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Aarnon lapsuus ja nuoruus
Aarno Taavi Antero syntyi esikoisena Elsa ja 
Väinö Haverisen opettajaperheeseen Viipurissa 
24 7 1937     Vuoksenniskan kansakoulu eli ”ranta-
koulu” oli esikoisen koti ja samalla opinahjo seuraa-
vat kolmetoista vuotta    Vuoksenniska oli tuolloin 
osa Ruokolahden suurpitäjää   Kansakoulu sijaitsi 
ajan hengen mukaisesti järven rannalla tarjoten 
Aarnolle ja Aarnon sisaruksille Marja-Liisalle, 
Yrjölle ja Laurille virikkeisen ja luonnonläheisen 
kasvuympäristön 

Immalanjärven lähderikkaassa ja puhtaassa ve-
dessä oli lasten mieluisaa ”pulikoida” ja onkia ahve-
nenköriläitä    Aarno ehti kokea monet muistorik-
kaat sauna-, uinti- ja kalastusretket äidin ja varhain 
(1950) poisnukkuneen isän kanssa  

Aarno-veljen lapsuutta varjosti talvi- ja jatko-
sodat monin ilmahälytyksin ja evakkomatkoin eri 
puolille Ruokolahtea ja myöhemmin Rantasalmelle 
ja Kokkolaan   Äidin ja isän sota-ajan kirjeistä löytyy 
myös Aarnon piirustuksia ja terveisiä isälle sinne 
jonnekin 

Rantakoulun ym-
päristössä levittäy-
tyivät Immolan kar-
tanon juurikaspellot, 
t e r v a l e p p ä l e h t o, 
muutama maa- ja 
asuintalo sekä sai-
raala   Lapset auttoi-
vat Edla-mummoa 
evakkolehmien ja 
muiden kotieläinten 
hoidossa   Erityisen 
mieluisina hoidokkeina Aarno-veljen muistiin jäi-
vät ”Mirri-kisu” ja ”Jeppe-hauva”  Pihapiirissä oli 
vihannes-, juures- ja kukkamaa, omenapuita ja mar-
japensaita   Lapset viihtyivät puutarhassa, johon isä 
oli rakentanut lapsille mieluisan leikkimökin  Liekö 
Aarnon polku rakentajana ja puutarhurina alkanut 
jo tuolloin?

Aarno-veljen 24.7.1937 – 31.1.2013 muistolle

Aarno kotijärven rannassa 
1938  

Aarnon (vas.) ensiaskeleita 
puutarhurina 1940

Aarno-veli ajallisen alussa 1938 Vuoksenniskalla

Väinö-isä, Aarno, Elsa-äiti, v.1940

Teksti Yrjö Haverinen • Kuvat perhealbumista
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Tämä rantakoululla vietetty lapsuusaika 1937-
1950 oli hyvää aikaa, vaikkakin sotien jälkeen kai-
kesta oli pulaa   Niin Aarnon kuin meidän muidenkin 

sisarusten harrastuksille 
kehittyi rantakodin aikaan 
yhteinen suunta, joka koh-
distui tavalla tai toisella 
luontoon   

Aarno retkeili mielel-
lään lähiseudun metsissä, 
tutkaili luonnon ihmeel-
lisyyksiä erä- ja tiede-
miehen uteliaisuudella   
Väinö-isä uupui sodan 
aikaistamana leukemiaan 
1950 ja  Elsa-äidin teh-
täväksi jäi neljän lapsen 
kasvatus ja kouluttami-
nen   Äitiä auttoi voimi-
ensa mukaan huushollin 
pidossa Edla-mummo   

Aarnosta tuli meille nuo-
remmille monissa asioissa 
esikuva ja tiennäyttäjä sisa-
rusparven vanhimpana 

Nuori Aarno urhei-
li, ulkoili ja retkeili, joihin 
luontevasti kytkeytyi par-
tiopoikatyö monine eri 
toimintoineen   Aarno oli 
perustamassa Vuoksen-
niskalle omaa ”Kalevan 
Salamat”-nimistä lippu-
kuntaa ollen sen vetäjänä 

alkuvuodet ennen ammattiopintojen aloittamista 
Helsingissä   

Puolikasvuiset partiopojat pystyttivät talkoilla 
Aarnon johdolla vanhan riihen hirsistä partiokäm-
pän Ahjärvelle Pohjalankilaan   Kämpän silloin vielä 
erämaisessa ympäristössä oli hyvä harjoittaa niin 
käytännöntaitoja kuin tutkia luonnon ihmeitä ja 
monimuotoisuutta 

Aarno osasi innostaa myös Liisa-siskon ja Yrjö-
veljen partioharrastuksen pariin   Erityisesti retkeily 
ja samoilu erilaisessa vesi- ja metsäluonnossa toi 
meille nuoremmille 
pysyviä virikkeitä ul-
koiluun ja luontohar-
rastukseen   

Aarnon koulu-, 
opiskelu- ja 
työelämäajan 
vaiheita
Aarno kävi kansa- ja 
oppikoulun Vuok-
senniskalla ja Kauko-
päässä   Koulumatka 
tehtiin ajan mukai-
sesti jalan, pyörällä ja 
hiihtäen  Valkolakin 
Aarno sai 1955 ja 
tuntuma opetus-
alaan alkoi jo 1950-luvun lopulla, kun hän hoiti kan-
sakoulunopettajan sijaisuutta Honkaharjun ”uudella 
koululla, jonne Elsa-äiti perheineen oli muuttanut 
asumaan työn perässä 1952 

1960-luvun vaihteessa Aarno aloitti opinnot 

H e l s i n g i n 
teknillisessä 
korkeakou-
lussa raken-
nusosastolla, 
josta valmis-
tui diplomi-
insinööriksi 
1966   Dip-

lomityönsä hän teki VTT:n geotekniikan laborato-
riossa Espoossa   VTT:ltä Aarno siirtyi insinööritoi-
misto Viatek Oy:öön ensin suunnitteluinsinööriksi 
ja myöhemmin osastopäälliköksi 

Hyvän työkokemuksen myötä Aarno aloitti 
opetustehtävät Joensuussa silloisessa Wärtsilän 
teknillisessä oppilaitoksessa (WTOL), nykyisessä 
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa lehtorina 
ja yliopettajana   Siellä hänen opetustehtävänsä jat-
kuivat eläkkeelle siirtymiseen asti vuoteen 2004 

WTOL:n oppilasyhdistys valitsi hänet useampana 
vuonna 1993-95 Vuoden opettajaksi   Oppilaat ar-
vostivat Aarnon työelämässä hankkimaa kokemus-
ta ja käytännönläheistä opetustapaa  Liekö vahvalla 
geeniperimällä ollut osuutta asiaan - molemmat 
vanhemmat, isänisä Juho ja Väinö-isän kolme veljeä 
Eino, Kauko ja Toivo olivat opettajia? Aarno ei 
ollut saanut opettajankoulutusta, mutta opetti sitä 
mitä itse osasi ja oli työssään oppinut    

Opetustehtäviensä aikana ja sen jälkeenkin 
vuodesta 1979 Aarnolla oli oma insinööritoimisto 
Havetec ja myöhemmin eläkkeelle jäätyään pohja-
rakennustekniikan konsultointiyritys M&K Fagus Ky    
Joensuun alueella tehdyistä töistä mainittakoon mm  
pohjavesiolosuhteiltaan haasteellisen Marjalan kana-
van työmaasuunnittelu 1995  

Aarnoa kutsuttiin leikkisästi ”katastrofikonsul-
tiksi”, joka pyydettiin työmaalle kun oli tapahtunut 
tai uhkasi tapahtua henkilövahinkoja tai mittavia ta-
loudellisia ja aineellisia vahinkoja 

Aarnon pohjarakennusalan asiantuntijatehtä-
vät ovat sisältäneet sekä kotimaisia hankkeita että 
vientiprojekteja Pohjoismaissa, Venäjällä, Afrikassa ja 
Lähi-Idässä 

Erityisesti 2000-luvulla hän konsultoi sekä koti-
maisten että ulkomaisten yritysten KVR-urakoiden 
asiantuntijatehtävissä ja valvoi urakoita mm  Etelä-
Amerikassa ja Kauko-Idässä   Hankkeet ovat käsittä-
neet muun muassa jätevedenpuhdistamoiden maa- 
ja kallioaltaiden sekä maapatojen geotekniikkaa 

Aarnolla on ollut ilo nähdä maailmaa ja tavata 
ihmisiä opetustyön ja rakentamisen kautta  

Asevelvollisuuden Aarno suoritti tykistössä ja oli 
reservin yliluutnantti 

Aarnon perheestä ja 
aikuisiän harrastuksista
Aarno haki uutta ”verta” 
sukuumme Tanskanmaalta 
ja perusti perheen Annin 
kanssa   Perhe asui alkuvuo-
det Espoon Tapiolassa ja 
kaksoispojat Risto ja Lau-
ri syntyivät 1964 ja tyttäret 
Marianne 1967 ja Carita 
1971  

Perhe muutti Joensuu-
hun Aarnon työn mukana 
1970-luvulla   

Anni ja lapset perhei-
neen asuvat nykyisin pää-
kaupunkiseudulla ja Aar-
nolla on lapsenlapsia tällä 
hetkellä kuusi  

Joensuussa perhe kasvoi Evalla ja Evan lapsilla 
Mirkalla ja Mikalla  Aarnon ja Evan yhteinen koti 
Villa Krista sijaitsi Liperin Kaatamossa idyllisessä 
maalaismaisemassa järven äärellä  

Vanhan koulurakennuksen saneeraus asuin- ja 
toimistokäyttöön oli valtaisa projekti, josta Aarno, 
Eva ja lapset suoriutuivat hienosti  Puutarhasta löy-
tyy vieläkin muistona Aarnosta ja Evasta ja veljen 
innostuksesta puulajitieteisiin jo puiksi kasvaneita 
puulajiharvinaisuuksia 

Elsa-äitimme ehti usean vuoden ajan nauttia Villa 
Kristan rauhasta 
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Veljeä on aina kiinnos-
tanut historia ja sen myötä 
kiinnostus sukumme juu-
riin  Aarno ja Eva olivat pe-
rustamassa Haveristen su-
kuseura ry:tä 1980-luvulla 
ja ovat siitä lähtien selvit-
täneet sukumme vaiheita 
niin sukukokouksissa kuin 
sukuseuran Pyällyspuu jä-
senlehdissäkin 

Eva starttasi Volvonsa 
lukuisat kerrat niin Kai-
nuuseen kuin Pohjois-Kar-
jalaan kuin moniin muihin 
sukumme asuinpaikkoihin 
– Eva ajoi ja Aarno ohjasi 

Aarno perheineen 
viihtyi hyvin vapaa-ajan 
asunnollaan Ruokolahden 

Vehkajärvellä, Kokkoniemessä   Paikka on lähisuvul-
le mieluinen kokoontumis- ja virkistäytymispaikka, 
jossa Haffuerien luontogeenit pääsevät työhön    

Täällä isä ja 
pappa on voinut 
olla lähellä niin 
lapsia kuin lapsen-
lapsia moninaisin 
neuvoin, toimin 
ja taidoin   Tästä  
A a r n o - p a p a n 

kanssa yhdessä tehdyt marja-, sieni- ja kalaretket 
esimerkkinä, sekä Risto- ja Lauri-poikien kymmeniä 
vuosia jatkunut perhos-
harrastus monine ansi-
oineen    Aarnon tyttä-
ret Marianne ja Carita 
muistelevat lämmöllä 
Aarnon herkkää hyräi-
lyä - Niin kaunis on maa- 
Vehkajärven järvimaise-
massa   

Aarno oli hyvä isä 
myös Evan lapsille Mir-
kalle ja Mikolle  

Aarnon lempihar-
rastuksiin kuului myös 
puulaji-/kasvitiede erilaisine kasvatuskokeiluineen 
niin kukilla, pensailla kuin puilla   Eläkevuosinaan 
v 2000 jälkeen tutkimuskenttänä on ollut kesämö-
kin ympäristö, jonne Aarno ehti istuttaa nelisensa-
taa kasvi-ja puulajia    Erityisesti moni eksoottinen 
pensas- ja puulaji on kotiutunut Kokkoniemeen 
ennakkoepäilyistä huolimatta    Liekö ilmastonmuu-
toksella osuutta asiaan? 

Aarno oli in-
nostunut keräi-
lijä ja kokeilija ja 
kuului niin Musti-
lan Arboretumin 
Ystävät ry:hyn  ja 
Dendrologian seu-
raan   Mökkiympä-
ristössä viihtyvät 
useimmat lehdois-
tamme löytyvät 
lehtipuut ja monet 
har v ina isemmat 
havupuut    Aarnol-
le oli jonkinlainen 

Vuosikymmenten 
aikana Aarno pystytti 
Kokkoniemeen tarpeel-
liset asuinrakennukset.  
Moni toteutus oli sisun 
ja kekseliäisyyden tai-
donnäyte - aina ei ollut 
saatavissa valmiita 
ratkaisuja.

haaste hankkia 
tietoa, millä tavalla 
luonto pystyy so-
peutumaan ilmas-
tomuutoksen 

Puulajitieteen 
lisäksi veljeä on 
kiinnostanut aina 
historia ja sen 
myötä tutkimus 
sukumme juuris-
ta   Veli perhei-
neen oli perusta-
massa Haveristen 
Sukuseura ry:tä 

1980-luvulla ja on siitä läh-
tien selvittänyt sukumme vaiheita niin sukukokouk-
sissa kuin sukuseuran ”Pyällyspuu”-jäsenlehdissä   
Aarnolle iso Kiitos siitä suunnattomasta työmää-
rästä, jonka hän eläessään ehti tehdä sukumme tut-
kijana 

Aarnolle oli korvaamattomana apuna sukututki-
muksessa Eva-puoliso, joka Aarnon tavoin ansaitsee 
suuren Kiitoksen ”Pyällyspuun” toimittamisesta ja 
alkuun saattamisesta   Tutkijan perusteellisuudella 
Aarno paneutui suomalaiseen asutushistoriaan ja 
toimitti yhdessä Evan kanssa sukuseurallemme Ha-
veristen kirjan 1  osan vuonna 2000   Myös toiseen 
osaan olisi veljellä ollut paljon annettavaa, mutta 
hän menehtyi vuosia sitten todetun vakavan sairau-
den seurauksena 31 1 2013 

Aarno-papan läheisyyttä ja laajaa tietotaitoa jäi-
vät kaipaamaan erityisesti lapsenlapset 

Uskoisin Aarno-veljeen sopivan myös Väinö-isäm-
me muistosanat:

”Näin vain ajatelkaa: olen vetäy-
tynyt leutoon pimeyteen, silti kans-
sanne olen, te myös lähelläni käytte 
edelleen.  Tallettakaa menneen 
parhaat muistot, unohtua muiden 
antakaa.  Viimein sinne, missä teitä 
varron, kevein askelin te saapukaa.” 

Kiitos hyvälle 
veljelle 
jälleennäkemisen 
toivossa 

Yrjö Väinö Juhani 
Haverinen

Aarno Kokkoniemessä  2007

Kuvassa taustalla Aarnolle läheinen lapsuusajan 
järvi Vuoksenniskalla.  Aarno lepää Väinö-isän, Elsa-
äidin, Lauri-veljen, Juho-papan ja Edla-mummon 
vieressä Imatralla Karhumäen hautausmaalla.
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Menneisyytemme itsestämme ja Suomen kansakun-
nasta on paljolti kaikkien tiedossa ja tiedostettu  Sitä 
vastoin sukumme taustat ovat vielä osittain hämä-
rän peitossa  

Taustamme 1450-luvun paikkeille on selvitetty, ja 
isä – poika linja on olemassa melko tarkasti  Tämä 
tieto pohjautuu kirkonkirjoihin, veroluetteloihin ja 
käräjäpöytäkirjoihin  Tieto antaa virallisen selityksen 
sen ajan virkamiesten meille jälkeensä jättämästä ai-
neistosta 

Aika oli aiemmin erilainen kuin nykyisin  Ihmiset 
asuivat toisenlaisissa kokonaisuuksissa talouksissa ja 
lähiympäristössä  Talonväki, piiat, rengit, kulkuväki ja 
”Eino Leinot” yöpyivät ja oleskelivat samassa piha-
piirissä  Näistä syntyi luonnollista tietä aivan uusia 
sukupuita, joiden tausta virkamiesten papereista ei 
käy selville  Nämä asiat olivat salatut 

Nyt aloitetut DNA-tutkimukset avaavat uudet 
portit myös tähän maailmaan  Emme tainneet kaik-
ki ollakaan niin puhdasta jälkeläissukua kuin luultiin  
Nämä kaksi tutkimussuuntaa, eivät ole toisiaan pois-
sulkevia – ne täydentävät toisiaan ja lisäävät mielen-
kiintoisia ”oksia” sukupuuhumme ja toisiin sukuihin  
Olemme lähteneet sukuseurassamme tutkimaan 
DNA- taustojamme ja katsomaan esi-isiemme te-
koja myös ”pirttipuuhissa”!

Menneen vuoden kohokohta oli Hämeenlinnan 
Aulangolla vietetty sukuseuramme kesäpäiväjuhla  
Saimme kokea erityisen lämminhenkisen ja hyvin 
suunnitellun juhlan, jossa oli huomioitu kaikki yksi-
löt ja meidän yhteenkuuluvaisuus sukuumme  Ohjel-
ma oli rakennettu ammattimiesten johdolla ”papista 
rikosylikomissaarioon”, erinomaiseksi ja kilpailuissa 
ei näistä syistä lahjontaa havaittu – peli oli rehellistä!

Vuoden aikana loimme perustaa toimintamme 
tehostamiseksi nettisivujen uudistamisessa, lehden 
julkisivun parantamisessa ja omassa sisäisessä toi-
minnassa  Erityistä kiitosta ansaitsevat rivijäsenil-
le näkymättömän työn tekijät, reipas sihteerimme 
Anne Karvonen ja ”Manu”   Mauno Haverinen 
on se dynamometri, joka sai meidät liikkeelle mo-
nessa asiassa ja heräämään ruususen unista tähän 
päivään ja havaitsemaan toimintamme puutteet mo-
nessa asiassa 

Tulevaisuuteen olemme panostaneet erityisen 
paljon  Sukututkimukseen, kirjaprojektiin ja matkai-
luun  Toivoisin sukumme henkilöiltä ymmärtämystä 
ja tahtoa luoda taustakartta suvustamme  

Me emme saa  julkaista lähimmän 100 vuotta 
eläneiden ihmisten tietoja ilman heidän, tai jälkeläi-
sen kirjallista suostumusta  Uusi laki tuli voimaan 2 
vuotta sitten  Sen vuoksi olemme laittaneet perhe-
lehtikaavakkeen valmiiksi lehteemme ja netti sivuille 
myös, jotta täyttäisitte sen ja antaisitte suostumuk-
sen tietojenne käyttöön sukumme perinnetietoa 
julkaistaessa  

Teemme tätä työtä harrastuksena, mutta uskon, 
jotta sinunkin taustasi jossakin vaiheessa kiinnos-
tavat itseäsi tai sinun jälkeläisiä  Toivon hartaasti, 
jotta tähän työhön liittyisi enemmän asiastamme 
kiinnostuneita ja antaisitte oman panoksenne su-
kututkimukseen  Olisi erinomainen asia, jos myös 
DNA-tutkimukseen voisi osallistua mahdollisimman 
moni suvustamme  Saisimme isomman populaation 
ja tarkemman analyysin  Sen voi tehdä mm osoit-
teessa: www.stranius.fi. Sieltä saa ohjeet, hinnat, lop-
puanalyysin ja kaikki tarvittavan tiedon   Minulta saa 
myös lisätietoa tarvittaessa 

Sukuseuramme matka on heinä-elokuun vaih-
teessa Solovetskiin   Vuosikokous on Kajaanissa 
lähtöä edeltävänä päivänä  Matkaa on suunniteltu jo 
vuosia ja toivon, jotta se toteutuu  Lähde mukaan 
mukavaan seuraan ja historialliselle matkalle sinäkin 

Toivon kaikille hyvää kesää ja tulevaa vuotta 

Puheenjohtaja
Esko Haverinen

Esko Haverinen 
Pietari Suuren 
patsaan äärellä.

Arvoisat Haverisen sukuseuralaiset ja kaikki sukuumme kuuluvat

Puheenjohtajan kirjoitus

Meidän pihassa kasvaa iso, muhkea, pitkäoksainen 
sembramänty  Se on Haveristen sukuseuran ikäinen 
ja on 10 metriä korkea 

Puulla on mukava historia seuran perustamisen 
alkuajoilta 

Saatuamme yhteyden sukututkija  Aarno Haveri-
seen, kutsustamme he tulivat vaimonsa Evan kanssa  
meille Kantolaan seuran suunnittelukokoukseen  

Meillä päätettiin perustaa Haveristen sukuseura  
Ensimmäinen perustava kokous aiottiin pitää Kuh-
mon Timonniemen koululla  Se oli suuri menestys 
koska väkeä oli yli 300 henkilöä 

Aarnon ja Eevan käyntien yhteydessä retkeilim-
me Haveristen vanhoilla asuinpaikoilla ja Timonnie-
men hienoilla retkeilyalueilla: ”Sinisellä polulla”, joka 
kulkee mahtavien särkkien päällä ja molemmin puo-
lin näkyy melkein koko ajan jokia tai järviä  Polku on 
noin 10 kilometriä pitkä ja välillä on tulentekopaik-
koja ja laavuja 

Sieltä löytyi ”pyälletty” puu, josta Aarno otti va-
lokuvan ja sai siitä idean Pyällyspuu -lehden nimeksi 

Käyntien yhteydessä Eva ja Aarno toivat meille 
sembramännyn taimen, joka oli metrin korkuinen  
Aarno antoi sille nimen ”Haveristen ystävyyden 
puu ”

Se on kasvanut hyvin ja puusta on ollut meille 
paljon iloa  Monet ovat ihailleet sen komeutta  Tal-
vella sen tuuheat oksistot ovat tuulensuoja oraville 
ja pikkulinnuille  Kesällä taas linnut pesivät sen ok-
sien lomassa 

Viiden vuoden ajan on puun juuressa kasvanut 
kauniin keltaisia leppärouskuja  Sienet ovat tukevia, 
isojakin ja pienempiä on paljon ryhmässä 

Monet kastikkeet olen niistä tehnyt  Maku on hie-
man männynmakuinen, joten muuta sientä voi panna 
sekaan  Sitä ei tarvitse ryöpätä vaan voi panna pan-
nulle kanttarellien ja tattien tapaan 

Viime syksynäkin kasvoi aivan ennätysmäärä - yli 
viisikymmentä ainakin  Käpyjäkin on tippunut viime 
vuosina  Olen kuivannut niitä, saanut siemeniä ja 
idättänyt niistä pieniä taimia 

Lämmöllä muistelemme Aarnoa ja Evaa 

Ystävyyden puu

Teksti ja kuva: Saimi ja Leo Haverinen

Aarno Haverisen ja Eva Péron-Haverisen Leon ja 
Saimin pihaan tuoma Haveristen ystävyyden puu on 
kasvanut kymmenmetriseksi.
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Aika: Torstaina 30.7.2015 klo 17.00 alkaen
Paikka: Ravintola Wanha Kerho, Kauppakatu 40, 87100 Kajaani, Finland
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 9   Esitetään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015
10   Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2015, tiedoksi
11   Valitaan sukuseuran puheenjohtaja
12   Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
13   Valitaan yhdyshenkilöt kotimaassa ja ulkomailla
14   Valitaan jäsenlehti Pyällyspuun päätoimittaja
15   Tilintarkastajien valinta
16   Käsitellään vuosikokousaloitteet
17   Päätetään vuoden 2016 vuosikokouksen ja sukujuhlan 30 v pitopaikka, Kuhmo
18   Muut esille tulevat asiat
19   Kokouksen päättäminen

Ennen kokousta, klo 15 00 -17 00 Kirjahankkeen vetäjä Veikko Haverinen kertoo 
Haveristen kirja II projektista ja tähän mennessä ohjelmaan tallennetuista sukuhaaroista 
Tule tarkistamaan ja täydentämään oman sukuhaarasi tiedot  
Samalla saat hyödyllistä tietoa sukututkimuksesta ja voit rupatella sukuasioista muiden kanssa 

KOKOUSKUTSU 
Haveristen sukuseura ry:n vuosikokoukseen

Kiitos teille, arvoisat Haveriset, kun tulitte niin run-
saslukuisesti Hämeenlinnaan Aulangolle viettämään 
sukuseuran yhteistä juhlaa  Meitä oli paikalla yli 50 
henkeä  Se on hyvin, kun ottaa huomioon Hämeen-
linnan läntisen, monestakin suunnasta etäisen sijain-
nin 

Me työryhmänä koimme, että viihdyitte Aulan-
golla  Oli yhdessä tekemisen meininki  Ilmapiiri mu-
kavan vapaa ja iloinen  Luoja, säiden haltija oli myös 
meille suosiollinen ja antoi sään, jota emme oikein 
uskaltaneet edes toivoa  Lauantain iltajuhlassa Ta-
wasti-salissa ei todellakaan ollut tarkenemisen suh-
teen ongelmaa  Säällä on Suomen kesässä erittäin 
suuri merkitys juhlien onnistumisen kannalta 

Rantasipi Hotelli Aulanko loi hyvät puitteet on-
nistuneelle juhlalla  Monelle jäi varmaan mieleen 
herkulliset buffet-ateriat  En tiedä, jäikö joku kaipaa-
maan kainuun rönttösiä :-)

Toki olisimme halunneet esitellä tätä historialli-
sesti rikasta kaupunkia paljon enemmän, kuin mihin 

näin lyhyt kokoontuminen antoi mahdollisuuden  
Hämeenlinna on Sibeliuksen syntymä- ja koulu-
kaupunki  Kuluva vuosi on merkkivuosi: Sibeliuksen 
syntymästä on kulunut 150 vuotta  Täällä ovat kou-
lunsa käyneet myös monet muut tunnetut suoma-
laiset vaikuttajat, kuten Eino Leino, Juho Kusti 
Paasikivi, Larin Kyösti, Irwin Goodman, Veik-
ko ”Vexi” Salmi  Hämeenlinna on perinteinen 
varuskuntakaupunki  Ja tietysti jo peruskoulussa 
opimme, että Hämeen linna rakennettiin 1200-
1300 –lukujen vaihteessa Vanajaveden rantaan yh-
deksi puolustuslinnakkeeksi itään päin  Mutta jospa 
jollekulle jäi itämään ajatus: tänne pitää tulla toiste, 
ja ihan ajan kanssa 

Toivomme että yhä useampi nuori sukumme 
jäsen innostuisi juuristaan  Siinä meillä kaikilla on 
tehtävää  Iloitsimme jokaisesta lapsesta, nuoresta ja 
nuoresta aikuisesta, joka oli mukana juhlassamme 

Toivotamme tulevien juhlien järjestäjille iloa ja 
parhainta menestystä suunnitteluun ja tiedottami-
seen 

Kiitollisina tervehtii Pyällyspuun lukijoita vuoden 
2014 sukujuhlien valmistelutyöryhmä:
Mirja ja Reino Haverinen, Eino Haverinen, Sakari 
Haverinen, Eero Haverinen ja Pentti Haverinen  

Haveristen sukujuhla Hämeenlinnassa 
Aulangolla 26 -27 7 2014

Sibeliuksen kotitalo sijaitsee edelleen Hämeenlinnan 
keskustan tuntumassa.

Teksti ja kuva Pentti Haverinen

Hämeenlinnan sukujuhlien valmistelu-
työryhmän jäsenet Reino, Mirja, Sakari, 
Pentti, Eero ja Eino Haverinen juhlien jälkeen 
heinäkuussa 2014 hotelli Aulangon aulassa.
(Kuva: Anu Piironen)
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Kainuunti e 84, 88900 KUHMO matkatoimisto@matka-kyllonen.inet.fi 
puh 08 652 0771 www.matka-kyllonen.fi 
 Y-tunnus  1050201-2

Haveristen

SOLOVETSKIN MATKA 31.7.-2.8.2015
(matkalle ovat kaikki tervetulleita)

Perjantai 31.7.      
06.00  Kuhmo, linja-autoasema
07.00  Varti us, tulliasema
08.30  Kostamus (kesällä Venäjän aika sama kuin Suomessa)
Jatketaan reitti  ä Tiiksa-Rukajärvi-Venäjän Kemi
Päivällinen ja majoitt uminen Hotelli Prichal

lauantai 1.8.
08.00  Aamiainen
09.00  Laiva Solovetskin saarelle, noin 2 ½ h
           Opastett u luostarikierros, lounas
           Paikallisella bussilla käynti  Sekirnajavuorella ja puistossa
17.00  Laivamatka Kemiin, jatketaan bussilla Belomorskiin, Hotelli Gandvik
           majoitt uminen ja päivällinen          

sunnuntai 2.8.
08.00  Aamiainen, jonka jälkeen samaa reitti  ä paluumatkalle
           Kostamuksessa viimeisiä ostoksia
21.00  Kuhmossa

Matkan hinta  405 €, joka sisältää
• bussimatka
• hotellimajoitus kahden hengen huoneissa ja mainitut ateriat
• laivamatka
• luostarikierros ja Sekirnaja

Lisämaksusta viisumi.  Tämän hetkinen hinta 80 €/henkilö. Matkalle ilmoitt autumisia otetaan jo vastaan, 
mutt a viimeistään  5.6.2015. Viisumia varten tarvitaan anomuskaavake, 1 valokuva ja passikopio ja todistus 
matkavakuutuksesta. Passin tulee olla voimassa 6 kk matkan jälkeen.   

Solovetskin saarelle kannatt aa ott aa reppu, jossa hyvä säilytt ää esim sadevarusteet, juomapullot, läkkeet, 
passi ym.  Kävelyä ei kovin paljon ole, mutt a kuitenkin mukavat jalkineet. Mikäli mukana on resepti lääkkeitä, 
niin venäjän tullia varten resepti t mukaan.  Kopio nykyisestä sähköisestä listasta.

Venäjän valuutt a on rupla ja ruplia saadaan vaihdett ua joko pankeissa Suomessa tai heti  Venäjän pu-
olella.  Suuria seteleitä ei mukaan.  Luott okortti   käy maksuvälineeksi rajan tax-freemyymälässä ja joissakin 
myymälöissä esim. Kostamuksessa.
Matkan maksu: ennakkomaksu 200 €  5.6.2015  mennessä toimistoomme tai ti lille  FI4251770010010607  
VIITE 1591  ja loppumaksu  2.7.2015   VIITE 1601.

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

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

Anne Karvonen, sihteeri
Mesitie 2 A 2
70280 KUOPIO
p 050 410 3095
anmakar73@hotmail com

Maija Marja Leena Haverinen, 
kirjanpitäjä/rahastonhoitaja
Limingankatu 5 B 26
90120 OULU 
tai
Kerkkätie 10 A 4
01690 VANTAA
p 045 279 7546
maija.haverinen@saunalahti.fi

Reino Haverinen
Teerenpolku 7
88900 KUHMO
p 040 596 1594
reino.kalevi@suomi24.fi

Martti Haverinen
Kannintie 41
889900 KUHMO
p 040 536 2324
marttihav@gmail com

Martta Haverinen
Tarhurintie 6
79100 LEPPÄVIRTA
p  040 513 9988
martta haverinen@gmail com

Marja Liisa Haverinen
Metsäladontie 1 B 15
04330 KERAVA
p 040 705 6759
marjaliisa.haverinen@elisanet.fi

Haveristen sukuseuran hallitus 2015

OSOITTEEnMUUTOKSET:
Marja Leena Haverinen
Limingankatu 5 B 26
90120 OULU
p  045 2797 546
maija.haverinen@saunalahti.fi
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Toimintakertomus 2014

Haveristen sukuseuran toimintavuosi on ollut vilk-
kaampi aiempiin aikoihin verrattuna  Vuosikokous ja 
kesäpäivät pidettiin Hämeenlinnassa Hotelli Aulan-
golla 26  – 27 7  2014  Tilaisuudesta olivat paikalliset 
vastuuhenkilöt tehneet vaikuttavan tasokkaan ja 
mieleen painuvan monipuolisine ohjelmineen  Myös 
sukuseuran panostus tilaisuuteen oli tällä kertaa ai-
empia aikoja isompi 

Talousarviossa lähdettiin ensimmäisen kerran 
1500 euron tappiobudjetille, johtuen kesäpäivien 
kustannusvastuusta ja hallituksen työskentelyn li-
sääntymisestä 

Kokouksessa hyväksyttiin edellisvuoden tilit ja 
vahvistettiin vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja 
tulo- ja menoarvio  Jäsenmaksuksi 2014 hyväksyttiin 
20 euroa  Puheenjohtajana jatkaa Esko Haverinen ja 
erovuoroisista hallituksen jäsenistä Marja-Leena Ha-
verinen valittiin uudelleen  Uudeksi jäseneksi Eeva 
Töyryn tilalle valittiin Martta Haverinen Leppävir-
ralta  Muut hallituksen jäsenet ovat Reino Haveri-
nen, Martti Haverinen, Marja-Liisa Haverinen, Veikko 

Haverinen  Anne Karvonen on sihteeri  Pyällyspuu-
lehden päätoimittaja on Anu Piironen 

Hallitus kokoontui erilliseen kokoukseen 2 ker-
taa toimeenpannen täytäntöön sukukokouksen pää-
töksiä 

Sukuseuran 2  kirjan laatimista hallitus vauhdittaa 
erityisen painokkaasti  Aineistoa on kerätty jo vuo-
sia  Aineiston määrä on kuitenkin vielä puutteellinen 
ja sen täydennystä on jatkettava ponnekkaasti 

Sukuseuran jäsenrekisteriä on ylläpidetty perin-
teiseen tapaan ja jäsenistön määrä on pysytellyt en-
tisellä tasolla, noin 300 

Tiedotustoiminnassa on jatkettu Pyällyspuu-leh-
den julkaisua, lehti on ilmestynyt kerran vuodessa  
Kokemuksia julkaisun uudesta menettelytavasta 
otetaan vastaan 

Sukuseuran Internet sivujen osoite on www ha-
veristensukuseura.fi. Internet sivujen sisältöä, ole-
musta ja koostumusta on muutettu Mauno Have-
risen erinomaisen työn tuloksena  Sisältö vastaa nyt 
sukuseuramme tahtoa ja tavoitteita 

Sukuseurallamme on myös oma facebook-ryhmä, 
jonka kautta ajankohtaista tietoa ja tapahtumia on 
tiedotettu ryhmän jäsenille 

Teksi Esko Haverinen • Kuvat Anu Piironen

Seppo Saarinen esitelmöi Haveristen sukukokouk-
seen osallistuneille Aulangon historiasta Hämeenlin-
nan Rantasipi Hotellilla, heinäkuussa 2O14.

Haverisia Aulangon pyöreän pöydän ääressä, 
viime kesän sukujuhlilla, päivällisen jälkeisissä 
tunnelmssa.

Pyällyspuun oksalta 

Kevät toi jälleen Haveristen ja Haveristen jälkeläis-
ten koteihin tuoreen sukuseuranlehti Pyällyspuun  
Olen kerännyt materiaalia lehteä varten viime tou-
kokuusta, edellisen Pyällyspuun ilmestymisestä läh-
tien 

Erityisen lämpimät kiitokset ”Ystävyyden puu” 
-tarinan kirjoittajille, Leo ja Saimi Haveriselle  He va-
lottivat lämpimän myönteisessä hengessä, sukuseu-
ran alkuvuosikymmeniä, aivan sukuseuran perusta-
misen alusta 

Sukututkija Aarno Haverinen on päässyt hienosti 
sukumme alkulähteille  Nyt minäkin tiedän minkä ni-
misiä esivanhemmat ovat olleet ja osin senkin, missä 
he ovat asuneet  Minussa herää uteliaisuus, kuinka 
esimerkiksi 1669-syntynyt Margareta Pöllätär on 
elämänsä elänyt ja montako savua Lenduvalla on hä-
nen eläessään ollut 

Tutkimus lisää tietoa
Kiitos myös Sara Ahoselle, Joonas Marjaselle ja Pau-
la Haveriselle, jotka kirjoituksillaan toivat pilkah-
duksen nuorten aikuisten elämää ja ajatuksia suku-
lehteen  Aina aktiivinen hallitus tekee nurisematta 
osansa lehtemme eteen  Mietin, onko sukulaisuus 
se seikka, joka Haverisia kokoaa vuosittain saman 
katon alle yhteisiin sukutapaamisiin  Riittääkö pelk-
kä sukulaisuus vetovoimaksi kokoontua Haveristen 
sukujuhlille?

Lienee totta, että se yksinään ei saa meitä ko-
koontumaan edes lähipiirin tai lähialueen sukulais-
ten kanssa  Aktivoituminen sukuseuran toimintaan 
edellyttää kiinnostusta oman suvun historiaan, uk-
kien ja mummien, isovanhempien ja esivanhempien 
elämään ja maantieteellisiin asuinpaikkoihin  Inspi-
roitumista siihen perinnekulttuuriketjuun, johon me 
olemme syntymämme jälkeen liittyneet sukumme 
jäseninä 

Nykyään sukututkimukseen tuo lisänsä myös 
tiede, joka mahdollistaa dna-tutkimuksen muodos-
sa entistä tarkemman varmuuden omaan sukuun 
liittyvistä asioista  Aarno Haverisen  aloittamat tut-
kimukset, esimerkiksi Haveristen maantieteellisistä 
alkukodeista saavat uuden tekniikan mahdollistami-
na uutta valaistusta  Tieteenkin maailmassa sanonta: 

”Kunnes toisin todistetaan”, pitää paikkansa  Aiem-
mat tutkimukset voivat vahvistua tai kumoutua  Ei se 
sen kummempaa ole  Aikaisemmin merenkävijätkin 
olettivat, että maailma on pannukakun mallinen ja 
pelkäsivät meren reunalta putoamista  Tiede varmis-
ti maailman pallomuodon ja siltä osin myöhemmät 
merenkävijöiden sukupolvet saivat huokaista helpo-
tuksesta 

Sukututkijan sukupolviketju
Sukuseuran hallitus päätti Kajaanin kokouksessaan 
maaliskuussa, että sukuseura maksaa kahden Have-
risen osallistumisen kalliisiin dna- tutkimuksiin  Tut-
kimustuloksista saamme varmaan kuulla Kajaanissa 
heinäkuussa, kaikkien Haveristen yhteisessä kohtaa-
misessa  Sukututkija Aarno Haverisen tutkimukses-
sa, Haverinen -sukunimen muutos näkyy  Oman su-
kunhaarani esivanhemmista Aarno on saanut selville 
suvun esivanhemmat, noin 1470 Säämingissä synty-
neestä, Hendrich Haffuerista alkaen 

Itse liityn Haverisiin Lenduvalla asuneen 
isoisoisoisoisoisoukkini Thomas Hafweri-
sen (s 1702)  ja Margareta Pöllättären (s 1669), 
isoisoisoisoisoukkini Thomas Thomasson Hafweri-
sen (s 1734) ja Margetha Mathiasdotter Waldatarin, 
isoisoisoisoukkini Henric Thomasson Hafwerisen 
(s 1777) ja Margareta Estolanuksen,  isoisoisoukkini 
Henrich Henriricson Hawerisen (1810) ja Margare-
ta Ruokolaisen, isoisoukkini Josef Haverisen (s 1843) 
ja Sara Määtän, isoukkini Johan (Jussi) Haverisen 
(s 1874) ja Kustaava Ahtosen, ukkini Matti Haverisen 
(s 1902) ja Martta 
Ahtosen, äitini  
Mirja Haverisen 
(s 1931) ja Timo 
Marjasen kautta 

Jos dna-tut-
kimus kumoaa 
tuon sukupolvien 
ketjun, voin vain 
sanoa, että se on 
tiedettä 

Haveristen sukupolvia
Margaretasta, Kustaavaan, Marttaan ja Mirjaan

Teksti Anu Piironen • Kuva Lumikki Piironen

Kuvassa isomummo Kustaava Haverisen ja 
Martta mummo Haverisen jälkeläinen ja 
äitinsä Mirja Marjasen tytär Anu Piironen.
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Äidin silmäterä
Muistelma talvisodan siirtolaisuuden ajalta

Oli kirkas syyskesän aamu  Aurinko heloitti kirk-
kaana taivaalla ja pikkulinnut lauloivat iloisesti  Mieli 
teki päästä ulos raittiiseen ilmaan tällaisena aamuna  
Niin lähdettiinkin marjaan  Metsä oli kovin kaunis  
Marjojen poimiminen kävi nopeasti  Aurinko tavoit-
teli jo puiden latvoja, kun viimein maltettiin palata 
kotiin  

Perheen äidin mielessä oli pitkin päivää ollut aa-
vistus siitä, että sinä päivänä tapahtuisi jotakin  Niin 
tapahtuikin  Kun ilta oli pimentynyt, syntyi hänelle 
pieni, kirkassilmäinen tyttö 

Lapsi varttui ja sai nimen Rauha Annikki  Äiti 
hoiteli hellästi pienokaistaan, joka oli hyvin hiljainen 
lapsi  Sitten lapsi sairastui ja itki melkein aina, öil-
läkin  Toiset jo pakkasivat kyllästymään tuohon ali-
tuiseen itkuun, mutta äiti hoiti kärsivällisesti pientä 

silmäteräänsä  Hänen vaivansa tulivatkin palkituiksi, 
sillä lapsi parani 

Kului aikaa hetkinen  Rauha tunsi jo äitinsä ja 
isänsä  Niin vierähti ensimmäinen vuosi ja lapsi oppi 
kävelemään ja puhumaankin 

Rauha oli vilkas ja ketterä lapsi, joka näytti eh-
tivän joka paikkaan  Kerran hän oli löytänyt terva-
astian ja tuli sitten äidin luo vaatteet, kasvot ja tuk-
kakin tervassa  Oli siinä hommaa ennen kuin hänet 
saatiin puhdistutetuksi  Erään toisen kerran hän pu-
tosi vinniltä  Luultiin hänen kuolevan, mutta kaikkien 
kummastukseksi hän, nukuttuaan vähän aikaa, aukai-
si suuret, siniset silmänsä ja hymyili taas kuten en-
nenkin  Kerran äiti näki unta, että Rauha oli kuollut 

Kun Rauhan elämässä alkoi kolmas vuosi, alkoi 
samalla suurten tapahtumien aika kansamme elä-
mässä 

Teksti Kerttu Haverinen • Kuva Mirja Marjasen kotialbumi

Tyttärensä Rauhan menetyksestä kirjoittanut Kerttu Haverinen ja tapahtuman aikana talvi-
sodan rintamalla ollut Matti Haverinen kasvattivat yhdessä viisi poikaa ja kaksi tytärtä.

Oli joulukuun 1.päivän aamu 1939
Lapset nukkuivat vielä vuoteissaan  Äiti valvoi ja 
valmisteli lähtöä rakkaasta kodista  Oli tullut juuri 
yöllä tieto, että oli lähdettävä matkalle  Rauha heräsi 
aikaisemmin kuin muut lapset  Hän oli iloinen ja vir-
keä  Äiti puki hänet  

Rauhalla oli kaksi veljeä, toinen häntä vanhempi 
ja toinen vasta 7 kuukauden ikäinen  Pian Rauhakin 
oli täydessä työn touhussa, kun hän kuuli isältä ja äi-
diltä, että lähdetään matkalle  Ei lapsi vielä ymmärtä-
nyt, mitä tuo lähtö merkitsi  Siksi hän oli tyytyväinen 
ja iloisuudellaan, matkallakin oltaessa rohkaisi äidin 
masentunutta mieltä 

Ensimmäinen yö nukuttiin vielä kotikylässä erään 
talon lattialla täysissä pukimissa  Veli itki kun hän 
kuuli, että pitää lähteä ja että isä ei tule mukaan  
Vasta seuraavan päivän iltana, auto tuli noutamaan  
Se oli jo täynnä väkeä, mutta lisää oli siihen vielä 

mahduttava  
Eräs pap-

pila oli toinen 
yöpaikka  Kun 
kirkkoherra 
tuli aamulla 
kans l iahuo-
neeseen, jos-
sa Rauha oli 
nukkunut äi-
din ja veljien-
sä kanssa, tas-
sutteli tämä 
suloinen lapsi 
häntä vastaan 

iloisena  Kirkkoherra sanoi silloin: ”Jumala siunat-
koon sinuakin, pikkutyttö” ja jatkoi, ”Varmaankin 
taivaallisen isän sydämeen koskee lasten itku ja var-
maankin hän armahtaa Suomen kansaa ”

Vielä seuraava yö oltiin samassa paikassa
Neljäntenä yönä kotoa lähdön jälkeen äiti oli sitten 
lapsineen junassa  Kun oli odotettu  useita tunte-
ja, se viimein läksi liikkeelle  Lapset nukkuivat  Kun 
päivä valkeni, oli heistä hauskaa katsella junan ikku-
nasta taloja ja kirkkoja  Rauhakin oli hyvin innostu-
nut  Viidennen päivän iltana oltiin sitte perillä siellä, 
minne perhe oli päätetty sijoitettavaksi  Nyt lapset 
pääsivät riisuutuneina nukkumaan vuoteisiin  

Rauhasta oli hauskaa kun hän pääsi vapaaksi 

päällyspukimistaan  Iloisena hän juoksi edestakaisin 
tuvan lattialla  Aamulla hän oli jo ensimmäisenä he-
reillä 

Sitten perhe muutti pieneen tupaan, joka sijaitsi 
pihan takana  Siinä ei asunut ketään muita  Olo alkoi 
tuntua jo kodikkaalta  Nyt odotettiin isää hartaasti 
perheensä luo  Rauhakin tottui pian vieraaseen ym-
päristöön ja oli kaikille iloksi  Ulkona oli taukoama-
ton pakkanen, mutta pienessä tuvassa oli lämmintä 

Tuli vihdoin joulukin  Perhe tunsi itsensä yksinäi-
seksi sillä kaikki sukulaiset olivat hajaantuneina eri 
puolille isäimme maata 

Lapset odottivat isää, mutta hän ei päässyt hei-
dän luokseen  Oli sentään pieni kuusi kynttilöineen  
Äiti lauloi joululaulun  Rauhan kasvot säteilivät iloa  
Mieltä painavasta ikävästä huolimatta äitikin oli tyy-
tyväinen kun sai olla lastensa kanssa pienessä pe-
sässään 

Oli kevättalvi
Rauha oli kasvanut paljon  Hän koetti jo autella äitiä 
pikku askareissa  Muutamana päivänä lapset huoma-
sivat erään sotilaan astuvan heidän tupaansa kohti 

”Isä”, huudahti Rauha ja isä sieltä tulikin  Hän oli 
päässyt lyhyelle lomalle  Lapset olivat riemuissaan  
Rauha kiipesi isän syliin  Pian lomapäivät päättyivät 
ja isän oli taas lähdettävä  Rauhan silmät olivat täyn-
nä kirkkaita kyyneleitä  Mutta pian hänen surunsa 
taas unohtui ja hän oli yhtä iloinen kuin ennenkin  
Väliin hän puhui isästä, mutta kohta taas riensi leik-
kimään nukkensa kanssa 

Pakkanen oli edelleenkin kova  Oli helmikuun 
seitsemännen päivän ilta Juotiin iltakorviketta  Rau-
ha istui punaposkisena pöydän päässä Kun äiti läksi 
noutamaan veljelle pesuvettä jäi Rauha  leikkimään 
veljen kanssa  

Vanhempi pojista oli sillä välin löytänyt jostakin 
tulitikut ja alkanut leikkiä niillä  Yht´äkkiä tuli tarttui 
Rauhan mekon helmaan  Kun äiti tuli oli lapsi saanut 
jo vaikeita palohaavoja  Nyt sairas oli toimitettava 
pian saamaan lääkärin hoitoa  Hänet käärittiin läm-
pöisiin vaatteisiin ja nostettiin rekeen  Äiti oli kuin 
unessa pitäessään valittavaa lastaan sylissään 

”Rauha ei jaksa, Rauha on pipi”, lapsi valitti 
Äiti luuli hänen kuolevan ennen kuin ehdittäisiin 

sairaalaan  Sairaalassa otti ylihoitajatar lapsen vas-
taan ja vei hänet lääkärin tutkittavaksi  Rauha itki 
eikä olisi halunnut lähteä pois äidin sylistä  Hetken 

” Lapset odottivat 
isää, mutta hän 
ei päässyt heidän 
luokseen. Oli 
sentään pieni kuusi 
kynttilöineen. Äiti 
lauloi joululaulun.
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kuluttua äiti sai mennä hänen luokseen  Ylihoitaja-
tar sanoi: ”Lapsi on palanut hengenvaarallisesti  Te 
voitte olla täällä, jos toiset lapset tulevat toimeen 
ilman teitä ”

Rauha ei itkenyt enää, vaan nukkui
Hänet oli nukutettu  Keskiruumis oli sidottu käärei-
siin  Kasvot, tukka ja kädet eivät olleet palaneet  Äiti 
istui uskollisesti lapsensa vuoteen vieressä  Vihdoin 
Rauha avasi silmänsä ja pyysi vettä  Sitten hän nukkui 
uudelleen  

Yöhoitaja tuli nyt valvomaan ja äiti meni leväh-
tämään  Hetken perästä 
kuului huuto: ”Äiti, äiti!” 
Pian äiti oli taas lapsen-
sa luona  Kello oli puoli 
kaksi yöllä  Ylihoitajatar 
kävi katsomassa Rauhaa 
ja sanoi: ”Kyllä tämä lapsi 
kuolee ”

Äiti tunsi jalkojensa 
pettävän  Hän kuitenkin 
piteli kiinni sängyn kai-
depuusta  Pian hän kuitenkin tointui  Hän rukoili, 
että taivaallinen isä antaisi Rauhan vielä parantua, 
jos se olisi hänen tahtonsa  Tämän tästä hänen sy-
dämestään kohosi huokauksia Jumalan puoleen  Voi-
sihan lapsi parantua vaikka ihmeen kautta  Vihdoin 
aamu valkeni  Rauhakin heräsi  Hän näytti virkeältä 
ja pyysi vettä ja sokeria  Äiti sai keskustellakin hä-
nen kanssaan hetkisen  Rauha puhui isästä, kodista 
ja veljistä  Äiti oli toivorikas  Kuitenkin hän puhui 
Rauhalle: ”Jos Rauha nyt kuolee, niin Rauha menee 
taivaaseen ”

Rauha sanoikin tahtovansa mennä sinne  Ylihoita-
jatar sanoi äidille käydessään potilasta katsomassa, 
että lapsen tila on nyt parempi  

Päätettiin kuitenkin lähettää isälle sähkösanoma  
Äiti läksi asiaa toimittamaan, kun Rauha oli levol-
lisempi  Äidin lähdettyä lapsi nukahti taas  Äidistä 
tuntui vaikealta jättää hänet  Mutta hänen oli käy-
tävä myös toisia lapsia katsomassa  Vanhin tiedusteli 
äidin tultua kotiin: ”Äiti paraneeko Rauha?” 

Äiti vastasi: ”Toivottavasti paranee, mutta saat-
taahan Jumala myöskin ottaa hänet pois ” 

Sitten äidin oli taas kiiruhdettava Rauhan luo  
Hän ei ehtinyt vielä lähteä kun jo tuli puhelintieto, 
että Rauha oli heikompi  

Äiti odotti kärsimättömänä linja-autoa  Viimein 
se tuli, mutta se tuntui hänen mielestään kulkevan 
kovin hitaasti  

Hän huokasi: ”Auta meitä, Taivaallinen Isä!” 
Auto pysähtyi  Äiti juoksi sairaalaan  Ihme, että 

hän jaksoi niin tehdä  Ovella ylihoitajatar tuli vas-
taan ja sanoi: ”Valitan, Rauha läksi hetki sitten ”

He menivät hiljaa Rauhan vuoteen luo  Mitä tun-
sikaan silloin äidin sydän? Ylihoitajatar koetti lohdut-
taa häntä  Äiti ei jaksanut kuulla hänen sanojaan, sillä 
raskas suru oli vallannut hänet  Salaman tavoin vä-
lähtelivät hänen mielessään monet tapahtumat Rau-

han lyhyen elämän ajalta  
Nyt pieni päivänsäde ei 
enää koskaan hymyilisi 
hänelle  Siinä hän nukkui 
valkoisena vuoteessaan  

Kaunis kukka oli ase-
tettu hänen rintansa 
päälle  Äitiä suretti se, 
ettei hän ollu lapsensa 
luona kuolinhetkellä  Vas-
ta nyt hän tunsi olevansa 

ylen väsynyt  Hän istuutui masentuneena ja katseli 
kuollutta lastaan  Kaikki tuntui nyt kolkolta  Toivo 
Rauhan paranemisesta ei ollut toteutunut ja hän 
tunsi olevansa yksin suuressa surussaan vieraiden 
ihmisten keskellä  

Lääkäri, norjalainen kirurgi, joka oli hoitanut Rau-
haa tuli, katsoi hetkisen Rauhaa ja nyökkäsi äidille  
Hän ei osannut suomenkieltä  Aamulla hän oli äidin 
katseesta lukenut sanat: ”Pelastakaa lapseni ” Var-
maankin olisi lausunut hänelle jonkin lohduttavan 
sanan jos olisi osannut 

Äidin oli päästävä pian takaisin toisten lasten luo  
Hän pyysi soittamaan auton  Lähtiessään sairaalasta 
hänestä tuntui siltä kuin osa hänestä olisi jäänyt sin-
ne  Miten vaikeata olikaan kotona kertoa, mitä oli 
tapahtunut! 

Tyhjältä tuntui pieni, punainen tupa
Päivät kuluivat hiljaa eteenpäin  Odotettiin isän ko-
tiintuloa  Hän oli lähtenyt matkalle heti sen jälkeen 
kun oli saanut sähkösanoman  

Hän tuli viimein  Helmikuun 13  päivänä isä ja 
äiti ajoivat sairaalaan  Rauhalle oli tilattu valkoinen 
arkku  Siihen hänet laskettiin ja vietiin hiljaa kohti 
hautausmaata  Sinne hän jäi nukkumaan korkeiden 

Rauha puhui isästä, kodista 
ja veljistä. Äiti oli toivorikas. 
Kuitenkin hän puhui Rauhalle: 
”Jos Rauha nyt kuolee, niin 
Rauha menee taivaaseen.”

koivujen keskelle  Ruumiin siunauksen toimitti paik-
kakunnan kirkkoherra  Hän puhui siitä, että lapsi oli 
saanut nyt onnellisen osan ja oli 
paremmassa tallessa kuin yksikään 
lapsi maailmassa  Sanat lohdutti-
vat vanhempien sydäntä  Toisten 
lähdettyä haudalta he jäivät vielä 
sinne tahtoen viettää yksin pienen 
hetken, hetken rakkaan lapsensa 
hautakummun ääressä 

Sota loppui  Pian oli edessä 
myöskin paluu entiselle kotiseu-
dulle  Kun lähtöpäivä koitti ja äiti lapsineen nousi 
junaan, tuntui hänestä siltä kuin olisi jotakin unoh-
tunut  Rauha ei ollut mukana  Junan kiitäessä eteen-
päin äiti loi vielä viimeisen katseen sinne päin, missä 
hänen kallis aarteensa lepäsi kummun alla 

Kotimatka sujui kohtalaisen hyvin  Oltiin taas ko-
tona  Vanhempi pojista oli iloinen  Hän tunsi kotinsa  
Ikkunan luona seisoessaan hän sanoi kerran: ”Äiti, 

tämähän on meidän kotimme, miksi me olimme 
siellä kaukana niin kauan?” Poika oli kehittynyt vuo-

den kuluessa huomattavasti 
”Luojalle olkoon kiitos siitä, että 

saamme taas olla kotona”, huokasi äiti  
Mutta asettaessaan illalla lapsiaan nuk-
kumaan, hän muisti taas pikku Rauhaan-
sa 

Hän ymmärsi, että lapsi oli ollut hä-
nelle Jumalan antama kallis lahja, mutta 
samalla myöskin laina  Oli ollut suuri ilo 
saada kasvattaa häntä kodissa, sillä oli-

han hän aina ollut kiltti, kuuliainen ja iloinen lapsi 
Herra oli korjannut hänet parempaan paikkaan  

Äiti toivoo nyt, että kaikki perheen jäsenet pääsisi-
vät sinne, kukin vuorollaan 

Martta Kaarina ja Kari Laitinen ovat saaneet Pasi Jut-
tulan arkistoetsinnän kautta Kerttu Haverisen kirjoituk-
sen Nuorison ystävä -lehdestä vuonna 1945.

Luojalle olkoon 
kiitos siitä, että 
saamme taas 
olla kotona.
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Syntymäpäiviä 

Kuhmossa 
Juuso Haverinen täytti 93-vuotta 
16  huhtikuuta 
ja 
Kyllikki Haverinen täyttää 90-vuotta
4  lokakuuta 2015 

Mitä aika on
mitä elämä
vuosikymmen kuin hetki
kesä seuraa toistaan
ja
olennaisinta aina
tämä tuokio
sinun lähelläsi

Veikko Esko Haverisen 80-vuotissyntymäpäiviä 
juhlittiin 23 9 2014 Pudasjärven Pirinrannalla  

70 vuotta täyttää 8 5 2015 Helsingissä 
Eino Haverinen  Juhlii perhepiirissä 

Kuvassa äitini Irja Haverinen viettämässä 
90-vuotispäiviään 8.1.2015 Kesälahdella 
Hoitokoti Annalassa yhdessä sisarustensa Lyyli 
Haverisen, Anja Lemisen, Kaiho Nousiaisen ja 
Tapio Nousiaisen kanssa. (Kuva Ritva Laamanen)

Iloisia uutisia

70 vuotta täytti 4.4.2015 Helsingissä 
Marjatta Kontkasen s. Haverinen puoliso 
Kalervo Kontkanen.

Teuvo on 
toiminnallinen 
huumorimies

Suuressa sisarusparvessa kasvanut Teuvo Haveri-
nen täytti tammikuussa 70 vuotta   Sisaria Teuvolla 
oli aikanaan kuusi veljeä ja kolme sisarta sekä kaksi 
vanhempaa sisarpuolta 

Miehen olemusta eivät ikävuodet tunnu painavan  
Yli neljäkymmentä vuotta peltialalla ja 36 vuotta 
yrittäjänä toiminut mies on kohdannut elämässään 
myös vastoinkäymisiä 

Kuhmon Lauvuksen Myllylässä 
asuva yrittäjä Teuvo Haverinen 
täytti 70-vuotta.

Teksti ja kuvat Anu Piironen
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Syntynyt
4 5  2014 syntyi Maria (s  Haverinen) ja Kari 
Kuurneelle Vantaalla tyttövauva, joka kastettiin 
Vapahtajan opetuslapseksi nimellä MIRJAMI 
AInO LInnEA  (Mirjami on Vuokko ja Pentti 
Haverisen kolmas lapsenlapsi) 

Syntymäpäiviä ja syntyneitä
Kesälahden Pekkalan sukuhaarastamme  
Kirsi Kärnä (os Haverinen) täytti 18 11 2014  
60 vuotta  
Syntymäpäiviä juhlittiin perinteisin menoin koko 
sukukunnan toimesta, Kesälahden mieskuoro viih-
dytti tilaisuutta monin lauluin  Samalla vietettiin 
sukumme pikkujoulua ja kaikille pukki toi lahjan  
Paikalla oli n 40 henkilöä, joten pukin säkki tulles-
sa pullisteli 

Kirstin tyttärelle Maria Kärnälle syntyi tyttölap-
si Oona Maria Albertina  5 5 2014 

Syntynyt
8 9 2014 syntyi Iida ja Tuomas Karsikkaalle 
Tikkakoskella tyttövauva, joka kastettiin Vapahta-
jan opetuslapseksi nimellä BEEA LUMIA  (Bee-
an isovanhemmat ovat Riitta s  Haverinen ja Arto 
Karsikas  Riitta Karsikas on Reino Haverisen van-
hin tytär Haapavedeltä) 

Onnellinen Kirsti-mummo lapsen-
lapsensa kanssa kuvassa.

****************************************************************************
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Kainuulainen sitkeys ja taipumattomuus on vienyt 
Teuvoa elämässä eteenpäin vaikka välillä on pitänyt 
kulkea läpi harmaan kivenkin  Elämänmotto on luet-
tavissa Lauvuskylän myllymökin seinällä: ”Yksi asia 
kerrallaan ja ensimmäiset asiat ensin ”

Pellistä katot, listat ja kourut
Nuoruutensa hulivilin lailla ja uhmakkaana reuhan-
nut Teuvo on kasvanut miehen mittaan jo aikaa sit-
ten  

”Uho on vähentynyt”, kiteyttää Teuvo 
Kiireisen työn ja uuden parisuhteen keskellä rak-

kautta ja hyvää tahtoa riittää aikuisille lapsillekin Jo-
hannalle, Jannelle, Samulille ja Ellille  

Pohjoisen raikkaan tuulahduksen Teuvon elämään 
toi Sallasta kotoisin oleva Sirkka  Sirkan lappilainen 
avarakatseisuus ja luontevuus ja Teuvon kainuulai-
nen, toiminnallinen humoristisuus sopivat yhteen 

”Elämä on opettelemista niin kauan kuin henki 
liikkuu”, tiivistää vuonna 2010 Sirkkansa kanssa avi-
oitunut Teuvo 

Sirkan kahden lapsen ja Teuvon neljän lisäksi, uus-
perheen muodostavalla pariskunnalla on yhteensä 
seitsemän lastenlasta 

Teuvo palaa muistoissaan vuoteen 1967, jolloin 
Veikko Salonen otti nuorukaisen peltitöihin  Siitä 
alkoi Teuvon ura peltitöiden parissa 

Keravan kollina vuonna 1966, kymmenen kuu-
kautta töppäyksiään pohtinut Teuvo pääsi Riihimä-
elle ja opiskeli ammattikoulun metallipuolen linjalla  

Ilmastointiliike, jonka palveluksessa Teuvo töitään 
teki, lopetti toimintansa  Vuoden 1978 maaliskuussa 
mies rohkaistui aloittamaan oman yritystoiminnan 
toiminimen turvin 

Nykyisin yritys tunnetaan Rakennusmittapel-
ti Haverinen Oy nimellä ja Teuvon lisäksi toisena 
omistajana on poika Samuli  Kainuun ja Savon alueel-
la peltitöitä tekevällä kaksikolla on viisi työntekijää 
ja toimitilat Kuhmossa ja Kuopiossa  Peltituotteita 
valmistavasta erikoisyrityksestä saa peltikatot, pelti-
listat, sadevesikourut, kattoturvatuotteet ja piipun-
pellit 

Hulivilistä kasvoi huolehtija
Elämänvuosiin mahtuu ikäviäkin muistoja  Alkoholin 
kanssa läträäminen ja avioero kipristävät vielä pik-
kuisen sielun sopukoita  Nuoruusaikaa Teuvo kutsuu 
itsensä etsimisen ajaksi  Linnareissu opetti Teuvolle 
jotakin ja nuoren miehen elämä alkoi selkiintyä  

”Minun ei ole helppo moittia toisia”, sanoo Teuvo 
”Jos on aihetta sanoa, niin pitäisi sanoa  Siinäkin 

on vielä oppimisen paikka ”
Lienee lapsuuskodin peruja kun Kerttu-äitikään 

ei poikiaan moittinut tapahtui sitten mitä vaan 
”Laitetaan Jukolan veljeksille sauna lämpiämään”, 

kertoo Teuvo, äiti Kertun sanoneen veljesten palat-
tua toilailu touhuista kotiin 

”Kerttu ja Kustaava-mummo opettivat iltaruko-
uksen ja hengellisen maailmankatomuksen  Kirkon-
menojen aikaan pirtissä piti olla hiljaa ”

Saunominen toimii Teuvolle rentoutumispaikkana 
kuten nuoruusvuosinakin  Työviikon jälkeen saunan 
lämpö ja vastominen hoitavat ruumista ja sielua  
Saunakeskustelut Sirkan kanssa ovat Teuvolle osa 
hyvän viikonlopun alkua 

”Torstaina tulen kotiin ja Sirkka perjantaina sa-
vusaunassa vastalla kylvettää, niin se rentouttaa”, 
Teuvo kertoo 

Kuhmon seurakuntatalolla pidetyn juhlapöy-
dän päässä istuu päivänsankari Teuvo Haveri-
nen  sukulaistensa seurassa.
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  Veikko, Peltotie 9,  41340 Laukaa: Em
ail: veikko.haverinen@
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aija.haverinen@
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puh. 045 279 7546 
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TÄYTTÖ
O

HJEET 
 Etunim

et: Jos ensim
m

äinen etunim
i ei ole kutsum

anim
i, m

erkitään kutsum
anim

i tähdellä (*) tai allevii-
vaam

alla. Jos kutsum
anim

i ei ole m
ikään etunim

istä, m
erkitään se sulkuihin (esim

erkkejä kutsum
anim

estä 
Liisa: Liisa Anneli, Sirkka-Liisa*, Kerttu Liisa, Anna Elisabet (Liisa)). 
Syntym

ä-/kuolinpaikka: Ilm
oitetaan paikkakunta, jossa henkilö/perhe on ollut kirjoilla synty-

m
än/kuolem

an aikaan. Ei ilm
oiteta esim

. sairaalaa. Jos perhelehti täytetään esivanhem
m

ista, voidaan so-
dassa kaatuneen kuolinpaikaksi m

erkitä esim
. ”kaatui jatkosodassa”. 

Puolison isä/äiti: M
erkitään koko nim

i, syntym
äaika ja –paikka sekä kuolinaika ja –paikka. 

Lapset: M
ikäli puolisoita on useita, m

erkitse puolison num
ero lapsen nim

en perään (esim
. Ensio Eem

eli(2)), 
jotta selviää, kuka puolisoista on kunkin lapsen vanhem

pi. O
letuksena on, että lapsella on isänsä sukuni-

m
i. Jos lapsen sukunim

i ei ole isän sukunim
i, m

erkitse N
im

i-sarakkeeseen sekä etunim
et että sukunim

i. 
Esivanhem

pien tiedot: Syntym
ä- ja kuolinpaikkaan ilm

oitetaan kunta, kylä ja talo, m
ikäli ne ovat tiedossa, 

esim
. Kuhm

o, Lentiira 20 Änätinpää. 
Allekirjoitus:  Vaikka perhelehti täytettäisiin tietokoneella, se tulostetaan, ja allekirjoitetaan käsin. 
M

uuta: Kaikkia tietoja ei ole pakko täyttää, jos ei halua kyseisiä tietoja julkisuuteen tai ne eivät ole tiedos-
sa. Lom

aketta täytettäessä voidaan tarvittaessa käyttää kääntöpuolta ja uusia lom
akkeita. 

Tiedot antaneen henkilön yhteystiedot (osoite, sähköposti, puhelin ym
s.) tarvitaan tietojen tarkistam

ista 
ja m

ahdollisia täydentäviä kysym
yksiä varten. 

Tavoitteena on selvittää katkeam
aton henkilöketju iso- ja esivanhem

pien kautta m
ielellään ainakin 1880-

luvulle saakka. Tuota kaukaisem
pia henkilötietoja voidaan selvittää nettisivustojen kautta.  

Tärkeää: Henkilötietoja tullaan käyttäm
ään m

yöhem
m

in julkaistavassa sukukirjassa. Jos henkilö haluaa 
kieltää om

ien henkilötietojensa julkaisem
isen Haveristen sukukirjassa, hänen tulee henkilökohtaisesti 

tehdä kiellosta m
erkintä lom

akkeeseen. Tuolloin tietoa ei liitetä sukukirjaan, vaan tiedot jäävät sukutut-
kim

usrekisterin ylläpitäjän käyttöön ja voidaan vain varm
istaa suvun etenem

inen seuraavaan sukupolveen. 
Katso sukututkim

usrekisteriseloste sukuseuran nettisivulta osoitteesta 
http://w

w
w

.haveristensukuseura.fi/m
ain/page_sukututkim

us.htm
l. 

 TÄYTETYN
 PERHELEHDEN

 PALAU
TU

SO
SO

ITTEET/LISÄTIETO
JA AN

TAVAT: 

Kesälahti-Sääm
inki-Karjala-alueen Haveriset: 

HAVERIN
EN

 Esko,  Sudentie 9 as 24, 96500 Rovaniem
i, Em

ail: esko.haverinen@
pp2.inet.fi, puh. 040 849 

5397, sukuseuran puheenjohtaja 
- Töyry Eeva,  Taivaanpankontie 1 B 10, 70200 Kuopio, Em

ail: eeva.telle@
gm

ail.com
, 

puh. 050 305 5901.      
- Haverinen M

arja-Liisa, M
etsäladontie 1 B 15, 04220 Kerava, Em

ail: m
arjaliisa.haverinen@

elisanet.fi, puh. 
040 705 675 
- Haverinen Heli, Aaltotie 37, 70870 Hiltulanlahti. Em

ail: helihaverinen@
hotm

ail.com
,  

puh.  040 550 7154 
   Kainuu-Kuhm

o-N
urm

es-Pohjois-Suom
i-alueen Haveriset:   

HAVERIN
EN

  Veikko, Peltotie 9,  41340 Laukaa: Em
ail: veikko.haverinen@

pp2.inet.fi,  
puh. 040 516 4383 
- Haverinen Eino, Pakilantie 84 A, 00660 Helsinki, Em

ail: eino.haverinen@
pp.inet.fi,  

puh. 040 556 2693 
- Haverinen M

artti,  Kannintie 41,  88900 Kuhm
o Em

ail: m
arttihav@

gm
ail.com

,   
puh.  040 536 2324      
- Haverinen Reino, Teerenpolku 7, 88900 Kuhm

o, Em
ail: reino.kalevi@

suom
i24.fi,  

puh.  040 596 1594 
- Haverinen M

arja-Leena, Kerkkätie 10 A 4,  01690 Vantaa, Em
ail: m

aija.haverinen@
saunalahti.fi, 

puh. 045 279 7546 Kohta kolmekymmentä
Ihmisen elämässä on useita oppimiseen ja kouluttau-
tumiseen liittyviä taitekohtia: kouluun meneminen, 
ylioppilastutkinto, kenties armeija, opiskeleminen, 
työelämään siirtyminen, uralla eteneminen, lopulta 
eläköityminen  Olen itse nyt 27-vuotiaana opiskelu-
jen ja työelämän taitekohdassa  Sekä menneet että 
edessä olevat valintani määrittelevät tulevaisuuttani  

Mietin, miten tilanne on muuttunut viime vuo-
sikymmeninä  1950-luvulla tyypillinen kolmekymp-

pinen oli ollut jo 
vuosia työelämässä  
Etenkin maalla vart-
tuneet oppivat jo 
nuorina työnteon 
tärkeyden arjen ru-
tiinien myötä  Vielä 
minun vanhempieni 
nuoruudessa, 70-lu-
vulla saattoi päästä 
rakennukselle töi-
hin vain menemäl-
lä paikalle  Ei ollut 
internetiä, missä 
selailla työpaikkail-
moituksia tai tehdä 
ammatinvalintates-
tejä  

Tänä päivänä 
tietoa on saatavilla 
käytännössä rajat-
tomasti ja tuntuu, 
että kaikki mahdolli-
suudet ovat avoinna  
Informaatiotulva voi 
myös ahdistaa, jos ei 
ole varma siitä, mitä 

haluaisi alkaa tehdä työkseen  Mitä jos tekeekin vää-
rän valinnan? Työelämän kokonaiskuva on muuttu-
nut ja hyvin harva tekee enää elämänuraa yhdessä 
työpaikassa 

Minäkin olen opiskellut kahteen ammattiin,  
ilmailualalle ja opettajaksi  Toimin tällä hetkellä vast-
ikään Suomeen muuttaneiden nuorten opettajana 
helsinkiläisessä yläkoulussa  Oppilaiden koulupäivät 
koostuvat enimmäkseen suomen kielen tunneista  
On mahtavaa nähdä, miten alun kulttuurishokin jäl-
keen suomi alkaa sujua koko ajan paremmin ja pa-
remmin  Pidän työstäni ja tuntuu, että olen valinnut 
itselleni sopivat alat 

Perinteisen ajattelutavan mukaan aikuisen ihmi-
sen vuorokausi jakautuu työhön, vapaa-aikaan ja 
nukkumiseen  Nykyajalle on tunnusomaista tehok-
kuuden ihannointi  Vapaa-ajallakin pitäisi tehdä jotain 
kehittävää ja hyödyllistä  Minun mielestäni kaikkein 
tärkeintä olisi muistaa ottaa aikaa itselle ja läheisil-
le  Parasta olisi, jos tämä työn, vapaa-ajan ja unen 
kolminaisuus olisi jokaisella hyvässä ja rauhallisessa 
tasapainossa 

Mihinkäs 
tässä kiire 
valmiissa 
maailmassa  
Mietteeni 
kiteyttää 
oivallisesti 
yksi ajatelma, 
jonka kaverini 
muotoilivat 
muutama 
vuosi sitten 
matkates-
saan junalla 
Siperian halki: 
Tekeminen 
on teennäistä, 
näkeminen on 
näennäistä – 
oleminen on 
olennaista 

Aikuistumisen vaiheista
Teksti Joonas Marjanen • Kuvat Anu Piironen

Pikku Joonas helteisenä kesänä, 
Mirja mummi (os.Haverinen) ja 
Timo ukki Marjasen pöydän ääres-
sä, syömässä tietenkin marjaskiis-
seliä, mummilan ulkomaalaustal-
koiden aikaan.

Mirja ja Timo Marjasen, Seppo pojan 
poika, Joonas Marjanen pohtii kirjoi-
tuksessaan elämään liittyviä valintoja, 
nuoren miehen vinkkelistä. 
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On minun vuoroni avata suuni ja kertoa teille josta-
kin   Kaikki alkoi siitä, kun yhtenä aurinkoisena iltana 
isäni soittaa pirrautti minulle ja käski (pyysi) kirjoit-
tamaan jutun Pyällyspuu -lehteen  Ja kun kerran isä 
käskee, niin pitäähän sitä totella 

Mietimme yhdessä tämän kirjoituksen aihetta, 
kunnes isä hoksasi Haveristen sukujuhlat 2016, jotka 

järjestetään 
Ku h m o s s a , 
kulttuurikau-
pungin yti-
messä, Kuh-
mo-talolla 

Haluankin 
esitellä tässä 
kirjoitukses-
sa tätä upeaa 
rakennusta ja 
sen toimin-
taa 

Kuhmo-talo on Kuhmon kulttuuritalo, joka avat-
tiin 15  heinäkuuta 1993  Rakennuksen on suunnitel-
lut Matti Heikkinen (Uki Arkkitehdit Oy, Oulu) ja 
akustiikan asiantuntijana toimi Alpo Halme 

Kuhmo-talossa on kaksi salia  Lentua-salissa on 
668 istumapaikkaa (joista permannolla 425 ja par-
vella 243), ja pienemmässä Pajakka-salissa on 99 is-
tumapaikkaa   Aulassa toimii kahvila Juttua 

Salien ja kahvilan nimet ovat viittauksia kuhmo-
laisiin koskiin  Kuhmo-talossa järjestetään monia 
erilaisia tapahtumia, joista tärkein on joka vuosi jär-
jestettävä Kuhmon kamarimusiikkifestivaali 

Kuhmo-talossa toimii myös Kuhmon musiikki-
instituutti, jossa itsekin soitin trumpettia kymmenen 
vuoden ajan  Musiikkiopistossa lapsilla ja nuorilla 
on erinomaiset mahdollisuudet harrastaa musiikkia 
ja opiskella sitä tavoitteellisesti, halutessaan myös 
ammatilliseen koulutukseen tähdäten  Soittajien on 
myös mahdollista päästä soittamaan orkestereihin; 
Kuhmon puhallinorkesteriin tai Taikajousiin (jousi-
orkesteri) 

Itse menin orkesteriin heti, kun soittotaitoni oli 
kehittynyt tarvitulle tasolle, enkä kertaakaan ole 
sitä katunut  Orkesterissa soittaminen on todella 
kehittävää ja 
o r ke s t e r i n 
säännölliset 
harjoitukset 
mahdollista-
vat esiintymi-
set erilaisissa 
tapahtumissa 
ja konser-
teissa 

Lukuisten 
orkesteri- ja 
sooloesiinty-
misten lisäksi, Kuhmo-talo on toiminut minulle kah-
den tärkeän tapahtuman juhlapaikkana 

Helmikuussa 2013 pääsin tanssimaan Vanhojen 
tanssit Kuhmon puhallinorkesterin säestyksellä upe-
assa Lentua-salissa ja toukokuussa 2014 sain painaa 
valkolakin päähäni samassa paikassa  Kuhmo-talo 
tarjoaa upeat puitteet näille kahdelle, jokavuotiselle 
tapahtumalle ja tekee niistä unohtumattomia 

Haluan toivottaa kaikille oikein hyvää ja aurin-
koista kesää, tavataan viimeistään sukuseuramme 
30-v juhlassa Kuhmossa 30 -31 7 2016!

Kuhmo-talo
Teksti Paula Reinontytär Haverinen

Kuhmo-talo kuvattuna ilmasta.

Vanhojen tanssit 2013

Ylioppilasjuhla 2014
Paula oikealla eturivissä.

Omatekoinen mysli hakkaa kaupan versiot mennen 
tullen  Se on vaivaton valmistaa, maistuu mahtavan 
hyvältä ja mikä parasta, siihen saa käytettyä kaapin 
perukoilta viimeisetkin kaurahiutaleet, pähkinäpus-
sien jämät ja siemenien rippeet  Tarkkoja määriä eri
aineksille ei ole, ja mikäs sen hauskempaa – voit teh-
dä myslistä joka kerta erilaista 

Tällä kertaa tein herkullisen aamiaismyslin seuraa-
vista kaapistani löytyineistä aineista:

Lisää helppoja reseptejä sekä tarinoita pienen 
perheemme arjesta löydät blogistani: 
www.lily.fi/blogit/kunnon-mamma

KOLMEN KOOKOKSEN MYSLI

5 dl kaurahiutaleita
1 dl hasselpähkinöitä
1 dl pekaanipähkinöitä
1 dl kookoshiutaleita
4 rkl kurpitsansiemeniä
1 dl kookosöljyä (tai muuta paistamisen 
kestävää öljyä)
4 rkl hunajaa
1 dl kookoslastuja
1,5 dl kuivattuja ananaspaloja

Sekoita kaurahiutaleet, pienemmäksi rouhitut päh-
kinät kookoshiutaleet ja kurpitsansiemenet isossa 
kulhossa  Lisää öljy ja hunaja, sekoita huolellisesti  
Levitä tasaisesti leivinpaperin päälle uunipellille ja 
paahda uunissa noin puoli tuntia välillä puuhaarukal-
la sekoittaen  Tarkkaile, ettei mysli kärähdä! Mysli on 
valmista, kun se on paahtunut kauniin kullanruske-
aksi 

Anna myslin jäähtyä pellillä ja sekoita sen jälkeen 
joukkoon kookoslastut ja kuivatut ananaspalat  Säi-
lytä ilmatiiviissä purkissa ja nauti esimerkiksi luon-
nonjogurtin ja marjojen kanssa 

Mysliä tehdessä vain mielikuvitus on rajana! Jouk-
koon sopivat erilaiset kuivatut hedelmät ja marjat, 
vaikkapa banaani tai kuivatut karpalo, erilaiset sie-
menet kuten auringonkukan- tai pellavansiemenet,
ja kaikki pähkinät  Kokeile rohkeasti eri yhdistelmiä 
ja löydä oma suosikkisi!

Itsetehty mysli 
on helppo herkku

Teksti ja kuvat Sara Ahonen
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Kuhmossa, niin kuin muissakin Kainuun 
kunnissa, on viime vuosikymmenten ihme 
jo näkyvissä  Sodan raunioille on kasvanut 
uusi asutus, jonka vertaista etelämpää saa 
hakea  Kaikkialla näkee vain uusia teitä ja 
komeita kouluja; sairaala ja kunnantalo ovat 
ajanmukaisia, linja-autoasema saa helsinkiläi-
sen häpeämään omaa vanhanaikaisuuttaan ja 
korvausten ja lainoitusten turvin rakennetut 
omakotitalot hohtavat uutta maalia  Etelästä 
tullut, jonka mieleen on iskostunut Ryysy-
rannan Jooseppi ja hänen hengenheimo-
laisten kuva, on hämmästyksellä lyöty 

Hyvinvointi ei rajan pinnassa ole sentään 
vielä läheskään täydellistä  Entiset kurjat 
asunto-olot ovat vaihtuneet velkoihin ja 
pettuleipä työttömyystöihin  Vaikka toisaalla 
koulubussi kuljettaakin lapsia silkoista maan-
tietä pitkin hienoon koulurakennukseen, niin 
toisaalla hiihtävät pienet tytöt ja pojat umpi-
hangessa tiettömien taivalten takaa pieneen 
tupakouluun, jossa hyvä sopu antaa enem-
män tilaa kuin seinät ja katto 

Hirvelän koulu on Kuhmon kunnan 43 
koulun joukossa yksi niistä kuudesta, joka 
odottaa vielä rakentamistaan  Roskat, joiksi 
kuhmolaisittain rakennustarpeita sanotaan, 
on jo ajettu tien viereen raivatulle aukiolle, 
uuden koulun paikalle, mutta siellä ne ovat saaneet 
jo pari vuotta maata määrärahojen puuttuessa, ja 
vasta ensi vuonna päästään muilta kiireiltä raken-
tamaan  Siihen asti tämä koulupiirin, jonka asutus 
on uutta, nuorta ja vaurastuvaa, lapset opettelevat 
aapeluksensa emäntä Lempi Haverisen mökissä, 
jonne autotieltä on matkaa parisen kilometriä ja 
koulupiirin perukoilta vielä enemmän 

Hirvelän kouluun noustaan korkealle ylämaalle, 
missä keskitalven korpikuuset riiputtavat raskaita 
lumisia alaoksia  Tie on ummessa, eikä tänne ilman 
suksia kannattaisi lähteäkään  Vain pari taloa tulee 
parin kilometrin taipaleella vastaa, ulkoapäin hyvin 

maalatun ja siistin näköisiä   Talon ympärillä on au-
kea, jylhien kuusien vastapainoksi pihassa kuuraisia 
koivuja, rakennus on tilavannäköinen vaaleaksi maa-
lattu ja laudoitettu hirsimökki 

Kahvia juodessa emäntä kertoo, että koulu on jo 
kahdeksan vuotta toiminut Lempi Haverisen talossa   
Yhdeksän ja kahden välillä emäntä kulkee välitunnin 
aikana vain tuvan ovesta, etteivät tunnit häiriytyisi, 
sen vuoksi ikkunaportaat ovat olemassa varaventtii-
linä   Talon isännän kuoltua emäntä on tullut kolmen 
tyttären kanssa toimeen omin voimin  Koulun mak-
sama vuokra ja emännälle koulun keittiön hoidosta 
maksettava korvaus ovat tervetulleita tulonlähteitä 

Sopu sijaa antaa
Teksti Pirkko Greis • Kuvat Mauno Haverisen kotialbumi

Mauno Haverisen äidin, Hilda Haverisen vanhemmat Kalle ja 
Lyyti Haverinen Kivelän pirtin edessä, Hirvelänkylällä.

Luokkahuoneena toimiva tupa on yllättävän suu-
ri  Kaksikymmentäneljä pulpettia mahtuu kahteen 
riviin lattialle, peräseinällä on vihreä luokan taulu ja 
karttatelineet, koko tupaa kiertävät iloiset vapaa-
aiheiset lasten piirustukset, joiden kirkkaat värit ja 
viivat kertovat paljon enemmän näiden lasten mie-
likuvitusrikkaudesta ja henkisestä vireydestä kuin 
hymyilevät arat kasvot 

Kävelemme takaisin tielle ja siitä edelleen pari 
kilometrin päähän Kivelän taloon, missä Hirvelän 
koulun pojat ovat nuoren opettajansa Tapio Ikä-
valkon kanssa veistotunnilla  Kivelä on yksi van-
hoista taloista, mutta sen hirsiseinät ovat vankkaa 
tekoa ja sisällä on viihtyisää, vaikka juuri nyt suuren 
tuvan leveät käsin veistetyt lattialankut ovat paksun 
lastukerroksen peitossa ja lähes parikymmenpäinen 
poikajoukko höylää, sahaa ja viilaa yhtä montaa lin-
tulautaa 

Suuri pirtinpöytä on siirretty seinustalle ja keski-
lattialla seisovat pienet höyläpenkit  Kivelän emäntä 
Lyyti Haverinen seisoo tämän touhukkaan poika-
joukon keskellä rauhallisena ja ymmärtäväisen nä-
köisenä  Hänellä on itsellään ollut samassa tuvassa 
pyörimässä kymmenpäinen lapsikatras, joten omien 
poikasten lennettyä pesästä nämä pienet ahkerat 
puusepät saavat hänestä äidillisen ymmärtäjän  Isän-
tä Kalle Haverinen katselee poikien touhuja pilke 
silmäkulmassa, ennen opettaja Ikävalkoa koululla oli 
naisopettaja ja silloin isäntä itse opasti poikia käsi-
työtaidon aakkosiin 

Kun keskustelimme vuokratiloissa toimivan kou-
lun epäkohdista, sekä emäntä että isäntä totesivat, 
ettei näin pienistä epäkohdista kannata puhuakaan  
Ennen vanhaan koulun käynti oli paljon vaivalloi-
sempien matkojen takana ja koulut huonommissa 
olosuhteissa 

Pikakäynti syrjäkylällä on terveellinen sille, joka 
helposti arvostelee olemista ja elämistä Kuhmossa 
kirkonkylän komeuden näkökulmasta  Kuitenkin vie-
lä rakentamattomista kouluista ja teistä huolimatta 
säilyy kävijällä vaikutelma ihmeestä, mikä täällä on 
kaikessa hiljaisuudessa suhteellisen lyhyessä ajan si-
sällä tapahtunut  Komea Kuhmon vesitornin katol-
ta avautuva jylhä maisema uusine taloineen kertoo 
omaa kieltään korven ankarien olosuhteiden keskel-
lä itselleen elinehtoja rakentavasta kansasta, jonka 
kymmenpäiset lapsikatraat kasvavat entistä ehom-
piin huoneisiin ja jonne kaiken muun edistyksen 
ohella saapuu lisää vaurautta yhä kauemmas rajan 
pintaan suomumaisesti ojentautuvan uuden tiever-
koston ansiosta  Kuusikymmenluvun lopulla, Kainuu 
ja Kuhmo on kasvanut näistäkin lapsenkengistään 
ja Hirvelän koulun pojat ja tytöt muistelevat vuo-
sikymmenten kuluttua lämmöllä omaa pientä pirt-
tikouluaan, jonka on väistyminen uuden ajan tieltä 

Artikkeli Viikkosanomat lehdestä 1950-luvun lopulta. 
Kirjoittaja Pirkko Greis. Alkuperäistä artikkelia on hie-
man lyhentänyt tarinan löytänyt Mauno Haverinen.

Museoesineiksi 
muuntuneet voikirnu, 
pesusaavi, kannel-
linen taikinatiinu 
ja rukki ovat olleet 
Haveristen pirttien 
vakiokalustoa. 
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Haveristen sukuseura ry:n sukujuhlaa ja vuosikokousta vietettiin Hämeenlinnassa Hotelli Aulangolla 26  – 
27 7 2014 aurinkoisessa  ja helteisessä  säässä  Sukujuhlassa  pidettiin myös perinteiset kuula- ja tikkakisat 
naisten ja miesten sarjoissa  Kilpailujen tuloksia  

Kuula: naiset   Tikka: naiset
1  Anne Karvonen, Kuopio 7,53 m  1  Sylvi Haverinen, Vantaa 23 p 
2  Sylvi Haverinen, Vantaa 5,44 m  2  Martta Haverinen, Leppävirta 22 p 
3  Martta Haverinen, Leppävirta 5,21 m  3  Anne Karvonen, Kuopio  20 p 
4  Marja-Liisa Haverinen, Kerava 5,14 m 4  Paula Haverinen, Nurmijärvi 19 p 
5  Vera Pirogova, Rovaniemi 5,08 m  5  Silva Vainio, Helsinki  16 p
6  Paula Haverinen, Nurmijärvi 5,05 m 6  Pirjo Pulkkinen, Kuopio 16 p 
7  Päivi Haverinen, Nokia  4,75 m  7  Vera Pirogova, Rovaniemi  15 p
8  Irmeli Koistinen, Hyvinkää 4,52 m 8  Emilia Haverinen, Helsinki  2 p
9  Sirkka Haverinen, Kuhmo 4,52 m
10  Elsa Niemi, Pyhäsalmi 4,22 m
11  Aino Koistinen, Hyvinkää 4,18 m
12  Pirjo Pulkkinen, Kuopio 4,10 m
13  Kirsti Kärnä, Kesälahti 4,00 m
14  Elina Wainio, Helsinki 3,96 m
15  Silva Wainio, Helsinki 2,73 m
16  Emilia Haverinen, Helsinki 2,45 m

Sukuseuran urheilukisojen tuloksia

Aulangolla pidettyjen 
tikka-ja kuulakilpailu-
jen Haverisnaisten 
voittajakolmikossa 
Martta Haverinen, 
Anne Karvonen ja 
Sylvi Haverinen.

Tuloksia Eino Haverinen • Kuvat Anu Piironen

Kuula: miehet   Tikka: miehet
1  Martti Haverinen, Kuhmo 11,63 m 1  Eino Haverinen, Helsinki 33 p
2  Hannu Haverinen, Nokia 10,65 m 2  Eero Haverinen, Renko 29 p
3  Eero Haverinen, Renko 10,55 m  3  Martti Haverinen, Kuhmo 28 p
4  Veikko Haverinen, Laukaa 9,33 m  4 Teuvo Haverinen, Kuhmo 22 p
5  Teuvo Haverinen, Kuhmo 8,71 m  5  Reino K  Haverinen, Kuhmo 22 p
6  Lauri Ulmanen, Tampere 8,58 m  6  Esko Piirainen, Leppävirta  21 p
7  Mikael Haverinen, Helsinki 8,55 m  7  Veikko Haverinen, Laukaa  20 p
8  Esko Piirainen, Leppävirta 8,46 m  8  Mikael Haverinen, Helsinki 17 p
9  Eino Haverinen, Helsinki  7,93 m  9  Esko Haverinen, Rovaniemi 14 p
10  Reino K  Haverinen, Kuhmo 7,53 m 10  Väinö Haverinen, Nurmijärvi   11 p 
11  Väinö Haverinen, Nurmijärvi 7,09 m  11  Reino Haverinen, Vantaa 10 p
12  Esko Haverinen, Rovaniemi 7,07 m 12  Pentti Haverinen, Hämeenlinna  8 p
13  Reino E  Haverinen, Haapavesi 6,05 m    
14  Reino Haverinen, Vantaa  5,72 m
15  Arvi Haverinen, Jyväskylä 5,55 m

Kunkin kilpailun kolme parasta palkittiin mitaleilla  Kuulan kiertopalkinnot saivat: naisten sarjan Anne Kar-
vonen ja miesten sarjan Martti Haverinen  Onnittelut voittajille ja kaikille kilpailijoille  Kiitos kannustajille 
”Tuomarineuvosto”: Eero, Reino ja Eino Haverinen

Haveristen kuulamörssärit Eero ja Martti Haveri-
nen pärjäsivät tikkakisassakin häviten vain nel-
jällä ja viidellä pisteellä kultakantaan päässeelle 
Eino Haveriselle.

Hämeenlinnan sukukokouksessa kuulantyönnön 
kovinta kärkeä edustivat Hannu Haverinen, Martti 
Haverinen ja Eero Haverinen.
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Kevät 2014 oli meille Kesälahden Haverisille mur-
heen aikaa  Iso viikate niitti viljaa läheltämme ja kor-
jasi satonsa omiin tarpeisiinsa  Lankomieheni ja sis-
koni Kirstin mies Timo Kärnä menehtyi 29 3 2014 
pihassa sattuneeseen tapaturmaan  

Mies oli syntynyt Savitaipaleella 13 3 1957  Ei 
ollut hän vielä iällä pilattu  Hän oli eloisa mies kai-
kessa ympärillä tapahtuvassa toiminnassa  Timo oli 
aktiivinen paikallisessa metsästysseurassa, palo- ja 
pelastustoimessa ja Karjalan Kalamiehissä  Hänen 
apuunsa moni tarttui ja monta hän auttoi apua pyy-
tämättä  Seurapiirimiehenä omiensa seurassa hän oli 
verraton  

Mutkaton elämäntyyli ja erämaaelämän ihan-
nointi oli hänelle ominaista ja mukaansa tempaavaa  
Monet kerrat kuljimme erä- ja kalaretkillä, aina oli 
mukana se tuttu huumori  Ei erästys ollut se pääasia, 
vaan yhdessäolo ja tekeminen  Järkytys oli hirvittävä 
kuullessani hänen poismenosta ja jättäessään am-
mottavan aukon kaveripiiriini 

Veljeni Terho Haverinen menehtyi sairauskohtauk-
seen 12 5 2014, hän oli syntynyt 2 5 1962  Olimme 
saattaneet Timon matkalle vain jokunen viikko ai-
emmin ja sitten tuli tieto veljeni poismenosta  

Läheisteni kanssa olimme surun murtamia ja taas 
eloisa keski-ikäinen mies lähti matkalle manalaan  
Terho oli loistava ystävä, kaveri, hengen kohottaja 
ja juttuporukoissa puhujien keskipiste  Kooltaan hän 
vastasi härkää, valtavan iso mies  Hän oli nuorem-
pana omimmillaan metsällä, kalassa ja erinomainen 
haulikkoampuja  

Kotipaikallamme Pekkalassa hän oli hauska va-
kiopersoona ja isäntänä siellä vuosia  Pekkalaan oli 
hauska mennä, kun tiesi, jotta naurusuin siellä vas-
taan otetaan ja hauskaa pidetään  Terho keräili lähel-
leen paljon maista mammonaa, mitä tuli sen hän piti  
Vanha pihapiiri oli täynnä vanhoja autoja, nuottavene 
nuottineen, traktori työstövälineineen, vanhat kiik-
kustuolit ulkona ja lato täynnä mopoja, perätuuppa-
reita, moottorisahoja ja kaikkea mahollista  

Hänestä jäi valtavan paljon muistoja menneiltä 
ajoilta, retkiltä Lapista, kalastukset Hanelin lammil-
ta ja Puruvedeltä  Aika irroitti meidät toisistaan ja 
niin piti hänetkin viedä – veljeni, Kesälahden hauta-
usmaan multiin eräänä toukokuun sateisena päivänä 
2014, johon kaunis ja ensimmäistä toimitustaan te-
kevä nuori naispappi hänet siunasi  Jäi kaunis muisto 

Esko Haverinen

IN MEMORIAM

Jahtikaverimme ovat poissa

Rovasti, uskonnon ja historian lehtori Osmo Tapa-
ni Herman Töyry syntyi 27 4 1928 Sortavalassa ja 
kuoli 28 2 2015 Kuopiossa  Elämäntyönsä hän teki 
Joensuun seminaarissa, Laukkalan, Kangaslammin ja 
Leppävirran seurakunnissa 

Seurakuntatyössä Osmo oli Sanan mies  Puhui 
Jumalan sanaa, Raamatusta  Perhepiirissä hän oli ra-
kastava puoliso, isä, ukki ja veli 

Läheisenä harrastuksena hänellä oli sukutut-
kimus  Sukututkijana hän tutki alkuperäisistä kir-
konkirjoista mm  seuraavia sukuja: Töyry-Takala, 
Wilenius-Vilenius, Pöllänen, Haverinen, Nyyssönen, 
Kauhanen ja Laitinen  Hän oli Nyyssösten ja Wileni-
us -Vilenius -sukuseurojen kunniajäsenen 

Osmo Töyry oli taidokas ja oivallinen sanankäyt-
täjä  Eläkevuosillaan harrastajakirjoittajana tehtävä-
annoista kirjoittajapiirissä  hän laati tehtävänannon-
mukaisia tekstejä  Pilkulleen 

Näyte Osmon kirjoittajatyylistä:

Tavattoman omat tavat
toistenkin omattavat 
Tavattoman tavattomat tapani
ovat tavallisen tavattomat 
Oi tavatonta!

Tavat ovat tavattomat 
Ta-vu ja kinko
tavattaessa tavataan?

Vestäjät Antologia 2002

Muisteluksen laati Osmon oma perhe

Osmo Tapani
Herman Töyryn 
muistolle
27.4.1928 - 28.2.2015 
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Lapsuuden kuva enkelistä tuli ensimmäisen kuvakir-
jan mukaan, jossa ihana valkoinen enkeli johdattaa 
lapsia metsäpolkua pitkin  Äidin opettamassa iltaru-
kouksessa asiaan on tullut vahvistusta vuosien rien-
täessä eteenpäin  Pysähdyin nyt miettimään omaa 
kohtaani, kun olin hurauttanut autoni valtatieltä 
metsään ja totesin samalla hetkellä, että minulla on 
suojelusenkeli aina mukana 

*

Olen syntynyt 9 12 1944 Kajaanissa  Sota-aikana 
syntymäpaikka tuli todellisen paikan mukaan  Äitikin 
on viety Kajaanin asemalta synnytyslaitokselle polii-
siautolla, kun taksia ei sattunut olemaan   

Nykyinen käytäntö tekisi minusta Sotkamolai-
sen, koska vanhempani olivat kirjoilla Sotkamossa 
ja asuivat Halmevaaran Laitilassa  Isäni vanhemmat 
ovat olleet torppareina täällä Helmenvaaralla ja äi-
tini vanhemmat asuivat maanviljelijöinä Sotkamon 
Nuasjärven rannalla Hannuksessa  Aito kainuulainen 
miehenalku oli nähnyt päivänalun  

Näyttää näin taaksepäin ajatellessa, että olen syn-
tynyt onnellisten tähtien alla ja mitä parhain Suoje-
lusenkeli mukanani 

*

Vilkkaana poikana olen ehtinyt joka paikkaan ja 
usein on suojelusenkeli ollut nostamassa ja autta-
massa  Noin 3 vuotiaana sukelsin kiehuvaan vesi-
ämpäriin, kun äiti oli komuutista hakemassa jauhoja   
Ainoa muistikuva on mielessäni tapahtumasta, kun 
oikea käteni paloi siinä vesiämpärissä 

Suojelusenkeli auttoi ja pidätteli, että vain yksi 
käsi oli vedessä  Sen jälkeiset tapahtumat ovat äidin 
ja isän kertomia: Halmenvaaralla oli silloin kansan-
parantaja Koivulan Iida  Hänelle piti viedä 0,5 kg 

suolatonta voita ja 0,5 l kermaa josta ensimmäinen 
palovoide sitten syntyi  Joitakin muitakin yrttejä sii-
hen kuului, mutta ne ovat salaisuuksia  Tällä voiteella 
palanutta nahatonta kättäni voideltiin  Iidaa pidettiin 
aika voimakkaana parantajana, jopa Pääsiäisnoitana!

Isä oli vienyt minut Sotkamoon lääkäriin ja tuo-
mio oli ollut, että käsi pitää amputoida  Isäni ei ol-
lut suostunut lääkärin esitykseen vaan oli vaatinut 
sellaisia lääkkeitä, jotta palohaavat voisivat parantua  

Lääkäri oli sen jälkeen tutkinut kirjojaan kolme 
tuntia ja kirjoittanut lääkepresetin  Sotkamon aptee-
kissa tehtiin presetin mukainen salva ja tällä olikin 
sellainen vaikutus, että poika käsineen pelastui  

Silloin ei ollut palohaavoihin valmiita tuotteita 
tarjolla, joten Suojelusenkeli ohjaili lääkäriä palosal-
van valmistamiseen  Paloarvet ovat käsivarressa seu-
ranneet näkyvissä koko elämäni ajan!

*

Halmenvaaralta muutettiin Paltamon pitäjän Kontio-
mäkeen vuonna 1950 ja opintie alkoi kansakoulussa 
1951  Uusien kavereiden myötä vauhtia ja vaarallisia 
tilanteita on riittänyt  

On kiipeilty vanhoissa rakennuksissa ja isoissa 
puissa  Tietysti on pitänyt juosta heikolla jäillä, vaikka 
opettaja antoi jälki-istuntoa  Keväällä Miesjoen uitto 
ja tukkisumat piti hyppiä sekä osoittaa rohkeutta, 
kun piti juosta joesta yli  Rautatiesillan kapeat kai-
teet olivat manioita kävelyteitä  

Onneksi tuo enkeli on ehtinyt joka paikkaan ja 
pitänyt housunkauluksesta kiinni ja estänyt kaikki 
putoamiset 

*

Koulumatkaa oli 3 km ja se kuljettiin jalan  Vuoden 
1953 syksyllä oli veljeni perheineen matkoilla ja  

Kenellä on suojelusenkeli?

Teksti Reino Haverinen • Kuva Anu Piironen

hänen miesten polkupyörä oli vapaa  Minäpä lähdin 
kouluun sillä ja ajelin tangonvälistä, kuten olin nähnyt 
eräiden poikien tekevän  Koululle valtatie oli nou-
sevaa mäkeä, joten paluumatka oli hieman vauhdik-
kaampaa  

Koulupäivä päättyi ja kotiin oli kiire  Minä lasket-
telin mäkeä alas kovaa kyytiä ja yllättäen mäkeen 
nousi suomussalmelainen taksi ja näytti vilkkua 
ohittaakseen T-risteyksen  Minä ymmärsin, että jään 
auton alle ja käänsin pyöräni vasemmalle puolelle  
Keskellä tietä auto ja polkupyöräni kohtasivat tör-
mäten toisiinsa  

Sanoivat, että olen lentänyt 30 m pyöräni kanssa 
ojaan  Mielestäni pyöräni pomppasi auton sivusta ja 

mennä vemputti ojaan  Sieltä minä köm-
min pystyyn ja tietysti itkeä pillittäen  
Mitään vammaa ei tullut minulle  Ainoas-
taan taksi ja polkupyörä rikkoontui  En-
keli oli jälleen auttanut minua 

Tästä polkupyörän rikkomisesta ei 
minua kiitelty  Varsinaista ruumiillista 
kuritusta ei tullut, mutta sanallinen oli 
sitäkin kovempaa  ”Sinusta ei tule min-
käänlaista miestä  Sinulle ei kannata 
hankkia mitään uutta  Saat kulkea kou-
luusi kävelemällä  Ei vähääkään älyä pitää 
kamppeita kunnossa  Kasvatuslaitokseen 
tuommoinen penikka ” Itsetunto nuijit-
tiin maanrakoon ja se on ollut arka koh-
ta aikuisenakin  

Pienimmistäkin särkymisistä tukka-
pölly, remmiapeli ja ankarat moittimiset 
olivat lapsien kasvatusta 50-luvulla  Pol-
kupyöräni oli sitten vanhasta korjailtu ja 
uuden sain sitten omilla hankkeillani, kun 
pääsin kauppaan juoksupojaksi 1960 

*

Kansakouluaikana tehtiin poikien kans-
sa kaikenlaista  Mäen laskeminen oli jo-
kapäiväistä puuhaa, jos suksissa sattui 
kärjet olemaan ehjinä  Palovammoja tuli 
lisää käsiin, kun tehtiin erilaisia raketteja 
ja pommeja  Materiaaleja sodan jäljiltä 
löytyi ja osattiin sitä valmistaa mustaruu-
tia  Raketti nousi taivaalle kuin sputnik ja 
samalla paloi nahkaa ranteista  Kotona ei 

asiasta puhuttu mitään  Jostakin Niveaa ja puhdas-
ta riepua kääreeksi  Kyllä näin taaksepäin katsellen 
Suojelusenkeli on ehtinyt moneen paikkaan autta-
maan 

*

Nuoruusvuodet menivät tasaisesti eteenpäin  Minul-
la ei ole ollut mopoa eikä moottoripyörää ja autokin 
vasta aikuisena  Oma polkupyörä työmatkoilla on 
ollut tärkein kulkuneuvo  Lisäksi toisten kyydissä ja 
käyttäen junaa ja linja-autoa on liikkuminen ollut 
suhteellisen turvallista  Ammattiajokortin suoritin 
varusmiesaikana Kajaanissa 1965   

Reino Haverinen kokee syntyneensä onnellisten tähtien alla ja 
saaneensa parhaan mahdollisen suojelusenkelin seurakseen.
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Rakkaudella toivotan Jumalan rauhaa:
Terveisiä kotiseudulta ja lapsuuskodista  Sinun 
elämäsi on täynnä työtä nykyään  Tavatessam-
me puhumme arkiasioita  Lasteni elämästä 
en paljoa tiedä  Ei pääse alkuun, keskustele 
hengellisen elämän asioista  Aika loppuu  Toi-
sen meistä on lähdettävä tehtäviin junalle tai 
jotenkin- Keskustelut jää 
Täällä kotona Teidät muistan, lapset ja lasten-
lapset, jokainen erikseen ja kaikkia yhdessä 
Monesti olen ollut väsynyt  Joskus kuitenkin 
kaipaan niitä päiviä kun kaikki olimme yhdes-
sä 
Heikkouksiani pyydän anteeksi 
Olette kaikki löytäneet paikkanne elämässä  
Rukouksissani Sinua ja kaikkien lasteni puo-
lesta huokaan  Taivaankotia varten Jeesuksen 
lunastustyön kautta olette saatettu jo kas-
teen hetkellä  Onni on sillä, joka Herraan tur-
vaa  Totuudessa vaeltaminen on iloa 
Voisi Pentti ja Tuulikki lukea tämän myös 
Taivaan Isän armoa ja siunausta 
Lapsiaan muistaen

Äiti

Kerttu Haverisen kirje tyttärelleen Martta 
Kaarina Laitiselle, jonka Mirja Marjanen luki 
94-vuoden ikäiseksi eläneen Kertun hautajaisissa. 

Tyttäreni  Martta Kaarina!
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Oma henkilöauto Fiat 600 tuli perheeseen 1969  
Henkilöauto on sitten elämän varsitiellä tuonut sel-
laisia vaaratilanteita itselleni ja perheelleni, ettei niis-
tä ole selvinnyt kuin Suojelusenkelin avulla 

*

Työnantajani laittoi minut käymään syksyllä 1979 
Pudasjärvellä, koska oli valvottava eräs saatava  kä-
räjillä  Omistin Lada 1200 merkkisen kulkuneuvon 
ja eikun taipaleelle reippaalla mielellä asiapaperit 
salkussa  Syksyinen päivä oli sateinen ja tiet erittäin 
jäisiä sekä liukkaita  Ajelin Yli-Iin kautta Kuusamon 
tielle ja jatkoin Pudasjärveä kohti  

Ennen Taipaleenharjua valkea Saab henkilöauto 
alkoi jarruttaa edessäni ja totesin olevani liian lä-
hellä ja painoin jarrua! Ladani lähti välittömästi pyö-
rimään, mutta ihmeekseni pysyi omalla kaistallaan  
Samalla kohdalla oli pysähtyneenä myymäläauto ja 
loivaa mäkeä tuli täysperävaunullinen tukkirekka si-
ten, että ohitimme paikan yhtä aikaa! 

Myymäläauto pysähtyneenä, tukkirekka kulkien 
eteenpäin täydessä lastissa ja Lada pyörähdellen 
eteenpäin! Näitten ajoneuvojen väliin mahtui aino-
astaan Suojelusenkelin siivet! Olen miettinyt tätä 
tapahtumaa aina uudelleen, kun olen autoillut Kuu-
samoon päin  Autoni toinen takarengas putosi asfal-
tilta ja pieni pukkaaminen saivat matkan jatkumaan  

Vauhtia tämä tapahtuma on ainakin tasoittanut kaa-
sujalassa 

*

Lähdimme perheeni kanssa  veljeni vaimon synty-
mäpäiville Kontiomäelle  Aika oli Pyhänmiestenpäivä 
marraskuun alussa 1984  Yleensä silloin on liukas-
ta ja loskaista  Niihin aikoihin on perinteiset Liisan 
liukkaat ja Kaisan kaljamat  Sunnuntaiaamuna satoi 
märkää loskaa 15 cm ja aura-autoista ei ollut mitään 
tietoa  

Silloin oli ajoneuvona takapotkuinen Ford Es-
cord  Päästiin liukastellen Kivesjärven aseman suo-
ralle ja sitten auto alkoi heittelehtiä ja lähti myös 
pyörimään  Sohjo lensi ilmaan ja autosta ei näkynyt 
yhtään mitään ulos  Jalka pois kaasulta ja odottaa 
mitä tapahtuu  Auto valuu takaperin vasemmalle 
puolelle ohittaen liittymän jossa oli rumpu sivutielle  
Ravikin oli ihmeekseni loiva sillä paikalla ja ketään ei 
tullut vastaan  

Läheltä löytyi traktorin omistaja vetämään auton 
tielle ja matka jatkui syntymäpäivien viettoon  Silloin 
ei ollut autossa turvavöitä  Niin lapset ja aikuisetkin 
oltiin aivan irrallaan auton sisällä  Jälleen oli Suojelu-
senkeli paikalla  Vauhti hiljeni 50 nopeudeksi 

Ii 25 3 2015  Reino Haverinen
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Haveristen sukuseuran toimintaa ohjaa seuran sään-
töjen 2 §, jonka mukaan seuran tarkoitus on selvittää 
suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvaisuutta, jär-
jestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä, kursseja, 
sekä kerätä ja arkistoida sukua koskevaa tietoutta  
Lisäksi tietoutta sukuseurastamme ympäröivään yh-
teiskuntaan lisätään 

Sukuseuran vuosikokous pidetään Kajaanissa 
torstaina 30 7 2015 klo 17 00 alkaen  Ajankohta il-
moitetaan myös lehdessämme, internet sivuilla ja 
facebook-ryhmässämme 

Sukuseuran toimintatapaa on muutettu kokeilu-
luonteisesti niin, että 2 päiväisiä kesäpäiviä vietetään 
vain joka toinen vuosi  Tänä vuonna kesäpäiviä ei pi-
detä  Vuosikokouksia pidetään sääntöjen mukaisesti 
joka vuosi, kuten nyt tapahtuu 

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan toimeenpa-
nemaan sukukokouksen päätöksiä  Mahdollisiin su-
kututkimustilaisuuksiin muun muassa Kainuu Opis-
tolla, pyritään osallistumaan 

Hallituksen jäsenten määrä on pudotettu sään-
töjen määräämälle alarajalle, 6 jäsentä ja puheenjoh-
taja  Sukuseuran jäsenrekisteriä ylläpidetään perin-
teiseen tapaan ja jäsenistön määrää pyritään kaikin 
tavoin lisäämään 

Sukuseuran arkistoitava materiaali on sijoitettu 
Kuhmon kirjastoon ja siellä oma osastonsa mate-
riaalia varten 

Heinä – elokuun vaihteeseen on suunniteltu So-
lovetskin sukuseuramatka, johon toivotaan runsasta 
osanottoa 

Tiedotustoiminnassa jatketaan Pyällyspuu-lehden 
julkaisua, johon pyydetään yhä useampaa seuran jä-
sentä tuomaan oman rikkaan artikkelipanoksensa  
Lehteä toimitetaan kerran vuodessa, keväisin  Leh-
den kokoa pyritään (sivumäärää) samalla kasvatta-
maan 

Haveristen sukuseuran kotisivuja hyödynnetään 
entistä enemmän sähköisen tiedonkulun levittämi-
seen sukukunnan keskuudessa ja kirjallisen materi-
aalin arkistoinnissa  Internet sivuilla on jo kerätty su-
kukunnastamme kertovaa kuvagalleriaa  Kehitetään 
jäsenistön sähköpostiosoitteiden keräämistä 

Sukuseuramme kirjasarjan seuraaviin osiin ko-
etamme saada lisää materiaalia 

Tulevien vuosien retkisuunnitelmia kartoitetaan 
menneiden vuosien tapaan 

HAVERISTEN SUKUSEURA RY

TULOSLASKELMA

1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013

VARSINAINEN TOIMINTA

Lehden toimitus 1 799,74 1 352,17
Toimistokulut 357,00 386,70
Pankin kulut 155,33 172,49
Kokouskulut 2 103,29 1 564,39
Muut kulut 507,33 393,40
Kirjan II-kulut 153,95
Varaston muutos 234,74 138,39

5 311,38 4 007,54

VARAINHANKINTA

Saadut jäsenmaksut 4 300,00 3 920,20
Myynti 485,40 216,50
Korkotuotot 11,67 22,26
Muut tuotot 0,00 0,00

4 797,07 4 158,96

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -514,31 € 151,42 €

Teksti Esko Haverinen • Kuvat Anu Piironen

Suvun tapahtumista kerätään kuvagalleriaa, 
johon liittyy myös kuva Haveristen sukujuhlilta, 
Kuhmon Paloniemestä ja hallituskokouksesta 
Kuopion Salongista, jossa sukuseuran asioissa 
myös Mauno Haverinen.



42 43

HAVERISTEN SUKUSEURA RY

TASE

VASTAAAVAA 31.12.2014 31.12.2013

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

Tavarat
Adressit 135,00 136,00
Isännänviiri 726,83 782,74
Vaakunat
Standaarit 0,00 25,23
Pinssit 90,00 97,00
Paidat 521,42 521,42
Paidat 132,00 168,00
Paidat 576,00
Kirjat 1 129,92 1 215,52

3 311,17 2 945,91
Rahat ja pankkisaamiset

Kuhmon OP 10 522,50 11 402,07
13 833,67 € 14 347,98 €

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Muuta rahastot

Lahjarahasto 56,73 56,73
Edell.tilik.ylijäämä 14 291,25 14 139,83
Tilikauden yli/alijäämä -514,31 + 151,42

13 833,67 14 347,98
VIERAS PÄÄOMA
Siirtovelat 0,00 0,00

0,00 0,00

13 833,67 € 14 347,98 €

HAVERISTEN SUKUSEURA RY

TALOUSARVIOEHDOTUS 2015
 

KULUT v.2014 Toteutunut erotus Arvio 2015

Pyällyspuu 1 600,00           1 799,74       199,74 -          1 900,00   
Toimistokulut 400,00               20,00             380,00           400,00      
Pankin kulut 200,00               155,33           44,67              200,00      
Kokouskulut 1 800,00           2 103,29       303,29 -          2 500,00   
Muut kulut 400,00               844,33           444,33 -          400,00      
Kirjan valmisteluun 1 500,00           153,95           1 346,05        2 500,00   
Ostot/varaston muutos -                      234,74           234,74 -          

5 900,00           5 311,38       588,62           7 900,00   
-                   

VARAINHANKINTA -                   
Saadut jäsenmaksut* 4 200,00           4 300,00       100,00 -          4 200,00   
Myynti 200,00               485,40           285,40 -          200,00      
Korkotuotot -                      11,67             11,67 -             
Muut tuotot -                      -                  -                   

4 400,00           4 797,07       397,07 -          4 400,00   
-                   

Erotus 1 500,00 -          514,31 -          985,69 -          3 500,00 -  

Katetaan voitto-/tappiotililtä 3 500,00   
-              

*Jäsenmaksu vuonna 2015 
20,00 €

Haveristen sukuseuran 
hallitus kokoontuneena 
Kajaanissa, maaliskuussa 2015, 
puheenjohtaja Esko Haverisen 
johdolla. (Kuva: Anu Piironen)
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Ennustus, ennustaminen ja erilaiset enteet tulevai-
suudesta on kiinnostanut lähes kaikkia ihmisiä, jos 
sellaisia tietoja on vain ollut saatavissa  Unet ovat 
olleet vahvoja ennustuksia niille, jotka näkevät pal-
jon unia  Puhutaanhan Raamatussa ennustuksista ja 
aivan selvistä viesteistä ja annetuista tehtävistä 

Kristallipallosta, korteista, kädestä ja jopa kahvin-
poroista voidaan lukea tulevaisuutta kenelle vain 

Ennustaminen on niin laaja kokonaisuus, että sii-
tä on kirjoitettu kirjoja ja tehty erilaisia tutkielmia  
Aihe kiinnostaa kaikkia edelleen, koska päivälehdissä 
ilmoittelee ennustajia lähes viikoittain  Maksusta voi 
kysyä rakkaudesta ja suurista rahoista  Yksi ennus-
tamisen muoto on vielä horoskoopit  Niitä tehdään 
päivittäin, kuukausittain tai vuodeksi kerrallaan 

Luonto on ollut ennustamisen pohjana maatalo-
utta harjoittaville silloin, kun säätietoja ei ole saa-
tu sateliittien välityksellä  Matin-, Heikin-, Erkin- ja 
Urponpäivä on ollut monelle maanviljelijälle tärkeitä 
kohtia almanakan sivuilla  Isälläni oli tapana keväällä 
katsoa muurahaiskeosta elämän pituutta  Hän näytti 
minulle, että muurahaispesään asetetaan tikku pys-
tyyn siten, että siitä jää pesän ulkopuolelle noin 10 
cm ja sitten seurataan mitä tapahtuu  Muurahainen 
yleensä lähtee kiipeämään tikkua ylöspäin ja kiipeää 
latvaan asti  Jotta vuoden kaikki päivät olisi käytettä-
vissä, niin muurahainen ei saanut palata pois ennen 
kuin oli käynyt tikun yläpäässä  Kysyin häneltä tästä 
ennustuksesta ja tehtiinkin se muutamana vuonna, 
kun oltiin kevään ensimmäisillä kalareissuilla  

Isäni poistui autuaammille kalastusmaille jou-
luaattona1960  Muurahainen oli ilmeisesti käynyt 
melkein tikun latvassa asti silloin keväällä, mutta sitä 
tietoa ei isäni suostunut kertomaan minulle 

Vuonna 1960 maaliskuun loppupuolella pääsin 
15-vuotiaana Osuuskauppa Maakunnan Kontiomä-
en myymälään juoksupojaksi  Isänikin oli suositellut 
minulle työn tekemistä kaupassa ja sanoikin: ”Siellä 
ei palele, eikä lumi tipu niskaan ” Perusteluna hä-
nellä oli se, että itse joutui lähtemään 12-vuotiaana  
tukkimetsään   

Siitä se kauppamiehen ura urkeni minullekin 
vähitellen  Syksyllä 31 8 1961 juosta reppasin tank-
kaamaan kirjailija Mauri Sariolan volkkariin bensaa  
Bensamittarit olivat 70 metrin päässä myymälästä, 
joten joskus piisasi juoksemista  Siinnä palailles-
sa myymälään eteeni ilmestyi vanhempi vaaleahko 
nainen ja sanoi: ”Anna mie povvaan sinulle, silmistä 
ja käestä kason!” Vastaukseni oli, ettei minulla ole 
rahaa maksaa ennustuksista tai povauksista  ” Kuu-
le sie poika, ei se paljoa maksa, annat miulle vain 
pieni kahvipaketti Rositaa ja ruisleipä,” jatkoi nainen 
suostutteluaan  Katsoin naista ja totesin hänen pu-
keutumisensa romaniasuksi, mutta erittäin siistiksi  
Nainen kertoi lisää itsestään ja sanoi: ”Olen ollu 25 
vuotta sirkuksessa ja puolet hänessä on suomalaista 
ja puolet romaania ”

Viehättävältä ihmiseltä hän näytti kaikin tavoin, 
joten povauskaupat kiinnosti minuakin ja ne myös 
tehtiin  Aikaisemmin en ollut häntä nähnyt ja myös-
kään tämän jälkeen en tavannut  En nimeä edes 
muistanut kysyä 

Niin me siinä tien vieressä oltiin vastakkain ja hän 
otti käteni käteensä sekä katsoi silmiini  Hän tarinoi 
minulle näin: 

”Sukunne on laaja, aina Amerikoissa asti  
En vanhetu näille paikoille 
Oma toimi 
Olen aikonut jäädä vanhaksipojaksi, 
mutta niin ei tule käymään 
Kun muutan työpaikkaa, niin iso palkka 
Kaksi lasta tulen saamaan 
Tyttöystävänne pitkän matkan takana  
Hän on hyvä ja hellä, kirjeenvaihdossa 
Tyttöystävänne, hän on kuin hantuuki naulassa 
ottaessanne hänet 
Vähän syön anopin leipää 
Vaimollakin hyvä toimi, tai itsellä 
Teidät kutsutaan pitkälle matkalle sukulaisten 
keskuudesta 
Vielä lapsenikin kulkevat lakki päässä 
Sukulaisen kuoleman jälkeen isot rahat 

Ennustus ja lottovoitto

Teksti Reino Haverinen • Kuva Anu Piironen

Kiivas kirjeitä lukemaan ja vastaamaan 
Ailahtelevainen luonne ja häilyvä, 
joten se helposti myös muuttuu 
Matkanne varrella iloa ja onnea 
Tuttavanne Kerttu, Tuulikki, Marjatta ”

Päivällä kirjoitin muistilapulle joitakin kohtia ja 
illalla sitten töiden jälkeen kirjoittelin ennustajan 
kertomat asiat vihkoon muistiin  Vihkon olen säilyt-
tänyt ja aikaa on nyt kulunut yli 50 vuotta  Ennustus 
maksoi 392 mk, koska tämä tapahtui ennen rahan 
uudistamista 

Vuosien aikana olen katsellut ennustusta vihkos-
tani ja todennut, että ihmeen paljon ennustaja tiesi 
sekä osui oikeaan minun kohdallani: Sukumme on 
levinnyt Amerikkaan asti  Ensimmäinen matka sinne 
tehtiin sukuseuran kutsumana vuonna 1990  Tyt-
täremme meni naimisiin ja muutti Yhdysvaltoihin 
1996   Tämän jälkeen kut-
sut pitkälle matkalle ovat 
tulleet läheiseltä sukulai-
selta  Perheellämme on 
poika ja tyttö, joten kaksi 
lasta pitää paikkansa  Oma 
toimi tuli ajankohtaiseksi 
1995  Tuli työttömyyttä, 
joten perustin oman yri-
tyksen, Myyntiedustus ja 
Isännöinti Reino Haveri-
nen  Olen ollu nuoresta al-
kaen Osuuskaupassa, joten 
en osannut edes haaveilla 
omasta yrityksestä  Isän-
nöinti työllisti eläkkeelle 
asti melkein kaksikymmen-
tä vuotta 

Kaupan alalla työpal-
kat ovat olleet jäljessä 
teollisuudesta, mutta aina 
muuttaessa paikkaa palk-
kakin hiukan kasvoi 

Anopin luona en ole 
asunut pitkiä aikoja, aino-
astaan lomilla käydessä muutamia viikkoja   Vaimo-
ni tapasin varusmiesaikana Kajaanissa  Kaverit ovat 
sanoneet, että olen saanut sotasaalista  Menin Mu-
hoksen Osuuskauppaan töihin 1965, joten matkaa 
oli runsaasti Kajaaniin, kun ei omaa autoakaan vielä 
ollut  

Oltiin pari vuotta kirjeenvaihdossa ennen naimi-
siin menoa   Vaimon saaminen saattaa näyttää hel-
polta, mutta ei se aivan siltä tuntunut  Monta ikävää 
ja postilaatikolla tyhjää käyntiä ehti olla  ”Kusti polki 
hitaasti ” Vaimon nimessä kolmas nimi on Tuulikki, 
joten nimikin sattui lähelle ennustajan kertomia 

Kainuulaisena en jäänyt juurilleni eli syntymäseu-
dulle Kajaaniin, vaan työ on kuljettanut Iihin Perä-
meren rannalle 

Vanhaksipojaksi jääminen on ollut poikien haihat-
telua ja merille lähtemistä  Lapsillani on työ ja perhe 
molemmilla  Tytär asuu Yhdysvalloissa ja poika tääl-
lä lähempänä Oulussa  Lakki on siten molemmilla 
päässä  Vaimo on tehnyt leipätyönsä kunnan palkka-
listoilla  Voin sanoa, että hyvä toimi aina saatavilla 

Nuorena kirjeenvaihdossa tyttöjen kanssa  Säh-
köisiä laitteita ei ollut käytettävissä, mutta posti kul-
ki  Luonteessani lienee ailahtelevuutta uusiin muu-

toksiin 
Isoja rahoja on kyl-

lä hartaasti outettu! 
Perintöjä ei minul-
le ole tullut mistään 
päin  Vanhempani eivät 
omistaneet kiinteistöjä 
ja asunnot oli vuokra-
asuntoja  Kittilässä ol-
lessa 1964 keväällä uni 
näytti veikkausrivin  
Muistin aamulla alun, 
7 ykköstä peräkkäin  
Se olisi maksanut 48 
mk täysin vaihdeltuna 
järjestelmänä mutta en 
raskinut sijoittaa pie-
nellä myyjän palkalla  
Arvatkaapa! Rivi olisi 
tuottanut 15 260 mk! 
ISO LOTTOVOITTO 
on vielä tulematta! 
Vielähän se ehtii tulla, 
jos luoja antaa run-
saasti vuosia mittariin 

Matkani varrella on ollut iloa ja suurta onnea  
Olen saanut hyvän ja hellän Raija-vaimon 

Jospa tuo ennustajani tarkoitti, että Tuulikki tyttö 
saa helposti tämän pojan miehekseen!

Vaikuttiko tähtikuvioiden asettuminen taivaalla Reino 
Haverisen syntymän aikaan siihen, mitä ennustaja tiesi 
kertoa miehen tulevaisuudesta.
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Tampereella syntynyt Minna Canth (1844-1897) oli 
tyttönimeltään Johansson  Hän muutti jo lapsena 
perheensä mukana Kuopioon  Kuopiossa oli tuol-
loin ruotsalainen tyttökoulu, jossa pikku Minna oli 
oppilaana  Neiti Minna lähti nuorena seminaariin ja 
muutti opiskelemaan Jyväskylään  Jyväskylässä hän 
tutustui seminaarin lehtori Johan Canthiin  He ra-
kastuivat ja 21-vuotias Minna avioitui 30-vuotiaan 

Canthin kanssa  He 
saivat seitsemän 
lasta: Annin, Ellin, 
Hannan, Maijun, Jus-
sin, Pekan ja Lyylin  
Aviomiehensä var-
haisen kuoleman 
jälkeen nuori Min-
na muutti takaisin 
Kuopioon  Hän lu-
nasti edesmenneen 
isänsä vararikkoon 
menneen Puuvil-
latavarain kaupan 
äidiltään, Ulrika 
Johanssonilta ja 
veljeltään  Suoma-
laisuusaatteen in-
nostamana Minna 
keskittyi naiskysy-

mykseen,  järkyttyi huono-osaisten asioista ja kohosi 
kirjallisilla teoksillaan suomalaisen kirjallisuushisto-
rian huipulle 

Minna miesten maailmassa
Kuopioon palaamisen jälkeen alkoi leskiäiti Min-
na Canthin elämä ”pumpulikankaita, lyyssilankoja 
ja verkkorihmoja” myyvänä lankapuotikauppiaana, 
Kanttilan kulttuurivaikuttajana ja kirjailijana  Minna 
Canthin aikalainen Hanna Asp kertoo kirjassaan 
”Minna Canth läheltä nähtynä”, että Kanttilassa asui-
vat Minna lapsineen, Minnan äiti, veli, kaksi apulaista 
ja kolme puotilaista  Naisen huono yhteiskunnalli-
nen asema sai Minnassa asuvan taistelijan syttymään  
Ilman sivistystä ja koulutuksen suomia edellytyk-
siä naiset olivat vailla työn tuomaa itsenäisyyttä   

Minna Canth esitti haasteensa naiskysymykseen 
Suomalaisen seuran iltamassa, Kuopiossa 1882  
”Canth vastusti miesten etuja, oikeuksia ja määrä-
ysvaltaa yhteiskunnassa  Hän toivoi tyttölyseon ja 
naisakatemian perustamista ”

Canthin aloitteesta ensimmäinen, suomalainen 
yhteiskoulu perustettiin Helsinkiin vuonna 1884  
Minna Canth oli kirjoitellut lehtiin jo Jyväskylässa 
asuessaan ja kirjoittaminen jatkui Kuopiossa  Yhteis-
kunnalliset epäkohdat ja niihin liittyvät kysymykset 
vaikuttivat Minna Canthiin syvästi  Hän alkoi kirjoit-
taa yhteiskunnan todellisuudesta aidosti ja realisti-
sesti 

Intelligentsia-naiset Hanna Asp kertoo Cant-
hin kirjoittaneen kaikki teoksensa Kanttilan salin 
sohvapöydän ääressä kiikkutuolissaan, siniseen kir-
joitusvihkoon  Canthin henkiystävät tyttökoulun 
johtajatar Betty Ingman, kansakoulujen johtajatar 
Selma Backlund ja rouvat Elisabeth Stenius ja Lyydia 
Herckman kuuluivat rippikouluikäisen Aspin mu-
kaan Kuopion intelligentsia-naisiin  ”Murtovarkaus”, 
”Roinilan talossa”, ”Työmiehen vaimo”, ”Anna Liisa” 
ja ”Papin perhe” ovat Minna Canthin ihmiskuvauksia 
ja ihmiskohtaloista  kertovia näytelmiä 

Vanhoillinen pappi ja miehensä määräysvallassa 
oleva vaimo ja lapset kertovat Canthin teokses-
sa kulissien sisällä olevasta tunkkaisuudesta ja ah-
dasmielisyydestä  Papin perheen lapset rohkenevat 
kuunnella sydämensä ääntä ja nousta rohkeasti 
kapinoimaan autoritääristä isäänsä vastaan  Novel-
leissaan ”Köyhää kansaa” ja ”Hanna”, Canth tart-
tui tasa-arvon kysymykseen ja yhteiskunnan kurjien 
osaan  Suomalainen Teatteri vieraili usein Kuopiossa 
ja johtaja Kaarlo Bergman asui silloin Minna Cant-
hin luona  ”Sylvi” -näytelmänsä Canth kirjoitti 1893 
ruotsin kielellä ja se närkästytti suomalaisuusaatteen 
edistäjinä tunnetut, Suomalaisen Teatterin Kaarlo ja 
Emilie Bergbomit  Canthin lankapuodissa kävi kai-
ken kansan väkeä ja valtakunnan kulttuuriväki viihtyi 
Kanttilassa  Minna Canthin syntymäpäivä 19 maalis-
kuuta on tasa-arvon päivä ja yleinen liputuspäivä 

Lähde: Hanna Asp: Minna Canth Läheltä nähtynä

Kirjailijana Minna Canth heräsi tasa-arvon asialle
Teksti ja kuva Anu Piironen

Kirjailija, kauppias ja kulttuuri-
vaikuttaja Minna Canth istuu Emil 
Halosen veistämänä, 1937 paljas-
tettuna näköispatsaana, Minnan 
puistossa, Kuopiossa.

Leena Enlund (USA)
Humikkalantie 101 J 58 
00970 HELSINKI
p  045 1291 797 
leenaenlund@gmail com

Kimmo Haverinen 
Kulkurinpolku 5
96200 ROVANIEMI  
p  016 3422 343

Leo Haverinen
Kekkostie 915
88900 KUHMO
p  08 651 400

Maini Haverinen
Teljontie 7
98120 KEMIJÄRVI

Pentti Haverinen
Aulangontie 29 as 11
13210 HÄMEENLINNA
p  040 6864 124
pentti haverinen1@gmail com

Reino Haverinen
Teerenpolku 7
88900 KUHMO
p  040 5961 594
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

Raimo Kurronen
Näsvägen 6
77 499 By Kyrkby
SVERIGE
rkurronen@hotmail com

Eira Jakob
31832 Springe
Am Goldenen Acker  59
GERMANY

Yhteyshenkilöt lähellä ja kaukana
Ota tarvittaessa kontaktia sukuseuran yhteyshenkilöihin 
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Haveristen sukuseura ry

puheenjohtaja Esko Haverinen
Sudentie 9 A 2 
96500 ROVANIEMI 
esko.haverinen@pp2.inet.fi

sihteeri Anne Karvonen
Mesitie 2 A 2
70280 KUOPIO
anmakar73@hotmail com

Haveriset internetissä: www.haveristensukuseura.fi
www facebook com/haveristensuvunryhma

Sukuseuran kotisivujen ylläpitäjä 
Mauno Haverinen
mauno.haverinen@suomi24.fi
p 0500 608878

Haveristen sukuseuran lehden julkaisee Haveristen Sukuseura ry 

Pyällyspuu lehden toimittaja: 
Anu Piironen
Teerentie 6 A 7
70820 KUOPIO
anu.piironen@netti.fi tai anu2piironen@gmail.com


