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Aika: Lauantaina 28.7.2012 klo 10.30 
alkaen. 
Paikka: Ravintola Arthurissa Vuorikatu 
19, 00100 Helsinki.

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta: 
puheenjohtaja, sihteeri, kaksi äänten-
laskijaa, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväk-
syminen

5. Muistamiset

6. Käsitellään vuoden 2011 toiminta-
kertomus

7. Esitellään vuoden 2011 tilinpäätös 
ja tilintarkastajien lausunto

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvista-
misesta ja vastuuvapauden myöntämi-
sestä tilivelvollisille

9. Esitetään ja vahvistetaan toiminta-
suunnitelma ja talousarvio vuodelle 
2012

10. Päätetään jäsenmaksun suuruus 
vuodelle 2012

11. Valitaan sukuseuran puheenjohtaja

12. Valitaan hallituksen jäsenet erovuo-
roisten tilalle (erovuorossa Marja-Liisa 
Haverinen Kerava, Martti Haverinen 
Kuhmo)

13. Valitaan yhdyshenkilöt kotimaassa 
ja ulkomailla

14. Valitaan jäsenlehti Pyällyspuun 
päätoimittaja

15. Tilintarkastajien valinta

16. Käsitellään vuosikokousaloitteet

17. Päätetään vuoden 2013 vuosikoko-
uksen ja sukujuhlan pitopaikka

18.  Muut esille tulevat asiat

19. Kokouksen päättä-
minen

KOKOUSKUTSU /ESITYSLISTA

puheenjohtaja 
Esko Haverinen.



2

Mennyttä vuotta ovat varjostaneet 
monenlaiset tuulet ja tuiverrukset. 
Maailmassa meno on ollut säälittävän 
rajua ja kohtalokasta monelle kan-
sakunnalle ja ihmiskohtalolle. Luon-
nonkatastrofeja ja ihmisten holtitonta 
elämää maapallolla, olemme täällä ko-
toisessa Suomessamme seuranneet 
silmät pyöreinä.  Itse olemme täällä 
pohjolassa pahimmilta välttyneet, 
kiitos vakaalle maaperälle ja viisaille 
johtajille. Tätä autuutta ei ole pysyvästi, 
jos emme itsetietoisesti asioitamme 
järkevästi pidä kunnossa ja koko ajan 
kehity muuttuvan maailman menon 
mukana. Itsellämme on kohta edessä 
lähidemokratia ja –palvelukysymysten 
ratkaiseminen muuttuneen elinympä-
ristömme ja tulevaisuuden mukaiseksi.

Sukuseuramme toimintaan on viime 
vuosina saatu entistä enemmän liitet-
tyä yhteismatkailua ympäri nykyisiä 
ja entisiä elin- ja asuinalueitamme. 
Viime kesänä oli erittäin mielenkiintoi-
nen matka rajan taakse itä-karjalaan. 
Kalevalassa asuu sukunimeltään Ha-
verisia vieläkin. Vanhemmat ihmiset 
puhuvat ymmärrettävää karjalankieltä 
ja elinympäristöt ovat vielä vanhan 

rakennuskannan ja ympäristön vä-
rittämiä. Kauniit on asuinympäristöt 
ja parhaat paikat on asuinpaikoiksi 
aikanaan valittu. Matka onnistui erit-
täin asiantuntevan ja ammattitaitoisen 
matkanjärjestäjän Matka-Kyllönen Oy:n 

ARVOISAT HAVERISTEN SUKUSEURALAISET
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ansiosta mainiosti ja sää suosi koko 
matkan ajan. Toisille, kuten Leo Ha-
veriselle, paikat olivat tuttuja ja heidän 
asiantuntemustaan ja kokemuksia oli 
mukava kuunnella.

Sukuseuramme vuosikokous kesä-
päivineen oli Kuhmon Petäjäniemes-
sä erittäin kauniissa ympäristössä 
ja osanottajia oli kohtuudella. Vuosi-
kokouksessa katsottiin mitä mennyt 
aika oli virallisten asiakirjojen mukaan 
mukanaan tuonut ja lyötiin lukkoon 
tulevaisuuden suunnitelmat, joita uusi 
hallitus toimeenpanee.  Hallituksen 
kokoonpanoa on pienennetty sääntö-
jen sallimalle alarajalle eli 6 henkilöön, 
hallituksen ns syksykokous on jätetty 
pois. Aiemmin muutimme kesäpäivien 
määrän joka toinen vuosi pidettäväksi 
ja Pyällyspuulehden kerran vuodessa 
ilmestyväksi koeluonteisesti. Näillä 
toimilla on haettu taloudellisuutta ja 
lehteen enemmän sisältöä.  Tilinpäätös 
ja uusi lehti näyttävät kuinka on onnis-
tuttu. Pyällyspuulehdelle valittiin uusi 
päätoimittaja Anu Piironen Kuopiosta. 
Entiselle päätoimittajalle Heli Haveri-
selle annamme suuret kiitokset pitkästä 
ja ansiokkaasta työstä sukuseuramme 

hyväksi tehdystä työstä. Toivottavasti 
Heli on ansiokkaana tukena ja turvana 
lehtityössä tulevaisuudessakin. Suku-
seuramme nettisivujen ylläpidon Heli 
hoitaa edelleenkin. Sukukirjaan on 
kerätty materiaalia.

Lehtemme sivuilla on vuosikokous-
materiaali ja kertomuksia mm sukuseu-
ramme matkasta. Seuraava vuosiko-
kous on Helsingissä hotelli Arthurissa 
28.7.2012 Sukuseuran tulevan kesän 
matkasuunnitelma on myös toisaalla 
lehdessämme, joukolla mukaan Va-
lamoon.

Toivotan kaikille sukuseuralaisille 
hyvää vuoden jatkoa seuraavaksi vuo-
deksi ja pidetään yhteyttä toisiimme ja 
läheisiimme entistä pontevammin.

Esko Haverinen
Puheenjohtaja
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PE 20.7. 
07.00 Kuhmon linja-autoasema
08.00 Nurmes linja-autoasema
10.00 Joensuu, kahvitauko ABC Siih-

tala, Nurmeksentie 2
12.00 Värtsilän rajanylityspaikka
15.00 Sortavala (Venäjän aikaa) Opas-

tettu kierros, majoittuminen 
Hotelli Sortavala ja päivällinen

LA 21.7.
08.00 Aamiainen hotellissa
09.00 Laiva  Valamoon, noin  1 ½ h 

Opastettu luostarikierros, kirk-
kolaulukonsertti 20 min, Lounas 
ja omatoimista tutustumista; voi 
ostaa kojuista matkamuistoja

17.00 Laiva Sortavalaan 
Päivällinen ja majoittuminen 
samassa hotellissa

SU 22.7.
09.00 Aamiainen hotellissa Matkalle 

ilmoittautumiset
11.00 Lähtö kotimatkalle 20.6 mennes-

sä Matka-Kyllöselle!!
14.00 Värtsilässä, Suomessa 

Kahvitauko 16.00 Joensuu
18.00 Nurmes
19.00 Kuhmossa (rajamuodollisuuksis-

ta johtuen ajat voivat muuttua)

Matkan hintaan sisältyy bussimatka, 
majoittumiset ja mainitut ruokailut, 
laivamatkat, opastukset
luostarissa ja Sortavalassa, ryhmävii-
sumi

Omalla viisumilla matkustavien hinta 
on  285 €

HAVERISTEN SUKUSEURAN MATKA 
20. – 22.7.2012    Sortavala – Valamo 365 €

Ryhmäviisumiin tarvitaan: passikopio 
(passin oltava voimassa 6 kk matkan 
jälkeen), todistus matkavakuutuksesta, 
1 passikuva ja anomuskaavake. Pape-
rit toimistollemme 3.7. mennessä.

Anomus tulee täyttää verkossa www.
vfsglobal.com. tai meidän nettisivulta 
lataatte kaavakkeen ja täytätte, me 
sitten täytämme verkkoon tietojenne 
perusteella. Luostarissa naisilla vaadi-
taan pitkä hame, niitä kietaisuhameita 
on portilla vapaasti otettavissa.

Omankin voi ottaa, helposti vetäistä-
vän hameen vaikka housujen päälle. 
Samoin huivi mukaan

Jos käytätte reseptilääkkeitä, niin 
tullia varten myös reseptit mukaan.

Venäjän raha on rupla ja niitä voi 
vaihtaa heti rajan jälkeen.  Suomen 
pankeissakin niitä vaihdetaan. Kyllä-
hän siellä monessa paikassa eurotkin 
käy.

Matkan maksu tilille Nordea 
FI6910583000101637 6.7.2012 
mennessä VIITE 5115

Matka-Kyllönen Oy Kainuuntie 84, 
88900 KUHMO
www.matka-kyllonen.fi 
08 652 0771, 040 590 9229
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Leo Johannes Haverisen (s.1928) 
puhe muistolaatan paljastustilaisuu-
dessa Varisniemessä 14.8.2011 Pa-
loniemen kurssikeskuksessa pidetyn 
sukukokouksen jälkeen.

”Kun asutus lisääntyi Oulujärvenalu-
eella niin perustettiin Oulujärven erä-
maaseurakunta. Kuusi vuotta Jakopp 
Haffuerin tulon jälkeen 1559 nousi 
kirkko Manamansaloon. Ennen tämä 
Kainuun alue oli hallinnollisesti kuulu-

nut Liminkaan. Alue oli kiistanalainen 
koska 1323 solmitussa Pähkinäsaa-
renrauhassa Kainuun alue oli jäänyt 
Venäjän puolelle. Alkoi 20 vuoden hä-
vitysten jakso. Varisniemi säilyi pitkään, 
mutta 1583 ei ollut Melalahden kylässä 
yhtään veronmaksukykyistä taloa. Väki 
oli piilopirteissä tai paennut nykyisen 
Puolangan alueelle.

Kirkko oli poltettu 1581 ja pappi Olavi 
Rahikainen surmattu. Kainuun koko 
asutus, noin 300 taloa tuhottu.

Täyssinän rauhansopimus 1595 rau-
hoitti ja elämä rupesi vähitellen palau-
tumaan. Kymmenen vuotta myöhem-
min 1605 suoritetussa verotuksessa 
oli Henrik Henriksson Haffuerin lisäksi 
seitsemän verotilaa Melalahden kyläs-
sä.” (27.9.2011 Syd.terv Leo)

Kartalla Varisniemi, jos-
sa Haverisen sukuseu-
ran jäsenet paljastivat 
muistolaatan kesällä 
2011.

PUHE

Leo Haverinen esitelmöi 
Haveristen vaiheista Va-
risniemessä
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TIESITTEKÖ ETTÄ…

Juuso Haverinen täytti 90 vuotta 
6.4.2012. Haveristen sukuseuran 
hallituksen jäsenet Reino ja Veikko 
Haverinen ovat syystäkin ylpeitä hyvä-
kuntoisesta sedästään. Kuhmolaisen 
toimittaja Jarno Hiltusen haastatte-
lussa neljän lapsen isä, Juuso kertoo 
vieneensä vihille nurmeslaisen Kyllikki 
Korhosen. Pariskunta tapasi toisensa 
Kalevan kuntoutuskodissa. Hääjuhlaa 
on vietetty tapaninpäivänä. Juuso on 
tehnyt elämäntyönsä kirvesmiehenä. 
Elämän ehtoon täyttää sahansoitto, 
mieluiten haitarin säestyksellä.

Sukuseura muistaa Juusoa  seuran 
omalla onnitteluaddressilla sekä kuk-
katervehdyksellä.
Kuva retusoitu: Jarno Hiltusen valokuvasta.

SYNTYMÄPÄIVIÄ:SYNTYNEITÄ:

Kerttu sylikumminsa Jonna Mellasen 
sylissä.

Ihana pikkutyttö syntyi 29.1.2012 ja 
sai kasteessa 15.4.2012 nimekseen-
Kerttu Maija Olivia.
Vanhemmat: Mervi Pirttikoski ja 
Tommi Takala
Kastemaljaan heijastuu
Luojan aurinko ja kuu,
kukkulat ja laaksot maan,
ihmeet Kaikkivaltiaan.
Kasteen hohde hiuksillaan
lapsi lähtee kulkemaan.
Sydän etsii, aavistaa
taivasta ja Jumalaa.
- Jaakko Haavisto -
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Martti  Haverinen täytti  50 v. 
17.5.2011. Martti juhli merkkipäivään-
sä 14.5.2011 Kuhmon Jauhovaaralla 
sukulaisten ja ystäviensä seurassa. 
Kuvassa Martti vaimonsa Riitan 
kanssa juhlapaikalla.

Toivo Haverinen Joensuussa on 
täyttänyt 80 vuotta 14.8.2011. On-
nenmalja Toivolle sukukunnalta Pyäl-
lyspuun kautta. 

Kati Martta Kaarina Laitinen os. 
Haverinen juhli 60 vuotis syntymä-
päiväänsä Kangasniemen kodissaan 
19.11.2011. Juhlapäivässä mukana 
puoliso Kari Laitinen sekä laaja suku-
lais- ja ystäväjoukko.

Nuoruudessa kukki elon viinipuu,
vanhetessa viini parantuu.
Reino Antero Haverinen Oulusta 
täytti 70 vuotta 6.2.2012

Elsa Koistinen os.Haverinen täyt-
tää 60 vuotta 5.6.2012 Kuhmossa. 
Pyällyspuun kautta suvun onnittelut.
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Venla Marjukka Manninen valmistui 
5.10.2011 kemian diplomi-insinöörik-
si  Tampereen teknillisestä korkea-
koulusta. Venla on Raija Mannisen os. 
Haverinen tytär.

Martti Haverinen

Elsa Heikkinen os. Haverinen
syntyi 25.1.1920 Kuhmossa  
kuoli 23.2.2012 Kuhmossa.

VALMISTUNEITA:

Kuhmon Lapiovaaralla syntyneen 
Mirja Marjasen kaksostytöt Anu ja 
Eve täyttivät 50 vuotta 29.6.2011.

kuvaaja Leena Marjanen

HAVERISTEN KESÄPÄIVÄT KUHMOSSA

Haveristen sukuseuran kesäpäivät ja 
sukukokous pidettiin 13.–14.82011 
Kuhmossa Paloniemen leirikeskuk-
sessa. Päiville otti osaa n. 80 sukuun 
kuuluvaa.  Jälleen kerran sukujuhlan 
aikaan sää suosi juhlijoita kauneu-

dellaan. Kaunis sää  ja Paloniemen 
leirikeskuksen maisemallinen kauneus 
teki varmaankin juhliviin Haverisiin 
mieleen painuvan elämyksen.

Tulokahvien ja lipun sekä Have-
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risten  viirin noston jälkeen juhlinta 
paikkaa, Paloniemen leirikeskuksen 
aluetta, ja sen  historiaa esitteli an-
siokkaasti ja asiantuntevasti Kuhmon 
matkailuoppaista Matti Halonen, joka 
on myös itse lapsuutensa asunut  Pa-
loniemessä.

Paloniemen esittelyn jälkeen rat-
kottiin taas perinteisesti sukuseuran 
mestaruudet kuulantyönnössä ja tikan-
heitossa, joista tulokset ovat toisaalla 
tässä lehdessä.

Leirikeskuksen henkilökunnan laati-
man maukkaan päivällisen jälkeen oli 
vuorossa sukuseuran omaa ohjelmaa, 
jossa musiikillisesta annista vastasi 
Kuhmon puhallinorkesteri, kokoonpa-
nolla  Annika Hänninen, Unto Tähkä-
vuori, Sanna Huotari ja sukuseuran 
oma tyttö Paula Haverinen. Ohjelman 
juhlapuheen piti perinteisesti sukuseu-
ran puheenjohtaja Esko Haverinen.

Ohjelmaan kuului myös kuulantyön-
nön ja tikanheiton kilpailujen palkinto-
jen jako ja arpajaiset.

Tilaisuudessa piti mielenkiintoisen 
esitelmän  Kuhmonniemen asutuksen 
historiasta Kuhmonniemeläislähtöinen 
Juhani Tauriainen.

Oman ohjelman jälkeen juhlaväki 
vietti iltaa seurustellen, saunoen ja ran-
nalla makkaraa paistellen,  katsellen 
samalla kaunista elokuista auringon-
laskua Ontojärven peilityyntä pintaa 
vasten.

Sunnuntaina klo 09.00 laski seppe-
lepartio seppeleen Kuhmon sankari-

haudalle. Seppeleen laskua oli juhlista-
massa kymmenkunta sukuseuralaista.

Jumalanpalvelus pidettiin Palonie-
men leirikeskuksen juhlasalissa, jossa 
liturgina toimi sukuseuralaisista rovasti 
Pentti Haverinen, ja saarnan piti Kuh-
mon seurakunnan kirkkoherra Timo 
Suutari.

Jumalanpalveluskahvien jälkeen  pi-
dettiin sukuseuran vuosikokous, jossa 
puhetta johti Veikko Haverinen. Koko-
uksessa sukuseuran puheenjohtajana 
valittiin jatkamaan Esko Haverinen 
Rovaniemeltä. Hallituksen jäsenmää-
rää vähennettiin kahdella henkilöllä, 
ja erovuorossa olleiden jäsenten Arvi 
Haverisen ja Eino Haverisen tilalle ei 
valittu uusia jäseniä. Pyällyspuu leh-
den uudeksi toimittajaksi valittiin Anu 
Piironen.

Kokouksessa puheenjohtaja luovutti 
kukat 80 vuoden merkkipaalun saa-
vuttaneelle, aktiiviselle sukuseuran 
jäsenelle Leo Haveriselle.

Kokouksen jälkeen syötiin päivälli-
nen, jonka jälkeen Haveristen juhla-
väellä oli kotimatkan vuoro.

Osa juhlijoista suuntasi kuitenkin 
matkansa Paltamon Melalahden 
Varisniemen kautta, jossa Kainuun 
Haveristen pystyttämä muistomerkki 
ensimmäisten Kainuun alueelle saa-
puneiden, ja Varisniemeen asumaan 
asettuneiden Haveristen muistoksi 
paljastettiin.

Martti Haverinen
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Yleistä:
Haveristen Sukuseuran toiminnassa 
matkailu on viime vuosien aikana 
tullut hyvin suosituksi. Viime vuosien 
matkoista voisin palauttaa mieliimme 
parin vuoden takainen Sortavalaan ja 
Petroskoihin suuntautunut matka sekä 
viime vuodelta Kilpisjärvelle suuntautu-
nut matka, jonka aikana matkalla olleet 
löivät lukkoon tämän vuoden matkan 
Vienan Karjalaan ja käytän matkasta 
jäljempänä nimeä ”Kalevalan matka”. 
Tämä matka oli myös vuoden 2011 toi-
mintasuunnitelmassa ja ajankohdaksi 
oli valittu 10.8.- 12.8.2011.

Vienan Kajalaan suuntautunut mat-
ka oli kulttuurihistoriallinen. Saimme 
liikkua Kalevalassa niillä alueilla, joilla 
mm. Elias Lönnrot, kreivi-taiteilija 
Louis Sparre sekä kuuluisa maalaaja 
Akseli Gallen-Kallela ovat kulkeneet 
ja oleskelleet.  Lönnrot on kulkenut 
runojenkeruumatkoillaan (vuosina 
1834 – 1836) ja Sparre ja Gallen-
Kallela etsien maalauskohteita. Gal-
len - Kallela on maalannut runsaasti 
Kalevala-aiheisia maalauksia kyseisillä 
alueilla. Aarno Haverinen on kerto-
nut Haveristen kirjassa (s.23), mm. 
kuhmolaisen torpparin  Matokankaan 
Rennen eli  (Reinhold) Haverisen toi-
mineen kreivi-taiteilija Louis Sparren 
ja Akseli Gallen-Kallelan valppaana 
eräoppaana monilla Vienan Karjalaan 

suuntautuneilla matkoilla.        
Matkan käytännön järjestelyt annet-

tiin kuhmolaiselle Matka - Kyllönen 
Oy:lle, jossa Eila Kyllönen hoiti asiat 
ammattitaidolla ja otti myös matkalle 
lähtijöiden ilmoittautumiset vastaan 
yhdessä Reino Haverisen kanssa.

Eila Kyllönen toimi matkan ”teknise-
nä johtajana” ja autonkuljettajana toimi 
Jorma Haverinen.

Lähtö ke 10.8.2011 klo 06.00 
kuhmon linja-autoasemalta 
Kalevalan matkalle osallistui yhteensä 
36 henkilöä kuljettaja ja matkanjohtaja 
mukaan lukien. Linja-autoasemalle oli 
kokoontunut yhteensä 33 henkilöä, 3 
henkilö liittyi matkaan Vartiuksen raja-
asemalla. 

Ensimmäinen tehtävä heti matkan 
alussa oli kaksiosaisen paperin täyt-
täminen, johon tulevat henkilötiedot, 
passin tiedot, minne matka suuntau-
tuu, meno ja paluuajankohta ja alle-
kirjoitus. Venäjän tulli leimaa kyseisen 
paperin yhdessä passin kanssa ja 
ottaa toisen kappaleen menomatkalla 
pois. Toinen kappale tulee säilyttää 
matkan ajan ja Venäjän tulli ottaa sen 
pois paluumatkalla.

Suomen tulli vartiuksen raja-
asemalla avautuu klo 07.00 ja olimme 
raja-asemalle hieman ennen sen avau-

HAVERISTEN SUKUSEURAN MATKA 10.–12.8.2011 
VIENAN KARJALAAN.
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tumista. Suomen puolella tullissa käy-
tiin esittämässä passit ja asia oli sillä 
selvä ja matka jatkui lähistöllä olevalle 
Venäjän raja-asemalle ja tulliin.

Venäjän tulliasemalla ei ollut monta 
autoa meidän edellä mutta aikaa vie-
rähti kuitenkin parisen tuntia – saim-
mehan sitä perinteistä ”valohoitoa”. 
Odotellessamme tulliin pääsyä Reino 
Haverinen kertoi Venäjän tulliasemas-
ta ja sen rakennusvaiheista. Hän sanoi 
tuntevansa tulliaseman kaikki tilat. 
Sitä kuuluisaa ”porsaanreikää” Reino 
ei kuitenkaan suostunut kertomaan.  
Tulliasemaa rakennettaessa Reino oli 
ollut kyseisen työmaan vastaavana 
rakennusmestarina. Samalla Reino 
kertoi myös muista Venäjän puolei-
sista rakennuskohteista mm. suuresta 
navettarakennuksesta, jonka rakenta-
mista hän oli ollut valvomassa. 

Venäjän tullissa matkustajat jou-
tuivat viemään matkatavaransa tulliin 
sisälle. Tulliasemalla tuli pieni on-
gelma, kun ryhmäviisumissa erään 
seurueemme jäsenen nimeen oli 
venäläisen viranomaisen toimesta 
tullut yksi (T) -kirjain liikaa. Asia selvisi 
kuitenkin puhumalla. Venäjä ulkoisti 
viisumien osalta tehtävän intialaisille. 
Siitä oli seurauksena, että viisumien 
hinnat nousivat ja virheiden mahdolli-
suus kasvoi. Venäjän tullin jälkeen oli 
kellojen siirto tuntia aikaisemmaksi eli 
Moskovan aikaan.

Tullista päästyämme muutaman 
sadan metrin päässä venäläinen ra-

jamies nousi bussiin ja tarkisti, että 
kaikkien passeissa on leimat.  Ajoimme 
pienen matkan rahanvaihtopisteelle, 
jossa rahanvaihto kävi sukkelasti. 

Rahanvaihdon jälkeen matka suun-
tautui kohti Kostamusta. Eila kertoi 
mm. Karjalan Tasavallasta, joka on 
pinta-alaltaan suuri (n. 172400 km2), 
noin puolet Suomen pinta-alasta. Sa-
malla Eila kertoi Suomen ja Venäjän 
rajan molemmin puolin olevasta Ystä-
vyyden puistosta, jonka pinta-alasta 
45000 ha on Venäjän puolella ja 25000 
ha Suomen puolella. 

Kostamuksen rakentamisesta olivat 
neuvotelleet korkean tason neuvotteli-
jat eli pääministeri Kosygin ja Tasaval-
lan presidentti Kekkonen. Kerrotaan, 
että heille rakennettiin Akonlahteen 
neuvottelujen aikoihin maja.

Suomalaiset joutuivat ensin raken-
tamaan Kostamukseen tien ja sitten 
asuinrakennuksia ja tehtaan. Kyseinen 
tie on edelleen hyväkuntoinen.   

Rakennusvaihe kesti n. 10 vuotta. 
Tällä hetkellä neuvotellaan asuinra-
kennusten lisärakentamisesta kysei-
selle alueelle. Saa nähdä, saavatko 
suomalaiset sieltä jälleen töitä?

Kostamukseen johtavalla tiellä oli 
20.3.1980 sattunut paha liikenneon-
nettomuus, jossa bussi oli törmännyt 
sumuisessa säässä tielle pysäköitynä 
olleen kuorma-auton perään. Bussissa 
olleista 5 henkilöä oli kuollut heti ja viisi 
myöhemmin sairaalassa. Surmansa 
saaneet olivat kotoisin Kuhmosta, 
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Suomussalmelta ja Kajaanista. Onnet-
tomuuden uhreille oli lähelle onnetto-
muuspaikkaa pystytetty muistomerkki 
(kuva).

Kahvitauko kostamuksessa, ho-
telli fregatissa.  Kahvi ja leivonnaiset 
maistuivat hyvin matkalaisille. Hinta ei 
päätä huimannut, kahdelta henkilöltä 
kahvi ja kaalipiirakka 100 ruplaa.

Kostamuksesta matka jatkui kohti 
Kalevalaa, joka aiemmin on ollut ni-
meltään Uhtua. Tienviitan mukaan 
välimatka oli noin 150 km, mutta ottaen 
huomioon tien kunnon ajoaikaa kului 
huomattavasti kauemmin, kuin mitä 
meillä on totuttu vastaavanlaiseen 
matkaan käyttämään.

Vuokkiniemi, jonne Kostamuksesta 
oli matkaa tienviittojen mukaan hieman 
yli 50 km. Pysähdyimme pienessä 
kyläkaupassa, joka sulki ovensa 
heti meidän ryhmäläisten asioinnin 
jälkeen. Kaupan edustalla oli hirsi-
nen, kaksiosainen katos, joka toimii 
torina, mutta käyntimme aikaan tori 
oli suljettu. Tämän jälkeen menimme 
läheiseen kunnostettuun kylätaloon, 
jossa ruokailimme klo 13.00 alkaen. 
Ruoka oli monipuolinen ja hyvää (lei-
pää, alkukeitto, perunakanalaatikkoa),  
jälkiruokana oli kahvit vadelmapiirakan 
kera (kuva ).

Ortodoksikirkko. Tämän jälkeen 
ajoimme läheisellä Ylä - Kuittijärven 
rannalla olevalle ortodoksikirkolle. 
Seinään oli kiinnitetty laatta, jossa oli 
seuraavan sisältöinen teksti: ”Karja-

lan Sivistysseuran alaosasto, Suomi 
– Vuokkiniemiseura, pystytti tämän 
pyhäkön Jumalan kunniaksi juurilleen 
vuosina 1993 - 1997. Temppeli vihittiin 
käyttöönsä profeetta Elian päivänä 
2.8.1997”. Kirkossa riitti katseltavaa 
(kuva ).

Vuokkiniemen keskustan kiertoajelun 
aikana näimme mm. Miikhali Perttu-
sen pronssisen patsaan. Perttunen oli 
yksi runonlaulajista (kuva).

Tollojoki. Matkamme jatkui Tollo-
joelle, jossa pysähdyimme vanhan 
kalmiston luona. Kalmistossa oli vai-
najille rakenneltu erilaisia Vuonisen 
kylä. Pysähdyimme Vuonisen kyläs-
sä tuohitöitä tekevän nuoren Vasili 
Kieläväisen kojun luona ja ostimme 
erilaisia tuohitöitä. Kieläväinen oli 
loukkaantunut moottoripyöräonnetto-
muudessa ja onnettomuuden jälkeen 
hän oli alkanut tehdä tuohesta  erilaisia 
esineitä, kuten tuohivirsuja,- vasuja, 
-kontteja, - ruusuja, -mukinpidikkeitä, 
-hattuja  ym. Kauppa kävi vilkkaana. 
Suomalaiset turistiryhmät pysähtyvät 
täällä liikkuessaan tuohitöitä tekevän 
Kieläväisen kojulla (kuva ).   

Ylitimme Vuonisenjoen  ja lohipi-
toisen Pistajoen, jonne oli menossa 
kalastajia. Kalastajilla tulee olla kalas-
tusluvat ennen kuin menevät kalas-
tamaan. Luvattomasta kalastuksesta 
seuraa suuret sakot.

Matkalla esittelimme kukin vuorol-
laan itsemme, että oppisimme parem-
min tuntemaan seuralaiset. Reino jakoi 
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Kuvassa 20.3.1980 Kostamuksen tiellä 
liikenneonnettomuudessa kuolleiden 
(10 hlöä) rakentajien muistoksi pysty-
tetty muistomerkki

Ruokailupaikkanamme Vuokkiniemes-
sä sijaitseva Kylätalo

   Ryhmämme ruokailemassa. Etualalla 
Oltermanni Esko Haverinen seuruei-
neen   

laulujen monisteita, joista lauloimme 
muutamia tuttuja lauluja ja kuuntelim-
me CD-levyltä musiikkia.

Kis Kis –Kukkulat. Saavuimme 
sotahistorialliselle paikalle eli Kis Kis 
–kukkuloille. jonne venäläiset ovat 
valmistaneet sotamuistomerkin. Ky-
seisellä alueella maasto on erittäin 
kumpuileva, eli maasto tarjoaa puo-
lustavalle osapuolelle etulyöntiaseman 
hyökkääjään nähden. Kis Kis –kukku-
lat tunnetaan jatkosodassa kiivaana 
taistelupaikkana, jossa venäläiset 
pysäyttivät suomalaisjoukkojen  ete-
nemisen v. 1941. Pellon yhteiskoulun 
rehtori Erkki Tiesmaa on sota-aikana 
sanoittanut Eldankajärvenjää –nimisen 
laulun, jossa mainitaan mm. Eldanka-
järvi ja Kis Kis –kukkulat. Meille ovat 
tuttuja sellaiset taistelupaikat kuten 
Uhtua, Eldankajärvi,  Röhö,Rukajärvi  
ja Kiestinki, joilla alueilla useat ryh-
mämme jäsenten sukulaisista tai tut-
tavista ovat taistelleet ja mahdollisesti 
kaatuneet (kuva). 

Kalevala (ent. UHTUA, nimi muu-
tettu v.1961). Saavuimme eri kylien 
kautta Kalevalaan klo 18.00 ja majoi-
tuimme Kuittijärven rannalla olevaan 
Sampo-Hotelliin (kuva).

Päivällinen klo 19.00 Sampo-
hotellin rantapaviljongissa. Päivän 
päätteeksi meille tarjoiltiin päivällinen, 
joka oli hyvää ja sitä oli riittävästi (lei-
pää, salaattia, broilerin koipi ja riisiä 
ja jälkiruoaksi kahvit). Ensimmäinen 
matkapäivämme saatiin näin onnelli-

sesti päätökseen.
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TO 11.8.2011
Aamiainen klo 07.00 Hotellin kah-
viossa. Hotellin kahvio oli niin pieni, 
ettemme mahtuneet kaikki samaan 
aikaa aamiaiselle. Aamiaisella tarjoil-
tiin löysää kaurapuuroa/velliä, leipää, 
tomaattia, kurkkua, juustoa, makkaraa 
ja kahvia.

Ryhmäämme liittyi paikallinen nais-
puolinen opas, joka esitteli meille 
Kalevalaa. Tällä hetkellä Kalevalassa 
on asukkaita n. 6000. Ajoimme lyhyen 
matkan Kalevalan pääkatua Leninin-
katua, jonka jälkeen eräät ryhmämme 
jäsenet veivät erilaisia tavaroita lähei-
seen lastenkotiin, jossa lapsimäärä 
vaihtelee 6-20 välillä.    

Pääkadun varrella oli rakenteilla uusi 
sairaala vanhan sairaalan viereen. 
Pääkadun varrella oli myös eri virasto-
ja ja laitoksia. Opas kertoi, että taloihin 
tuodaan juomavesi muutaman kerran 
viikossa, koska vesijohtoa ei ole. 

Tämä päivä oli varattu Kalevalan alu-
een nähtävyyksiin tutustumiselle, joten 
kaikki päivän kohteet olivat Kalevalan 
keskustassa tai sen lähiympäristössä.  

Luterilainen kirkko. Tutustuimme 
Suomalaisten rakentamaan kirkkoon, 
joka oli valmistunut vuonna 2001. Jäl-
leen kerran saimme todettua, että kyllä 
suomalaiset osaavat rakentaa laaduk-
kaasti. Kirkossa ollut seurakunnan 
edustaja kertoi, että seurakunnalla ei 
ole tällä hetkellä kirkkoherraa (kuva ).

Vanha hautausmaa, jonne oli hau-
dattu ainakin yksi Haverinen, sekä 

     Kuvassa Vuokkiniemessä Ylä-Kuitti-
järven rannalla oleva ortodoksikirkko, 
joka on pystytetty Karjalan Sivistys-
seuran alaosaston, Suomi-Vuokkinie-
miseuran toimesta vuosina 1993-1997 
ja vihitty käyttöönsä profeetta Elian 
päivänä 2.8.1997

Kuvassa runonlaulaja Miikhali Pert-
tusen pronssinen patsas Vuokkinie-
messä

 Kuvassa seurueemme ostoksilla Vuon-
nisen kylässä tuohiesineitä tekevän 
Vasili Kieläväisen kojulla. Kauppa käy 
vilkkaana. 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1176 sodissa kaatunutta.
Vanhoja valokuvia kalevalasta. 

Opas laittoi kiertämään vanhoja Ka-
levalaa käsittäviä valokuvia, jotka 
valokuvaaja Inha oli aikoinaan ottanut. 
Kyllä alue on muuttunut paljon kuvie-
nottoajoista.

Lönnrotin mänty, Kulttuurihistori-
allinen muistomerkki.  Opas kertoi, 
että paikalla oli aikoinaan ollut kult-
tuuritalo, joka on kuitenkin purettu. 
Perimätiedon mukaan Kulttuuritalon 
lähellä oli kasvanut suurikokoinen 
mänty, jonka juurella Elias Lönnrot oli 
merkinnyt muistiin runoja karjalaisilta 
runonlaulajilta vuosina 1834 - 1836. 
Siinä vaiheessa, kun kulttuurikeskus 
oli purettu, myös suurikokoinen män-
ty oli kaadettu. Suuri osa kyseisestä 
puusta oli poltettu. Puun latvaosa oli 
säästetty ja pystytetty sille paikalle, 
jossa se edelleen on. Kukaan ei to-
dellisuudessa tiedä, onko kyseinen 
männyn kelottunut latvaosa juuri se, 
jonka juurella Lönnrot on oleskellut. 
Kaikki tieto on muistitietoa (kuva).

Ortodoksinen kirkko. Tutustuimme 
Lönnrotin männyn lähistöllä olevaan 
v. 1998 valmistuneeseen suomalais-
ten rakentamaan Ortodoksikirkkoon, 
jossa oli paljon katseltavaa (kuva ). 
Selvyyden vuoksi totean, että olim-
me edellisenä päivänä matkallamme 
Vuokkiniemessä tutustuneet ortodok-
sikirkkoon. 

Runonlaulajan talo. Ortodoksikir-
kon vieressä oli Runonlaulajan talo, 

jossa Maria Andronovna Remsu (s. 
1865 k. 1943) oli asunut. Opas esitteli 
tällä hetkellä Kalevalan runonlaulajien 
muistomuseona olevan talon esineis-
töä. Kuuluisia runonlaulajia ovat olleet 
myös Maria Ivanovna Miheejeva (s. 
1884 k. 1969), Jouhki Ivanova Hämä-
läinen (s. 1882 k. 1959), Tatjana Alek-
sejevna Perttunen (Miihkali Perttusen 
tytär). Elias Lönnrot on myös vieraillut 
runonlaulajan talossa useita kertoja 
runojenkeruumatkoillaan (kuva ).

Suoritimme kiertoajelua Kuittijärven 
rantamaisemissa olevilla kaduilla, 
joiden nimissä vilahtavat nimet, kuten 
Joukahaisenkatu, Väinämöisenkatu 
yms. Eräässä talossa tapasimme suo-
malaisia juuria olevan henkilön.

Kuittijärven rannalla on useita entis-
ten runonlaulajien asuintaloja. Erään 
talon seinässä oli laatta, jonka mukaan 
Elias Lönnrot oli majoittunut talos-
sa useilla runojenkeruumatkoillaan 
(kuva).

Kuittijärvi on kaunis ja suuri järvi. 
Rannan taloista on upeat näköalat 
järvelle.

Jatkoimme kiertoajelua Keskustan 
tuntumassa, jolloin silmäämme osui-
vat mm. paikallinen postitalo, vanha, 
käytöstä poistettu kasarmirakennus, 
sen vieressä oli uusi kasarmirakennus, 
jonka pihalla näytti olevan sotilaita 
harjoituspuuhissaan, erilaisia virastoja, 
puhelinmyyntipisteitä, metsästys- ja 
kalastuslupien myyntipaikka ym. ym. 
Aivan Kuittijärven tuntumassa oli 
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rakenteilla useita kauniita hirsiraken-
nuksia.

Hautausmaalla Käynti. Kävimme 
hautausmaalla, jonne on haudattu 
paljon entisiä runonlaulajia. Hauta-
usmaalla on myös useita paikkoja, 
joissa oleviin laattoihin on kaiverret-
tu sodissa kaatuneiden nimiä. Tällä 
hautausmaalla oli myös erään nuoren 
mieshenkilön hauta. Kyseinen mies oli 
ollut töissä useissa Reinon valvomissa 
työkohteissa. Venäjällä kukin hauta on 
yleensä aidattu metallisella kehikolla 
ja haudalla on runsaasti värikkäitä 
muovisia seppeleitä ja kukkalaitteita. 
Hautakivissä on usein myös vainajan 
kuva. Haudoilla on usein myös pöytä, 
johon omaiset tuovat vainajalle ruokaa 
ja juomaa sekä penkki, jolla omaiset 
voivat levätä. 

Lounas klo 13.00 Hotellin rantapa-
viljongissa. Lounasruoka oli erittäin 
hyvää ja armeijakielellä ilmaistuna sitä 
oli myös riittävästi. Lounaalla meille 
tarjoiltiin leipää, kaalikeittoa, salaattia, 
possunlihaa ja riisiä ja jälkiruokana 
kahvit. 

Kalevalatalo klo 17.00. Saimme tu-
tustua hotellimme pihapiirissä olevaan 
hirsiseen Kalevalataloon, jossa on 
näytteillä ja myynnissä erilaisia Kale-
vala-aiheisia esineitä, tuohisia vasuja, 
kontteja, veistoksia,  kuvia, kirjoja, 
kortteja, musiikkia yms. Tilaisuudessa 
saimme kuulla korkeatasoista musiik-
kia, jota meille esittivät kanteleella Juri 
Cladisev, soittaen muutamia lauluja 

Kis Kis -kukkuloiden kumpuilevaa 
maastoa

Veikko Haverinen tarkistamassa Kis 
Kis-kukkuloiden sotamuistomerkkiä     

Majapaikkamme Kalevalassa (ent. Uh-
tua) ,Kuittijärven rannalla oleva Sampo 
Hotelli.
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ja laulaja Raja Pavlovskaja laulaessa 
kanteleen säestyksellä. Oliko tämän 
esiintyjäryhmän nimi Uhtuan Joutsenet 
vai esittivätkö he sillä nimellä olevia 
lauluja, jäi minulle epäselväksi? Mu-
siikki oli niin mukaansa tempaavaa, 
että jopa me, jäyhät suomalaiset, 
yhdyimme lauluun muutaman kerran.  

Päivällinen hotellin rantapaviljon-
gissa klo 19.00. Herkullinen päiväl-
linen tarjoiltiin Rantapaviljongissa ja 
ruokana oli leipää, salaattia, perunaa 
ja possunlihaa ja jälkiruokana hedel-
mäsalaattia ja kahvia. Näin saimme 
toisen matkapäivämme onnellisesti 
päätökseen.

PE 12.8.2011  
Aamiainen klo 07.00 Hotellin kah-
viossa. Aamiainen nautittiin useissa 
pienissä ryhmissä johtuen pienestä 
kahviotilasta. Kuitenkin jälleen kerran 
kaikki saivat herkullisen aamiaisen. 
Aamiaisena tarjoiltiin löysää kaurapuu-
roa/velliä, leipää, tomaattia, kurkkua, 
juustoa, makkaraa, jogurttia, kiven-
näisvettä ja kahvia/teetä.

Lähtö hotellilta klo 09.00 kohti  Jys-
kyjärveä, jonne Kalevalasta on kartan 
mukaan n. 135 km. Alkumatkasta 
ajoimme päällystettyä Vienan Kemiin 
johtavaa tietä nro A 135. Matkan var-
rella ohitimme Kuusiniemen kylän, 
seuraavaksi tulimme Haikolaan.

Haikola on sikäli ikävä paikka, että 
sota-aikana siellä oli ollut desanttien 
koulutuskeskus eli koulutettu mm. nii-

tä desantteja, jotka tekivät pahojaan 
(eivät mitään sankaritekoja) Suomen 
puolella rajan läheisyydessä olevissa 
kylissä, surmaten taloissa olevia nai-
sia, lapsia ja vanhuksia taikka keitä 
taloissa tuolloin sattui olemaan. Kou-
lutuskeskuksen paikalle oli pystytetty 
muistomerkki. Pidimme pienen tauon 
kyseisellä paikalla

Haikolasta käännyimme Jyskyjärvel-
le johtavalle hiekkatielle, jonne arvioitu 
ajoaika oli n 3 tuntia.

Seuraavaksi saavutimme Songinky-
län, jossa oli taisteluhautoja, vanhan 
myllyn rauniot ym. Pidimme täällä 
pienen tauon. 

Kemijoki. Saavuimme Vienanmereen 
laskevan Kemijoen sillalle. Joki virtasi 
vuolaana syvällä uomassa. Pidimme 
tässäkin pienen kuvaustauon. 

Vanha Jyskyjärvi. Saavuimme vai-
herikkaan matkamme välietappiin eli 
Jyskyjärvelle. Ensin tulimme Vanhalle 
Jyskyjärvelle. Jyskyjärvikin on kuuluisa 
taistelupaikka. Vanhan Jyskyjärven 
talot näyttivät olevan silmämääräisesti 
arvioiden huonokuntoisia. Vanha Jys-
kyjärvi sijaitsee Kemijoen varrella. 

Uusi Jyskyjärvi. Hieman matkaa 
jatkettuamme saavuimme Uudelle Jys-
kyjärvelle, jossa elämä näytti sykkivän 
hyvin. Kylällä oli paljon uusia taloja ja 
useita oli rakenteilla. Uusi Jyskyjärvi 
on Sirkka Kemijoen varrella, joka yh-
tyy Kemijokeen Vanhan Jyskyjärven 
kohdalla.

Riippusillat. Uudella Jyskyjärvellä 
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oli näkösällä kaksi riippusiltaa, jotka 
mahdollistivat kulkuyhteyden kylän 
ja vastaisen saaren välille. Pidimme 
riippusillalla kuvaustauon. Toisen riip-
pusillan läheisyydessä oli taistelumuis-
tomerkki vuosien 1939 - 1940 ja 1941 
– 1945 sodissa kaatuneiden muistoksi. 

Lettukahvit Katri Nikulinan ko-
dissa. Riippusiltojen läheisyydessä 
matkaohjelmassamme oli mieluisa 
kohde, eli lettukahvit. Vanharouva Katri 
Nikulina oli tyttärensä ja lastenlastensa 
kanssa keittänyt monta pannullista 
kahvia ja paistanut ison lettukasan, 
jotka maistuivat hillon ja sokerin kera 
matkalaisille hyvin. Pieni tyttönen ha-
lusi esittää muutaman laulun ja myös 
me matkalaiset yhdyimme lauluun. 
Keräsimme tyttärelle pienen kolehdin. 
Ennen lähtöämme otimme pihalla ryh-
mäkuvan. Nikulinan talon viereisessä 
talossa oli mieshenkilö, joka teki puu-
veneitä myyntiin (900 €/kpl). Vajassa 
viimeisteltävänä ollut vene oli juuri  
tervattu ja vene näytti hyvältä. Hänellä 
oli oma mallinsa jokiveneiksi. Mies sa-
noi kyseisen veneen olleen jo kolmas 
kuukauden aikana valmistamansa.   

Lettukahvipaikalta lähdettyämme 
ajoimme hiekkatietä. Asutusta ei näky-
nyt ennen Kostamusta. Pidimme muu-
taman tauon metsätaipaleilla. Muutoin 
ajoimme ”pikavuorona”. Maasto tällä 
taipaleella oli vaihtelevaa välillä suota 
ja välillä kumpuilevaa kangasmaastoa. 
Muutamalla suolla puut olivat kelottu-
neet pystyyn laajoilla alueilla.

Kalevalassa Suomalaisten rahoittama 
ja talkoovoimin rakentama luterilainen 
kirkko, joka vihitty käyttöönsä  vuonna 
2001

   Luterilainen kirkko kuvattuna sisältä 
alttarille päin

Lönnrotin mänty, kulttuurihistoriallinen 
muistomerkki. Esko ja Veikko tuumivat, 
mahtaakohan kyseessä olla juuri sen 
männyn kelottunut latvaosa, jonka juu-
rella perimätiedon mukaan Elias Lönn-
rot merkitsi muistiin runoja karjalaisilta 
runonlaulajilta vuosina 1834–1836.
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Hakepuukasoja. Tällä tieosuudella 
vanhan metsurin silmiin osui sellainen 
harvinaisuus, että joillakin alueilla oli 
suoritettu hakkuita, raivattu tienvarsi-
pusikoita ja kasattu tienvarteen, kuten 
meillä näkee tienvarsilla suuria risu- ja 
puukasoja. Energia- taikka mistään 
hyötypuusta ei näyttäisi heti tulevan 
puutetta kun arvioi vaikkapa meidän 
nyt suorittamamme reitin varren met-
sien puuvaroja.

Saavuimme kostamukseen klo 
15.50 ja käynnit erilaisissa myymä-
löissä. Romukauppa. Ryhmämme 
jäsenillä oli pitkä lista esineistä, joita 
oli tarkoitus ostaa tällä reissulla. Eräs 
tällainen välttämätön esine oli kuokka, 
jota ei romukaupasta löytynyt. Sen 
sijaan löytyi useita uppokuumentimia 
ja niille onnellisia omistajia. Jotkut löy-
sivät sinkkiämpärin jne.

Universal sekatavarakauppa. Kysei-
sessä sekatavarakaupassa oli astioita, 
mm. kristallia ym. Usealla ryhmämme 
jäsenellä oli myymälästä palattuaan 
muovikassi kädessään ja onnellinen 
ilme kasvoillaan, että oli löytänyt näin 
viime hetkellä kauan etsimänsä tuot-
teen.

Kahvitauko/ tavaratalo piramita. 
Useat ryhmäläiset menivät vielä kysei-
seen tavarataloon. Osa oli kuitenkin jo 
sitä mieltä, että kaikki tarpeellinen oli jo 
hankittu ja suuntasi kulkunsa tavarata-
lon vastapäisessä rakennuksessa, toi-
sessa kerroksessa olevaan ravintolaan 
kahville. Kyllä kahvi maistuikin hyvälle 

pienen makupalan kanssa.
Kiertoajelua kostamuksessa ja  

lähtö paluumatkalle klo 18.20. Kun 
kaikki olivat ostoskierroksensa tehneet 
suoritimme kiertoajelun Kostamuksen 
keskustassa. Eila esitteli eri kohteita, 
joista suuri osa oli suomalaisten raken-
tamia kerrostaloja sekä mm. kylpylä, 
300 -paikkainen sairaala, ammatti-
koulu, Kostamuksen rakentamisen 
monumentti muutaman mainitakseni. 
Tämän jälkeen suuntasimme kohti 
Venäjän tullia. 

Venäjän tulli klo 19.15 Saavuimme 
Venäjän tulliin. Hieman aiemmin alka-
nut rankka vesisade lakkasi sopivasti, 
ettemme kastuneet raahatessamme 
laukkujamme tullitarkastukseen. Passit 
leimataan samoin se toinen osa siitä 
yhdestä paperista, joka nyt otettiin 
pois.  Noin tunnin kuluttua kaikki oli sel-
vää ja pääsimme jatkamaan matkaam-
me Suomen tulliin. Muutaman sadan 
metrin päässä autoon nousi rajamies/
nainen, joka tarkasti passeista leiman 
ja sitten Suomen tulliin.  

Suomen tulli. Suomen tullissa asiat 
hoituvat nopeasti. Sisällä matkustajat 
käyvät esittämässä passinsa ja tul-
limiehet tarkastavat matkatavarat ja 
bussin tilat. 

Pysähdyimme Tax Free -myymä-
lässä, jossa oli mahdollisuus tehdä 
viimeiset ostokset. Esko kiitti meidän 
kaikkien ryhmäläisten puolesta matkan 
teknistä johtajaa Eilaa hyvin valmistel-
lusta ja johdetusta matkasta ja auton-
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kuljettajaamme Jormaa, jonka ammat-
titaito oli miltei koko ajan äärimmäisellä 
koetuksella, mutta ammattimies selvisi 
vaikeistakin tilanteista. Samalla Esko 
luovittu kummallekin pienen muisto-
lahjan. Kolme henkilöä jäi Suomen 
tullin jälkeen pois jatkaen matkaansa 
omalla autolla. Ryhmäläisten matka 
jatkui Kuhmoon.  

Paluu kuhmon linja-autoasemalle. 
Saavuimme Kuhmon linja-autoasemal-
le klo 20.50. Matkalaiset olivat erittäin 
iloisella tuulella, joka kertoo siitä, että 
matkamme oli kaikilta osin onnistunut. 

LOPUKSI: Alkuperäinen matkasuun-
nitelma toteutui. Sää suosi meitä ja 
sateetkin sattuivat ajotaipaleiden aikoi-
hin. Olemme jälleen yhtä kokemusta 
rikkaampia. Tällaisen matkan jälkeen 
on helppo jäädä odottamaan uutta 
matkaa. Loppu hyvin niin kaikki hyvin.

Eino Haverinen
Helsinki 

Runonlaulajan talo, joka on tällä het-
kellä runonlaulajien muistomuseona. 
Runonlaulaja Maria Remsu  (k. 1943) 
asui tässä talossa. Myös Elias Lönnrot  
on vieraillut tässä talossa useita kertoja  
runojenkeruumatkoillaan

 Runonlaulajien 
talon aineistoa  

Kuittijärven rannal-
la oleva talo, jossa 
Elias Lönnrot on 
majoittunut useita 
kertoja runojen-
keruumatkoillaan.
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Haveriset tulivat Kainuuseen savo-
laisten uudisasukkaiden muuttoaallon 
seurauksena. Haveriset lähtivät kohti 
pohjoisia erämaita etupäässä Etelä-
Savon pitäjistä, Mikkelin ympäristöstä, 
Tavisalmen ja Pellosniemen pitäjistä 
ja Säämingin seudulta. Ensimmäisen 
Kainuuseen tulleen Haverisen, Jacopp 
Hafwerin (myöh. Haverinen) tiedetään 
lähteneen Säämingin Haverilan kyläs-
tä. Hän esiintyi ensimmäisen kerran 
Oulujärven pohjoisrannalla sijainneen 
Melalahden kylän veroluettelossa v. 
1558. Savolaisten muuttokehotus an-
nettiin ja muuttoja säädeltiin Ruotsista 
käsin. Ruotsin kuninkaitten vallankäy-
tön piiri vakiintui lopulta vuoden 1595 
Täyssinän rauhassa. Tämä rauhanteko 
lopetti 25-vuotisen Pitkän vihan. Silloin 
piirretty valtakuntien välinen raja osoit-
tautui hyvin piirretyksi ja pitkäikäiseksi. 
Kuhmon ja Suomussalmen alueille 
hakatut rajakivet ovat pysyneet nyky-
päivään asti merkkinä idän ja lännnen 
rajasta. Sota koetteli myöskin Haveri-
sia. Mm. em. Jaakopin talo poltettiin ja 
Jaakko itsekin joutui surman syöverei-
hin sissisotien riehuessa ympäri Oulu-

järven heiveröisiä uudisasukaskyliä.

Kreivin aika vakiinnutti asutuksen

Kainuun varhaisin asutus alkoi hiljal-
leen nousta sodan jaloista ja vakiintua. 
Lopullisen vakiintumisen aika oli ns. 
Kreivin aika v. 1650-1680. Arvostan 
kreivi Pietari Brahen toimia näillä 
syrjäseuduilla. Kolmen vuosikymme-
nen aikana hän vakiinnutti Kainuun 
asutuksen. Aika oli monenlaisten ke-
hityssysäysten aikaa. Parasta oli, että 
rajarauha Ruotsin ja Venäjän välillä 
säilyi kohtuullisen hyvin – ainakin Kai-
nuun osalta kreivi Brahen aikana. Toki 
Pietari Brahekaan ei mahtanut juuri 
mitään silloin, kun katovuodet ja nälkä 
koettelivat rahvasta. Hän tosin kohteli 
veronmaksuvaikeuksiin joutuneita ar-
meliaasti. Rästien maksussa joustettiin 
eikä veronmaksukyvyttömäksi vajon-
nutta isäntää käsketty helposti ulos 
talostaan. Hänen aikansa päätyttyä 
veronmaksukyvyttömien autiotalojen 
kohtelu koveni. Taloja siirtyi entistä 
useammin uusille suvuille ja isännil-

HAVERISET KAINUUSEEN 
MIKKELIN SÄÄMINGIN SEUDULTA
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le, jotka olivat halukkaita autiotalojen 
”ylösottoon”.

Tämä kausi loppui v. 1680 Pietari 
Brahen kuollessa. Ruotsi-Suomen 
kuninkaat lähtivät taas valloitussotien 
tielle. Kuningas Kaarle XII:n valloitus-
retket ulottuivat kauas Venäjänmaalle. 
Niiden päätöksenä oli katkera tappio 
ja Ruotsi-Suomen suurvalta-aseman 
loppu. Sotaisan kauden viimeinen 
näytös oli Suurena Pohjan Sotana 
alkanut Isoviha. Isovihan kaoottiset 
vuodet 1713-1718 olivat kainuulaisille 
ankeaa aikaa. 

Uudisasukkaiden ankara elämä

Niiden ankaruutta tavallaan lisäsi se, 
ettei Kainuun rahvas ollut ehtinyt juuri 
ollenkaan toipua vuosien 1695-1696 
suurista nälkävuosista.  Noina vuosina 
enemmän kuin puolet kylien asutuk-
sesta meni sen sileän tien. Tuoni vei 
ensiksi heikoimmat, lapset, vanhuk-
set ja naiset. Huomattavan paljon 
menehtyi myös nuorta, täysikäiseksi 
kasvavaa väkeä. Väestön luonnolli-
seen rakenteeseen tuli paha lommo, 
jonka oikaisu tapahtui vasta usean 
vuosikymmenen mentyä. Epänormaa-
lia tilannetta pahensivat 1700-luvun al-

kuvuosien katovuodet sekä rajarauhan 
repsahtaminen. V. 1709 oli erityisen 
vaikea. Rajantakainen vihollinen poltti 
useita Lentuan ja Lammasperän taloja 
ja nälän kintereillä kulkenut kuolo kor-
jasi satonsa. Kuhmon pohjoisosissa 
asuvia Haverisiakin koeteltiin. Vuonna 
1709 Lauri Haverisen talonväki kuoli 
nälkään. Katovuosien tullessa kas-
kiluonnosta saatava niukka ruisleipä 
loppui useimmilta. Oli turvauduttava 
pettuun, olkeen ja jäkälään. Kerjuutie 

Juhani Tauriainen piti Haverisen 
sukuseuralaisille esitelmän Kainuun 
asuttamisesta.

Anu Piironen
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tuli tutuksi monille. Viimeisessä hä-
dässä saatettiin teurastaa talon ainoa 
lehmä. Äärimmäisiä ovat kertomukset 
ihmissyönnistä, mm. Suomussalmella 
ja Kuhmossa. Luonnosta saatu elanto 
oli tosi tiukassa.

Haverisia oli Lentualla v. 1695 aina-
kin kolmessa eri talossa. 

Kiinteä asutus saapui Kuhmon eri ky-
liin vasta Täyssinän rauhan jälkeen. 
Sinne tulleet uudisasukkaat raivasivat 
torppansa ensiksi Katerman kylään 
ja Kuhmoniemelle, joka silloin luettiin 
Lammasperän kylään. V:n 1605 maa-
kirjassa oli jo kymmenen talollista. 
Ensimmäisten talollisten joukossa oli 
useita savolaislähtöisiä sukuja kuten 
Kettuset, Maliset, Piipposet ja Kuvajat. 
Parin vuoden sisällä saapuivat Kuh-
moon mm. Seiloset, Ohtoset, Komu-
laiset, Pulkkiset ja Huotarit. Melkoinen 
takaisku tuli v. 1611, jota on kutsuttu 
osuvasti ”karkuvuodeksi”. Suuri osa 
Kuhmon kylien asukkaista lähti pa-
koon, piilopirteilleen, jotkut ehkä jopa 
Savoon entisille sijoilleen. Asukkaat 
pakenivat Kaarle IX:n Vienan valloi-
tusretken (1609) kostotoimenpiteitä, 
joiden seurauksena mm. kaikki Lam-

masperän talot poltettiin. He pakenivat 
myös nälkää, joka johtui mm. 1609:n 
vaikeasta katovuodesta. Asutus kuiten-
kin palasi ja v. 1650 pysyviä taloja oli n. 
50. Asukkaita silloisessa Kuhmossa oli 
n. 270-300. Kuhmon verotalojen luku 
oli jo muutaman yli sata 1690-luvun 
alkaessa. Kuhmolaistalojen yleisimpiä 
talollissukuja olivat v. 1695 Kuvajat, Ko-
mulaiset, Mikkoset, Pulkkiset, Maliset, 
Karppiset ja Kähköset. Haveriset eivät 
kuuluneet kaikkein yleisimpiin, mutta 
heitä asui varmasti kolmessa talossa.

Talojen tarkasta sijainnista ennen 
vuotta 1640 on vähänlaisesti tietoja 
Sijaintitietoihin tuli lisävaloa, kun Klaus 
Klaussonin kartat piirrettiin v. 1650. Niil-
läkin on omat puutteensa, mutta asu-
tuksen yleiskuva selkiintyi. Haveristen 
suvun sanotaan tulleen ensiksi Lentii-
raan 1650-luvun alussa. Ensimmäinen 
asiakirjoihin jäänyt suvun edustaja 
oli Niels Hendrichinpoika Hafwerin. 
Hänen ensimmäiset Kuhmossa asu-
misensa vaiheet eivät ole yksityiskoh-
tia myöten täysin selvillä. On melko 
todennäköistä, että hän asettui melko 
pian tulonsa jälkeen uudisasukkaaksi 
myöhemmin Haverilana tunnetun talon 
seudulle Kuumunkylään.  Varhaisim-
man asutushistorian selvittäminen on 
hankalaa monesta syystä: tarkkoja 
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karttoja ei ollut ja talojen nimet olivat 
tuntemattomia ennen Isovihan jälkeisiä 
maakirjoja. Talot saivat silloin  nimensä 
yleensä maakirjassa mainitun isännän 
sukunimen mukaan. Tuon ajan nimika-
lenterissa näyttää olleen vähän nimiä, 
sanoo Tauriainen. Sama isännän etu-
nimi saattaa olla pojilla  neljännessä 
polvessakin, joten talojen isäntävaih-
doksia on vaikea ajoittaa, kun tiedot 
syntymä- ja kuolinvuosista puuttuvat.

Oliko Kainuun pitäjien rajaseutujen 
asuttaminen puolustus- ja turvalli-
suuspolitiikkaa ?

Klaus Klaussonin kartta v:lta 1650 
osoittaa hyvin, että asutus Kuhmossa-
kin oli levinnyt laajan, puolen Uuden-
maan läänin kokoisen alueen kaikkiin 
kolkkiin. Erityisesti huomattakoon 
lähellä Venäjän rajaa sijaitsevien jär-
venrantojen ja jokisuiden asutut talot. 
Miksi ihmiset olivat lähteneet mahdol-
lisimman kauas erämaihin, Kuhmon 
keskuskylästä, Kuhmoniemeltä katsot-
tuna ? Selvää on, että uudisasukkaat 
hakivat hyviä kaski- ja niittymaita sekä 
kalaisia vesiä. Ja niitähän löytyi vielä, 
mutta naapuria ei ehkä sittenkään 

haluttu ihan oman aidan taakse  Niitty-
maiden merkitys korostuu. Purojen ja 
jokien rannoilla ja suistoissa sijainnei-
den niittymaiden omistus oli silloisen 
maailman kultaa. Niittyjen omistuksen 
päältä riideltiin ja käytiin käräjiä.

Pohdintaan tulee myös silloisen tur-
vallisuuspolitiikan luonne. Ruotsihan 
turvasi valtakuntansa rajat käskemällä 
ja houkuttelemalla uudisasukkaat lä-
helle itärajaa. Kruununmiehet tiesivät, 
että asukkaat puolustaisivat rajaa ja 
sen lähellä olevia asumuksiaan kuin 
leijonat. Tältä pohjalta voikin selittyä 
esim. Vartiuksen, Kalliojoen, Lam-
masperän kuten myös Suomussalmen 
Hossan, Perangan tai Ylä-Vuokin 
vesireittien ylimmillä latvavesillä ja 
lähellä Venäjän rajaa olevien talojen 
synty, jo selvästi ennen Pietari Brahen 
aikaa. Olenkin sitä mieltä, että Kaarle 
IX:n Kainuun asuttaminen oli asutus-
politiikan lisäksi silloisen valtakunnan 
puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa. 
Kuhmonkin rajaseudun uudisasuttajat 
hevosineen olivat tavallaan rajanvar-
tijoita. 

Juhani Tauriainen
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Matti Halosen kertomana
Matti Halonen kertoo asuneensa Pa-
loniemessä 1950-luvulla. Tuolloin kylä 
oli rajamiesten asuinpaikka. Alueella 
oli kahdeksan rakennusta, joissa asui 
kahdeksantoista perhettä.

Perheiden isät kuljetettiin kuorma-
autoilla Jämäksen kasarmille töihin. 
Kylä on rakennettu puolustusvoimille 
välirauhan aikana. Itä-Suomen rajapi-
täjät olivat taistelutantereina, etenkin 
Jyrkänkoski ja Tyrävaara.

Toinen Paloniemen läheisyydessä 
ollut alue oli Salmenniemi. Sekin oli 
varuskunnan hallinnassa.

Alueelle rakennettiin tieverkko Jämäk-
sen yhdistyskeskukseen. ”Aluksi tulijoi-
den oli tyytyminen telttamajoitukseen, 
mutta myöhemmin tulivat katolliset 
rakennukset”, Halonen kertoo.

”Pataljoona rakensi vuonna 1940 
omin voimin alueelle esikunta -ja mie-
histöparakit, muonavarastot, autovajan, 
sairastuvan, saunat ja tallin. Talvi oli 
tulossa ja loput rakennukset rakennet-

tiin keväällä 1941. Käytössä olivat vain 
myrskylyhdyt ja öljyvalaisimet.” Samaan 
aikaan rakennettiin puolustusasemat 
Kiekinkoskelle ja Saunajärvelle. ”Va-
ruskunta nousi ripeästi ja hajosi vielä 
nopeammin”, kertoo Halonen silloisen 
everstiluutnantti Susitaipaleen sano-
neen.

Paloniemestä rajamiesten  
asuinalue
Sittemmin Paloniemi tuli rajamiesten 
asuinalue. Rakennuksissa oli pönttö-
uunit ja puuhellat tuomassa lämpöä 
asukkailleen. Käytössä oli ulkovessa, 
halkoliiteri, hevostalli ja kaksi saunaa”, 
muistelee Halonen.

Paloniemen savusauna paloi 50-luvun 
puolivälissä, mutta alueelle rakennettiin 
uusi. Rajavartiosto piti Halosen mukaan 
hyvää huolta henkilökunnastaan. Uusi 
saunakin sai nimekseen miljoonasauna.

Jämäksen kasarmi päättyi vuosina 
1959-1960.

Alue oli Metsähallituksen omistukses-
sa vuoteen 1967 asti. Sitten alueella 
alkoi uusi, vilkas kausi kun lomamat-
kailuyrittäjät vuokrasivat Paloniemen.

Ontojärven Lomakylään tuli matkaili-
joita Keski-Euroopasta. ”Paloniemessä 
oli paljon ohjelmallista toimintaa”, Halo-
nen sanoo.

”Oli rantajuhlia, kalaretkiä ja metsäs-
täjävierailuja.”

KUHMON PALONIEMI ENNEN JA TÄNÄÄN
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Ontojärven lomakyliltä Paloniemi 
seurakunnalle
Nimellä Ontojärven lomakylä Palo-
niemessä alettiin pitää rantajuhlia ja 
kalaretkiä. ”Metsästäjävierailuja varten 
oli paljon ohjelmallista toimintaa”, Matti 
Halonen kertoo.

Kahden eroi matkailuyrittäjän hallussa 
Paloniemi oli vuoteen 1974 asti.

Rajavartijoiden Paloniemi siirtyi seu-
rakunnan omistukseen vuonna 1975.

”Seurakunnan toiminta kylässä alkoi 
välittömästi”, täsmentää Halonen.

”Seurakunta sai kaupassa 8,8 heh-
taarin maa-alueet ja kiinteistöt, mutta 

ne olivat peruskorjausta vailla.”
Arkkitehti Hannu Pyykkönen suunnit-

teli Paloniemen kurssikeskuksen uuden 
päärakennuksen. Rakennus luovutettiin 
25.6.1987 ja vihkimysjuhlaa vietettin 
27.9.1987. Paloniemeen saatiin säh-
kölämmitys ja myös majoitustilat. Pa-
loniemen rakennuskustannukset olivat 
tuolloin 2,7 miljoonaa markkaa.

”Uusi rantasauna Ontosen upeaan 
rantamaisemaan on noussut vuonna 
2003.

Anu Piironen

MUISTOMERKIN PALJASTUS 
PALTAMON VARISNIEMEEN

jossa Leo Haverinen oli esittänyt asiaa 
puheenjohtaja Esko Haveriselle, joka 
oli luvannut, että sukuseura kustantaa 
muistomerkin, ja Kainuun Haveriset 
hoitavat asian käytännön järjestelyt.

Kesällä 2011 menimme Leo ja Reino 
Haverisen kanssa Kuhmosta Varis-
niemeen katsomaan merkin paikkaa, 
Leon oltua sitä ennen yhteydessä 
asiasta paikallisiin Varisniemen asuk-
kaisiin. Paikalliset asukkaat olivat 
erittäin myötämielisiä asian suhteen 
ja muutenkin kiinnostuneita Haveristen 
vaiheista alueella.

Varisniemen asukkaiden myötävaiku-
tuksella sopiva paikka muistomerkille 
löydettiin Rauhanniementien varresta 

14.8.2011 Sukuseuran sukukokouksen 
jälkeen lähti pieni joukko sukuseu-
ralaisia Paltamon Melalahden Varis-
niemeen, jonne Kainuun Haveriset 
olivat laittaneet muistomerkin, ja joka 
oli määrä paljastaa sukukokouksen ja 
kesäpäivien päätteeksi. 

Muistomerkki laitettiin Varisniemeen, 
koska v. 1553 Kainuun Haveristen esi-
isä Jakob Haffuer on tullut Säämingistä 
Oulujärven erämaihin ja asettunut 
asumaan Varisniemeen.

Ajatus muistomerkin laittamisesta 
Kainuun Haveristen kesken on ensi-
kerran tullut esille 2000 luvun alussa, 
mutta päätös  asiasta oli tehty suku-
seuran Kilpisjärven matkalla v. 2010 
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Paavo Väisäsen talon maalta. Kiitok-
set erityisesti paikallisista asukkaista 
Jorma Leinoselle ja Paavo Väisäselle 
myötävaikutuksesta muistomerkki-
hankkeessa.

Heinäkuussa kävimme sitten Reinon 
kanssa laittamassa Joensuun Kilpi-
tuotteelta tilatun messinkisen  muisto-
laatan aiemmin katsottuun kiveen, ja 
suojasimme sen odottamaan paljas-
tustilaisuutta.

Muistomerkin paljastustilaisuudessa 
kiveen kiinnitetyn laatan päältä pois-
tettiin suojaukset, ja Leo Haverinen piti 

esityksen Haveristen vaiheista Varis-
niemessä. Esityksessään Leo totesi, 
ettei elämä ollut helppoa  1560 – 1580 
luvuilla Oulujärven erämaissakaan, 
jolloin uudistaloja poltettiin ja ryöstettiin 
Karjalasta saapuvien ryöstelijöiden 
toimesta, ja osansa tästä saivat kokea 
myös Haffuerit,  joiden talot poltettiin 
useamman kerran. 

Esityksessä Leo totesi myös sen, että 
v. 1605 Varisniemen kylässä oli ollut 
7 veronmaksajaa, joista yksi on ollut 
Jakob Haffuerin poika Henrik Haffuer. 
Muistomerkin paljastustilaisuuteen 
osallistui yhteensä 15 henkeä, suku-
seuralaisia ja paikallisia lähitalojen 
asukkaita.

Martti Haverinen

Muistomerkki

Tilaisuuteen osallistuneet sukuseuralaiset ja Varisniemen asukkaat
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Miehet kuula
1.Martti Haverinen 9,58
2.Eero Haverinen  9,45
3.Eino Haverinen  8,81
4.Veikko Haverinen  7,82
5.Esko Piirainen 7,53
6.Reino Haverinen  6,89
7.Teppo Haverinen  6,86
8.Esko Haverinen  6,79
9.Juhani Tauriainen  6,18

10.Sakari Haverinen  5,64
Naiset kuula
1.Paula Haverinen  8,16
2.Eija Haverinen  6,79
3.Marja Haverinen  6,29
4.Ulla Haverinen  6,11
5.Martta Haverinen 5,65
6.Paula Pylvänäinen  5,62
7.Leena Enlund 5,32
8.Sisko Huotari 5,19
9.Saimi Haverinen  4,99

10.Anu Piironen  4,93
11.Riitta-Liisa Haverinen  4,55
12.Irene Haverinen 4,18
Miehet tikanheitto
1.Eero Haverinen  29
2.Martti Haverinen 27
3.Pentti Haverinen  22

4.Teppo Haverinen 22
5.Veikko Haverinen 18
6.Martti Ossi  17
7.Juhani Tauriainen  16
8.Eino Haverinen 15
9.Voitto Pulkkinen  15

10.Esko Haverinen  12

Sukuseuran kesäpäivillä kuhmossa  paloniemen leirikeskuksessa 
13.8.2011 käytyjen kuulantyönnön ja tikanheiton 

SUKUSEURAN MESTARUUSKISOJEN TULOKSET

Upean letin taakse kätkeytyy Pa-
loniemen kuulantyönnön mesta-
ruuskisojen naisten voittaja Paula 
Reinontytär Haverinen.
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Kevät 

Muheva multa hyppysissäni
valuu sormien lomista ruukunpohjalle
sirottuu sijoilleen kuivana
pehmeänä kuohkeanakin.

Kukkani juuret kiemurtelevat
multapaakun ympärillä
asettuvat ruukkuun
peittyvät multaan.

Varsi, kukat ja lehdet
tulvillaan janoa
vartovat  kastetta
uuden aamun valoa.

Anu Piironen

11.Usko Heikkinen  11
12.Esko Piirainen  10
13.Reino Haverinen 10
14.Sakari Haverinen 9
Naiset tikanheitto   
1.Riitta Haverinen  32
2.Paula Pylvänäinen  31
3.Sisko Huotari  31
4.Eija Haverinen  30
5.Kirsi Kärnä  29
6.Ulla Haverinen  28
7.Martta Haverinen  27
8.Anu Piiroinen  27
9.Marja-Liisa Haverinen 26

10.Sanni Marjanen  24
11.Saimi Haverinen  24
12.Leena Enlund  24
13.Paula Haverinen  19
14.Irene Haverinen  17
Lapset tikanheitto
1.Ira Shaughnessy  2

Kokosi Martti Haverinen
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Haveristen sukuseuran toimintavuosi 
on ollut normaalin toimintavuoden muo-
toinen. Vuosikokous pidettiin Kuhmon 
Paloniemen leirikeskuksessa 14.8.2011 
kaksipäiväisten kesäpäivien yhteydessä.

Sukukuntamme aktiivista perusta-
jajäsentä Leo Haverista muistettiin 
vuosikokouksen yhteydessä kukka-
tervehdyksellä, hänen täyttäessään 
80-vuotta.

Sukuseuran 2. muistolaatta paljastet-
tiin Paltamon Varisniemeen.

Vuosikokouksessa oli paikalla n 30 
henkilöä.  Kokouksessa hyväksyttiin 
edellisvuoden tilit ja vahvistettiin v 2011 
toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoar-
vio. Jäsenmaksuksi v 2011 hyväksyttiin 
20 euroa.

Puheenjohtajana jatkaa Esko Ha-
verinen ja erovuoroisista hallituksen 
jäsenistä Veikko Haverinen valittiin 
uudelleen.

Muut hallituksen jäsenet ovat Martti 
Haverinen, Reino Haverinen, Veikko 
Haverinen vpj, Marja - Leena Have-
rinen, Marja - Liisa Haverinen, Eeva 
Töyry ja Tuovi Häkli on sihteeri.

Pyällyspuulehden päätoimittaja on 
Anu Piironen. Heli Haverinen jatkaa 
taustatukena.

Sukuseura toteutti mieleenpainuvan ja 
lämminhenkisen sukuseuramatkan Vie-
nan Karjalaan 10.- 12.8.2011. Matkan 
hyvistä järjestelyistä iso kiitos matkatoi-
misto Matka-Kyllöselle. Matkakertomus 
valokuvineen julkaistaan seuraavassa 
Pyällyspuu - lehdessä.

Hallitus kokoontui 3 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 2011 tennista-
pahtuma on pidetty, lisäksi erilaiseen 
liikunnalliseen toimintaan (mm Helsinki 
maratonille) on osallistuttu monimuotoi-
sin tavoin.

Tiedotustoiminnassa on jatkettu Pyällys-
puu-lehden julkaisua, lehti on ilmestynyt 
1 kerran. Kokemuksia julkaisun uudesta 
menettelytavasta otetaan vastaan.

Sukuseuran Internet sivujen osoite on 
www.haveristensukuseura.fi.

TOIMINTAKERTOMUS 2011
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1.1.2011–31.12.2011 1.1.2010–31.12.2010

VARSINAINEN TOIMINTA

Lehden toimitus 1.331,39  1.238,60
Toimistokulut  216,75 342,98
Pankin kulut 180,75 159,77
Muut kulut 1.061,31 1.459,02
Varaston muutos 269,50  166,33
 3.059,70 3.366,70
   
VARAINHANKINTA

Saadut jäsenmaksut 4.020,00 3.980,00
Myynti 570,00 306,45
Korkotuotot 23,16 20,06
Muut tuotot 268,00 
 4.881,16 4.306,51

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ  
+ 1,821,46 € +938,81 €

HAVERISTEN SUKUSEURA RY
TULOSLASKEMA
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HAVERISTEN SUKUSEURA RY:N
T    A    S    E

31.12.2011  31.12.2010
VASTAAVAA

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Tavarat
Adressit 140,00 146,00
Isännänviiri 838,65 838,65
Vaakunat
Standaarit 25,23 5,23
Pinssit 97,00 104,00
Paidat 521,42 538,24
Kirjat 1.369,60 1.609,28
 2.991,90 3.261,40
Rahat ja pankkisaamiset
Kuhmon OP 9.712,57 7.571,61
 12.704,47 €  10.833,01 €

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Muut rahastot
Lahjarahasto 56,73 6,73
Edell.tilik.ylijäämä 10.820,78  9.880,97
Tilikauden yli/alijäämä + 1.821,46  +939,81 
  12.698,97  10.827,51
VIERAS PÄÄOMA
Siirtovelat 5,50  5,50
 5,50
 12.704,47 €  10.833,01 €
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TOIMINTASUUNNITELMA 2012

Haveristen sukuseuran toimintaa ohjaa 
seuran sääntöjen 2 §, jonka mukaan 
seuran tarkoitus on selvittää suvun pe-
rinteitä, edistää yhteenkuuluvaisuutta, 
järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, 
retkiä, kursseja, sekä kerätä ja arkistoi-
da sukua koskevaa tietoutta. Lisäksi tie-
toutta sukuseurastamme ympäröivään 
yhteiskuntaan lisätään.

Sukuseuran vuosikokous pidetään 
lauantaina 28.7.2012 klo 10.30 alkaen 
Helsingissä hotelli Arthurissa. 
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 määrä on pudotettu 
sääntöjen määräämälle alarajalle. Nyt 
on 6 jäsentä ja puheenjohtaja.

Sukuseuran jäsenrekisteriä ylläpidetään 
perinteiseen tapaan ja jäsenistön mää-
rää pyritään kaikin tavoin lisäämään

Liikunnallinen sukukuntamme järjes-
tää perinteisen Havercup 2012 ten-
nistapahtuman, lisäksi kaikenlaiseen 

liikunnalliseen toimintaan osallistutaan 
mahdollisimman monimuotoisin tavoin.

Tiedotustoiminnassa jatketaan Pyällys-
puu-lehden julkaisua, johon pyydetään 
yhä useampaa seuran jäsentä tuomaan 
oman rikkaan artikkelipanoksensa. Huo-
mautettakoon, että lehden päätoimittaja 
on vaihtunut.
Lehden toimitus on nyt koeluoteisesti 
1 kertaa vuodessa (keväällä) vähäisen 
artikkelimäärän vuoksi. Lehden kokoa 
pyritään (sivumäärää) samalla kasvat-
tamaan. 
Haveristen sukuseuran kotisivuja hyö-
dynnetään entistä enemmän sähköisen 
tiedonkulun levittämiseen sukukunnan 
keskuudessa ja kirjallisen materiaalin 
arkistoinnissa. Internet sivuille suunnit-
telemme sukukunnastamme kertovaa 
kuvagalleriaa.
Kehitetään jäsenistön sähköpostiosoit-
teiden keräämistä.

Sukuseuramme kirjasarjan seuraavia 
osia edistetään entistä mahtipontisem-
min.

Toteutetaan Sortavalan- / Valamon mat-
ka 20.–22.7.2012 matkatoimisto Matka-
Kyllösen johdolla.

Tulevien vuosien retkisuunnitelmia kar-
toitetaan menneiden vuosien tapaan. 
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  v.2011 Toteutunut v.2012 
KULUT
 Pyällyspuu 1500,00 1331,39 1500,00 
 Toimistokulut 250,00 216,75 250,00 
 Pankin kulut 200,00 180,75 200,00 
 Muut kulut 1900,00 1061,31 1300,00 
 Ostot/varaston muutos 0,00 269,50 0,00 
  3850,00 3059,70 3250,00 
     
VARAINHANKINTA     
 Saadut jäsenmaksut * 4000,00 4020,00 4200,00 
 Myynti 350,00 570,00 350,00 
 Muut tuotot 100,00 268,00 100,00 
 Korkotuotot 0,00 23,16 0,00 
  4450,00 4881,16 4650,00 
     
 erotus 600,00 1821,46 1400,00 
     
 *Jäsenmaksu vuonna 2012    
 20,00 €  

HAVERISTEN SUKUSEURA RY
TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012
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HALLITUKSEN JÄSENET

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

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

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

Marja Leena Haverinen, jäsenasiat
Limingankatu 5 B 26
90120  OULU 
puh. 045 279 7546
maija.haverinen@saunalahti.fi

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

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
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YHDYSHENKILÖT

SUKUJUTUT-ohjelma maksaa n. 130 euroa. Asiaan innos-
tuvat sukutietojen kerääjät voivat yhdistää tietonsa käyttämällä samaa 
ohjelmaa Ohjelma kannattaa tilata cd-levynä. Se on helppo asentaa 
ja siihen tulee vuoden ilmaiset päivitykset. Lisäksi tulee sukututkijan 
ATK-opaskirja 

ATK-Palvelut Luhtasaari, 

Oikokatu 2-4 A 2, 60100 Seinäjoki

Tilaukset:

puh.044 269 8765

sähköposti: sihteeri@sukujutut.fi

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
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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: Anu Piironen, 
Teerentie 6 a 7, KUOPIO, 

puh.044 260 6621 
anu.piironen@netti.fi 

Haveristen sukuseuran internet 
sivuja päivittää Heli Haverinen. 
Ne ovat luettavissa osoitteessa 
www.haveristensukuseura.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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