
Ha
ver

ist
en

 su
ku

seu
ra 

ry:
n

jäs
en

leh
ti n

:o 
48



Sisällysluettelo:

Tonttuilua ............................................................................................1
Varapuheenjohtajan palsta .................................................................2
Sukukokous 9.-10.6.2006 ...................................................................3
In Memoriam Sylvi Lehto ....................................................................4
In Memoriam Atte Haverinen ..............................................................6
In Memoriam Juuso Haverinen...........................................................6
Tiesittekö että .....................................................................................7
Arvin Askel ja Arvi Haverinen 70 v. .....................................................8
Iltamat Kären tapaan ..........................................................................9
Erään Haverisen tarina .....................................................................10
Paula Haverinen laulujuhlilla Virossa ...............................................12
Haveristen harrastuksia: Sukuraanu ................................................14
Haveriset ehtivät kaikkialle ...............................................................15
HaverCup ja urheilutuloksia..............................................................16
Yhteystiedot ......................................................................................18
Elämän viisautta savoksi ..................................................................20



1

Leipuritonttu
Leipuritonttu laulaa suureen ääneen 
oopperoita ja heiluttelee valtavaa kau-
lintaan jauhojen leijaillessa ilmassa. 
Hän on muhkea muodoiltaan ja omis-
taa maailman tarkimman tuoksunenän. 
Hän haistaa kaikki maailman tuoksut 
- eikä taivaan alta löydy mitään, mitä 
Korvatunturin Leipuritonttu ei osaisi 
leipoa!

Postitonttu
Postitonttu on vanha ja romanttinen. 
Hän toimii laajakatseisesti ja maiskut-
taa suutaan hauskasti luetellessaan 
paikkakuntien nimiä. Postitontulla on 
myös tapana takoa nyrkkiä pöytään. 
Ei siksi, että hän olisi vihainen - päin-
vastoin! Hän on erittäin leppoisa tont-
tuvanhus. Nyrkin takominen on jäänne 
vanhanaikaisen leimasinkoneen käy-
töstä. Nykyisin Postitonttu käyttelee 
tyytyväisenä uusia, hienoja postitus-
koneita, joilla posti kulkee kuin ajatus.

Puutarhatonttu
Puutarhatonttu on suloinen, punapos-
kinen tyttötonttu. Hän ahkeroi ympäri 
vuoden vihreässä esiliinassaan: ke-
rää siemeniä, istuttaa, kukittaa, kerää 
ja karsii. Puutarhatonttu paiskii töitä 
hyräillen ja puhellen taimilleen. Hän 
tietää kaiken maailman kasvit ja yrtit. 
Hän tuoksuu laventelille ja ulkoilmalle. 
Toiset tontut kokoontuvat mielellään hä-
nen luokseen kuuntelemaan tarinoita, 
joita hän sepittää kasveista ja eläimistä. 

Tallitonttu
Tallitonttu on kaikista tontuista vanhin. 
Hän muistuttaa hieman Joulupukkia: 
parta on pitkä ja valkoinen ja vaatetus 
aika lailla Pukin oloinen. Mutta luonteel-
taan Tallitonttu on aivan toista maata 
kuin Joulupukki! Hän on aika vilperi ja 
tekee usein kepposia ihmisille ja toisille 
tontuille. Tallitonttu on myös armoton 
herkkusuu. 

Tonttuilua

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2008 
Haveristen Sukuseuralaisille!
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Puheenjohtajan - tällä kertaa vara-sellaisen – 
tervehdys

Haveristen Sukuseuran hallituksen 
varapuheenjohtajana sain palstalle 
kirjoitusvuoron. Isoihin saappaisiin 
koen astuneeni, kun varsinainen pu-
heenjohtaja on kirjoittanut niin jämeriä 
tekstejä. En kuitenkaan paina päätä 
pensaaseen, sillä olen Haveristen su-
kua ja kun meillä toimeen ryhdytään, 
se myös toteutetaan. 

Vuosisatojen ajan Haveriset ovat 
pyrkineet hajaantumaan eri puolille 
Suomea, etsimään uusia asuinalueita. 
Niin minäkin. Kuhmon syntymäkodista 
muutin lapsena Kärsämäelle, sieltä 
aikuisena muutamaksi vuodeksi Hel-
sinkiin ja sitten Laukaaseen, missä 
tietoni mukaan tuolloin ei ollut Ha-

veristen sukua. Näin tämäkin tyhjiö 
täytettiin! Myöhemmin Laukaaseen on 
muuttanut muutama perhe Haverisia 
lisää. Laukaaseen tullessani ihastuin 
paikkakuntaan ja sisälläni kuiski ääni, 
että täältä en muuta enää muualle 
kuin aikanaan Laukaan kauniin järvi-
näköalalla varustetun hautaus-maan 
multiin. Olemme kasvattaneet maa-
ilmalle vaimoni Maija-Liisan kanssa 
kolme reipasta tytärtä, jotka kaikki ovat 
jo naimisissa. Iloitsemme kahdeksasta 
lapsenlapsestamme ja heidän kasvun-
sa seuraamisesta. 

Leipätyöni tein poliisina. Olen toiminut 
pitkään Laukaan kunnanvaltuutettuna 
ja kunnanhallituksen jäsenenä sekä 
muutamissa muissa kunnan luotta-
mustehtävissä. Laukaan seurakun-
nan puolella olen ollut useita kausia 
kirkkovaltuuston jäsen ja tällä hetkellä 
hoidan myös kirkkoneuvoston varapu-
heenjohtajan ja taloudellisen jaoston 
puheenjohtajan tehtäviä. Viime vuosi-
na olen osallistunut talkooprojekteihin 
Venäjällä Bashkortostanissa Birskin 
seurakunnassa. 

Leipätyöni ohessa olen rakentanut 
kirvesmiehen apuna osittain asuinta-
loni, sitten itse rantasaunan ja mökin. 
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Myös metsästys ja kalastus ovat pit-
kään kuuluneet harrastuksiini. Voisi 
sanoa, että sukuni perinteen mukaan 
olen ”kirveskansan jälkeläinen ja jä-
sen”. Tämä tarkoittaa sitä, että mikä 
koskee rakentamista, sitä en pelkää. 
Uskallan ryhtyä toimimaan, tekemään 
uutta. Viimeisin operaatio tänä syksynä 
on ollut vanhimman tyttäreni autotal-
li-varastorakennuksen pohjatöissä 
autteleminen. 

Lauantaina 13.10.2007 vietin päivän 
Seinäjoella Miestä Väkevämpi -miesta-
pahtumassa. Suuren Seinäjoen Areena 
-hallin sisällä järjestettyyn tilaisuuteen 
oli saapunut yli tuhat miestä. Miehetkin 
tarvitsevat ajoittain itseään koskevaa 

ohjelmaa, keskusteluja ja opastusta 
elämään. Päivä päättyi illalla ehtool-
lismessuun. Näin jaksaa sitten jatkaa 
yhteiselämää parhaiten myös omassa 
perheessä ja elämässä. Emme ole täy-
dellisiä eikä meistä sellaisia tulekaan. 
Vajavaisina ihmisinä saamme jatkaa 
elämää eteenpäin nauttien jokaisesta 
päivästä ja tästä ainutkertaisesta elä-
mästä, matkan varrella voimia ja iloa 
pyytäen. 

Hyvää syksyn jatkoa ja joulun ajan 
odotusta kaikille Haveristen suvun 
jäsenille! 

Veikko Haverinen, Laukaa

Tervetuloa Haveristen sukuseura ry:n 
sukukokoukseen Ouluun 14.–15.6.2008

Sukukokous Oulussa 14.-15.06.2008 Hotelli-ravintola Lasaretti
Majoittuminen 2 hengen huone 70 eur/huone
   Varaukset suoraan hotellista puh. 020 757 4701
Ruokailu la 14.6.  Lounas  10,00 € / henkilö 

   Päivällinen 25,00 € / henkilö
Ilmoittautumiset: Marja Leena Haverinen puh. 040 557 3610 mieluimmin 
tekstiviestillä tai sähköpostilla marjaleena.haverinen@vvo.fi.

Tarkempi ohjelma kevään lehdessä!
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IN MEMORIAM

Sylvi 
Lehto 

s. 10.12.1936
k. 16.9.2007

Sylv i -serkun 
muistolle
Kauniina syys-
kuun iltana Sylvi 
nukkui ikuiseen 
uneen Kuhmon terveyskeskuksen vuo-
deosastolla vuosia kestäneen sairauden 
uuvuttamana. Hän oli syntynyt vuonna 
1936 Kuhmon Lehdolla ja olisi pian täyt-
tänyt 71 vuotta. Jo nuoresta tytöstä Sylvi 
toimi liike-elämän palveluksessa, monet 
vuodet isänsä Otto Lehdon liikkeessä ja 
myöhemmin myös itsenäisenä yrittäjänä.

Kuhmon Kivattarien toiminnasta tuli tär-
keä, sydäntä lähellä oleva vapaan-ajan 
harrastus. Erityisesti voimistelu ja lento-
palloilu kiinnostivat vuosia. Lapin kevät-
hanget kutsuivat usein hiihtoretkille ja 
Kalliojoen kotoiset maisemat, järvet ja 
metsät samoilemaan. Myös heinäpellolle 
ja perunannostoon sukulaisten luo piti 
päästä! Ystäviä Sylvi muisti, kävi usein 
tervehtimässä vanhuksia, hänelle tärkeitä 
ihmisiä. Miten hyvältä tuntui nähdä iloiset 
kasvot ja kuulla helisevä nauru ja se käsien 
lämmin kosketus. Näin kertoi äitini Sylvin 
käynneistä luonaan vanhainkodissa. Mar-
jatuokkonen oli usein tuliaisina!

Varttuneessa iässä tuli mattojen kutomi-
sesta ja senioritansseista Sylvi-serkulleni 
tärkeä harrastus. Monen Kuhmolaisen 
kodin lattialla on pehmein rakkain värein 
kudottuja mattoja, Sylvin hyvällä maulla 
sommittelemia. Senioritanssit toivat vasta-
painoa kangaspuiden ääressä istumiselle. 
Se iloinen jakso jäi vain liian lyhyeksi sai-

rauden alkaessa jäykistää ennen niin not-
keita jäseniä. Vaikka tauti jäykisti, väänsi ja 
lopulta vei puheenkin, oli myös ilonhetkiä. 
Antti-poika oli perustanut tällä välin per-
heen ja pikkumies Veeti astui elämään. 
Silmillä Sylvi viestitti asioita ja tunteita joita 
ei enää muuten voinut ilmaista. Se oli sitä 
Mummin onnea, se loisti silmistä.

Myös elämän kumppani toi usein tuulah-
duksen ja helpotuksen hoivakodin arkeen, 
potilaan pitkiin ja uuvuttaviin päiviin. Sylviä 
ei unohdettu sängyn pohjalle. Haveris-
ten Euroopan kiertueella mukana olleet 
muistanevat sen juhlaillan jolloin valittiin 
parhaiten pukeutunut pari! Sylvillä oli 
yllään Haverittaren puku ja Aarrella tum-
man violetti puku. Sylvi oli teettänyt oman 
pukunsa juuri tuota matkaa varten.

Lokakuisena iltapäivänä saattelimme 
Sylvin viimeiselle matkalle, muistelimme 
yhteistä aikaa ja elämän rajallisuutta muun 
muassa Pär Lagerqvistin säkein.

Lämmöllä Muistaen 
Elma Koivunen

Kauneinta on hämärtyvässä illoin.
Kaikki taivaan rakkaus on silloin
kerääntynyt valoon tummuvaan
peittääkseen mullan, talot maan.

Kaiken yllä hellyys väräjääpi.
Herra itse rannat himmentääpi.
Sulaa kaukainen ja läheinen.
kaiken saavain lainaks ihminen

Kaikk` on omaani ja kaikki jälleen
otetaan pois multa kaikki jälleen.
Puut ja maat ja pilvet taivahan.
Jäljettömiin yksin vaellan”
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Atte Holger Haverinen
s. 4.4.1938 Kesälahdella
k.  27.10.2006 Helsingissä

Atte on Honkamä-
en poikia ja Isä 
Benjamin Haveri-
nen. Atella ja veli 
Arvolla oli hyvät 
välit, sillä poikien 
äiti kuoli kun he 
olivat pieniä. Kai-
killa sisaruksilla 

oli lämpimät välit keskenään. 
Atte kävi vaimonsa ja kahden tyt-

tärensä kanssa usein Kesälahdella, 
Atte auttoi peltohommissa ja hänen 
vaimonsa hoivaili lehmiä Kyllikki Ha-
verisen kanssa

Työkseen Atte Haverinen teki Hel-
singin kaupungilla puusepän hommia. 
Atte Haverinen piti perheestään hyvää 
huolta ja oli kunnollinen mies. Hän 
harrasti painon nostoa, urheili ja lauloi 
Helsingin liikennelaitoksen kuorossa.

Pirjo Salo, Helsinki

IN MEMORIAM

Juuso Haverinen
s. 4.6.1920
k. 6.5.2007

Kun kuulin Juuso-sedän poismenon, 
tulimieleeni että vienkö arkun päälle 
virsikirjan. Rukajärven taisteluiden siir-
tomarssilla oli pyydetty laulua, Juuso ei 
laulanut ja häneltä kysyttiin että miksi 
et laula. Juuso vastasi että jos otetaan 
virsikirjasta niin sitten laulan. 

Joukkueen johtaja ja Juuso vyöryt-
tivät yhdessä kahdestaan vihollisen 
juoksuhautaan. Toiset sotilaat kantoi-
vat Juusolle käsikranaatteja ja joukku-
een johtaja hoiti lopun konepistoolilla. 
Juusolta kysyttiin kuinka kävi viholli-
sen. Juuso vastasi: ”Pienissä läjissä 
niitä oli.” Kiitos setä että saamme elää 
vapaassa isänmaassa.

Matti Haverinen, Lentiira
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Syntymäpäiviä

Martti Haverinen Helsingistä täytti 
19.8.2007 vuosia kuusi ja nolla.

Reino A. Haverinen (Väliahon Reino) 
täytti 65-vuotta 26.8.2007 Oulussa.

Arvi Haverinen täytt i  70-vuotta 
26.9.2007 mökillään Kangasniemellä.

Onnea kaikille vuosia saavuttaneille!

”Marja ja Janne Haverinen (Oulu) sai-
vat 15.6.2007 perheeseensä rakkaan
pikkuautomiehen. Nimeksi isänsä nä-
köiselle hurmuripojalle annettiin Kaapo 
Antero. Nyt on Kaijalla ja Reinolla siis 
jo kaksi lastenlasta.”

Kari Pulkkinen 
ja Sanna Ton-
teri Hollolassa 
saivat potran 
pojan – Juuso 
Antero syntyi 
5.4.2007. 

”Lapsukainen suloinen, 
viaton ja herttainen, 
Hän on kodin ilon tuoja, 
hän saa kaiken hoidon suojan, 
isän, äidin ja isovanhempien 
rakkauden.”

Onnea Juuso-pienelle toivottaa Pirjo 
mummu Kuopiosta.

TIESITTEKÖ ETTÄ…

Olen kartoittanut sukuseuran matkaa 
ensi kesänä Unkariin. Ajankohdasta 
ei ole vielä tarkkaa tietoa, mutta luu-
lisin sen olevan joskus kesäkuussa 
juhannuksen jälkeen. Matkan kestoa 
olen miettinyt ja tullut siihen tulokseen, 
että jos lähtisimme mahdollisesti tors-
taiaamuna aamulennolla Budabestiin 
ja palaisimme maanantaina iltalennolla 
takaisin. Jos ensimmäisenä päivänä 
kävisimme Margit-saarella ja Suomen 
suurlähetystössä ja sitten perjantaina 
tutustuisimme lähemmin Budapestiin. 
Lauantaina menisimme käymään Ba-
latonilla ja voisimme tehdä ostoksia 
Tihanyssa. Sunnuntaina aamupäiväl-
lä voisimme mennä kirkkoon vaikka 
Pilisiin ja sieltä jatkaa matkaa lähei-
seen kylpylään. Maanantaiaamuna 
voisimme tehdä ostoksia Budapestin 
kauppahallissa. Sen suuri koko on 
jo sinänsä elämys ja sen yläkerrasta 
löytyy kaikenlaista mukavaa. Tietysti 
toinen vaihtoehto on mennä Pustalle! 
Siellä on suomalaisten omistama rat-
sastuskoulu, josta voisi sitten tehdä 
retkiä, mutta sieltä on lähes 100 km 
Budapestiin ja Balatonille. Matkan 
hinta Budapestissä asuen on noin 700 
€. Ryhmän koko olisi noin 30. Toivon 
alustavia sukuseuralaisilla yhteyden-
ottoja ja ilmoittautumisia joko sähkö-
postitse tai puhelimitse. Matka lyödään 
lukkoon kevään aikana, mikäli lähtijöitä 
on riittävästi.

Terveisin Seppo Haverinen
puh. 050 367 9514 tai 
seppo.haverinen@pp1.inet.fi

Sukuseuran Unkarin matkasta

Uusia Haverisia
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30.9.2007 Pidettiin Kangasnie-
men Helkkimenniemessä jo toista 
kertaa Arvin Askel -juoksutapah-
tuma. Matkana oli puolimaraton 
metsäautotietä pitkin tai vaihtoeh-
toisesti kuntojuoksuna tai käve-
lynä lyhyemmät matkat joko juos-
ten tai kävellen. Tämän kertainen 
juoksu keräsikin reippaan joukon 
kuntoilemaan ja testaamaan kun-
toaan, sillä tapahtuman isäntä ja 
HaverCupin kehittelijä Arvi Ha-
verinen täytti 70 vuotta. Mukava 
tapahtuma kokosi yhteen sukulaisia, 
ystäviä ja naapureita. Isäntä itse osoitti 
että hyvä kunto auttaa myös toipumaan 

Arvin askel 2007 ja Arvi 70-vuotta

nopeammin, sillä sankarin pumppu 
osasto remontoitiin tammikuun lopul-
la ja jo syyskuussa luonnistui juoksu 
hymyillen! (Kts. Kuva) Nuoremmilla 
oli tekemistä että matkassa pysyivät. 
Miesten sarjan voitti selvästi Heimo 
Haverinen Kajanista ja naisten sarjan 
Riitta Lampila. Muut naiset kuntoilivat 
vaihtelevia matkoja 7-14 km välillä, to-
sin lupaava juoksija näyttää kehittyvän 
Heimon tyttärestä Hannasta – jäämme 
odottamaan ensivuotta… 

Mukavan juoksun ja kävelyn jälkeen 
nautittiin hyvät ruuat ja syntymäpäivä 
kakkukahvit ja nautittiin syntymäpäivä 
sankarin seurasta palkintojen ja lahjo-
jen jakoineen.

Jutun kasasi kummitytär Heli
Syntymäpäivä sankaria vielä hymyilyttää 
21 km juoksun jälkeen
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Tuloksia:

Heimo Haverinen 2. 02.01
Joonas Haverinen 2. 12.10
Jaakko Haverinen 2. 12.14
Veikko Haverinen 2. 13.57
Arvi Haverinen  2. 31.58
Juha Haverinen 2. 46.15

Riitta Lampila 2.23.46

Tuula Liukko, 14 km 2.02.38
(kävellen)

Hanna Haverinen, 7 km 26.15

Osa matkaan lähteneestä porukasta
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Esko ja Impi Haverisen jälkeläiset 
vaalivat koko poppoolla kotitaloa Pu-
dasjärven Kärenperällä. Muutamia 
rakennuksia on purettu ja toisia raken-

Iltamat Kären tapaan

nettu, pari nukkuma-aittaa on noussut. 
Pihapiiriä yritetään vaalia sellaisenaan. 
Kesällä Reino pystytti pellon reunalle 
ladon. Siitä se ajatus sitten lähti?

Kären iltamat
Kutsu kuului: lauantaina 21. tätä kuuta ja tänä vuonna. Alakaa saapi iltasella, 
mutta kaheksalta (20) pittää olla jo täyshöyry päällä. Paistellaan makkaroita (omat 
eväät), pelataan ja tietennii tanssittaan.Kaikki nykyiset ja entiset Kärkeläiset ja 
Kärkeläisiin sekkaantunneet tai muuten vain Kärenmieliset
Tervetulloo Haveristen pihalle!

Tätä kutsua noudatti kaikki! ennakko-
arviolta mullistava määrä ”Kärkeläisiä”. 
Paikalle saapui pitkin Suomen mantuja 
liki 100 henkilöä. Tuli Helsingistä, Vaa-
sasta, Närpiöstä, Porvoosta muutamia 
paikkakuntia mainitakseni. Vanhin Kär-
keläinen, Martta-täti saapui myös Hel-
singistä. Kun Eero, joka on muuttanut 
Helsinkiin, kuuli iltamista, virkkoi po-
jalleen, että nyt mentiin Pudasjärvelle. 
Haveriset tarjosivat kahvit ja vohvelit, 
vohvelinpaistajilla Sarilla ja Jaanalla 
riitti paistamista, mutta iloisena tytöt 

suoriutuivat tehtävästään.
Esittelykierrostakin piti käydä, kun ei 

kai kukaan tuntenut kaikkia osallistujia. 
Muutamia ei oltu nähnyt kymmeniin 
vuosiin. Juha otti ohjat käsiinsä mak-
karanpaistossa, kun toi kylmän mak-
karan, sai kuuman makkaran tilalle. 
Väliin Juha huuteli makkaroille syöjiä 
ja kyllähän niitä löytyi. 

Seurasi näytelmän vuoro. Yleisön-
joukosta raati oli valinnut näyttelijät. 
Näytelmä drialogi Karhun Kaato sai 
yleisön naurun valloilleen. Näyttelijät 
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Kerron vanhan suusta suuhun kulke-
neen tarinan haveristen suvusta, Sot-
kamon Paakin mäestä. Saksalainen 
Erik Pommerilainen 1411 julistukses-
saan kehotti Suomeen. Sukumme on 
tullut vähin erin Hansa-kauppiaiden 
mukana suomeen 1200-1300-1400 
luvuilla – erään näkemyksen mu-
kaan 1400-luvullaPommerin alueelta 

Erään Haverisen tarina

Saksasta Rügenin saarelta. Haffuen, 
Haffueri, Haffun, Hafverin, Hauer 1500-
1600 luvulta, 1700 luvulta Hafuwenen, 
Hafwerinen, 1800-luvulta 1900 luvulle 
Haverinen. Myöhemmin Haveriset 
kuten niin kuin monet vanhat Kainuu-
laiset suvut tulivat Savosta 1500 luvun 
puolivälissä Kustaa Vaasan käskystä 
asuttamaan Kainuuta. Haveriset tulivat 

olivat osiinsa hyvin eläytyneitä. Tieten-
kin kilpailtiin. Saarelaiset voittivat, muut 
joukkueet antoivat tiukan vastuksen. 

Timo kantoi ”yhden miehen orkeste-
rin” traktorin peräkärrylle, ladon edus-
talle. Kuinka ollakaan Ismo vaimonsa 
Soilen kerä kantoi viereen karaoke-
laitteet. Eipä aikaakaan kun Reinon 
lato sai kokea kovia, kun ladollinen 
tanssijoita hyppelehti ladossa. Vuoroin 
tanssittiin orkesterintahtiin, vuoroin 
karaoken säestyksellä. Ilta oli, pienen 
pientä sadetta lukuun ottamatta, kuiva, 

joskin ei kovin lämmin. Kaikki mukava 
loppuu aikanaan ja nukkumaan siitä oli 
lähdettävä. Aamulla oli kyllä tosi muka-
va mieli, hauska ilta, paljon vanhoja ja 
myös uusia tuttuja oli tavattu. Illan mit-
taan yksi jos toinen toivoi jatkoa, jotkut 
jopa vielä samalle kesälle latotansseja, 
nähtäväksi jää mitä seuraavaksi. Mutta 
mukavaa oli ja me Haveriset kiitämme 
osallistujia ja toivomme, että alkanut 
perinne jatkuu. 

Maija Oulusta 
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Säämingin pitäjästä. Matkaa oli 400 
km – matkaa taitettiin jalan ja vesitse. 
Pirtistä tuli 1550-1560 luvulla noin 140 
perhettä Oulujärven rannalle. Jakopp 
Haffuer liittyi joukkoon vuosina 1552-
1553. he esiintyivät Oulun emämaan 
Melalahden luettelossa jo noin 1558. 
Varislahti huomioitava. Haveristen 
eränkävijät ovat jättäneet merkkin-
sä kartallekin. Lähellä Heinäveden 
nykyistä kirkonkylää löytyy sellaiset 
paikan nimet kuin Haveri, Haverinmä-
ki, Haverinranta sekä Suuri ja Pieni 
Haverinjärvi. Sieltä näillä näkymin Ha-
veriset ovat tulleet Kainuuseen. Näin 
myös minun esi-isäni oli Haffuerista 
muunneltu Haverinen. Melalahdesta 
Kainuusta lähti Kuhmoon Haverisia 
useampia. Kuhmosta keltainen haara 
Haveristen sukua tuli Sotkamoon. Olen 
sitä sukua. Kolme veljestä tuli Paakkiin 
Kuhmosta Sotkamoon. Laukkumäkeen 
yksi – Kusti Haverinen, Halmenran-
nalle yksi ja Käppyrään Pohjanmaalle 
yksi. Minun esi-isäni oli asunut ukin isä 
Sotkamon Laukkumäessä 1800-luvulla 
Sotkamon Paakin ja suovaaran väli-
maastossa. Hän oli syntynyt 1801 Kusti 
Haverinen – kuolinaikaa ei löytynyt kir-
kon kirjoista. Tarina hänestä on tämä:

Kusti oli lähtenyt viemään Sotkamon 
Laukkumäestä kangas kaidetta Hal-

menvaaran Haverisille saloja pitkin 
talvella hiihtäen. Palatessa sieltä hän 
oli eksynyt myrskyssä ja lumisateessa. 
Tarina kertoo että vuosikymmenten 
jälkeen oli metsämiehiä liikkunut seu-
dulla, nukkumassa ollessaan miehet 
olivat nähneet unta: ”En minäkään ole 
kaukana”. He olivat löytäneet sukset 
puuta vasten pystyssä ja luurangon 
– esi-isäni. Joten siksi ei kuolinaikaa 
löytynyt kirkonkirjoista.

Tämän kirjoitti Lea Mirjam Heikkinen 
os. Haverinen, olin mukana Euroopan 
matkalla Saksan Rügenin saarella 
1. autossa. Terveisiä kaikille mukana 
olleille, erityisesti Riitta Suorannalle! 

Lämmöllä Lea M. Heikkinen, 
Kajaani 
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Lähdimme matkaan Kuhmosta pu-
hallinmusiikkilaisten mukana tiistaina 
26.6.07 klo 8.30. Kajaanista otimme 
kyytiin kaksi ja Iisalmesta neljä, mat-
kalaisia yhteensä oli 39 henkilöä ja 
matkanjohtajana toimi entinen kaupun-
ginjohtaja Veikko Tikkanen, nykyinen 
puhallinmusiikin puheenjohtaja. Ilta-
päivällä saavuimme Helsinkiin josta 
matka jatkui Tallinkin Galaxy-laivalla 
Tallinnaan. Satamassa vastassa oli 
odottamassa Heiki Kaulus paikallisine 
busseineen. Heiki oli suunnitellut Viron 
puolella kaiken valmiiksi ja toimi mat-
kanjohtajana. majoitumme Tallinnan 
laitakaupungille hostelliin.

Keskiviikko aamuna lähdimme Vil-
jandin kaupunkiin 160 km päähän 
Tallinnasta, jossa pidettiin harjoitukset, 
ruokailu ja konsertit, lopuksi yhteinen 
myös Viljandilaisten soittajien kanssa. 
viimeisenä kappaleena soitettiin Saa-
renmaan valssi. Paluu Tallinnaan oli 
iltamyöhään. Loppuviikolla oli päivittäi-
set harjoitukset Nummen koululla joka 
on nykyisin soittajien käytössä. Marssi-
harjoitusten aikana koulun kadun var-
ren asukkaat tulivat kameroineen otta-
maan kuvia ja taputtamaan. Lauantain 

Trumpetin soittaja Paula Haverisen matka 
Tallinnan laulujuhlille

iltapäivällä tutustuimme laulustadioniin 
joka oli silloin tyhjillään. Tutustuimme 
myös vanhan kaupungin näköala 
paikkoihin sekä kävimme kiistellyillä 
patsailla joka oli erittäin hyvin laitettu 
nykyiselle paikalle. Vanhalle paikalle 
oli istutettu 35 tuhannen kukkameri. 

Tikkasen Veikko sai Suomen kon-
sulaatilta hommattua Suomen lipun 
marssia varten ja se olikin vuorossa 
sunnuntaina aamupäivällä. Sain kun-
nian kantaa Kuhmon musiikki-instituu-
tin kylttiä Veikon kantaman Suomen 
lipun jäljessä. Marssimme neljä kilo-
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metriä soittajien soit-
taessa koko matkan 
pieniä taukoja lukuun 
ottamatta. Viru hotellin 
kohdalla kuului myös 
Hyvä Kuhmo-huutoja. 

Marssimme laulu to-
rille puolitoista tuntia ja 
viimeiset soittajat saa-
puivat klo 13.30. Päivä 
oli aurinkoinen ja muka-
na marssi huoltojoukko vesipulloineen. 
Meillä kaikilla oli ranneke, joten laulu-
torilla pääsimme kulkemaan vapaasti 
ja käyttämään armeijan soppatykkien 
ruokapalvelua. Paula soitti trumpettia 
Kuhmon ja Viljandin yhteisessä orkes-
terissa. orkestereita oli soittamassa 
yhteensä 47 ja soittajia1264 sekä kuo-
rolaulajia 18500. Osallistujia kaikkiaan 
oli noin 100 000, tiedot ovat presidentti 

Ilveksen puheesta.
Maanantaina aamuna 2.7. lähdim-

me pika-aluksella Helsinkiin jossa A. 
Kyllösen bussi jo odotti. Kuhmossa 
olimme perillä klo 21.40. Matka oli erit-
täin antoisa ja Heikin mukaan uusitaan 
2009. Heiki Kalaus toimii Kuhmon mu-
siikki-insitituutin vaskisoittimien opetta-
jana ja on Paulankin henkilökohtainen 
opettaja. tuliaisina Paulalla oli ainakin 

kengät ja jotain muuta 
pientä, sekä äidille vyö ja 
veljelle sammakko.

Paula ja Reino 
Haverinen, Kuhmo
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Saimi Haverinen on valmistanut rekipeiton, jossa näkyy Leo Haverisen sukupuu 
(Kuhmon sinistä haaraa) viisitoista sukupolvea taaksepäin. Leo itse on raanussa 
vauva merkintänä. Aikaa työn valmistuminen vei yhteensä noin 4-5 kk kahden 
talven aikana ja se valmistui keväällä 2007. Käsityö on valmistettu Kuhmon 
kansalaisopistossa Mervi von Mattin ohjauksessa. Upea työ!!!

Haveristen harrastuksia
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HAVERISET EHTIVÄT KAIKKIALLE!!!
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Havercup tennisturnaus pelattiin yk-
sipäiväisenä 15.07.2007 Helkkimen-
niemessä kauniilla Synsiön järven 
rantakentällä nopeutetulla aikataululla 
kun edellisenä päivänä satoi vettä eikä 
pelaamisesta tullut mitään.
Mukana olivat: Arvi, Harri, Jukka ja 
Veikko Haverinen sekä Pauli Räsänen. 
Pelit aloittivat Jukka sai vastaan Pau-
li, vähäisistä pelikerroista huolimatta 
Jukalla oli peli paremmin kunnossa, 
pisteet keräsi Jukka erin 2-0. Toinen 
pelipari oli Jukka ja Arvi, hän kokeili 
pystyykö täysvauhtiseen peliin, kun 
hän oli tammikuun lopulla pumppu-
huollossa. Peli kulki vaihtelevasti 
molemmilla, mutta Jukka jaksoi ja oli 
tarkempi erin 2-1. Seuraavaksi pelasi-
vat Veikko ja Pauli peli oli vaihtelevaa 
puolin sun toisin, varmaan vähäisen 
harjoituksen puutteessa. Erät Veikol-
le 2-0. Sitten taas isä vastaan poika 
kamppailu, Harrilla on ollut perheen 
parissa työtä ja touhua, ettei ole kerin-
nyt paljon pelikentälle. Peli kulki kui-
tenkin vanhasta muistista kohtuudella 
tasaisen pallottelun jälkeen Veikko sai 
hieman enemmän pisteitä voitti erin 
2-0. Edellisten pelien jälkeen Jukalla ja 
Veikolla oli kaksi voittoa. He ratkaisivat 
keskinäisessä pelissä tämän vuotisen 
mestaruuden, peli kulki vaihtelevasti, 
molemmat tekivät myös niitä ns. help-
poja virheitä, mutta Jukka teki virheitä 
vähemmän ja voitti erin 2-1 ja turnaus 
mestaruus siis Jukalle. Onnittelut.
Nelinpelissä saimme kasaan vain yh-
den pelin, pareina pelasivat: Jukka ja 

HAVERCUP 2007 Tennisturnaus

Pauli vastaan asettautui Arvi ja Veikko. 
Peli oli aika tasaista puurtamista mo-
lemmin puolin, taisi tulla jo energian 
puute, kun tehtiin paljon virheitä. Peli 
kesti kuitenkin yli puolitoista tuntia 
eikä periksi annettu. Mestaruus rat-
kesi Jukalle ja Paulille erin 2-1 Onnea 
voittajille.
Kiitokset kaikille osallistujille ja suurkii-
tos talon emännälle Irjalle.
Jatketaan harrastusta ja harjoittelua, 
vuoden päästä tavataan uudestaan 
toivottavasti suuremmalla joukolla.

Muistelua kirjoitti: 
Veikko Haverinen Kangasniemeltä.  

Haverisen sukuseuralaiset ovat kilpaur-
heilleet kuluvan vuoden aikana aika vähän 
tai sitten ei ole tullut kirjoittajalle tietoa 
kaikilta osallistujilta. Tässä saatuja tuloksia 
muutamista kilpailuista:

HKV:n kansalliset vaahterakisat 25.11.2006 
H:ki
Miehet 45v. 200m : 1. Jaakko Haverinen Lah-
den ahkera 25.38
2. Reijo Häyrinen PHVU 27.47

Suomen kaikkien aikojen juoksutilastot 
veteraanisarjoissa:
Miehet 45v. 100m. 13. Jaakko Haverinen 11.98 
tulos tehty v.2006
Miehet 45v. 200m. 6. Jaakko Haverinen Lah-
den ahkera 24.20 tulos v.06
Veteraanien halli Suomen mestaruuskilpai-

Haveriset urheilleet 
vuonna 2007



17

Naiset 45v. 100. 1. Irmeli Koistinen Kalske 
22.81
Naiset 70v. 100. 1. Aino Koistinen Kalske 21.45
Naiset 45v. Kuula. 1. Irmeli Koistinen Kalske 
5.17
Naiset 70v. Kuula. 1. Aino Koistinen Kalske 
5.60
Naiset 45v. 3000m kävely. 1. Irmeli Koistinen 
Kalske 28.15.40
Naiset 70v.3000m kävely. 2. Aino Koistinen 
Kalske 24.42.40
Kansalliset kilpailut 04.08.2007 Orimatti-
lassa.
Naiset 45v. Kuula. 1. Irmeli Koistinen Kalske 
5.03m
Naiset 70v. Kuula. 1. Aino Koistinen Kalske 
5.40m
Naiset 45v. 100m. 2. Irmeli Koistinen Kalske 
22.13
Naiset 70v. 100m. 1. Aino Koistinen Kalske 
21.19
Naiset 70v. 200m. 1. Aino Koistinen Kalske 
47.32
Suomen mestaruuskilpaulut tiekävelyssä 
02.09.2007 Leppävirralla.
Naiset 70v. 5 km. 3. Aino Koistinen Kalske 
41.48
Miehet 65v. 10 km. 4. Veikko Haverinen Kalske 
1.08.47
Miehet 70v. 5km. 4. Arvi Haverinen Kalske 
36.54

Liikuntaterveisin hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta 2008.
Veikko Haverinen
Tervakallentie 10
51200 KANGASNIEMI
Puh. 0400748532
sähköposti v.haverinen@suomi24.fi

lut 18.02.2007 Kuortaneella.
Miehet 45v. 60m. 2. Jaakko Haverinen LahAh 
aika 7.63
Naiset 70v. 60m. 3.Aino Koistinen Kangasnie-
men Kalske 12.88
Naiset 70v. 200m. 6. Aino Koistinen KangKa 
48.60
Naiset 70v. 3000m Kävely. 3. Aino Koistinen 
KangKa 24.21.37
Naiset 70v. Kuula. 2. Aino Koistinen KangKa 
5.35
Kansalliset hallikilpailut 04.02.2007 Vieru-
mäellä.
Miehet 45v. 200m. 1. Jaakko Haverinen LahAh 
25.3
Veteraanien 3-ottelu 28.01.2007 Kajaani
60m 1. Jari Haverinen Kajaanin Kipinä aika 
7.2, pisteitä 755
Pituus. Jarille ei tulosta ?  Samoin Kuulassa 
? keskeytti.
Veteraanien sisäratojen EM-kilpailut 22-
25.03.2007 Helsingissä.
Naiset 70v. 5 km.Maantiekävely: 5. Aino Kois-
tinen FIN aika 40.34
Naiset 70v.3000m. Kävely: 5. Aino Koistinen 
FIN aika 24.35.49
Naiset 70v. 200m 6. Aino Koistinen FIN aika 
47.70
Naiset 70v. Kuula. 5. Aino Koistinen FIN 5.53m
Naiset 70v. 4 x 200m Viesti. 1.FIN aika 
3.11.74 ( joukkueessa juoksivat: Aino Koisti-
nen, Eila Mikola, Helvi Sorri, ja Lea Vilpas.) 
Piirinmestaruuskilpailut hallissa 10-
11.03.2007 Kajaanissa.
Miehet 35v. 60m. 1. Jari Haverinen Kajaanin 
Kipinä aika 7.3
Kansalliset kilpailut 05.05.2007 Hyvinkäällä.
Naiset 45v. 100m. 1. Irmeli Koistinen KangKa 
22.2
Naiset 70v. 100m. 1. Aino Koistinen KangKa 
21.8
Kansalliset kilpailut 10.06.2007 Kangas-
niemellä.
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Hallituksen jäsenet

Esko Haverinen, puheenjohtaja
Kuusirinteentie 2 B 13
96100  ROVANIEMI
puh. 0400 931 367
esko.haverinen@pp2.inet.fi

Veikko Haverinen, vara pj
Peltotie 9
41340  LAUKAA
puh. 040 516 4383
veikko.haverinen@pp2.inet.fi

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

Marja Leena Haverinen, jäsenrekisteri
Limingantie 5 B 26
90120  OULU
puh. 040 557 3610
marjaleena.haverinen@vvo.fi

Hilkka Haverinen
Ilmarinkatu 14 C 41 
00100  HELSINKI
puh. 09-442 541
hilkka.haverinen@elisanet.fi

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

Arvi Haverinen 
Laikuttajantie 10 H 62
40340  JYVÄSKYLÄ
puh. 0400-642 884
arvie@elisanet.fi

Seppo Haverinen
Kunnasniementie 63 B
80510 ONTTOLA
puh. 050-3679 514
seppo.haverinen@pp1.inet.fi

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

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

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Pyällyspuu lehti:
Heli Haverinen, toimittaja
Puistotie 1 B 10
73600 KAAVI
Puh. 040-5507 154
helihaverinen@hotmail.com

Muistakaa ilmoittaa ja päivittää osoi-
te ja yhteystiedot Marjaleenalle ja/tai 
Helille jotta postit löytävät perille!
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YHDYSHENKILÖT

Eira Jakob
31832 Springe
Am Goldenen Acker 59 
Germany

Pentti Haverinen
Aulangontie  3 C 4
13210  Hämeenlinna
040 308 1151
pentti.haverinen1@luukku.com

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

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

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
87200  Kajaani 
puh. (08) 613 1444

Raimo Kurronen (Ruotsi)
Näsvägen 6
77499 By Kyrkby
Sverige
rkurronen@hotmail.com

Tuuli Sjölinder (Ruotsi)
Tvåspannsvägen 37
17758 Järfälla
Sverige

Haveristen sukuseuran kirjaa on vie-
lä vähän jäljellä eli kysellä voi sihteeri 
Tuovilta – Lisäksi myynnissä on Have-
risten sukuseuran T-paitaa vaakuna 
painatuksella – hinta 25 €/kpl – kysyä 
voi hallituksen jäseniltä!
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- Liian paljon hyvvee on ihanoo.
- Anna kaekkes, vuan elä periks. 
- Kompastelu voep estee kuatumisen.
- Joka ihteensä luotaa, se kykysä tuploo.
- Elämän tarkotus on murheen karkotus.
- Naara itelles ennen kun muut kerkijää.
- Ikkee tulloo, vuan vanahaks ee tarvihe tulla.
- Huomenna on monesti viikon kiireisin päevä.
- Jos mieles tyhjenöö, elä unneuta katkasta iäntä.
- Lukemalla ee uimaan opi, vetteen se on mäntävä. 
 Ne tekköö, jotka ossoo - jotka ee ossoo, ne arvostelloo.
- Murheen kantaa yksinnii, vuan illoon pittää olla kaks. 
- Misteepä sen tietää mihin pystyy ennen kun kokkeilloo.
- Turha hättäily ja voohoilu on mielkuvituksen viärinkäättöö.
- Koppoo kiinni tästä päevästä - huomisessa on omat kahvansa.
- Et ossoo naatiskella jootilaesuuvesta, jos sulla ee oo paljon töetä.
- Monesti voettajat on hävinneetä, jotka piätti koettoo vielä kerran. 
- Rahalla et voe ostoo ystäviä, mutta suatpahan tasokkaeta vihollisia.
- Leoka pystyyn kun tulloo kova paekka - pyssyypähän aenae suu kiinni.
- Kaks syytä olla tekemättä mittää; 
1.Oot yrittännä ennennii. 
2.Et oo ennenkään yrittännä.

Jos ymmärrät kaeken, oot varmaan käsittännä viärin! 

Elämän ohjeita savoksi



Puheenjohtaja: Esko Haverinen
Kuusirinteentie 2 B 13

96100 ROVANIEMI
puh. 0400 931 36

esko.haverinen@pp2.inet.fi

Sihteeri: Tuovi Häkli
Käpykatu 20

88900  KUHMO
puh. 040 8288 174

Toimittaja: Heli Haverinen
Puistotie 1 B 10
73600 KAAVI

puh. 040 5507 154
helihaverinen@hotmail.com 

Muista ilmoittaa osoitteen muutokset !!!!!

Laita kortti postiin osoitteella:
Marja Leena Haverinen

Limingankatu 5 B 26
90120 OULU

puh. 040 557 3610

PYÄLLYSPUUSSA JULKAISTAVA MATERIAALI

Seuraavassa numerossa julkaistavaksi haluttu
materiaali on oltava perillä lehden toimituksessa

maaliskuun 2008 loppuun mennessä!!!
Toimittaja pidättää oikeuden päättää myöhässä
saapuneiden kirjoitusten ja uutisten julkaisuajan.
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