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Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2009!

Arvoisa sukuseuran jäsen tai perheenjäsen!

Kädessäsi on sukuseuran lehti numero 50 ja lehteä on siis julkaistu jo 25 vuotta! 
Monenlaista on mahtunut tähän kauteen. Suuren työn lehden käynnistämiseksi 
tekivät sukuseuran perustajat ja erityisesti Eva Perón-Haverinen – lämpimät 
terveiset vain Joensuuhun! Tiedän että Eva ja Aarno tekivät monia matkoja 
lehden juttujen keräämiseksi matkustamalla ympäri maata ja tapaamalla suku-
seuralaisia ja keräämällä sukutietoutta. Valitettavasti nykyisellä toimittajalla ei 
ole siihen mahdollisuutta. Kuitenkin kaipaan lehteen eniten niitä suvun tarinoita 
perheestä, elämästä ja kokemuksista joista osa mukavia ja osa ei niin mukavia 
– kaikki kuitenkin elettyä elämään. Ja ne ovat asioita jotka meistä Haverisista 
ovat tehneet Haverisia! Muutoksia on tulossa sukuseuran tapaamisiin ja nyt 
on varmasti aika myös pohtia sukulehden kuvaa ja tarkoitusta vakavasti. Mi-
ten lehdeltä halutaan ja miten sitä pitäisi kehittää – kertokaa te se rohkeasti 
jotka lehden luette! Kovin mielelläni ottaa sukuseuran hallitus vastaan vink-
kejä kuin tätä lehteä pitää kehittää ja muuttaa niin että mahdollisimman moni 
saa paljon irti tästä yhteisestä julkaisustamme. Antakaa rohkeasti palautetta!  

Toivomme jouluunne valoa, rauhaa, 
perheen aikaa, talven taikaa.

Mieleen iloista joulumieltä, 
hyvä olo löytyy sieltä!
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ARVOISAT HAVERISTEN SUKUSEURALAISET

Maailman meno jatkuu myrskyisänä 
niin koti Suomessamme, kuin isän-
maamme rajojen ulkopuolellakin!

Saimme kotikonnuille haluamamme 
edushenkilöt kunnanvaltuustoihin ja 
siitäkös mekkala ja ihmetys syntyi, 
kuinka kansa voi näin menetellä ja 
äänestää – vanhojen päättäjien aiem-
min saavutettuja asemia ja asetelmia 
ei oikein hyväksytä kansan taholta 
muutettavaksi! Niin se vanha viisaus 
taas loihti totuuden esille, ”useimmat 
valtuutetuista eivät kauankaan käytä 
valtaa meidän hyväksemme, vaan val-
ta alkaa käyttää heitä heidän omaksi 
hyväkseen”. Onnea uusille ja entisille 
sukukunnastamme valituille valtuu-
tetuille. Suuriin ja mahtaviin mahti-
maihin saatiin uudet ja tosi värikkäät 
presidentit! Eivät tule olemaan heidän 
pestinsä kovin kaksisia, niin on maa-
ilman pörssi- ja talouskirjo sekaisin. 
Luojan kiitos he ovat henkilöinä nuoria 
ja dynaamisia, eikä heillä ole sukujen 
tai KGB-taustoja painolasteinaan! On-
nea myös heille heidän valitsemallaan 
uralla – toivottavasti pysyvät edes 
hengissä!

Menneenä kesänä pidimme kesäpäi-
vät Oulun vanhalla varuskunta-alueella 
kesäkuun 14.-15 päivä. Tapahtuman 

ohjelma ja muut oheisasiat oli järjes-
tetty tosi mallikkaasti ja täysipainoisesti 
– kiitokset koko sukukunnan puolesta 
tilaisuuden järjestäjille! 

Ainoa asia mikä jäi tilaisuudesta 
harmittamaan oli osallistujien vähäi-
syys. Tilaisuuteen oli uskaltautunut 
ainoastaan reilut parikymmentä henki-
löä, mikä on edellisvuosiin verrattuna 
suorastaan katastrofi! Vuosikokous 
pohdiskeli asiaa pitkän tovin ja päätyi 
antamaan hallitukselle tehtäväksi piris-
tää kesäkokouksen henkeä niin, että 
kokouksia järjestetään tulevaisuudessa 
vain joka toinen vuosi. Hallitus laittoi 
lokakuun kokouksessaan tuulemaan ja 
tuo ensivuoden vuosikokoukselle esi-
tyksen sääntöjen muuttamiseksi niin, 
että kesäkokouksia järjestetään joka 
toinen vuosi ja vuosikokouksia (tiliko-
kous) joka vuosi hallituksen kokousten 
yhteydessä. 

Viime kesälle oli alustavasti suunni-
teltu Unkarin matkaa, mutta se tyrehtyi 
myös ilmoittautujien vähyyteen 2 hen-
kilöä – minä ja vaimoni! Ohjelmaan oli 
sovittu jopa Suomen Unkarin suurlähet-
tilään kanssa suurlähetystössä vierailu, 
mutta tehtäköön retki myöhemmin. 
Hallitus ei kuitenkaan ole matkojen 
järjestelytyöhön lannistunut vaan ensi 
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vuodelle on alustavat retkisuunnitelmat 
laadittavana ja toivotaan sille retkelle 
parempaa menestystä. 

Sukuseuran historia on täyttämässä 
jälleen yhden merkkipaalun, luetta-
vananne oleva Pyällyspuu - lehti on 
numeroltaan 50. Sukuseuralehtien 
joukossa lienee jo ainakin aikamiespo-
jan ikäinen. Tiedottaminen seuramme 
taholta on ollut lähes täysin sukuseu-
ramme lehden varassa. Lehti on saatu 
toimitettua katkeamatta sääntöjen 
edellyttämällä tavalla 2 kertaa vuo-
dessa – tästä syvä kumarrus ja kiitos 
aktiivisille lehden päätoimittajille.
Toimittajien lisäksi reporttereita ja apu-
toimittajia on ollut kohtuuden verran, 
mutta ei mitenkään liiaksi asti. Aktiivi-
sia avustajia olen peräänkuuluttanut 
jokaisen pääkirjoituksen yhteydessä 
– enkä tee poikkeusta nytkään! 

Olemme saaneet tiedotustoiminnan 
piristämiseksi sähköisen internet-
sivuston kuntoon. Sivut on luettavissa 
monipuolisemman sivustotarjonnan ja 
helpommin päivitettävien sivujen ansi-
osta entistä ajankohtaisempien uutisen 
ja viestien välitykseen. Sivuja ylläpitää 
lehden päätoimittaja Heli Haverinen.

Mennyt vuosi oli sukukunnallamme 
loppujen lopuksi toiminnan osalta 
perinteikäs, tosin määrättyä passi-

voitumisen merkkejä on olemassa. 
Yrittäkäämme tähdätä tulevaisuuteen 
entistä ponnekkaammin ja mielen 
piristykseksi hankkia virikkeitä ja toi-
mintatapoja lähiyhteisöistämme vaikka 
sukuseuratoiminnan kautta. Itse olen 
omia aktiviteetteja purkaakseni liittynyt 
lisäksi Kesälahden Marttoihin!

Hyvä joulunaikaa ja 
Uutta Vuotta kaikille!

Esko Haverinen, puheenjohtaja
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Esko´s hälsningar

Världens gång fortsätter stormig såväl 
hemma i Finland som utanför vårt fos-
terlands gränser.  Här hemma på den 
egna torvan fick vi önskade represen-
tanter till kommunernas fullmäktige 
- och vilket stoj det blev och vilken hä-
pnad det väckte! Hur kan folket handla 
och rösta så - det är föga acceptabelt 
att folket förändrar de gamla beslutfat-
tarnas tidigare erhållna ställningar och 
positioner! Den gamla visdomen blottar 
åter en sanning ” de flesta fullmäktiga 
utövar inte länge sin makt för att gagna 
oss, utan makten börjar använda dem 
för att gagna sig själva”. Jag gratulerar 
alla nyvalda och omvalda fullmäktiga i 
vår släkt och stam!

De stora och starka supermakterna 
fick nya och mycket färgstarka presi-
denter!  Inte kommer det att bli lätt att 
sköta dessa städjor, ett sådant huller 
om buller som nu råder på börs- och 
ekonomifronten. Lyckligtvis är det fråga 
om unga och dynamiska personer som 
varken har släkt- eller KGB-bakgrund 
som barlast.  Lycka till på den karriär 
som de har valt – förhoppningsvis kla-
rar de åtminstone livhanken!

I somras hade vi sommarmöte I Uleå-
borg på det gamla kasernområdet den 
14-15 juni. Tillställningens program och 

allt tillhörande var förträffligt arrange-
rat! Vi tackar ännu alla arrangörer å 
hela stammens vägnar! 

Den enda saken som vållade huvud-
bry var det ringa deltagarantalet. Det 
var bara drygt 20 personer som hade 
infunnit sig och jämfört med deltagan-
det under de tidigare åren var det rent 
av en katastrof. Årsmötet dryftade 
länge på saken och beslöt att styrelsen 
ska pigga upp sommarmötets atmosfär 
så att mötena i framtiden arrangeras 
bara vart annat år. På oktobermötet 
satte styrelsen fart på saken och den 
kommer att framlägga ett förslag till 
nästa årsmöte om att ändra stadgar-
na så att det ordnas sommarmöten 
vart annat år och årsmöten (redovis-
ningsmöten) varje år i samband med 
styrelsemötena.

I somras fanns det vissa preliminära 
planer gällande en resa till Ungern. 
Den blev dock inte av, för det fanns så 
få anmälningar – jag och min hustru.  
I programmet ingick även ett besök till 
finska ambassaden, det var redan av-
talat med ambassadören. Men låt oss 
göra denna utflykt senare.

Styrelsen har dock ingalunda blivit 
modstulen när det gäller att ordna 
resor, utan det finns resplaner också 
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för nästa år och vi ska hoppas att den 
utflykten har bättre framgång. 

Släktföreningens historia nalkas 
åter en milstolpe – det ni just läser 
är tidskriften ”Piällyspuus” femtion-
de nummer. Bland sina gelika -  dvs 
släktföreningars tidskrifter – är den 
väl redan torr bakom öronen. All infor-
mation som vår släktförening har gett 
har skett nästan helt och hållet genom 
denna tidskrift. Vi har kunnat redigera 
tidskriften oavbrutet och stadgeenligt 
två gånger per år – det gäller att lyfta 
hatten och tacka varmt tidskriftens 
aktiva chefredaktörer.

Utom redaktörerna har vi i viss uts-
träckning haft också reportrar och 
biträdande redaktörer, men ingalunda 
för många.  I varje ledare har jag ef-
terlyst aktiva medarbetare – och den 
här gången kommer inte att vara något 
undantag!

För att pigga upp informationssprid-

ningen har vi utarbetat egna internet-
sidor.  P g a mångsidigare utbud och 
lättare uppdatering kan sidorna nu för-
medla  aktuellare nyheter och  medde-
landen. Tidskriftens chefredaktör Heli 
Haverinen upprätthåller dessa sidor.

Sist och slutligen har det gångna året 
varit traditionsenligt för vår släkt när 
det gäller aktiviteter – några tecken på 
passivering kan dock skönjas.  Låt oss 
sikta mot framtiden med allt större kraf-
ter.  För att hålla humöret uppe kunde 
vi skaffa oss stimulans och aktiviteter 
i vår närmiljö och  även genom verk-
samhet inom släktföreningen. Själv 
har jag hittat en utväg för min aktivitet 
genom medlemskap i Kesälahtis Mart-
haförening.

Glad Juletid och Gott Nytt År till 
alla!
Esko Haverinen
Ordförande

Dear Family members!

We are more than willing to publish 
stories and history of members of Ha-
verinen family in “PYALLYSPUU”. This 
magazine is already number 50 and it 
has been published 2 times per year. 
There are still more stories and family 
meetings and history to go, because 

family members live around the world. 
It is so interesting to here how life has 
gone with family members. Please con-
tact Heli by telephone +40 5507 154 or 
email helihaverinen@hotmail.com

Merry Christmas to all Family 
members and 
Happy New Year 2009!
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Sukukokous 13–14.6.2009
Leppävirralla Kylpylä-hotelli Vesileppiksessä

Lauantai 13.6.2009
klo 12.30–13.30 Ilmoittautuminen ja tulokahvit
klo 14.00–15.00 hiihtokilpailu hiihtoputkessa 
klo 15.30–16.30 kuulantyöntö ja tikanheitto, pienille pallonheitto
klo 17.00–18.00 lounas/päivällinen
 ruuan jälkeen palkintojenjako + muuta ohjelmaa
klo 20.00 karaoke

Sunnuntaina 14.6.2009
klo 8.00–10.30 aamiainen hotelliin majoittuneille
klo 9.40 kirkkoon ja jumalanpalvelus
klo 12.00 kirkkokahvit + sukukokous
 kokouksen jälkeen mahdollisuus lounas ruokailuun 
Ilmoittautumiset:
Martta Haverinen puh. 040-8699 008 tai
sähköposti esko.piirainen@dnainternet.net
Majoitusvaraukset:  
Kylpylä-Hotelli Vesileppis: 15.5.2008 mennessä puh. 017- 1924 021 tai 
sähköpostimyynti: vesileppis@holidayclubhotels.fi ; varatessa mainitse Have-
risen sukukokous
Hinnat:
Hotellissa yksi yö on 76 € yhden hengen huoneessa ja 106 € kahden hengen huo-
neessa. Lisävuode on 25 €. Hinta sisältää majoituksen, aamiaisen sekä vapaan
kylpylän, kuntosalin että hiihtoareenan käytön.
Lounas lauantaina ja sunnuntaina klo 12.00 -15.00 12 €/hlö, 4-14 v 6 € ja alle 4 
v ilmainen. Lauantain päivällinen 17 €/hlö, 4-14 v 8 € ja alle 4 v ilmainen
Majoittua voi myös Mansikkaharjun lomakeskuksessa (hotellille noin 1 km). 
Siellä on mökkimajoitus, teltta- ja karavaanipaikat - puh.  050-5981 481 tai säh-
köpostilla jukka.havukainen@mobiili.net
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Haffuerit lohiportailla ja vähän muuallakin Oulussa 
kesällä 2008-12-02

Kesän ainoana aurinkoisena viikonloppuna 14.-15.6.2008 kerääntyi kol-
misen kymmentä sukuseuramme edustajaa kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaaseen Lasaretin saareen, tarkemmin Hotelli–Ravintola Lasarettiin 
mielessään tavata ”serkkuja” kokouksen merkeissä. 
Kun oli hörpätty tulokahvit ja vetäisty arvokkaasti ikioma viiri talon salkoon, 

aikoinaan vedettiin ohi Merikosken 
kuohujen. Monen suonissa virtaa 
tervanpolttajan, tervansoutajan verta 
ja korvaan särähtää, kun oululaiset 
omivat tervan, sen ylävesillä isotöisesti 
tuotetun ja sieltä soudetun mustan 
kullan.
Mutta eteenpäin… Oppaamme Marjo 
Nissilä kertoi ja kävelytti meitä Oulu-
joen suistoalueella, eli Hupisaarilla, 
kaupungin kauneimmassa puistossa. 
Hupisaaret koostuvat kymmenistä 
saarista, puroista ja valkoisista silloista. 
Nimet kertovat historiasta: esim. Lasa-
retin saari, Kiikkusaari, Paratiisisaari 
ja Sahasaari. Saarilla toimi 1600- ja 
1700-luvuilla myllyjä, sahoja ja alueella 
valmistettiin aseita, poltettiin viinaa, 
laidunnettiin karjaa, värjättiin kankaita, 
asutettiin kaupungin arvovieraita, hoi-
dettiin lapsia ja parannettiin sairaita. 
Lasaretin saareen sijoitettiin vuonna 
1776 kruunun viinanpolttimo, jonka 
tuotanto oli suurimmillaan 240 000 
litraa viinaa vuodessa. Myöhemmin 
saarella toimin maaherran virkatalo, 
läänin sairaala ja sotilassairaala. Ja 
nyt se oli vuorostaan meidän kokous-
paikkanamme.
Kiertelimme monta tuntia ihastellen 
puiston puuharvinaisuuksia, hyvin 
hoidettuja istutuksia, kukkaloistoa, 

lähdettiin nimilaput rinnuksissa ihmet-
telemään lähitienoota. Ensimmäiseksi 
törmäsimme Suomen korkeimpaan leh-
tikuuseen, mutkarunkoiseen Euroopan 
lehtikuuseen ja toiseksi lohiportaisiin. 
Niihin mutkitteleviin ja loriseviin vesi-
polkuihin, joiden tarkoitus on auttaa 
lohia nousemaan synnyinseudulleen 
kutemaan uutta sukupolvea. Kuulimme 
että lohi on Oulun vaakuna eläin. Ja 
mikä ettei; se sopii paremmin suoma-
laisen kaupungin tunnuskuvaksi kuin 
Afrikan leijona suomelle. No vaikka 
töllistelimme, ei nähty sintin sinttiä nou-
sevan niillä keinoportailla. Valistunut 
arvaus oli että ettei ollut kutuaika, eikä 
liikkuneet ainakaan päivällä varsin-
kaan, vaan hämärissä syksymmällä. 
Ja käyttävät niitä portaita muutkin kalat 
– laskuri laskee joka ikisen! Vanhaan 
aikaan, ennen Merikosken patoamista 
lohi esiintyi Oulussa muuallakin kuin 
vain vaakunassa. Lohen nousu vasta-
virtaan merikoskessa antoi nähtäväksi 
monta loistavaa loikkausta. Ämmän 
ja Raatin padosta saatiin sellaisia 
lohisaaliita että riitti vientiinkin. Oulu 
oli tunnettu maailmalla paitsi tervasta, 
myös lohesta.
Tervasta puheen ollen, joku Haverisista 
seisahtui tervaveneittein vetoväylän 
jäänteillä eli möljällä jota pitkin vene 
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vesinäkymiä, siltoja ja suihkulähteitä. 
Kävelystä nääntyneinä istahdimme vii-
mein lehmuksen varjoon ja nautimme 
kahvikupposet termarista, jota Heikki ja 
Maija olivat pitkin puistoa raahanneet 
mukanaan. Sitten olikin jo Haveris-
turnajaisten aika. Illalla kokoonnuimme 
ravintolaan nauttimaan talon antimista 
ja yhdessä olosta. ja ne arpajaiset 
olivat kaiken huippu. Kaikki arvat voit-
tivat. Lisäksi palkittiin kuulantyöntäjät 
ja tikanheittäjät.
Sunnuntaiaamuna retkeilimme kau-
pungin ulkopuolella Turkansaaren 
ulkomuseoon. Oulujoen varrella sijait-
seva Turkansaari oli tärkeä kauppa- ja 
kalastuspaikka jo 1400-luvulla. Myös 
meille ”tervaveneissä” saapuneille 
se oli mieluinen retkikohde. Varmasti 
esi-isämme muinoin yöpyivät terva-
matkoillaan tässä saaressa! Historia 
siipien havinaa siellä tunsi joka as-
keleella. Museosaareen oli pystytetty 
mm savottakämppiä hevostalleineen, 
uittovälineistö, terveveneitä ja kesäisin 
siellä poltetaan tervehauta. Myös maa-
laistalo oli nähtävänä, samoin paja, 
riihi, aittoja, pappila, tuulimylly ja kirkko. 

Saimme osallistua ikivanhan kirkon 
tunnelmalliseen sunnuntaimessuun.
Klo 13.30 alkoi oma vuosikokouksem-
me Lasaretin kokoustiloissa. Teimme 
päätöksen ensikesän vuosikokouspai-
kasta, joka on Leppävirta. Keskustelim-
me vuosikokouksen järjestämistavoista 
eli onko tarpeellista järjestään joka vuo-
si sukujuhlakokous, vai riittäisikö joka 
toinen vuosi? Kokouksen yksimielinen 
kanta oli että joka toinen vuosi voisi 
olla juhlavampi, ohjelmallinen kokous 
ja joka toinen vuosi pienimuotoinen. 
Hallitus valtuutettiin valmistelemaan 
muutosta.
Ensikesän kokous mennään vielä 
entisellä mallilla. Leppävirtaiset järjes-
täkööt oman näköisensä sukukokouk-
sen, johon saavumme sankoin joukoin. 
Oulun kokouksen ohjelmineen päivi-
neen oli hienosti alusta loppuun asti 
loihtinut Maija (Marja Leena) apunaan 
Heikki. Paljon kiitoksia. Oli oikein mu-
kavaa. Kiitos kaikille serkuille mukana 
olosta. Savon sydämessä tavataan 
ensikesänä!
Oulun sukukokous muistoja kirjaili  
Elma Koivunen, Oulusta 



9

TIKKAKILPAILU NAISET
1 Elma Koivunen Oulu 29
2 Maija Haverinen Oulu 20
3 Leena Haverinen Helsinki 20
4 Aune Haverinen  Utajärvi 10
5 Paula Haverinen Kuhmo 9
6 Liisa Liekola Kirkkonummi 8
7 Raija Haverinen Ii 7
8 Meri Heikura Oulu 6

TIKKAKILPAILU MIEHET
1 Martti Haverinen Kuhmo 40
2 Heikki Grundström Oulu 34
3 Jarno Pelkonen Oulu 30
4 Reino Haverinen Kuhmo 25
5 Esko Haverinen Rovaniemi 21
6 Veikko Haverinen Laukaa 18
7 Reino Haverinen Utajärvi 18
8 Iikka Liekola Kirkkonummi 17
9 Martti Haverinen Helsinki 17
10 Heikki Koivunen Oulu 16
11 Reino Haverinen Ii 13

KUULA NAISET
1 Maija Haverinen Oulu 4,95
2 Paula Haverinen Kuhmo 4,88
3 Leena Haverinen Helsinki 4,16
4 Aune Haverinen  Utajärvi 3,99
5 Liisa Liekola Kirkkonummi 3,81
6 Meri Heikura Oulu 2,00

KUULA MIEHET
1 Jarno Pelkonen  Oulu  11,60
2 Martti Haverinen Kuhmo 10,94
3 Veikko Haverinen Laukaa 9,58
4 Heikki Grundström Oulu  9,29
5 Reino Haverinen Utajärvi 8,45
6 Martti Haverinen Helsinki 7,96
7 Esko Haverinen Rovaniemi 7,87
8 Reino Haverinen Kuhmo 7,46
9 Iikka Liekola Kirkkonummi 7,22

HAVERISTEN SUKUKOKOUS OULUSSA 2008
TULOKSIA
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TIESITTEKÖ ETTÄ…

SYNTYMÄPÄIVIÄ
Antti Eino Haverinen
13.5.2008, 93 v., Kuhmo.
Lyyli Haverinen 
80 vuotta, Kesälahti.
Pekkalan sukuhaaran pysyvän ikonin 
Lyyli Haverisen 80-v syntymäpäivää 
vietettiin perinteisin Pekkalaisin menoin 
kesäkuun alussa Kesälahdella Karja-
lan Kievarissa. Juhlissa oli mukana yli 
120 henkinen sukulaisten ystävien ja 
tuttavien joukko. Mummon suurimpa-
na huolena oli, jotta kuinkahan moni 
teistä on vielä mukana hänen 90 - v 
synttäreillään!

KUOLLEITA
Serkukset:
Agneta Maria Haverisen nuorin tytär
Helmi Elina Kaukinen os. Pöllänen
s. 5.1.1907 Muolaa, 
Äyräpää, Pölläkkälä
k. 20.5.2008 Kouvolassa
Erik Haverisen nuorin tytär

Elna Muhonen os. 
Haverinen
s. 25.3.1914 Kerimäki
k. 26.5.2008 Kerimäki

Äidin Muistolle!
Sinun kuvasi äitini armas, 
on sieluuni piirtänyt.
Vaikka vuodet eteenpäin kiitää,
ei muistosi himmenny.
Minä kuulen heleän äänes,
usein varmasti muistoissain.
Laulut monet ilmoille kiiri,
niitä käydessäin kuulla sain.
Sinä Äiti, lapsia kuusi 
tähän maahamme kasvatit.
Jokaista meistä vuorollaan,
elämän tielle opastit.
Sinä rukoilit puolesta meidän,
kun luotasi lähdimme pois.
Kukat kiittäen sinulle Äiti,
minä tahtoisin ojentaa.
Sitä voi en enää tehdä,
sinä nukut jo mullassa maan.
Mutta ajatukseni lämpimät,
Rakas Äitini minulta saat.
Kukat tuoksuvat kiittäen kummullas,
jos viestivät ikävää.
13.6.2008 Tyttäresi Marja
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IN MEMORIAM

JUSSI ON POISSA!
Juha Haverinen syntyi 3.12.1960 
Savonlinnassa ja menehtyi Keraval-
la 26.9.2008 sairauskohtaukseen. 
Kahvi-Jussiksi me häntä kutsuimme 
ja Kahvi-Jussina hän muistoissamme 
elää! Nimensä mukaisesti Jussi piti 
huolen, jotta kylätalossa pysyi kahvi-
pannu tyhjänä!
Jussi syntyi enomme Savonlinnan Viis-
kulman K-kauppiaspariskunta Kaiho 
ja Sinikka Haverisen perheeseen ns 
iltatähtenä. Hänellä ja hänen vanhem-
milla sisaruksilleen Lassella ja Ilsellä oli 
melkoinen ikäero.
Jussi oli meille Pekkalan väelle erittäin 
tuttu ja pidetty serkkupoika, joka nuo-
ruudessaan vietti hyvän tovin aikaa 
meillä Kesälahdella. Hän sopeutui vel-
jellisesti meihin ja me häneen. Koskaan 
ei ollut tilannetta, jolloin seurapiirissä 
olisi ollut toimettomuutta kun Jussi oli 
mukana. Hän oli joskus jopa elohopeaa 
vilkkaampi. Muistan Jussin peräänan-
tamattomuuden sahatessamme Pek-
kalan uuden asuintalon puutavaraa -70 
luvulla kuumassa kesäsäässä Jussin 
ollessa lautatapulin päällä pinoamassa 
lautaa. Hän pudota mätkähti pyörty-
neenä pinon päältä maahan – ei muuta 
kuin vesi huuhtelu naamalle, ryyppy 
suuhun ja samassa Jussi pomppasi 
takaisin työpaikalleen. Jussi oli perinyt 
vauhtigeeninsä isältään, jota hänen 
aikalaisensa pitivät nuoruudessaan 

erittäin eloisana ja pelottomana. Kaiho 
oli ollut nuoruudessaan kovakuntoinen 
mies ja sodassa hän oli kaukopartio-
miehenä päämajan kaukopartio-osasto 
Kuismasessa (Oskussa). Jussi peri 
vanhemmiltaan myös kauppiaan gee-
nit. Hän oli elämänsä aikana erittäin 
monen kaupan tiskin takana, erikois-
tuneena liha- ja kalatiskien hoitoon. 
Ei hänelle muukaan myyntityö ollut 
vierasta.
Ihmisen elo kestää ainoastaan elä-
män läpi, ei yhtään pitempään. Jussin 
elämä katkesi yllättäen ja meille hänet 
tunteneille isku ja menetys oli kova 
paikka. Hänen pojilleen ja Sarille vielä 
kovempi! Jussin maallinen jäämistö on 
levitetty Puruveden aalloille rauhoitta-
maan ärjyvää vettä, joka puolestaan 
suokoon Jussille rauhaisan levon.

Syvästi surren, serkkusi 
Esko Haverinen
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IN MEMORIAN

Otteita Helmi-äidin 
elämäntaipaleelta
Helmi Eliina Kaukinen Optatus Pölläsen 
ja Agneta Maria Haverisen tytär syntyi 
5.1.1907 Muolaassa ja siirtyi sieltä 
vuonna 1926 Äyräpään seurakuntaan. 
Hänet vihittiin avioliittoon 26.8.1934 
Aaro Sulo Matinpoika Kaukisen kanssa. 
Aviopuolisot muuttivat samana vuonna 
Räisälän seurakuntaan, josta edelleen 
Jaakkiman seurakuntaan vuonna 1938 
mukanaan esikoinen Risto, s. 1937. 
Vastentahtoinen muutto Jaakkiman 
seurakunnasta Säämingin seurakun-
taan tapahtui 9.9.1940, päivänä joka 
seitsemän vuotta myöhemmin oli Pirjo-
tyttären syntymä-päivä. Vuonna 1942 
perheen lapsiluku oli kasvanut toisella 
pojalla, nimeltään Aaro Juhani.

Osuuskauppa-alalla tehty elämäntyö 
päättyi vuonna 1964, jolloin Aaro-
puoliso jäi eläkkeelle. 9.9.1964 perhe 
muutti Kouvolaan, jossa Helmi vielä 
oli muutaman vuoden työelämässä 
mukana yksityisen liikkeenharjoittajan 
palveluksessa. Perheen kuopus, Pirjo, 
muutti pois kotoa 1967. Leskeksi Helmi 
jäi vuonna 1978 ja esikoispoikansa hän 
menetti vuonna 1981. Menetyksistä 
huolimatta Helmi sai viettää pitkän, 
terveen ja rikassisältöisen vanhuuden. 

Hän sai seurata lasten lapsiensa Kim-
mon, Kirsin, Ella-Marian, Elsi-Mirjamin 
ja Eeva-Leenan kasvua ja kehitystä 
ja näkipä hän vielä viimeisinä elin-
viikkoinaan Ella-Marian pienen Anna-
Helmiinankin (s. 4.1.2008).

Helmin tuettu asuminen alkoi pal-
veluasumistalosta, Käpylän Heikistä. 
Vuonna 2001 sattuneen lonkkamurtu-
man jälkeen hän siirtyi pienryhmäkotiin 
Käpylän Helmeen. Hän oli todellinen 
ja aito Käpylän Helmi. Tämä todettiin 
hänelle osoitetuissa satavuotispuheis-
sa ja lehtikirjoituksissa. Sata vuotta 
täytettyään hän vain virkistyi. Hänhän 
oli kovin peloissaan, jos ei jaksaisikaan 
sataan vuoteen. Siviä-isosisko nimit-
täin uupui pari kuukautta ennen sataa 
vuottaan. Sata vuotta täyttyi 5.1.2007 
– ja elonmatka jatkui uudelle sadalle. 
Se oli hänen elämänsä motto. 

Kauniina vapun aaton aattona 2008 
Helmi halusi voimistella ulkona. Nuo-
ruudesta saakka iloa tuottanut har-
rastus muuttui kuitenkin tällä kertaa 
murheeksi, seurauksena kaatuminen 
ja vaarallinen lonkanmurtuma. Ikä 
huomioiden ei enää ollut leikkausmah-
dollisuuksia. Kolme viikkoa hän jaksoi 
taistella ja sitten luovutti. Äiti hyvästeli 
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meidät lapset lempeästi. Hän nukahti 
ikiuneen rauhallisesti 20.5.2008 Kou-
volan terveyskeskuksen vuodeosastol-
la. Juhani-poika siunasi äidin haudan 
lepoon. Saattojoukkona olivat lapset, 
lastenlapset, lapsenlapsenlapsi ja lä-
heisimmät ystävät.

Pirjo Halonen os. Kaukinen

Helmi Kaukisen sisaren tyttären muisteluksia tädistä

Äitimme nuorinta sisarta Helmi-tätiä 
(Helmi Kaukinen os. Pöllänen s. 
5.1.1907 k. 20.5.2008) muistellessa 
nousee mieleen ensimmäisenä hänen 
sukulaisrakkautensa. Perheen kuopuk-
sena hänen osakseen tuli vanhem-
mistaan huolehtiminen. Sen hän teki 
aviopuolisonsa Aaro Kaukisen kanssa 
itsestään selvänä ja mieluisena velvol-
lisuutenaan. Lisäksi nuoreen perhee-
seen tuli kuulumaan tädin vanhimman 
veljen Einari Pölläsen äidistään orvoksi 
jäämä pikku tytär Birgitta (myöhemmin 
Rautaheimo).

Me sisareni Pirkon kanssa saimme 
viettää Juvolan kaupalla tädin hoivissa 
joitain ikimuistoisia kesälomia. Tädillä 
oli ymmärrystä ja huumorintajua, jos 

minä alakoululaisena en juonut lehmän 
vaan ainoastaan kaupan maitoa. Eikä 
hän torunut, jos kieltäydyin hakemasta 
kaupan puolelta hänen pyytämäänsä 
tavaraa, koska osasin selvittää että 
varastossa, jonka läpi kauppaan piti 
mennä, olin nähnyt hiiren - ”Sielläpäs 
on hiiri!” Näitä täti muisteli tavates-
samme. Erään kerran ollessani Pirkko 
-siskoni kanssa tädin luona Juvolassa, 
äitimme sairastui vakavasti ja siskoni 
joutui lähtemään kotiin. Aikuiset olivat 
sopineet, että minun 8 vuotiaan, olisi 
parasta olla edelleen tätilässä. Jäin siis 
tavallaan yksin, vaikka täti perheineen 
olikin läheinen. Koti-ikäväni ja huoli 
oman äidin voinnista oli niin suuri, että 
tädin ei auttanut muu kuin lähettää 
minut kotiin. Täti oli vastuuntuntoinen 
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ja täsmällinen – hän oli luvannut huo-
lehtia minusta. Onneksi hänelle tuttu 
pariskunta oli matkustamassa niihin 
aikoihin höyrylaivalla Oravista Kuopi-
oon, joten pääsin heidän mukanaan 
kotimatkalle. Siihen aikaan laivat yöpyi-
vät tällä matkalla. Pariskunnalla oli oma 
hytti ja minä istua kökötin yön laivan 
salongissa. Matkanteko oli kuitenkin 
turvallista. Mukanahan oli tavallaan 
tuttuja ja luotettavia aikuisia, joihin voin 
tarvittaessa ottaa yhteyden.

Helmi-täti, oli vieraanvarainen ja ystä-
vällinen. Hänen kotiinsa olimme aina 
tervetulleita. Monet tädin valmistamat 
karjalanpaistit syötiin hänen luonaan. 
Voi että ne olivatkin maukkaat. Täti oli 
hyvä seuraihminen. Hänellä juttu luisti. 
Hän seurasi aikaansa sanomalehdistä 
ja televisiosta. Täti oli myös erittäin 

Kirje Helmi Eliina Kaukisen lapsille tiistai 20.05.2008, klo 23.05
Rakkaat läheiset, kaukaiset verisukulaiset

Noin tunti sitten Eeva soitti ja tämän 
tunnin olen omistanut ELÄMÄLLE JA 
HELMI -TÄDILLE. ELÄMÄ ON LAHJA 
SUUREN SUURI LAHJA
Sen käsittää silloin, kun sen menettää. 
Tänä aamuna viimeksi puntaroin sa-
naa SIT-KU!!! Toivoin voivani poistaa 
tuon sanan sanavarastostani. Haluan 

hienotunteinen ja sivistynyt ihminen. 
Kunnioituksella seurasin hänen suh-
tautumistaan ja keskustelujaan vielä 
viimeksi Ryhmäkoti Käpylän Helmes-
sä. Hän suhtautui kaikkiin erittäin asi-
allisesti, vaikka keskustelukumppani ei 
montaa sanaa saanutkaan muodostet-
tua. En kuullut koskaan tädin suusta 
juoruja enkä pahan puhumista muista. 
Tädistä jäi kaunis ja hyvä muisto meille 
jälkeen jääneille. 

Tuntuu todella haikealta, että menetim-
me tämän äitimme puoleisen sukupol-
ven viimeisen edustajan, ja osin hyvin 
juhlalliselta itse kuulua suvun vanhim-
paan elossa olevaan sukupolveen.

Helmi -tädin Aino -sisaren tyttäret
Eeva Töyry ja Pirkko Laakso

seuralaisekseni sanan NYT-KU!!! Täs-
tä päätöksestäni kertoo tämä aloitettu 
kirjeeni. Kuten varmaan tiedätte, poden 
parkinsonia, olen halvaantunut ym. ym. 
Jos en aloita kirjettäni NYT-KU, saattaa 
aloittamisaika SIT-KU jäädä tulematta. 
Tämän kirjeen loppuunsaattaminen voi 
viedä paljonkin aikaa, mutta sen olen 
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NUO ARVELUT SITKUSTA AN TOIVAT 
NÄYTTEEN. ASUN KAHDESTAAN HER-
RA PARKINSONIN KANSSA. MELKO 
OIKUKAS JA LUJATAHTOINEN.
Helmi -täti sai oman läksynsä opittua. 
Jatkakaamme me tänne jääneet omien 
opiskelujemme parissa. ELETTÄVÄKSI 
ELÄMÄ ON ANNETTU. PÄIVÄ KERRAL-
LAAN – VÄLILLÄ PUOLI PÄIVÄÄ. 

JAKSELLAAN, TOIVOO Pirkko (Laakso, 
Aino Töyryn os. Pölläsen tytär) 

Sukuseuran matkasuunnitelmia

sukumme seurassa todeksi todistanut 
- KAIKELLA ON AIKANSA AURINGON 
ALLA.
Juhanille voi helposti tulla rasite teks-
tin valinnasta. MIKÄ ON OIKEA AIHE 
AVATUN HAUDAN ÄÄRELLÄ? Minkä 
sukuamme tunnen, MARI-MUMMOSTA 
(Agneta Maria Pöllänen os. Haverinen) 
LÄHTIEN tieto kahden maan kansalai-
suudesta on imetty jo äidin maidossa. 
Nuo...
JATKUU 23.10.08

Haveristen sukuseura on suunnitellut 
matkaa Venäjän Karjalaan jo useampa-
na vuonna. Matka tullaan nyt toteutta-
maan viikolla 32 tai 33 elokuussa 2009 
(ehkä 7.–9.8.09 - tarkka päivämäärä 
vahvistetaan myöhemmin)! Matkan 
kohteena on Petroskoi ja toiveissa on 
myös käynti Kizhin saarella ja tarkoitus 
on tehdä 3 päivän ja 2 yön matka. Vali-
tettavasti tarjouksia matkanjärjestäjiltä 
emme ole vielä saaneet vahvistettua 
koska hinta arviot on tehty vuoden 
2008 hintojen mukaan. Tarjoukset vah-
vistetaan vuoden 2009 alussa heti kun 
se on mahdollista ja tämän jälkeen voi 
alkaa ilmoittautua matkalle mukaan. 
Matkaohjelma ja lopullinen hinta tul-
laan julkaisemaan nettisivuilla (www.
haveristensukuseura.fi) viimeistään 
viikolla 13 hallituksen kokouksen jäl-
keen. Ilmoittautuminen tulee nopeasti 
ja lyhyellä varoitusajalla koska mat-

kaan tarvitaan viisumi. Matkan hinta 
arvio on noin 200-300 € riippuen siitä 
mistä bussi lähtee ja lasketaanko hin-
taan mukaan viisumi ja Kizhin saaren 
vierailu. Hintaan kuuluu bussimatka, 
majoitus ja ruokailut. Nämä kaikki 
kuitenkin varmistetaan kun saadaan 
vuoden 2009 hinnat! Jos kiinnostuit, 
voi alustavasti (ei sido mihinkään) jo 
ilmoittautua Heli toimittajalle puh. 040-
5507 154 tai helihaverinen@hotmail.
com jolloin toimitamme tiedon matkan 
varmistumisesta ja hinnoista henk. 
koht. Ja sen jälkeen voi vahvistaa 
lähteekö matkalle vai ei. Sukuseuran 
lehdessä keväällä 2009 matka ohjelma 
julkaistaan ja ilmoittautua vielä ehkä 
pikaisesti voi jos matkajärjestäjä siihen 
suostuu. Tervetuloa mukaan suku-
seuran matkalle, ohjelma on varmasti 
mielenkiintoinen!
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HAVERISTEN SUKUSEURA RY

Aika: 15.6.2008, alkaen klo 13.00
Paikka: Oulussa, Hotelli-ravintola Lasaretti
Läsnä: n. 20 sukuseuran jäsentä
1 § Sukuseuran puheenjohtaja Esko Haverinen avasi kokouksen.
2 § Kokouksen toimihenkilöiden valinta:
  • puheenjohtajaksi valittiin Esko Haverinen, Rovaniemi
  • sihteeriksi Tuovi Häkli, Kuhmo
  • ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Martti Haverinen, 
   Kuhmo ja Reino Haverinen, Kuhmo
3 § Kokous todettiin lailliseksi.
4 § Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
5 §  Muistettiin Arvi Haverista kukkatervehdyksellä merkkipäivänä.
6 § Hyväksyttiin vuoden 2007 toimintakertomus 
7 § Esiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2007 tilinpäätös ja tilintarkastajien 
 lausunto.
8 § Vahvistettiin vuoden 2007 tilinpäätös kiitosten kera ja myönnettiin 
 vastuuvapaus hallitukselle, ja muille tili- ja vastuuvelvollisille.
9 § Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2008. 
10 §  Hyväksyttiin jäsenmaksun pysyvän entisellään 20 €.
11 § Valittiin sukuseuran puheenjohtajaksi Esko Haverinen Rovaniemeltä.
12 § Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
 Erovuoroiset hallituksen jäsenet:
  • Arvi Haverinen, Jyväskylä
  • Pentti Haverinen, Laukaa
  • Hilkka Haverinen, Helsinki
  Arvi ja Veikko jatkavat ja Hilkka Haverisen tilalle valittiin Eino 
  Haverinen Helsingistä.
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 Ruotsi
  • Tuuli Sjölinder Ruotsi

VUOSIKOKOUS PÖYTÄKIRJA
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14 § Tilintarkastajiksi vuonna 2008 valittiin HTM Ari Piirainen Kuhmosta ja 
 Leo Haverinen Kuhmosta ja varalle Maija-Liisa Haverinen Jyväskylästä. 
15 § Valittiin jäsenlehti PYÄLLYSPUUn päätoimittajaksi Heli Haverinen, Kaavi.
16 § Vuosikokousaloitteena tuli että vuosikokouksen pito olisi joka toinen vuosi. 
17 § Hyväksyttiin  vuoden 2009 vuosikokouksen pitopaikaksi  Leppävirta ja
 ajankohta ilmenee joulun lehdessä.
18 § Puheenjohtaja päätti kokouksen.
 Esko Haverinen Tuovi Häkli
 Esko Haverinen Tuovi Häkli
 Puheenjohtaja  Sihteeri 
 Pöytäkirjan tarkastajat
 Reino Haverinen Martti Haverinen
 Reino Haverinen Martti Haverinen

HALLITUKSEN KUULUMISIA
Kesäkokous vallitsi sukuseuran hallitukseen uutena jäsenenä Eino Haverisen 
Helsingistä.
Entisistä jäsenistä Hilkka Haverinen Helsingistä ja Seppo Haverinen Kontiolah-
delta jättäytyivät pois. Hallituksen jäsenmäärää vähennettiin sääntöjen puitteissa 
(6–9 jäsentä) yhdellä henkilöllä, entisinä jatkavat:
puheenjohtajana  Esko Haverinen, Rovaniemi
jäsen   Arvi Haverinen, Jyväskylä
jäsen    Veikko Haverinen, Laukaa
jäsen   Reino Haverinen, Kuhmo
jäsen   Martti Haverinen, Kuhmo
jäsen   Marja –Leena Haverinen, Oulu
jäsen   Marja – Liisa Haverinen, Kerava
jäsen   Eeva Töyry, Kuopio
sihteeri  Tuovi Häkli, Kuhmo
Lisäksi kokouksiin osallistuu PYÄLLYSPUU-lehden päätoimittaja 

Kesäkokous velvoitti hallituksen valmistelemaan;
- sääntömuutosvalmistelut kesäkokousten muuttamiseksi joka toinen vuosi 

pidettäviksi
- tarkistamaan tilintarkastajien lainmukainen määrä
- toimintasuunnitelman mukaiset toimet

Uusi hallitus on pitänyt jo 2 kokousta – Oulussa kesäkuussa ja Leppävirralla 
lokakuussa
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SUKUSEURALAISET URHEILLEET 2008

VETERAANIEN SM-HALLIKILPAI-
LUT 9-10.2.2008 TAMPEREELLA.
Naiset 70v. 3000m Kävely: 2. Aino 
Koistinen Kangasniemen Kalske aika 
24.21.88
Naiset 70v. Kuula: 2. Aino Koistinen 
Kangka tulos 5.28 m

VAUHDITTOMAT SM-KISAT 20.1.2008 
HELSINGISSÄ.
Miehet 45v. Pituus: 2. Jaakko Haveri-
nen Lahden Ahkera 2.98m.
Miehet 45v. 3-loikka: 4. Jaakko Have-
rinen LahdA  8.52m.

KANSALLISET 29.6.2008 KANGAS-
NIEMELLÄ.
Naiset 70v. 3000m Kävely: 1. Aino 
Koistinen Kalske 24.53.41min.
Naiset 70v. Kuula:  1. Aino Koistinen 
Kalske 5.72m.

K A N S A L L I S E T  T I E K Ä V E LY T 
31.8.2008 JYVÄSKYLÄSSÄ
Miehet 65v. 10km: 2. Veikko Haverinen 
Kalske 1.07.01.3
Miehet 70v. 5km. 1. Arvi Haverinen 
Kalske 35.24.3

SM-MAANTIEKÄVELYT 27.9.2008 
TAMPEREELLA.
Miehet 70v. 5 km. 4. Arvi Haverinen 
Kalske 36.33
Miehet 65v. 10km. 4. Veikko Haverinen 
Kalske 1.09.28

PERINTEINEN HAVERCUP TEN-
NISTURNAUS PELATTIIN 12.–
13.7.2008
Arvi ja Irja Haverisen kesämökin ken-
tällä vaihtelevissa sää olo suhteissa. 
Mukana olivat: Arvi, Veikko, Harri ja 
Jukka Haveriset sekä Pauli Räsänen. 
Pelit aloittivat Harri ja Pauli. Peli kulki 
varovaisen tunnustelevasti säännöllis-
ten harjoituksien puuttuessa. Pelin voit-
ti Harri luvuin 2-0. Toinen peli oli Harri 
vastaan Veikko nyt Harri oli saanut jo 
hyvän hien iholle ja sitten syntyi hyviä 
pallorallia, tasaväkisissä merkeissä pe-
lattiin kolme erää ja lopulta peli ratkesi 
Veikolle luvuin 2-1. Seuraava peli oli 
Arvi vastaan Jukka ja peli sujui hyvän 
pallottelun myötä, jonka Jukka voitti 
erin 2-0. (Arvilla vaivasi toinen jalka 
pelin kulkua). Seuraava peli Jukka vas-
taan Veikko jossa nuoruus oli valttia, 
Jukka juoksutti vastustajaa enemmän 
ja teki samalla vähemmän virheitä. Peli 
ratkesi Jukalle 2-0. Jukasta tuli vuoden 
2008 mestari, onnittelut voittajalle.

Nelinpeliä pelasivat: Harri ja Veikko 
ja vastaan Pauli ja Jukka. Peli oli aika 
tasaväkistä ja virheitä tekivät kaikki 
pelaajat. Lopulta voiton veivät Harri ja 
Veikko erin 2-1. Onnittelut.

Turnaus sujui aika joutuisaan, pienen 
osanottaja joukon myötä.

Muistiin kirjasi: Veikko Haverinen 
Kangasniemeltä.
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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, jäsenasiat
Limingantie 5 B 26
90120  OULU
puh. 040 557 3610
marjaleena.haverinen@vvo.fi

Eino Haverinen
Pakilantie 84 A
00660  HELSINKI
puh. 040 412 5976

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

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

Internet sivut osoitteessa:
www.haveristensukuseura.fi

Pyällyspuu lehti ja sivujen päivitys:
Heli Haverinen, toimittaja
Puistotie 1 B 10
73600 KAAVI
Puh. 040 5507 154
helihaverinen@hotmail.com tai 
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Muistakaa ilmoittaa ja päivittää 
osoite ja yhteystiedot Marja Leenal-
le ja/tai Helille jotta postit löytävät 
perille!
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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

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 
vielä vähän jäljellä eli kysellä voi 
sihteeri Tuovilta 

Lisäksi myynnissä on Haveristen 
sukuseuran T-paitaa vaakuna pai-
natuksella – hinta 25 €/kpl –
kysyä voi hallituksen jäseniltä!

Yhdyshenkilöt



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 toimittajalla

maaliskuun 2009 loppuun mennessä!!!
Toimittaja pidättää oikeuden päättää myöhässä

saapuneiden kirjoitusten ja uutisten julkaisuajan.

Puheenjohtaja: Esko Haverinen
Kuusirinteentie 2 B 13

96100  ROVANIEMI
puh. 040 849 5397

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 tai 

heli.haverinen@pp.inet.fi
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