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JUHLAN OHJELMA
Lauantai 26.7.2014
11.00-13.00 Ilmoittautuminen ja tulokahvit
13.15 Sukuviirin nosto ja maakuntalaulu. Alkusanat ja tervetulotoivotus 

luentosalissa (Pentti Haverinen). Osallistujien esittäytyminen 
maakunnittain ja kunkin maakunnan laulu.

14.00-15.00 Kuula- ja tikkakisa
15.00 Huoneiden vastaanotto 
16.30 Aulangon ja sen historian esittely luentosalissa (Seppo Saarinen 

Kanta-Hämeen oppaista), Mirja Haverisen esitys Kylpylähotelli 
Aulangosta 

17.45 Haverisen suvun tutkimisen nykyvaihe: HAVERISTEN KIRJA II:n 
kuulumisista kertovat kolmen alueellisen valiokunnan edustajat

19.00 Buffet-päivällinen ja iltajuhla Tawasti-salissa piste(Huom 
sanajärjestys) Ohjelmassa musiikkia, Esko Haverisen juhlapuhe, 
Hämeenlinnaa sanoin ja kuvin a´la Pentti Haverinen. Runonlausuntaa, 
yhteislauluja, kilpailujen palkintojen jako ja arpajaiset. Säestyksistä ja 
musiikkiesityksestä vastaa MuT, kapellimestari Matti Oikarinen.

Sunnuntai 27.7.2014
7.30- Aamiainen 
9.00 Lähtö Vanajan keskiaikaiseen kirkkoon
9.15 Kunniakäynti Vanajan pitäjän sankarihaudalla
10.00 Ehtoollisjumalanpalvelus Vanajan kirkossa liturgia rovasti Pentti 

Haverinen, tekstinlukijat pj Esko Haverinen, vpj Veikko Haverinen, 
myös mahdollisissa muissa tehtävissä sukuseuran jäsenet avustavat 
+ jumalanpalveluksen jälkeen Vanajan kirkon esittely

12.00 Buffet-lounas ruokasalissa
13.00 Sukuseuran vuosikokous Tawasti-salissa
Päätössanat sukuseuran puheenjohtaja Esko Haverinen  

HAVERISTEN SUKUJUHLA HÄMEENLINNASSA
26. - 27.7.2014 

Rantasipi Hotelli Aulangolla, Aulangontie 93
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Olemme ottaneet taas pieniä askeleita 
eteenpäin näin sukuseuran piirissä. 
Maailmalla isot asiat vaivaavat isoja 
johtajia. Krimillä tahtovat johtosuhteet 
taas olla sekaisin ja Tataarien pieni 
kansa on heillä siellä heittopussina – 
taas kerran. Enemmistö / vähemmistö 
taistelu käydään vahvempien ehdoilla. 
Sotsista selvisimme ehjin nahoin, kiitos 
huimapäisille naisillemme ja uskomat-
tomille muutamille mieshiihtäjälle. Olin 
itse Petroskoissa, kun Suomi voitti Ve-
näjän jääkiekossa. Sisäinen hyvänolon 
tunne oli valtava, mutta sitä ei voinut 
pintaan ja näkösälle päästää, eikä 
paikallisille ilkkua – turpaan olisi tullut!

Meidän rakas sukuseuramme on toi-
minut hieman hiljaisesti, ulkopuolisista 
katsoen. Meillä oli vuosikokous kesällä 
Kuhmossa suhteellisen pienessä pii-
rissä, mutta sääntöjen puitteissa. Ta-
loutemme on erittäin vakaalla pohjalla, 
kuten voitte tilipapereista todeta. Olem-
me saaneet uudet nettisivut käyttöön, 
kiitos Mauno Haverisen, joka nämä 
ansiokkaasti teki. Toivon hartaasti, 
jotta kaikki lisäävät kauttani ja Annen 
ja Anun, sekä Veikon kautta lisäma-

teriaalia sivuille. Sitä kautta saadaan 
elävöitettyä taustojamme ja lisätieto-
utta suvustamme. Kirjamme 2-osan 
valmistumista hidastaa huomattavasti 
uudet lakipykälät, jotka estävät ihmis-
ten tietojen laittamisen julkisiksi, ilman 
heidän suostumustaan. Tämän vuoksi 
lehdessämme on kaavake, jonka täyt-
tämisellä ja henkilön allekirjoituksella 
voimme kunkin henkilön ja läheisen 
tietoja käyttää uudessa kirjassamme, 
olkaa hyvät ja täyttäkää. Lähettäkää 
meille, me hoidamme loput. Arkistoim-
me kaavakkeet asianmukaisesti. Veik-
ko on meillä pääpäsmäri ja kirjahenkilö 
kirjaa kasattaessa.

Olemme perustaneet yhdessä Kuh-
mon kaupunginkirjaston kanssa Have-
risten sukuseuran arkiston kirjastoon. 
Olemme paljon koonneet ja kokoamme 
lisää arkistoitavaa materiaalia. Se on 
kaikkien käytössä.

Meillä on tulevana kesänä 26. -27. 7. 
vuosikokous ja kesäpäivät Hämeen-
linnassa hotelli Aulangolla. Toivon 
erittäin runsasta osanottoa tähän 
tapahtumaan ja tähän historialliseen 
paikkaan. Siellä on Pentin johdolla 

ARVOISAT HAVERISTEN SUKUSEURALAISET
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panostettu todella paljon ja innokkuu-
della oman sukumme juhlaa varten.  
Meillä on paljon halukkuutta tehdä 
uusi matkasuunnitelma Solovetskiin 
vuodelle 2015. Hyvät ystäväni, kohta 
lienee tämä historiallinen paikka jää-
nyt meillä näkemättä, jos emme sinne 
lähde. Toivoisin, jotta halukkuutta olisi 
ja matka toteutuisi.

Kaikkea hyvää ja kaunista iloista 
tulevaa teille kaikille!

Esko Haverinen
Puheenjohtaja
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OSALLISTUMISPAKETTI 120€/hlö/
aikuinen Sisältäen: a) majoituksen 
kahden hengen huoneessa, käytössä 
kylpylä, sauna, kuntosali. Sunnuntai-
na kylpylä avoinna hotelliasiakkaille 
jo klo 7.00 alkaen. b) lauantain päi-
vällisen ja sunnuntain lounaan nouto-
pöydästä c) 10€.n osuuden kokousti-
lojen käytöstä d) sukujuhlan ohjelman

LASTEN OSALLISTUMISPAKETTI 
(4-14v ) 48€/lapsiSisältäen: a) majoi-
tuksen kahden hengen huoneessa, 
käytössä kylpylä, sauna, kuntosali. 
Sunnuntaina kylpylä avoinna hotelli-
asiakkaille jo klo 7.00 alkaen. b) lauan-
tain päivällisen ja sunnuntain lounaan 
noutopöydästä c) sukujuhlan ohjelman 

MAJOITTUMINEN Majoitus kahden 
hengen huoneessa 60€/hlö/yö Yhden 
hengen huoneessa 94€/hlö/yö HUOM! 
Kahden hengen huoneeseen mahtuu 
yksi lisävuode ja yksi ”junnupatja”. 
Lisävuoteessa lapsen yöpyminen hin-
taan 24€/lapsi ( 4–14 -vuotiaat) 

HAVERISTEN SUKUSEURA RY:N
SUKUJUHLA JA VUOSIKOKOUS

Huonehintaan kuuluu aamiainen, sekä 
kylpylän (su klo 7.00 alkaen) ja kunto-
salin vapaa käyttö.

Osallistujien ruokapaketti 
(lauantain päivällis-buffet klo 19 
Tawasti-salissa 25€ ja 
sunnuntain lounas-buffet klo 12 ruoka-
salissa 25€) yhteensä 50€/hlö
24€/lapsi (4-14-v)
Huoneet käytössä lauantaina 26.7. klo 
15 alkaen.
KAIKKI  NÄMÄ MAJOITUS- JA ATE-
RIAHINNAT SISÄLTYVÄT OSALLIS-
TUMISPAKETTIIN

HUOM!! Lauantaina tulopäivänä mah-
dollisuus itsenäisesti nauttia lounas-
buffet ravintolasalissa 24€/hlö, 12€/
lapsi (4-14v) klo 11.30-14.00 Kylpylän 
kahvilassa erilaisia kevyempiä vaih-
toehtoja, esim. salaattilounas 10€/
annos. Ei-majoittuville ilmoittautumis-
maksu 10€/hlö.
Ei majoittuville sunnuntain aamiainen 
seisovasta pöydästä 13€/hlö klo 7.30-

Rantasipi Hotelli Aulangolla 26.- 27.7.2014 Hämeenlinnassa
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10.30 ja buffet-päivällinen ja-lounas 
samaan hintaan kuin majoittuville.                                                         
Hotellin asiakkaille kylpylä avautuu 
klo 7.00 

MAJOITUSVARAUKSET  Rantasipi 
Hotelli Aulangolle puh 03-658801 tai 
email: aulanko.rantasipi(at)restel.fi 
14.6.2014 mennessä. Majoitusvara-
uksen yhteydessä ilmoitetaan ”Ha-
veristen sukuseura”. Tuo varhainen 
majoitusvarausten päättyminen johtuu 
hotellin käytännöstä. He pitävät tietyn 

huonemäärävarauksen Haveristen su-
kuseuran kokoontumista varten. Olisi 
hyvä jos mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa saisitte majoitusvaraukset 
tehtyä. 

ILMOITTAUTUMISET  ja asiaan liitty-
vät mahdolliset kysymykset  ja tiedus-
telut: suositus 14.6.2014 mennessä: 
Pentti Haverinen puh 040-6864124, 
email:  pentti.haverinen1(at)gmail.com 
 tai Eero Haverinen puh 050-5681489, 
email: eero.m.haverinen(at)gmail.com

VALMISTELUTYÖRYHMÄ
Haveristen sukuseuran sukujuhlan ja 
vuosikokouksen valmistelutyöryhmä:
Eino Haverinen Helsinki, Mirja ja Reino Haverinen Vantaa, 
Sakari Haverinen Riihimäki, Eero Haverinen Hämeenlinna
Renko ja Pentti Haverinen Hämeenlinna. 
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Perjantai 31.7.
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 1.8.
08.00 Aamiainen
09.00 Laiva Solovetskin saarelle, noin 

2 ½ h
 Opastettu luostarikierros, lounas
 Paikallisella bussilla käynti Se-

kirnajavuorella ja puistossa
17.00 Laivamatka Kemiin, päivällinen 

ja majoittuminen Kemissä

sunnuntai 2.8.
08.00 Aamiainen, jonka jälkeen samaa 

reittiä paluumatkalle
 Kostamuksessa viimeisiä ostok-

sia
21.00 Kuhmossa

Hinta-arvio 420-450 €, joka sisältää
• bussimatka
• hotellimajoitus kahden hengen huo-

neissa ja mainitut ateriat
• laivamatka
• luostarikierros ja Sekirnaja

Lisämaksusta viisumi.  Tämän hetki-
nen hinta 80 €/henkilö

Matkalle ilmoittautumisia otetaan jo 
vastaan, mutta viimeistään 5.6.2015

Viisumia varten tarvitaan anomus-
kaavake, 1 valokuva ja passikopio ja 
todistus matkavakuutuksesta 

Alustava matkasuunnitelma
HAVERISTEN SOLOVETSKIN MATKALLE

31.7. - 2.8.2015
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Haveristen Pyällyspuu lehdestä on 
ilmestymässä 57. numero. Seitse-
mänkymmentä vuotta täyttävän Eva 
Peronin ideoima lehti on pysynyt Heli 
Haverisen päätoimittajuuden jälkeen, 
allekirjoittaneen istahtaessa Pyällys-
puun oksalle, samaisena haverisasi-
oihin keskittyvänä Pyällyspuuna.

Monet Pyällyspuun ensi numeroista 
iloinneet Haveriset ovat jo edesmen-
neinä, rakkaina ihmisinä muistoina 
ajatuksissamme. Haveristen jälke-
läisiä syntyy iloksemme Suomessa 
ja ulkomailla, toisaalle muuttaneiden 
esivanhempiensa ansiosta.

Pyällyspuu versoo joka kevät jotakin 
uutta. Omien ihmistemme viisaita miet-
teitä toivoisin lisää Pyällyspuun vankan 
rungon oksistoihin.

Viimeiset kolme vuotta Pyällyspuuta 
luotsanneena olen huomannut, että 
vakiopalstat kantavat. Lehden sisältö 
täyttyy sukukokouksiin liittyvistä asi-
oista ja Tiesittekö että -uutisoinneista.

Viime vuonna sain toimitukseen 
viehättävän kirjoituksen Iisak Iikka 
Haverisen elämänvaiheista. Valamon 
matkakertomus oli mielenkiintoinen 
lukukokemus sekin.

Menneiden ja olemassaolevien su-
kulaisten ja sivusta sukuun tulleiden 
kiinnostavia elämän kartoituksia toivoi-
sin toimitukseen saavani enenevässä 
määrin.

Kevään 2014 Pyällyspuu kertoo mu-
kavina syntymäpäivätarinoina edelleen 
sukulaistemme  Raakelin, Liisan ja 

Pyällyspuun oksalta

Evan elämänvaiheita. Tapahtumat ja 
ihmiset saavat eläväisyyttä kun joku 
ne meille kertoo. 

Hämeenlinnan kaupunginjohtajan, 
Rantasipi Aulangon Hotellin johtajan 
ja Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan 
kirkkoherran tervehdykset kertovat 
tulevan kesän Haveristen sukujuhliin 
liittyvistä asioista. Valmistaen meitä 
reilulla ja iloisella mielellä kohtaamaan 
sukumme jäseniä kasvoista kasvoihin 
sukujuhlissa Hämeenlinnassa, heinä-
kuun viimeisenä viikonloppuna 2014.

Ihanan sukujuhlakesän alkua ja ta-
paamisiin Aulangolla

Terkuin 
Anu
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70 vuotta täytti 12.8.2013 Laukaassa 
sukuseuran varapj Veikko Haveri-
nen.

65 vuotta täytti 2.4.2014 johtava sai-
raalapastori, rovasti Pentti
Haverinen Hämeenlinnassa. Hänen 
viimeinen työpäivänsä oli 19.1.2014,
jolloin hän toimi liturgina Hämeenlin-
nan kaupungin ja Hämeenlinnan
seurakunnan 375-vuotisjuhlajumalan-
palveluksessa Hämeenlinnan kirkos-
sa. Eläkkeelle Pentti jää 1.5.2014.

50 vuotta täytti 6.10.2013 Haapajär-
vellä jakelupostin esimies Jukka
(Reinon poika) Haverinen.

50 vuotta täytti 6.12.2013 Kärsämäen 
seurakunnan kanttori Jarkko Häy-
rynen Pyhäsalmella (Elsa ja Eero 
Niemen vävy).

50 vuotta täyttää 13.9.2014 perhepäi-
vähoidon ohjaaja Riitta Karsikas s.
Haverinen Haapavedellä.

Syntymäpäiviä
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Syntymäpäiviä

Terveystieteiden tohtori Eeva Töyry 
täyttää 15.6.2014 Kuopiossa 75 
vuotta. Syntymäpäivää juhlitaan lä-
hiystävien kanssa.

Johtajaopettaja Pirkko Laakso o.s. 
Töyry täytti 19.12.2013 Espoossa 80 
vuotta. Juhlat pidettiin tunnelmallisella 
Bembölen Kahvituvalla perhepiirissä.

Rovasti Osmo Töyry täytti 17.4.2013 
Kuopiossa 85 vuotta.
Syntymäpäivää juhlittiin perhepiirissä.

65 vuotta täyttää 2.6.2014 Vuokko,  
Kalmari-Haverinen Hämeenlinnassa

70 vuotta täytti 27.2.2014 Riitta Ha-
verinen, Helsingissä.

75 vuotta täyttää 8.5.2014 Elsa Niemi 
s. Haverinen, Pyhäsalmella.
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Juuso Haverinen täytti 16.4.2014 
Kuhmossa 92 vuotta. Hän on Kotilan 
Änätinpään veljeksistä nuorin.



10

EVA PERON täyttää 70  vuotta 
20.6.2014 Eva Peron kertoi puhelin-
haastattelussa 20.3.2014, että hän 
syntyi 20.6.1944 Hämeenlinnan lyse-
on voimistelusalissa, jonne Helsingin 
Kätilöopisto oli evakuoitu Helsingin 
pommituksia pakoon. 

Evan isä oli Kalle Peronkoski alku-
peräiseltä nimeltään Peron. Hän oli 
elokuvien kuvaaja. Eva sai osallistua 
monien elokuvien tekoon, sillä isän oli 
helppo ottaa tytär mukaan kuvauksiin. 
Eva esiintyi lapsuudessaan Peronkos-
ken nimellä erilaisissa elokuvarooleis-
sa mm. Prinsessa Ruususessa pikku 
hovineitinä, Rakastin sinua Hildessä 
nuorena Hildenä, Pikku suorasuussa 
ystävänä. Myöhemmin Eva otti suku-
nimekseen Peron.

Haastattelussa kertomansa mukaan 
Evasta ei tullut elokuvatähteä.

Siitä tyttönen varttui, kouluttautui 
kankuriksi ja oli Joensuun kaupungin 
palveluksessa 45 vuotta, minkä jäl-
keen vielä jonkin aikaa EU-projektissa 
työttömien parissa. Eva oli 30 vuotta 
naimisissa Aarno Haverisen kanssa. 
Aarno kiinnostui Evan kertoman mu-
kaan sukututkimuksesta Evan oman 

sukunsa tutkimuksen kautta. Niinpä 
aineistoa kerättiin yhdessä 15 vuoden 
ajan. Eva ajoi autoa ja Aarno selasi 
arkistoja. Yhdessä setvittiin ilta- ja yö-
kaudet saatua aineistoa. Tänä aikana 
perustettiin Kuhmossa Haveristen su-

Vasemmalla hymyilee 70-vuoden 
ikään tullut Eva Perón. Oikealta kat-
selee elokuvassa Pikku suorasuu, 
Eva 18-vuotiaana. Silloin vielä Eeva-
Liisa Peronkoskena ja elokuvan ku-
vaaja Kalle Peronkosken tyttärenä 
tunnettu.
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Onnittelu Evalle
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kuseura ja Evasta tuli Pyällyspuu -leh-
den ensimmäinen päätoimittaja aina 
vuoteen 2000 saakka. Eva suunnitteli 
myös haverittaren puvun ja oli toimitta-
massa edesmenneen puolisonsa Aar-
no Haverisen kanssa Haveristen kirjaa 
I. Eläkepäiviään Eva viettää Lappeen-
rannassa harrastaen sukututkimusta, 
historiallisen kirjallisuuden lukemista, 

sini-valkoisen posliinin keräilyä. Hän 
nauttii myös lastensa lapsista. 

Eva, oikein paljon onnea elämääsi. 
Kiitos työpanoksestasi Haveristen su-
kuseuran toiminnassa. 

Haveristen sukuseuran puolesta, 
Eeva Töyry hallituksen jäsen

Lumikki Piironen (Mirja Marjasen tyt-
tärentytär) valmistui syyskuussa 2013 
kauppatieteiden maisteriksi Aalto-
yliopiston kauppakorkeakoulusta, (en-
tisestä Helsingin kauppakorkeakoulus-
ta) laskentatoimen koulutusohjelmasta. 
Valmistumisensa jälkeen Lumikki on 
jäänyt asumaan ja työskentelemään 
Helsinkiin.

Syntynyt

Valmistunut

Suloinen tyttäremme syntyi 18.2.2014 
ja sai 13.4.2014 kasteessa nimen Ella 
Aleksandra. Onnelliset vanhemmat 
Sara ja Karri Ahonen.
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Hämeenlinna on historiaansa arvos-
tava ja siitä elinvoimaa ammentava 
kaupunki Suomen parhaimmalla pai-
kalla. Maantieteellinen asemamme on 
aivan loistava. 150 kilometrin säteellä 
kau-pungistamme asuu ja yrittää noin 
2 miljoonaa suomalaista.

Aikoinaan Hämeen vanha linna 
rakennettiin paikalleen turvaamaan 
valtakunnan tärkeintä liikenne- ja 
kauppaväylää, Vanajavettä. On lähes 
yllättävää, että tänäänkin tilanne on hy-
vin samanlainen. Hämeenlinnan kautta 
kulkevat sekä Suomen päärata että 
keskeisin moottoritie. Vuoden 2009 
kuntaliitoksen jälkeen Hämeenlinna on 
myös Suomen väestöllinen keskipiste 
sekä Suomen 2. suurin kesämökki-
paikkakunta.

Tänä vuonna 375-vuotta täyttävä 
Hämeenlinna on täynnä nähtävää ja 
koettavaa. Paitsi komeasta vanhasta 
Hämeen linnastaan, Hämeenlinna 
tunnetaan myös Jean Sibeliuksen 
syntymäkaupunkina. Säveltäjän syn-
tymän 150-vuotisjuhlavuotta vietetään 
2015 ja koko juhlavuosi tulee olemaan 
täynnä Jean Sibeliuksen musiikkia 
ja tapahtumia. Juhlavuosi pakataan 

vuodenaikoja noudatellen neljään eri 
kokonaisuuteen.

Hämeenlinna on kuntaliitosten kon-
kari: vuonna 1948 Hämeenlinnan 
maalaiskunta, vuonna 1967 Vanajan 
kunta, vuonna 2009 Hauho, Kalvola, 
Lammi, Renko ja Tuulos. Mutta on 
liikettä tapahtunut toisinkin päin; Lam-
milta Mommila-Hietoinen siirrettiin val-
tioneuvoston päätöksellä Hausjärveen 
vuoden 2010 alusta. Mitä tulee tapah-
tumaan valtion kuntarakennehankkeen 

Arvoisat Haverisen sukuseuran jäsenet
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myötä? Sitä koko Suomi seuraa – ja 
odottaa. Hämeenlinna kuitenkin katsoo 
luottavaisena tulevaisuuteen ja jatkaa 
työtä koko kaupungin ja seudun par-
haaksi.

Suomalaiset viljelevät mieluusti 
kliseisiä ilmauksia toisistaan. Meitä 
hämäläisiä on väitetty hitaiksi. Ehkä 
tätä piirrettä olisi syytä tutkia hieman 
toisestakin näkökulmasta. Hämeessä 
ja Hämeenlinnassa meillä on aikaa 
paneutua asioihin, tehdä asiat harkiten 
ja siinä sivussa myös nauttia elämästä, 

sukulaisista, ystävistä ja yhdessäolos-
ta. Tämän haluamme osoittaa myös 
teille, arvoisat Haverisen sukuseuran 
jäsenet. Toivotan teille antoisia ja voi-
mia antavia kesäpäiviä Hämeenlinnas-
sa, Hämeen sydämessä heinäkuussa 
2014. 

Timo Kenakkala
Kaupunginjohtaja
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Hyvät Haverisen sukuseuralaiset,
Lämpimästi tervetuloa historialliselle 
Aulangolle ja vieraaksemme Rantasipi 
kylpylähotelliin. Aulanko tarjoaa todella 
ainutlaatuisen ja hienon ympäristön 
monipuoliseen kokoontumiseen ja 
harrastamiseen niin työ kuin vapaa-
aikaan.

Avajaisajankohtana uudenvuoden-
aattona 1938 uusi hotelli Aulanko 
edusti Suomen oloissa ainutlaatuista 
kansainvälisyyttä niin tasoltaan kuin 
tyyliltäänkin. Hotellin päärakennuksen 
olivat suunnitelleet arkkitehdit Märta 
Blomstedt ja Matti Lampen aikansa 
puhtaimpaan funkistyyliin. Hotellihuo-
neita oli kaikkiaan 56 kappaletta ja 
ravintolasaliin mahtui 550 henkeä.

1960-luvulla hotelli laajeni 24 ho-
tellihuoneella ja Joutsen-kabinetilla. 
Lisäksi ravintolasali uusittiin. Tällöin 
alkoi myös Aulangon kehitys koko-
ushotelliksi. 1970-luvulla hotellia laa-
jennettiin peräti kahteenotteeseen ja 
1978 omistus siirtyi Rantasipi Oy:lle. 
1980-luvun lopulla otettiin käyttöön yli 
3000 neliötä upouutta ja ajanmukaista 
kokoustilaa ja hotellihuoneita uusittiin. 
Erikoisuutena valmistui sisustussuun-
nittelija Kaisa Blomstedtin ideoima 
kokonainen funkiskerros. Hotellin 
60-vuotisjuhlia vietettiin 1998 taas laa-
jojen saneeraustöiden jälkeen. Vuonna 
2006 toukokuussa valmistuivat hotellin 
kylpylä ja monitoimihalli.

 Nyt Rantasipi Aulangon kokonaisuu-
teen kuuluu mm. 246 hotellihuonetta, 

Tervehdys
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viihtyisä allas ja kylpyläosasto, buffe 
ja a´la carte ravintola, kahvilaravin-
tola, kesäterassi, yökerho, lukuisia 
kokoustiloja, hyvinvointipalveluita tar-
joavat yhteistyökumppanimme omine 
tiloineen, liikunta-areena sekä lukuisa 
määrä erilaisia aktiviteetteja vieraillem-
me harrastettavaksi. Ja kehitystyö pal-
velukokonaisuuksien kehittämiseksi ja 
monipuolistamiseksi jatkuu.

Kiitos luottamuksestanne, että saam-

me toimia sukuseuranne kokoontumis-
paikkana tänä vuonna. Uskon, että ho-
tellin palvelut, helppo saavutettavuus 
ja upeat ulkoilumaastot takaavat teille 
ikimuistoisia ja mieleenpainuvia hetkiä. 

Rentouttavaa vierailua toivottaen,

 Marco Sylvelin
 Hotellinjohtaja

Tuovi Häklin tilalle 
sukuseuran sihteeriksi 
Anne Karvonen

Haveristen sukuseura sai Anne Kar-
vosen sihteerikseen vuosikymmeniä 
sihteerinä toimineen Tuovi Häklin 
tilalle. Valinta tehtiin 4.8.2013 suku-
kokouksessa Kuhmotalolla.
Sukuseura muisti Tuovia hyvästä 
toiminnasta Haveristen sukuseuran 
hyväksi kukkasin.
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Elokuun ensimmäinen viikonloppu, 
kesällä 2013 alkoi Lauvuskylällä Have-
risena syntyneen ja jo edesmenneen 
Mirja äidin lapsuusmaisemissa, Kuh-
mon Tervakalliolla.

Timo isä Marjanen sytytteli lonk-
kavaivaisenakin, Mirjasensa kanssa 
rakentamansa mökin pihagrilliin hy-
vän hiilloksen. Laiteltiin hiilloksen ylle 
kypsymään ja kesätuoksuja tuomaan 
pihvejä ja hiillosmakkaraa. Nautittiin 
loppukesän järvimaisemasta, luon-
nonrauhasta, hiljaisuudesta ja tervas-
puiden loimotuksesta mökin takassa 
ilta-aikaankin. Tarinoitiin, tuumailtiin, 
muisteltiin ja touhuttiin.

Saunoin aina parhaimmalta tuntu-
vassa saunassa ja uin tervanvärises-
sä, humuspitoisessa Tervajärvessä. 
Nautin täysin siemuksin elämänonnea  
kainuulaisessa maisemassa.

Sunnuntain aamu-uinnilla näin kah-
den kurjen lentoonlähdön Tervajärven 
päässä. Me siivettömät mökkiläiset 
puolestaan pakkasimme rollaattorin 
auton takapenkille ja ajelimme kohti 
Kuhmotaloa Haveristen sukuseuran 
elokuiseen vuosikokoukseen.

Haveristen sukuseuran puheenjohta-
ja Esko Haverinen kukitti pitkäaikaise-
na sihteerinä sukuseurassa toimineen 
Tuovi Häklin. Sukuseuran hallitus 
valitsi Anne Veikontytär Karvosen jat-
kamaan sukuseuran sihteerinä, sihtee-
ripestiltä eläköityvän Tuovin jälkeen. 

Ajan helmoista päästän irti/ 
ne liehuvat vilkaasti/ 
vaimentavat eilisen kopseen/ 
vievät uuteen./
Muistoissani säilytän menneen/ 
ajatukseni kirkkaat/ 
kuin läheisen ihmisen kasvot/ 
sieluni silmin nähdyt/ 
unohdus ei laimenna asioiden 
terävää särmää. /

Kainuun korvesta härkäteille 

Kevättalvi 2014 itäisessä Suomessa 
oli säiden puolesta erikoinen. Lunta 
ei tullut edes hissukseen hiihtelevän 
tarpeiksi. Samaan aikaan 92-vuotias 
ystävä Illinoisista kirjoitti jääneensä 

Kainuulaista luonnonrauhaa ja 
kurkien siipien havinaa
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kotonaan lumikinosten taakse, Yhdys-
valloissa  riehuneiden yllätyksellisten 
lumisateiden vuoksi.
Maaliskuun kolmantena lauantaina 
sain kyytiini Kuopiosta kaksi Haveri-
tarta. Sukuseuran sihteeri Tuovi Häklin 
tilalle tulleen Anne Karvosen ja halli-
tuksen jäsenen sekä sukunsa tutkijana 
tunnetun Eeva Töyryn. Matkamme 
suuntautui Haveristen sukuseuran 

hallituksen kokoukseen Hämeenlinnan 
Aulangolle.
Heinäkuisen sukukokouksen jär-
jestelytoimikuntaan kuuluva rovasti 
Pentti Haverinen piti  kokousryhmälle 
esittelyn kotikaupungistaan Hämeen-
linnasta, joka on myös säveltäjä Jean 
Sibeliuksen syntymäkaupunki.
Haverisilla on tilaisuus tutustua parem-
min toisiinsa Haveristen sukuseuran 

Timo Marjanen, Reino Haverinen, Veikko Haverinen, Anne Karvonen, Tuovi 
Häkli, Esko, Leo, Martti, Saimi, Marja Liisa ja Seppo Haverinen, Haveristen 
sukuseuran kokouksen jälkeen Kuhmotalon pihalla 4.8.2013.
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sukujuhlassa, 375-vuotta täyttävässä 
Hämeenlinnassa. Vaikka et vielä olisi 
sukuseuran jäsenkään, kannattaa 
tulla 26.-27. heinäkuuta Rantasipi 
Hotelli Aulangolle. Tutustumaan oman 
sukunsa juuriin ja sukututkimukseen 
hämeenlinnalaisten järjestämän, mo-
nipuolisen juhlaohjelman merkeissä.
Mauno Haverinen sai maaliskuun 
kokoukseen, sukuseuran hallituksen 
ulkopuolisena, erilliskutsun tulla ker-
tomaan uudistamistaan Haveristen su-
kuseuran kotisivuista ja allekirjoittanut 
Pyällyspuu-asioista.
Pyällyspuuhun toivoisin Haveristen 
rohkaistuvan kertomaan ja kirjoitta-
maan tarinoitaan. Tallennan lähetettyjä 

Kainuulaista luonnonrauhaa elokuussa.

kirjoituksia ja kuvia ympäri vuoden 
kevään julkaisua varten. Tarinoita ja 
muisteluksia voi lähettää kotiosoit-
teeseeni: Pyällyspuu/Anu Piironen, 
Teerentie 6 a 7, 70820 Kuopio. Netti-
ajan nörttisukulaiset saavat lähestyä 
sähköpostitse:
anu.piironen@netti.fi tai sukuseuran 
facebook-ryhmässä tai sukuseuran ko-
tisivuilla: www.haveristensukuseura.fi
Kannattaa huomioida, että Haveristen 
suvun ihmisten tarinoita tarvitaan myös 
sukuseuran hallituksen jäsenten orga-
nisoimaan Haveristen kirja2 -projektiin.

Anu Piironen
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Hämeenlinna-Vanajan seurakunta 
on kiitollinen Haveristen sukujuhlan 
osallistujille, että olette monipuoliseen 
ohjelmaanne sisällyttäneet messun 
kauniissa Vanajan kirkossa heinäkuun 
viimeisenä sunnuntaina.  Toivon, että 
messu välittäisi Jumalan armon ja 
rakkauden teille jokaiselle. 
Tervehdin teitä virren 195 sanoilla.  

1. 
On riemu, kun saan tulla 
sun, Herra, temppeliis, 
sun porteistasi käydä 
sisälle pyhyyksiis. 

2. 
Polvesta polveen täällä 
soi ylistyksesi, 
sieluihin vuotaa rauha 
ja siunauksesi.

Sanaa siunaus on vuosien saatossa 
ryhdytty käyttämään sellaisissakin 
yhteyksissä, että merkitys on täysin 
muuttunut. Sanomalehdessä lukeekin, 
että kunnanvaltuusto siunasi kyläkou-
lun lopettamisen. Kouluhan loppuu 
siksi, että lapset loppuvat kylältä. 

Siunaus tarkoittaa aivan muuta kuin 
loppua tai lopullista päätöstä. Siunaus 
näkyy elämän jatkumisena, sukupol-
vet seuraavat toinen toistaa. Ennen 
sanottiin odottavasta äidistä, että nyt 
naapurin Maija  on siunatussa tilassa. 
Vuosisatoja siunaus on seurannut Ha-
verisen laajaa sukua, joka on tiennyt 
missä pyhyys asuu ja mistä ihminen 
saa rauhan ja siunauksen.

Tervetuloa Hämeenlinnaan ja 
erityisesti Vanajan kirkkoon

Timo Kalaja
kirkkoherra

Hämeenlinna-Vanajan srk

Käykää sisälle pyhyyksiin
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Vuoden 2011 joulumessuilla Kuopio 
-hallissa tapasin entisen työkaverin, 
joka hiukan emmittyään alkoi jutella 
minulle, että kannattaisikohan hänen 
kertoa minulle jotain ja kiinnostaisiko-

han minua ollenkaan se asia. No tietys-
ti heti kiinnostuin ja kehoitin, että ker-
rohan nyt, kun aloitit. Hän sitten sanoi 
tuntevansa sellaisen henkilön (98 v.), 
jonka sylissä olen matkustanut Sorta-
valasta Kuopioon. Lisäksi hän mainitsi, 
että tämä henkilö asuu Kuopiossa ja on 
kertonut matkan monta monta kertaa 
hänelle ja pikku Eeva on siinä päähen-
kilö. Tämä oli myös seurannut pikku 
Eevan elämää kaukaa, muttei ollut 
rohjennut omien sanojensa mukaan 
ottaa yhteyttä. Aivan heti aloin kysel-

Yllättävä tapaaminen yli 70 vuoden jälkeen
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lä, että mitenkähän voisin tavata tätä 
vanhaa tätiä. Työkaverini puolestaan 
alkoi toppuutella, että siitä ei ehkä tule 
mitään, koska vanhus on niin arka. Hän 
kuitenkin sanoi tämän nimen, jonka 
visusti painoin mieleeni. Tapaamisen 
järjestäminen jäi työkaverilleni. Aika 
kului eikä mitään kuulunut. Mietin, että 
jos minä ilmestyisin vanhuksen ovelle, 
hän voisi säikähtää ja vaikka pyörtyä. 
Toisaalta, jos soittaisin puhelimella, niin 
silloinkin voisi yllätys olla liian suuri ja 
vanhus on ihan yksin kotona. Kesän 
korvissa hoksasin, että minähän voisin 
kirjoittaa kirjeen vanhukselle ja kertoa 
itsestäni ja halustani tavata hänet 
joko luonani tai kaupungilla tai hänen 
kodissaan. Niin sitten teinkin ja mai-
nitsin soittavani hänelle jonkun päivän 
kuluttua. Puheluuni vastasi erittäin asi-
allinen henkilö, joka heti ehdotti minulle 
hänen luokseen tulemista, kunhan hän 
sopii työkaverini kanssa tälle sopivan 
ajan. Niinpä sitten menin 22.8.2012 
tapaamaan sosiaalikasvattaja Rakel 
Liukkoa (s. 1914). Sovimme, että voin 
puhutella häntä Rakel -tädiksi, vaikka 
hän ehdottikin sinunkauppoja. Rakel 
-täti kertoi, että hän oli opiskelemas-
sa Sortavalan Kasvattajaopistossa. 
Opiskeluun kuului mm. harjoittelujak-
so Sortavalan lastenkodissa. Sota 

syttyi syksyllä 1939. Meidän kotiin tuli 
pommi ja kotia ei sitten enää ollut. 
Äiti haavoittui ja joutui sairaalaan. Isä 
jatkoi sotimista. Lapset (3) jouduimme 
lastenkotiin. Me Töyryn lapset olimme 
tulleet Sortavalan kaupungin lasten-
kotiin edellisenä päivänä, kun Rakel 
-täti oli tullut sinne harjoittelijaksi. Hän 
tapasi lastenkodissa kolme sisarusta 
Osmon (11 v.), pikku Pirkon (6 v.) ja 
pikku Eevan (6 kk). Hän muistaa sel-
västi lapset. Osmo oli ollut sivummalla 
ja tarkkaillut tilannetta. Pirkkoa oli itket-
tänyt ensimmäiset päivät. Eeva oli ollut 
vaan vauva. Pienin ja nuorin lapsi siel-
lä. Lastenkodissa oli ollut kaksi muu-
takin vauvaa nimittäin Juha ja Irma. 
Sortavalan hälytysten aikana lapset 
vietiin lastenkotirakennuksen kellariin 
sirpalesuojaan. Vauvat kapaloissaan 
pantiin kellarissa ”ylähyllyille”. He 
olivat osanneet olla ihan hiljaa siellä. 
Pommitusten aikana pari tätiä oli lasten 
kanssa sirpalesuojassa. Yksi tädeistä 
oli ylhäällä vahdissa tarkkailemassa 
pommikoneita. Jonkin pommituksen 
aikana vahti oli tullut kutsumaan kella-
rissa olevia ylös katsomaan, mitä hän 
näki taivaalla. Toisetkin näkivät omin 
silmin taivaalla kirkkaan ristin ikään-
kuin suojelemassa Sortavalaa. Tämä 
lohdutti heitä ja heistä tuntui, ettei heille 
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tapahtuisi mitään pahaa, että Jumala 
suojelisi heitä ja he selviäisivät sodas-
ta. Kerran kuitenkin tuli pommi erittäin 
lähelle – naapuritalon pihaan. Silloin-
kin vauvat Irma, Juhani ja Eeva olivat 
kellarin hyllyillä nukkumassa. Pommin 
jäljiltä oli iso kuoppa tontilla. Jonkun 
pommituksen yhteydessä oli pommi 
osunut Diakonissalaitoksen Kasvat-
tajaopistoon. Tädit olivat käyneet kat-
somassa jälkeä. Töyryn perhe oli ollut 
Sortavalassa vielä 2.2.1940 Sortavalan 
suurpommituksen aikana (Osmo -veli 
muisteli 23.8.2012 Kotalahdessa, jossa 
olin kertomassa edellisen päivän Rakel 
-tädin haastatteluani.) Rakel -täti muis-
teli myös, että Sortavalasta lähdettiin 
hirveässä kaaoksessa. 

Lastenkodin siirtyminen 
Sortavalasta Tynkä -Suomeen 

Sortavalasta poislähtö oli ollut vaival-
loista. Lastenkotiin oli tilattu autoja. 
Aina kun kyyti tuli, siihen menikin muita 
kuin lastenkodin väkeä. Tämä toistui 
kaksi tai kolme kertaa. Lopulta yksi las-
tenkodin läheteistä (2-3) noin 14 – 15 
vuotias poika oli juossut poliisilaitok-
selle ja kertonut, ettei lastenkotilaiset 
saa kyytiä rautatieasemalle, kun toiset 

menevät niihin Varmaan joku poliisi oli 
tullut sitten järjestämään asian, koska 
naisjohtaja eikä nuoret harjoittelijatytöt 
olleet mahtaneet mitään tilanteelle. 
Matkanteko Sortavalasta tapahtui 
junakyydillä. Ensimmäinen pysähty-
mispaikka oli Savonlinnassa. Siellä oli 
päästy majoittumaan kouluun, jossa 
oli asunut sotilaita. Rakel -täti pesi 
koulun erittäin likaisen saunan. Siellä 
ehdittiin pestä vain yksi vauvoista, kun 
pitikin siirtyä sikäläiseen lastenkotiin, 
jossa oltiin vain muutama päivä, kun 
lähtökäsky tuli jatkaa matkaa. Pääs-
kylahti oli seuraava paikkakunta. 
Siellä keittäjä sai tehtyä harvinaisen 
herkun - pullataikinan, kun taas lähdet-
tiin ja tietysti taikinan kanssa. Junalla 
matkustettiin aina Kuopioon saakka. 
Rautatieasemalta lastenkodin väki - 4 
tätiä vauvoineen vietiin hevoskyydillä, 
lautalaitaisella reellä Kunnalliskoti 
Harjulaan nukkumaan. Harjulan ylilää-
käri vanha Hahl oli sanonut Harjulan 
johtajatterelle, että ”Minnekäs nämä 
äidit vauvoineen pannaan?” Johtajatar 
oli korjannut, ettei ne ole äitejä vaan 
hoitotätejä. Kuitenkin Hahl oli vielä tois-
tamiseen sanonut: ”Minnekäs nämä 
äidit vauvoineen pannaan?” Muutaman 
päivän päästä lapset pääsivät Alavan 
lastenkotiin, josta Rakel -täti jatkoi 
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pienen ajan (joitakin päiviä) kuluttua 
Kuopion Julkulaan Vaalijalan kehitys-
vammaisten hoitopaikkaan, joka oli 
muuttanut sinne Sortavalasta. Aika-
naan eri vaiheiden jälkeen Rakel -täti 
siirtyi Vaajasalon epilepsiasairaalaan, 
josta jäi eläkkeelle v. 1973. Todettiin, 
että näin monta vuosikymmentä meni 
ennenkuin tapasimme uudelleen. 
Miten mukavaa ja mielenkiintoista 
olisi ollut tavata ja jutella paljon aikai-
semminkin. Otettiin nyt sitten vahinko 
takaisin ja tavattiin joitain kertoja ennen 
tädin kuolemaa, kesällä 2013. Vielä 

pari päivää ennen kuolemaansa, täti 
oli leikkisä. Hän sanoi

pääsevänsä pian kiipeämään puu-
hun, niin pitkät kynnet hänellä on. 
Leikkasin tädin kynnet ja ajattelin, että 
olisi ollut mukava tuntea näin hauska 
täti paljon paljon aikaisemmin. Olen 
kiitollinen, että kuitenkin sain hänet 
tavata ja todeta: Varmaan minusta on 
pidetty hyvää huolta matkan aikana. 
Tällainen täti ei ole voinut kaltoinkoh-
della avutonta vauvaa. 

Eeva Töyry alias pikku Eeva 
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Liisa Haverinen on nähnyt 80 vuoden 
aikana paljon elämää. Näihin vuosiin 
on mahtunut niin iloa kuin suruakin, 
mutta yhdestä asiasta Liisa on varma. 
Matkassa on ollut mukana paljon siu-
nausta.

Liisa Haverinen syntyi Kuopiossa 
vuonna 1934. Puolivuotiaana hän 
muutti äitinsä ja veljensä kanssa 
Lappeenrantaan Moision kylään. Tal-
visodan jälkeen perhe siirtyi asumaan 
Pulsaan, jossa Liisa aloitti koulutaipa-
leensa. Koulunkäynnin ohessa Liisa 
harrasti kristillistä tyttökoulua ja liittyi 
myös mukaan pikkulottatoimintaan.

Jatkosodan syttyessä Liisa lähetettiin 
Ruotsiin sotalapseksi. Hänet sijoitettiin 
Eskilstunan lähellä sijaitsevaan Sten-
by-nimiseen maalaistaloon. Talo sijaitsi 
aivan pappilan naapurissa, jossa oli 
myös kolme suomalaista sotalasta. 
Liisan ruotsinperhe oli tavallinen maan-
viljelijäperhe, johon kuuluivat mamman 
ja pappan lisäksi kolme lasta. Liisa oli 
katraan nuorin ja ainoa tyttö.

-Minun oli hyvä olla siellä. Minun ei 
tarvinnut tehdä töitä, vaan olin mam-
man mukana ja laulelin, Liisa muiste-
lee. 

Ensimmäisen puoli vuotta Liisa sai 
olla kotosalla ja opiskella ruotsin kiel-
tä. Joulun jälkeen vuonna 1945 hän 
aloitti kansakoulun Ruotsissa. Stenbyn 
ympäristöstä jäi erityisesti mieleen se, 
kuinka vehreää luonto siellä oli. Ke-
väällä kukkivat vuokot ja esikot, ja Liisa 
pääsi poimimaan metsämansikoitakin.

-Mamma ihasteli, kuinka ahkera olin 
poimimaan marjoja, Liisa kertoo.

Liisa kotiutui ruotsalaiseen kotiinsa 
hyvin, ja perhe olisi halunnut ottaa 

Peltoahon Liisa juhlii toukokuussa

Liisa Haverinen Peltoahon pirtissä.
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hänet pysyvästi luoksensa. Vuonna 
1946 Liisa kuitenkin lähti kotimatkal-
le, koska myös hänen äitinsä halusi 
hänet takaisin luokseen. Samana 
kesänä, kun tieto Suomeen paluusta 
tuli, järjestettiin pappilan puutarhassa 
pyhäkoulun kesäjuhlat. Juhlissa vanha 
rovasti siunasi kotimatkalle lähtijät. 
Liisa on vakuuttunut, että se siunaus 
on kantanut elämässä häntä. 

Ruotsista Liisa palasi Suomeen ja 
Kuhmoon. Liisan äiti oli tällä välin 
tullut emännäksi Kuhmon Lauvuksen 
kylälle Lapiovaara-nimiseen taloon. 
Palatessaan 12-vuotias tyttö oli um-
mikko, sillä suomen kieli oli unohtunut 
Ruotsin vuosien aikana. Kielitaito pa-
lasi kuitenkin nopeasti ja Liisa pääsi 
jatkamaan koulua Lapiovaarassa toi-
mineessa supistetussa kansakoulussa. 
Kansakoulua Liisa kävi vielä vuoden 
verran ja sen lisäksi vielä kahtena 
vuonna jatkokoulua. Liisa olisi mielel-
lään jatkanutkin koulunkäyntiä, mutta 
siihen aikaan ei ollut avustuksia, eikä 
köyhällä perheellä ollut varaa laittaa 
Liisaa kouluun. Koulun päätyttyä Liisa 
jäi kotipuoleen apulaiseksi ja hoiteli 
äidin ja isäpuolen karjaa. 

Suomeen paluun jälkeen Liisa kävi 
Ruotsin kodissaan vielä kaksi kertaa. 
Ensimmäisen kerran hän vieraili Sten-

byssä vuonna 1974. Silloinkin vastaan-
otto oli lämmin. Seuraavan vierailun 
aikaan mamma oli jo hoitokodissa ja 
pappa siirtynyt ajasta ikuisuuteen.

Naimisiin Liisa meni 17-vuotiaana 
samalla vaaralla asuneen Kalevi Ha-
verisen kanssa. Ensimmäisen vuoden 
Liisa oli miniänä Kalevin kotipuolessa, 
kunnes he rupesivat yhteiseen elee-
seen. Heillä oli Lapiovaarassa oma 
talous: nurkkahuone ja kaksi omaa leh-
mää. Lapiovaarassa asuessa Liisan ja 
Kalevin perheeseen syntyi neljä lasta. 
Vuonna 1946 perhe rakensi oman ko-
din Lapiovaarasta lohkaistulle maalle. 
Peltoaho rakennettiin ikivanhan auti-
on paikalle. Kalevi sai puolet maasta 
perinnöksi isältään ja Liisa puolet 
isäpuoleltaan. 

Kalevi kävi metsätöissä ja perheel-
lä oli myös muutama lehmä. Lapsia 
syntyi joka vuosi. Vuonna 1961 Kalevi 
ja Liisa ostivat Kajaani osakeyhtiöltä 
viljelyssuon, Lupikon. Sen myötä per-
he hankki valtiolta metsämaata, josta 
muodostui viljelystila. Vuonna 1964 
Haveriset rakensivat uuden navetan. 
Toimeentulo ja lehmien lukumäärä 
kasvoi sitä mukaa, kun Kalevi sai 
raivattua lisää viljelysmaata ostetusta 
viljelyssuosta. 

Lauvus oli siihen aikaan eläväinen 
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kylä. Seudulla oli paljon yhteistä toimin-
taa. Liisa oli aktiivisesti mukana muun 
muassa maamiesseuran, maatalous-
naisten ja evankelisen nuorisoliiton 
toiminnassa. Perheen ja karjan hoidon 
lomassa Liisa ehti myös politiikkaan 
mukaan. Kunnanhallituksessa hän oli 
kaksi vuotta, koululautakunnassa ja 
kirkkovaltuustossa neljä vuotta. Vuon-
na 1983 Liisa oli yhtenä osakkaana 
mukana perustamassa perheyritystä 
nimellä Haverisen Kaivu ja Perkaus Ky. 
Myöhemmin konekannan laajenemi-
sen myötä yritys muutti nimensä Kaivu 
ja Kuljetus Haveriset Oy:ksi.

Karjanpito Peltoahossa loppui 
1990-luvun alkupuolella, kun Suomi 
liittyi Euroopan unionin jäseneksi. EU:n 
myötä karjatilojen toiminta ja vaatimuk-
set muuttuivat niin paljon, että Liisa ja 
Kalevi katsoivat viisaammaksi lopettaa 
maidontuotannon. Se oli Liisalle kova 
paikka. Karjanhoito oli juurtunut niin 
syvästi maatilan emännän elämään, 
että vielä monen vuoden jälkeenkin 
hän ajatteli navettaan lähtöä. 

Lapsia Liisalle ja Kaleville syntyi 
kaikkiaan 11, 8 poikaa ja kolme tyttöä. 
Lapsista yksi kuoli vauvana. Lapset 
varttuivat, lähtivät maailmalle ja Liisa ja 
Kalevi jäivät Peltoahoon kahdestaan. 
Vuonna 2001 pariskunta juhli kultahäi-

tään 50-vuotisen avioliittotaipaleensa 
kunniaksi. Pari vuotta myöhemmin, 
Vapun aikaan 2003, Liisan puoliso 
Kalevi kuoli äkillisesti. Sen jälkeen 
Liisa jäi asumaan Peltoahoon yksin. 
Yksinäisyydestä hänen ei kuitenkaan 
tarvinnut kärsiä. Siitä pitivät huolen 
ystävät, sukulaiset ja laajaksi kasva-
nut perhe: lapset, 20 lastenlasta ja 18 
lastenlastenlasta.

Liisa asuu edelleenkin kotonaan Pel-
toahossa. Hänen terveytensä on hyvä 
ja Liisa saa elää aktiivista elämää. Lii-

Liisa 10-vuotiaana lottapuvussa. Ku-
vassa myös Liisan veli Ensio. Kuva 
on otettu Lappeenrannassa.
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salla on ajokortti ja hän kulkee Kuhmon 
keskustassa asioilla ja harrastuksissa 
useita kertoja viikossa. Liisan harras-
tuksiin kuuluvat lukeminen, ompelu-
seurat ja Eläkeliiton Ketterät-kerho. 
Liisalla käy myös paljon vieraita. Eten-
kin lapset, lapsenlapset ja lastenlasten-
lapset vierailevat Peltoahossa tiheään. 
”Siitä pitävät huolen ystävät, sukulaiset 
ja laajaksi kasvanut perhe:lapset, 20 
lastenlasta ja 18 lastenlastenlasta.

Liisa on tyytyväinen elämäänsä. 
-Minulla on ollut hyvä elämä. Paljon 

siunausta ja hyviä ihmisiä ympärillä, 

hän kertoo kiitollisena. Syntymäpäivi-
ään Liisa juhlii toukokuussa läheisten-
sä seurassa.

Vuonna 2004 Liisalle myönnettiin valta-
kunnallinen äitienpäivänkunniamerkki. 
Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikun-
nan ensimmäisen luokan mitalin kul-
taisin ristein luovutti Liisalle presidentti 
Tarja Halonen Helsingissä säätytalolla. 

 Liisa mummon, 
tytär Seijan tyttö Anni Ohtonen.

Jean Sibelius Helsingin humusta 
Ainolan maalaismaisemaan

Jean Sibelius kirjoitti ylioppilaaksi 
Hämeenlinnan lyseosta vuonna 1885. 
Samaa lyseota kävi myös presidentti 
Juho Kusti Paasikivi.

Sibelius opiskeli musiikkia Helsingin 
musiikkiopistossa kirjoitustensa jäl-
keen vuoteen 1889. Jatko-opintojaan 
Siblius matkusti tekemään Wieniin ja 
Berliiniin.

Sibelius tapasi Aino Järnefeltin, joka 
oli taiteilija Eero Järnefeltin sisar. He 

Suomalaisten kansallista identiteettiä 
vuosikymmeniä kuolemansa jälkeen 
korkealle kohottava säveltäjämestari 
Jean Sibelius syntyi joulukuun 8. päi-
vänä 1865 Hämeenlinnassa.

Jean Sibeliuksen isä oli Hämeen-
linnan kaupunginlääkäri Christian G. 
Sibelius ja äiti Maria Charlotta Borg 
Pyhäjoelta.  Sibeliuksen lapsuudenkoti 
oli ruotsinkielinen. Jeania kutsuttiinkin 
kotona kotoisasti Janneksi.
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menivät naimisiin vuonna 1892 ja sai-
vat kuusi tytärtä. Sibeliukset rakensivat 
Ainolana tunnetun kotinsa Järvenpää-
hän.

Kuvaelmamusiikista 
Karelia-sarja

Hämeenlinna sijaitsee Vanajaveden ää-
rellä ja oli rakennettu jo 1200-1300-lu-
vuilla. Kaupunkioikeudet Hämeenlinna 
sai Pietari Brahen toimesta 1639. 
Tuohon aikaan Hämeenlinna tunnettiin 
Hämeen Linnaläänin keskuksena.

Säveltäjämestari sävelsi vuosien 
1904-1957 välisenä aikana yli 300 
teosta. Näiden lisäksi luonnoksia, ka-
donneita ja Ainolan vihreässä takassa 
poltettuja teoksia sekä sovituksia.

Sibliuksen viisiosainen, Kalevala-ai-
heinen sävelruno tunnetaan paremmin 
Kullervo-sinfoniana.

”Kullervoa esitettiin vain kaksi ker-
taa, 28. ja 29.huhtikuuta”, mainitsee 
yhteiskuntatieteiden maisteri Vesa 
Sirén, teoksessaan Sibelius aikalaisten 
silmin. Suomessa vaikuttanut karelia-
nismi sai Jeanin ja Ainon lähtemään 
häämatkalle Kalevalan syntysijoille 
Lieksaan, Kolille ja Karjalaan.

”Intermezzo”, ”Balladi” ja ”Alla mar-
cia” ovat Sibeliuksen kuvaelmamusii-

kista kootun ”Karelia” -sarjan osia, jotka 
Jean Sibelius teki alunpitäen Karjalan 
historiaa käsittelevään kuvaelmasar-
jaan.

Isänmaalliset teokset ”Finlandia” 
ja ”Ateenalaisten laulu” kohottivat 
suomalaisten mielialoja sortovuosien 
mukanaan tuomina vaikeina vuosina

Jean Sibeliuksen kansallisromantti-
sen kauden kerrotaan päättyneen 1899 
kun ensimmäinen sinfonia valmistui.

Toisen sinfoniansa Sibelius sävelsi 
Italiassa ja kolmannen Pariisissa ja se 
valmistui

perheen jo asuessa uudessa kodis-
saan Ainolassa. ”Pohjolan tytär” kan-
taesitettiin Pietarissa vuonna 1906 ja 
orkesteriteos ”Aallottaren” kantaesitys 
oli Yhdysvalloissa vuonna 1914. Sa-
malla matkalla Sibelius vihittiin kun-
niatohtoriksi.

Seuraavana vuonna Jean Sibelius 
täytti 50 vuotta ja 5. sinfonia sai kan-
taesityksensä.

Näkymä järvelle ja vihreä takka

Suomalainen jugendtyylisistä julkisis-
ta rakennuksista ja kirkoista tunnettu 
arkkitehti Lars Sonck(1870-1956) sai 
kutsun suunnitella oman kodin Jean ja 
Aino Sibeliukselle sekä heidän tyttäril-
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leen Evalle, Ruthille,  Katarinalle, Mar-
garetalle ja Heidille. Tyttäristä kolmas, 
Kirsti niminen oli kuollut lavantutiin jo 
vauvana.

Hirsinen, Ainolaksi nimetty huvila 
valmistui vuonna 1904 Tuusulanjärven 
maisemaan Järvenpäähän.

Sibeliuksen toiveet järvinäkymistä ja 
vihreästä takasta toteutuivat Ainolassa.

Järvenpään kodin maiseman kerro-
taan olleen luomistyön kannalta par-
hain työskentely-ympäristö säveltäjä 
Sibeliukselle.

Säveltäjä iloitsi saamastaan välimat-
kasta humuisaan Helsinkiin.

”Helsingissä laulu kuoli sisälläni”, 
mainitsee Vesa Siren Sibeliuksen sa-
noneen.

Sonck toteutti perinteistä hirsira-
kentamista suunnittelemalla huvilaan 
pyöröhirsiset parvekkeet luhtimaisilla 
aukoilla.

Ainolan esittelyssä katon monimuo-
toisuuden ja ruudutettujen ikkunoiden 
vihreine vuorilautoineen kerrotaan 
antavan viitteitä jugendista.

Tuusulanjärvelle muotoutui suoma-
laisten taidevaikuttajien taiteilijayhtei-
sö. Vierailijat saavat edelleen käydä 
aistimassa taiteilijakotien atmosfäärejä 
Sibeliusten Ainolassa, kirjailija Juhani 
Ahon ja Venny Soldan-Brofeldtin Aho-

lassa, runoilija J.H.Erkon Erkkolassa ja 
kuvataiteilija Pekka Halosen Halosen-
niemessä. Asuipa Tuusulanjärven mai-
semassa alkuaan Järnefelt-sukuisen 
Aino Sibeliuksen taiteilijaveli Eerokin.

”Ainola on aikamatka viime vuosisa-
dan kotikulttuuriin”, tiivistää Siren.

Sibeliuksen syntymästä tulee 150 
vuotta ajast´ aikaan vuonna 2015.

Anu Piironen

Vesa Sirén: Aina poltti sikaria-Sibelius aika-
laisten silmin, Ainola Kotimuseon kotisivut ja 
wikipedia lähteistä koostanut Anu Piironen.
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Kainuu on vankkojen, kiinteästi mai-
semassa säilyneitten sukujen aluetta.  
Kotiseutu-uskollisuus on ollut suurta.  
Se näkyy siinä, että esim. joitakin vuo-
sia sitten julkaistussa koko Suomen 
kattavassa tilastoinnissa Kuhmossa 
oli kaikkein eniten syntyperäisiä asuk-
kaita. Kuhmo on Heikkisten, Piiraisten 
ja Haveristen sekä eräitten muitten 
vahvojen sukujen kiinteätä kotialuetta.  
Kiinteä sukuyhteys Kainuuseen on 
merkinnyt kulttuuritalon kannalta myös 
sukujuhlia, -kokouksia ja -tapaamisia.  
Niiden kautta Kuhmo-talo on saanut 
palvella aktiivisia ja iloisia kesäihmisiä, 
mutta erityisesti ne tilaisuudet ovat 
kertoneet muualta Suomesta ja kau-
empaakin tuleville suvun jäsenille siitä, 
miten Kuhmossa nykyään eletään ja 
mitkä asiat koetaan tärkeiksi.

Kuhmo-talon taustana on tietystikin 
Kuhmon Kamarimusiikki, suomalaisen 
kulttuurikesän ihmeistä eräs suurimpia.  
Se alkoi Kuhmossa kesällä 1970 nuo-
ren sellonsoiton opiskelijan ennakko-
luulottomasta ideasta viedä maailman 
ihanin musiikki suomalaisen luonnon 
tarjoamaan rauhaan ja hiljaisuuteen.  
Se vaati tuekseen idean vastaanot-

tamiseen kykenevän Kuhmon nuoren 
musiikkiyhdistyksen hallituksen, joka 
halusi auttaa Seppo Kimasta ja oli ute-
lias kokemaan, miten nuoren muusikon 
idea kantaa. Ensimmäisten kesien 
kokemukset ja tunnelma kannustivat 
jatkamaan, ja vähitellen myös kuhmo-
laiset ja Kuhmon kunta oppivat hyväk-
symään festivaalin osaksi kuhmolaista 
identiteettiä ja ilmettä.  Siinä toki auttoi 
se imarteleva ja ihmettelevä julkisuus, 
jota festivaali ja koko paikkakunta sai 
osakseen niin yleisöltä, muusikoilta 
kuin lehdistöltäkin, jopa usein maam-
me rajojen ulkopuolelta.

Vaatimus festivaalin kehittymis-
mahdollisuuksien turvaamiseksi johti 
suunnitelmaan oman korkealaatuisen 
konserttisalin rakentamiseksi.  Suun-
nitelma Kuhmo-talosta sai piankin 
laajan kannatuksen ja valtion lupaus 
hankkeen merkittävästä rahoitus-
avusta johti rakennustyön aloittami-
seen marraskuussa 1991.  Arkkitehti 
Matti Heikkisen (ei suoraan Kuhmon 
Heikkisiä) suunnittelema rakennus 
valmistui kesäkuussa ja otettiin juhlal-
lisesti käyttöön 15.7.1993.  Alusta asti 
Kuhmossa oli ymmärretty, että kahden 

KULTTUURITALO HAVERISTEN MAISEMISSA
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kamarimusiikille omistetun viikon ohel-
la kulttuuritalo on saatavissa kaikenlai-
siin tilaisuuksiin. Tätä monipuolisuutta 
korosti sekin, että Kuhmo-taloon va-
rustettiin tilat musiikin opetusta varten 
ja oma Kuhmon musiikkiopisto aloitti 
toimintansa jo 1993.

Osittain Kuhmon Kamarimusiikin 
maineen siivittämänä sai Kuhmo-
talo heti alussa paljon kiinnostuneita 
käyttäjiä ja konsertoijia esim. kevyen 
musiikin piiristä. Nyt 20 vuoden toi-
minnan jälkeen voidaan todeta, että 
kevyen musiikin huipputaiteilijat tulevat 
mielellään Kuhmoon, koska monipuo-
lisesti muunneltava konserttisali pal-
velee heitäkin erittäin hyvin.  Onneksi 
myös kuhmolainen ja laajemminkin 
kainuulainen yleisö on halunnut tulla 
taiteilijoita kuuntelemaan.  Lopultahan 
lipunostaja ratkaisee, missä konsertit 
pidetään!

Kun Kuhmo-taloa suunniteltiin, sen 
tavoitteeksi asetettiin olla mahdol-

lisimman monelle kuhmolaiselle 
oman olohuoneen jatke, viihtymisen, 
ajatuksien ja tuntemisen voimakas 
paikka.  Kainuulainen kulttuuritahto 
ja -aktiivisuus onkin viihtynyt talossa 
ja vaikuttanut koko maakuntaan he-

rättelevästi ja innostavasti. Kuhmo-talo 
on oivallinen paikka ainakin kahden 
asian ymmärtämiseen: ensinnäkin 
Kamarimusiikin ja talon syntyhistoria 
kertoo, miten yksittäinenkin suuri aja-
tus voi jopa nykyaikana tuottaa ihmei-
tä, toisekseen talomme toivottavasti 
osoittaa, mikä merkitys kulttuurilla, 
elävällä voimakkaalla taiteella, on tääl-
lä Kuhmossa, Kainuussa, Suomessa, 
maailmassa – ihan niin laajasti kuin 
kukin meistä vain rohkeneekin ajatella.

Tervetuloa vain Haverisetkin vierai-
lulle, nauttimaan kulttuurin tarjonnasta, 
huokaisemaan kesämatkalla, tai sitten 
pitämään suvun innostavia tapaamisia!

Matti-Jussi Pollari
Kuhmo-talon johtaja
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 1.1.2013–31.12.2013 1.1.2012–31.12.2012

VARSINAINEN TOIMINTA

Lehden toimitus 1 352,17 1 375,42 
Toimistokulut 386,70 395,95 
Pankin kulut 172,49 155,52 
Kokouskulut 1 564,39
Muut kulut 393,40 881,24 
Varaston muutos 138,39 87,60 
 4 007,54 2 895,73 

VARAINHANKINTA

Saadut jäsenmaksut 3 920,20 4 200,00 
Myynti 216,50 165,80 
Korkotuotot 22,26 27,52 
Muut tuotot 0,00 0,00 
 4 158,96 4 393,32 

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
 151,42 € 1 497,59 €

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

 
  31.12.2013 31.12.2012

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
 Tavarat
 Adressit 136,00 138,00
 Isännänviiri 782,74 838,65
 Vaakunat 
 Standaarit 25,23 25,23 
 Pinssit 97,00 97,00 
 Paidat 521,42 521,42
 Paidat 168,00
 Kirjat 1 215,52 1 284,00
  2 945,91 2 904,30 
Rahat ja pankkisaamiset
 Kuhmon OP 11 402,07 11 292,26 
  14 347,98 € 14 196,56 €

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Muuta rahastot
 Lahjarahasto 56,73 56,73 
Edell.tilik.ylijäämä 14 139,83 12 642,24 
Tilikauden yli/alijäämä +151,42 +1 497,59 
  14 347,98 14 196,56 
VIERAS PÄÄOMA
Siirtovelat 0,00 0,00 
  0,00 0,00 
  14 347,98 € 14 196,56 €
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HAVERISTEN SUKUSEURA RY
TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014

  v.2013 Toteutunut erotus Arvio 2014
 KULUT
 Pyällyspuu 1 600,00     1 352,17     247,83     1 600,00   
 Toimistokulut 400,00     386,70     13,30     400,00   
 Pankin kulut  200,00     172,49     27,51     200,00   
 Kokouskulut  1 564,39    -1 564,39     1 800,00   
 Muut kulut 1 000,00     393,40     606,60     400,00   
 Kirjan valmisteluun    1 500,00   
 Ostot/varaston muutos  138,39    -138,39    
  3 200,00     4 007,54    -807,54     5 900,00   
      
 -      
VARAINHANKINTA 
 Saadut jäsenmaksut* 4 300,00     3 920,20     379,80     4 200,00   
 Myynti  200,00     216,50    -16,50     200,00   
 Muut tuotot  -       22,26    -22,26    
 Korkotuotot  -       -       -      
   4 500,00     4 158,96     341,04     4 400,00   
      
 -      
 Erotus 1 300,00     151,42     1 148,58    -1 500,00   
 
 Katetaan voitto-/tappiotililtä    1 500,00   
      -     
 *Jäsenmaksu vuonna 2014     20,00 €
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HALLITUKSEN JÄSENET

Haverinen Esko, puheenjohtaja
Sudentie 9 A 24, 96500 Rovaniemi
esko.haverinen@pp2.inet.fi
040 849 5397

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

Töyry Eeva
Taivaanpankontie 1 B 10,
70200 Kuopio
eeva.telle@gmail.com
050 305 5901

Haverinen Marja Liisa
Metsäladontie 1 B 15, 
04220 Kerava
marjaliisa.haverinen@elisanet.fi
040 705 6759

Haverinen Martti
Kannintie 41, 88900 Kuhmo
marttihav@gmail.com
040 536 2324

Haverinen Reino
Teerenpolku 7, 88900 Kuhmo
reino.kalevi@suomi24.fi
040 596 1594

Haverinen Marja Leena,
rahastonhoitaja
Kerkkätie 10 A 4, 01690 Vantaa
Vantaan osoite vain syksyyn asti, sitten 
Limingankatu 5 B 26, 90120 Oulu
maija.haverinen@saunalahti.fi
045 279 7546
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YHDYSHENKILÖT

Leena Enlund (USA) 
Humikkalantie 101 J 58   
00970 HELSINKI 
P. 045 1291797  
leenaenlund@gmail.com

Kimmo Haverinen  
Kulkurinpolku 5    
96200 ROVANIEMI  
P. 016 342 2343 

Leo Haverinen 
Kekkostie 915  
88900 KUHMO 
P. 08 651 400 
 
Maini Haverinen   
Teljontie 7
98120 KEMIJÄRVI
p.016 821205

Pentti Haverinen
Aulangontie 29 as. 11
132110 Hämeenlinna
P.040 686 4124
pentti.haverinen1@luukku.com

Reino Haverinen (Karjala)
Teerenpolku 7
88900 KUHMO
reino.kalevi@suomi24.fi

Jorma Myller
Vaasankatu 4
00500 HELSINKI
P. 09 7733 133

Pirjo Pulkkinen
Aittolammintie 8 C 1
70780 KUOPIO
P. 045 124 6643

Tuuli Sjölinder (RUOTSI) 
Tvåspannsvägen 37
17758 Järfälla
SVERIGE

Eira Jakob
31832 Springe
Am Goldenen Acker 59 
GERMANY

Raimo Kurronen (RUOTSI)
Näsvägen 6
77 499 By Kyrkby SVERIGE
rkurronen@hotmail.com
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Puheenjohtaja: Esko Haverinen
Sudentie 9 A 24

96500 ROVANIEMI
puh. 040 8495 397

esko.haverinen@pp2.inet.fi

Sihteeri: Anne Karvonen
Mesitie 2 A 2

70280 KUOPIO
P. 050 410 3095

anmakar73@hotmail.com

Toimittaja: Anu Piironen, 
Teerentie 6 a 7, 70820 KUOPIO

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

Haveristen sukuseuran kotisivujen 
uudistaja Mauno Haverinen.

mauno.haverinen@rpt.fi
Uudistetut kotisivut ovat  luettavissa 

e-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 2015 loppuun mennessä!!!
Toimittaja pidättää oikeuden päättää myöhässä
saapuneiden kirjoitusten ja uutisten julkaisuajan.
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