
Ha
ver

ist
en

 su
ku

seu
ra 

ry:
n

jäs
en

leh
ti n

:o 
46



Sisällysluettelo:

Joulua .................................................................... 1
Puheenjohtajan palsta ........................................... 2
Toimittajalta lyhyesti............................................... 3
Sukukokous kesälahdella 2007 ............................. 4
Nuoren puheenvuoro ............................................. 5
20 v. sukujuhla kesällä 2006 .................................. 6
Tiesittekö että ........................................................ 9
Arvin askel ........................................................... 10
Olli-Valtterista aluemestari ................................... 11
Sukumatka suunnitelmia ..................................... 12
Ystävä perheeni tsunamin uhreina ...................... 13
Oravan metsästys................................................ 14
Vuosikokouspöytäkirja ......................................... 16
Ordförandet på svenska ...................................... 18
Den unga har ordet.............................................. 19
Yhteyshenkilöt ..................................................... 20



1

Sukuseuralaisille
Oikein Hyvää Joulua ja

Onnellista Uutta Vuotta
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Sukukuntamme on juhlinut onnis-
tuneesti Kuhmossa 20 vuotista tai-
valtaan. Sukuseuratoiminta on koko 
maassa saanut erittäin suuren suo-
sion ja jopa uskomattomat mittasuh-
teet. Tapaamisis-sa eriyhteyksissä 
ihmisten kanssa ympäri valtakuntaa 
olen ottanut vapaammissa keskuste-
luissa usein esille sukuseuratoimin-
tamme. Aiheesta on lähes poikkeuk-
setta virinnyt vilkas ajatusten ja koke-
musten vaihto; malliin että; ”oon mina-
kin, mites’ tämä asia on teillä hoidettu 
ja miten toimitte”. 2 kertaa vuodessa 
ilmestyvä lehtemme, oma sukumarssi 
ja joka vuosi pidettävä tapaamisemme 
on lähes kaikkien muiden sukuseuro-
jen kaukainen haave! Jo suunnitellut 
ja määräaikaiset tapaamiset ovat heil-
le joskus mahdottomuus. Sukuseura-
kirjan luominen on heille jo toivoton-

ARVOISAT SUKUSEURALAISET

ta. Tästä syystä toimintamme on erit-
täin edistyksellistä ja jopa ihailun koh-
de, jota pitää vaalia erityisellä aktiivi-
suudella ja huolella. Sukuseuran hal-
litus on lupautunut hoitamaan osal-
taan ainakin kaksi artikkelia henkilöä 
kohti tuleviin lehtiin – jatkettakoon sa-
maa velvoitetta jäsenistöön, niin artik-
kelit eivät lopu! Lehtemme tavoitteelli-
set julkaisuajat ovat kesäkuussa ja jou-
lukuussa, ensi kesänä kesäjuhlamme 
on jo 9.-10.6. Karjalan Kievarissa Ke-
sälahdella, joten kevään lehti kokous-
aineistoineen pitänee saada jakoon jo 
toukokuussa. Artikkelien tulee näin ol-
len olla hyvissä ajoin päätoimittajalla.

Täällä Lapin perukoilla on ihmisten 
viime-aikaisina kestopuheenaiheina ol-
lut saamelaisten maanomistus- ja po-
ronhoito-oikeudet toisten maihin, Lordi-
aukio, yhdistyneiden Rovaniemien joh-
tohenkilöiden ja luottamusmiesten se-
koilut, viranomaisten rötöstelyt, sekä 
hirvien ja karhujen salakaadot. Yhdeltä 
poropaliskunnalta ovat karhut syöneet 
vuodessa tuhat poroa, yhdelle on löy-
tymässä käräjien kautta ainakin kolme-
tuhatta poroa lisää ja ihmettely siitä mi-
ten poronhoito voi maastureiden, moot-
torikelkkojen, mönkijöiden ja helikopte-
rien avulla olla näin älyttömän kallista!
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Kemijärven yöjunaliikenteen tarpeel-
li-suus, Vuotoksen ja Soklin henkiin-he-
rättämiset, sekä valtiovallan kitsaste-
lu rahanjaossa meitä Lapin orpanoita 
koh-taan tulevat olemaa meille tulevan 
kevään kansanedustajavaalien suuret 
asiat. Vaalit eivät sinänsä paljon uutta 
tuo, kestosuosikit Esko-Juhani Tenni-
lä ja Paavo Väyrynen ovat edelleen ri-
vissä, kuten olivat jo kolmekymmentä 
vuotta sitten!

Joulu tulee tänäkin vuonna kaikkine 
lisäaiheineen jokaisen sukukuntamme 
kotiin. Vuoden vaihde tuo tullessaan 
omia muutoksiaan yhteiskunnan tahol-

ta, toisilla verot nousee, mutta kenellä-
kään ei laske. Itselläni alkaa viimeinen 
täysi työvuosi, minkä jälkeen voin täysi-
painotteisemmin paneutua näiden har-
rastuksieni pariin. Näitä on kyllä kerty-
nyt aivan tarpeeksi!

Toivotan sukukunnallemme Rauhai-
saa ja Iloista Joulua, Menestyksekästä 
Tulevaa Vuotta ja kylmästä huolimat-
ta Lämmintä ja lumista Talven aikaa!

Esko Haverinen 
Puheenjohtaja

Olemme käynnistäneet lehdessämme 
uuden palstan. Julkaisemme juttuja myös 
ruotsiksi ja englanniksi, jotta sukuseuralai-
set myös ulkomailla saisivat enemmän irti 
jäsenyydestä. Tässä lehdessä ruotsiksi 
ovat käännettyinä puheenjohtajan palsta 
ja nuoren puheenvuoro. Vastaavasti toi-
vomme uutisia lehteen myös maailmalta ja 
ensimmäisenä juttuna kerromme Raimon 
ystäväperheestä Sri Lankassa. Toivottavasti 
jatkoa seuraa. 

Dear Relatives of the Haverinen Family!

We have started translation of our stories 
in the Pyällyspuu-paper, so that our mem-
bers abroad can get more out of being part 
of the Family. In this number two stories are 
translated in to Swedish. In the future also 
English is used. We also hope more stories 

Toimittajan terveisiä:
from Family members abroad. In this Pyäl-
lyspuu-number You can find Raimo`s story 
about his friend family in Sri Lanka. 

Kärä släktmedlemmar!

Vi började en ny kolumn in i vårt tidning. Vi 
ska publicera berättelser också på svenska 
och på engelska. I det här numret finns de 
första översättningar. Plan är att medlem-
mar också på utomlands får mera informa-
tion av släkt. Hoppas att vi också får berät-
telser from utomlands. I det här tidning har vi 
Raimo`s kolumn av sin vänfamilj i Sri Lanka.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
Merry Christmas and Happy New Year!
God Jul och Gott Nytt År!
Heli – toimittaja, ”journalist”
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(alustava ohjelma – tarkentuu kevään 2007 lehteen)
Lauantaina 9.6.2007
Klo 11.00-13.00 Ilmoittautuminen ja tulokahvit
Klo 13.15 Viirin nosto ja Karjalaisten laulu
Klo 13.30 Vapaaehtoista ohjelmaa: 
 luontopolku Karjalan Kievarilla, 
 mahdollisuus
 kalastukseen, saunontaan, peleihin, 
 vapaata seurustelua
Klo 16.00 Kuulantyönnön ja tikanheiton 
 mestaruuskisat, 
 lapsille oma Sulkaperunan heitto- kisa
Klo 18.00 Päivällinen
 Kesälahden Mieslaulajat esiintyvät
Klo 19.30 Palkintojen jako
 Iltaohjelma
 Karaoketanssit
Sunnuntaina 10.6.2007
Klo 8.00 - 9.30 Aamiainen majoittuneille
Klo 9.40 Kuljetus kirkkoon ja Jumalanpalvelus
Klo 12.00 Kirkkokahvit 
 Sukukokous 
 Kievarin kokoushuoneessa
Kokouksen jälkeen mahdollisuus lounas ruokailuun.

Majoitusvaraukset Karjalan Kievarista, puh. 013-371 421, 
sähköposti: kievari@karjalankievari.inet.fi
Kievarin kotisivut: www.karjalankievari.fi, josta löytyvät majoitusvaihtoehdot ja 
muu tarvittava tieto kokouspaikasta
Ilmoittautumiset:
Päivi Koponen p. 050-4005 705 tai paikki.koponen@pp1.inet.fi
Marja Liisa Haverinen, puh. 040-7056 759 tai 
marjaliisa.haverinen@luukku.com
Kirsti Kärnä, puh. 040-7589 965
Hinnat:
Päivällinen lauantaina 10 €/hlö, lapset 4-12 v. 5 €/hlö, alle 4 v. ilmainen
Lounas sunnuntaina, salaattipöytä, lapset puolihintaa 4 -12 v. , alle 4 v. ilmainen, 
keittolounas 7 €/hlö, noutopöytä10 €/hlö (sis. alkuruoan , kaksi lämmintä ruokaa) 
Kaikkiin vaihtoehtoihin kuuluvat leivät, levitteet, ruokajuoma, jälkiruoka tai kahvi.

Sukukokous 9.-10.6.2007 
Kesälahdella Karjalan Kievarissa
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Yleensä ajatellaan, että vain iäkkääm-
mät ihmiset sortuvat muistelemaan 
”vanhoja hyviä aikoja”, luulo ei kuiten-
kaan ole tiedon väärti. Itse nyt reiluna 
kaksikymppisenä muistelen välillä hy-
myillen mummolassa vietettyjä kesiä ja 
sitä kuinka paljon tekemistä sieltä löy-
tyikään. Mansikka-maan takaa löytyivät 
parhaat kiipeilypuut ja ukinrannassa vie-
tetyt päivät kalakeittojen ja pulikoinnin 
parissa hujahtivat ohitse nopeammin 
kuin huomasikaan. Järvestä ei lähdet-
ty vaikka huulet sinersivät ja tärinältä ei 
kädessä olisi pysynyt enää edes siihen 
kiinni köytetty keppi. 

Viimeksi mummolassa käydessäni 
iski mieleen haikeus, kun katseli piha-
piiriä vaihteeksi ilman lapsuuden muis-
tojen silmälaseja Vuosia oli vierähtänyt 
aikaa viime käynnistäni. Piha ei enää 
näyttä-nytkään samalta kuin muistelin, 
kadon-neet olivat monet niin tärkeiksi 
muodos-tuneet asiat, ei ollut enää man-
sikkamaata, ei niitä rakkaita koiria, jot-
ka yön pimeydessä säikyttivät usein pa-
hemman kerran valppaudellaan ja jotka 
lenkille lähdettäessä vetivät pienimpiä 
perässään kuin vettä vain, ei niitä pö-
hköjä lampaita joiden suihin katosi niin 
heinänkorret kuin lasten hihatkin eikä 
muuten ollut enää ukinrantaakaan. Mo-
net asiat olivat kadonneet tai muuttu-

Nuoren puheenvuoro
neet, pienet serkutkaan eivät enää ol-
leet niin pieniä. 

Aikani vietettyäni nostalgisissa tun-
nel-missa tajusin kuitenkin sen tosiasi-
an, että elämä kulkee eteenpäin eikä 
ihminen voi sille mitään, lukuisista yri-
tyksistä huolimatta. Asiat muuttuvat. On 
aika suunnata katse eteenpäin ja jättää 
mummolan pihapiiri mukavaksi muis-
toksi lapsuuden ajoista, siirtyä katsele-
maan ja kokemaan maailman menoa. 
Pienen asian olen kuitenkin mielessäni 
päättänyt, vielä joskus palaan takaisin 
”mummolaan” Pekkalaan. Olen päättä-
nyt, että omat lapsenlapseni jossain tu-
levaisuudessa saavat tulla kokemaan 
ne mummolan mansikkamaat, kiipeily-
puut, koirat, lampaat ja rantakalakeitot. 
Sillä jonain päivänä minä istuskelen kei-
nutuolissani syömässä itse tehtyä ruis-
leipää runsaan voinokareen kera, hy-
myilen ja katselen keittiöni ikkunasta 
pihalla ryntäileviä lapsia, jotka juokse-
vat pakoon vanhan navetan aitaukses-
ta karanneita kalkkunoita puolen suvun 
koittaessa saada niitä takaisin ruotuun 
mitä omituisimmin keinoin Jonain päi-
vänä myös minun lapsenlapseni muis-
televat hymyillen sitä niin rakasta mum-
molan pihapiiriä. 

Kaisa Haverinen
Rovaniemi
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visotamuseo ja Suurpetokeskus Peto-
la. Mielenkiintoisimmaksi kohteeksi näyt-
ti muodostuvan Petola, jossa kävi suurin 
osa juhlavieraista. Myös Talvisota-mu-
seo kiinnosti. Museo kertoo Talvisodan 
tapahtumista Kuhmon suunnalla kuvien, 
esineiden, pienoismallien, ääni-efektien 
ym. avulla.

Kuulantyönnön ja tikanheiton mesta-
ruuk-sista käytiin taas tiukat, mutta reh-
dit kisat. Kuten aikaisempinakin vuosi-
na, mestarit saatiin tänäkin vuonna sel-
ville. Hieman jäi kuitenkin mietityttämään, 
kun moninkertainen miesten kuulantyön-
nön mestari, Eino Vantaalta ei ollut täl-
lä kertaa mukana miesten kisassa. Eino 
olisi varmaankin työnnöillään sekoittanut 
kärkikolmikon järjestystä. No, luultavasti 
mestaruus olisi pysynyt siinäkin tilantees-
sa samalla henkilöllä vaikka Eino olisi ol-
lut mukana, eli Jarmo Niemellä, sillä Jar-
mon kaaret olivat metri määrin meidän 

Haveristen sukukunta kokoontui taas 
pe-rinteisesti viikkoa ennen juhannusta 
viet-tämään sukuseuran 20 v. juhlaa. Pi-
topaikaksi oli valittu Kuhmo, jossa suku-
seura on perustettu 20 v. sitten. Kokouk-
seen osallistui satakunta Haverisen su-
kuun kuuluvaa henkilöä. Sää suosi juh-
laväkeä, ja juhlan puitteet olivat Have-
risten sukuun vahvasti liittyvän Kaleva-
lan tyyliset, sillä olihan juhlien pitopaikka 
Kuhmon Kalevalakylä, ja siellä oleva Ka-
levala-hotelli.

Juhlan alku oli niin kuin aina ennenkin, 
mieleenpainuvan juhlallinen tapahtuma, 
jossa Isänmaamme siniristilippu nostet-
tiin salkoon kesäistä sinitaivasta ja Kale-
valalaista maisemaa vasten. Vierelle nos-
tettiin Haveristen juhlan merkiksi Haveris-
ten mustavihreä viiri.

Lipun ja viirin noston jälkeen oli juhla-väel-
lä mahdollisuus tutustua Kalevalan alueel-
la sijaitseviin matkailukohteisiin, joita oli-
vat Kalevalakierros ja Pohjolan-talo, Tal-

SUKUKOKOUS KUHMOSSA16.-17.6.2006

Haveristen sukujuhla on alkanut.

Puheenjohtaja Esko edeltäjiensä Veikon ja Arvin kans-
sa.
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muiden kaaria pidempiä. Naisten sarjas-
sa kuulantyönnön voitti Sylvi Haverinen ja 
tikanheiton Marja Leena Haverinen. Nuor-
ten sarjassa Paula Haverinen voitti mo-
lemmat kisat. Veteraanien sarjassa mes-
tariksi tuli Juuso Haverinen. Miesten tikan-
heiton voitti puolestaan Teuvo Haverinen.

Alueella oleviin kohteisiin tutustumisen ja 
raskaiden urheilusuoritusten jälkeen var-
maankin jokaisen vatsassa kurni jo armo-
ton nälkä. No, nälkä talttui varmasti jokai-
selta, kun päästiin nauttimaan Kalevalalai-
sen Pitopöydän runsaita antimia. Lauan-
taiiltana klo 19.00 alkaneessa sukuseuran 
omassa iltajuhlan alussa juotiin sukuseu-
ran 20 v. juhlakahvit. Pulkkisten sukuseu-
ran puolesta tervehdyksen 20 v. täyttäväl-
le Haveristen sukuseuralle toi Leo Pulkki-
nen. Juhlassa jaettiin kunniakirja, tunnus-
tuksena merkittävästä sukuseuran hyväk-
si tehdystä työstä seuraa-ville henkilöille. 
Veikko Haveriselle Kuhmosta, Arvi Haveri-
selle Jyväskylästä, Tuovi Häklille Kuhmos-
ta, Marja Leena Haveriselle Oulusta, Rei-
jo Haveriselle Punkaharjulta, Reino Have-

riselle Kuhmosta, Leo Haveriselle Kuh-
mosta ja Aarno Haveriselle Joensuusta.

Juhlaväkeä viihdyttämään oli saapunut 
Lauvuksen ja Rastin laulumiesten kuo-
ro. Yllättävät, ekstempore esiintyjät tuli-
vat juhlaväen joukosta, kun Juuso Have-
rinen ja Veikko Haverinen esiintyivät. Eri-
koista tämän parivaljakon esiintymises-
sä oli se, että Juuso säesti Veikon lau-
lua sahaa soittamalla. Juhlapuheen piti 
sukuseuran puheenjohtaja Esko Have-
rinen. Juhlassa jaettiin palkinnot kuulan-
työnnön ja tikanheiton voittajille, ja arvot-
tiin voitot päivän aikana myydyistä arpa-
lipuista. Iltajuhlan juontajana toimi Seppo 
Haverinen, jonka johdolla harjoiteltiin Ha-
veristen Marssin laulamista uusilla Sepon 
tekemillä sanoilla.

Miesten kuulantyönnön mestaruuden voittaneen tyyli-
näyte.

 Juuso ja Veikko estraadilla.
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jaos-sa häntä avustivat Veikko Haverinen 
ja Seppo Haverinen.

Sukuseuran vuosikokous pidettiin hotel-
li Kalevalan kokoussalissa. Kokouksessa 
puheenjohtajana toimi Veikko Haverinen. 
Kokouksessa päätettiin mm., että v. 2007 
sukukokous pidetään Kesälahdella. 

Vuosikokouksen jälkeen juotiin vielä läh-
tökahvit, jonka jälkeen laskettiin juhlapäi-
vien ajan saloissa liehuneet lippu ja viiri. 
Viiri luovutettiin Kesälahtelaisten haltuun, 
jotka nostavat sen taas ensi kesänä sal-
koon Karjalaiseen maisemaan merkiksi 
Haverisen suvun juhlasta. Jäämme innol-
la odottamaan tätä tapahtumaa.

Martti Haverinen, Kuhmo

Sunnuntai aamuna kävi seppelepartio las-
kemassa kukkalaitteet Kuhmon Sanka-
rihaudalle, Akseli Gallen-kallelan ja Luis 
Sparren oppaan Renne Haverisen, suku-
seuran ensimmäisen olttermannin Kalevi 
Haverisen ja sukuseuran perustamisessa 
ja toiminnassa merkittävän työn tehneen 
Aino Kuusiston haudoille. Kukkalaitteiden 
laskua oli seuraamassa pieni joukko su-
kuseuran jäseniä.

Sunnuntaiaamun kenttäjumalanpalvelus 
pidettiin Kalevalan Kuntoutuskodin juh-
la-salissa, jossa kuntoutuskodin asukkai-
na olevien sotaveteraanien lisäksi oli run-
sas lukuisasti sukuseuran juhlaväkeä. Ju-
ma-lanpalveluksen toimitti, ja ehtoollisen 
jakoi rovasti Pentti Haverinen. Ehtoollisen 

Renne Haverisen haudalla.

Seppo lausuu 
Kalevalalaista 
tervehdystä.

Haverittaret Eeva ja Mirja Sepon esittelyssä.
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Syntymäpäiviä:
Sukuseuran pitkäaikainen sihteeri Tuovi 
Häkli täyttää tömäytti 29.7.2006 pyöreät 
seitsemän ja nolla. Paljon Onnea!
50 v. 7.5.2006, Timo Haverinen, Vantaa
60 v. 22.11.2006 Reino Haverinen, 
Kuhmo

Tiesitkö, että...

Avioliittoja:
Rakkautemme sinetöitiin avioliitoksi 
21.10.2006. Marja (Ylikulju) ja Janne Ha-
verinen, Oulusta.

Uusia Haverisia:
Hannu-Pekka ja Teija Haveriselle syn-
tyi tyttövauva 6.9.2006 Joensuussa. Päivi 
mummon ja Markku ukin luona Kuhmos-
sa järjestetyssä kastejuhlassa vauva sai 
nimekseen Iina Inkeri.

Pieni poika tuli maailmaan 19.8.2006, Ni-
mekseen Hän sai 8.10.2006 Konsta Vil-
jami. Onnelliset vanhemmat Kaisu Här-
könen ja Ville Haverinen, Oulu. Ja näin 
Reino ja Kaija Haveriset siirtyivät onnel-
listen isovanhempien joukkoon.

Sukuseuralaisille Hyvää joulua ja On-
nellista Uutta Vuotta 2007 toivottavat:
Liisa Haverinen 
Kuhmon Peltoahosta.
Martti Haverinen perh. Kuhmosta.
Reino Haverinen perh. Kuhmosta

Rakkaamme 
äiti, puoliso, tytär ja sisar,
lääketieteentohtori
Saara Minna Susanna Töyry

s. 20.7.1962 Pielavesi
k. 2.8.2006 Kuopio

Saara päiväperhomme
elät aina sydämissämme, ajatuksissam-
me, muistoissamme.
Enkelien hoitoon sinut lähetämme.

Rakkaudella kiittäen ja
syvästi sinua kaivaten
Jari, Minna, Mika-Matti
Susanna-äiti ja Osmo-isä
sisaresi Titti (Kristiina) ja Hannele
sukulaiset ja ystävät

Työtoveria lämmöllä muistaen 
Kansanterveystieteen ja 
kliinisen ravitsemustieteen laitos
Kuopion yliopisto
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1.10.2006 Pidettiin Kangasniemen Helk-
kimenniemessä leikkimielinen juoksuta-
pahtuma Arvin Askel. Lähtökohta tälle 
kokeiluluonteiselle tapahtumalle oli tun-
nustella puolimaratonin juoksua normaa-
lista, kuluttavasta asfalttipinnasta poi-
keten, metsäautoteitä pitkin. Mukavan 
tapahtuman kruunasi happirikas syys-
sää ja emännän, Irja Haverisen mauk-
kaat herkut.

Tulokset:
Pojanmieliset 60v, 20km:
Arvi Haverinen, 
Kangasniemen Kalske 2,03,16
Veikko Haverinen, 
Kangasniemen Kalske 2,06,06
Aikapojat 50v, 14km:
Pauli Räsänen, Lappeenranta, 1,23,44
Pojat 40v, 21km:
Jaakko Haverinen, Luonetjärven Varus-
kunnan Urhelijat, 1,45,45

ARVIN ASKEL –JUOKSUTAPAHTUMA

Tapahtumasta jäi mukavat tunnelmat 
ja siksi seuraava Arvin Askel -tapahtu-
ma pidetään vuoden kuluttua, syksyl-
lä 2007, joten harjoittelu, ainakin mieli-
kuvatasolla on syytä aloittaa jo nyt. Tar-
kempi aika ilmoitetaan kesän 2007 Pyäl-
lyspuu-lehdessä. Ilmoittautumiset osoi-
tetaan Arvi Haveriselle, Laikuttajantie 
10 H 62, 40340 Jyväskylä, puh. 0400-
642 884.
Jaakko Haverinen

Perinteinen Haver Cup - tennisturnaus 
järjestettiin myös Helkkimenniemessä 
8.-9.7.2006. Kisan mestari oli Jukka Ha-
verinen Jyväskylästä. Kuvassa Jukka 
saa palkintonsa Irja Haveriselta, taus-
talla myös Arvi Haverinen.
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Kuhmolainen Nurmeksen Mikroauto-
kerhoa edustava Olli-Valtteri Have-
rinen voitti Itä-Suomen aluemesta-
ruuden Yamaha junior luokassa Nur-
meksessa syksyllä 2006. Aluemes-
taruutta oli tavoittelemassa Olli-Valt-
terin luokassa seitsemän poikaa. 
 
Oll i-Valtteri on harrastanut car-
ting-ajoa kaksi vuotta. Kesän 2005 
ja alkukesän 2006 Olli-Valtteri ajoi 
Raket 85 luokassa, jonka jälkeen 
si ir tyi  Yamaha junior luokkaan. 
 
Huoltajana ja mekaanikkona Olli-Valt-
terilla toimii isä, Markku Haverinen.

Olli-Valtterista aluemestari

Karting eli mikroautoilu on autour-
heilun nuorisolajeista tärkein. La-
jin pariin tullaan nuorena, jo 6-7 vuo-
tiaana. Nappulaturnaukset aloite-
taan 7-vuotiaana ja kansalliselle kil-
pailutasolle siirrytään 10-vuotiaa-

na. Luokkia on kaikkiaan 11, joissa 
edetään iän ja MM-tasolle saakka. 
 
Hyvinä esimerkkeinä kartingista au-
tourheilun huipulle nousseista kave-
reista ovat kaikki suomalaiset F1-kul-
jettajat, jotka uransa alkuaikoina ajoi-
vat monta kertaa Suomen mestariksi. 
Karting on seurojen nuorisotyötä par-
haimmillaan ja on koko perheen har-
rastus. Lapset ajavat, isät toimivat me-
kaanikkoina sekä valmentajina ja äi-
dit hoitavat ruokapuolen ja muut asiat. 
 
Varsinaisia kartingratoja Suomessa 
on 40 kpl sekä lisäksi tilapäisiä ajo-
harjoittelupaikkoja. Lisäksi Suomes-
sa on yleistynyt hallikarting, joka toi-
mii vilkkaasti varsinkin talvikaudella ja 
silloin kuin varsinaiset ulkoradat ovat 
kiinni. Se on kuitenkin lähinnä aikui-
sille tarkoitettua hauskanpitoa, jossa 
ei ole samoja elementtejä kuin ulkora-
doilla tapahtuvassa toiminnassa. Vii-
me vuosina on myös ulkoradoille tul-
lut mukaan paljon ”aikuiskartingin” eli 
senioritason” kuljettajia. Heillä on omat 
sarjansa ja alaikärajakin on 25 vuotta. 
(tietolähde: http://fi.wikipedia.org/
wiki/Karting)
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Venäjän matka vaihtoehdot:

1. Solovetski
1. päivä: Kuhmo-Kostamus-Jysky-
järvi, jossa lounas perheessäjatke-
taan Venäjän Kemiin, päivällinen
 ja yö hotellissa  
2. päivä: aamiaisen jälkeen laiva-
matka Solovetskin saarelle Vienan-
merelle, jossa opastettu luostari-
kierros ja lounas. Illaksi tulo Venä-
jän Kemiin, päivällinen ja yöpyminen  
3. päivä: aamiaisen jälkeen lähtö 
Murmanskin tietä etelään: Rukajär-
vi-Tiiksa-Kostamus

2. Petroskoi 4 pv
1. päivä:  meno Kuhmo-Kuo-
pio-Värtsi lä-Sortavala-Aunus, 
jossa päivällinen ja yöpyminen 
2. päivä: aamiainen, käynti Alek-
santeri Syväriläisen luostarissa ja 
meno Petroskoihin, opastettu kier-
toajelu, päivällinen ja yöpyminen 
3. päivä: aamiainen ja Kizin saaren 
retki, päivällinen ja yö Petroskoissa 
4. päivä: aamiainen ja paluu Värtsi-
län kautta Kuhmoon.

Suunnitelmia sukuseuran 
tulevista matkavaihtoehdoista:

Kedves!
  
Sukuseuramatka Budapestiin Un-
kariin. Nuoret ystävät Unkarissa op-
paina. Kiinnostaako?   
Lennot Helsingistä unkarilaisella lento-
yhtiön koneella Helsingistä ja takaisin. 
Matkan kesto neljä päivää ja kolme yötä. 
- Koe sukulaiskansan ystävällisyys!  
 
Szeretettel Seppo Haverinen

Matka Budapestiin mahdollisesti 
elokuussa 2008???
• kulttuuria: ooppera, museoita,  
 labyrintti kaupungin alla
• kirkkoja
• mahtava kauppahalli
• Tonava
• Balaton

Ilmoita kiinnostuksesi matkakoh-
teista kenelle tahansa hallituksen jä-
senistä, jotta asiaa voidaan valmis-
tella hallituksen kokouksissa tulevia 
vuosikokouksia varten!!!
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Ystävä perheeni Sri Lankassa Tsunamin uhreina!

Lokakuussa 2004 täytin 60 vuotta (Arvi 
kirjoitti joulukuun lehdessä nro 42). 
Lah-jaksi saamani rahat lahjoitin ystävä-
per-heilleni Sri Lankassa ja Vietnamissa. 
Olin suunnitellut vierailua ystävieni luona 
Sri Lankassa muutamia viikkoja ennen 
joulua 2004 ja vieväni lahjarahat heille. 
Kyseessä on iso kalastajaperhe (Suda 
ja Santhi Silva perheineen), joita avus-
tan taloudellisesti rakentamaan taloa ki-
vestä, heidän perinteisen puutönöjensä 
sijaan. Sanottu ja tehty, eli vierailin hei-
dän luonaan ja jätin rahaa talon raken-
nustöihin.

Viimeisenä iltana järjestettiin juhlapäi-
väl-linen minua varten ja tilaisuudes-
sa juttelin sattumalta monien vieraiden 
kanssa kuinka he näkivät esimerkiksi 
olemassa olevan tsunami vaaran. Vie-
raat eivät edes tietäneet mikä tsunami 
on! Niinpä kerroin mitä minä tiesin asias-
ta, eli minkälaisia voimia piilee Intia val-
tameressä ja kuinka vaarallisia heidän 
rannanläheiset asu-muksensa minun 
mielestäni olivat.

Seuraavana päivänä lensin joulun viet-
toon kotiin Ruotsiin ja oli mukava tava-
ta ystävät ja sukulaiset ja Ingrid Tuk-
holmassa. Automatkalla kotiin Taalain-
maalle kuulimme kauheat uutiset, mitä 
oli ta-pahtunut Tapanin päivän tsunamis-

sa mm. Sri Lankassa. Vasta usean päi-
vän jälkeen sain yhteyden ystäväperhee-
seeni ja tuttaviini Waskaduwassa ja uu-
tiset olivat kauhistuttavia: paljon kuollei-
ta, loukkau-tuneita, koteja, majoja, ho-
tellit, ravintolat – kaikki poissa tai tuhou-
tuneet. Olosuh-teisiin nähden perheeni 
oli selviytynyt suhteellisen hyvin: isällä 
oli jalka murtunut, vaikeasti loukkautu-
nut käsi, sekä kalastusvene ja –verkot 
tuhoutuneet ja kadonneet.

Tästä seurasi että minä ja ystäväni 
heti käynnistimme hätäapu keräyksen. 
Vastakaiku oli hyvä ja kerätty raha (15 
000,00 ruotsin kruunua!) riitti kolmelle 
perheelle uusiin kalastusveneisiin ja ka-
lastusverkkoihin, sekä juhlaan koululap-
sien piristämiseksi. Veneitä nimettiin lah-
joittajien mukaan. Nyt perheillä oli jälleen 
mahdollisuus ansaita elantonsa kalasta-
malla. Kaikki välitettiin saarella asuvan 
Brittiläisen sairaanhoitajan kautta. Hän 
auttoi mm. järjestämään lapsille juhlan, 
joka auttoi heitä piristymään kaiken ta-
pahtuneen jälkeen. Ystävä perheeni voi 
nyt hyvin ja olen auttanut heitä mm. uu-
den talon rakentamisessa. 
Raimo Kurronen, By/Ruotsi

Toim. Huom. Toivottavasti kuulemme 
Raimon ystäväperheistä lisää…
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Pyssyharrastukseni alkoi minulla 4-vuo-
den ikäisenä. Veljeni Veijo ja sisareni 
Jenny kulkivat yhdessä oravametsällä. 
He jättivät metsältä palattuaan aseensa 
asuinhuoneen nurkkaan. Istuin lattialla 
ja tein tähtäysharjoituksia kamarin oven 
ripaan. Haulikko oli Champion, hanal-
linen 16 gal, taittuva 1-piippuinen hau-
likko. Sain reisieni päällä haulikon nal-
livasaran vireeseen, tähtäsin oven ri-
paan ja laukaisin. Kerran oli jäänyt pat-
ruuna-piippuun. haulikko lensi käsistäni 
lattialle, kitkerä savu täytti huoneen ja 
korvani soivat. Talon naiset tulivat Her-
rajumalaa huutaen paikalle. Todettiin 
että oveen oli tullut reikä, 10 cm rivas-
ta. Pyssyharjoittelu loppui toistaiseksi.

Naapurin Pekka kulki Juurikaisella 
kalassa. Olin jo 6-vuotias. Pekka ker-
toi aution peloilla usein olevan jäniks-
en, laihoa syömässä. Sain veli-Veijolta 
yhden panoksen haulikkoon ja ja lähdin 
heti kat-somaan peltoja. Jänis nousi is-
tumaan, kyykistyin ja ammuin. Lensin 
nurin, mutta nurin meni jäniskin. Kan-
noin saaliin kotiin ja sen jälkeen oli mi-
nulla aina kantolupa haulikolle, jota sen 
ajan mukaan kutsuttiin ”vetoluviksi”.

Isän kanssa käytiin oravametsällä. Isä 
ei ollut innokas ampuja, joten ammunta 
jäi minulle. Haukkupuulla kierrettiin ym-

Oravan metsästys

päri puuta ja katseltiin joka kantilta. El-
lei oravaa näkynyt, isä otti repusta kir-
veen, veisti pilkan puuhun ja löi kirveen 
hamaralla puuta. Usein orava liikah-
ti tai hyppäsi latvaan päin jolloin pää-
sin ampumaan. Kerran koita haukkui 
pitkää tuuheaa mäntyä. Isä teki samat 
työt kuin aikaisemmin, mutta mitään lii-
kettä ei näkynyt. Isä hermostui ja huusi 
minulle: ”Etkö sinä jo pellkele jo ammu”. 
Isä oli sora kieli ja kova kiroamaan. Sa-
noin isälle etten nähnyt mitään liiket-
tä. Isä käski ampua latvaosaan puu-
ta, tähtäsin noin 2 metriä latvasta alas-
päin ja tömäytin. Sattui vahingossa ja 
orava putosi koiran suuhun. Myös ve-
li-Veijon kanssa kuljimme oravamet-
sällä. Veijo ampui melkein aina. Ker-

Kolmen viljan koira Naku, jolla tärkeysjärjestys 1. Ora-
vat, 2. Jänikset, 3. Linnut
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ran oli samassa puussa 3 oravaa. Vei-
jo ja Pitäjänvaaran Ensio saivat yhden 
päivän saaliina 27 oravaa. Se on suu-
rin luku, mitä olen koskaan kuullut päi-
vässä ammutun.

Riekki-Antti (Antti Oikarinen) kulki ko-
to-aan Riekkilästä sisarensa luokse ky-
lään Pitäjänvaaralle. Asntti yöpyi meillä 
ja Isä ja Antti juttelivat maailman asiois-
ta. Antti puhui: ”Kyllä tuo sota oesi pa-
remmin männyt, van kun Englantti perk-
keli tuli siihe”. Hermanni: ”Kyllä se tuo 
Venäjä on niin kova”. Antti: ”Van jos ne 
Venäjä ja Kiima (tarkoitti Kiinaa!) panoot 
tuumasa tukkoon, niin on muu moailma 
kusessa”. Antin parhaat metsästysmat-
kat olivat jo takana päin. Kuulo ja näkö 
heikkenivät, joten isä lähetti minut An-
tille kaveriksi ampumaan. Marssijärjes-
tys: koirat edellä, Antti selässä reppu, 
jossa kirves, pitkä Husqvarna haulik-
ko, minulla reppu ja haulikko. Työjärjes-
tys haukkupuulla oli sama kuin isänkin 
kanssa. Jos kirveellä ei oravaa saatu 
liikkeelle ja koirat olivat varmoja asias-
taan, seurasi Antin erikoinen. Antti lait-
toi haulikon piipun puun ty-veltä latvaa 
kohden ja ampui pitkin puun runkoa. 
Temppu sai oravan liikkeelle ja minä 
pääsin ampumaan jos nauramiselta-
ni pystyin keskittymään. Kerran pyitä 
nousi lähipuista. Minä Antin takaa am-
muin pyyn alas. Antti katsoi taakseen 

ja sanoi: ”Mitä sinä ammuit?” Vastasin: 
”minä näytän kohta”. Rautaoksalla istui 
orava. Antti innostui: ”Annahan niin mi-
nähi koetan”. – Suuntaa pyssyn kohti 
oravaa ja pamauttaa. Ei osunut Antti ja 
orava ottaa nopean puittamisen puul-
ta puulle karkuun. Yritän ampua ora-
van juoksuun ja neljännellä laukauk-
sella saan sen pu  toamaan. Antti sa-
noo: ”Kun laukesi, ei ollut sihilläkään”. 
Antista olisi paljon jut-tuja ja nuorena-
kin hän oli ollut varsin suruton. Hyryn-
salmella huutokaupassa Antti oli nous-
sut tikapuille ja huutanut suoraa huu-
toa. Poliisi kysyy: ”Mitä sinä huudat?”, 
johon Antti vastaa: ”luulettako työ per-
kele jotta minä yli rahojeni huuvvan.”

Kun näin Antin viimeistä kertaa, oli 
hän jo saanut lievän halvauksen. Ant-
ti sanoi vakavana: ”On se tuo ihminen 
pöljä, kun ei osaa pelätä omaa synti-
väänkään”.
Lentiirassa
Matti Haverinen (puh. 040-846 7568)

Syntymähuoneeni on vuorattu ja muutettu autotalliksi. 
Vasemmalla olevan pienen oven sisäpinnassa on am-
muntajälki.



16

Aika: 18.6.2006 klo 13.00-
Paikka: Hotelli Rauhanlahdessa, Kuopio
Läsnä: n       sukuseuran jäsentä

1 § Sukuseuran puheenjohtaja Esko Haverinen avasi kokouksen klo 13.05.

2 § Kokouksen toimihenkilöiden valinta:

•	 puheenjohtajaksi valittiin Veikko Haverinen Laukaa
•	 sihteeriksi Tuovi Häkli Kuhmo
•	 ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Haverinen 
 Joensuusta ja Reino Haverinen Kuhmosta
 
3 § Kokous todettiin lailliseksi.

4 § Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5 §  Sukuseuran juhlassa 17.6.2006 muistettiin kunniakirjoin ansioituneita  
 sukuseuralaisia (8 hlöä)

6 § Hyväksyttiin vuoden 2005 toimintakertomus 

7 § Esiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2005 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.

8 § Vahvistettiin vuoden 2005 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus 
 hallitukselle, ja muille tili- ja vastuuvelvollisille.
9 § Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2006. 

10 §  Vahvistettiin jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2007 20 Euroa.

11 § Valittiin sukuseuran puheenjohtajana jatkamaan Esko Haverinen 
 Rovaniemeltä.

12 § Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle 
 Kaikki erovuoroiset valittiin jatkamaan.

HAVERISTEN SUKUSEURA RY

VUOSIKOKOUS
PÖYTÄKIRJA



17

13 § Valittiin yhdyshenkilöt kotimaassa ja ulkomailla:

- Eira Jakob Saksa
- Arto Haverinen Mäntyharju
- Pentti Haverinen Hämeenlinna
- Pirjo Pulkkinen Kuopio
- Maini Haverinen Kemijärvi
- Kimmo Haverinen Rovaniemi
- Jorma Myller Helsinki
- Reino Haverinen Karjala
- Leo Haverinen USA
- Tuula ja Arto Haverinen USA
- Raimo Kurronen Tukholma Ruotsi
- Kirsti Kärnä Kesälahti
- Tuuli Sjölinder Järfälla Ruotsi

14 § Tilintarkastajiksi vuonna 2006 valittiin HTM Ari Piirainen Kuhmosta ja 
HTM Erkki Huusko Jyväskylästä ja varalle Leo Haverinen Kuhmosta ja Maija-Lii-
sa Haverinen Jyväskylästä. 

15 § Valittiin jäsenlehti PYÄLLYSPUUn päätoimittajaksi Heli Haverinen Veh-
mersalmelta.

16 § Vuosikokousaloitteita ei ollut tullut. 

17 § Sukuseuran seuraava vuosikokouspaikka on Kesälahdella Karjalan Kie-
varissa kesäkuussa 2007.

18 § Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Veikko Haverinen  Tuovi Häkli  
Veikko Haverinen  Tuovi Häkli
Puheenjohtaja   Sihteeri    

Pöytäkirjan tarkastajat

Reino Haverinen  Martti Haverinen
Reino Haverinen  Martti Haverinen
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Vår släktstam har firat sin 20-åriga verksam-
het på ett mycket lyckat sätt i Kuhmo. Släkt-
sällskapsverksamheten har blivit ytterst po-
pulär i hela riket och den har nått otroliga di-
mensioner. Vid olika sammankomster med 
människor runt om i riket har jag i samband 
med friare samtal ofta tagit fram vår släkt-
sällskapsverksamhet. Nästan alltid har te-
mat väckt ett livligt utbyte av tankar och er-
farenheter ungefär så här: visst är jag med, 
hur har ni skött den här saken, hur har ni fun-
gerat”. Vi har en tidskrift som kommer ut två 
gånger om året, vi har en egen släktmarsch. 
och vi har årligen återkommande samman-
komster – något som för de flesta släktsälls-
kapen är bara en fjärran dröm! Redan plane-
rade, vid vissa tidpunkter återkommande mö-
ten är för dem något omöjligt. Att få till stånd 
en bok om sitt släktsällskap är för dem helt 
hopplöst! Därför är vår verksamhet mycket 
framstegsvänlig och den har till och med bli-
vit föremål för beröm och den ska därför be-
varas med aktivitet och omsorg. Släktsällska-
pets styrelse har lovat skriva åtminstone två 
artiklar per person för kommande tidskrifter – 
låt oss utsträcka samma plikt också till med-
lemskåren, så tar artiklarna sannerligen inte 
slut! Vårt ändamål är att tidskrifterna publice-
ras i juni och december. Nästa sommar ska 
vi hålla vår sommarfest på Karjalan Kievari i 
Kesälahti redan den 9 - 10 juni och därför bor-
de vi kunna distribuera tidskriften med infor-

Ärade medlemmar i vårt släktsällskap!
mation om detta möte redan i maj. Artiklarna 
ska därför vara hos chefredaktören i god tid.

Här uppe i Lappland har folk haft vissa bes-
tående samtalsämnen: samernas markägan-
de och deras rättigheter till renbete på andras 
marker, Lordplanen, ledningens och förtroen-
demännens sjabbel i det förenade Rovanie-
mi, myndigheternas skumma affärer samt tju-
vjakt på älgar och björnar. Av ett renbeteslag 
har björnarna ätit över ett tusen renar per år, 
ett annat lär genom processande få tre tu-
sen renar till. Och ännu undrar man hyr dyrt 
renskötsel kan bli med terrängbilar, snöskot-
rar, fyrhjulingar och helikoptrar!

De stora frågorna i vårens riksdagsval kom-
mer att bli till exempel hur nyttigt nattåget till 
Kemijärvi är, hur Vuotos och Sokli ska åte-
rupplivas, hur statsmakten snålar med pen-
gar till oss stackare uppe i Lappland. Valet i 
sig för knappast något nytt med sig, för per-
manentfavoriterna Esko-Juhani Tennilä och 
Paavo Väyrynen står fortfarande i led så som 
de gjorde redan för trettio år sedan!

Julen kommer också i år med alla tillhöran-
de teman till varje hem i vår släkt. Årsskiftet 
för med sig vissa samhälleliga förändringar, 
det blir tyngre skatter för somliga men ingen 
får lättare beskattning! För mig börjar det 
sista hela arbetsåret. Efter det kan jag ännu 
mera helhjärtat satsa på mina intressen. Och 
intressen och hobbyer – det har jag gott om!
Jag tillönskar hela vår släktstam en fridfull 
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I allmänhet brukar man tro att det är bara 
äldre människor som gör sig skyldiga till att 
komma ihåg ”gamla goda tider”. Tro, men tro 
inte för mycket.

Nu när jag själv är drygt tjugo år gammal 
minns jag ibland med ett leende de somrar 
som vi tillbringade hos farmor och farfar och 
hur man där kunde hitta på allt möjligt att 
göra. Bakom jordgubbslandet stod de bästa 
träden att klättra i. Dagarna på farfars strand 
med fisksoppa, bad och plaskande flög förbi 
snabbare än jag fattade. Vi ville inte komma 
upp ur vattnet fast läpparna vår blåa och vi 
darrade så att inget hölls i handen. 

Det senaste besöket hos farmor väckte 
vemod hos mig när jag betraktade gårdsp-
lanen utan barndomsminnenas glasögon. 
Det hade gått flera år sedan mitt föregående 
besök. Gården såg inte lika ut som jag kom 
ihåg, många viktiga saker hade försvunnit: 
det fanns inte längre något jordgubbsland, de 
kära hundarna var borta – de som ofta hade 
skrämt oss riktigt ordentligt i den mörka nat-
ten när de höll vakt och drog oss barn efter 
sig så att fötterna knappt tog i marken när vi 
rastade dem. Borta var också de klantiga få-
ren som åt utom hö också ärmarna på våra 
tröjor, farfars strand fanns inte heller. Många 

Den unga har ordet
saker hade försvunnit eller förändrats, till och 
med de små kusinerna var inte längre små.

Efter en stund i nostalgisk stämning förstod 
jag det faktum att livet går framåt och män-
niskan kan inte göra något åt den saken, hur 
hon än försöker! Sakerna förändras. Det är 
tid att rikta blicken framåt och börja betrak-
ta och uppleva världens gång - och låta far-
mors gårdsplan vara ett skönt minne från 
barndomstiden. Ett litet beslut har jag dock 
redan fattat: jag ska ännu någon gång åter-
vända till farmors gård, Pekkala. Jag har bes-
tämt mig att mina barn en gång kommer att 
få uppleva allt: jordgubbsland, klättringsträd, 
hundar, får och fisksoppor. Den dagen då jag 
sitter i gungstolen och mumsar på hemba-
kat rågbröd med en ordentlig smörklick på 
– då tittar jag leende ut genom köksfönstret 
och ser barnen springa och skutta omkring. 
De springer undan kalkonerna som rymt från 
inhägnaden bredvid den gamla ladugården. 
Halva släkten jagar dem och försöker få fast 
dem och medlen är många – och underliga. 
Och någon dag kommer mina egna barn att 
leende minnas den kära gårdsplanen hos 
farmor eller mormor.
Kaisa Haverinen, Rovaniemi

och glad Jul, ett framgångsrikt Nytt År och 
trots kölden en varm och snöig vintertid!
Esko Haverinen

ordförande
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Esko Haverinen, pj
Kuusirinteentie 2 B 13
96100 ROVANIEMI
puh. 016-379 3785
puh. 0400-931 367

Tuovi Häkli, siht.
Käpykatu 20
88900 KUHMO
puh. 040-8288 174

Hilkka Haverinen
Ilmarinkatu 14 C 41 
00100 HELSINKI
puh. 09-442 541

Reino Haverinen
Teerenpolku 7
88900 KUHMO
puh. 040-5961 594

Arvi Haverinen 
Laikuttajantie 10 H 62
40340 JYVÄSKYLÄ
puh. 0400-642 884

Marja Leena Haverinen
Limingantie 5 B 26
90120 OULU
puh. 040-557 3610

Seppo Haverinen
Kunnasniementie 63 B
80510 ONTTOLA
puh. 050-3679 514
puh. 013-854 658

Martti Haverinen
Kannintie 41
88900 KUHMO
puh. 040-5362 324
lamminpaa@inet.fi

HALLITUKSEN JÄSENET

YHDYSHENKILÖT
Eira Jakob
31832 Springe
Am Goldenen Acker 59 
Germany

Pentti Haverinen
Aulangontie  3 C 4
13210 Hämeenlinna
puh. 03-682 2340
 040-308 1151

Pirjo Pulkkinen
Aittolammintie 8 C 1
70780 Kuopio
puh. 017-3612 401

Reino Haverinen (Karjala)
Teerenpolku 7
88900 Kuhmo
puh. 040-5961 594

Marja Liisa Haverinen
Metsäladontie 1 B 15
04220 KERAVA
puh. 040-7056 75
marjaliisa.haverinen@luukku.com

Veikko Haverinen
Peltotie 9
41340 LAUKAA
puh. 014-832 083
puh. 040-516 4383
veikko.haverinen@pp2.inet.fi

Eeva Töyry
Taivaanpankontie 1 B 10
70200 Kuopio
puh. 017-2824 939
puh. 050-3055 901
eeva.telle@gmail.com

Arto Haverinen
Tuomikuja 5
52700 Mäntyharju

Kimmo Haverinen 
Kulkurinpolku 5
96200 Rovaniemi
puh. 016-342 2343

Jorma Myller 
Vaasankatu 4
00500 Helsinki
puh. 09-7733 133
Leo Haverinen (USA)
Kekkostie 915
88900 Kuhmo
puh. 08-651 400

Kirsti Kärnä 
Osuuspankki
59800 Kesälahti

Maini Haverinen 
Teljontie 7
98120 Kemijärvi
puh. 016-821 205

Tuula ja Arto Haverinen 
(USA)
Kannonkatu 12 D 10
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PYÄLLYSPUUSSA JULKAISTAVA MATERIAALI

Seuraavassa numerossa julkaistavaksi haluttu
materiaali on oltava perillä lehden toimituksessa

huhtikuun 2007 puolessa välin!!!
Toimittaja pidättää oikeuden päättää myöhässä 
saapuneiden kirjoitusten ja uutisten julkaisuajan.

Muista ilmoittaa osoitteen muutokset !!!!

Laita kortti postiin osoitteella:

Marja Leena Haverinen
Limingankatu 5 B 26

90120 OULU
puh. 040 557 3610

Puheenjohtaja: Esko Haverinen
Kuusirinteentie 2 B 13

96100 ROVANIEMI
puh. 0400 931 367

Sihteeri: Tuovi Häkli
Käpykatu 20

88900  KUHMO
puh. 040 8288 174

Toimittaja: Heli Haverinen
Metsäpellontie 197

71310 VEHMERSALMI
puh. 040 5507 154

helihaverinen@hotmail.com
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