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Aika: Sunnuntaina 14.8.2011, 
klo 12.30, 
Paikka: Paloniemen leirikeskus, Kuhmo, 

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 2010 toiminta-
kertomus

7. Esitellään vuoden 2010 tilinpäätös 
ja tilintarkastajien lausunto

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvista-
misesta ja vastuuvapauden myöntä-
misestä tilivelvollisille

9. Esitetään ja vahvistetaan toiminta-
suunnitelma sekä talousarvio vuodelle 
2011

10. Päätetään jäsenmaksun suuruus 
vuodelle 2012

Haveristen sukuseuran ry:n vuosikokous  
KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA

11. Valitaan sukuseuran puheenjoh-
taja

12. Valitaan hallituksen jäsenet ero-
vuoroisten tilalle(erovuoroiset jäsenet: 
Arvi Haverinen Jyväskylä, Veikko 
Haverinen Laukaa, Eino Haverinen 
Helsinki) 

13.  Valitaan yhdyshenkilöt kotimaassa 
ja ulkomailla

14. Tilintarkastajien valinta

15. Valitaan jäsenlehti Pyällyspuun-
lehden päätoimittaja

16. Käsitellään vuosikokousaloitteet

17. Päätetään vuoden 2012 vuosikoko-
uksen ja sukujuhlan pitopaikka

18. Muut esille tulevat asiat

19. Kokouksen päättäminen
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Mennyt vuosi on ollut sukuseural-
lemme erilaisuuden vuosi aiempaan 
toimintaamme verrattuna. Olemme 
muuttaneet radikaalisti toimintaam-
me, muuttamalla sukujuhlat vain joka 
toinen vuosi pidettäväksi ja olemme 
toimittaneet sukuseuran lehteä Pyäl-
lyspuu, vain kerran vuodessa. Koko 
tämä on tehty suunnitelmallisesti 
ja sukuseuramme vuosikokouksen 
päätöksiä noudattaen.  Päädyimme 
kokeiluluonteisesti tähän menettelyyn, 
koska jokavuotisiin sukuseuran kesä-
juhliin osallistui vuosi vuodelta entistä 
vähemmän sukuseuralaisia ja juhla-

järjestelyihin oli tarjolla entistä vähem-
män tarjokkaita. Lehden painoskerran 
vähentämisen aiheutti lehteen tehtyjen 
aineistojen vähäisyys. Toivottavasti 
tehdyt ratkaisut ja kokeilu aiheuttavat 
osanoton vilkastumista harveneviin 
tilaisuuksiin ja lehden artikkelimäärän 
kasvua kerran vuodessa ilmestyvään 
lehteen. Jatkamme kehitystyötä saa-
tuamme kokemukset menneeltä vuo-
delta!

Monta asiaa on edellisen lehden 
ilmestymisen jälkeen maailmalla tapah-
tunut ja muuttunut. 

On ollut maanvyörymiä, tsunameja, 
maanjäristyksiä ja koto Suomessamme 
on otettu käyttöön pohjanmaan radalla 
jopa VR:n uudet keväiset routa-aika-
taulut! Pullistelee se maa täälläkin! 

On otettu vuoden vaihteessa käyttöön 
uudet viinalla kyllästetyt bensat. Nyt 
on kokeiluvaihe menossa ja odotetaan 
käyttökokemuksia moottoreista, mitä 
ne tykkäävät promilleja sisältävästä 
juomasta! Ihmisillä on käyttökokemuk-
sia ao aineesta jo tuhansilta vuosilta, 
mutta vasta viime vuosikymmeninä on 
tunnustettu niiden haitat!

Mennyt talvi lienee ollut lumisin etelä 

ARVOISAT HAVERISTEN SUKUSEURALAISET
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Suomessa mies muistiin. Lumityökalut 
loppuivat putiikeista ja melkoinen älä-
mölö oli valmis! Talvet eivät ole veljiä 
keskenään ja me pohjois-suomalaiset 
suomme mielellämme lumisia talvia 
myös etelään! Ei tuo joka-aamuinen 
lumenhäätötyö tontilta ole kaksista 
työtä ja se joutaa hyvin jaettavaksi koko 
valtakuntaan tasaisesti! 

Hallituksen opetusministeri on me-
nettänyt työkykynsä, kun koko hallitus-
kauden valmistellut uudet opetusuun-
nitelma kuviot meni pahasti metsään 
ja entisillä jatketaan! Olisi parempi 
kuunnella rauhassa viisasta kansaa ja 
tehdä johtopäätökset vasta sitten. Oli 
televisiossa hyvä esimerkki ao asiasta. 
Itäblokin maista tullut työterveyslääkäri 
kertoi Suomessa asuvan viisain kansa 
minkä hän tuntee ja lääkärin ammatti 
on valtakunnan helpoin työ! Aamulla 
kertoi suomalaisen tulevan lääkäriin, 
potilas tietää itse mikä häntä vaivaa, 
mitä lääkettä hän tarvitsee ja kuinka 
pitkä pitää olla sairasloma! Ei tarvita 
kuin huono niemenkirjoitustaito ja lei-
masin musteineen!

Sukuseurassamme on kuitenkin ol-
lut toimintaa koko vuoden ajan, kuten 

toimintakertomuksesta voitte lukea. 
Teimme muistorikkaan sukuseura-
matkan Kilpisjärvelle ja vuosikokousta 
pidimme Laukaassa. Lisäksi on tässä 
sukukunnassa juhlittu monimuotoisin 
tavoin, kuten toisaalta lehdestä voitte 
lukea!

Tulevana kesänä matkustamme 
sukuseuramatkalle Vienan Karjalaan 
teemme ”Kalevalan matkan”, mistä 
on ohjelma ja muut tiedot myös tässä 
lehdessä. Heti matkan jälkeen jäämme 
pitämään Kuhmoon Paloniemen Leiri-
keskukseen sukuseuran kesäpäiviä ja 
vuosikokousta.

Toivon, että sukukuntamme jäsenistö 
osallistuu runsaslukuisesti seuramme 
järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. 
Se luo yhteenkuuluvuutta ja antaa 
runsaasti virikkeitä sukuhistorian tun-
temukseen ja sen perinnön jatkolle.

Hyvää kesää ja tulevaa vuotta kai-
kille!

Esko Haverinen, Puheenjohtaja



4

Ohjelma
Lauantai 13.8.
 Klo 11.00 – 13.00  ilmoittautuminen ja tulokahvit sukuseuran tarjoamat
 Klo 13.15  viirin nosto
 Klo 13.50 vapaata seurustelua ja tutustuminen alueeseen
 Klo 15.00 kuulantyönnön ja tikanheiton mestaruuskilpailut
 Klo 17.00  päivällinen tilanneille
 Klo 18.30 oma ohjelma
Sunnuntai 14.8.
 Klo 7.30 – 9.30 aamupala tilanneille
 Klo 10.00 kenttäjumalanpalvelus saarnaa rovasti Pentti Haverinen 
 Klo 11.30 jumalanpalveluskahvit
 Klo 12.30 Sukuseuran vuosikokous
 Klo 14.30 ruokailu tilanneille
Majoittuminen:
* 2 hengen huoneissa 47,00 €/hlö/yö, omin lakanoin 37,00 €/hlö/yö
* 3-5 hengen huoneissa 35,00 €/hlö/yö, omin lakanoin 25,00 €/hlö/yö
* vaatimattomat majoitustilat, joissa wc ja suihku erillisessä rakennuksessa 
  22,00 €/hlö/yö, omin lakanoin 12,00€/hlö/yö 
Ruokailujen hinnat:

Sukuseuran sukujuhla 13.8.–14.8.2011  
Kuhmossa Paloniemen leirikeskuksessa

Sauna: 4 tuntia 50,00 €, sauna ja takkatupa 4 tuntia 80,00 €

Alle 4 vuotiaat ruokailuihin ja majoituksiin veloituksetta, 
ja alle 12 vuotiailta puolihintaa.

Majoituksen varaukset suoraan leirikeskuksen emännältä Ritva Leppäseltä 
31.7.2011 mennessä, jonka yhteydessä myös aamupalalle ilmoittautumiset, 
puh. 044-738 4327, paloniemenleirikeskus@luukku.com.

Sukujuhlaan ilmoittautumiset, ja ruokailuihin ilmoittautumiset 31.7.2011 men-
nessä Reino Haveriselle 040-596 1594 tai Martti Haveriselle 040-536 2324

T E R V E T U L O A !

 Tulokahvit sukuseura tarjoaa
 päivällinen 13.8. 10 €/hlö
 aamupala 5 €/hlö

 kirkkokahvit 3 €/hlö
 päivällinen 14.8. 
(keitto) 8 €/hlö
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Kuhmon seurakunnan puolesta minulla 
on ilo toivottaa Haverisen sukuseuran 
jäsenet tervetulleiksi yhteiseen kokoon-
tumiseen Paloniemen leirikeskukseen. 
Ontojärven rannalla sijaitseva Palo-
niemen leirikeskus on nähnyt suoma-
laista ja kainuulaistan historian kulkua  
halki monen aikakauden.  

Paloniemeen syntyi talvisodan alla 
korpivaruskunta missä koulutettiin 
sotilaita. Jatkosodan aikana paikalta 
keskuksesta lähetettiin kaukopartioon 
maineikkaan osasto Marttiinan kauko-
partiomiehiä. Sittemmin varuskunta-
alue on palvellut rajavartiomiesten tuki-
kohtana ja asuinalueena. Epäilemättä 
myös Haverisen suvun jäseniä on lähe-
tetty Paloniemen korpivaruskunnasta 
käsin lähiseuduille ja aina Vienan-
Karjalan korpiseuduille saakka. 

Paloniemen historiaan kuuluu myös 
aika matkailupalveluja tuottavana 
Paloniemen lomakylänä 1970-luvulla. 
Tuolloin aluetta nimitettiin jopa Suo-
men kauneimmaksi lomakyläksi. Pe-

Tervetuloa Paloniemeen!

rinteeseen kuuluivat mm. jokavuotiset 
karhupeijaiset. Seurakunta osti Palo-
niemen 1970-luvun puolivälissä ja se 
on palvellut siitä alkaen seurakunnan 
leirikeskuksena niin lapsia, nuoria kuin 
vanhempiakin käyttäjiä. Luonnonkau-
nis ympäristö hiekkarantoineen antaa 
ainutlaatuisen mahdollisuuden hiljen-
tyä, seurustella ja nauttia kesäiltojen 
kauneudesta.

Toivomme seurakunnan leirikeskuk-
sen olevan sellainen kokoontumisym-
päristö, missä on hyvä muistaa niin men-
nyttä aikaa, tavata tämän päivän suku-
laisia ja katsoa myös kohti tulevaisuut-
ta. Jumalan kädessä ovat elämämme 
päivät, sen tähden suvun kohtaaminen 
on arvokasta juuri nyt - kun siihen on kaikki 
hyvät mahdollisuudet. Toivon näkeväni 
juuri sinua Paloniemessä kesällä 
2011. 

Timo Suutari, kirkkoherra 
- Kuhmon seurakunta

Paloniemi Sotkamosta Kuhmoon Ontojärven eteläpuolen tietä tultaessa 
n. 12 km ennen Kuhmoa Tienviitta vasemmalle: Seurakunnan leirikeskus 
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ke 10.8.
06.00 Lähtö Kuhmon linja-autoasemalta. 07.00 Vartius tulliasema.
09.30 Kostamus, venäjän aikaa (tunnin edellä suomen ajasta). Jatketaan Vuok-
kiniemeen, 50 km. 11.30 Ruokailu Vuokkiniemessä. Käydään suomalaisvoimin 
rakennetussa kirkossa, kauppa ja pieni kierros. Jatketaan Kalevalaan n 100 km, 
ajoaika 3 tuntia. Matkalla Vuonisen kylä. 17.00 Majoittuminen Hotelli Sampo
Päivällinen, Lisämaksusta mahdollisuus saunomiseen

to 11.8.
Aamiainen hotellin kahvilassa. Tutustuminen kiertoajelulla Kalevalaan: Kis-Kis 
kukkulat, kirkot, museo, Lönnrotin mänty, Käydään ostoksilla. Lounas. Iltaoh-
jelmana paikallinen lauluryhmä ja illanvietto heidän kanssaan. Iltapala. Hotellin 
omistaja voi järjestää kalastusta 4-8 henkilölle Kuittijärvellä (lisämaksu)

pe 12.8.
08.00 Aamiainen. 09.00 Lähtö Jyskyjärvelle, ajoaika n 2 tuntia.  Riippusillat pitää 
kokea ja kuvata.  Paikallisessa talossa lettukahvit. 14.00 Lähtö Kostamukseen, 
ajoaika n 2 tuntia.  Kostamuksessa kierros ja käynti ostoksilla. 17.00 Lähtö Suo-
meen. Rajalla voi tehdä viimeiset tuliaisostokset taxfree –myymälässä.
19.00 Kuhmossa

Viisumia varten tarvitaan 3 viikkoa ennen matkaa: kopio passista,
viisumianomuskaavake (löytyy meidän www-sivulta), 1 valokuva
Matkan hinta 210 euroa, joka sisältää: bussimatka, majoitus 2 yötä Hotelli 
Sammossa, 2-3 hengen huoneet, mainitut ruokailut ja kahvit, ryhmäviisumi, 
opastettu kiertoajelu ja pääsymaksu museoon 

Omalla viisumilla, hinta on 170 euroa.

Ilmoittautumiset matkalle 30.6.2011 mennessä Matka-Kyllönen Oy:lle 
tai Reino Haveriselle puh. 040-596 1594         

Matka-Kyllönen Oy
Kainuuntie 84, 88900 KUHMO
puh 08-6520771,   040-5909229,   www.matka-kyllonen.fi

KALEVALAN MATKA 10.–12.8.2011
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Muistitietoja ukkini sedän Matti Haverisen 
elämästä Kuhmossa. 

Hän syntyi 6.11.1817 ja kuoli 3.8.1892. Matin 
tarkka syntymäpaikka ei ole tiedossa, toden-
näköisin paikka on Katerma Nro 15 Toivola.  
Perhe muutti v. 1848 paikkeilla Lentua 73 Ter-
volaan Liimatain kanssa-asukkaaksi. Liimatat 
olivat tulleet Tervolaan v. 1833 ja omistaneet 
sen ainakin v. 1854 saakka. 

Matti Haverisesta on paljon muistitietoja. 
Hän on ollut huomattava henkilö sukuhaaras-
samme, vaikka hän oli vanhapoika, tai ehkä 
juuri siitä syystä. Hän oli taitava seppä, tehden 
kaikenlaisia sepäntöitä mm. viljan puhdistus-
koneen eli masiinikoneet, korjasi ja sekä teki 
myös pyssyjä. Hän teki myös puusepäntöitä, 
arkkuja ja pajan palkeet. 

Isäni kertoi, että Jatalan talossa oli kuollut 
melkein samaan aikaan useita miehiä ja Matti 
oli kutsuttu heitä pesemään ja ruumislaudoille 
laittamaan. Kun vainajat olivat pirtin penkillä 
pestyinä, oli jo ilta ja Matti oli väsynyt. Hän 
nakkasi puseron päänsä alle ja köllistyi pen-
kille vainajien kanssa nukkuen siinä aamuun 
asti. Ehkä Levän Tuomas Haverinen, kuuluisa 
peuran ja karhun kaataja, tarkoitti myös se-
täänsä Seppä-Mattia, kun hän kertoi Samuli 
Paulaharjulle isästään ja sedistään, jotka 
eivät pelänneet mitään. Matti teki arkun myös 
itselleen ja kerrotaan, että moni kiireinen olisi 
sen ostanut, mutta Matti ei sitä myynyt vaan 
teki tarvitsijalle uuden. 

Kerran Matti oli veljensä, ehkä Jussin, kans-
sa purkamassa entistä Liimatain autioitunutta 
taloa. Kun pääty oli purettu, istahtivat purkajat 

MATTI HAVERISEN ELÄMÄSTÄ

vähän levähtämään, niin silloin Matti tuuma-
si, että ”milloinkahan tuossa keskellä kivet 
pyörivät”. Siitä sai veljensä kuulla, että näistä 
hirsistä tehtäisiin tuulimylly Rekulan vaaralle, 
mikä sitten toteutuikin.

Kun Matti teki viljanpuhdistuskonetta, hän 
kävi mallia hakemassa viiden kilometrin 
päässä olevasta Väisäsen talossa olevasta 
koneesta. Toisten aamulla noustessa Matti oli 
jo matkan tehnyt. 

Isäni, Eemeli Haverisen, kertoman mukaan 
selkäsaaressa oli laidunnettu lampaita. Kerran 
kirkolta palaavat venemiehet olivat huoman-
neet karhun ahdistelevan lampaita. Kylältä 
kerättiin väkeä karhun tappoon. Aseistus oli 
heikko, sillä ainoa tuliase oli ”orava-niuha”, 
jonka kuula ei mennyt kuin karvan alle ja ker-
rotaan karhun kämmenellä tapailleen kohtaa, 
johon kuula sattui. Karhu oli suivaantunut 
ja repinyt erästä miestä niin, että hän kuoli 
myöhemmin haavoihinsa. Lopulta karhu lähti 
uimaan saaresta, mutta venemiehet tavoittivat 
sen ja tappoivat sen kirveellä. Matti oli mukana 
omatekoinen vahva heinähanko aseenaan ja 
palasi sieltä karhun kurkkutorven pala hangon 
piikissä. 

Matin tiedetään nukkuneen nuorempana ul-
koaitassa talvellakin, turkki päällä ja huovikkaat 
jalassa, joulukuulle saakka. Joskus hän nukkui 
ettonetta tekemässään arkussa virsiä veisaten. 
Rippikirjan mukaan Matti kävi säännöllisesti 
kirkossa ja ripillä. Vanhat ihmiset muistavat 
Matin kuolleen Jumalan lapsena. Itse tekemäs-
sään arkussa hänet sitten haudattiin.
muisteli Leo Haverinen
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SYNTYMÄPÄIVIÄ:

Pirkko Hurme Espoosta vietti 60-vuo-
tis juhlia 15.8.2010. Juhla alkoi Pirkon 
ja Karin 30 vuotta kestäneen avioliiton 
siunauksella Kirkkonummen kirkossa.

TIESITTEKÖ ETTÄ…

Pekka Haverisen 50 v syntymäpäiviä 
vietettiin Pekan kotona Kesälahden 
kirkonkylän Ammulassa 12.6.2010 lu-
kuisan sukulais- ja ystäväpiirin kesken! 
Lämminhenkistä tilaisuutta vietettiin 
Pekkalaiseen tapaan, pitkän kaavan 
mukaisesti hirvisopan ja muiden vah-
vojen särvinten ja musiikin voimalla!

Elämä on laiffii...!

...fifti ....siksti!

Pekkalan Pete

50 vuotta täyttää 16.11.2011 Sähkö-
teknikko Aarno Veli Sakari Haverinen 
Keravalla
Terveisin Pirjo Hirvonen 
os. Haverinen 80 vuotta täytti 26.11.2010 Reino 

Haverinen Punkaharjulla

Sirpa Ojala, os. Haverinen 26.9.2010 
50 v

Liisa Haverinen 23.12.2010 60 v.
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Reino Haverinen s. 29.3.1930, k. 
14.5.2011. Kuhmo Reino syntyi 
Kuhmossa Hanna ja Eemeli Ha-
verisen 11-lapsiseen perheeseen 
perheen keskimmäiseksi lapseksi. 
Reino sairasti 16-vuotiaana polion, 

KUOLLEITA:
joka invalidisoi hänet loppuelämäk-
si. 40-vuotiaana hän sai hengellisen 
herätyksen ja koko elämänsä ajan 
hän muistutti meitä kalleimman asian 
tärkeydestä.
Leo Haverinen

VIHITTYJÄ:
Hanna Koposen ja Antti Piiroisen 
häitä vietettiin Rantasalmen Järvisy-
dämessä, keskiaikaisessa ravintola 
Viiniluolassa 30.10.2010.

Hannan äiti Päivi on Pekkalan Ha-
verisia (Taunon ja Lyylin tytär) ja isä 
Hongikkomäen Haverisia äitinsä puo-
lelta samalta Kesälahden Salokylältä 
3 sukupolven takaa!

Antti, Hanna ja lapset:
Miko Vili Eemeli, s.18.8.2006
Iina Emilia Sikuriina, s. 2.8.2008 

Jiko Onni Olavi, s.20.5.2010 

OIKAISU:
TIESITTEKÖ ETTÄ UUSIA SUKU-
SEURALAISIA.... osastossa lehdessä 
53/2010 Lapsen nimi oli kirjoitettu 

väärin: Pitäisi olla ”SAARA Emilia ei 
Sanna Emilia.
t. Pirjo mummu Kuopiosta.
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Risto Juho Haverinen
22.6.1943 15.3.2010

Risto syntyi 22.6.1943 poliisin Henrik 
Juho Haverisen ja maanviljelijän tyttären 
Anna Katriina os. Turtiainen nuorimpana 
lapsena seitsemästä.

Vanhimpaan veljeen ja siskoihin oli 
reilusti toistakymmentä vuotta ikäeroa. 
Isoveli Aimo oli jo sotaväessä kun pikku 
Risto syntyi..Lähinnä Riston ikää oli 
häntä 2,5 vuotta vanhempi Antti-veli.Ikä-
erosta huolimatta sisarusten välit olivat 
lämpimät, varsinkin sitten kun  Ristokin 
oli jo aikuinen. Koti sijaitsi Pirttijoella 
Enonkoskella lähellä Enonveden Pirtti-
lahtea ja Risto olikin kova poika uimaan, 
sukeltamaan ja kalastamaan. Enon-
kosken maisemat ovat otolliset myös 
toiselle Riston lapsuuden aikaisista har-
rastuksista, eli hiihto ja hurja mäenlasku 
Kupinmäen rinteiltä alas.

Kansakoulun R kävi Enonkoskella, op-
pikoulun Savonlinnassa. Risto aloitti luki-
on, mutta mieli paloi jo omaan elämään 
ja lukio jäi kesken, kun R. hyväksyttiin 
saniteettitekniikan linjalle Helsingin Tek-
nilliseen Opistoon. Hän ei itsekään oikein 
tiennyt mitä saniteettitekniikka oikein oli, 
mutta riittävän hienolta se kuulosti. Risto 
oli matemaattisesti lahjakas ja vaikka 
hän oli toiseksi nuorin linjalle sinä vuon-
na hyväksytyistä, hän sai liki parhaat 
pisteet sisäänpääsykokeissa. Ennen 
opiston aloitusta oli tehtävä 2 vuoden 

In Memoriam - Muistumia Riston matkan varrelta

harjoittelu. Harj.paikkoja olivat mm. ny-
kyinen Andritzin  silloinen Lypsyniemen 
konepaja Savonlinnassa, Mäkiluodon 
linnakesaari, Hankkijan rautakauppa 
jne.

Opiston aloitus oli näyttävä, R. ma-
joittui maalta tultuaan sisarensa Anun 
kotiin Keravalle. Siellä oli pitkäkarvainen 
Betti-koira ja R. osoittautuikin sille aller-
giseksi. Aamulla opistoon ilmestyi nuori 
mies, jolla oli mahtavat silmänaluspussit 
ja verestävät silmät. Ko. allergia säilyi 
jatkossakin, ja esti kaikki kotieläimet ja 
salli vain pikavierailut kodeissa, joissa 
oli kissoja, koiria, huolimatta vahvasta 
allergialääkityksestä.  Tyttäret Kaisa ja 
Merja alkoivat harrastaa ratsastusta, 
koska eläinrakkaat tytöt eivät voineet 
saada koiraa lemmikikseen. Sääntönä 
oli kuitenkin, että tytöt riisuivat tallivaat-
teensa heti autotallissa ja vasta suihkun 
jälkeen voivat tulla sisätiloihin.

R:n Hgin eka-asunto oli Kalliossa 
jonkun toisen pojan alivuokralaisena ja 
myöhemmin toisen opistokaverin ja en-
tisen Savonlinnalaiskaverin kanssa yh-
teisessä alivuokralaisasunnossa Kallion 
Harjukadulla. Useimmat R:n opistoluok-
kalaisista olivat käyneet lukion loppuun, 
joten R oli erään lahtelaispojan 

kanssa luokan nuorimmat. Opiskelu 
Helsingissä alkoi 1964 ja kesti 3 vuotta, 
minkä jälkeen R oli LVI-insinööri.

R. oli jo Enonkoskella ja Savonlin-
nassa ollessaan ollut innokas tanssija. 
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Hgssä ei aluksi ollut paljon tuttuja mutta 
Kulttuuritalolta löytyi portsareina miehiä 
kotikulmilta, niinpä tanssijalka vipatti 
useankin kerran viikossa. Miltei kaikki 
Hgin tanssipaikat tulivat tutuiksi ja niinpä 
1965 toukokuussa Ullan os. Hänninen ja 
Riston tietkin kohtasivat Kestikartanos-
sa. Siitä alkoi seurustelu, joka muuttui 
kihloiksi 1967 ja naimisiin mentiin 1968. 
Esikoinen Kimmo syntyi  1969.

Opiskeluaika oli tarkan markan aikaa 
R:lle - opintolaina ei aina ihan riittänyt 
- niinpä R oli välillä telakallatekemässä 
hanttihommia, ja kesäaikaan raken-
nuksilla putkitöissä, mm. Kontulassa ja 
Vesalassa. Risto oli hyvin laiha poika kai 
rakenteeltaankin, eikä raha aina tainnut 
osua ruokaan. Niinpä usein treffit alkoi-
vat siten, että U. kyseli, oletkos tänään 
syönyt mitään ja kun vastaus oli ei, niin 
suunnattiin nakkikioskille. Nämä gour-
met-ateriat johtuivat siitä että vaikka U. 
oli tuolloin vakituisessa työssä ja opiskeli 
siinä ohessa, lounas syötiin työpaikalla 
eikä vuokra-asunnossa ollut erityisiä 
keittomahdollisuuksia ensi vuosina. 

Viimeisinä opiskeluvuosinaan  R teki 
tilapäistöitä rakennusliike Leo Maasko-
lalle ja sen toimiston eräs työntekijä oli 
ostanut ison osakehuoneiston Telakka-
kadulta remontoidakseen siitä itselleen 
asunnon. Siitä tuli sitten Riston, Pau-
kun Ossin, Runtin Pentin, ja Järvelän 
Jorman  ’kolhoosi’, jossa he maksoivat 
osan vuokraa purkamalla mm vanhoja 
uuneja tms.

Valmistuttuaan R aloitti työt Valiolla ja 
meni armeijaan vasta 1967 marraskuus-

sa Korian pioneeripataljoonaan. RAUK:n 
jälkeen seurasi RUK Haminassa. Se oli 
kovaa aikaa nuorelle rakastuneelle pa-
rille: kirjeet lensivät eestaas, ja Ulla teki 
vierailuja lapsuudenkotiin Lappeenran-
taan siten, että vaihtoi bussia Korialla ja 
kävi Ristoa  tapaamassa ’sotkussa’, tai 
kuten kerran sotilas-sairaalassa ja jatkoi 
sitten taas Mainaanmäelle vanhempiaan 
tapaamaan.Lomilla Risto kävi Helsingis-
sä ja samaan aikaan oli Ullan veli Timo 
myös aloittanut oman sotaväkensä, ja 
molemmat yöpyivät lomilla Ullan luona. 
Ei ollut herätyskelloa, eikä kännyköitä 
siihen aikaan, mutta U herätti molemmat 
pojat ajallaan lähtöön. Olihan U:lla aikaa 
viikolla nukkua. Ullan sisar Eeva-Liisa, 
jonka kanssa Ulla oli jakanut asuntonsa, 
oli jo aiemmin muuttanut omaan asun-
toonsa, jotta R sai tavaransa U:n luo 
intin ajaksi. Sinä kesänä oli Malminkadun 
asunnossa kyllä vilskettä kun Riston si-
saren Ainin tytär Tuijakin oli tullut Helsin-
kiin ja asusti aluksi Ullan luona, kunnes 
sai oman asunnon Leppäsuolta. Jokin 
yö nukuttiin keittiössä pöydän allakin, 
kun muita makuutiloja ei riittänyt, mutta 
kyllähän rakkaus ja sopu sijaa antaa.Ris-
ton ja Ullan  avioliitto solmittiin 24.8.1968  
Vanhan Kirkon kappelissa.  

Armeijasta palattuaan Risto palasi Vali-
olle töihin, ja moni Valion meijereistä tuli 
hänelle silloin tutuksi. Samaten Ullasta 
ja Ristosta kehittyi juustojen herkkusuita, 
koska henkilökunnan myymälästä sai 
ihanan valuvia kypsiä juustoja. Valiolla 
oli vähänlaisesti töitä, niinpä R siirtyi Ins.
tsto Rictoriin. Siellä sitten töitä  oli liiankin  
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kanssa, mutta ilmeisesti ko. työpaikka 
oli hänelle ammatillisesti hyvin opetta-
vaista aikaa, oli vaativia töitä ja vastuuta 
tarpeeksi.

Vapaa-aikoina R hiihteli Suomenlah-
den jäillä ja koko perhe teki paljon kä-
velyretkiä sekä puistoissa, että kaduilla. 
Helsingin keskikaupungin kadut ja Hieta-
niemen nurkat tulivat hyvin tutuiksi. Kun 
tytär Kaisa ilmoitti tulostaan, perhe alkoi 
harkita muuttoa keskustasta, jotta lapset 
saisivat luontoa ympärilleen ja elintilaa, 
jota Ullan Malminkadun työsuhdeasun-
nossa oli vain 45 neliötä.

Risto siirtyi Rictorista Kaivokselaan ins.
tsto Sarlinille suunnittelijaksi, joten uusi 
koti löytyi Vantaan Martinlaaksosta lähel-
tä Kaivokselaa upouudesta kerrostalosta 
ja asumistila tuplaantui kerralla.Siitä 
ilosta johtuen perhe eli muutamia vuosia 
kyllä kuin toukka puun raossa lainoineen, 
koska asuntoa ei ollut ehditty säästää 
etukäteen, mutta Ullan työpaikka pankis-
sa antoi edullisen henkilökuntalainan.

Sarlin oli Ristolle erittäin hyvä työnan-
taja; hän sai vastuuta ja hänellä oli hyvä 
oppi-isä, jolle R ilmeisesti oli myös hyvä 
oppipoika. V. 1974 R teki ekan veden-
käsittelyseminaarimatkansa Englantiin 
ja Skotlantiin. Matkan alku oli jännittävä, 
sillä kurkunpään tulehdus iski juuri en-
nen lähtöä, ja Risto miltei äänettömänä 
kuiskaili Lontoossa, mistä lähtevätkään 
jatkokuljetukset. Koska Martinlaakso 
oli uusi alue, ja siellä oli tosi paljon lap-
sia, tuli meillekin eteen hetki, ettemme 
saaneet lapsille hoitajaa, ja U jäi 1975 
kotiin 5 vuodeksi ja hoiteli siinä samalla 

muitakin lapsia perhepäivähoitajana.
Eeva-Liisa ja Timo perheineen olivat 
myös muuttaneet lähiseudulle Myyr-
mäkeen, joten sisarusapu ja tuki olivat 
myös helposti saatavilla.Pirttijoelle Ha-
veriseen matkattiin usein koko perheen 
voimin sukuloimaan Helenan, Antin, 
Pirttimummon ja muitten sukulaisten luo.  
Imatralla Sirkan ja Amin luona käytiin 
usein ja he taas poikkesivat joka syksy 
ihanien omenien kera Martinlaaksossa.
Juvalla Ullan siskon Leilan luona, sekä 
Kouvolassa Ullan veljen Tuomon luona 
vierailtiin säännöllisesti. Ullan vanhem-
mat olivat muuttaneet jo Helsinkiin ollak-
seen lähempänä siellä asuvia 3 lapsensa 
perheitä, joten isovanhempiakin nähtiin 
usein. Risto oli anopilleen suureksi 
avuksi, kun sydänkohtaus yllätti tämän.  
Risto tunnisti oireet ja osasi kutsua heti 
ambulanssin.

Ullan kotona-oloaikana syntyi perhee-
seen vielä Merja 1978. Kimmo oli aloit-
tanut jääkiekkoharrastuksen EVU:ssa 
ja se harrastus kuljetti myös Ristoa har-
joituksiin useasti viikolla ja pelimatkoille 
kotimaassa sekä ulkomailla Ruotsissa 
ja Tsekissä.

Kaisa aloitti hevosharrastuksen kuten 
Merjakin myöhemmin ja he saivat siinä 
kyllä Riston kannustuksen, vaikka hevo-
sista olikin hänelle allergiahaittaa. Merja 
nuorimmaisen kulki R:n ja U:n mukana 
aluksi rinkassa sitten omin jaloin Norjat, 
Ranskat, Saksat, Puolat. Niin kauan 
kuin R oli töissä Sarlinilla ja U kotona, 
kävi R ruokatunnilla kotona syömässä 
ja ehti siinä välissä aina pitää lapsille 
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vaikka ajanoton juoksussa keittiön 
ovelta parvekkeen ovelle. R. oli pitkään 
Martinlaakson Tapion Salvan taloyhtiön 
hallituksessa mukana ja oli jo raken-
nusvaiheessa asukkaittenedustajana 
mukana rakennustarkastuksissa. Sarlin 
myi vedenkäsittelytoimintonsa 70-luvun 
lopulla AlfaLaval Zetalle ja R siirtyi mu-
kana ja työpaikka muuttui Espoon Tapi-
olaan.. Sarlin ja Zeta olivat molemmat 
yhtiöitä, joissa henkilökuntaa kohdeltiin 
tavallaan kuin perheenä. Riston myötä 
Ullakin tutustu useisiin molempien fir-
mojen työntekijöihin. Suomesta löytyy 
harvoja sellaisia isoja teollisuuslaitoksia, 
joihin Risto ei olisi toimittanut puhdas-
veden prosesseja. Energialaitokset, 
sellutehtaat jne. tarvitsevat kaikki toi-
mintaansa nk. ultrapuhdasta vettä ja 
sen prosessoinnin R oli työvuosiensa 
aikana oppinut hallitsemaan hyvin. Hgin 
ja Vantaan Energiat, Koverhar, UPM 
Kymmene LRanta, Harjavalta, Olkiluoto, 
Neste, IVO, Kaukas, jne. olivat kaikki 
hänelle tuttuja monivuotisia asiakkaita. 
Ristolla oli valtavan hyvä muisti, joka 
joskus nykyaikaisen matkapuhelintek-
niikan ansiosta myös harmitti mukana 
seuraavia loma-tai mökkimatkalaisia, 
koska usein R puhui koko matka-ajan 
työasioita puhelimeensa. Vieressä istuen 
ei voinut kuin ihailla, miten hän saattoi 
pitää kaikki yksityiskohdat mielessään. 
R:n mielestä asia oli selvä kuin pläkki: 
koska hän kerran suunnitteli laitoksen, 
tarjosi, myi, rakennutti, valvoi käyttöönot-
toa ja testausta, niin totta kai hän muisti 
ja tiesi. Tietysti hänellä oli tässä kaikessa 

myös apulaisia, mutta hänellä itsellään 
oli aina langat käsissä.

Kesäpaikkana meillä oli vuodesta 1980 
alkaen Suomusjärven Varesjärven ran-
nalla tontti, jonne oli aikomus rakentaa 
kesämökki. Järvi oli kuitenkin pettymys 
itä-Suomalaisiin kirkkaisiin järviin tot-
tuneille ja ennen paikasta luopumista 
saimme sinne aikaiseksi vain laiturin, 
saunan ja ulkogrillin. Tarkoitus oli alun 
perin harjoitella kesämökin rakenta-
misella ja sitten rakentaa omakotitalo, 
mutta kävi niin että saimme tontin Hä-
mevaarasta ja talonrakennus alkoi 1984. 
Risto oli niitä miehiä, jotka mielellään 
tekivät kaikenlaista itse, ja hänellä oli 
tapana sanoakin, että muut tekevät mitä 
osaavat, mutta hän tekee mitä haluaa. 
Leipätyön kiireet ja matkat kuitenkin es-
tivät häntä tekemästä ihan kaikkea itse 
omin käsin.

Ristolla oli työvauhti kuten aina kiihkeä, 
joten omassa taloprojektissa hän suun-
nitteli, teki budjetin, hoiti hankinnat ja 
palkkasi työmiehet ja oli itse aina paikalla 
ehtiessään. Usein työmaalla touhuttiin 
Riston kanssa vielä klo 22 illalla, sitten 
kotiin tarkistamaan seuraavan päivän 
laskut, hankinnat ja tehtävät. Kaisa hoiti 
Merjan ja Kimmo avusti rakennuksella 
ja kotihommissa. Ulla oli silloin työssä 
viereisessä Rautakirjan talossa ja hän 
pystyi järjestelemään työaikojaan ja 
olemaan hanslankarina tarvittaessa ra-
kennuksella. Vintturikujan omakotitalo ja 
sen piha ja puutarhan laittaminen oli ilo ja 
harrastus sekä Ristolle että Ullalle. Usein 
Ulla sai äitienpäivä- kukkaseksi jonkin 
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pensaan pihalle. Se käytiin yhdessä 
ostamassa ja istutettiin yhdessä. Risto 
oli jo aiemmin hakenut töihin YIT:lle, ja 
saanut paikan, mutta perui sen, koska 
se olisi merkinnyt liki 150 matkapäivää 
vuodessa ja se oli lapsiperheelle liikaa. 
V. 1987 hän kuitenkin siirtyi YIT:lle, jossa 
hän sitten toimi 20 vuoden ajan tittelei-
nään mm. projektipäällikkö, työpäällikkö, 
teknologiapäällikkö, ja sai tässä työssä-
kin matkustaa enemmän kuin kyllikseen 
sekä koti- että ulkomailla. Risto laskes-
kelikin, että hän ajaa autoa melkein yhtä 
paljon kuin taksikuskit.   

Sen lisäksi, että hän hallitsi tekniikan ja 
kemian omalta alueeltaan eli puhdasve-
den käsittelystä, hän oli myös melkoinen 
myyntimies.  Eikä suinkaan pilakuvien 
jalka ovenväliin tyyppi, vaan hän myi 
asiantuntemuksella ja kokemuksella.

Risto ylläpiti ja kehitti tieto-taitojaan 
jatkuvasti osallistumalla kansainvälisiin 
vesi-seminaareihin ja seuraamalla ulko- 
ja kotimaisia alan ammattilehtiä ja  – kir-
jallisuutta.YIT:llä Riston kotimaan töitten 
lisäksi tulivat myös lukuisat ulkomaan 
projektit Venäjällä, Liettuassa, Kiinassa, 
Koreassa, Libyassa. Kesämökki-asia ja 
kunnon järvi oli kuitenkin askarruttanut 
mieliä ja 1990 löytyi paikka Sulkavan 
Iisalon saaresta, jonne rakennettiin 
hirsimökki, aitta, sauna ja laituri ja myö-
hemmin vielä toinen aitta, jotta lasten 
perheetkin mahtuvat majoittumaan ke-
säpaikkaan. Tämä paikka oli erityisesti 
Riston mieleen, koska siitä oli nope-
ahkoa siirtyä kyläilemään sukulaisissa 
Enonkoskella, Savonlinnassa ja Juvalla. 

Metsätöitä sai tehdä mielensä mukaan, 
sieniä, marjoja ja kaloja sekä puhdasta 
vettä riitti.

1992 Suomen laman aikoihin Risto 
vietti 8 kk Libyassa kasvattaen ja koulut-
taen sikäläisiä arabi- ja filippiiniläistyön-
tekijöitä, miten vesilaitosta hoidetaan. 
Vaikka paikka oli kaukana ja ero oli hai-
keaa puolin ja toisin, niin jotain hyvääkin 
siinä oli: ainoa ajanviete miltei oli kävely 
ja sitä Risto harrasti kuluttaen ainakin 
yhdet kengät risoiksi ja tiputtaen monia 
kiloja painostaankin. Ulla ja Merja kävivät 
Ristoa tapaamassa Maltalla, kun Rn piti 
uusia viisumi. Lähin mahdollinen paikka 
oli Malta. U:n ja R:n parisuhde sai Libyan 
ajasta varsinaisen piristysruiskeen, kun 
taas konkreettisesti huomasi, miten 
paljon todella toisesta välitti ja kaipasi. 
Silloinkaan ei vielä sähköposti ollut jo-
kapäiväistä, joten kirjeposti kulki tiuhasti 
puheluitten lisäksi eestaas.

90-luvulla lapset alkoivat löytää parin-
sa ja siirtyivät, Kaisa ja Kimmo jo 93, ja 
Merjakin heti lukion jälkeen 98, omiin 
koteihinsa. 

1993 kesämökillä vietettiin Riston ja 
Ullan 125 v-juhlat, eli kumpikin täytti 
50 ja avioliitto 25v. Vuonna 98 Ristosta 
tuli vaari ensimmäisen kerran. Tuleva 
vaari oli työmatkalla Pietarissa ja tuleva 
mummo työmatkalla Lontoossa, ja pu-
helimet  soivat ahkeraan maitten välillä 
kertoen tietoa uuden tulokkaan eli Kallen 
syntymästä.

Nyt vaarin kavereita on jo 7 kappaletta: 
5 poikaa ja 2 tyttöä. Kaikki olivat vaarille 
hyvin rakkaita, kuten vaari myös lapsen-
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lapsille. Erityisesti puuhastelu pihatöissä 
tai mökillä veneen kanssa olivat vaarin 
ja lastenlasten yhteisiä iloja.

Pikkuhiljaa kova työtahti, epäsäännöl-
liset työ- ja ruokailuajat, jatkuva stressi 
työasioista, - Riston projektit olivat yleen-
sä miljoonaprojekteja, joista hän projektin 
johtajana oli vastuussa - alkoi vaikuttaa 
terveyteen. Diabetes oli ilmaantunut jo 
80-luvulla, verenpaine alkoi nousta, tuli 
rytmihäiriöitä ja olisi pitänyt miettiä, mitä 
syö, milloin syö, ja kuinka paljon. Liikun-
taa Risto harrasti kuitenkin aina kuin 
vain mahdollista, hiihtoa ja avannossa 
käyntiä talvisin, kävelyä ja pyöräilyä ke-
säisin. Viimeisen vuosikymmenen aika-
na harrastimme myös sulkapalloa. Kun 
täytimme molemmat 60-v vuonna 2003 
kävimme koko perheen ja lastenlasten  
kanssa koskenlaskussa Ruunaankos-
killa. Syksyllä kiipesimme Riston kanssa 
60 v kunniaksi 2000 m korkean vuoren 
huipulle Gomeran saarella Kanarialla.. 
Lomamatkailu paikoissa, joissa oli mah-
dollisuus liikkua luonnossa,  kiinnosti 
Ristoa huolimatta ainaisesta työmat-
kailusta. Madeiralla kävimme levadoil-
la, Ranskassa ja Tanskassa olemme 
mökkeilleet, puhumattakaan Suomen 
lomista, aikana jolloin ei vielä ollut omaa 
mökkiä. Olimme Saariselällä, Levillä,  
Pallaksella, Sotkamossa, Kuhmossa.  
Varsinkin Suomen matkailussa oli mer-
killepantavaa, että vaikka olisimme olleet 
missä, niin ilman mitään GPS:ää Risto 
suunnisti aina vainulla oikeaan. Olihan 
hän omien sanojensa mukaan liikkunut 
ympäri Suomea työasioissa enemmän 

kuin normaali taksikuski  vuodessa. 2003 
jälkeen alkoi jo mielessä pyöriä mahdol-
linen eläkkeelle jääminen ja ainakin per-
heen jäsenten oli jo helppo nähdä, että 
Risto alkoi väsyä. Suunnitelmissa oli, 
että pahimman rospuutto-ajan asuisim-
me jossain lämpimässä – Pakokaasut 
ja tuulet olivat alkaneet vaivata Riston 
nenää ja silmiä - ja kesät olisimme mökil-
lä. Risto halusi kuitenkin olla 20v YITillä 
täyteen ja saada projektinsa loppuun.

Tauti oli kuitenkin kavalampi, ja todisti 
jälleen, että ihminen päättää mutta Ju-
mala säätää.  2006 keväällä todettiin 
levinnyt peräsuolisyöpä, ja heti kesä-
kuussa annettiin säteilytystä ennen 
leikkausta, joka tapahtui heinäkuussa. 
Sen jälkeen koettiin marraskuulle kes-
tänyt väliaikaisen avanteen vaihe. Sit-
ten alkoivat sytostaattihoidot ja niitten 
sivuvaikutukset, 3 kuukauden toivon ja 
toivottomuuden vaiheet, jotka lienevät 
kaikille syöpää poteneille tai sitä läheltä 
seuranneille tuttuja. Välillä oli pakko 
pitää taukoja hoidoissa, kun jalkapohjat 
tai suun limakalvot eivät enää kestäneet, 
ym.ym. sivuvaikutuksia, joista Ulla sai 
pahoinvointia jo kuulemisesta, ja niitä 
Riston täytyi kestää. Kuitenkin Risto 
kesti, ainakin hän muille näytti, että hän 
kesti suhtkoht toiveikkaana kaikki pa-
hatkin vaivat. Ainainen ilonaihe ja mie-
lenpiristys, oli kun lapset ja erityisesti 
lapsenlapset tulivat käymään. Lopulta 
oli pakko myöntää itsellekin, että oma-
kotitalon pidosta ei taida tulla mitään, 
koska siellä on aina jotain tehtävää, 
eikä se naiselta yksin käy, ei ainakaan 
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helposti. Niinpä 2009 marraskuun lo-
pussa muutimme Myyrmäkeen ja talo 
myytiin Merjan perheelle, ja puolisonsa 
Veli-Matti on sen nyt hienosti remontoi-
nut uuteen uskoon. Aivan kuin muutto 
olisi siirtänyt asiat uuteen vaiheeseen, 
Riston kunto alkoi selvästi huonontua. 
Tosiasia kuitenkin lienee, että jalassa 
loppukesästä 2009 ilmennyt painehaava 
ei parantunut, jos käytettiin sytostaatte-
ja. Kun sytostaatit jätettiin tauolle, niin 
syöpä pääsi taas voitolle. Vielä 2009 
loppukesällä osallistuimme sukuseuran 
Aunuksen ja Petroskoin matkalle, joka 
oli kyllä Ristolle aika rasittava. Se jäikin 
hänen viimeiseksi matkakseen ennen 
taivasmatkaa. Palliatiivinen, eli pelkkää 
kipulääkitystä antava Terhokodin hoito 
kesti n.  1,5 kk, ja sinä aikana Risto päivä 
päivältä näytti väsyvän yhä enemmän. 
Välillä oli onneksi hyviäkin hetkiä, jol-
loin voimme keskustella, niin Ulla kuin 
lapsetkin Riston kanssa, ja asiat olivat 
selviä: tiesimme miten tulee käymään, 
silti pieni toivonhippunen aina oli, myös 
Ristolla itsellään. Hän toivoi, että tulisi 
kesä ja pääsisi mökille, sitten, että pää-
sisi vielä näkemään uuden Vintturikujan 
omakotitalon, ja sitten että pääsisi vaikka 
parvekkeelle aurinkoon. Mökille hän 
ei enää päässyt, Vintturikujasta Merja 
ehti näyttää valokuvia, mutta parvek-
keelle aurinkoon hän pääsi pari kertaa 
iltapäiväkahville. Nyt voimme kuitenkin 
olla iloisia siitä, että Riston ei tarvin-
nut tämän pitempään kärsiä, Hänen ei 
tarvinnut olla sairaalassa vaan Terho-
kodin hoitaja kävi kotona kyselemässä 

kuulumisia. Risto hoiti loppuun asti itse 
kaikki omat pistoksensa ja lääkkeensä. 
Hän sai olla loppuun asti omassa ko-
dissaan ja nukahti rauhallisesti Riston 
päivänä 15. maaliskuuta 2009 omaan 
nojatuoliinsa. Kallis on lahja kiintyä 
niin, kuin kiinnymme täällä rakkaimpiin.  
Kallis liiaksi, jotta sen pitää vois, ja kivut-
ta joskus antaa pois.

Suru hinta on lahjasta rakastaa, ei 
kukaan voi välttää sen velkojaa.

Näin luki eräässä muistoviestissä. Noi-
hin sano hin on allekirjoittaneen helppo 
yhtyä. Olen kiitollinen,että olen saanut 
tuntea hänet, rakastaa häntä ja että hän 
on rakastanut minua.

Ristoa kaipauksella muistaen 
Ulla Haverinen

Risto Madeiralla 2007
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HAVER CUP
Aamuaurinko säteensä ilmoille hohtaa, 
pelikentällä erävoittajat toisensa kohtaa.  
Tänään on se päivä joka selvyyden tuo, 

ken ompi päävoittaja pelin tuon. 
 

On pelattu palloja eriä monta, 
ja syötön jos saisi…mut´ voi onnetonta, 
kaksoisvirhe mun aikeeni tyhjäksi teki, 

ja palautukseni pitkäksi meni. 
 

Peli vinhana edennyt on kello kuuteen,  
eikä selvyyttä saatu ole jo johtajuuteen, 

eräpallon kun kotiin pelata voisi, 
se hänelle sukuottelun voiton toisi. 

 
- Aarne Koistinen – 17.4.1993

MATKALLA
On taasen koittanut uusi huomen 
matkaa teemme halki Suomen, 
Kylät, kaupungit taakse jäivät 

näin hupenee kauniit kesäpäivät. 
 

Tien varressa lukee viitta Orala, 
tie mutkainen on päällys soralla. 

Se halkoo maiseman vaaran laella, 
on näky mahtava hyvä katella. 

 
Talo rannalla kauniin Sinsiön lahden, 
elo onnea elämää ihmisen kahden. 
Säteet auringon lasku näyttää ajan, 

ilta tummuu luon huvi majan. 
 

- Aarne Koistinen – 16.4.1993

NÄISSÄ OLOSUHTEISSA 
Kannattaa ajatella välillä 

omia asioitaan 
välittää siitä 

mitä minulle kuuluu 
miten minä voin 

kuinka kertoisin asiani jollekin 
joka liikkuisi samoilla taajuuksilla 

sanoen 
minulle kuuluu 

pilvistyvää ja routaa 
voin olosuhteet huomioon ottaen 

mainiosti 
ja taajuus 61.6 megaherzia 

sopii yhteydenpitoon 
paremmin kuin hyvin. 

 
- Anu Piironen –

VALON JUHLAA
Sain kutsun kylään Sinsiön rantaan, 
mukaan otin lahjan ja sen aion antaa 

maljaksi meille, meitt´ kukaan ei 
uhkaa 

kun yhdessä vietämme valon juhlaa. 
 

On kylvetty saina kirkkaan valon  
ilo, viehkeys täyttää tienoon talon 
uusi koen kun hoitaa viran uuden 

meille antaa se elämän ihanuuden. 
 

- Aarne Koistinen – 17.4.1993

RUNOHETKI
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Yleistä: Sukuseuran sääntöjen, tar-
koitusperien ja v 2010 toimintasuun-
nitelman mukaisesti sukukuntamme 
suoritti Sukuseuramatkan Kilpisjärvel-
le. Matkalle ilmoittautui /saatiin mukaan 
moninaisten kampanjojen jälkeen 23 
henkilöä kuljettajineen, lopussa oli jo 
toppuuttelun makua, koska linja-autoon 
ei olisi enempää mahtunutkaan! 

Matkalle osallistuivat; Pentti ja Impi 
Syväjärvi, Matti ja Ritva Vataja, Timo ja 
Kirsti Kärnä, Esko ja Hilkka Haverinen, 
Liisa Haverinen 1, Liisa Haverinen 2, 
Eeva Töyry, Reino Haverinen, Maija 
Haverinen, Outi Haverinen, Paula Ha-
verinen, Elsa Koistinen, Aila Kyllönen, 
Eila Piirainen, Eija Haverinen, Kauko 
Haverinen ja Leo Haverinen

Paljon kiitoksia Teille kaikille rohkeille 
sukuseuralaisille!

Huomautettakoon, että Reinon sisa-
ruksia ja lapsia oli matkalla yhteensä 
7 henkilöä!!!! 

Matkan toteuttaminen annettiin 
Kuhmolaisen Matkatoimisto Matka - 
Kyllösen tehtäväksi. Matkanjohtajana 
oli Eila Kyllönen ja kuljettajana Eero 
Kinnunen.

Matkasuunnitelma ym. matkaan 
liittyvät tiedot julkaistiin Pyällyspuu 
-lehdessä nro 53. 
Torstaina 12.8 klo 04.30 Lähtö Kuh-
mosta

Matkalla oli pysähtyminen Kajaanissa 
klo 06.00 ja Rovaniemelle saapuminen 
tapahtui klo 10.30. Siitä matka jatkui 
välillä yhteislaulun merkeissä, lisäk-
si Leo kertoi mielenkiintoisia asioita 
oman sukutaustansa asioista ja Esko 
ohitettavien paikkakuntien ja kylien 
historiasta. Pysähdyimme Kittilässä 
aterioimaan ja tankkaamaan ainakin 
rahapussia! Kilpisjärvellä kun ei ole 
rahanjakosysteemejä, rahan poisot-
tajia on kylä täynnä! Matkan jatkuttua 
pysähdyimme ikimuistoiseen matka-
muistomyymälään Sonkamuotkassa. 
Sukuseura tarjosi kaikille munkkikah-
vit, jotka eivät olleet hinnankiroissa, 
a´ 0,50 euroa, lisäksi kuljettaja sai ne 
ilmaiseksi!! Linja-autoon lähti mukaan 
melkoisesti monenmoista tavaraa! 
Kuljettaja ja puheenjohtaja saivat 
vauhdikkaalta yrityksenjohtajalta (nai-
nen) lahjaksi näyttävät fleece-paidat! 
Matkaa jatkettiin sen jälkeen iloisissa 
merkeissä Kilpisjärvelle, jossa ma-
joituttiin Kilpisjärven Retkeilykeskuk-
seen n klo 19.30!
Perjantaina 13.8. Saanalla ja kol-
men valtakunnan pyykillä
Vahvan aamiaisen jälkeen osa jäse-
nistöä päätti lähteä valloittamaan Saa-
natunturin ja osa mennä Malla laivalla 
Mallan luonnon puistoon tutustumaan 
kolmen valtakunnan rajapyykkiin, 
Suomen, Norjan ja Ruotsin! Osa seu-

HAVERISTEN SUKUSEURAMATKA KILPISJÄRVELLE 
12. – 15.8.2010
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ruetta suoritti jopa molemmat vael-
lukset! Osa seuruetta suoritti päivän 
aikana myös tutustumista paikallisiin 
nähtävyyksiin mm Metsähallituksen 
Kilpisjärven luontotaloon ja alueen 
ostos- ja virkistysmatkailutarjontaan! 
Luoja oli suonut retkeilypäivälle erit-
täin hienon ja aurinkoisen sään. 

Osalle meistä Saanalla käynti oli 
tuttu, mutta suurimmalle osalle uusi 
kokemus! Saanatunturi kohoaa 1029 
metrin korkeuteen, Kilpisjärven olles-
sa 473 metrin korkeudessa!  Huipulle 
johtaa opastettu reitti. Osalla matkaa 
on puusta tehdyt portaat, joissa on 
n 900 askelmaa, mutta suurin osa 
matkaa on pitkospuu-, metsikkö-, 
kivikko- ja kalliopolkuja! Vaelsim-
me huipulle kukin omaa vauhtiaan, 
pienissä ryhmissä ja välillä vähän 
lepäillen! Jo matkalla ja erityisesti 
perillä meitä odotti huikeat näkymät 
Norjan vuorille, kauas sisämaahan ja 
erityisesti kauniiseen Kilpisjärven ve-
sistöön! Huipulla tietysti oli melkoinen 
tuuli, mutta pienen lepäilyn ja eväiden 
kanssa voimat alkoivat taas palailla 
kovan rasituksen jäljiltä! Huipulla oli 
vieraskirja, johon raapustimme omat 
terveisemme ja nimet!

Paluumatka ei suinkaan ollut paljon 
helpompi! Oli jopa vaikeampaa kävel-
lä jyrkkiä kalliorinteitä ja puurappuja 
alaspäin. Alas kuitenkin päästiin ja 
saimme kukin aikanaan väsyneet ke-
homme pesulle ja huoltoon.

Kolmenvaltakunnan pyykillä käynti ta-
pahtui pääosin Malla-laivalla Kilpisjär-
ven yli, pieni loppumatka oli patikointia 
maata ja pitkospuita myöten!

Illalla oli saunontaa, ruokailua ja kaikilla 
omaa vapaata ohjelmaa!

Lauantai 14.8. Norjassa ja kotailta
Aamiaisen jälkeen suuntasimme ohjel-
man mukaisesti Norjaan – Skibotteniin! 
Laskeuduimme Suomesta Skibottenin 
vuonoon suurin odotuksin, kalastus 
ja kauppojen teko mielessä. Ensim-
mäinen yllätys oli, että vuonossa oli 
laskuvesi ja rannat täynnä levää ja me-
renpinta kymmeniä metrejä kivikkoisen 
rinteen pohjalla. Kalastusyritystäkin oli, 
mutta siitä oli luovuttava olosuhteiden 
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pakosta! Toisen yllätyksen koimme, 
kun kaupat olivat joko lopetettu tai sit-
ten eivät olleet lauantaipäivänä auki. 
Tosin kellokin oli tuntia myöhäisempi 
kuin Suomessa, mistä saattoi myös 
johtua kaupungin hiljaisuus! Mutta 
Skibottenin kaupunki on kyllä kuihtunut 
kuin se kuuluisa pyy maailmanlopun 
edellä! Lähdimme kaupungista tyhjin 
käsin ja palasimme Kilpisjärvelle teke-
mään paikallisista liikkeistä ostoksia ja 
kahvittelemaan. Kilpisjärven Retkeily-
keskuksessa on käytäntönä eräs erin-
omainen asia – siellä puolihoidolla ole-
vat asiakkaat voivat nauttia päivällisen 
milloin kukin itse haluaa lounasajasta 
alkaen! Nyt meille tarjoutui hyvää ai-
kaa nauttia tästä mahdollisuudesta ja 
ruokailimme hyvissä ajoin iltapäivällä, 
koska meillä oli tiedossa illalla oleva 
yhteinen kotailta makkaranpaistoineen! 

Vietimme viimeistä yhteistä iltaa 
suuressa kodassa, johon mahduimme 
kaikki oikein mukavasti! Kertoilimme 
omista sukuasioista ja kaikesta kiin-
nostavasta toisillemme ja riemukkaan 

iloisella mielellä. Lauloimme lauluvih-
komme kannesta kanteen ja ”Kuulkaa 
korpeimme kuiskintaa..” kaikui ainakin 
kolme kertaa. Runon lausuntaa esitti 
meille Liisa 1:n ja johti ansiokkaasti 
laulukuoromme ääntä! Makkaraa 
riitti liiankin kanssa ja siitä nautimme 
yhdessä virvokkeiden kanssa. Ilta 
päättyi vähän haikeissa merkeissä. 
Siivosimme kodasta jälkemme ja aa-
mulla henkilökunta kiitti meitä hyvin 
siivotuista tiloista!

Sunnuntai  15.8. Kotimatka
Aamiaisen yhteydessä koitti meille 
sukukuntalaisille yllätys! Kilpisjärven 
Retkeilykeskuksen johtaja saapui pai-
kalle ja jakoi kaikille sukukuntamme 
Saanalla käyneille henkilöille vuoro-
tellen, nimeltä kutsuen – kunniakirjan 
Saanan valloituksesta! Hän kiitti meitä 
lämpimästi, että olimme valinneet mat-
kamme kohteeksi Kilpisjärven. Sää 
oli muuttunut sateiseksi ja sumu oli 
vallannut koko Kilpisjärven laakson! 
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Pakkasimme matkatavarat linja-autoon 
ja paluumatka alkoi! Reippaalla mielin 
ja iloisina matkamme kokemuksia 
toisillemme kertoillen pysähdyimme 
jälleen Sonkamuotkan matkamuis-
tomyymälään reippaan ja palveluys-
tävällisen johtajattaren iloksi! Ilo oli 
molemminpuolinen ja täydensimme 
puodista matkamuistoarsenaalia vielä 
runsain mitoin! Matkamme jatkui vielä 
tuntitolkulla puheensorinan keskellä ja 
Rovaniemelle saavuttaessa annoimme 
suuret kiitokset Matka-Kyllösen mat-
kanjohtaja Eila Kyllöselle, muistaen 

häntä ”aidolla” Lapin kullankaivajan 
mustalla huopahatulla!!! Jäätyäni itse 
Rovaniemelle lienee lopulla seurueesta 
matka Kuhmoon taittunut jo enemmän 
väsymyksen piirissä ja muistelusten 
kertailuissa – olettaisin!

Lopuksi: Matkamme onnistui hyvin 
ja leppoisissa merkeissä. Meillä oli 
erinomainen matkanjohtaja ja monella 
matkailijalla oli miellyttäviä ja hausko-
ja juttuja joita kertoilivat mikrofoonin 
varressa matkalaisten kuultavaksi. 
Hieman eksotiikka toi retkeemme sala-
ma, joka särki miesten saunan kiukaan 
ja saunominen jäi miehillä yhden illan 
mittaiseksi!

Haluan vielä kerran kiittää matkan 
järjestelyistä vastannutta ja matkanjoh-
tajana toiminutta Eilaa sekä autonkul-
jettajaamme Eeroa. Reinolle annamme 
sukukuntamme puolesta vilpittömät 
kiitokset siitä pyyteettömästä työstä, 
jotta matka saatiin aikaiseksi! Löimme 
matkalla kylläkin jo lukkoon seuraavan 
matkatavoitteen ja se on v 2011 Vienan 
Karjalaan, ns ”Kalevalan matka”.Motto: 
”Me teimme sen taas”. 

Teksti; Esko Haverinen
Kuvat; Timo Kärnä ja 
Eija Haverinen

Puheenjohtaja ja matkanjohtajamme 
Eila Kyllönen
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Kolme Haveritarta ja kirjoittaja istuvat 
lämmenneen, loskaisen ja aurinkoisen 
Kuopion keskustan kahvilassa. On sovittu 
tapaamisesta ja kuulumisten vaihdosta. 
Eeva Töyry, joka on sukuseuran halli-
tuksen jäsen tuo tullessaan suunnitelmia 
kesän varalle. Anja Soininen on lukenut 
innokkaana mediaa ja tuonut tullessaan 
tarinoita, jotka tavalla tai toisella liittyvät 
suvun asioihin. Pirjo iloitsee pienen Ha-
verisen, lapsenlapsensa Saara Emilian 
syntymästä. He haluavat pitää suku-
seuran toiminnan aktiivisena ja virkeänä 
seuraaville sukupolville. Kahvikupillisen 
ääreen on kutsuttu myös savonlinnalai-
nen puukontekijä Arto Liukko. Haveristen 
sukua hänkin. Eevan ja Arton mummot 
ovat olleet siskoksia. Liukon sukujuuret 
juontuvat Enonkoskelle, kolmekymmentä 
kilometriä pohjoiseen Savonlinnan kes-
kustasta. Sieltä hän on kotoisin, mutta 
on asunut rakentamassaan omakotita-
lossa Savonlinnassa  vuosikymmeniä. 
Arto Liukko on valmistunut vuonna 1971 
kanttoriksi Kuopiosta ja aloittanut silloisen 
Säämingin seurakunnan kanttorina vuon-
na 1981. Myöhemmin Sääminki on yhdis-
tynyt Savonlinnaan, joten kanttori Liukolla 
on riittänyt työsarkaa pitäjiä kiertäessä ja 
kuoroa johtaessa Liukko kertoo jääneen-
sä eläkkeelle marraskuussa 2009. Hän 
on ollut aktiivinen erilaisissa luottamus-
toimissa, kaupunginvaltuutettuna ja eri 
lautakuntien ja hallitusten jäsenenä.

RÖÖRIVEITSESTÄ PAJAN ALKU 
Pukkoseppänä olemisesta tuli taitavalle 
kanttorille toinen elämäntyö. Puukkopaja 
Liukko toimii oman talon pihapiirissä. 
Arton lisäksi puukkokulttuurista on innos-
tunut Liukon viidestä lapsesta Jari. Arton 
oma isä on ollut taitava puuseppä, joka on 
tehnyt puusta jopa huonekaluja. Kaukaa ei 
kädentaitoja tarvitse siis etsiä. Ne kulkevat 
Liukon suvussa isältä pojalle. ”Tyttöni soit-
ti teini-iässä useamman vuoden oboeta ja 
suoritti oboensoitonopettajan tutkinnon”, 
kertoo Liukko. ”Oboen suuhisen eli röörin 
tekemiseen tarvittiin rööriveistä. Teetin 
pari veistä meidän kyläsepällä ja sain siitä 
innoituksen ryhtyä itse niitä valmistamaan. 
Siitä se kaikki lähti.” Liukon tarina rööri-
veitsen teosta meni myöhemmin oboe 
- ja fagottilehteen. Artolle alkoi tulla rööri-
veitsien tilauksia. Puukkomestari Liukko 
kuvailee rööriveistä mielenkiintoiseksi ka-
pineeksi. ”Olen kaivanut itse kaikki tiedot 
esille”, puukkoseppä selventää. Yhtään 
puukkokurssia en ollut käynyt. Oivalluksia, 
ideoita ja tietoa Liukko kertoo löytäneensä 
vuonna 1988 ilmestyneestä Timo Hyytisen 
puukkokirjasta. Liukko mainitsee kirjan 
tuoneen hyvin esille puukonteon historiaa 
kuvineen, jotka vaikuttivat hänen omaan 
innostukseensa. ”Ei meillä ole sellaista 
puukkokulttuuria kuin Kauhavalla, mis-
sä on tehty korupuukkoja jo 1800-luvun 
lopulta lähtien.” Puukon tuohipäänän 
tehdyt metallinauhaupotukset tekivät niin 

KANTTORI ARTO LIUKKO SAVONLINNASTA 
PUUKKOSEPPÄNÄ  
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suuren vaikutuksen, että Liukko päätti itse 
kokeilla. Erilaisin korukuvion valmistettuja, 
vanhan kauhavalaisen tyylin mukaisia 
korupuukkoja syntyy Liukon pajalla jatku-
vasti, keräilijöille ja lahjaksi.

LINNAPUUKKOJA JA RAUTALAMMIN 
PUUKKOJA LAHJOIKSI
Liukon tekemistä puukoista Linnapuukko 
on Rautalammin puukon ohella erityisen 
suosittu lahjapuukoksi.”Linna-puukkoon 

sain idean Olavinlinnan tornin huipusta. 
Se on puukon ylähelan mallina”, kertoo 
Liukko. Rautalammin puukko on ainoa 
tunnettu savolainen perinnepuukkomalli. 
”Savolaisena kiinnostuin siitä tietenkin ja 
niitä kysytään jatkuvasti”. Rautalammin 
puukon tekemiseen Liukko arvioi mene-
vän valmiin, valetun ylähelan kanssa noin 
kuutisen tuntia. Tupen tekemiseen menee 
myös useita tunteja ja siinä on useita työ-
vaiheita. ”Tuppi tehdään kasvisparkitusta 
tuppinahkasta ja se ommellaan märkänä,” 
valaisee Liukko valmistusprosessia. ”Kun 
tupesta enempi kosteus on haihtunut, se 
koristellaan. Kuivunut nahkatuppi värjä-
tään, vahataan ja kiillotetaan harjaamalla. 
Lopuksi siihen tehdään kantolenkki.” Rau-
talammin puukkoon taiLinnapuukkoon 
saisi hyvin upotettua esimerkiksi Haveris-
ten sukuvaakunan. Puukkoseppämestarin 
näyttötutkintoa varten vuonna 2009 Arto 
Liukko valmisti korupuukon kauhavalai-
seen tyyliin hopeisella hevosenpäällä va-
rustettuna. Tällä hetkellä Liukon puukko-
pajalla on valmisteilla 15 metsästysveitsen 
yrityslahjatilaus, Tämän metsästysveitsen 
korumallilla Arton poika Jari Liukko on 
voittanut vuonna 2007 Fiskarsin  järjes-
tämässä kilpailussa korupuukkosarjan. 

Kirjoittaja: Anu Piironen

Lisätietoja ja kuvagallerian Puukkopajan 
toiminnasta löydät sivuilta: www.liukko-
puukot.fi

Kanttori, puukkoseppämestari Arto 
Liukko vuolee puukon kahvaa.

Jari Liukko jatkaa isoisän ja isän perin-
teitä kädentaidoissa. Työn alla tupen 
ompelu.
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Nostalgisessa vuoden 1926 Buickissa 
Juha-Pekka Lehto ratin takana vieressään 
huoltotiimiin kuulunut Pekka Kilpeläinen. 
Takapenkillä Jukka Lehto. Lehdot ostivat 
Buickin Arizonasta.

Kuhmolainen Juha-Pekka Lehto on kun-
nostanut vuoden 1926 Buickin Standart 
Six 20 ajokuntoon. Auton löysi Juha-Pekan 
isä Jukka Lehto netin kautta Arizonasta, 
missä se oli myytävänä. Lehtoja kiinnosti 
hankkia samanlainen auto, kuin Jukan 
isällä Otto Lehdolla oli Mainessa Yhdysval-
loissa 1930 -luvun alussa. Otto Lehtohan 
asui USA:ssa Michiganin osavaltiossa 
vuosina 1925 – 1932. 

Yrittäjä Jukka Lehdolla on tallessa kaup-
pa-asiakirjatkin autosta, joka Otto Lehdolla 
oli. Kauppa tehtiin Yhdysvalloissa Mainen 
osavaltion pikku Kuhmossa eli West Pari-
sissa. Otto Lehto antoi vaihdossa tuolloin 
pois Buick Touringin. Nykyisessä oliivinvih-
reässä nostalgisessa Lehtojen Buickissa 
on kuusisylinterinen nelitahtinen moottori 
ja jarrut kaikissa pyörissä. Buick oli val-
mistumisensa aikoihin suosittu auto, joka 
tarjosi käyttäjilleen uutta tekniikkaa. Auto 
on esitelty Kuhmon harraste-, ajoneuvo- ja 
rompemyyntitapahtumassa 16.7.2010.

Kuka sitten oli kuhmolainen Otto Lehto 
(s. 4.4.1898), joka osti Buickin Yhdys-
valloissa. Anja Soinisen (os. Haverinen) 
mukaan Jukka Lehdon isä kauppias Otto 
Lehto on oikeasti Haverinen ja hän on 
Anjan isän kauppias Aarne Haverisen veli. 
Lehto on Oton ja Aarnen syntymäkodin 
nimi. Heidän isästään Tobias Haverisesta 
kerrotaan Haveristen kirjassa 1 sivulla 
302.

Otto Lehdon sukunimen vaihtoon liittyy 
seuraava tarina. Kuten tiedetään Kuhmos-

BUICK 1926

sa on ja on ollut paljon Haverisia. Kaup-
pias Otto Lehdon kaupasta ajettiin posti 
kuhmolaisille. Vähän väliä posti - ennen 
kaikkea Keskon laskut ja tavarat - meni 
väärälle Haveriselle ja joku kauppiaan 
pojista joutui juoksentelemaan pitkin kylää 
toimittamassa postia oikeille Haverisille. 
Tästä kauppias kyllästyi Haveris -nimeen 
ja otti kotitalonsa nimen Lehdon sukuni-
mekseen. Ainakin oma posti tuli tämän 
jälkeen oikeaan osoitteeseen.

Anja Soininen oli huomannut  Antero 
Komulaisen kirjoittaman jutun Lehdon 
Buickista Kuhmolaisessa 16.7.2010 ja hän 
halusi esitellä setänsä Otto Lehdon nykyi-
sille Haverisille. Siksi hän pyysi 3.3.2011 
Komulaiselta lupaa referoida juttu Pyällys-
puuhun ja lupa annettiin.  Jukka Lehtokin 
on antanut Anjalle suostumuksensa jutun 
referointiin, asioiden tarkennuksiin ja Py-
ällyspuussa julkaisuun. Referointitehtävän 
sai sitten aikanaan allekirjoittanut.

Yhdysvallat on muillekin Haverisille tuttu 
valtio. Haveristen kirjan 1 (s. 85) mukaan 
Haverisia on muuttanut  vuosisadan 
alussa Yhdysvaltoihin ja siellä lähinnä 
Minnesotaan. Samassa kirjassa sivulla 
147 on Aino Kuusiston kirjoittama mukava 
päiväkirjamainen matkakertomus Suomen 
Haveristen tervehdyskäynnistä sukulais-
tensa luokse USA:aan. Oli mielenkiintoista 
lukea Kuhmolaisesta, että nykypolvetkin 
arvostavat ja ovat kiinnostuneita esi-isien 
elämään liittyvistä tapahtumista ja halu-
avat jakaa yksityiskohtaista tietoa niistä 
toisillekin.
Eeva Töyry



25

Hei!
Vanhaan kuvaan on kirjoitettu teksti 
”Haverisella”, ei vuosilukua, ei nimetty 
henkilöitä. Kuvassa keskushenkilönä 
on tummaan asuun pukeutunut keski-
ikäinen nainen. Toisella puolella on 
kolme poikaa, heistä yksi on silmiinpis-
tävän laiha. Muut ovatkin naisihmisiä 
ja kaikki ovat hyvin totisia. Kahvipöytä 
vaikuttaa tavallista juhlallisemmalta. 
Jokin tärkeä hetki on kyseessä.  

Kuva on peräisin albumista, minkä 
omisti Anselm Nuutilainen, Hän syn-
tyi Ristiinan Hartikkalan Vesterissä 
2.9.1906 Antti Nuutilaisen ja Annastiina 
Luntisen (s.1870) kolmantena lapsena. 
Pian Anselmin syntymän jälkeen Antti-
isä kuoli ja äiti avioitui 1910 Iivar Vää-
näsen kanssa. Uusperhe muutti Mik-
kelin maalaiskuntaan. Äidin uudesta 

avioliitosta syntyi kaksi 
tytärtä. Äiti Annastiina 
kuoli 1931. 

Anselmin kerrotaan 
r ippikoulun jä lkeen 
olleen tietöissä ja ra-
kennustöissä veljensä 
kanssa. Armeijan jäl-
keen n. 1926-1927 hän 
meni ”topparoikkaan” 
eli radanrakennustöihin. 

Albumissa olevat kuvat ovat eri puo-
lelta Suomea: Viipurista, Helsingistä, 
Kotkasta, Kemistä, Sodankylästä, 
Outokummusta, Joensuusta 1928-
1939. Missä Haverisen perhe asusti, 
siitä albumi ei anna mitään vihjettä. 
Topparoikassa työskentelevät miehet 
asustivat lähiseudun taloissa. Olikohan 
Haverisen koti yksi tällainen majapaik-
ka? 

Olisipa mielenkiintoista, jos joku 
tunnistaisi kuvasta jonkun henkilöis-
tä. Otathan yhteyttä jos tunnistit jon-
kun…

 
Viestiä odottaa:
Helena Heikkinen
puh. 040-5903 577
helena.heikkinen@elisanet.fi

VANHA VALOKUVA!
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Kuopion kaupunginteatterin yläaulassa 10. 
helmikuuta istui nuori nainen punaisella 
kankaalla verhotun peilipöydän ääressä. 
Hän oli viime syksynä Kuopiossa aloitta-
nut näyttelijä Henna Haverinen. Näyttelijä 
valmistautui Minna Canthin Papin perheen 
Maiju tyttären rooliin. Yleisölle oli varattu 
mahdollisuus kysyä näyttelijän tunnelmia 
ennen esityksen alkua. Haastattelija kyseli 
itse niin tarkkaan, että saimme hyvät tiedot 
näyttelijän tunnelmista ennen näytöstä 
sekä yksityishenkilö Henna Haverisesta. 
Henna on syntynyt Helsingissä ja halunnut 
jo pienestä pitäen näyttelijäksi. Kun opis-
kelupaikka Suomessa ei avannut Hennalle 
mahdollisuutta opiskella haluamaansa 
ammattiin päätti hän hakea opintoihin 
itärajan toiselle puolelle, Venäjälle. Pieta-
rin näytelmäakatemiasta valmistuneena 
neljän vuoden jälkeen on Henna löytänyt 
tiensä näyttelijäksi Kuopion kaupungin-
teatteriin. Klassikoita alkuperäiskielellä 
lukemalla hän on saavuttanut, ammatti-
taidon lisäksi, myös kielitaidon Venäjällä.  
  
PAPIN MIELESSÄ NAISET ÄLYLLISESTI 
HEIKOMPIA 
Olin yllättynyt jo Papin perhe kirjaa lukiessa-
ni että teksti oli niin tuoreen tuntuista. Canth 
on paneutunut varsin syvällisesti papin 
perheen ongelmavyyhteen. Aihe on arka ja 
ajankohtainen edelleen. Teatteriesitys yllätti 
minut myös. Huolimatta lavasteiden vähäi-
syydestä esitys kuljetti perheen sisäisessä 
dynamiikassa, väliajasta huolimatta, tiiviisti 
loppuun asti. Se, että näyttelijät teitittelivät 
tai että taustalla soi jytämusiikki ei lainkaan 
vähentänyt tekstin puhuttelevuutta. Vanha 
yhdistyi kivasti uuteen tulkintaan. Autoritää-
risen ja vahvan isän voima perheessä tuntui 
ihan käsittämättömältä. Jos sitä ajattelee 
perhedemokratian kannalta, tuntui hassulta, 
että hän pystyi niin yksinvaltaisiin päätöksiin 

MINNA CANTHIA KUOPION KAUPUNGINTEATTERISSA 
- HAVERINEN PAPIN PERHEEN MAIJUNA

vaikka lapset olivat jo iältään opiskelijoita. 
Äiti oli herkkä eikä paljon tohtinut kapinoida 
miestään vastaan tai vastustaa häntä. Tuo-
hon aikaan kotona olleen papin rouvan on 
todella ollut tyytyminen siihen mitä miehen 
virka-asema edellytti. Jossakin repliikissään 
pappi todella toi esille ajatuksensa naisen 
olemisesta jonkinlaisena heikompana as-
tiana, negatiivisessa mielessä tietenkin. 
Keskustelussa hän mainitsi vaimon ja 
tyttären ajattelevan sillä vähäisellä järjen 
kapasiteetilla mikä naisille on suotu. On-
neksi lapset pitivät yhtä. Vaikka Hanna ei 
halunnut edes tunnistaa isänsä tyranniaa 
sai Jussi veli hänen silmänsä avautumaan. 
  
TASA-ARVON PERÄÄNKUULUTUS
Papin perheen nuorimman tyttären rohkeus 
toteuttaa omaa unelmaansa oli hienosti 
kuvattu myöskin esityksessä. Hämmästelin 
kuinka paljon Maiju todella pelkäsi isäänsä 
ja jopa unissaan pelkäsi isänsä aikovan tulla 
tappamaan hänet. Kohdatessaan kotioloissa 
tyttären pelkoa ei ainakaan esityksen alussa 
huomannut lainkaan. Hän puheli isälleen 
kivasti kuten kuka tahansa tuon ikäinen tyttö 
rakkaalle perheenjäsenelle. Siksi nuo unes-
sa tapahtuvat karmivat tapahtuvat olivat hie-
man ristiriidassa päivätodellisuuden kanssa. 
Kaikki näyttelijät tekivät hienoa työtä 
esityksessä. Erityisesti Seija Pitkänen 
Elisabethin roolissa tavoitti hienosti toivot-
tomuuteen pukeutuneen herkkyyden yrit-
täessään saada miehensä ymmärtämään 
asioissa viisaamman vaihtoehdon. Minna 
Canthin teksti on todella ajankohtaista 
tänäkin päivänä. Naisten arvostaminen 
ja tasa-arvo eivät ihan vielä ole hyvässä 
Pohjolassakaan sillä tasolla millä ne voi-
sivat olla. Huolimatta siitä, että meillä on 
Minnamainen nainen jo presidenttinäkin. 

Terkuin Anu Piironen
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Havercup turnaus pelattiin 10-11.7.2010 
Helkkimenniemessä. Sää oli lämmin 
molempina päivinä, yli kaksikymmentä 
astetta ja poutaa. Mukana olivat: Arvi, 
Veikko, Harri, Jukka Haverisia kaikki ja 
Pauli Räsänen Irjan veli. Arvi ja Pauli 
aloittivat hyvin tasaisessa pallottelussa, 
ensi erän voitti Pauli 6-3. Toiseen erään 
Arvi piristyi ja sai juonesta kiinni, erä 
kääntyi puhtaasti Arville 6-0 ja tilanne 
tasan. Kolmas erä pelattiin taipreik :nä 
sen voitti Arvi 7-3 peli 2-1 Arville. Toinen 
peli oli isä Veikko vastaan poika Harri: 
Alku alkoi tunnustellen kunnostettuun 
kenttään kuinka se toimii uusitulla hiek-
kakerroksella. Virheitä tekivät molem-
mat mutta Veikko hieman vähemmän, 
ensi erä veikolle 6-2. Toiseen erään 
Harri ryhdistäytyi ja voitti samoin lu-
kemin 6-2.Ratkaiseva kolmas erä oli 
lyhyt se veikolle 7-2 ja peli 2-1 Veikolle. 
Kolmas peli Pauli vastaan Jukka: ensi 
erän Pauli jaksoi antaa vastusta jukalle, 
mutta taipui luvuin 3-6. Toinen erä oli 
Jukan hallintaa pistein 6-0 ja peli 2-0 
Jukalle.

Sitten ottivat yhteen nuoret miehet 
Harri ja Jukka: Ensi erä oli tasaista 
peliä, Jukka mursi yhden Harrin syötön, 
erä 4-6 Jukalle. Toinen erä oli selvem-
min Jukalle, Harri menetti kolme syöt-
töä ja erän 1-6 peli Jukalle 2-0.Viides 
peli Arvi vastaan Harri: Tässä Harri oli 
paremmassa peli vireessä ja voitti erin 

6-1 ja 6-0, Pelin 2-0. Seuraava yhteen-
otto oli Pauli vastaan Veikko: Tämä oli 
Paulilla jo kolmas peli saman päivän 
aikana, helteessä tuli tehtyä virheitä 
enemmän ja erät 1-6 ja 2-6 niin peli 
2-0 Veikolle.

Toisen päivän aloittivat Veikko ja Arvi: 
Alku oli tasaista, mutta sitten Veikko 
sai kaksi murtoa Ja erä 6-2. Toinen 
erä oli toisinto edellisestä pistein 6-2 ja 
peli 2-0 Veikolle. Seuraava pari Harri 
vastaan Pauli: Nyt Harrilla oli vauhti 
päällä, hän ei antanut vastustajalle 
mitään periksi, vaan napsi pisteen 6-0 
ja 6-0 peli 2-0 Harrille. Sitten Jukka 
vastaan Arvi: Nuoren miehen taito 
ja kunto olivat liikaa Arville, erät 6-1 
ja 6-0 peli 2-0. Viimeinen peli oli niin 
sanottu loppu-ottelu Jukka vastaan 
Veikko: Alussa Veikko antoi vähän 
aikaa vastusta, mutta teki enemmän 
omia virheitä ja erä Jukalle 6-2. Toinen 
erä jatkui samoissa merkeissä ja erä 
oli nopea pistein 6-0 peli 2-0 Jukalle, 
ja turnaus voitto saman tien. Onnittelut 
hyvästä pelistä.

NELINPELI: Parit olivat: Veikko ja Pauli 
vastaan Arvi ja Harri. Tämä olikin hyvin 
tasaista molemmin puolin, ensi erä 6-4 
ja toinen oli vielä tasaisempi pistein 
5-7. Kolmas meni aika helposti Harrille 
ja Arville pistein 2-7 loppupisteet 1-2. 
Onnittelumme paremmille.

HAVERCUP TENNISTURNAUS v.2010
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SUKUSEURALAISET OVAT KUNTOILLEET 
v.2009-2010

ARVIN ASKEL KUNTOILTIIN 
26.9.2010
Arvin askel juostiin ja käveltiin Helkki-
menniemen soratiellä. Syksyinen pou-
ta sää oli suorituksien aikana, lämpöä 
+5 c astetta. Tuloksia: Naiset 21 km. 1. 
Riitta Lampela 2.09.14 tuntia.
Naiset 14 km. 
1.  Pirjo Jokinen 2.01.30 
2.  Aino Koistinen2.01.30 
( sijoitukset sopien ratkaistu )

 Miehet alle 50v. 21 km. 
1.  Jaakko Haverinen 1.53.41
2.  Kari Koponen 2.15.27
3.  Jukka Haverinen 2.15.28
  - ” -    yli   50v. 21 km. 
1.  Kalevi Koistinen 2.07.31
2.  Veikko Haverinen 2.22.09
3.  Arvi Haverinen 2.28.42
 - ” -     yli 60v.    7 km.  
1.  Pauli Räsänen 50.57

VETERAANIEN MAAILMAN MES-
TARUUSKILPAILUT 28.7-8.8.2009 
LAHDESSA.
N-70v. Ratakävely 5000m 
5. Aino Koistinen Suomi 41.02.99
N-70v. Tiekävely 10 km. 
4. Aino Koistinen Suomi 1.24.47
N-70v. 4 x 100m viesti. 3. Suomi 
1.25.40 juoksijat: Aino Koistinen, 
Sanni Väyrynen, Irja Nieminen ja 
Marjatta Taipale.
M-65v. Ratakävely 5000m. 
14. Veikko Haverinen Suomi 
34.43.81
M-65v. Tiekävely 10 km. 
19. Veikko Haverinen Suomi 1.10.05
M-65v. Tiekävely 20 km. 
19. Veikko Haverinen Suomi 2.25.10

KAINUUN PIIRIN HALLIMESTA-
RUUSKILPAILUT 14.3.2009 KA-
JAANISSA
M-35v. 60m 1. Jari Haverinen Kajaa-
nin Kipinä 7.3 sek.
VETERAANIEN KANSALLISET 
KALSKEEN KILPAILUT 21.5.2009 
KANGASNIEMELLÄ.
M-70v. Kävely 3000m. 
4. Arvi Haverinen Kalske 21.43.66min.
VETERAANIEN SUOMEN MESTA-
RUUSKILPAILUT 10.7.2009 JYVÄS-
KYLÄSSÄ.
N-70v. 100m 
3. Aino Koistinen Kalske 22.26
N-70v. Kävely 3000m 
3. Aino Koistinen Kalske 24.07.34
M-65v Kävely 5000m. 
5. Veikko Haverinen Kalske 34.04.05
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VETERAANIEN SM-TIEKÄVELYT 
13.9.2009 JYVÄSKYLÄSSÄ
M-65v. 10 km. 
3.Veikko Haverinen Kalske 1.13.05

VETERAANIEN POHJOISMAISET 
HALLI MESTARUUSKILPAILUT 19-
21.3.2010 J-KYLÄ. 
M-65v. Ratakävely 3000m. 
6. Veikko Haverinen Kalske 20.49.45
N-75v. 60m. 
2. Aino Koistinen Kalske 12.65
N-75v. 200m. 
1. Aino Koistinen Kalske 49.11
N-75v. 3000m Kävely. 
3. Aino Koistinen Kalske 25.10.59
N-70-79v. 4 x 200m.viesti: 1. Suomi 
3.26.55 Juoksijat. Aino Koistinen, Irja 
Nieminen, Sanni Väyrynen, ja Marjat-
ta Taipale.

VETERAANIEN SUOMEN HAL-
LI MESTARUUSKILPAILUT 13-
14.2.2010 OULUSSA.
M-35v. 60m. 
1.Jari Haverinen Kajaanin Kipinä 
7.21
M-35v. 200m. 
1. Jari Haverinen Kajaanin Kipinä 
23.97

VETERAANIEN KANSALLISET 
KALSKEEN KILPAILUT 16.5.2010 
KANGASNIEMELLÄ.
N-75v. 200m. 
1. Aino Koistinen Kalske 49.21
N-75v. Kuula. 

1. Aino Koistinen Kalske 6.39
N-75v. Kävely. 
1. Aino Koistinen Kalske 26.13.58

VETERAANIEN SUOMEN MESTA-
RUUSKILPAILUT 2.7.2010 TAMPE-
REELLA.
N-75v. 100m. 
1. Aino Koistinen Kalske 22.25
N-75v. Kävely 3000m. 
2. Aino Koistinen Kalske 25.42.67

VETERAANIEN SM TIEKÄVELYT 
18.9.2010 LAPPEENRANNASSA.
N-75v. 5 km. 
2. Aino Koistinen Kalske 43.09
M-65v. 10 km. 
3. Veikko Haverinen Kalske 1.14.54
Kävelyjen aikana satoi vettä aika 
runsasti, oli ukkoskuuroja.
Muistiin kirjasi : Veikko Haverinen 
KANGASNIEMELTÄ.
Rauhallista joulua ja hyvää vuotta 
2011.

Kiitos osanottajille mukana olosta, 
ensi syksynä otetaan uusiksi. 

Muistiin kirjasi: Veikko Haverinen 
Kangasniemeltä
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Haveristen sukuseuran toimintavuosi 
on ollut muista vuosista poikkeava, 
koska sukuseuran sukujuhlia ei kokei-
luluonteisesti pidetty. Vuosikokous pi-
dettiin Laukaassa hotelli Vuolakkeessa 
lauantaina 19.6.2010.

Vuosikokouksessa oli paikalla 10 
henkilöä.  Kokouksessa hyväksyttiin 
edellisvuoden tilit ja vahvistettiin v 2010 
toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoar-
vio. Jäsenmaksuksi v 2010 hyväksyttiin 
20 euroa.
Puheenjohtajana jatkaa Esko Haveri-
nen ja erovuoroiset hallituksen jäsenet 
Reino Haverinen, Marja-Leena Haveri-
nen ja Eeva Töyry valittiin uudelleen.
Muut hallituksen jäsenet ovat Arvi 
Haverinen, Martti Haverinen, Veikko 
Haverinen vpj, Eino Haverinen, Mar-
ja - Liisa Haverinen ja Tuovi Häkli 
sihteeri.
Pyällyspuulehden päätoimittaja on Heli 
Haverinen.

Sukuseura toteutti mieleenpainuvan 
ja lämminhenkisen sukuseuramatkan 
Kilpisjärvelle 12.- 15.8.2010. Matka-
kertomus valokuvineen julkaistaan 

TOIMINTAKERTOMUS 2010

seuraavassa Pyällyspuu - lehdessä.

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 2010 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 1 kerran. 
Kokemuksia julkaisun uudesta menet-
telytavasta otetaan vastaan.

Sukuseuran Internet sivujen osoite on 
www.haveristensukuseura.fi.
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HAVERISTEN SUKUSEURA RY
TULOSLASKEMA

1.1.2010-31.12.2010   1.1.2009-31.12.2009

VARSINAINEN TOIMINTA

Lehden toimitus 1.238,60  3.185,61 
Toimistokulut  342,98 203,00 
Pankin kulut 159,77 193,78 
Muut kulut 1.459,02 1.813,71
Varaston muutos 166,33 69,70
  3.366,70  5.565,80 
   
VARAINHANKINTA

Saadut jäsenmaksut 3.980,00 4.340,00
Myynti 306,45 290,00
Korkotuotot 20,06  28,61
Muut tuotot    100,40 
  4.306,51 4.759,01

                                        
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ         
 +   939,81 € - 806,79 €
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31.12.2010 31.12.2009
VASTAAVAA

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Tavarat
Adressit    146,00    148,00 
Isännänviiri    838,65 894,56  
Vaakunat
Standaarit      25,23      25,23 
Pinssit    104,00    110,00
Paidat    538,24    555,06
Kirjat 1.609,28 1.694,88
 3.261,40 3.427,73
Rahat ja pankkisaamiset
Kuhmon OP  7.571,61                     7.738,05
  10.833,01 €  11.165,78 €

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Muut rahastot
Lahjarahasto 6,73  6,73
Edell.tilik.ylijäämä 9.880,97 0.687,76
Tilikauden yli/alijäämä +939,81  - 806,79 
  10.827,51     9.887,70 
VIERAS PÄÄOMA
Siirtovelat             5,50  1.278,08
             5,50 1.278,08
 10.833,01 € 1.165,78 €

HAVERISTEN SUKSEURA RY
T    A    S    E
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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 
sunnuntaina 14.8.2011 Kuhmossa Pa-
loniemen leirikeskuksessa 13. - 14. 8. 
pidettävien sukujuhlien yhteydessä

Sukuseuran toimintatapaa on muutettu 
kokeiluluonteisesti niin, että ns 2 päi-
väisiä kesäpäiviä vietetään vain joka 
toinen vuosi. Vuosikokouksia pidetään 
sääntöjen mukaisesti joka vuosi kuten 
nyt tapahtuu.

Hallitus kokoontuu vähintään 3 kertaa 
toimeenpanemaan sukukokouksen 
päätöksiä.

Hallituksen jäsenten määrää pyritään 
vähentämään sääntöjen määräämän 
6 – 9 jäsentä kohti alarajaa. Nyt on 9 
jäsentä.

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

Liikunnallinen sukukuntamme järjestää 
perinteisen Havercup 2011 tennista-

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

pahtuman, lisäksi kaikenlaiseen liikun-
nalliseen toimintaan osallistutaan mah-
dollisimman monimuotoisin tavoin.

Tiedotustoiminnassa jatketaan Pyäl-
lyspuu-lehden julkaisua, johon pyy-
detään yhä useampaa seuran jäsentä 
tuomaan oman rikkaan artikkelipanok-
sensa. Huomautettakoon, että lehteen 
on saatu 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. Internet sivuille suunnit-
telemme sukukunnastamme kertovaa 
kuvagalleriaa.

Sukuseuramme kirjasarjan seuraavia 
osia edistetään entistä mahtiponti-
semmin.

Toteutetaan Kalevalan matka 10.-
12.8.2011 Vienan Karjalaan, näin ollen 
sukukuntamme matka ja sukujuhla 
kestävät yhdessä peräti 5 päivää. 

Tulevien vuosien retkisuunnitelmia kar-
toitetaan menneiden vuosien tapaan. 
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 v.2010 Toteutunut v.2011
KULUT    
Pyällyspuu 3200,00 1238,60 1500,00
Toimistokulut 250,00 342,98 250,00
Pankin kulut 230,00 159,77 200,00
Muut kulut 1900,00 1459,02 1900,00
Ostot/varaston muutos 0,00 166,33 0,00
5580,00 3366,70 3850,00
    
VARAINHANKINTA
Saadut jäsenmaksut 4500,00 3980,00 4000,00
Myynti 350,00 306,45 350,00
Muut tuotot 100,00 0,00 100,00
Korkotuotot 0,00 20,06 0,00
 4950,00 4306,51 4450,00
    
erotus -630,00 939,81 600,00

HAVERISTEN SUKUSEURA RY
 TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011
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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 
puh. 045 279 7546
maija.haverinen@saunalahti.fi

Eino Haverinen
Pakilantie 84 A 
00660  HELSINKI
puh. 004 5562 693
eino.haverinen@pp.inet.fi

Reino Haverinen
Teerenpolku 7
88900  KUHMO
puh. 040-5961 594
reino.kalevi@suomi24.fi

Arvi Haverinen 
Laikuttajantie 10 H 62
40340  JYVÄSKYLÄ
puh. 0400-642 884
arvihaverinen@gmail.com

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 osoite 
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

YHDYSHENKILÖT

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!



37

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 maaliskuun 2012 loppuun mennessä!!!
Toimittaja pidättää oikeuden päättää myöhässä
saapuneiden kirjoitusten ja uutisten julkaisuajan.
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