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to 12.8.
04.30  Kuhmo, linja-autoasema
06.00  Kajaani, linja-autoasema
10.30  Rovaniemi, linja-autoasema Kittilä
18.30  Kilpisjärvi 

Päivän aikana pari kahvitaukoa ja yksi lounastauko Majoittuminen 
Kilpisjärvellä Saanan juurelle Kilpisjärven Retkeilykeskukseen 
Päivällinen hotellissa

perjantai ja lauantai
Patikointia, kalastusta, Saanan valloitus, yhdessäoloa hotellin kodalla. Mikäli on 
halukkuutta, voi lisämaksusta saada kuljetuksen Malla-laivalla kolmen valtakun-
nan rajalle.  Voidaan käväistä bussilla Norjan puolella, Skibottenissa
Aamiainen ja päivällinen molempina päivinä hotellissa
su 15.8. aamiaisen jälkeen paluumatkalle
Matkan hinta   295 €  
Hintaan sisältyy
bussimatka
kolme yöpymistä puolihoidolla Kilpisjärven Retkeilykeskuksessa
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 75 €.
Matkan toteutuminen edellyttää vähintään 20 lähtijää.

Hotellista on varattu 20 kahden hengen huonetta. 
Varaukset Matka-Kyllösen toimistoon HETI!!!
Ilmoittautua voi myös Reino Haveriselle puh 040-5961594

Nyt joukolla mukaan Saanan valloitukseen.

MATKA-KYLLÖNEN OY
Kainuuntie 84   88900 KUHMO, puh 08-6520771,   040 590 9229 
www.matka-kyllonen.fi

TERVETULOA HAVERISTEN SUKUSEURAN MATKALLE
KILPISJÄRVELLE SAANATUNTURIN MAISEMIIN 

12.-15.8.2010
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Alkanut vuosi on ollut taas tulvillaan, 
mitä eriskummallisimpia tapahtumia, 
uutisointeja, sekä moninaisia aivoituk-
sia milloin mistäkin asiasta. Kansan-
edustuslaitoksen henkilöstön välien 
selvittelyt eivät enää ole uutisia, vaan 
jokapäiväinen hyväksyttävä ilmiö me-
diaväritteisessä muodossaan. Toisin 
on, kun Suomi ei pärjää hiihdossa, 
mäkihypyssä, luistelussa, saati formu-
loissa! Tämä on häpeätahra, johon on 
perustettu jopa omia parlamentaarisia 
toimikuntia setvimään tilannetta – ja 
tietenkin on todettu, että johto- ja or-
ganisaatiomallit eivät toimi. Tilanne on 
sama kuin aikanaan Suomi - Japani 
nelikkosoutukilpailussa, Suomi hävisi 
ensin kaksi minuuttia. Toimikunta set-
vimään ja seuraavana vuonna Suomi 
hävisi neljä minuuttia. Sitten laitettiin 
virolaiset tutkimaan asiaa ja selvisi, 
että Japanin joukkueessa kaikki aina 
souti, suomen joukkueessa ensimmäi-
senä vuonna kaksi sousi ja kaksi piti 
perää, seuraavana vuonna yksi sousi 
ja kolme piti perää!

Täältä Lapin itäkairan Sallasta tuli 
talvella alueen valtalehden suurena 
uutisena alueen metsästäjäpiirien erit-

ARVOISAT HAVERISTEN SUKUSEURALAISET

täin suuri huoli siitä, että alueelta lop-
pu ammattitaitoiset ja hyvän perimän 
omaavat urosmetsästäjät kymmenen 
vuoden sisällä. Nyt on jo metsästäjä-
kunta niin ikääntynyttä, jotta tilanne voi 
olla jo menetetty! 

Lappilaiset ovat tähän saakka hyväk-
syneet täysin rinnoin puiden, kalojen, 
villisikojen, ahmojen yms siirtoistutuk-
set, mutta ko asiassa tämä on täysin 
kielletty ja ei puhettakaan! Siinäpä 
pulma ratkaistavaksi, tai kohta on itä - 
Lappi riistaa täynnä!

Mahtavina kestouutisina täällä yläpe-
rillä pyörivät myös turismi ja sen tuomat 
epäoikeuden mukaisesti jakautuvat tu-
lot, sekä porot ja niitä mukamas syövät 
suuret petomäärät! Sen ymmärtää kyl-
lä, että turisti tuo enemmän riskirahaa 
sinne missä palvelu ja toiminta pyörii 
hyvin ja tehokkaasti ja heikommat kär-
sikööt ja parantakoot tapojaan.

Mutta mistä ovat tulleet ne valtavat 
petomäärät, joita ei ikinä ennen ole po-
romiesten mukaan Lapissa ollut, kaa-
tolupia tulisi olla joka otuksen tappoon 
ja määrittää ne häiriköiksi! Ei poroja ja 
lihaa syövä susi ole häirikkö, vaan se 
joka söisi puuta ja lakkoja! Liikentees-
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sä kuolee joka vuosi n 3500 poroa ja 
petojen kitaan joitakin satoja.

Sukukuntamme toiminta on ollut 
näin vuoden vaihteessa ja sen jälkeen 
hieman alaviritteistä. Tietysti ajankoh-
ta mahdollistaa siinä asiassa lonkan 
vedon ja ihmiset voi keskittyä hiihdon 
ja muun ruumiin kulttuurin ylläpitoon. 
Aiomme aloittaa kuluvan vuoden 
aikana kuitenkin mahtipontisemmin 
perinteittemme ja historiamme tallen-
tamisen kirjalliseen muotoon. Meillä on 
paljon historiatietoa suvustamme vielä 
sukukuntamme keskuudessa ja sitä 
aloitetaan kerätä kolmen valiokunnan 
toimesta. Työ kestänee vuosia, mutta 
jatkamme nyt Aarnon aloittamaa arvo-
kasta työtä omalla tahollamme. Meillä 
on vielä paljon sellaista aineistoa ja tut-
kimuskohdetta, jota jossakin vaiheessa 
voinemme tutkiskella kirjallisuutena 
ja luentona ihmetystämme pidätel-
len. Aineisto on kuitenkin sellaisessa 
muodossa, jota vain Aarno Haverinen 
pystyy joukostamme tulkitsemaan. ja 
tutkimaan. Toivomme Aarnolle tulevai-
suudessa entistä enemmän mahdolli-
suuksia tähän työhön.

Tänä kesänä ei pidetä normaaleja 

kesäpäiviä, mutta vuosikokous pide-
tään Laukaassa Hotelli Vuolakkeessa 
19.6.2010. Toivon koko sukukuntaa 
tervetulleeksi vuosikokoukseen päät-
tämään sukuseuraamme koskevista 
tärkeistä asioista. Sukuseuran matka 
on taas järjestetty, tällä kertaa Kilpis-
järvelle ja Norjaan, johon myös toivon 
runsasta osanottoa.

Toivon virikkeellistä alkuvuotta koko 
sukukunnallemme ja samalla hyvää 
kesää ja menestystä elämässänne!

Esko Haverinen, Puheenjohtaja
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TIESITTEKÖ ETTÄ

Syntymäpäiviä
Markku Haverinen  50 vuotta.

50 –vuotta Metsätalousinsinööri Arto 
Juha Ensio Haverinen 21.07.2010 
Kiteellä
Ilmoituksen lähetti täti Pirjo 
os.Haverinen

Uusia Sukuseuralaisia

Kari ja Sanna Pulkkiselle on syn-
tynyt tyttövauva ”Sanna Emilia”  
22.12.2009 Hollolassa
”Onnea Vauvalle somalle, onnea van-
hemmille, parhaat toiveet jatkuvasti, 
vuosille tuleville”
Toivoo Pirjo Mummu Kuopiosta

Metsäkoneyrittäjä Markku Haverinen 
täytti 50 vuotta 7.5.2009. 
Markun täyteen tullutta puolta vuosisa-
taa juhlittiin 9.5.2009 Markun kotona, 
torikadulla Kuhmossa. Juhlapäivää 
viettämään kokoontui oman perheen 
lisäksi suuri joukko sukulaisia, ystäviä 
ja työtovereita.
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In Memoriam Antti Eino Haverinen
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Kissanpoikia heinikossa
muistan sen niin kuin laulussa sano-
taan
ja kissanpoikia sängyn alla ja pöydän 
alla ja maitokupin ääressä
ja nojatuolin auringon polttama selkä 
pitkän päivän jälkeen
miten teki kipeää nojata 
polttavat karjalanpiirakat suuressa 
uunissa joka hohkasi pitkään pitkään
Onnellisia muistoja sanoisit
variksenmarjojen kärjessä tähti merk-
kinä siitä että tätä et syö tämä ei ole 
se jota etsit
ämpärillinen mustikoita ja lakkaa josta 
maksettiin kaksisataa markkaa,  sillä 
saa paitoja tai kaksikymmentä pus-
sillista karamelleja tai lahjoituksen 
kahteen WWF:n keräykseen
Senikäisiä me olimme ja senpituisia 
tarinat ne
ja mummo oli aina kuusikymmentäviisi 
kun minulta kysyttiin - vuodesta toiseen 
mansikkamaito ja hänen vahvat kä-
tensä ja eteisen komero joka tuoksui 
kahvihetkille  
Aamuisen pihan pehmeässä maassa 
hirven jalan jälki 
Täällä on ollut jotain suurta huomaat-
ko? 
Kun sinä uneksit koko metsä kulkee 
tämän talon ohi
Mikään ei lakkaa
kun sinä uneksit
tai kosken partaalla kalassa isän kans-
sa joka piiloutui sillan alle kun autoja 
ajoi ohi 
On näitä määräyksiä ja sitten on omia 

vapauksia 
Ostettiin salmiakkia kirkolta jonne oli 
matkaa sen verran että setä voisi juos-
ta sinne asti
jos juoksisi siihen suuntaan 
Jumalan selän takana sanottiin mutta 
voi sen nähdä toisinkin 
sanoa: Jumalan kämmenellä 
Puhua niin kuin kirjoitettu on 
puolukoiden lehdille
kertovat siitä miten ankara maa on ja 
miten vahvaksi se tekee varren 
Että kestäisi 
on oltava nahkea ja tiivis 
elettävä eteenpäin
humisevassa hiljaisuudessa 
kun lampaista on tullut muisto
Ne ovat joskus olleet tässä!
Tässä näin minne minä nyt itseni ajat-
telen 
ja tässä on se hevonen ja se koira ja 
se ja se
hetkessä jota minä ajattelen on Jaffaa 
saunan jälkeen ja vesisade
auton jäljet pihassa ja koiran musta 
turkki
täällä ne kaikki ovat 
täällä me olimme
täällä me olemme
yhdessä meillä on niin paljon muistoja 
ettemme niitä ennättäisi enää uudel-
leen elää  
Onnellisia sanoisit
Koivun alla keinu ja marjapensaat ja 
metsä jota on paljon 
en pysty sitä kokonaan ajattelemaan
Valitse se joka on niin kuin taivaanranta 
illalla

Runo Elvi-mummolle 
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ei hämärä 
ei sitä 
ota punainen tai kultaan taittuva taivai-
nen ranta
ota se hetki kun nouset saunalta mä-
keä ylös raskaana ja onnellisena 
Täytä vuosia kuin hiekkaämpäreitä 
rannalla 
rakenna linna
johon voit ajatella kaiken
mitä siitä mitä on ollut
haluat 
Niin hän on kuusikymmentäviisi
Hän on mansikkapeltojen haltia leivin-
uunin ruhtinatar
hiljainen mieli joka ulottuu metsän 

uumeniin
Ota kissanpennut ennen sitä hetkeä 
kun on alettava miettiä miten niiden käy 
Ota se hetki 
kun kaikki hyvä on vielä tapahtumatta 
ja muusta kuin siitä ei ole tietoa 
ämpärillinen lakkoja rakkaalla lapsella 
on
muuraavat polun ihmisen mennä ja 
tulla takaisin 

Eeva Haverinen    15.12.2006
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Muistelkaa muinaisia päiviä. - !
Näitä olen muistellut, näistä, näistä päi-
vistä ei mehu ole loppuun kuivunut oman 
pääni harmaantuessa.

Vien nyt sinut mummolaan, jossa et 
koskaan saanut jaloillasi tepastella. Ota 
nyt hiljainen hetki sopessa, jossa kuvaus-
tani luet, saat ehkä tuntuman menneen 
suvun mehevyydestä lapsuusvuosina.

Mummola oli kylän keskellä, eikä 
kuitenkaan keskellä, sillä ihana koivu-
kuja erotti naapureista kesällä tietysti 
vehreydellään, josta sai saunavastat, 
talvella valkoiset puunrungot ohjasivat 
pysymään oikealla polulla, kun tuiskut 
tien hävittivät.

Vaari (isäni) istuu pöydän päässä vä-
liin ääneen lukien, väliin virsiä veisaten 
muamo äiti kehräten rukkinsa kanssa, 
kuunnellen, hyräillen, me nuorimmat 
äidin suortuvia muokkaillen, toiset ruk-
kia lypsäen, näin talvi illat vierähtivät 
kotipirtissä alle kouluiän räsynukkejen, 
kissanpentujen ym. parissa. 

Lauantai-illat oli toisin tunnelmin. Työn 
kolinat isosilta päättyivät klo 16. Pullat 
piirakat oli kypsiä klo 9, lattiat monella 
vedellä pestyt klo 12, pyhämatot lattialla 
sauna odotti, puhtaat paidat ym. päällä. 
Varasimme pyhämekot sängyn viereen, 
sunnuntaiaamuhan alkoi isoisten virsi-

harjoituksella, isä vaari lukkarina klo 6 
– 7, Oi rauhan maja.

En tiedä, enkä halua tietää, lienenkö 
edes Niiralan kodista jäänyt mieleen 
mitään sellaista, jota kannattaa muistella. 
Helppo sanoa, sodan kurimus on kaiken 
allensa tallannut, mutta sodan tuomat 
vaikeudet ovat kuitenkin niin syvälle 
käypää – suruinensa, ettei ajan rahtunen 
voi peittää sen jälkiä.

Millaista oli elämä mummolassa sitten, 
kun me kaikki olimme lentäneet pesäs-
tä, kerron joskus. Onnea 15/6 päivän 
merkeissä.

”Kirjeessä ei ollut allekirjoitusta eikä 
päiväystä. Sen on kuitenkin minulle kir-
joittanut joko 1970 tai 1971 rakas äitini 
Aino Töyry (s.13.4.1900), Agda (Agneta) 
Maria Pölläsen (os. Haverinen) tytär.”
Kirjeen jäljensi Eeva Töyry

Syntymäpäiväkirje äidiltä

Kuvassa Aino Töyryn vanhemmat 
Optatus Pöllänen ja vaimonsa Agda 
Maria os. Hawerinen pihapiirissään 
Muolaan Pölläkkälässä.
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On kulunut liki vuosi siitä, kun Have-
riset kokoontuivat Leppävirralle viime 
kesäkuussa 13-14.6.2009. Säänhaltija 
suosi kokousta ja onkin ollut kovien 
pakkasten aikana kiva muistella tuota 
tapahtumaa - oli lämmintä ja mukava 
viettää aikaa yhdessä.

Kokoontuminen tapahtui Vesileppik-
sessä Leppävirralla.  Paikalle tuli run-
saslukuinen joukko Haverisia ympäri 
Suomea ja kauimmaiset Haveriset aina 
Usa:sta asti.

Juhla aloitettiin Haveristen-suvun 
lipun nostolla ja kajauttamalla ilmoille 
Savon maakuntalaulu. Kunnanhallituk-
sen puheenjohtaja Heikki Havukainen 
toivotti Haveriset tervetulleeksi Leppä-
virralle.

Lauantaina ohjelmassa oli hiihtokilpai-
lu Vesileppiksen hiihtoputkessa, sekä 
perinteiset kuulantyöntö ja tikanheitto 
kisat. Lisäksi hiihtoputkessa oli mahdol-
lista laskea mäkeä ja potkia potkurilla. 

Kuulantyönnön miesten kiertopalkinto 
meni Usa:han ja naisten kiertopalkinto 
Vantaalle. Sukukokouksessa päätettiin, 
että ns. kesäpäivä pidetään joka toinen 
vuosi, joten kiertopalkinnot saavat olla 
voittajilla tuplasti pitempään kuin aikai-
sempina vuosina. Tärkeintä mielestäni 

kilpailussa ei ole kuitenkaan voitto, vaan 
mukava yhdessä olo.  Varsinkin kuulan-
työntöön ja tikanheittoon osallistuivat 
kaikki kynnelle kykenevät. Hiihtokilpai-
luun osallistuivat vain lajille tosissaan 
omistautujat, mukaan olisi mahtunut 
enemmänkin osanottajia.

Ohjelmallisen iltapäivän jälkeen 
nautittiin maittava päivällinen Vesi-
leppiksessä ja jaettiin palkinnot, sekä 
suoritettiin arpajaiset. Tämän jälkeen 
oli vapaata ohjelmaa, innokkaimmat 
ehtivät jopa lavatansseihin.

Sunnuntaina kävimme Leppävirran 
kirkossa. Leppävirran kirkko on v. 1863 
valmistunut, C.L. Engelin suunnittelema 
uusklassinen harmaakirkko. Leppävir-
ran kirkko on maamme seitsemänneksi 
suurin luterilainen kirkko, istumapaik-
koja 2200. Kirkon jälkeen nautimme 
kirkkokahvit ja päivän päätteeksi oli 
sukukokous, jonka kulusta kerrottiin jo 
edellisessä Pyällyspuussa.

Kiitos kaikille kesäkokoukseen osal-
listujille. 

Järjestäjien puolesta
Martta  Haverinen

Haveriset Leppävirralla 2009
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Hiihto, lapset 
1 Paula Haverinen 
 
 
Hiihto, naiset 1,5 km aika
1 Martta Haverinen  4.11,65
2 Sylvi Haverinen 4.22,45
3 Henna Haverinen 4.23,32

 
Hiihto, miehet,  3,3 km 
1 Arvi Haverinen 10.23,14
2 Veikko Haverinen 10.36,75
3 Reino Haverinen 10.40,85
 
 
Pallon heitto/lapset tulos
1 Ira Shaughnessy 4,95

 
Kuulan työntö/lapset 
1 Paula Haverinen 7,83
2 Eevi Haverinen 6,65
3 Annika Aulanko 5,04

 
Kuula työntö, naiset 
1 Henna Haverinen 7,93
2 Sylvi Haverinen 7,29
3 Marja-Liisa Haverinen 7,06
4 Ulla Haverinen 6,64
5 Martta Haverinen 6,38
6 Maiju Piirainen 6,10
7 Elli Haverinen-Rehn 5,79
8 Maija Haverinen 
5,77 
9 Tuovi Summanen 5,65
10 Kirsti Kärnä 5,43
11 Anu Piironen 5,10

Haveristen mestaruuskilpailujen tulokset, 
Leppävirta 13.6.09

12 Anja Soininen 4,13

 

Kuula työntö, miehet 
1 Richard Shaughnessy 11,20
2 Heikki Grundström 11,12
3 Veikko Haverinen, 
 Laukaa 10,85
4 Esko Piirainen 9,85
5 Veikko Haverinen, 
 Kangasniemi 9,30
6 Mikko Soininen 8,86
7 Esko Haverinen 8,48
8 Reino Haverinen, Kuhmo 8,24
9 Arvi Haverinen 7,10
10 Olavi Summanen 6,78
11 Juuso Piirainen 6,56
12 Timo Marjanen 4,02
 

Tikanheitto, lapset pisteet
1 Eevi Haverinen 17
2 Paula Haverinen 12
3 Ira Shaughnessy 9
4 Annika Aulanko 2
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Tikanheitto, naiset 
1 Martta Haverinen 36
2 Marja-Liisa Haverinen 27
3 Elli Haverinen-Rehn 19
4 Sylvi Haverinen 16
5 Maiju Piirainen 16
6 Henna Haverinen 13
7 Tuovi Summanen 12
8 Kirsti Kärnä 7
9 Anja Soininen 4
 

Tikanheitto, miehet 
1 Veikko Haverinen, 
 Kangasniemi 32
2 Veikko Haverinen, Laukaa 28
3 Mikko Soinen 25
4 Heikki Grundström 21
5 Esko Piirainen 19
6 Arvi Haverinen 15
7 Reino Haverinen, Kuhmo 13
8 Olavi Summanen 10
9 Esko Haverinen 7
10 Juuso Piirainen 6
11 Reino Haverinen, Ii 4

Pyällyspuu-lehti ilmestyy koeluonteisesti 
toistaiseksi vain kerran vuodessa, eli kevät-
lehti . Tilanne johtuu vähäisestä lehteen 
tulevasta artikkeli- ja ilmoittelumäärästä. 
Kaikki hallituksen jäsenet ottavat ao me-
nettelytavasta vastaan jäsenistön palau-
tetta ja kahden vuosikerran järjestelmään 
palataan heti, kun aineistoa on tarpeeksi 
taas saatavilla.

Internet – sivustoille laitetaan entistä use-
ammin ajankohtaista sukuseuran tietoa ja 
aineistoa jäsenistön luettavaksi.

Sukuseuran hallitus perusti kokouksessaan 
27.3. valiokuntia keräämään historia- ja 
sukuaineistoa ympäri Suomea, tavoitteena 
saada tästä aineistosta yksi kirja kootuksi.
valiokunta Esko Haverisen johdolla, Kesä-
lahti, Punkaharju ja kaikki Kesälahden ja 
lähialueiden Haveristen sukuhaarat
valiokunta Eeva Töyryn ja Unto Haverisen 
johdolla heidän sukunsa sukuhaarat
valiokunta Eino, Veikko ja Reino Haverisen 
johdolla Kuhmon ja sen alueen Haveristen 
ja heidän sukuhaarat
Toivomme, että edellä mainituille henki-
löille sukukuntamme jäsenet toimittaisi-
vat myös oma-aloitteisesti kaikenlaista 
tietoa nimiä, syntymäaikoja, osoittei-
ta, perheiden jäsenet, isät, äidit, vaarit 
jne, sekä mahdollisia vanhoja valoku-
viakin. Myös jos suvun jäsenistä on  
erikoisia tapauksia tiedossa, niistä voisi 
kirjoittaa juttuja.
Kaikkien valiokunta henkilöiden yhteystie-
dot näkyvät toisaalla lehdessämme osios-
sa; HALLITUKSEN JÄSENET
Tietoa toimittavien henkilöiden toivotaan 
samoin lähettävän omat yhteystietonsa.

TIEDOITUKSIA SUKUSEURAN 
JÄSENILLE
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Talvisota oli päättynyt vuosi sitten ja 
naapurin raja oli tullut noin 20 kilometrin 
päähän. Aika tuntui hyvin epävakaiselta 
ja huoli tulevaisuudesta painoi lapsenkin 
mieltä. Isä oli keväällä kylvänyt vähän 
viljaa maahan ja lähtenyt toisten kylän 
miesten kanssa Puruveden rantamaille tu-
kin uittoon. Asuttiin siihen aikaan pienessä 
vuokra mökissä metsän keskellä, peltoa oli 
vähän laisesti ja pari lehmää tuotti minkä 
tuotti maitoa. Kevään kääntyessä kesäk-
si yleinen epävarmuus lisääntyi, miehiä 
kutsuttiin kertaus harjoituksiin, naisille ja 
lapsille tuli määräys valmistautua kotoa 
lähtöön. Kauppiaan rouva kävi öiseen 
aikaan useita kertoja tuomassa tilanne tie-
toja tulevasta. Piti koko ajan olla valmiina 
lähtöön, milloin hakijat tulevat.  Isä pääsi 
käymään kotona kun uittotöistä suurin 
osa miehistä oli kutsuttu harjoituksiin tai 
linnoitustöihin. Polkupyörä ja vähän arvo 
tavaraa piilotettiin riiheen, siinä uskos-
sa että joskus palataan koti maisemiin. 
Mukaan sai ottaa sen verran vaatteita ja 
tavaraa kun kukin jaksoi kantaa. Loput 
tavarat pakattiin laatikoihin ja nostettiin 
eteiseen josta ne luvattiin tuoda ihmisten 
perässä kauemmaksi rajaseudulta. Tosin 
siinä olivat kun aikanaan palattiin takaisin 
evakkomatkalta. Sovittiin isän kanssa 
kirjoittaa tädille Anttolaan ja hänen väli-

tyksellään saataisiin osoitteet ja voitaisiin 
kertoa mihin kukakin oli joutunut ja että 
edes jotenkin saataisiin pidettyä perhe 
kasassa. Lehmille laitettiin lappu kaulaan 
ja karjan ajajat kokosivat elukat matkaan-
sa, keski-suomessa asti olivat lehmätkin 
matkailleet.

Isälle tuli kutsu saapua kokoontumis-
paikalle Punkaharjun Kulennoisiin , jossa 
paikkakunnan miehistä muodostettiin 
motorisoitu panssarintorjunta tykkikomp-
pania. Saaren pitäjän kirkon kautta olivat 
edenneet ja saaneet ensikosketuksen 
viholliseen. 18.6.1941 tuli meidän perheen 
lähtö kohti tuntematonta, autot tulivat 
hakemaan aamu varhaisella. Kovalla 
tohinalla alkanut matka keskeytyi reilun 
parinkymmenen kilometrin päähän Pun-
kasalmelle, siellä odotettiin junaa kaksi 
vuorokautta ja väki majoitettiin tyhjälle 
kansakoululle. Perässä tulivat ne joilla oli 
hevosia tai vielä sotaan kelpaamattomia 
nuoria poikia tai vanhoja miehiä. Heidän 
tarvitsi vain ylittää molemmat Punkahar-
jun sillat ja saivat jäädä karjoineen ja 
omaisuuksineen asumaan järven takai-
siin taloihin. Sieltä pääsivät palaamaan 
koteihinsa melko pian kun rintama eteni 
nopsaan kauemmaksi itään. Lapsen 
mielestä ikuisuuden kestäneen odottelun 
jälkeen vihdoin päästiin matkaan. Junassa 

Kesän 1941 evakkomatka
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oli härkävaunut ja vaunuissa laverit, niillä 
oli kuljetettu sotilaita rintaman suuntaan. 
Sotilaat olivat haalineet lavereille koivun 
lehdeksiä makuualustoiksi joten siinä sitä 
sopi matkustaa. Juna pysähteli tämän 
tästä, kun vastaan tuli kiireisimpiä sotilas- 
ja tavarakuljetuksia. Pitempi pysähdys ja 
junan vaihto oli Joroisissa, majoituspaikka-
na oli meillä kirkko. Pysähdyksien aikana 
paikalliset pyrkivät parhaansa mukaan 
tarjoamaan matkalaisille ruokaa ja juo-
maa. Ennen juhannusta saavuttiin Jyväs-
kylään, likaisina, väsyneinä ja nälkäisinä. 
Paikalliset ihmiset puhuivat, ovatpa evakot 
köyhistä oloista kun ovat noin likaisiakin. 

Juhannus aattona Punkaharjulaiset 
evakot lastattiin kahteen proomuun ja 
hinaajaan jossa oli meidän paikka. Aatto 
matkustettiin pitkin Päijännettä hinaajan 
vetämässä letkassa, mieleen on jäänyt 
kun rannoilla monin paikoin paloi juhan-
nuskokkoja. Yöllä saavuttiin Korpilahden 
kirkolle ja majapaikka oli seurantalon lat-
tialla, mutta kyllä nukutti hyvin. Juhannus-
päivänä kuorma-auto vei meidät Moksin 
kylään, talolliset olivat tulleet hevosilla 
kärryjen kanssa evakoita vastaan. Talo-
jen emännät ja isännät valitsivat tulijoista 
mieleisiään perheitä koteihinsa. Naapurin 
mies kävi jututtamassa kyläläisiä ja niinpä 
Alviston isäntä otti kolme perhettä hevos-
kyytiinsä ja vei kotiinsa. Isompia perheitä 
joissa oli paljon lapsia, majoitettiin koululle 
ja seurantalolle. Meille sattui oikein hyvä 

talo ja mukava isäntäväki, saatiin käyttöön 
pieni saunakamari. Olin parhaan kykyni 
mukaan talon miesten mukana kaiken-
laisissa talon töissä, työtä kyllä sen ajan 
maatalossa piisasi. Oma hommani oli joka 
päivä hakea posti kyläkaupalta taloon. 
Sota kosketti myös isäntäväkeä, vanhin 
poika oli rintamalla ja vanha emäntä ja 
isäntä ja kaksi nuorempaa poikaa ja tytär 
muodostivat isäntäväen. Radiosta kuultiin 
sotatoimien etenemisestä ja tuhoista, Ke-
sälahden kirkonkylä oli joutunut ankaraan 
pommitukseen. Useita rakennuksia kirkko 
muiden mukana oli tuhoutunut ja palanut 
kivijalkaan. 

Kuukaudessa rintama oli edennyt van-
han rajan yli itään ja meille tuli käsky palata 
takaisin kotiseuduille Punkaharjulle. Pa-
luumatka alkoi proomukyydillä Päijännettä 
pitkin Jyväskylään, sieltä junan härkä-
vaunussa Punkasalmelle ja loppumatka 
kotiin kuorma-auton lavalla. Kotona kaikki 
oli paikallaan, kylälle oli jäänyt muutamia 
vanhoja miehiä joille ei tullut kutsua ar-
meijaan. He olivat pitäneet jonkinmoista 
vartiota kylällä naisten ja lasten ollessa 
evakossa ja nuorten miesten rintamalla. 
Lehmätkin palasivat aikanaan omalta 
reissultaan kotiin. Pikkuhiljaa elämä palaili 
uomiinsa kotimaisemissa. Naapurin isäntä 
tuli niittämään heinää ja niitä äidin kanssa 
kuivateltiin ja koetettiin saada latoon.

Reijo Haverinen syntynyt 1930 ja evak-
komatkan aikana 10 vuotias.



14

Ajatus Pohjois-savolaisten Haveristen 
kokoontumisesta oli ollut sekä Eeva 
Töyryn että Anja Soinisen ajatuksena 
jo pitkään. Ajankohta oli perjantai joten 
kuutta enempää meitä ei paikalla ollut. 
Tosi innokkaasti kokoontumiseen mu-
kaan lähti myöskin isäni Timo, joka on 
innostunut Haveristen suvun vaiheista 
vaimonsa, siis äitini, Mirjan kautta, 
joka oli Kuhmon Lauvuksen kylän La-
piovaaran talon Haverisia. Isäni Timo 
puolestaan on Konneveden Marjasia ja 
sukua siltäkin puolelta on tutkittu aina 
1400 -luvulta saakka.

Eeva Töyryn kautta saimme Aarno 
Haverisen sukututkimukseen perustu-
van hyvän informaation esi-vanhem-
mistamme sekä siitä missä vaiheessa 
sukumme eroavat eri haaroihin. Ee-
valla oli mukanaan Aarno Haverisen 
selvitys suvun vaiheista, jossa Have-
risten esi-isät puolisoineen ja jälkeläi-
sineen olivat hyvin tarkasti mainittuina.
Äitini Mirja edustaa Aarnon sukututki-
muksen mukaisesti jo kuudettatoista 
sukupolvea ja itse (s.29.6.1961) olen 
seitsemännessätoista sukupolvessa 
sekä tyttäreni Lumikki (s.11.12.1987) 
on Haverisia Mirja mummin kautta jo 
kahdeksannessatoista sukupolvessa.

Lapiovaaran Haveriset
Aarno Haverisen sukututkimus mai-
nitsee minun lähimmiksi esi-vanhem-
mikseni Josef Haverisen(s.14.10.1843) 
j a  p u o l i s o n s a  S a r a  M ä ä t ä n 
(s.14.10.1840) sekä heidän poikan-
sa Johan Haverisen (s.30.6.1874) 
Johan (Jussi) Haverinen ja puolison-
sa Kustaava Ahtonen (s.26.1.1878) 
sekä heidän poikansa Matti Heikki 
Haverinen (s.18.2.1902) ja puoli-
sonsa Martta Ahtonen (s.26.6.1906)   
Kuhmon Lauvuksen Lapiovaaran 
Matti ja Martta olivat siis äitini Mir-
jan (s16.2.1931) sekä enoni Ka-
levin (s.14.6.1927) vanhemmat.  
Martta mummo menehtyi tulehtuneesta 
hampaasta alkaneeseen infektioon, 
joka hoitamattomana levisi aivoihin 
äitini Mirjan ollessa vuoden ja kahdek-
san kuukauden ikäinen.Matti ukki ei 
jäänyt vaaralle yksinään nököttämään 
vaan avioitui mummoni Martan sisaren 
Kertun kanssa. Ukkini Matti ja Kerttu 
täti saivat aikamoisen katraan pikku 
Haverisia Lapion pirttiin vemmeltä-
mään. Matti ukin toisesta kattauksesta 
syntyivät Teuvo, Toivo,Teppo, Tauno, 
Pentti, Tuulikki ja Martta Kaarina. 
Joskus olen harmitellut Martta mum-
mon varhaista poismenoa. Tavalla tai 

Haveristen naispolvetkaan eivät vaivu unholaan
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toisella samalla katkesi yksi säie suku-
polvien ketjusta. Matti ukin äiti Kustaa-
va mummo on ollut tomera kasvattaja 
ja äidin korvike oman äitini Mirjan var-
hais- ja nuoruusvuosissa. Ilman Kus-
taava mummoaan hän luultavasti ei 
olisi kasvanut aikuisuuteen niin sisuk-
kaaksi ja toimeliaaksi kuin hänen elä-
mänsä on jälkeenjääneille osoittanut. 
 

Peltoahon Kalevi eno ja 
Liisa täti

Erityisen läheiset välit äidilläni oli 
veljensä Kalevin ja hänen vaimonsa 
Liisan kanssa, jotka tekivät elämän-
työnsä Lauvuksella maanviljelijöinä ja 
karjankasvattajina. He olivat saman 
ikäpolven kasvatteja ja omasivat hyvin 
samanlaisen maailmankatsomuksen 
ja elämän arvopohjan. Hengellisyys 
ja uskonnollisuus oli se alusta, johon 
nämä molemmat perheet, erityisesti 
naisten myötävaikutuksella, kaiken toi-
mintansa ja tekemisensä pohjustivat. 
Jos äidilläni olisi riitänyt terveen elä-
män taivalta niin luulen, että hän olisi 
vielä jonakin päivänä muuttanut isä 
Timon kanssa rakentamaansa piilopirt-
tiin esi-äitiensä maille Kuhmon Terva-
järvelle. Elämänsä viimeiset viisitoista 
vuotta äitini Mirja nautti suunnattomasti 
eläkepäiviensä ehtoosta juuri Kuhmon 
mökillään vieraillen kylätapahtumissa 

ja tavaten lapsuuden ja nuoruudenai-
kaisia ystäviään ja sukulaisiaan kiireis-
ten työvuosien jälkeen. Mitä vanhem-
maksi hän tuli sen rakkaimmiksi kaikki 
Kuhmon Haveriset hänelle tulivat.

Kiitos sukuhistoriaan ja ammoin 
vihkiytyneille. Lämmin kiitos erityisesti 
Aarno Haveriselle hänen uutterasta 
panoksestaan suvun historian selvityk-
sessä sekä puolisolleen Evalle lehden 
perustamisesta, josta me nuoremmat 
sukupolvet olemme saaneet vuosien 
aikana lukea monenlaisista tapahtu-
mista ja suvun vaiheista. Osittain hei-
dän ansiostaan eivät naispolvetkaan 
vaivu unholaan vaikka aika todellakin 
kiitää.
Anu Piironen Kuopiosta.

Haverisia Kuopiossa; vasemmalta 
Anja Soininen, Pirjo Pulkkinen, Eeva 
Töyry, Anu Piironen, Timo Marjanen 
ja Eila Pöntinen
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Työkaverukset Pekka Haverinen ja 
Pekka Koponen (sukukuntaamme 
myös) Kesälahdelta  osallistuivat viime 
kesän Helsinki maratonille puhtaas-
ta omasta tahdosta, mutta kuitenkin 
keskenään hommasta vetoa lyöden! 
Voitto koko kilpailusta oli tietenkin 
tavoitteena, mutta niin supi suomalai-
seen tapaan valmennusorganisaatio ei 
osannut hommaansa, alkulämmittely 
venyi liian pitkäksi ja huonot tankkaus-
aineet ja – kohdat veivät pohjan voitto-
kamppailusta. Sisulla ja sitkeydellä ei 
sukukunnassamme näytä kuitenkaan 
olevan edes ylärajaa, koska jälkitilanne 
arvion mukaan vakavista virheistä huo-
limatta kaverukset selvisivät maaliin ja 
vielä korjauskelpoisina. Pieniä jalka-, 
kainalo- ja sukukalleushiertymiä, sekä 
pakoputkistojen vihlontoja kaverukset 
joutui hoitamaan läheisineen vielä viik-
ko kaupalla maratonin jälkeen – mutta 
aika parantaa haavat!

Pekka Koponen nro 5920 maratonin 
320,    Pekka Haverinen nro 5935 
maratonin 409
sarjassa M – 45, ajalla 4.25.01.                    
sarjassa M – 45, ajalla 4.52.27.

Esko Haverinen

PEKAT KESÄLAHDELTA HELSINKI MARATONILLA 
2009
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Aika: Lauantaina 19.6.2010, klo 13.00, 
Paikka: Laukaassa Hotelli Vuolak-
keessa, Uimarannantie 2, 41340 Lau-
kaa (puh. 014 833 002)

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen toimihenkilöiden   
valinta 
 - puheenjohtaja 
 - sihteeri 
 - kaksi ääntenlaskijaa 
 - kaksi pöytäkirjantarkastajaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväk-
syminen

5. Muistamiset

6. Käsitellään vuoden 2009 toiminta-
kertomus

7. Esitellään vuoden 2009 tilinpäätös 
ja tilintarkastajien lausunto

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvista-
misesta ja vastuuvapauden myön-
tämisestä tilivelvollisille

9. Esitetään ja vahvistetaan toimin-
tasuunnitelma sekä talousarvio 
vuodelle 2010

10. Päätetään jäsenmaksun suuruus 
vuodelle 2011

11. Valitaan sukuseuran puheenjoh-

Haveristen sukuseuran ry:n vuosikokous  
KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA

taja

12. Valitaan hallituksen jäsenet ero-
vuoroisten tilalle 
(erovuoroiset jäsenet: Reino 
Haverinen Kuhmo, Marja-Leena 
Haverinen Oulu ja Eeva Töyry 
Kuopio)

13. Valitaan yhdyshenkilöt kotimaassa 
ja ulkomailla

14. Tilintarkastajien valinta

15. Valitaan jäsenlehti Pyällyspuun-
lehden päätoimittaja

16. Käsitellään vuosikokousaloitteet

17. Päätetään vuoden 2011 vuosiko-
kouksen ja sukujuhlan pitopaikka

18. Muut esille tulevat asiat

19. Kokouksen päättäminen
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1.1.2009-31.12.2009   1.1.2008-31.12.2008

VARSINAINEN TOIMINTA

Lehden toimitus 3.185,61  2.835,53
Toimistokulut  203,00 735,75
Pankin kulut 193,78 189,12
Muut kulut 1.813,71 1.493,05
Varaston muutos 169,70 2.304,61
 5.565,80 7.558,06

VARAINHANKINTA

Saadut jäsenmaksut 4.340,00 4.580,00
Myynti 290,00 610,55
Korkotuotot 28,61 118,87
Muut tuotot 100,40
 4.759,01 5,309,42
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ – 
 806,79 € - 2.248,64 €

HAVERISTEN SUKUSEURA RY
TULOSLASKEMA
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31.12.2009 31.12.2008
VASTAAVAA

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Tavarat
Adressit 148,00 148,00
Isännänviiri 894,56 894,56
Vaakunat
Standaarit 25,23 25,23 
Pinssit    110,00 110,00
Paidat    555,06 639,16
Kirjat 1.694,88 1.780,48
 3.427,73 3.597,43
Rahat ja pankkisaamiset
Kuhmon OP  7.738,05                     8.198,93
 11.165,78 € 11.796,36 €

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Muut rahastot
Lahjarahasto 6,73 6,73
Edell.tilik.ylijäämä 10,687,76 12.936,40
Tilikauden yli/alijäämä - 806,79 -2.248,64 
 9.887,70 10.694,49 
VIERAS PÄÄOMA
Siirtovelat 1.278,08 1.101,87
 1.278,08 1.101,87
 11.165,78 € 11.796,36 €

HAVERISTEN SUKSEURA RY
T A S E
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Haveristen sukuseuran toimintavuosi 
on ollut pääosin perinteikäs. Leppä-
virran Kylpylä-Hotelli Vesileppiksessä 
vietettiin sukuseuran Kesäpäiviä 13.-
14.6.2009. Sukuseuralaiset kokoontui-
vat nyt edellisvuosia vilkkaammin ilmei-
sesti hyvän kilpailutarjonnan vuoksi.

Vuosikokouksessa Vesileppiksessä 
14.6.2009 oli paikalla 30 sukuseuran 
jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin 
edellisvuoden tilit ja vahvistettiin v 
2009 toimintasuunnitelma ja tulo- ja 
menoarvio. Jäsenmaksuksi vuonna 
2009 hyväksyttiin 20 euroa.
Puheenjohtajana jatkaa Esko Haveri-
nen ja erovuoroiset hallituksen jäsenet 
Martti Haverinen ja Marja-Liisa Haveri-
nen valittiin uudelleen.
Muut hallituksen jäsenet ovat Arvi Ha-
verinen, Reino Haverinen, Veikko Ha-
verinen vpj, Eeva Töyry, Marja Leena 
Haverinen ja Tuovi Häkli sihteeri.
Pyällyspuulehden päätoimittaja on Heli 
Haverinen.

Sukuseura toteutti mieleenpainuvan 
Sukuseuramatkan Petroskoihin 7.-
9.8.2009. Eino Haverinen laati matkas-

TOIMINTAKERTOMUS 2009

ta erittäin hyvän ja tarkan matkakerto-
muksen, mikä on julkaistu Pyällyspuu 
- lehden nro:ssa 52.

Hallitus kokoontui 4 kertaa toimeen-
pannen täytäntöön sukukokouksen 
päätöksiä.

Sukuseuran 2. kirjan laatimista hallitus 
vauhdittaa erityisen painokkaasti.

Sukuseuran jäsenrekisteriä on ylläpi-
detty perinteiseen tapaan ja jäsenistön 
määrä on pysytellyt entisellä tasolla.

Perinteinen Havercup 2009 tennista-
pahtuma on pidetty, lisäksi erilaiseen 
liikunnalliseen toimintaan (mm Helsinki 
maratonille) on osallistuttu monimuo-
toisin tavoin.

Tiedotustoiminnassa on jatkettu Py-
ällyspuu-lehden julkaisua, lehti on 
ilmestynyt 2 kertaa. 

Sukuseuran Internet sivujen osoite on 
www.haveristensukuseura.fi.
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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 vuosikokous pidetään lau-
antaina 19.6.2010 Laukaassa Hotelli 
Vuolakkeessa.

Sukuseuran toimintatapaa on muutettu 
niin, että ns 2 päiväisiä kesäpäiviä vie-
tetään vain joka toinen vuosi. Vuosiko-
kouksia pidetään sääntöjen mukaisesti 
joka vuosi kuten nyt tapahtuu.

Hallitus kokoontuu vähintään 4 kertaa 
toimeenpanemaan sukukokouksen 
päätöksiä

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

Liikunnallinen sukukuntamme järjes-
tää perinteisen Havercup 2010 ten-

nistapahtuman, lisäksi kaikenlaiseen 
liikunnalliseen toimintaan osallistutaan 
mahdollisimman monimuotoisin tavoin.

Tiedotustoiminnassa jatketaan Pyällys-
puu-lehden julkaisua, johon pyydetään 
yhä useampaa seuran jäsentä tuo-
maan oman rikkaan artikkelipanoksen-
sa. Lehteen pyritään saamaan Helille 
aputoimittaja.
Lehden toimitus muutetaan koeluotei-
sesti 1 kertaa vuodessa (keväällä) 
tapahtuvaksi vähäisen artikkelimäärän 
vuoksi. Lehden kokoa pyritään (sivu-
määrää) samalla kasvattamaan. 

Haveristen sukuseuran kotisivuja hyö-
dynnetään entistä enemmän sähköisen 
tiedonkulun levittämiseen sukukunnan 
keskuudessa ja kirjallisen materiaalin 
arkistoinnissa.

Sukuseuramme kirjasarjan seuraavia 
osia edistetään entistä mahtiponti-
semmin.

Toteutetaan matka Norjaan ja Kilpisjär-
velle 12.-15.8.2010.

Tulevien vuosien retkisuunnitelmia kar-
toitetaan menneiden vuosien tapaan. 

TOIMINTASUUNNITELMA 2010
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 v.2009 Toteutunut v.2010
KULUT

Pyällyspuu 3000,00 3185,61 3200,00
Toimistokulut 400,00 203,00 250,00
Pankin kulut 250,00 193,78 230,00
Muut kulut 1500,00 1813,71 1900,00
Ostot/varaston muutos 0,00 169,70 0,00
 5150,00 5565,80 5580,00

VARAINHANKINTA
Saadut jäsenmaksut 4600,00 4340,00 4500,00
Myynti 500,00 290,00 350,00
Muut tuotot 50,00 100,40 100,00
Korkotuotot 0,00 28,61 0,00
 5150,00 4759,01 4950,00

erotus  -630,00
Katetaan edellisten vuosien ylijäämällä 630,00

HAVERISTEN SUKUSEURA RY
TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010
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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 
maija.haverinen@saunalahti.fi
puh. 045 279 7546

Eino Haverinen
Pakilantie 84 A
00660  HELSINKI
puh. 404 5562 693
eino.haverinen@luukku.com

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

HALLITUKSEN JÄSENET

Martti Haverinen
Kannintie 41
88900  KUHMO
puh. 040-5362 324
haverinen.lamminpaa@pp.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

Juttuja voi lähettää myös Anu Piiroselle 
Kuopioon osoitteeseen anu.piironen@
netti.fi

Muistakaa ilmoittaa ja päivittää osoi-
te ja yhteystiedot Marja Leenalle 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. 045-124 6643

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 Ha-
veristen sukuseuran T-paitaa vaakuna 
painatuksella – hinta 25 €/kpl – kysyä 
voi hallituksen jäseniltä!

YHDYSHENKILÖT
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Puheenjohtaja: Esko Haverinen
Kuusirinteentie 2 B 13

96100  ROVANIEMI
puh. 040-8495 397

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
 

sekä apuna myös
Anu Piironen, Kuopio 
anu.piironen@netti.fi

Muista ilmoittaa osoitteen muutokset !!!!!

Laita tieto postiin osoitteella:

Marja Leena Haverinen
Limingankatu 5 B 26

90120  OULU
puh. 045 279 7546

maija.haverinen@saunalahti.fi

PYÄLLYSPUUSSA JULKAISTAVA MATERIAALI

Seuraavassa numerossa julkaistavaksi haluttu
materiaali on oltava perillä lehden 

toimituksessa maaliskuussa 2011 mennessä!!!
Toimittaja pidättää oikeuden päättää myöhässä

saapuneiden kirjoitusten ja uutisten julkaisuajan.
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