka on ollut aloitteellinen
ja tehokas toiminnassaan, kuten
olemme kaikki voineet todeta.
Juhlahetken jälkeen hallitus
hakeutui kabinettiin pitämään

omaa kokoustaan.
Tietävinä esittelijöinä toimivat
Harri L, Heikki L, Liisa L, Pirkko
L, Pekka Saarenmaa ja Riitta Tanner-Tuominen.
HLI
Kuvat: Heikki Liikanen

Vuoden Liikanen
Pekka Saarenmaa sekä Pirkko,
Jaakko, Helena
Allahwerdi, Liisa
ja Esko, Harri ja
Matti Liikanen.
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Haara
Pekka Liikanen s. 1600-luku

Lähtöhenkilö

Tallennustilanne

1186 henkilöä.

1535 henkilöä.
Herman Liikanen cd.

1510 henkilöä

172 henkilöä.

Harri Liikanen (Ka)

Avoin.

Harri Liikanen (Ka)

Jaakko Liikanen (Ku)
ks. hallitus

Vähän alkutietoa

Tiedetään, että ainakin kaksi
alahaaraa.
Vähän alkutietoa

63 henkilöä.

670 henkilöä

261 henkilöä.

Harri Liikanen (KA)

Vähän alkutietoa

Vastuuhenkilö
(mistä sukuhaarasta)
Matti Liikanen (Ka)
ks. hallitus
Pirkko Liikanen (Ri)
Viherlaaksonranta 10 A 15
02710 ESPOO, p. 050 517 0588
pliikane@welho.com
Esko Liikanen (Mi)
ks. hallitus
Harri Liikanen (Ka)
ks. hallitus
Harri Liikanen (Ka)

Liikasten sukuhaarat ja
tallennustilanne syksyllä 2006
Kangasniemen (Ka)

Johan Likander s. 1781

Antti Liikanen s. n 1625

Korpilahden (Ko)

Dionysos Liikanen s. noin
1730

Ristiinan (Ri)

Johanneksen (Jo)

Henrik Kurtti s. 1600- luku

Risto Liikanen s. n 1682

Kuusamon (Ku)

Heikki Liikanen (LÄ)

”Tunnen anopin, joka nukkuu silmälasit nenällään siltä varalta, että näkisi vävynsä kärsivän.”
– Ernest Coquelins

”Sinä päivänä, kun anoppini tuli kylään, hiiret
heittäytyivät loukkuihin.”
– Les Dawson

Mikkelin (Mi)

Mikkelin Asilan (MA)

Antti Juopperi s. 14.1.1765
Kuivaniemi
Kustaa Bryggman
s.11.7.1798
Simo Martinpoika s. noin
1717, pso Maria Matintytär

Nimetön Liikanen, pso
Kristiina Kiukas
Selvittämättä.

Pudasjärven (Pu)
Iin (Ii)
Oulun (Ou)
Längelmäen

Lisää anoppihuumoria
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Mahtava suoritus
Reisjärven sairaankuljetus Oy
sai 22.5.2006 laatusertifikaatin,
mikä tarkoittaa sitä, että yrityksen
toiminta täyttää ISO 9001- standardin asettamat vaatimukset ja
se on kirjattu laatukäsikirjaan.
Käytännössä se merkitsee sitä, että
yrityksen palveluun voi luottaa paremmin kuin sellaiseen, jolta tämä
puuttuu. Sertifikaatti luovutettiin
toimitusjohtaja Jorma Liikaselle

lokakuussa Lahdessa, missä pidettiin Suomen Sairaankuljetusliiton
syyskokous. Sukuseura onnittelee
Kangasniemen sukuhaaraa edustavaa Jormaa ja koko henkilökuntaa
saavutuksen johdosta. Aikaa järjestelmän luomiseen meni noin kaksi
vuotta.
Mainittakoon, että meilläkin
on oma kevennetty versio laatukäsikirjasta. Siihen on kirjattu,
miten me toimimme ja se löytyy
kotisivuiltamme.
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Helvi voitti pilkkikisat
Veteraanien pilkkikisat pidettiin
22.3.2006 Hartolan Jääsjärvellä.
Kilpasarjat oli jaoteltu viiden vuoden välein 65- vuotiaista lähtien.
Osanottajia riitti vielä 90- vuotiaiden sarjaankin. Naisten sarjojen
vanhin oli Helvi Liikanen, joka
kilpaili vanhimpien sarjassa. Ensimmäistä kertaa Helvi ei kisoissa
ollut, sillä hän sai ensimmäisen
pilkkiahvenensa velipojan opastuksella noin 80 vuotta sitten. Nyt
tulos ei ollut hävettävä, sillä Helvi
voitti sarjansa mestaruuden viidellä ahvenella ja 115 grammalla.
Helvi edustaa Kangasniemen Kalakavereita.
Onnittelemme voittajaa hienon
suorituksen
johdosta.

Kuljettajan ovella toimitusjohtaja Jorma Liikanen.

Pilkkimestari Helvi.
Lähde: Vapaa-ajan kalastaja

Merkkipäiviä vuonna 2007
85 vuotta
29.3. Toini Lahikainen
Kangasniemi ( Ka)
12.10. Sirkka Salmi
Hyvinkää (Ri)
80 vuotta
22.2. Eevi Hokkanen
Kangasniemi (Ka)
16.9. Irja Anttonen
Helsinki
10.10. Hannes Savolainen
Kemijärvi (Ku)
1.11. Saara Seger
Helsinki
75 vuotta
1.1.
Antero Liikanen Kalix,
Ruotsi (Ku)
11.4. Martti Tulokas Jaala (Ri)
24.4. Rauha Halonen
Reisjärvi (Ka)

26.11. Kalevi Liikanen
Jyväskylä (Ko)
28.11. Anneli Tompuri
Mikkeli
70 vuotta
13.2. Maija Kiljala
Reisjärvi (Ka)
8.7.
Rauno Liikanen
Vantaa (Ko)
16.11. Eila Raami
Espoo (Mi)
22.11. Saara Kröpi
Mikkeli (Ka)
8.12. Kaarina Kumpumäki
Kiuruvesi (Ka)
19.12. Asko Liikanen
Reisjärvi (Ka)
60 vuotta
6.2.
Sirkka-Liisa Kuusisto
Kangasniemi (Ka)

7.3.
4.4.

Osmo Savolainen Juva (Ka)
Eira Löllö
Kalajoki (Ka)
28.6. Jorma Liikanen
Pirkkala (Ko)
16.7. Anneli Hakkarainen
Helsinki (Ri)
17.7. Mirja Liikanen
Lappeenranta (Ka)
30.7. Jouko Himanen
Lappeenranta (Mi)
24.8. Pentti Puurula
Kalajoki (Ka)
23.10. Erkki Liikanen
Vammala (Ko)
50 vuotta
3.2.
Seppo Liikanen Vantaa
2.3.
Tuula Hokkanen Helsinki
22.8. Jukka Liikanen
Kangasniemi (Ka)
7.10. Pirkko Puurula Helsinki (Ka)
27.11. Tuuli Bernard Helsinki (Ri)

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 Matti Liikanen, Naavakatu 10, 15950 LAHTI,
(03) 753 1134, 0400 493 040, (03) 753 7154 faksi, matti.liikanen@m-laskenta.inet.fi
Hankkija Sirkka-Liisa Kuusisto, Luusniementie 1236, 51460 LUUSNIEMI,
(015) 652 205, 040 563 0200, sirkkaliisa.kuusisto@netti.fi
Arkistonhoitaja Esko Liikanen, Ylivedentie 438, 52100 ANTTOLA,
(015) 655149, 050 303 7121, esko.liikanen@dnainternet.net
Tiedottajan apulainen Heikki Liikanen, Kurkisuontie 8 B 8, 00940 HELSINKI,
(09) 553 342, 050 339 5061, heikki.liikanen@dnainternet.net
JÄSENREKISTERIN HOITAJA HALLITUKSEN ULKOPUOLELTA:

6LVlOW|lSRLVWHWWX
SUKUSEURAN 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, 049 552 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 hallitus
VUODEN LIIKASET (Suluissa sukuhaara)
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

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

KUMMITYTTÖ
Kummitytöksi nimitettiin 1990 lähes
sukuseuran perustamispäivänä syntynyt
Jenni Liikanen Lahdesta.

SUVUN VANHIN
Vanhin elossa oleva Liikanen on
Helmi Piipponen Espoosta.
Hän on syntynyt 15.5.1909 Hartolassa
ja kuuluu Korpilahden sukuhaaraan.

PERINNEHENKILÖ
1999 valittiin perinnehenkilöksi
vapaustaistelija, luutnantti
Herman Liikanen

PANKKITILIN NUMERO
Sampo 800019-1978966
INTERNET- KOTISIVU
www.liikastensukuseura.fi

2003 (Ka)
Raimo Liikanen, Mikkeli
2004 (Mi)
Liisa Liikanen, Mikkeli (Anttola)
2005 (Ka)
Harri Liikanen, Helsinki
2006 (Ri)
Pekka Saarenmaa, Kerava

