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Aika: Perjantai 2.8.2013 klo 20.00 
alkaen. 
Paikka: Hotelli Prichal Vienan Kemi.

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen toimihenkilöiden va-

linta
3. puheenjohtaja
4. sihteeri
5. kaksi ääntenlaskijaa
6. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
7. Todetaan kokouksen laillisuus ja 

päätösvaltaisuus
8. Kokouksen työjärjestyksen hyväk-

syminen
9. Muistamiset
10. Käsitellään vuoden 2012 toiminta-

kertomus
11. Esitellään vuoden 2012 tilinpäätös 

ja tilintarkastajien lausunto
12. Päätetään tilinpäätöksen vahvista-

misesta ja vastuuvapauden myön-
tämisestä tilivelvollisille

13. Esitetään ja vahvistetaan toiminta-
suunnitelma ja talousarvio vuodelle 
2013

14. Päätetään jäsenmaksun suuruus 
vuodelle 2013

15. Valitaan sukuseuran puheenjoh-
taja

16. Valitaan hallituksen jäsenet erovuo-
roisten tilalle (erovuorossa Veikko 
Haverinen, Laukaa)

17. Valitaan yhdyshenkilöt kotimaassa 
ja ulkomailla

18. Valitaan jäsenlehti Pyällyspuun 
päätoimittaja

19. Tilintarkastajien valinta
20. Käsitellään vuosikokousaloitteet
21. Päätetään vuoden 2014 vuosiko-

kouksen ja sukujuhlan pitopaikka 
(alustavasti on sovittu, Hämeenli-
nassa)

22.  Muut esille tulevat asiat 
23. Kokouksen päättäminen

Haveristen sukuseura ry:n vuosikokous
KOKOUSKUTSU /ESITYSLISTA
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Maailman meno jatkuu entiseen malliin, 
ennustettavuus tulevaan on suurissa 
ympyröissä vain viikkojen, ellei päivien 
mittainen. Toisilla haihtuu rahavarannot 
savuttomana bittiavaruuteen, kun on 
mennyt uskonto ja laskento sekaisin, 
uskottu on talouden ja vastikearvojen 
ikuiseen pysyvyyteen ja nousuun, 
mutta räknätty ei ole miten käy, jos 
bungalowit on tyhjillään ja laskut on 
maksamatta. Aseiden kalistelun uuti-
sointi kuuluu tietysti joka päivään, eikä 
se ole uhka vaan todellisuutta monessa 
piirissä, jos ei naapureista saa tap-
pelukumppania, tapellaan sitten kes-
kenään. Onneksi Suomessamme on 
riittänyt tämän sanansäilän heiluttelu, 
tosin välillä on välikappaleena, kuten 
susipolitiikassa, kiväärikin puhunut. 
Itse olin viime syksyn hirvijahdissa nä-
kemässä suuren maailman meininkiä, 
kun jahdin aikaan alueellemme ilmestyi 
kolme sutta. Olipa karvakuonoilla pe-
rässä monenlaista perässä kelkkailijaa, 
rauhallisimpia olivat poromiehet. Aina 
kun löytyy poronkorvat, se on puolitois-
tatonnia kuivaa rahaa – he sanoivat.
Sukuseuramme toimintaan on viime 
vuosina saatu entistä enemmän liitet-

tyä yhteismatkailua ympäri nykyisiä ja 
entisiä elin- ja asuinalueitamme. Viime 
kesänä oli erittäin mielenkiintoinen 
matka rajan taakse Valamoon ja Sorta-
valaan. Oli erittäin ilahduttavaa ja mie-
lenkiintoista huomata, kuinka paljon 
Valamossa korjataan ja saneerataan 
vanhoja pyhiä paikkoja ja laitetaan 
ympäristöä mainettaan vastaavaan 
kuntoon. Katselin Valamon laiturilta 
veteen, Laatokan vesi on kirkas, puh-
das ja roskista saasteeton. Valtava järvi 
se tietysti on. Turistivirta on kesäisin 
melkoinen, mutta se on johdettua ja 
ohjattua. Näytti siltä, ettei yksityisve-
neilyä saarelle sallittane. Paula teki 
ansiokkaasti matkakertomuksen, joka 
on toisaalla lehdessämme.

Sukuseuramme vuosikokous oli Hel-
singissä Hotelli Arthurissa 28.7.2012 ja 
paikalla oli tusinan verran sukuseuran 
jäsenkuntaa. Vuosikokouksessa kat-
sottiin mitä mennyt aika oli virallisten 
asiakirjojen mukaan mukanaan tuonut 
ja lyötiin lukkoon tulevaisuuden suun-
nitelmat, joita uusi hallitus toimeen-
panee.  Hallituksen kokoonpanoa on 
pienennetty sääntöjen sallimalle alara-

ARVOISAT HAVERISTEN SUKUSEURALAISET
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jalle eli 6 henkilöön, hallituksen ns syk-
sykokous on jätetty pois.  Anu Piironen 
hoitaa lehtemme päätoimittajan asiat, 
sukuseuramme nettisivujen ylläpidon 
Heli hoitaa edelleenkin. Meillä on hie-
man positiivinen ongelma toiminnas-
samme ja nyt kartoitamme sille ratkai-
sua. Meille on kertynyt varantoa, jolle 
tulee löytää hyviä toimintaa elvyttäviä 
kohteita. Olemme ajatelleet kohdentaa 
pientä rahallista tukea esim 
yhteisliikunnallisia kohteita 
varten, osallistumismaksujen 
yms muodossa. Otamme hal-
lituksessa mielellään vastaan 
hyviä lisäehdotuksia. Yksilö-, 
tai henkilökohtaista tukea ei 
ole tarkoitus antaa.

Lehtemme sivuilla on vuo-
sikokousmateriaali ja kerto-
muksia mm sukuseuramme matkasta. 
Seuraava vuosikokous on Solovetskin 
matkan yhteydessä Vienan Kemissä, 
Hotelli Prichalissa  2.8.2013. Sukuseu-
ran tulevan kesän matkasuunnitelma 
on toisaalla lehdessämme, joukolla 
mukaan Solovetskiin ja Valkoiselle 
merelle.

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

Esko Haverinen
Puheenjohtaja
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TIESITTEKÖ ETTÄ...

Bradley Jay Peterson 
27.7.1960 -  20.11.2011
Häntä jäivät kaipamaan George ja 
Josephine Haverinen Peterson, kaksi 
veljeä, kolme sisarta ja kaikki jotka 
tunsivat hänet. 

Georg Harald Peterson 
16.4.1928 - 16.1.2013
Häntä jäivät kaipaamaan vaimo Jo-
sephine Haverinen Peterson, viisi 
lasta perheineen, sisko, veli, 17 las-
tenlasta ja 13 lastenlastenlasta.

*Georg otti osaa Korean sotaan ker-
santtina vuonna 1951.

Josephine on Isak Iikka Haverisen 
nuorimman pojan Jalmarin tytär. 
Josephine ja George vierailivat tyt-
tären ja pojan kanssa Suomessa ja 
Ruotsissa vuonna 2001. (Tieto/Leo 
Haverinen)

Rakas mieheni, isämme ja 
pappamme

Sulo Olavi
HAVERINEN
* 21.08.1931  Utajärvi

✝ 01.08.2012  Oulu

Rakkaudella kaivaten ja 
kiittäen
Laura
Heikki
Hannu ja Marja-Liisa
Hanna-Maria ja Sanna
sukulaiset ja ystävät

Elon polkua yhdessä 
kuljettiin, pitkä taival yhteistä 
matkaa. Sinä ensiksi saavutit 
matkan pään, minun täytyy 
yksin jatkaa.

Laura

Jäi ahkera työsi muistoksi 
meille, hyvän sydämes 
ohjeet elämän teille.
Sä aina muistit ja huolta 
kannoit, et paljon pyytänyt 
vaan kaikkesi annoit.

Lapset ja lastenlapset

Muistoissa:
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70 vuotta täytti 26.8.2012 Reino A. 
Haverinen Oulusta.

Teppo Haverinen täytti 70 
29.9.2012.

Juhlia vietettiin Tepon syntymäkodis-
sa Kuhmossa Lauvuskylän Lapiovaa-
ralla.

Kiitos kaikille paikalla olleille. Te teitte 
juhlasta juhlan.

Kuhmon Lauvuskylän Haveristen 
kanssa yhteistä taivalta elämänsä 
vaiheissa matkannut Timo Marjanen 
täyttää 85 vuotta helatorstaina. 

Haveristen suvun ilot, surut, ystä-
vyyden ja luotettavuuden on Timo-
kin saanut vuosikymmenien aikana 
monissa tilanteissa kokea todeksi. 
Syntymäpäivää hän juhlistaa lasten 
ja lastenlasten kanssa.

Perheuutisia:

Kimmo Halosen ja Sanna Toivolan 
perheeseen syntyi 10.9.2012 Turus-
sa poika, joka sai nimekseen Eetu 
Ukko Kaleva Halonen.
Kuvan lähetti mummi Pirjo Halonen

Sara (o.s. Marjanen) ja Karri Aho-
nen vihittiin Suomenlinnan kirkossa 
Helsingissä helteisenä lauantaina 
28.7.2012.
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Muistokirjoitus:

Helli syntyi talvisodan alla 15.8.1939 
Hirvelän kylän Kivelään 10-lapsisen 
perheen kuopukseksi. Helli oli muu-
taman kuukauden ikäinen, kun perhe 
joutui lähtemään evakkoon Nivalaan.

Helli kävi Kainuun Kristillisen opis-
ton Mieslahdessa vuonna 1956-57  ja 
vuonna 1960 hän valmistui Raudasky-
län Kristillisen opiston kodinhoitajakou-
lutuksesta kodinhoitajaksi. Helli toimi 
39 vuotta kodinhoitajana eläkkeelle 
jäämiseensä asti. Hellin työuran alku-
aikoina kodinhoitajan työ oli erilaista 
kun nykyään. Silloin toimittiin enem-
män lapsiperheissä, nykyään se on 

enemmän vanhustyötä.  Ennen ei ollut 
kodinkoneita vaan kaikki tehtiin käsin.  
Kodinhoitajalle kuului myös lehmien 
hoitaminen. Autoja ei ollut käytössä 
vaan perukkaan mentiin linja-autolla. 
Kodinhoitajat olivat perheissä viikkoja.  
Helli koki kodinhoitajan työn kutsumus-
työnä ja hän halusi auttaa, hän antautui 
työhönsä. Tämä käy ilmi myös hänen 
työtodistuksestaan vuodelta 1964.

”Itseään säästämättä ja työtuntejaan 
lukematta on hän toiminut monesti 
hyvinkin vaikeissa olosuhteissa. Työs-
sään on hän pyrkinyt  toimimaan autet-
tavien perheiden edun mukaisesti”.

Helli Hartikainen 
(o.s. Haverinen) 
15.8.1939 - 17.7.2012
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Helli avioitui Veikon kanssa ja heille 
syntyi 3 lasta, tyttö ja 2 poikaa. Veikon 
kuoltua 1983 Helli jäi lasten kanssa. 
Hellin ollessa perukkamatkoilla jopa 
parikin viikkoa kerrallaan ei omat 
lapsetkaan jäänet ilman hoitoa. Hellin 
siskot pitivät huolta lapsista.

Helli oli hyvin toimelias, sosiaalinen 
ja lämmin ihminen. Hänellä oli laaja 
tuttavapiiri: hänen ovensa olivat aina 
auki niin sukulaisille kuin tuttavillekin. 
Monet muistavat hänet yhteisvastuu-
keräyksen tarmokkaana  kerääjänä. 
Hän oli aktiivisesti mukana seura-
kunnan toiminnassa ja ystävänpal-
velussa, hän kävi monen yksinäisen 
vanhuksen luona ja oli sairaiden 
tukena. Hyväntekeväisyys ja toisten 
auttaminen olivat hänen sydäntään 
lähellä.

Hän oli elämänmyönteinen ja vaik-
ka hänellä oli vastoinkäymisiä, hän 
näki elämänsä positiivisena.  Hän oli 
selviytyjä. Hän oli perinteen vaalija ja 
siirsi perinteitä seuraavalle sukupol-
velle. Hän muisti ystävien ja läheisten 
merkkipäivät. Hän hoiti myös suvun 
hautoja ja muisti vainajia kynttilöillä. 

Hän osallistui aktiivisesti myös Have-
risten suvun tilaisuuksiin.

Helli liikkui mielellään polkupyörällä 
ja niinpä hänet nähtiinkin usein sekä 
kesä- että talvisäällä liikkeellä pyöräl-
lään, välillä sitä taluttaen.

Helli opetti lapsilleen iltarukouksen 
ja se luettiin joka ilta nukkumaan käy-
dessä. Todennäköisesti Helli on tätä 
myös lukenut niille monille lapsille joita 
on ollut hoitamassa.  

”Rakas Jeesus siunaa meitä,
anna meille enkeleitä,
siivillänsä meitä peitä,
älä meitä koskaan heitä. Aamen.”

Helli kuoli äkillisen ja vaikean sai-
rauden murtamana 17.7.2012. Helliä 
jäivät kaipaamaan laaja tuttava piiri 
sekä sukulaiset.

Veljentytär Sylvi Haverinen ja 
Hellin lapset.
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Iikka syntyi vuonna 1854 Johan Ha-
verisen (s.26.4.1820) ja Anna Leino-
sen (s.1821) katraaseen neljänneksi 
lapseksi:

Vanhin lapsista oli Tuomas 14.5.1843-
22.5.1868. Sitten Caisa Loviisa 
12.3.1848-12.3.?. Kolmas lapsi oli 
Johan (Jussi) 6.7.1851-18.9.1916 ja 
neljäntenä Amerikkaan muuttanut Iisak 
Iikka 7.6.1854-23.12.1935. Viimei-
simmät sisarista olivat Anders (Antti) 
14.2.1858-9.12.1921 ja Lars (Lauri)  
18.1.1864-13.12.1923.

Kantola ja Onnela 
Rekulanvaaralla
Tuomas Haverinen (s.1787) oli Johan 
Haverisen isä (s.1820). Hän tuli Ter-
volaan, nykyisen Timonniemen koulun 
lähellä olevan, Ainolan talon kohdalle, 
Liimatan suvun kanssa asukkaaksi 
noin 1855. Myöhemmin Liimatat läh-
tivät Venäjälle. Tuomas Haverisen 
pojanpoika Johan (Jussi s.1851)  tuli 
yhdysmieheksi Rekulaan Antti Tampi-
on kanssa 1875-1880. Isossa jaossa 
yhdistyivät Tervolan ja Rekulan talot. 
Metsää oli yhteensä noin 440 hehtaa-

ria. Tervolan taloa sanottiin Liimatan 
autioksi. Rippikirjojen mukaan Reku-
lassa oli paljon asukkaita monessa 
polvessa.

Johan huolehti Antista kuolemaan 
asti.

Myöhemmin koko suuri perhe muutti 
Tervolasta Rekulanvaaralle hallan 
vuoksi. Isä Juho ja toiset veljet aloittivat 
rakentamaan Kantolaa. He siirsivät 
Tervolasta rakennuksia, aittoja, riihen 
ja Kantolan talon hirsiä. Riihi toimi yh-
teisenä saunana.

Kantolan talo oli nykyisen Onne-
lan tilalla. Siinä asuivat Antti ja Lauri 
emäntiensä kanssa. Talossa oli kaksi 
rakennusta, joitten välillä oli läpiajet-
tava porstua. Talojen välistä kulki 
vanha kesätie. Ikivanha kirkkotie tuli 
Vuosangasta ym. perukasta päin. Alla 
rinteessä on Kirkkokallio, mikä myös 
todistaa, että se oli kirkkotie. Tuuli-
myllynkin miehet rakensivat Tervolan 
hirsistä seppä Matin (s.1817) avus-
tuksella. Navetat rakennettiin myös ja 
niiden välillä oli tanhuat. Myöhemmin 
kun ajettiin veljesten kesken peltoja ja 
metsiä, Antti siirsi oman talon nykyisen 

Maastamuuttaneen Iisak Iikka Haverisen 
elämänvaiheita
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Kantolan kohdalle ja halusi pitää talon 
nimen omanaan. Lauri pani talonsa 
nimeksi Onnela. Kantola rakennettiin 
noin vuonna 1918 ja Onnela sen jäl-
keen. Maanjako tapahtui kauppakirjan 
mukaan vuonna 1916.

Iikan kaveri Kämäräinen
Iikka meni naimisiin Kaisa Loviisa 
Komulaisen (19.1.1859- 7.2.1930) 
kanssa. Heille syntyi poika Juho 
vuonna 1878. Iikka kertoi valinneensa 
kahdeksan tytön parvesta Loviisan 
itselleen emännäksi. Iiikka oli rohkea 
seikkailijaluonne ja niinpä hän aikoi 
suunnitella lähtöä Norjan rannikolle. 
Juho poika käärittiin kahden lampaan 
taljaan ja lähdettiin porolla ajamaan 
kohti pohjoista. Iikka sanoi Kaisa-Lo-
viisalle: ”Kato nyt viimeisen kerran Re-
kulanvaaraa.” Matkalla pororaidossa 
ajaessa matkalaiset olisivat yöpyneet 
lumikiepissä, mutta Iikka oli hypännyt 
ohjaksiin ja ajanut edessä olevaan 
kylään. Viimein he saapuivat Norjan 
rannikolle. Ryssänrannalle niinkuin Ed-
ward Samuelsson (Iikan tyttärenpoika) 
kertoi Kantolassa käydessään. Norjas-
sa Iikka ja Loviisa asuivat neljätoista 
vuotta. Heille syntyi siellä seitsemän 
lasta. Kalastus oli tärkein elinkeino 
metsätöiden ja maatalouden lisäksi.

Norjassa Iikalla ja Loviisalla oli Kuu-
samosta lähtenyt, hyvä perhetuttu 
Samuel Kämäräinen, jonka kanssa he 
yhdessä kalastelivat.

Perinnetieto kertoo Iikan Norjassa 
ollessa kulkeneen kaverin kanssa sau-
nan ohi, jossa oli miehiä kylpemässä. 
Huumorimielessä Iikka oli nykäissyt 
oven auki sillä seurauksella, että sara-
nat ovesta irtosivat. Siitä olivat kylpijät 
suuttuneet ja aikoneet kivittää Iikkaa. 
Kaveri oli selittänyt saunamiehille, että 
älkää välittäkö koska tämä mies ei ole 
ihan normaali. Niin Iikka pelastui kivi-

Farmarit Jacob Hepola ja Iikka 
Haverinen kuvattuina noin vuonna 
1918.
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tykseltä. Samuel Kämäräinen oli ollut 
kalastelemassa miesten kanssa. He 
joutuivat tuulessa merihätään. Vene 
kaatui ja kaikki muut hukkuivat paitsi 
Samuel, joka pääsi aaltojen mukana 
rantaan. Hän oli kovin kylmettynyt ja 
tajuton kun eräs nainen pelasti hänet 
ja hoiti terveeksi. Meni kaksi viikkoa ja 
Samuelin luultiin jo hukkuneen. Virot-
tuaan Kämäräinen käveli kotiinsa. Sen 
jälkeen Samuelilla tuli päätös lähteä 
Amerikkaan. Rautatiekomppaniat 
markkinoivat, että Pohjois-Amerikassa 
annetaan maahanmuuttajille melkein 
ilmaiseksi maata. Samuel toteutti 
suunnitelmansa. 

Iikkakin matkasi 
Minnesotaan
Iiikka lähti Amerikkaan elukkalaivassa 
vähän myöhemmin noin vuonna 1891. 
Loviisa jäi Norjan rannikolle kahdeksan 

lapsen kanssa vielä noin kolmeksi 
vuodeksi.

Minnesota oli maisemiltaan paljon 
Suomen oloinen. Oli metsiä ja paljon 
järviä. Maa oli paljon viljavampaa eikä 
niin kivistä kuin oli Rekulanvaaralla. 
Intiaanit olivat naapureina ja olivat 
taitavia kalastamaan. Haveriset pär-
jäsivät intiaanien kanssa hyvin. Pai-
kannimetkin olivat intiaanien antamia. 
Red Eye Townchip Wadewa oli osoite, 
jonne Iikka asettui aluksi asumaan 
maakuoppaan. Hän sai myöhemmin 
katon pään päälle ja pellot kasvamaan 
viljaa. Järvissä oli kalaa ja metsässä 
riistaa. Iikka lähetti noin kahden vuo-
den kuluttua Loviisalle ja perheelleen 
tiketit matkaa varten. Samuel Kämäräi-
nen oli suureksi avuksi aluksi. Loviisa 
saapuikin lastensa kanssa miehensä 
luo. Siellä heille syntyi vielä tyttö Hilma 
ja poika Jalmari. Iikka oli tyytyväinen 

Suomessa vierail-
lut, Iikan pojan-
poika Leonard Ha-
verinen ajamassa 
kotitekoista trakto-
riaan heinäkuussa 
vuonna 1937.
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ratkaisuunsa ja oli kehaissut, että hä-
nellä on jo Minnesotassa enemmän 
vehnää laarissa kuin Rekulanvaaralla 
yhteensä kolmessa talossa rukiita. 
Myöhemmin kun pojat kasvoivat, Iikka 
viljeli heidän kanssaan suurta farmia. 

Sillanrakentaja 
Edward Samuelson 
Lapset kasvoivat aikuisiksi ja yksi tyt-
tö Amanda meni naimisiin Ollilaisen 
kanssa. Hän kirjoitti aikanaan serkul-
leen, Leon isälle Eemelille Kantolaan 
ja lähetti paketteja sodan jälkeen.

Toinen tytöistä Johanna (Hanna) 
meni naimisiin Samuel Kämäräisen 
pojan kanssa. Heidän poikansa oli 
Edward Samuelson. Kämäräisen nimi 
vaihdettiin Samuelsoniksi koska kirjuri 
ei osannut kirjoittaa Kämäräistä.

Perinnetieto kertoo: Kun joku tuli 
Suomesta ja Kuhmosta käymään 
Iikan ollessa niittämässä, hän heitti 
heti viikatteen käsistään ja kiirehti 
kuulumisille.

Laurin tyttö Alma, Onnelasta meni 
myös myöhemmin Amerikkaan sulha-
sensa perässä. Hän oli Iikan lähisuku-
lainen (Iikka oli Alman setä.)

Myöhemmin kun pojat tekivät ras-
kaimmat työt oli Iikalla aikaa ajella 
hevoskieseillä pitkin kyliä.

Edwars Samuelson oli sillanraken-
taja Suomeen. Hän vieraili Suomessa 
1953 ensimmäisen kerran. Silloin 
Edward pani merkille, että maata-
louden ym. kehitys oli paljon jäljessä 
Minnesotaan verrattuna. Myöhemmin 
1980-luvulla käydessään Edward ker-
toi, että Suomessa on menty kovasti 
eteenpäin ja ollaan Amerikan tasolla. 
Edward Samuelson vieraili Kuhmos-
sa yhteensä viisi kertaa. Mukanaan 
hänellä oli aina joku veli tai serkku. 
Kerran hänellä oli norjansukuinen nuo-
rikko Leona mukana. He viipyivät noin 
kaksi viikkoa ja yöpyivät enimmäkseen 
Kantolassa. Kerran he kävivät veljensä 
kanssa Kuusamossakin tapaamassa 
Kämäräisiä. Vielä viimeisenä keväänä 
Edward kirjoitti ikävöivänsä Suomeen 
ja lupasi käydä vielä, mutta äkillinen 
sydänkohtaus lopetti hänen maallisen 
vaelluksensa. Iikka Haverisen jälkeläi-
siä vieraili niihin aikoihin yli kymmenen 
henkilöä ja jotkut useita kertoja.

Josephine ja George Peterson kä-
vivät noin kaksitoista vuotta sitten. 
Heillä oli tytär ja poika mukanaan. 
Olisi mukavaa jos yhteydenpito jatkuisi 
nuoremmissakin polvissa. 

Leo ja Saimi Haverinen.
Kuvat: Leo ja Saimi Haverisen 

kotialbumi
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SUKUHISTORIAN KUVAKATSAUS

Mirjaa, Anua ja Lumikkia edeltäneet sukupolvet Kuhmossa
Kuvat: Mirja Marjasen(1931-2007) kotialbumi

Karhunkierros vuonna 1928 Lapiovaa-
ran talon edessä Kuhmossa. Kustaava 
Haverinen (Mirja Marjasen mummo) 
essuineen reen takana keskellä.

Lapiovaaran väkeä Kuhmon Lau-
vuksella asettautuneena kuvattaviksi 
vuonna 1927.

Oikealla ylhäällä Matti Haverinen 
(Mirja Marjasen isä ja Anu Piirosen 
ukki) ensimmäisen nuorikkonsa Mar-
tan, Vienon, Kaisan ja lettipäisen sis-
konsa Siirin kanssa.

Edessä oikealla istuu Matin isä Jussi 
Haverinen ja äiti Kustaava Haverinen. 
Vanhempien keskellä Matin veli Armas 
Haverinen. Reunimmaisena vasem-
malla apulainen.

Perhepotretissa Kerttu ja Martta Ah-
tonen sisarineen sekä vanhemmat 
Anna-Mari Ahtonen (s.1875) ja Iisakki 
Ahtonen (s.1873) 

Kerttu Ahtonen (myöh. Haverinen) on 
kuvassa 2.lapsi vasemmalla. Kuvassa 
3.lapsi vasemmalta, äitinsä Anna-Ma-
rin takana on Martta Ahtonen (myöh.
Haverinen) Martta Haverinen oli Mirja 
Marjasen (s.Haverinen) äiti ja Anu Pii-
rosen (s. Marjanen) mummo.
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Perjantai 20.7.2012
Lähdimme Kuhmon linja-autoasemalta 
klo 07.00. Väsyneet matkustajat saivat 
kahvia vasta ensimmäisellä pysäh-
dyksellä Kolinportilla Juukassa.  Sen 
jälkeen saimme odotella ruokataukoa 
seuraavaan pysähdykseen asti Joen-
suun ABC-Siihtalalle. 

Tohmajärveltä meidän seuraamme 
liittyivät viimeiset matkustajat (jotka toi-
vat mukanaan ison laatikon mansikoi-
ta!) ja siitä jatkettiin matkaa Värtsilän 
rajanylityspaikalle. Passintarkastusta 
odotellessa saimme nauraa jollekin 
rekkakuskille, joka meinasi viedä puo-
min mennessään. Tullista selvittyäm-
me pysähdyimme vaihtamaan rahaa 
ja tekemään pikku ostoksia pieneen 
kauppaan. Sitten jatkuikin kuoppainen 
matka kohti Sortavalaa, nimittäin tie 
oli osittain niin huono, että linja-auton 
takaosassa kirjaimellisesti hypittiin 
penkillä eestaas! Perille saavuttuam-
me majoituimme Hotelli Sortavalaan, 
jonka jälkeen lähdimme opastetulle 
kaupunkikierrokselle meidän pikku-
bussilla.  Kaupunkikierroksen jälkeen 
meille tarjoiltiin päivällinen hotellimme 
ravintolassa. Sen jälkeen ei ollut enää 
mitään ohjelmassa, joten saimme va-
paasti käydä mm. tekemässä ostoksia 
hotellin viereisessä olevassa pienessä 
ostoskeskuksessa. 

Lauantai 21.7.2012
Päivä alkoi hotellin tarjoamalla aa-
miaisella, jonka jälkeen ohjelmassa 

oli lähtö satamaan ja sieltä kantosii-
pialuksella kohti Valamoa. Valamoon 
saavuttuamme, meitä vastassa oli 
opas, jonka johdolla lähdimme noin 2 
h kestävälle luostarikierrokselle. Luos-
tarin alueelle tullessamme ohjelmassa 
oli heti ensimmäisenä noin 20min. 
kestävä kirkkolaulukonsertti, jonka 
jälkeen suuntasimme itse luostariin. 
Luostarin sisäpihalle pääsy vaati, että 
naiset laittoivat huivit päähän, peittivät 
olkapäät ja myös pitkä, nilkkoihin asti 
oleva hame oli oltava. Sekä huiveja, 
että kietaisuhameita sai ottaa lainaksi 
luostarin portilta. Miehillä taas piti olla 
pitkät housut jalassa. Luostari oli upea, 
vaikkakin sen tornit olivat remontissa. 
Kävimme myös tutustumassa luosta-
rin hautausmaahan ja saimme vähän 
aikaa katsella ja ostella satamassa 
olevista kojuista matkamuistoja. Sen 
jälkeen siirryimme kantosiipialuksella 
Valamon pääsaaren toiselle puolelle, 
jossa meillä oli ruokailu. Ruokailtuam-
me kävimme tutustumassa alueella 
oleviin skiittoihin, kierreltiin jälleen 

Haveristen sukuseuran matka
20.–22.7.2012 Sortavala-Valamo
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kerran matkamuistokojuissa (jokaises-
sa oli myynnissä samoja tavaroita eri 
hinnoilla) ja odottelimme satamassa 
kantosiipialustamme, jolla päästiin 
takaisin Sortavalaan. Tässä välissä 
kerkisimme ottaa muutaman ryhmäku-
van meidän porukastamme. Sortava-
lassa halukkaat pääsivät tutustumaan 
puuateljeehen ja muut saivat kierrellä 
kaupunkia. Myöhemmin kävimme 

porukalla syömässä ravintolassa päi-
vällistä, jossa saimme suolaista kahvia 
jälkiruoaksi. Loppuillaksi ei ollut muuta 
sovittua ohjelmaa. 

Sunnuntai 22.7.2012
Aamiaisen jälkeen keräsimme kimpsut 
ja kampsut kasaan, ja kirjauduimme 
ulos hotellistamme. Pysähdyimme 
matkalla hienolla levähdyspaikalla, 
jossa saimme katsella pientä koskea 
ja tietenkin otimme matkamme viimei-
simpiä kuvia. Ennen rajanylityspaikkaa 
pysähdyimme taas samaisessa pie-
nessä kaupassa, jossa tullessamme 
vaihdoimme rahaa. Rajaa ylittäessä 
teimme pakolliset (viimeiset) ostokset 
Tax-free kaupassa. Pidimme paluumat-
kan ensimmäisen kahvitauon Tohma-
järvellä. Nälkä alkoi kurnia vatsassa, 
joten pidimme ruokatauon Joensuun 
ABC:llä. Nurmeksessa pysähdyim-
me viimeisen kerran kahville ja sieltä 
ajoimme suoriltaan Kuhmoon. 

Matkamme onnistui kaikin puolin 
hyvin, vaikkakin hotellissa olisi ollut 
parantamisen varaa. Meillä oli myös 
erinomainen matkanjohtaja ja mu-
kava bussikuski. Ja mikä tärkeintä; 
hyvä seurue! Kiitos kaikille mukavasta 
matkasta!

Seuraavaa 
matkaa 

odotellessa: 
Paula ja 

Outi  
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Kävimpä tuossa lauantaina 9.2.2012 
taas rehveltämässä Puruveden jäällä, 
kun tuli taas sorrattua nuo talviverkot 
veteen tutuille kalapaikoille Vaaran 
kylälle, tarkemmin Petrinsaaren tun-
tumaan.

Tällä kertaa oli järvi annillaan ja 
onnistui kampeamaan jäälle kuvan 
mukaisen haukimamman. Kaunko lie 
muori noita karin kupeita partioinut on 
vielä arvoitus, mutta sekin selvinnee 
aikaa myöten suomunäytteistä.

 
Mamma oli siis uija pulahtanut 

naapurini Luukkaisen Masan kanssa  
virittämääni 60 mm ja 3 m korkeaan 
verkkoon, pyyvys on noin 15 metrin 
syvyydessä. Verkon on muuten pau-
lottanut Jääskeläisen Masa Kiteen 
Taipaleelta.

Jo jäällä naapuri jataa kokeneen 
Vaaran kylätalon isännän Mikko Lauk-
kasen kanssa tuumailtiin, että nyt taisi 
tulla kalakilpailuun kelpaava vonkale. 
Joten eikun suunta Punkasalmeen ja 
K-kauppaan kysymään josko löytyisi 
puntaria. Yksissä tuumin kauppias 
Markon kanssa kala vaa-alle, mutta 
yllätys oli melkomoinen kun puntari 
ei ottanut kalaa päälleen , eli asteikot 
loppu kesken. Siinä sitä piti hetki tovi 
taivastella, että on tosiaan noin paina-
va ja missäs on seuraava paikka missä 
voisi kopaista. Shellin huoltoasemalla 
yritettiin seuraavaksi Lötjösen Markon 
kanssa, mutta ei sitä peeveliä suatu 
kunnolla vaa-alle, vuoron perrään joko 
turpa tai pyrstö viisti lattiaa.

Tervehdys täältä Kiteen Tasapäästä.

 
Niinpä suuntasin sokotan nokan kohti 

kotipihhoo ja matkalla pätkähti piähän, 
että onhan se Kesälahdella kalafirma 
siinä aivan 6-tien kuppeessa, joten 
koukkasu siis sinne.

Kalatuurilta löyty Leskisen Marika ja 
hänen avustuksellaan mamma saatiin 
akkiloitua puntariin. Ihan piti kaks ker-
taa tarkistaa mitä tikitaali näytti.

Vaaka pysähtyi lukemaan 18,4 kg ja 
pituutta oli 125 cm ja ympärystäkin 69 
cm. Kippis ja kulaus siinä se on mei-



17

käläisen yli 40 vuotisen kalataipaleen 
suurin saalis käsissä.
Kalasta napsi kuvia useampikin, mutta 
liitteenä Ilkka Räinän ottama kuva.

HAVERISTEN SOLOVETSKIN MATKA  2.-4.8.2013

PS. kala on vielä kokonaisena pakka-
sessa täällä Tasapäässä.
Kalan muuten sai Arto Haverinen 
Tasapääntie 7B 82430 Puhos 
0400 377 879.

perjantai 2.8.
06.00 Kuhmo, linja-autoasema
06.45 Vartius, tulliasema
09.45 Kostamus (Venäjän aikaa)
Jatketaan reittiä Tiiksa-Rukajärvi-

Venäjän Kemi
Päivällinen ja majoittuminen Hotelli 

Prichal

lauantai 3.8.
08.00 Aamiainen
09.00 Laiva Solovetskin saarelle, 

noin 2 ½ h  
Opastettu luostarikierros, 
lounas  
Paikallisella bussilla käynti 
Sekirnajavuorella ja puistossa

17.00 Laivamatka Kemiin, päivällinen 
ja majoittuminen Kemissä

sunnuntai 4.8.
08.00 Aamiainen, jonka jälkeen 

samaa reittiä paluumatkalle 
Kostamuksessa viimeisiä os-
toksia

21.00 Kuhmossa

Matkan hinta  420 €/henkilö, joka 
sisältää
• bussimatka
• hotellimajoitus kahden hengen 
huoneissa ja mainitut ateriat
• laivamatka
• luostarikierros ja Sekirnaja

Lisämaksu yhden hengen huonees-
ta 50 €
Lisämaksusta viisumi 80 €/henkilö

Viisumia varten tarvitaan anomus-
kaavake, 1 valokuva ja passikopio ja 
todistus matkavakuutuksesta 20.6. 
mennessä.
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Haveristen sukuseuran hallituksen 
puheenjohtaja Esko Haverinen, sih-
teeri Tuovi Häkli ja jäsenet Veikko 
Haverinen, Reino Haverinen, Martti 
Haverinen ja Maija Haverinen, Eeva 
Töyry sekä Anu Piironen sukuseuran 
Pyällyspuu lehdestä kokoontuivat 
Kajaanissa ravintola Wanha Kellarin 
kabinetissa lauantaina 2.3.2013.

Sovittiin, että suku voisi vaihtaa kuu-
lumisiaan myös sosiaalisessa medias-
sa esimerkiksi facebookissa.(savoksi 
nuamakirja)

Facebookin perustaja on Mark 
Zuckerberg. Mainosrahoitteisen face-
bookyhteisön kotipesä on Kalifornias-
sa Amerikassa.

Jokainen voi rekisteröityä omilla 
tiedoillaan jäseneksi facebookiin. 
Sivustoilla on kätevä kommentoida 
tapahtumia ja käydä kaverin sivulla 
katsastamassa facebook kaverin 
päivityksiä eli kuulumisia. Myös omia 
valokuvia on kiva laittaa facebookiin. 
Jokainen valitsee facebookissa itse 
omat kaverinsa. Jollakin voi olla  viisi 
facebook kaveria, jollakin viisisataa tai 
viisituhatta. Facebook on maailman-
laajuinen ja siten se mahdollistaa myös 
ulkomailla asuvien sukulaisten osal-

Yhteydenpito on nopeaa facebookissa

listumisen facebook kommentointiin. 
Virtuaalielämä internetissä laajentaa 
lisäksi myös oikeaa elämää.

Haveriset voivat laajentaa facebookin 
kaveripiiriä kaukaisiinkin sukulaisiin. 
Se vilkastuttaa suvun yhteydenpitoa 
ja mahdollistaa  kaikkien Haveristen ja 
Haveristen jälkeläisten reaaliaikaisen 
yhteydenpidon.

*Jos et ole vielä facebookissa – aloita 
menemällä tietokoneellasi osoittee-
seen www.facebook.fi ja etsi sivun 
oikeasta ylälaidasta teksti rekisteröidy. 
Tarkemmat tiedot saat seuraamalla 
facebook sivuston omia ohjeita. 

Facebookin profiilikuvassa Anu Pii-
ronen tyttärensä Lumikki Piirosen 
kuvaamana jouluna 2012.
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Haveristen vaakunareliefi

Reliefi on 18 cm korkea ja 14 cm 
leveä ja 2 cm paksulla puisella 
alustalla oleva sukuseuran vaaku-
na. Itse vaakunan aihekuvat ovat 
kirjasinmetallia, sarvet ja vene täh-
kineen ovat kullattuja ja muut osat 
ovat maalattuja ja lakattuja kokonai-
suudessaan. Myyn reliefiä hintaan 
100 euroa/kpl.

 Myyntihinta 
Adressit 5,00 €
Vaakunat 20,00 €
Isännänviirit 80,00 €
Standaarit 80,00 €
Pinssit 5,00 €
T-paidat 15,00 €
Kirjat 25,00 €

Sukuseuran 
muistoesineiden 

myyntihinnat

Höyheniä
Ihana on kesän alku

kun jo lehtii pieni puu
höyheniään sukien  

lintu pesäänsäkin tekee  
kukkaumpu toista tukien  

kasvot kääntää valoon päin
luomakunta uudistuu
kesän väri täydentyy
kaukametsä sinistyy.

Evästä elämän mittaista
Tuore leipä

vastapaistettu
uunista ulos otettu
rukiintuoksuinen.
Uunin edessä äiti

alusti taikinan sydämellään
vaivasi nostatti

leipoi ja maistatti.
Viipaleina tarjosi

voin kanssa evästä elämän 
mittaista.

Aki Haverinen
Asikkalantie 36 A 19, 15140 Lahti

Puh. 0400 533 983

A
nu

 P
iir

on
en

 @nupii
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Väitös ympäristöepidemiologian 
alalta
Väittelijä: TtM Anne Karvonen
Aika ja paikka: 16.11.2012 klo 12, Me-
distudia ML3, Kuopion kampus

Lapsen makuuhuoneen sekä olohuo-
neen ja keittiön vakavat kosteusvauriot 
ja näkyvä home lisäävät lasten hengi-
tystieoireita ja riskiä sairastua astmaan. 
Muissa kodin tiloissa kuten kosteissa 
tiloissa, ullakolla tai kellarissa olleet 
vauriot eivät olleet yhteydessä hengi-
tystieoireisiin tai astmaan. Atooppisilla 
lapsilla astman riski lisääntyi enemmän 
kuin ei-atooppisilla lapsilla. Sen sijaan 
elinympäristön mikrobien suuri koko-
naismäärä ja lajien moninaisuus voi vä-
hentää astmaan sairastumista. Tiedot 
käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen tutkijan, TtM Anne Karvosen 
ympäristöepidemiologian alaan kuulu-
vasta väitöstutkimuksesta.

Kosteus- ja homevaurioiden 
riskit ovat pitkäaikaisia
Tutkimuksessa seurattiin 396 vuosina 
2002–2005 syntynyttä suomalaista las-
ta. Tietoja lasten terveydestä ja muista 

tuloksia mahdollisista sekoittavista 
tekijöistä kerättiin kyselylomakkeilla 
kuuteen ikävuoteen asti. Atooppinen 
herkistyminen 19 allergeenille määri-
tettiin seeruminäytteistä yhden vuoden 
ja kuuden vuoden iässä.

Kodin kosteusvauriokuntoarvio teh-
tiin lasten ollessa keskimäärin viiden 
kuukauden ikäisiä. Astmaa ja hengitys-
tieoireita lisäsivät kosteusvauriot, jotka 
olivat vakavia ja sijaitsivat huoneissa, 
joissa oleskellaan paljon. Tutkimus 
tukee käsitystä, että kosteus- ja -ho-
mevauriot aiheuttavat pysyvää astmaa, 
eivätkä pelkästään pahenna astman 
oireita.

Tutkimuksen tulokset ovat kansain-
välisesti ainutlaatuisia, koska tutkimus 
ei perustu asukkaiden omaan ilmoituk-
seen kosteus- ja homevauriosta, vaan 
tutkimusinsinöörin tekemään kodin 
kuntokartoitukseen. Suurimmassa 
osassa (n. 90 %) taloista oli jonkin as-
teisia, pääosin pieniä, kosteusvaurioita, 
mutta oleskelutilojen vakavia vaurioita 
oli vain alle 10 prosentissa taloista.

Vaikka tarkkaa syytä siihen, miksi 
kosteus- ja homevauriot lisäävät hen-
gitystieoireita ja astmaa ei vielä tiedetä, 
kosteusvauriot kannattaa korjata asi-
anmukaisesti, huolellisesti ja nopeasti, 
jotta altistuminen jäisi mahdollisimman 
lyhyeksi.

Runsas mikrobialtistus 
suojaa astmalta
Varhaislapsuuden mikrobialtistusta 
on tutkittu useissa aiemmissa tutki-

16.11. Kosteusvaurio aiheuttaa lapsilla astmaa 
– kodin runsas mikrobisto voi suojata siltä
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muksissa mm. maatilaympäristössä, 
jossa korkeiden mikrobipitoisuuksien 
on havaittu olevan yhteydessä alen-
tuneeseen atopian ja myös allergisten 
sairauksien riskiin. Tämän väitöskirjan 
tulokset tukevat pääosin näitä aiem-
pien tutkimusten tuloksia. Poiketen 
aiemmista tutkimuksista, joissa on tut-
kittu yksittäisten mikrobimarkkereiden 
yhteyttä terveyteen, tässä tutkimukses-
sa määritettiin usean mikrobimarkkerin 
avulla kokonaismikrobialtistuksen 
määrää ja monimuotoisuutta. Tässä 
tutkimuksessa havaittiin, että elin-
ympäristön mikrobialtistuksen koko-
naismäärä ja osin sen moninaisuus 
olivat vahvemmin yhteydessä astmaan 
sairastumisen riskiin kuin yksittäiset 
mikrobimarkkerit.

Elinympäristön kokonaismikrobialtis-
tuksen selvittämiseksi lasten kodeista 
kerättiin huonepölynäytteet lasten 
ollessa kahden kuukauden ikäisiä. 
Mikrobien kokonaismäärässä huo-
mioitiin sekä bakteerit että homeet. 
Muutaman yksittäisen mikrobin mer-
kitystä tarkasteltiin myös kansainväli-
sessä PASTURE-tutkimuksessa, johon 
osallistui noin 1000 lasta viidestä eri 
Euroopan maasta.

Tässä tutkimuksessa käytetyt mikro-
bimääritykset eivät kuitenkaan pysty-
neet selittämään maatilalla asumiseen 
liittyvää vähentynyttä riskiä sairastua 
astmaan eivätkä kosteusvaurioihin 
liittyvää kohonnutta astmariskiä. Jat-
kossa tarvitaan parempia mikrobistoa 
kuvaavia mittareita kuvamaan elinym-

päristön mikrobialtistusta, jolla voi olla 
sekä suotuisia että haitallisia vaikutuk-
sia ihmisen terveyteen.

Terveystieteiden maisteri Anne Kar-
vosen ympäristöepidemiologian alaan 
kuuluva väitöskirja Microbial exposure 
and childhood asthma – protective 
and adverse effects tarkastetaan Itä-
Suomen yliopiston terveystieteiden 
tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii 
professori Jouni Jaakkola Oulun 
yliopistosta ja kustoksena professori 
Juha Pekkanen Itä-Suomen yliopis-
tosta.

Anne Karvonen. Microbial Exposure 
and Childhood Asthma – Protective 
and Adverse Effects. [Mikrobialtistus 
ja lapsuuden astma – Suojaavat ja 
haitalliset vaikutukset]. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos (THL). Tutkimus 
93/2012. ISBN 978-952-245-751-6 
(painettu); ISBN 978-952-245-752-3 
(pdf). Julkaisu verkossa 
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TOIMINTAKERTOMUS 2012

Haveristen sukuseuran toimintavuosi 
on ollut normaalin toimintavuoden 
muotoinen. Vuosikokous pidettiin Hel-
singissä hotelli Arthurissa 28.7.2012, 
paikalla tusinan verran jäseniä.

Kokouksessa hyväksyttiin edellisvuo-
den tilit ja vahvistettiin 2012 toimin-
tasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio. 
Jäsenmaksuksi 2012 hyväksyttiin 20 
euroa.

Puheenjohtajana jatkaa Esko Ha-
verinen ja erovuoroisista hallituksen 
jäsenistä Martti Haverinen Kuhmosta 
ja Marja-Liisa Haverinen Keravalta 
valittiin uudelleen.

Muut hallituksen jäsenet ovat  Rei-
no Haverinen, Veikko Haverinen vpj, 
Marja - Leena Haverinen, Eeva Töyry 
ja Tuovi Häkli on sihteeri.

Pyällyspuulehden päätoimittaja on 
Anu Piironen. Heli Haverinen toimii 
nettisivujen ylläpitäjänä.

Sukuseura toteutti mieleenpainuvan ja 
lämminhenkisen sukuseuramatkan Sor-
tavalaan ja Valamoon 20.- 22.7.2012. 
Matkan hyvistä järjestelyistä iso kiitos 
matkatoimisto Matka-Kyllöselle. Mat-

kakertomus valokuvineen julkaistaan 
seuraavassa Pyällyspuu - lehdessä.

Hallitus kokoontui kaksi kertaa teke-
mään sukukokouksen päätöksiä.

Sukuseuran toisen kirjan laatimista hal-
litus vauhdittaa erityisen painokkaasti. 
Aineistoa on kerätty jo vuosia.

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

Perinteinen Havercup 2012 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 kerran vuodessa. 

Kokemuksia julkaisun uudesta me-
nettelytavasta otetaan vastaan.

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

1.1.2012–31.12.2012  1.1.2011–31.12.2011 
 
VARSINAINEN TOIMINTA 
 
Lehden toimitus 1 375,42 1 331,39 
Toimistokulut 395,95 216,75 
Pankin kulut 155,52 180,75 
Muut kulut 881,24 1 061,31 
Varaston muutos 87,60 269,50 
 2 895,73 3 059,70 
 
VARAINHANKINTA 
 
Saadut jäsenmaksut 4 200,00 4 020,00 
Myynti 165,80 570,00 
Korkotuotot 27,52 23,16 
Muut tuotot 0,00 268,00 
 4 393,32 4 881,16 

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
 1 497,59 € 1 821,46 €



24

HAVERISTEN SUKUSEURA RY:N
T    A    S    E

VASTAAAVAA
31.12.2012 31.12.2011 
 
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 
 Tavarat 
 Adressit 138,00 140,00 
 Isännänviiri 838,65 838,65 
 Vaakunat 
 Standaarit 25,23 25,23 
 Pinssit 97,00 97,00 
 Paidat 521,42 521,42 
 Kirjat 1 284,00 1 369,60 
 2 904,30 2 991,90 
Rahat ja pankkisaamiset 
 Kuhmon OP 11 292,26 9 712,57 
  14 196,56 € 12 704,47 €
 
VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Muuta rahastot 
 Lahjarahasto 56,73 56,73 
Edell.tilik.ylijäämä 12 642,24 10 820,78 
Tilikauden yli/alijäämä +1 497,59 +1 821,46
  14 196,56 12 698,97 
VIERAS PÄÄOMA
Siirtovelat 0,00 5,50 
  0,00 5,50 
  14 196,56 € 12 704,47 €
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TOIMINTASUUNNITELMA 2013

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 So-
lovetskin matkan yhteydessä, perjan-
taina 2.8. 2013 klo 20.00 alkaen hotelli 
Prichalissa, Vienan Kemissä. 

Sukuseuran toimintatapaa on muutettu 
kokeiluluonteisesti niin, että 2 päiväisiä 
kesäpäiviä vietetään vain joka toinen 
vuosi. Vuosikokouksia pidetään sään-
töjen mukaisesti joka vuosi kuten nyt 
tapahtuu.

Hallitus kokoontuu vähintään tarpeen 
mukaan  toimeenpanemaan sukuko-
kouksen päätöksiä.

Hallituksen jäsenten määrä on pudo-
tettu sääntöjen määräämälle alarajalle. 
Nyt on 6 jäsentä ja puheenjohtaja.

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

Sukuseuran arkistoitava materiaali py-
ritään sijoittamaan Kuhmon kirjastoon 
ja hanketta varten aloitetaan tarvittavat 
toimenpiteet, arkistonhoitajan valinta ja 

materiaalin kokoaminen.

Liikunnallinen sukukuntamme järjestää 
perinteisen Havercup 2013 tennista-
pahtuman, lisäksi kaikenlaiseen liikun-
nalliseen toimintaan osallistutaan mah-
dollisimman monimuotoisin tavoin.

Tiedotustoiminnassa jatketaan Pyällys-
puu-lehden julkaisua, johon pyydetään 
yhä useampaa seuran jäsentä tuomaan 
oman rikkaan artikkelipanoksensa. 
Lehden toimitus on nyt koeluoteisesti 
kerran 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. 

Toteutetaan Solovetskin matka 
2.- 4.8.2013 matkatoimisto Matka-Kyllö-
sen johdolla.

Tulevien vuosien retkisuunnitelmia kar-
toitetaan menneiden vuosien tapaan. 
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HAVERISTEN SUKUSEURA RY
TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2013

  v.2012 Toteutunut v.2013
 KULUT 
 Pyällyspuu 1500,00 1375,42 1600,00
 Toimistokulut 250,00 395,00 400,00
 Pankin kulut 200,00 155,52 200,00
 Muut kulut 1300,00 881,24 1000,00
 Ostot/varaston muutos 0,00 87,60 0,00
  3250,00 2894,78 3200,00
 
 VARAINHANKINTA 
 Saadut jäsenmaksut * 4200,00 4200,00 4300,00
 Myynti 350,00 165,00 200,00
 Muut tuotot 100,00 0,00 0,00
 Korkotuotot 0,00 27,52 0,00
  4650,00 4392,52 4500,00
 
 erotus 1400,00 1497,74 1300,00
 
 *Jäsenmaksu vuonna 2013  
 20,00 €  
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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

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

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

Leena Enlund (USA)
Humikkalantie 101 J 58 
00970 HELSINKI
p. 045 129 1797
leenaenlund@gmail.com

Raimo Kurronen (Ruotsi)
Näsvägen 6
77499 By Kyrkby
Sverige
rkurronen@hotmail.com

Tuuli Sjölinder (Ruotsi)
Tvåspannsvägen 37
17758 Järfälla
Sverige

Vuoden 2014 Vuosikokous ja Sukujuhla pidetään Hotelli Aulangolla
Hämeenlinnassa 14.–15.6. 2014.

Tarkemmat tiedot myöhemmin seuran nettisivuilta ja  
kevään 2014 Pyällyspuussa.
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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 2014 loppuun mennessä!!!
Toimittaja pidättää oikeuden päättää myöhässä
saapuneiden kirjoitusten ja uutisten julkaisuajan.
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