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Lauantaina 14.6.2008
 Klo 11.00-12.00 Ilmoittautuminen ja tervetulokahvit 
 klo 12.00-15.00 Valinnaisia ohjelmia: 
  Tutustuminen Hupisaaren kasvillisuuteen
  Kalaportaisiin 
  Tietomaahan, Haveriset lastenlipun hinnalla 7 €/hlö 
 klo 15.00-17.00  Kilpailut
 klo 17.30 Hallituksen kokous
 klo 18.00 Illallinen 

Sunnuntaina 15.6.2008
 klo 10.00  Jumalanpalvelus Turkansaaren kirkko, varauksella 
 klo 13.00 Vuosikokous 
  Hallituksen kokous vuosikokouksen jälkeen
 klo 14.00 Lähtökahvit

Haveristen sukukokoukseen osallistuvilla on mahdollisuus ruokailla lauantaina 
ja sunnuntaina päivällä 10 €/henkilö, ruokailu ostetaan suoraan ravintolasta. 
Lauantai-iltana päivällinen 25 €/henkilö hoidetaan sukuseuran kautta. Sukuseura 
joutuu ilmoittamaan henkilömäärän ja vastaamaan siitä, joten päivälliselle osallistujien 
on syytä ilmoittaa osallistumisensa viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta.
Majoittuminen Hotelli Lasaretissa 2 hengen huone 70€ /huone
Ilmoittautumiset: Marja Leena Haverinen puh. 040 557 3610 mieluimmin tekstiviestillä 
tai sähköpostilla marjaleena.haverinen@vvo.fi 

Muutot ja kuljetukset
Pakkaustarvikkeet
Muuttolaatikot
Varastointi

P. (08)530 1165 SÄLPÄTIE 8, 90630 OULU  www.haverinen.fi
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Alkanut vuosi 2008 jäänee muistoihi-
ni yhtenä elämänurani tärkeimmistä 
välietapeista. Jäin nauttimaan jo 
loppuaikoina kovasi odottamaani elä-
keaikaa. Kansa- ja keskikoulut kävin 
Kesälahdella, teknillisen alan koulu-
tuksen hankin Lappeenrannassa ja 
työurani suoritin Rajavartiolaitoksen 
palveluksessa n. 30 vuoden ajan, 
ensin Kaakkois-Suomen Immolassa 
ja viimeiset 25 vuotta Lapissa kiinteis-
töpäällikkönä. 

Uralleni mahtuu vähän hirtehisiäkin 
piirteitä, olen syntynyt samana päivä-
nä kuin Isä Aurinkoinen (Josef Stalin) 
kuoli ja eläkkeelle jäin aprillipäivänä. 
Todellisia ilon päiviä! Elämäni jatkuu 
edelleen Rovaniemellä vaimoni Hilkan 
ja pikkuharrastusten parissa.

Ympäröivä Suomen yhteiskunta 
selvittelee suuren kohun vallassa, 
mm Kemijärven sellutehdastouhuja 
kansanedustajien edesottamuksineen, 
heikohkoja talvisäitä ja ministereiden 
naisseikkailuja. Tuntuu siltä, että ei näi-
tä asioita kansa halua puikkaroida vaan 
media, joka niiden kanssa pullistelee! 
Kansa on viisas, media ei sitä ole! 

Kyllä kansan arkihuolet ovat jossain 
muualla, kuten töissä jaksamisessa, 

ARVOISAT HAVERISTEN SUKUSEURALAISET

jokapäiväisessä elämässä selviyty-
misessä, palvelujen saatavuudessa, 
syrjäseutujen viemäröintimuutosten 
kustannuksissa ja maaseutujen tyhje-
nemisessä. Näille asioille ei vaan tunnu 
tapahtuvan paljon mitään kansan mu-
rinasta huolimatta. Nämä aiheet eivät 
lisäksi ole seksikkäitä ja myyviä, joten 
niihin media ei luo niin paljon painetta 
kuin esimerkiksi Ilkka Kanervaan! Suu-
remman maailman kohu lähiaikoina 
tullee olemaan sekamelskaa muistut-
tavat Kiinan olympialaiset, joiden origo 
eivät liene urheilijat vaan päihin potkitut 
Tiibetiläiset. Onneksi olemme hieman 
sivummalla tästä sotkusta!

Sukuseuramme kaipaa edelleen 
aktiivisia toimijoita, jotka tuntuvat vä-
henevän entisestään. Olen havainnut, 
jotta seuratoiminta oli vilkasta ja monen 
toimijan käsissä sukuseuran aloitus-
vaiheessa. Se sukupolvi on hiljalleen 
väistymässä ja odottaa meidän seu-
raajien ja nuorempien ottavan entistä 
enemmän vastuuta sukuseuratoimin-
nastamme. Toivoisin meidän vastaa-
van heidän huutoonsa ja näyttävän 
tahtomme hoitaa Haveristen sukuseura 
toimintaa niin, ettei aloitettua hienoa 
omaisuutta ja työtä hukata.
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Sukuseuratoimintamme on edellis-
kaudella ollut suhteellisen perinteikäs-
tä, minkäänlaisia uusia mullistuksia 
ei olla toteutettu. Muusta menneestä 
ja tulevasta toiminnasta on kerrottu 
toisaalla tämän lehtemme sivuilla 
kohdassa toimintakertomus v. 2007 ja 
toimintasuunnitelma v. 2008. 

Tulevana kesänä pidämme kesäpäivät 
Oulun vanhalla varuskunta-alueella 
kesäkuun 14.-15. päivinä. Tapahtuman 

ohjelma ja muut oheisasiat on tuotu 
esille toisaalla tässä lehdessä. Toivotan 
Ouluun mahdollisimman monen suku-
kuntamme jäsenen Tervetulleeksi. Lu-
vassa on jälleen monituista ohjelmaa 
ja iloista seurapiirielämää. 

Hyvää kevään jatkoa kaikille!

Esko Haverinen
Puheenjohtaja
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Sukukuntamme 21. kesäkokous pidet-
tiin loistavassa säässä 9.-10.6.2007 
Kesälahden Karjalan Kievarissa. 
Paikalle oli tullut n 60 sukukuntamme 
eri sukupolvien edustajaa. Ohjelma 
noudatteli perinteisiä kuvioita. Lau-
antaina aloitettiin tulokahvituksella ja 
viirin nostolla. Näiden jälkeen tehtiin 
eksoottisella linja-autovanhuksella 
kiertoajelu Kesälahdella, jossa tutustut-
tiin paikalliseen käsityöpajaan ja käsi-
töiden myyntikohteeseen Sovintolaan. 
Kaija Karri (os Haverinen, syntynyt 
ao savutuvassa) piti Haveristen van-

HAVERISTEN SUKUKUNTA KOKOONTUI 
KESÄLAHDELLA 2007 KESÄKOKOUKSEEN

hasta savutuvasta ja siinä elämisestä 
erinomaisen esitelmän Kesälahden 
kotiseutumuseon alueella.  Pekkalan 
vanhaan sukupaikkaan tutustuttiin kier-
toajelun lopuksi. Pekkalan pihakiveen 
on laitettu sukukunnan muistolaatta.

Iltapäivän ohjelmassa olivat tietenkin 
kivikovat kilpailut, joihin osallistuttiin 
runsaslukuisesti. Palkintojen jako 
kohahdutti mielet vielä illan aikana. 
Kesälahden mieskuoro esiintyi juhlavä-
elle iltaohjelman yhteydessä. Loppuilta 
meni tanssin ja karaoke-laulelujen mer-
keissä! Sunnuntaiaamuna oli vuorossa 
kirkossakäynti ja Haveristen sukukun-
nan vuosikokous.

Järjestäjät kiittävät sukukuntaamme 
kesäkokouksen osanotosta!
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Kuula naiset
1 Haverinen Marja 6,38
2 Koponen Hanna 6,21
3 Koponen Päivi 6,15
4 Neuvonen Heidi 6,12
5 Pylvänäinen Paula 5,36
6 Myller Merja 5,25
4 Haverinen Saimi 5,02
8 Sivonen Sirpa 4,91
9 Haverinen Riikka 4,45
10 Koponen Mirva 4,41

Kuula miehet
1 Kaksonen Joni 12,56
2 Haverinen Antti 11,21
3 Tervonen Paavo 10,60
4 Sivonen Hannu 10,24
5 Grundström Heikki 10,06
6 Haverinen Teuvo 9,95
7 Oksman Raimo 9,32
8 Haverinen Esko 9,08
9 Haverinen Seppo 8,92
10 Haverinen Terho 8,73
11 Haverinen Teppo 8,64
12 Koponen Pekka 8,61
13 Haverinen Reino 8,42
14 Liekola Iikka 8,16

Kuula mummot yli 70v
1 Luukkainen Kaija 3,65
2 Haverinen Hilja 3,40
2 Haverinen Lyyli 3,40

Sulkaperunan heitto lapset

Kouluikäiset
1 Haverinen Paula 16,95
2 Sivonen Katianna 10,60
3 Sivonen Krista 10,50
4 Neuvonen Roosa 8,60

Alle kouluikäiset
1 Heikura Meri 7,40
2 Pylvänäinen Veeti 5,60
3 Myller Roosa 5,00
4 Myller Mikael 3,50
5 Pylvänäinen Elmeri 1,80
6 Piiroinen Miko 0,03

7 Myller Karl

kilpailu-
jännitys-
tä, mut-
ta 
osanotto 
tärkeintä

7 Kaksonen Ville ”
7 Kaksonen Iida ”

Tikanheitto naiset pisteet
1 Haverinen Saimi 31
2 Haverinen Paula 29
3 Pylvänäinen Paula 27
4 Haverinen Katri 25
5 Haverinen Riikka 24
6 Myller Merja 22
7 Haverinen Marja Liisa 22
8 Koponen Hanna 22
9 Haverinen Maija 20
10 Salo Pirjo 20
11 Koponen Päivi 19
12 Oksman Marjatta 18
13 Sivonen Sirpa 17
14 Summanen Tuovi 16
15 Neuvonen Heidi 16
16 Haverinen Marja 14
17 Koponen Mirva 14
18 Silventoinen Heli 9+halko

Tikanheitto miehet pisteet
1 Haverinen Teuvo 30
2 Leikola Iikka 29
3 Haverinen Antti 28
4 Sivonen Hannu 27
5 Grundström Heikki 27
6 Haverinen Teppo 25
7 Koponen Pekka 21
8 Silventoinen Ilpo 21
9 Oksman Raimo 19
10 Haverinen Leo 15
11 Tervonen Paavo 14

Sukuseuran kesäpäivien 9.6.2007 kilpailujen tulokset
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Olemme kahdeksan vuotta olleet mukana 
ystävyysseurakuntatoiminnassa. Olemme 
käyneet kolme kertaa Pilisissä kontiolah-
den ystävyysseurakunnassa vieraana 
ja sieltä on ollut nyt kolme kertaa nuoria 
meillä majoitettuina. Pilisin nuoret aina 
kyselivät, mitä Suomessa voi tehdä talvel-
la, onko täällä paljon lunta ja onko sitten 
hiihtäminen vaikeata. Viimeksi kesällä 
lupasin järjestää elämysmatkan Kontiolah-
teen tulevana talvena. Kutsun esitin Pilisin 
seurakunnan kirkkoherralle, maallikkojoh-
tajalle ja edellisen kirkkoherran tyttärelle, 
joka toimi myös tulkkina, kun he vierailivat 
marraskuussa Kontiolahden seurakunnan 
150-vuotisjuhlissa.

Pian sain tietää, että nuoret ovat todel-
la kiinnostuneita tulemaan tänne talven 
riemuja kokemaan. Siitä vaan sitten oh-
jelmaa laatimaan ja seurakuntaa mukaan 
pyytelemään. Yhdessä pastori Inkeri Tah-
vanaisen ja lukion rehtori Ilpo Saarelaisen 
kanssa pidimme muutaman palaverin. 
Vierailuajaksi päätettiin esittää viikon 10 
torstaista seuraavan viikon 11 torstaihin. 
Pian selvisi, että nuoria oli tulossa yli 20, 
mutta kaikki eivät päässeetkään mukaan 
eli ryhmään kuului 17 nuorta, matkanjoh-
tajana kirkkoherra, apulaispiispa 
György Krámer.

Alkoi isäntäperheiden etsiminen, 
mikä osoittautuikin hyvin helpoksi. 
Oli entisiä ja uusia perheitä valmii-
na majoittamaan nuoret kotiinsa 
ja kuljettamaan heitä ohjelman 
mukaisesti. Seuraavaksi otin yh-
teyttä tuntemiini Unkarin ystäviin 
lahjoitusten toivossa ja sekin 

onnistui yli odotusten. Lisäksi muutamia 
liikkeitä osallistui vielä ruokalahjoituksin 
sekä paikallispankki rahalahjoituksin. 
Tästä heille kaikille suuret kiitokset seu-
rakunnan puolesta ja Pilisin seurakunnan 
puolesta. Kiitoksia myös kaikille ruoanval-
mistuksessa olleille ja suomalaisen ruoan 
makuelämyksiä antaneille vapaaehtoisille 
ja maksua vastaan ruokaa laittaneille.

Ohjelma oli seuraavanlainen:
Perjantaina 7.3. oli perinteisen tavan 
hiihtopäivä Kontiolahden kirkolla. Kun ta-
pasimme, oli minulla ilo jakaa kaikille TT 
Futuren lahjoittamat pipot. Heille, joilla ei 
ollut isäntäperheistä varusteita, lainasim-
me ne lukiolta. 

Pian olimme urheilukentällä harjoitte-
lemassa. Sitä harjoittelun innokkuutta oli 
mukava katsella. Kun hiihto alkoi sujua, 
lähdimme pienelle lenkille. Nopeimmat 
ehtivät käydä pitkällä Höytiäisen jäällä ja 
kaikki ehtivät hiihtää harjoittelukilometrin 
lisäksi ainakin pari kilometriä. Sittenpä 
ruoka maistuikin oikein mainiosti. Tarjolla 
oli supisuomalaista jauhelihakeittoa ja 
paikallisen leipomon leipää.
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Lauantaina 8.3. päivään kuului lumi-
kenkäkävelyä, pilkkimistä ja moottorikelk-
kailua Kunnasniemen Hammaslammella. 
Kolme naapuria tuli moottorikelkkoineen 
antamaan kyytiä ja antoivatpa nuorten 
ajaakin. Itsekin sain ajaa ensimmäistä 
kertaa elämässäni ja tunne oli mahta-
va. Lumikenkäkävelykin Iiro Haverisen 
johdolla sujui mainiosti seurakunnan ja 
yliopiston lumikengillä. Nuoret kävivät 
tutustumassa muutaman sadan metrin 
päässä tonttulaan, poikiemme kauan sitten 
rakentamaan majaan, missä parikym-
mentä tonttua yllätti heidät. Pilkkiminen 
kiinnosti kovasti, mutta vain yhden ahve-
nen he onnistuivat saamaan. Nakkikeitto 
maistui niin vieraille kuin mukana olleille 
isäntäperheen edustajillekin. Ruokailun 
jälkeen monet kokeilivat mäenlaskua 
pulkilla ja liukureilla sekä ajamista jäisellä 
tiellä potkureilla. Illaksi kokoonnuimme 
seurakunnan leirikeskukseen Hirvirantaan 
saunomaan, pulahtamaan avannossa ja 

kieriskelemään lumihangessa. 
Suurin osa vieraista nautti todella tästä-

kin elämyksestä. Yhdessä sitten nautimme 
iltapalaa takkatulen ääressä ja iltahartaus 
pidettiin hiihtoloman rippikoululaisten teke-
mässä jääkirkossa. Lauloimme unkariksi 
ja suomeksi iltavirren.

Sunnuntai 9.3. oli seurakuntapäivä. 
Osallistuimme perhejumalanpalvelukseen. 
Vieraat lauloivat ja Klára Baszun soitti 
fagottia. Saarnan tilalla oli muutamia koke-
muksia kasvatuksesta perheissä. Kirkko-
herra Reinikainen haastatteli mm. György 
Krámeria kasvatusperinteistä Unkarissa. 
Hänen perheessään on 4-vuotiaat kol-
moset. Kaksi nuorta oli myös kantamassa 
kolehtia, mikä oli vieraille uusi kokemus. 
Ruokailun seurakunta järjesti vieraille ja 
isäntäperheille seurakuntatalolla. Tarjolla 
oli monipuolinen ateria alkukeittoineen 
(tattikeitto), pääruokana kanaa riisin kera 
ja jälkiruokana mm. mämmiä. Iltapäivä oli 
isäntäperheissä ja sitten illalla kokoon-
nuttiin Kunnasniemelle kinkeriseuroihin. 
Kylätupa täyttyi niin kyläläisistä kuin 
vieraistakin melkein täyteen. Nautittiin ky-
läseuran tarjoamista kahveista karjalanpii-
rakoineen. Kirkkoherra Jukka Reinikainen 
johti iltaa. Tulkkina toimi lukion rehtori Ilpo 
Saarelainen. Vieraamme lauloivat ja kirk-
koherra Krámer kertoi ehtoollisesta ja sen 
merkityksestä sekä miten ehtoollistavat 
poikkeavat Suomen ja Unkarin luterilai-
sessa kirkossa. 

Maanantaina 10.3. vietimme Musta-
vaaran laskettelurinteessä. Siinä olikin 
opettelemista, kun suurin osa ei tahtonut 
millään päästä harjoittelurinteeseen. Sen 
hissikin tuotti vaikeuksia ja monta mukkia 
taisi tulla alas laskiessa. Aikansa har-
joiteltuaan suurin osa pääsi sitten isoon 
rinteeseen laskemaan. Opetuksesta vas-
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tasi Iiro. Rinteessä vierähti nelisen tuntia 
mukavasti, vaikka vähän alussa tihuuttikin 
vettä. Oli onni ryhmälle, ettei siellä ollut 
muita laskettelemassa. 

Tiistaina 11.3. opettelimme luisteluhiih-
toa ampumahiihtostadionilla ja siellä myös 
saimme ampua eko-aseella. Luisteluhiihto 
osoittautui vaikeammaksi kuin perinteinen. 
Jokainen kuitenkin kävi lopuksi pienen 
lenkin hiihtämässä. Kontiolahden urheili-
jat olivat myös mukana järjestelyissä. He 
lahjoittivat ammuntakilpailuun palkinnot. 
Voittajalle hiihtäjänalle palkintona oli hyvin 
mieleinen. Illan vietimme sanan ja musii-
kin merkeissä pastori Inkeri Tahvanaisen 
kotona.

Keskiviikkona 12.3. tutustuimme Jo-
ensuuhun. Aloitimme kierroksemme 
Taitokorttelista, kävimme muutamissa 
kaupoissa ja menimme yliopistolle. Torilla 
susipatsas kiinnosti monia ja sen kainalos-
sa vieraat kuvasivat toisiaan. Yliopistolla 
meille esiteltiin yliopiston kirjapainoa ja 
Aura-ravintolassa söimme maukkaan 
aterian. Ennen Genesis-kappeliin menoa 
tutustuimme yliopiston kirjastoon. Siellä 
yksi nuorista sai lukea unkarinkielistä 
Kalevalaa. Yllätys olikin sitten suuri, kun 
minä luin sen ulkomuistista suomeksi. 
Genesis-kappelissa pastori Anssi Törmälä 
kertoi pappiskoulutuksesta Joensuussa. 
Tulkkina toimi Klára Baszun. Yhteinen 
hetki päättyi Anssin laulamaan Herran 
siunaukseen. 

Illalla meillä oli nuorten ilta Lehmon 
seurakuntakodissa. Taas vieraille oli uusi 
kokemus virpominen. Pastori Tahvanainen 
virpoi koristelluilla virpovitsoilla Györgyn, 
Ilpon ja allekirjoittaneen. Kaikki mukana 
olleet nuoret virvottiin siunatuilla pajun 
oksilla. Oman seurakunnan nuoriakin oli 

ilahduttavasti paikalla. Illan aikana nuoret 
saivat kertoa kokemuksistaan tällä mat-
kalla. Ne kaikki olivat hyvin positiivisia. 
Ohjelma oli riittävän monipuolinen ja lepo-
päiväkin välissä. He toivoivat pääsevänsä 
uudelleenkin tänne Kontiolahteen.

Torstai 13.3. piti olla kotimatkapäivä, 
mutta kun lentolippuja ei ollutkaan saatu 
tälle päivälle, oli edessä ylimääräinen 
päivä perheissä. Jokaisessa perheessä 
se varmaan vietettiin erilailla. Oli hienoa 
saada ohjelmaan yhteinen hetki iltapäi-
vällä, kun saimme osallistua Kontiolahden 
seurakunnan nuorten, Nardus-kuoron 
harjoituksiin. Tiina veti sen taidolla läpi. 
Illalla lumipyryn keskellä kokoonnuimme 
seurakuntatalon pihaan, josta vähän en-
nen puoltayötä lähdimme bussilla viemään 
vieraitamme Helsinkiin aamun lennoille. 
Niin tulo- kuin menomatkallakin he menivät 
kahdessa koneessa.

Loppusanat
Kuinka sitten kävi? Illalla kiitosten paljo-
us tukki sähköpostini. Kuinkahan monta 
mailia lienee mennyt roskikseen tai pa-
lautettu lähettäjälle? Omasta mielestäni 
matka oli onnistunut ja ohjelma tarpeeksi 
monipuolinen. Nyt on itselläni pyörinyt 
päässä psalmi 103 ja Vaeltajan lauluja 
-kirjasta laulu: 

Etehesi Herra tahdon tulla nöyrin sydämin. 
Surun sekä ilon hetkin luonas olla on turvaisin.
Ketä ilon aikana vois kiittää niin kuin Sinua?
Sillä ilman kiitosta ois riemun hetki vajava.

Seppo Haverinen
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Kuolleita

Kalevi Erkki Haverinen

s. 14.10.1937 Tuupovaara
k. 11.7.2007 Vantaa

Kaipaamaan jäivät perhe, 
sukulaiset ja ystävät.

www.haveristensukuseura.fi 
Sivut pyritään saamaan auki kesäkuun 
alussa ja sivujen tietoja hallinnoi 
jatkossa Heli Haverinen, 
puh. 040 5507 154 ja 
email: heli.haverinen@pp.inet.fi, 
jonne voi kommentoida tai toimittaa 
aineistoa ja kuvia sivuille asennetta-
vaksi.

HaverCup-tennisturnaus 
pelataan jälleen 
Kangasniemen 

Helkkimenniemessä
12.-13.7.2008.

Sarjat: naiset ja miehet kaksinpeli, 
nelinpeli miehet ja sekanelinpeli.

Arvin Askel juoksu 28.9.2008
 

Ilmoittautumiset 
Arvi Haveriselle, 

puh. 0400 642 884.
 

TERVETULOA MUKAAN 
URHEILEMAAN YHDESSÄ!
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Soittelin 3.4.2008 isoenoni Erik Haverisen 
nuorimmalle tyttärelle Elna Muhoselle 
Kerimäelle kyselläkseni kuulumisia. Ja 
kuulumisiahan oli. Edellisenä maanantai-
na hänelle oli tullut täyteen 94 vuotta ja 
vieraina oli ollut 30 lähiomaista. Seuraa-
vana päivänä henkilökuntalaiset olivat jo 
aamusta juhlistaneet laululla tätä merkki-
tapahtumaa. Iltapäivällä juhlien sankari 
oli tarjonnut palvelutalon henkilökunnalle 
ja muille asukkaille (70 henkeä) täytekak-
kukahvit. Mieli oli Elnalla virkeä, vaikka 
monta uutta vaivaa on viime näkemältä 
hänelle tullutkin. Rollaattori esimerkiksi on 
muuttunut pyörätuoliksi. Näkö ja kuulokin 
reistailevat, mutta iki-iloisena ja myöntei-
senä ihmisenä hän kuittasi, ettei kaikkea 
tarvitsekaan nähdä eikä kuulla. Kysymys 
kuuluikin, että milloin tulet käymään? 

Kuulumisia käytiin läpi ja Elna kertoi 
tyttärensä rakentavan Kuokkalaan entisen 
kotinsa viereen uutta pakettitaloa. Aikai-
sempi koti oli rakennettu 1950 -luvulla. 
Sen aikaiset sodanjälkeiset rakennusma-
teriaalit olivat heikkoja, jos niitä yleensä 
jostain sattui saamaan. Niinpä nyt tuli tarve 
rakentaa aivan uusi pytinki.

Kerroin oman veljeni lähestyvistä synt-
täreistä (80 v) ja sanoin, että tämä kohta 
tavoittaa Elnan iässä. Tästä Elna totesi, 
että kohta hänen omat lapsensakin saa-
vuttavat hänet. Nuorin tytär on 61 v ja 

vanhin jo 74 vuotias. Elna tuntee nykyisen 
palvelutaloasuntonsa kodikseen ja haluaisi 
olla ja elää siellä elämänsä loppuun asti. 
Hän on iloisena, tyytyväisenä ja aika puhe-
liaanakin oikein pidetty henkilö ja kuulema 
uudet harjoittelijat saavat tulla heti tutus-
tumaan häneen ja saamaan ohjeita, mitä 
olisi hyvä tehdä ja huomioida vanhuksien 
kanssa toimiessaan.

Elnan serkku Helmi Kaukinen Kouvolas-
sa on täyttänyt 101 vuotta nyt tammikuus-
sa. Serkukset eivät ole pitäneet yhteyttä 
henkilökohtaisesti toisiinsa viime vuosina. 
Molemmilla serkuilla on vaikeuksia kuulla 
toisiaan puhelimessa eikä muu kunto anna 
enää mahdollisuuksia matkustaa toistensa 
luo. Elna kysyikin, että mitähän Helmille 
nyt kuuluu. Muistelimme Elnan käyntejä 
Helmin ja tämän miehen Aaron osuus-
kauppaan Juvolassa. Elna muisti käyntejä 
mukavina hetkinä elämässään.

Seuraavaksi soittelinkin Elna Muhosen 
Erik -isän sisaren Agda Maria os. Have-
risen tyttärelle Helmi Kaukiselle, joka on 
äitini Aino Töyryn sisar, että mitäs tädille 
kuuluu nyt? Minkälaiset syntymäpäivät 
tänä vuonna olivat? Muistaako täti serk-
kuaan Elnaa ja hänen käyntiään Juvo-
lassa tädin kaupalla? Jos oikein tarkkoja 
ollaan, soitin Helmi -tädin ”sihteerille” eli 
tädin monivuotiselle ystävälle Ulla-Maija 
Aroselle Kouvolaan, koska puhelimessa 
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keskustelu tädin itsensä kanssa on hieman 
hankalaa. Näistä kuulumisista kirjoittelen 
myöhemmin.

Yhteyden pitoa on ollut myös ”Rapakon” 
takaisiin sukulaisiin. Parisen vuotta sitten 
kuuluttelin tämän meidän Pyällyspuu -leh-
den palstoilla, tuntisiko joku teistä Helmi 
Kolehmaista, joka on muuttanut USA:aan 
1900 -luvun alussa. Hän oli sellainen hen-
kilö, joka tunnettiin meidän sukuhaarassa 
”Helmi Kolehmaisena, joka houkutteli tä-
timme Nelly Matilda Carlsonin os. Pölläsen 
USA:aan”. En saanut yhtään vastausta.

Olen tavannut Helmi Kolehmaisen (kuva 
1) käydessäni Dallasissa v. 1965. Hän oli 
hyvin topakan oloinen, iloinen amerikatar. 
Leipänsä hän oli tienannut keittäjänä ”hy-
vissä paikoissa”. Juttelin hänen kanssaan 
ja kertasimme hänen osaansa meidän 
Nelly -tädin USA:aan tulossa. Nelly -täti oli 
n. 17 vuotiaana sanonut Optatus -isälleen, 
että jollei isä anna hänelle matkarahoja 
Amerikkaan, niin kyllä Helmi antaa ja sitten 
hänestä ei kyllä kuulu mitään. Kuuleman 
mukaan isähän olisi halunnut kouluttaa 
esikoistyttärensä, mutta siitäkään ei ollut 
puhetta, että mikä ammatti mahtoi olla ky-
symyksessä. Isä -Optatus antoi kivistävin 
sydämin rahat ja niin tytär läksi Hangosta 
kohti Uutta Maata. Äiti Agda Maria os. Ha-
veriselle ero oli tuskallinen, mutta minkäs 
teit. Näitä juteltiin, mutta eipäs tullut mie-
leen kysyä, miten tytöt olivat tutustuneet 
toisiinsa.

Pari vuotta sitten Nelly Matildan (kuva 
2) pojan Royn poika Jerry Carlson kysyi 
minulta, että mitenkäs hänen mumminsa 
ja Helmi Kolehmainen tunsivat alkuaan toi-
sensa – olivatko kenties sukulaisia? Jerry 
oli Helmin lapsen lapsen kanssa oikein 
hyvä ystävä. He olisivat todella iloisia, jos 
olisivat ihan sukulaisia keskenään. Kirjoit-
telin, että ottakaapas selvää Siirtolaisins-
tituutista esim. oliko Helmi sukunimeltään 
Kolehmainen jo Suomesta lähtiessään 
vai olisiko mennyt Amerikassa naimisiin 
jonkun Kolehmaisen kanssa. Pojat eivät 
kuitenkaan ottaneet ”heille heitettyä palloa 
vastaan”.

Aikaa kului ja itseäni alkoi kiinnostamaan 
tuo sukulaisuus, varsinkin kun Jerryn isä 
ja sedät kuolivat eikä hänelle jäänyt kovin-
kaan montaa sukulaista sinne Rapakon 
taakse. Ainoastaan serkkunsa tyttären 
lapset olivat siellä. Menin katsomaan inter-
netin kautta www.ellisisland.org -sivuille ja 
sieltä löytyikin Helmi Kolehmainen, jonka 
oma isä, Anders Johan Kolehmainen, oli 
kutsunut Amerikkaan v. 1904. Näin sain 
selville, että Helmi on omaa sukuaan 
Kolehmainen. Isän nimen perusteella 
pääsin tutkimaan internetin välityksellä 
digiarkistosta ja Hiskistä tämän nimisen 
miehen lapsia, vaimoa ja muuta perhet-
tä Kerimäeltä. Ja sieltähän selvisi, että 
Helmin äiti -Marian isä Olof (s.14.5.1829 
Kerimäki Kuokkala nro 3)) oli Haverisia ja 
tämän samaisen Olofin (1829) sisar Anna 
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Maria Haverinen (s.27.4.1834 Kerimäki 
Kuokkala nro 3) oli Nelly Matildan äidin 
Agda Maria Pölläsen os. Haverisen äiti. 
Näin selvisi, että Helmi Kolehmainen ja 
Nelly Matilda Carlson olivat serkusten lap-
sia. Ilo oli suuri USA:ssa, kun pojat, iältään 
jo yli 50 v., saivat kuulla olevansa oikeita 
sukulaisia (Sukuluettelo ohessa).

Helmi Kolehmaisen syntyjä syviä tut-
kiessani totesin vanhan sanonnan pitä-
vän paikkansa. Nimittäin sen, että mitä 
vanhemmaksi ihminen tulee, sen varhai-
sempia asioita hän muistaa. Kun kysyin 
tädeiltäni Siviä Pullilta ja Helmi Kaukiselta 
heidän ollessaan noin 90 vuotiaita, että 
muistaisivatko he, mikä Helmi Kolehmai-
nen oli syntyjään. Kumpikaan ei muistanut. 
Kun 100 vuotta alkoi heillä kummallakin 
lähestyä, kysyin uudelleen, koska Jerry 
oli minulta juuri niihin aikoihin kysellyt, että 
olikohan Helmi Kolehmainen meille sukua. 
Kumpikin tädeistäni muisteli, että heidän 
äitinsä olisi puhunut serkkujen lapsista, 
kun puhui Amerikan Helmistä ja Nellystä. 
Mutta tiedoista jäi paljon auki. Esimerkiksi 
kumman puolen serkku Haveristen vai 
Pöllästen, puhumattakaan tarkemmista 
nimistä. Tosin toinen tädeistäni muisteli, 
että niitä oli sisarukset Helmi ja Olga, jotka 
menivät USA:aan. Kun löysin Olga Koleh-
maisen menneen Amerikkaan ja Olgakin oli 
Anders Johanin tytär digiarkiston mukaan 
ja syntymäajat sekä matkustajaluettelossa 
että digiarkiston lastenkirjoissa vastasivat 

toisiaan, sain vahvistuksen tiedolle, että 
olin löytänyt etsimäni henkilön.

Mielenkiintoista oli tutustua ellisislandin 
sivuille. Sieltä näin, että Helmi Kolehmai-
nen oli mennyt kaksi kertaa Amerikkaan. 
Ensimmäisen kerran 13.4.1904 ja toisen 
kerran 13.4.1909, jolloin hän oli 22 vuotias. 
Olgan tiedoista löysin, että laiva, jolla hän 
meni 3.5.1906 Liverpooliin, oli nimeltään 
Baltic. Olga oli iältään 16 v ja hän oli läh-
tenyt Muolasta Suomesta. Näistä tiedoista 

Vasemalla Harald, Nelly, Matilda, Herold, Roy 
Carlson, edessä Vicky Levy.

Vasemalla helmi Kolehmainen, Eeva Töyry ja 
June Carlson, Haroldin vaimo v. 1965.
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sain laskettua myös syntymävuodet näille 
sisaruksille.

Kuulumisia kertoili
Eeva Töyry, Agda (Agneta) Maria Have-
risen tyttären tytär

Helmi’s and Nelly Matilda’s mothers were cousins:

Helmi’s and Nelly’s Great grand father  was Simon 
Haverinen b. 17.2.1801, Kerimaki, Kuokkala nro 3  
and  Great grand mother was Agneta Haverinen   
b. 1803
They had  6 children

1. SON OLOF SIMON’S SON HAVERINEN,  b. 
14.5.1829, Kerimaki, Kuokkala nro 3
2 Doughter Maria Haverinen, b. 8.6.1832, Kerimaki,  
Kuokkala nro 3
3. DOUGHTER ANNA MARIA SIMON’S DOUGH-
TER HAVERINEN, b. 27.4.1834, Kerimaki, Kuok-
kala nro 3 
4 .Doughter Catharina Haverinen, b. 5.6.1837,  
Kerimaki Kuokkala nro 3
5. Doughter Cecilia Haverinen, b. 21.7.1840, Keri-
maki, Kuokkala nro 3
6. Doughter Ulrica Haverinen, Kerimaki, Kuokkala 
nro 3, b. 17.6.1844, Kerimaki, Kuokkala nro 3
-----------------------------------
OLOF SIMON’S SON HAVERINEN’s (b. 14.5.1829)  
wife was Anna Catharina Kautoin (b. 21.10.1834). 
Their doughter Maria Olof ’s doughter Haverinen (b. 
1861, Kerimaki, Kuokkala nro 3) maried 18.4.1880 
Anders Johan Kolehmainen (b. 1857, Savonranta, 
Kummunranta nro 13): they had doughters (2)

1.HELMI CATHARINA (KATARINA) KOLEHMAINEN 
(b. 1886, Kerimaki) to USA 13.4.1904 and 13.4.1909 
to Michigan; she was 22 years old 13.11.1909, so 
birthday is between this time and 31.12.... Her father 
Anders Johan asked her to come to USA. Helmi’s 
child’s children are Swangoes; your friend!

 
2.Olga Kolehmainen (b. 1890, Kerimaki) to USA 
1906 from Muolaa Ayrapaa.
-----------------------------------------

ANNA MARIA SIMON’S DOUGHTER HAVERINEN’s 
(b. 27.4.1834) husband Erik Haverinen (b. 
21.10.1824). Their doughter Agda (Agneta) Maria 
Haverinen (b. 30.9.1862, d. 7.3.1937) maried Op-
tatus Pollanen (b. 22.1.1860 d. 31.12.1929): they 
had children 9

1. Doughter NELLY MATILDA Pollanen (b. 16.3.1889, 
d. 25.12.1971) maried Axel Carlson. YOU!
2. Son Matti Einar Pollanen maried : son Einar Pol-
lanen maried Helvi : son JUKKA Polla nen
3. Doughter Maria Pollanen maried ? Laitinen You 
have seen ANNELI Laitinen in Helsinki the last 
time...
4. Son Vaino Pollanen no maried
5. Doughter Elsa Elvira Pollanen maried Toivo 
Pohjola doughter Saara Liisa Pohjola maried Ilmari 
Vallo son VESA Vallo... son JAAKKO... you have 
seen him about at Christmas – now Jaakko is in 
Finland in Jyvaskyla
6. Doughter Aino Pollanen maried Taavi Toyry son 
OSMO, DOUGHTERS EEVA AND PIRKKO. Osmo 
has KRISTIINA SAARA AND HANNELE - WE !
7. Doughter Fanny b 1902 d 1904
8. Doughter Venla Sivia Pollanen maried Pekka Pulli 
: son MATTI PULLI ... WIFE VUOKKO
9. Doughter Helmi Elina (b. 5.1.1907 is alive... ma-
ried Aaro Kaukinen

”Tälläisen sukupuun” lähetin Jerry Carsonille, 
joka on elokuvataiteen professori New York:ssa
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Aika: Sunnuntaina 15.6.2008 klo 13.00, 
Paikka: Oulussa, Hotelli-Ravintola Lasaretti, Kasarmintie 13

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi ääntenlaskijaa
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Muistamiset
6. Käsitellään vuoden 2007 toimintakertomus
7. Esitellään vuoden 2007 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä  
    tilivelvollisille
9. Esitetään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvio vuodelle  
    2008
10. Päätetään jäsenmaksun suuruus vuodelle 2009
11. Valitaan sukuseuran puheenjohtaja
12. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
13. Valitaan yhdyshenkilöt kotimaassa ja ulkomailla
14. Tilintarkastajien valinta
15. Valitaan jäsenlehti Pyällyspuun-lehden päätoimittaja
16. Käsitellään vuosikokousaloitteet
17. Päätetään vuoden 2009 vuosikokouksen pitopaikka
18. Muut esille tulevat asiat
19. Kokouksen päättäminen

Haveristen sukuseuran ry:n vuosikokous  
KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA
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Haveristen sukuseuran toimintavuosi on ollut pääosin perinteikäs. Kesälahden Karjalan Kieva-
rissa vietettiin sukuseuran Kesäpäiviä 9.-10.6.2007.
Sukuseuran jäsenrekisteriä on ylläpidetty perinteiseen tapaan ja jäsenistön määrä on pysytellyt 
entisellä tasolla.
Perinteinen Havercup 2007 tennistapahtuma pidettiin ja  lisäksi erilaiseen kilpailutoimintaan on 
osallistuttu monimuotoisin tavoin.

HALLITUS
Sukuseuran puheenjohtajana on toiminut Esko Haverinen Rovaniemeltä.
Hallitukseen ovat kuuluneet: erovuorossa
Hilkka Haverinen Helsinki 2008
Arvi Haverinen Jyväskylä 2008
Veikko Haverinen Laukaa 2008, toimi varapuheenjohtajana
Seppo Haverinen Kontiolahti 2009
Marja Liisa Haverinen Kerava 2009
Martti Haverinen Kuhmo 2009
Eeva Töyry Kuopio 2010
Marja-Leena Haverinen Oulu 2010
Reino Haverinen Kuhmo 2010
Hallitus kokoontui 4 kertaa toimeenpannen täytäntöön sukukokouksen päätöksiä

YHDYSHENKILÖT
Eira Jakob Saksa, Arto Haverinen Mäntyharju, Pentti Haverinen Hämeenlinna, Mirjam Marjanen 
Kuopio, Maini Haverinen Kemijärvi, Kimo Haverinen Rovaniemi, Jorma Myller Helsinki, Reino 
Haverinen Karjala, Leo Haverinen USA, Tuula ja Arto Haverinen USA, Raimo Kurronen Ruotsi 
ja Tuuli Sjölinger Ruotsi.

MUUT SEURAN TOIMIHENKILÖT
Sihteeri / Rahastonhoitaja Tuovi Häkli Kuhmo. Kirjanpitäjä ja jäsenrekisterinhoitaja Marja-Leena 
Haverinen Oulu, Tilintarkastajina ovat olleet Ari Piirainen HTM Kuhmo ja Erkki Huusko HTM 
Jyväskylä, sekä varalla Maija-Liisa Haverinen Jyväskylä ja Leo Haverinen, Kuhmo.

JULKAISUTOIMINTA
Pyällyspuun päätoimittajana on toiminut Heli Haverinen Kaavilta. Lehteä julkaistiin kaksi numeroa, 
nrot 47 ja 48. Lehden painomäärä 350 kpl/nro. Lehden on painanut M-Print Oy.

TALOUS
Seuran taloudellinen tilanne selviää tuloslaskelmasta 1.1.–31.12.07 ja taseesta 31.12.07.

JÄSENYYS Sukuseurassa on ollut ___ jäsentä/ruokakuntaa.

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007
HAVERISTEN SUKUSEURA RY
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 1.1.2007-31.12.2007   1.1.2006-31.12.2006

VARSINAINEN TOIMINTA

Lehden toimitus 2.805,95  1.894,69 
Toimistokulut  275,90 219,12 
Pankin kulut 193,06 193,80 
Muut kulut 1.118,25 1.720,60
Ostot 386,66
Varaston muutos 112,72 192,87
 4.892,54 4.221,08 

VARAINHANKINTA

Saadut jäsenmaksut 4.540,00 4.440,00
Myynti 799,75 490,00
Korkotuotot 80,36  22,21
Muut tuotot              454,00
   
 5.420,11 5,406,21

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 527,57 € 1.185,13 €

HAVERISTEN SUKUSEURA RY
TULOSLASKELMA 2007
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T    A    S    E
    
  31.12.2007 31.12.2006
VASTAAVAA
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Tavarat 
Adressit 148,00 158,00
      Isännänviiri 894,56          894,56  
        Vaakunat
      Standaarit 50,46 50,46 
 Pinssit 110,00 110,00
     Paidat 1.463,34    
 Kirjat 3.235,68 3.338,40
  5.902,04 4.551,42
Saamiset
 Siirtosaamiset 265,00 265,00
Rahat ja pankkisaamiset
 Kuhmon OP 8.175,88 8.882,68
  14.342,92 €   13.699,10 €

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Muut rahastot
 Lahjarahasto 6,73 6,73
Edell.tilik.ylijäämä 12.408,83 11.223,70
Tilikauden yli/alijäämä    527,57 1.185,13 
  12.943,13   12.415,56
VIERAS PÄÄOMA
Siirtovelat 1.399,79 1.283,54
   1.399,79 1.283,54
  14.342,92  €     13.699,10 €
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Haveristen sukuseuran toimintaa ohjaa 
seuran sääntöjen 2 §, jonka mukaan 
seuran tarkoitus on selvittää suvun pe-
rinteitä, edistää yhteenkuuluvaisuutta, 
järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäi-
viä, retkiä, kursseja, sekä kerätä ja 
arkistoida sukua koskevaa tietoutta. 
Lisäksi tietoutta sukuseurastamme 
ympäröivään yhteiskuntaan lisätään.

Sukuseuran kokous pidetään Oulus-
sa 14.-15.6.2008. Hallitus kokoontuu 
vähintään 4 kertaa toimeenpanemaan 
sukukokouksen päätöksiä

Sukuseuran jäsenrekisteriä ylläpide-
tään perinteiseen tapaan ja jäsenistön 
määrää pyritään kaikin tavoin lisää-
mään

Urheileva sukukuntamme järjestää 
perinteisen Havercup 2008 tennista-
pahtuman, lisäksi kilpailutoimintaan 
osallistutaan mahdollisimman moni-
muotoisin tavoin.

Tiedotustoiminnassa jatketaan Pyällys-
puu-lehden julkaisua, johon pyydetään 
yhä useampaa seuran jäsentä tuomaan 
oman rikkaan artikkelipanoksensa.

Haveristen sukuseuran kotisivuja 
aletaan hyödyntää entistä enemmän 
sähköisen tiedonkulun levittämiseen 
sukukunnan keskuudessa ja kirjallisen 
materiaalin arkistoinnissa.

Sukuseuramme kirjasarjan toista osaa 
pyritään edistämään.

Tulevien vuosien retkisuunnitelmia kar-
toitetaan menneiden vuosien tapaan. 
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v. 2007 toteutunut v. 2008

KULUT

Pyällyspuun toimitus 2 900,00 2 805,95 2 900,00

Toimistokulut 250,00 275,90 350,00

Pankin kulut 250,00 193,06 250,00

Muut kulut 1 900,00 1 118,25 1 900,00

Ostot/varaston muutos 1 760,00 499,38

7 060,00 4 892,54 5 400,00

VARAINHANAKINTA

Saadut jäsenmaksut 4 800,00 4 540,00 4 600,00

Myynti 2 060,00 799,75 1 500,00

Muut tuotot 200,00 80,36 200,00

7 060,00 5 420,11 6 300,00

YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 527,57 900,00

HAVERISTEN SUKUSEURA RY
TALOUSARVIOEHDOTUS 2008
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JÄSENHAKEMUSLOMAKE
Haen Haveristen sukuseura ry:n jäsenyyttä  

Hakijan tiedot:
Sukunimi (myös entinen): ______________________________________ 
Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan): _______________________________ 
Syntymäaika ja -paikka: ______________________________________ 
Kotiosoite:  ______________________________________________ 
Puhelin (koti ja/tai työ): _______________________________________ 
Ammatti: _______________________________________________ 

Puoliso:
Sukunimi (myös entinen): ______________________________________ 
Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan): _______________________________ 
Syntymäaika ja -paikka: _______________________________________ 
Ammatti:  _______________________________________________ 

Lapset: Nimet   syntymäaika ja -paikka

Vanhemmat:
Isän nimi: _______________________________________________ 
Syntymäaika ja -paikka: _______________________________________ 
Äidin nimi (myös entinen): ______________________________________ 
Syntymäaika ja -paikka: _______________________________________ 
Kotipaikan osoite:  __________________________________________ 
Tilan nimi ja numero: _________________________________________ 
Muita lisätietoja (esim. isovanhemmat, perinnetietous jne):

HALLITUS TÄYTTÄÄ:
Hakemus käsitelty ___.___.200__ Hyväksytty jäseneksi/jäseniksi
      Jäsenhakemus hylätty



Muista ilmoittaa osoitteen muutokset !!!!!

Laita tieto 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 30.10.2008 mennessä!!!
Toimittaja pidättää oikeuden päättää myöhässä

saapuneiden kirjoitusten ja uutisten julkaisuajan.
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