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Sukuseuramme toiminta-ajatuksena on yhteisölli-
syyteen kuuluminen, arvonanto toisiamme kohtaan 
ja keskinäinen yhteyden ylläpito  Tätä olemme vaa-
lineet säännöllisten tapaamisten ja nyt myös moni-
en, eri, hituvirtakanavien kautta  Viime vuosina on 
merkittävästi kehittynyt sosiaalisen median avulla 
tapahtuva yhteydenpito, mm facebookissa ja net-
tisivuillamme  Tämä on muuttanut yhteydenpitoa 
merkittävästi  Nyt ei keskustella/kirjoitella yksin-
omaan historiallisista ja menneistä elämän aiheista  
Siellä keskustellaan ja tiedotetaan entistä rennom-
min ja rohkeasti jokapäiväisistä asioista, elämän 
menosta ja –suunnitelmista  Inhimillisiä asioitahan 
sisältää koko elämänkaari, sieltä löytyy silloin pal-
jon kerrottavaa ja annettavaa läheisille kuvien ja 
tekstien kautta  Tämä suuntaus on nykypäivää, ha-
lusimme sitä tai emme  Toki ei missään nimessä saa 
unohtaa myös menneestä muistelua, kirjoittelua 
tai tiedottamista  Tätä varten meilläkin säilyy Pyäl-
lyspuulehden sisältö pääosin tämän sisältöisenä ja 
tähän panostamme tulevaisuudessakin 

Menneen vuoden toimintamme keskittyi sisäis-
ten toimintojemme hiomiseen  Muutimme tehtävi-
en jakoa toimintakertomuksessa selvitetyllä tavalla 
ja otimme käyttöön entistä enemmän sähköisiä 
instrumentteja  Työtä jatketaan vielä kuluvan vuo-
den aikana  Toteutimme ikimuistoisen ja jo vuosia 
vireillä olleen matkan Solovetskin saarelle  Valitet-
tavan vähän vain oli meitä sukuseuralaisia  Poruk-
kaan oli saatu kuitenkin mukaan muita halukkaita 
niin, jotta matka voitiin toteuttaa  Keli ja tiet olivat 
mahtavan huonot  Kuvastivat hyvin myös oloja pe-
rillä! Takalisto haukko ilmaa puolet matkasta, niin 
oli pomppuiset tiet mantereella ja saarella  Saaren 
nähtävyydet ovat vähäiset, koska remontissa on 
lähes joka paikka  Tietysti nuo mahtavat muurit 
ja rakennukset ulkoapäin ovat jo nähtävyys sinän-
sä  Kolme matkaa olemme viime vuosina yhdessä 
Venäjälle tehneet  Nyt tuntuu jotenkin siltä, jotta 
venäjänmatkailu ja siellä luostarien kiertely, seu-
ramme puitteissa saa vähäksi aikaa riittää  Paljon-
han sieltä muistoja jäi, toisille jopa ikimuistoisia! 
Suuntaamme tulevaisuudessa toisaalle 

Toimintamme tulevaisuudessa keskittyy kirja-
projektin loppuun saattamiseen  On uskomattoman 

työlästä nykyisin tämän aiheen ympärillä tapahtuva 
tutkimus- ja selvitystyö  Ilman ammattilaisten apua 
tästä on mahdottomuus selvitä ilman kohtalokkai-
ta virheitä  Tämän vuoksi olemme ottaneet am-
mattilaisen hoitamaan lopputyötä ja tarkastamaan 
tulosta perinpohjin  Emme hätäile, vaan teemme 
tasokasta tulosta  Kuluvan vuoden päätapahtuma 
on sukuseuramme 30-vuotisjuhla kesäpäiviemme 
yhteydessä heinäkuun lopulla  Toivomme mahdolli-
simman monen voivan osallistua tähän tilaisuuteen 
ja tulevan viettämään yhteistä sukumme juhlaa, su-
kuseuramme synnyinsijoille, Kuhmoon   

Kuhmon pitäjä täyttää tänä vuonna 150 vuotta 
ja Kuhmon kaupunki 30 vuotta  Meidät on kutsuttu 
juhlaan ja olemme mieluusti siellä mukana  Lisäk-
si kainuulaisten sukuseurojen erilaisia tilaisuuksia 
vietetään kuluvana vuonna ja ensimmäinen vuosi-
tapaaminen on keväällä Paltamossa, jossa olemme 
mukana   Seuramme toimesta tapahtuvasta matkai-
lusta pidättäydymme ja suuntaamme ne tuleville 
vuosille  Ehdolla on jo matkakohteiksi Ahvenanmaa 
ja Tallinna, joista on jo tarjoukset matkatoimistolta  
Lisäksi ehdolla on matka Amerikkaan, tutustumaan 
muun muassa, sikäläisiin Haveristen sukujuuriin  

Toivottavasti sukukuntamme elää ja voi tulevai-
suudessakin hyvin, lisääntyy ja antaa omaa jalosu-
kuista panostustaan kansakuntamme parhaaksi 

Toivotan kaikille sukuumme kuuluville hyvää  
alkanutta vuotta ja kaikin tavoin onnea tulevaisuu-
teen!

Esko Haverinen
Puheenjohtaja

Arvoisat Haveristen sukuseuralaiset ja kaikki sukuumme kuuluvat

Puheenjohtajan kirjoitus
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Toimintakertomus 2015

Haveristen sukuseuran toimintavuosi on ollut mo-
nin tavoin vilkkaampi aiempiin aikoihin verrattuna  
Vuosikokous oli Kajaanissa 30 7 2015  Sukuseuran 
kauan kaivattu matka tehtiin viimein Solovetskiin 
31 7  – 2 8 2015  

Talousarvion suunnittelussa lähdettiin 3 500 eu-
ron tappiobudjetilla, lähinnä kirjan kustannuksiin ja 
toiminnan rationalisoinnin tarpeilla: lehti ja netti-
sivut   

Vuosikokouksessa hyväksyttiin edellisvuoden 
tilit ja vahvistettiin vuoden 2015 toimintasuunni-
telma ja tulo- ja menoarvio  Jäsenmaksuksi 2015 
hyväksyttiin 20 euroa 

Puheenjohtajana jatkaa Esko Haverinen ja 
erovuoroisista hallituksen jäsenistä, Maija Marja 
Leena Haverinen valittiin uudelleen  Uudeksi 
jäseneksi Marja-Liisa Haverisen tilalle valittiin 
Mauno Haverinen 

Muut hallituksen jäsenet ovat Reino Haveri-
nen, Martti Haverinen, Martta Haverinen, 
Veikko Haverinen  Anne Karvonen on sihteeri 
ja Pyällyspuulehden päätoimittaja on Anu Piiro-
nen 

Hallitus kokoontui erilliseen kokoukseen 2 ker-
taa toimeenpannen täytäntöön sukukokouksen 
päätöksiä 

Kesken vuotta jouduimme hallituksen päätöksin 
tekemään muutoksia toimihenkilöiden tehtäviin, 
sihteeri Anne Karvosen lähdettyä Yhdysvaltoihin ja 
kirjanpitäjämme Marja-Leena Haverisen halutessa 
pois tehtävistä  
Jaoimme tehtäviä niin, että;
•	sihteerin	tehtävät	hoitaa	Anu Piironen
•	kirjanpidon	 ja	 maksatukset	 hoitaa	 Kirsti 

Kärnä
•	henkilörekisterin	Sylvi Haverinen
•	materiaalikirjanpidon	ja	tilaukset	Martta Ha-

verinen

Sukuseuran 2  kirjan laatimista hallitus vauhdit-
taa erityisen painokkaasti  Aineistoa on kerätty jo 
vuosia  Aineiston määrä on kuitenkin vielä puut-
teellinen ja sen täydennystä on jatkettava ponnek-
kaasti  Teimme sopimuksen sukututkija FM Ari Ko-
lehmaisen kanssa kirjan laadinnasta sen saamiseksi 
lopulliseen muotoon  

Sukuseuran jäsenrekisteriä on ylläpidetty pe-
rinteiseen tapaan ja jäsenistön määrä on pysytellyt 
entisellä tasolla, noin 300 jäsentä 

Tiedotustoiminnassa on jatkettu Pyällyspuu-leh-
den julkaisua  Lehti on ilmestynyt kerran vuodessa  

Kokemuksia julkaisun uudesta menettelytavasta 
otetaan vastaan 

Sukuseuran internet -sivujen osoite on  
www.haveristensukuseura.fi  

Internet sivujen sisältöä, olemusta ja koostu-
musta on muutettu Mauno Haverisen erinomaisen 
työn tuloksena  Sisältö vastaa nyt sukuseuramme 
tahtoa ja tavoitteita  

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

Teksti Esko Haverinen

Kirjanpito:
Kirsti Kärnä
p  040 758 9965
e-mail:	kirsti.karna@suomi24.fi

Materiaalikirjanpito/tuotemyynti:
Martta Haverinen
p 040 513 9988
e-mail: martta haverinen@gmail com

Jäsenasiat:
Sylvi Haverinen
p 040 556 0160
e-mail:	jasenasiat@haveristensukuseura.fi
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Haveristen sukuseuran kirjaprojekti, II osa 
Sukuseuran hallitus on valmistautunut keräämään 
suvun henkilöistä tiedot esi-isistä alkaen nykyai-
kaan saakka  Tämä tapahtuu kirjoittamalla Have-
risten sukuseuran toinen kirja  Kirjaa elävöitetään 
eri henkilöiden kirjaamilla tiedoilla suvun asioista 
ja tapahtumista  Kaikki valokuvat suvun historiasta 
ovat myös erittäin tärkeitä 

Sukumme esi-isien historia on selvä 1400-lu-
vulle saakka  Tarkoitus on koota tiedot vanhoista 
nimistä aina nykypäiviin saakka  Tiedot tallennetaan 
”Sukujutut” -ohjelmaa apuna käyttäen 

Tehtävä on suuritöinen  Työn onnistumiseksi 
tarvitaan kaikkien elossa olevien suvun jäsenten 
hyvää yhteistyötä ja asiaan paneutumista  Uskoisin, 
että Haveristen suvun jäsenten lukumäärä esi-isistä 
tähän päivään saattaa nousta yli 10 000 henkilöön 

Sukuseura on valmistanut perhelomakkeen ja 
täyttöohjeet henkilötietojen kirjausta varten  Su-
kuseuran kotisivuilla on myös sähköinen lomake, 
jonka kautta on vaivatonta lähettää tiedot e-loma-
ke suomi tai e-lomake eng  

Jokainen suvun jäsen täyttää huolella henkilö-
tietolomakkeet esi-isineen, jos mahdollista aina 
1850-luvun tienoille saakka  

Sukuseuramme kotisivuilla (www haveristensu-
kuseura.fi)	sekä	Pyällyspuu-lehdessä	annetaan	työn	
edetessä lisätietoja 

Apuna tietojen keräämisessä voi käyttää esim  
perunkirjoitusten yhteydessä käytettyjä sukusel-
vitysluetteloita  Aina tulee varmistaa, että nimet ja 
syntymäajat ovat oikein ja tulevat oikein kirjattua 
Tietojen kerääminen, käsittely ja tallentaminen 
suoritetaan henkilörekisterilain pykälien mukaises-
ti  

Vuosisatojen aikana Haveristen suku on kokenut 
monenlaisia vaiheita, sotia, nälkää, vainoa, ulkomail-
le muuttoa ja viime sotien jälkeen myös hyvinvoin-
tia  Nyt on aika saada eri vaiheet kansien väliin 
Tulevaan kirjaamme Haveristen suvun henkilöjen 
etsintätyö jatkuu  Työ on edennyt odotettua hi-
taammin  Useat kirjeessä perhelomakkeen saaneet 
täyttävät lomakkeen ja vastaavat ripeästi  Toisaalta 
lukuisa joukko aikailee ja unohtavat vastata  

Tällä hetkellä kirjaan liitettävänä noin 8000 henki-
löä  Kovin monet sukuhaarat on vielä selvittämättä  
Kaikille perhelomakkeen lähettäjille kiitos aktiivi-
suudesta 

Alkuperäinen suunnitelma oli saada kirja val-
miiksi jo kesän 2016 aikana  Tuo tavoite jäänee 
saavuttamatta  On parempi, että työt tehdään pe-
rusteellisesti ja kirja julkaistaan vasta sitten, kun 
eri sukuhaarojen henkilöt on saatu hyvin kattavasti 
selvitettyä 

Joitakin kirjoituksia on tullut, sekä sukuun liitty-
viä valokuvia  

Sukuseuramme kotisivun sähköinen lomake ei 
ole kaikkien tietokoneilla toiminut moitteettomas-
ti  Kun lomakkeen täyttää, tallentakaa se omalle 
koneelle ennen lähetystä  Jos lähetä painikkeella 
lomake ei lähde, tuolloin täytetyn perhelomakkeen 
voi lähettää sähköpostin liitetiedostona  Olen jo-
kaiselle sähköisen lomakkeen lähettäjälle vastan-
nut, jos lomake on saapunut perille  Mikäli kuittaus-
ta ei ole tullut, täyttäkää uusi lomake ja lähettäkää 
uudestaan  Huomioikaa samalla myös tallennus ja 
sähköpostin liiteohje 

Muutamissa perhelomakkeissa on käytetty syn-
tymä- ja kuolinaikojen kirjaukseen nykymuotoa 
esim  01 01 11  Vuosisadat ja tuhannet ovat vaihtu-
neet  Käyttäkää muotoa 1 1 2011  Tuolloin vuosisa-
dat ja tuhannet eivät mene sekaisin  Tunnusosaa ei 
kirjata syntymäaikaan, eikä sitä tarvitse lomakkeel-
le kirjata  

Veikko Haverinen 
Haveristen Kirja ll vastaava

Haveristen Kirja II projektin nykyvaiheesta



6

Kuluva vuosi 2016 on Haveristen sukuseura pe-
rustamisen 30  juhlavuosi  Sukuseura on perustettu 
vuonna 1986 Kuhmon Timonniemellä  Haveristen 
Kirja I kertoo, että tilaisuudessa suvun edesmennyt, 
suurimies Aarno Haverinen piti tilaisuudessa tut-
kimustensa pohjalta esitelmän, innostaen toisiakin 
etsiytymään omien Haverisjuurien lähteille 

Oltermanniksi perustamiskokous valitsi tuolloin 
nyt jo edesmenneen Kalevi Haverisen Kuhmosta ja 
sihteeriksi Aarnon puolison, Eva Péron-Haverisen, 
Liperistä  Lauvuksen Laulavat Isäntämiehet olivat 
esiintyneet laulaen ja nykyinen lääninrovasti Jaana 
Marjanen oli pitänyt hartaushetken 

Merkillepantavaa on, että perustamiskokous ke-
räsi Kuhmoon vuonna 1986 peräti 400 sukututki-
muksesta kiinnostunutta Haverista ja sukuun avio-
liiton kautta tullutta 

Sukuselvitystä ja kirjaprojektia
Vuosi 2016 on sukuseuralla siis juhlavuosi  Kuhmon 
Haveriset järjestävät Reino Haverisen ja Martti 
Haverisen johdolla ohjelmallisen juhlan kahvituksi-
neen Kuhmo-talolle, kaksipäiväisen sukukokouksen 
yhteyteen, viikonloppuna, 30 -31 7 2016 

Mikäli et ole vielä liittynyt sukuseuran jäseneksi, 
niin nyt se kannattaa  Tule Kuhmon sukujuhlaan ja 
voit inspiroitua asiasta  Sukuseura toimii monella 
foorumilla kokoustapahtumien lisäksi ja kerää ar-
vokasta tietoa suvun vaiheista myös piakkoin il-
mestyvää Haveristen Kirja II varten 

Haveristen sukuseuran hallitus, puheenjohta-
ja Esko Haverisen ja varapuheenjohtaja Veikko 
Haverisen johdolla, päätyi valitsemaan Suomen 
historiaan perehtyneen tutkija Ari Kolehmaisen 
tutustumaan Aarno Haverisen tutkimustuloksiin: 
yhdistäen sukulinjoja, paikaten ja varmistaen niitä  
Dna-tulosten analysointi kuuluu osana Ari Koleh-
maiselle annettuun työsarkaan  Sukuseuran hallitus 
valitsi hänet syyskokouksessaan, Kuopiossa 2015 
myös Haveristen Kirja II projektin vetäjäksi 

Sähköistä viestintää suvun asioissa
Sukuseuran aktiivijäsenet Esko, Veikko, Eeva, Marja-
Leena, Reino ja Martti ovat viime vuosina rientä-
neet yhteisiin tapaamisiin ja osallistuneet riemuiten 

sukuseuran järjestämiin kokouksiin ja ulkomaan 
matkoille  Joukkoon ovat liittyneet Martta, Kirsti, 
Sylvi, Mauno ja Anu 

Esko ja Veikko ovat keränneet tietoa tulevaa kir-
jaa varten ja yrittäneet innostaa e-postein, puhelun 
ja kirjein sukulaisia mukaan yhteiseen harrastuk-
seen 

Eva Péron-Haverisen alkuunpanema ja vuosina 
1986-2000 päätoimittama sukuseuran lehti Pyällys-
puu jatkaa Evan viitoittamalla linjalla  Evan jälkeen 
päätoimittajaksi tuli Heli Haverinen, joka luotsasi 
suvun lehteä 2001-2011  Anu Piironen on jatkanut 
päätoimittajana Helin jälkeen vuodesta 2012 alka-
en 

Sukuseuran it-asiantuntija Mauno Haverisen in-
noittamana Pyällyspuu-lehti sai keväällä 2015, neli-
väri-ilmeen ja ulkoasua hieman muokattiin uuteen 
kuosiin  Maunon toimesta Pyllyspuu-lehdet ovat 
luettavissa myös sähköisinä Haveristen sukuseuran 
kotisivuilla, internet-osoitteessa www haveristen-
sukuseura.fi

Sukuseuran facebook-ryhmän sivut avasi taan-
noin Veikko Haverinen   Viestiminen Haveristen 
kesken on siis nopeaa, eikä postimerkkejä pian tar-
vita kun maailma sähköistyy 

Sukuseuran hallitus tiedottaa vuosittaiset ko-
kousasiat lehdessämme  Jatkuva kysyntä on Ha-
veristen omille kertomuksille, tarinoille ja luovan 
ajattelun hedelmille  Juhlavuoteen on kiva saada 
kuulumisia kaikenmualiman kivoista haverishäppe-
ningeistä  Olehan yhteydessä ja tulehan Kuhmoon 
:-)

Hyvää juhlavuotta kaikille Haverisen suvusta 
maailmaan tupsahtaneille ja vähän hupsahtaneille-
kin 

Terkuin
Pyällyspuun 
päätoimittaja
Anu Piironen

Haveristen sukuseuralla on meneillään 30  juhlavuosi
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Pyällyspuun oksalta 
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Olin toisella luokalla kansakoulussa ja aloin kinuta 
isän mukaan isommalle kalareissulle  Hanhilam-
melle olin päässyt mukaan kokemaan katiskaa ja 
samalla kokeiltiin pöökionkea  Kodin lähellä oli 
Miesjoki ja Laajajoki joilla käytiin ongella  Eivät 
olleet kovin kalaisia mielestäni nämäkään läheiset 
joet  Pyytelin, että pääsisin mukaan isommalle jär-
velle ja oltaisiin yön yli kalassa  Niinpä hän sitten 
lupasikin ottaa mukaan keväällä heti mukaansa, 
kun järvet aukeavat jääpeitteestään  Minä olin siinä 
hetkessä onnellinen poika ja tunsin kasvavani vä-
hintään isoksi mieheksi, kun suuri kalareissu oli jo 
luvattu heti kevääksi 

Toukokuun puolivälissä eräänä lauantaina kala-
reissusta tuli totta  Isä sanoi edellisenä iltana, että 
huomenna mennään viemään katiska Nuottijär-
veen ja samalla kalastellaan! Hän oli jo kerännyt 
sopivia tarvikkeita reppuunsa valmiiksi  Keittoas-
tiaksi tuli mukaan sodassa ollut pakki, jota jotkut 
nimittivät römpsäksi  Kalavehkeitä tietysti, kuten 
koukkuja, kalastajalankaa, siimaa ja kirves  Puukko-
han silloin oli yleensä miehillä vyössä kiini ja minä-
kin otin omani reppuuni 

Seuraavana iltana ei meinannut tulla uni ollen-
kaan, kun jännitti niin kovasti kalastamaan lähte-
minen  Meinasin nukkua koiranunta, toinen silmä 
raollaan, mutta uni tuli suurine kaloineen mukaan  
Isä laittoi aamulla eväitä reppuun ja silloin minäkin 
hyppäsin sängystä kuin vieteriukko hereille  Minun 
reppuun laitettiin eväsvoileipiä ja maitopullo  Vara-
sukat, villapaita ja käsineet mahtuivat eväiden lisäk-
si  Ruskeat Pekka-kumisaappaat jalkaan ja matka 
voisi alkaa 

Pihalla isä nosti katiskan hartioilleen repunpääl-
le  Sitten vain huiskutukset äidille ja miehet lähti 
taivaltamaan kalavesille 

Aamu oli puolipilvinen ja hiukan usvaa näkyi 
soiden reunoilla  Linnut lauloivat ja aloittelivat pe-
säpuuhia, kun marssimme polkua Hanhilammelle  
Lammen päässä isä sanoi: ”Mennään tästä ojanvart-
ta lähelle Vasikkasuota ja sitten ansapolkuja pitkin 

ja harjanteita seuraten Härmänmäen alapuolelle, 
ollaanpa melkein perillä ” Matkaa on kaikkiaan noin 
yksi peninkulma! Minä vakuuttelin jaksavani oikein 
hyvin sellaisen taipaleen kulkea  Koulumatkani oli 
3 km, joten päivässä tuli vähintään 6 km kävelyä  Ei 
ollut autokyytejä silloin koulumatkalle  

Ansapolut olivat jo metittyneet, mutta siellä 
täällä näkyivät hyvin ja pitivät meitä oikeassa suun-
nassa  Levähdimme eräällä kankaan nokalla ja istah-
dimme kaatuneelle hongalle istumaan  Isäni on ol-
lut aina kova tupakoimaan ja niin hän nytkin kaivoi 
tupakkavehkeet esille  Sanomalehdestä leikattua 
paperia, Jymy-tupakkaa ja niistä se syntyi kunnon 
sätkätupakka  Savu oli mahtava ja vieläkin olen sen 
tuoksun tuntevani  Huolellisesti hän sitten sam-
mutti sätkänsä hiekkaan 

Tupakoinnin isäni kertoi aloittaneen 12 vuotiaa-
na  Minulle hän sanoi sitten näin: ” Kuule sinä Rei-
nikka poikani, elä koskaan opettele tupakoimaan, 
koska sitä myöhemmin on vaikea lopettaa!” Tämä 
opetus meni perille  En ole tupakoinut kuin muu-
taman kokeilun 

Rakaspaikka
Teksti Reino Haverinen • Kuvat Anu Piironen

Kainuulaista rantamaisemaa.
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Tauon jälkeen ylitimme soiden välisen salmek-
keen ja nousimme harjunkuvetta lähelle pientä jo-
kea  Mikä joki tämä on? Tämä joki on Uusijoki, ker-
toi isäni ja kantoi minut tämän pikkujoen yli  Minun 
saapasvarteni eivät olleet riittävän pitkät kahlaami-
seen  Joen takana oli vielä lunta notkelmassa ja siinä 
näkyi hevosen ja reenjalasten jäljet  Hiukan etem-
pänä näkyi joitakin verijälkiä  Isäni totesi minulle: 
”Tässä näyttää tapahtuneen hirven salakaato ja se 
on haettu hevosella  Jäljet näyttävät suuntautuvan 
kohden Härmänmäkeä  Kyllä tämä on tarpeeseen 
ammuttu, sillä perheet ovat nyt sodan jälkeen lap-
sirikkaita ja jokainen ruoka-apu tulee tarpeeseen 

Ansiotkin ovat useimmilla aika heikkoja, joten 
ei tästä kannata tehdä ilmoitusta poliisille! Metsän-
Tapio on antanut apuaan ja peittää jäljet!” 

Isäni oli siinä jutellessamme kaivanut repusta 
römpsän ja kirveen  Tehdäänpä tulet tuohon ter-
vaskantoon ja siinä on istuinpuukin kaatunut meille 
valmiiksi   Haeppa jouvukiksi kahvivesi tuosta pu-
rosta niin laitan nuotion valmiiksi ja tietysti keitin-
selän pakkia varten  Nuotion tekeminen isältäni 

kävi hyvin tottuneesti ja pian meillä kahvivesi kie-
huikin  Isäni lisäsi kahvihöystöt kourallaan pakkiin, 
pieni kiehautus ja väkeväkahvi oli valmiina   Äidin 
leipomasta ruisleivästä isä viilteli meille siivuja ja 
laittoi voita sekä Koskenlaskija juustoa kyytipojak-
si  Kyllä maistui hyvältä ruisvoileipä  Voin vieläkin 
aistia tuon tilanteen, kun tervastulilla sai istahtaa 
lepuuttamaan jalkojaan ja samalla nauttia kahvista 
ja ruisvoileivästä  

Meni siinä toinenkin miehenmittainen voileipä 
liukkaasti vatsaan, kun nälkäkin oli tullut taivaltajil-
le  Kuukkeli lenti nuotiomme lähelle kuusenoksal-
le istumaan ja kallisteli päätään hyvin anovasti  Isä 
antoikin sille honganoksaan pienen leipänokareen 
juustoineen ja erittäin rohkeasti se kävi tarjouk-
semme hakemassa  Isä kertoi, että kuukkeli on on-
nenlintu ja tietää hyvää kalareissullemme  Kuukkeli 
on tuonut onnea varsinkin metsätöissä ja uitoissa  
Palkat olivat yleensä hyvät, kun kuukkelit asustivat 
työmaan lähellä 

Nuotiomme hiipui hiljalleen, joten sammutimme 
sen kokonaan  Isä viittoi kädellään ja sanoi minulle: 
”Tuon pienen harjanteen takana on kalapaikkam-
me Nuottijärvi ” Lähdimme astelemaan Uudenjoen 
vartta alaspäin ja sieltä alkoi vilkkua sininen jär-
venselkä  Järvi ei ollut hirmuisen suuri, mutta hy-
vin kaunispiirteinen niemineen ja lahtineen  Järven 
takana kohosi jyhkeä vaara  Vaaran rinteillä näkyi 
suuria harmaita kelohonkia  Ne olivat olleet siinä 
jo satoja vuosia lintujen laulupuina 

Veimme ensin katiskan pyyntiin pienen lahdel-
maan kaislikon reunaan  Katiskan päälle laitettiin 
pieniä kuusenhavuja  Kalat ja varsinkin ahvenet 
kuulemma tykkäävät koristelusta  Sitten isä laittoi 
minulle onkivavan ja kiinnitti siihen pöökiongen  
Onkeen pantiin mato kiemurtelemaan ja tehtiin 
koeheitto  Alkoi suuren kalamiehen odotus  Särki-
hän se alkoi nypläämään matoa ja vei sen hetkessä 
menessään  Oli itse laitettava uutta matoa kouk-
kuun ja pian se järvi antoi muutaman ahvenen ruo-
kakalaksi  Isä kävi onkimassa Uuttajokea ja sieltä 
tuli saaliiksi pari tamukkaa  

Aurinkokin katseli väliin pilvenraosta ja nosti 
lämpöä iltapäivälle  Suuri kalamies oli nukahtanut 
koivunrunkoon nojatessa ja matokin oli taas häi-
pynyt koukusta  Isä huomasi sen ja tuli veneellä 
rantaan  Sanoi sitten minulle: ”Soudamme veneellä 
tuonne järven Nuottijoen puoleiseen päähän tam-
melle ja teemme sinne asentopaikan vanhaan tam-

 Lintujen peseytymispaikka karhunsammaleella.



9

menvartijan laavuun”  Järvi oli hyvin tyyni ja matka 
meni soutaen muutamassa hetkessä  Pidimme uis-
tinta veneen perässä, mutta hauki ei ollut oikein 
hyvällä syöntipäällä  Pieni puukonmittainen hauki 
tarttui, mutta laskimme sen takaisin kasvamaan 

Laavu oli rakennettu laudoista ja sen edessä oli 
kivien reunustama nuotiopaikka  Katto oli yhdel-
le puolelle kaatuva ja takaosastaan matalampi  Isä 
toikin siihen tuoreita kuusenhavuja nukkujille peh-
musteiksi  Nuotiopuita löytyi lähistöltä ja hiukan 
etempää hän kantoi isomman hongan latvuksen 
yötä varten  Tulet laitettuaan laavun eteen isä keitti 
meille muutaman perunan ja tietysti joitakin kalo-
ja kypsyi perunoiden päällä  Laavulla löytyi vanha 
kattila keittämistä varten  Se oli varmaan ollut siinä 
tehtävässä useampia vuosia 

Perunat, kalat, ruisleipä ja mustakahvi maistuivat 
aivan herkullisilta päivän kalastuksen jälkeen  Maku-
asiat ovat aivan kohdallaan, kun ruisleivälle levittää 
vielä oikeaa voita  Ilta oli edennyt siinä huomaamat-
ta hämärän rajoille ja uni petti ”suuren, pienen” ka-
lamiehen pehmeälle havuvuoteelle laavunpohjalle  
Ennen Nukkumatin unisulan pyyhkäisyä tunsin iha-
nan lämmön nuotiostamme   Tervaspuut räiskähteli 
ja kipunoivat yön tummuvalle taivaalle  

Seuraavan kerran heräsin aamupuolella, kun sil-
mäni erottivat isän laittavan nuotioon lisää puita 

Tuo nuotionlämpö ja isän tuoma turvallisuu-
den tunne ovat säilynet sielussani läpi elämän  Uni 

tulvahti uudelleen ja jatkui aamuun hyvin syvänä, 
että tosissaan piti kalamies herättää ylös  Isä huu-
teli joen rannasta minulle, että tule kuuntelemaan 
teerien soidinmenoja  Kömmin lämpimältä havu-
vuoteelta ylös ja tosiaan mahtava suhina ja pulina 
kuului läheiseltä suolta 

Isä oli käynyt yöllä kalassa joella ja kymenkunta 
kookasta tammukkaa oli saaliina  Kahvi oli valmiina 
ja voileipä Koskenlaskija juustolla varustettuna  Äiti 
oli laittanut muutaman palasen nisua herkkupaloik-
si  Hyviltähän nuo kaikki maistui  

Järvellä leikitteli vielä aamu-usva hetken aikaa, 
mutta Auringon säteet alkoivat nousta itäiseltä tai-
vaalta  Aloimme laittaa asentopaikkaamme hyvään 
kuntoon ja valmistella kotiin lähtöä  Vielä onkisim-
me Uudenjoen puoleisessa päässä ja katsoisimme 
katiskan  Veneen veimme entiselle paikalle ja läh-
dimme nostamaan katiskaa  Pari kiloista haukea ja 
toistakymmentä kookasta ahventa sieltä löytyi ja 
katiska sai aloittaa pyytämisen uudelleen  Kyllä äiti 
on mielissään tästä meidän kalasaaliista riemuitsin 
minä  Hymy karehti isänkin suupielissä  Ongimme 
vielä muutamia ahvenia lisää ja sitten aloitimme pa-
luumatkan tulojälkeämme myöten kotiin 

Ansapolulla näkyi muutamia kanalintujen rypy-
paikkoja  Vielä oli polun vieressä jäljellä joitakin lis-
kupyynnin painopuita  Sitten näin suuremmat jäljet 
hiekalla ja huusin isälle: ”Kenen iso lehmä tästä on 
mennyt?” Isä tuli katsomaan näkemääni ja totesi, 

että suuri hirvisonni siitä on kulke-
nut  Harvinaiset jäljet, koska sota-
aika vei hirvet hyvin vähiksi ja kes-
tää vielä jonkin aikaa odottaa uuden 
kannan kasvamista 

Kotona kertasin äidille kalastus-
reissuani  Äiti tietysti kyseli, että 
mitenkä minä jaksoin kulkea noin 
pitkästi? Minä tietenkin rempseästi, 
että kylähän ne isot miehet jaksaa 
taivaltaa 

Tästä Nuottijärvestä on tullut 
minulle tärkeä ja rakkainpaikka  
Kaikki kalareissut kertaantuu vuo-
sien saatossa, mutta tässä on se jo-
kin erilaisuus joka on minussa hyvin 
syvällä  Nuottijärvi ei ole häipynyt 
minusta mihinkään suurillakaan jär-
villä!Auringon säteet rantamaisemassa.
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30.-31.7.2016 
Kuhmo talo, Koulukatu 1, Kuhmo

OHJELMA:
LAUANTAI 30.7.2016
Klo 11 00-13 00 Ilmoittautuminen ja tulokahvit
Klo 13 15 Viirin nosto
Klo 13 30-16 00 Opastettu tutustuminen Jyrkänkosken tukikohtaan
Klo 16 00 Kuulantyönnön ja tikanheiton mestaruuskilpailu
Klo	17.00	Päivällinen	Kahvila	Juttuassa	(tilanneille)
Klo 18 00 Onnittelujen vastaanotto
Klo 18 30-21 30 Omaa ohjelmaa ja juhlakahvit

SUNNUNTAI 31.7.2016
Klo 09 00 Seppeleenlasku Kuhmon Sankarivainajien haudalle
Klo 10 00 Sanajumalanpalvelus Kuhmon kirkossa, saarnaa rovasti Pentti Haverinen
Klo	12.00-13.00	Lounas	Kahvila	Juttuassa	(tilanneille)
Klo 13 30 Sukuseuran vuosikokous kokoussalissa
Klo 14 30 Lähtökahvit

MAJOITUSVARAUKSET
Majoitusvaraukset 15 7 2016 mennessä suoraan majoituspaikkoihin 

Hotelli Kalevala	www.hotellikalevala.fi	puh.	+35886554100
1 hengen huone 79 €/vrk ja 2 hengen huone 99 €/vrk molempiin sisältyy aamiainen 
Hotelli Kainuu Oy, Kainuuntie 84 88900 Kuhmo  Puh  08-6551711, info@hotellikainuu com  
viite: Haveristen sukukokous 
1 hengen huone 60 €/vrk , 2 hengen huone 76 €/vrk ja 2 hengen huone 140 €/2 vrk aamiaiset sisälty-
vät hintoihin  
Matkakoti Parkki Ky,	Vienantie	3,	88900	Kuhmo	puh.	08-6550271	matkakoti.parkki@elisanet.fi
1 hengen huone 39 €, 2 hengen huone 68 € molempiin hintoihin sisältyy aamiainen 
Matkakoti Uljaska puh  0400336310
1 hengen huone/2 hengen huone 35€/henkilö/vrk sisältää aamiaisen
1 hengen huone 30€/vrk ja 2 hengen huone 50 €/vrk eivät sisällä aamiaista

HAVERISTEN SUKUSEURAN 
30-VUOTISJUHLA

PRO GENES
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Lauantaina 30.7.2016 klo 11 – 13 TULOKAHVIT Sukuseura tarjoaa

Klo 17 PÄIVÄLLINEN 29 € lapset 4-12v 15 € 
Metsäsienikeitto/Naurissosekeitto

Riisipiirakoita ja ruisleipää
Lämminsavulohta

Isoäidin kesäsalaattia ja kermakastiketta
Coleslawsalaattia

*
Sipuli-kermamuikkuja

Häränlihahöystöä
Kauden kasviksia paahdettuna

Keitettyjä perunoita
Puolukkahilloa

Kotikaljaa, maitoa, vettä
*

Maatalon jäätelöä mansikoiden kera
Kahvia/teetä

n. klo 19.30 JUHLAKAHVIT 
Kahvi / Tee, Vadelmakermatäytekakku Sukuseura tarjoaa

Sunnuntaina 31.7.2016 klo 12 – 13 LOUNAS
Kalakeittoa (kuha tai muu kauden kala) ja Paprika-linssikeittoa

Juustoa, tuorekurkkua
Ruisleipää ja Ohrarieskaa
Kotikaljaa, maitoa, vettä

*
Mustikkakukkoa kermavaahdon kera
Kahvia/Teetä 14 € lapset 4-12 v. 7€

n. klo 14.30 LÄHTÖKAHVIT
Kahvi / Tee, Rahka-vaniljapulla 5 €

Juhlaan ja ruokailuihin ilmoittautumiset 15.7.2016 mennessä  
Reino	Haveriselle	puh	0405961594	reino.kalevi@suomi24.fi	tai	 

Martti Haveriselle puh 0405362324 marttihav@gmail com

KUHMOTALOLLA TARJOTTAVIEN  
RUOKAILUJEN JA KAHVIEN HINNAT

150 vuotta

1 8 6 6
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Aika: Sunnuntaina 31.7.2016 klo 13.30 alkaen
Paikka: Kuhmon Kuhmotalossa, kokoussali

Esityslista
1   Kokouksen avaus
2   Kokouksen toimihenkilöiden valinta
  - puheenjohtaja
  - sihteeri
  - kaksi ääntenlaskijaa
  - kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
3   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5   Muistamiset
6   Käsitellään vuoden 2015 toimintakertomus
7   Esitellään vuoden 2015 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
8   Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
9   Esitetään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016
10   Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2016, 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 2017 vuosikokouksen pitopaikka
18   Muut esille tulevat asiat
19   Kokouksen päättäminen

KOKOUSKUTSU
Haveristen sukuseura ry:n vuosikokoukseen
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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

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

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

Maija Marja Leena Haverinen, jäsenasiat evp 
Kerkkätie 10 A 4
01690 VANTAA
p 045 279 7546
maija.haverinen@saunalahti.fi

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

Mauno Haverinen, kotisivut
Nummenkyläntie 218
08680 LOHJA
p 0500 608 878
mauno.haverinen@suomi24.fi

Anu Piironen, va sihteeri ja
Pyällyspuun päätoimittaja
Teerentie 6 a 7
70820 KUOPIO
p 044 260 6621
anu2piironen@gmail com

Haveristen sukuseuran hallitus 2016

Haveristen sukuseuran hallitus vasemmalta: Mauno Haverinen, 
Martti Haverinen, Veikko Haverinen, Reino Haverinen, Esko 
Haverinen ja Martta Haverinen kokouksessa Juttua-kahvilassa, 
Kuhmo-talolla 12.3.2016. Kahvipannun kanssa on Leon tytär, 
Anna Haverinen-Klemetti. (Kuva: Anu Piironen)
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Haveristen sukuseura viettää jo kolmekymmen-
vuotisjuhliaan  Vuosia on kertynyt yhtä paljon kuin 
Kuhmolle kaupunkina  Kaupungin ja varmasti myös 
kaikkien kuhmolaisten puolesta haluan lämpimästi 
onnitella juhlivaa seuraa ja toivottaa seuralle ja sen 
kaikille jäsenille mitä parhainta menestystä, onnis-
tunutta juhlaa ja tiivistä ja ravitsevaa yhteydenpi-
toa!

Sukuseuratoiminta elää kukoistustaan, omat juuret 
kiinnostavat monia nopeiden muutosten maail-
massa  Jos esiäideistämme ja –isistämme olisi mah-
dollista muodostaa jono kivikauteen saakka, se ei 
olisi kovin pitkä  Historian, omien sukujuurten ym-
märrys antaa aina rakennusaineita omaan elämään  
Geenien viesti on vahva 

Kuhmo otti aikoinaan, sataviisikymmentä vuotta 
sitten nopeasti kopin mahdollisuudesta perustaa 
oma itsenäinen pitäjä  Nykyvuosien kuntauudis-
tuskarttaharjoituksissa Suomesta osoitettiin kaksi 
kuntaa, jotka tunnusluvuillaan olisivat täyttäneet 
itsenäisen kunnan vaatimukset, Kuhmo ja Sodan-
kylä  Muutoksilta ei kuitenkaan haluta välttyä, sillä 
palveluja halutaan kehittää  Sosiaali- ja terveyden-
huollossa Kainuu on tuottanut yhteisiä palveluja 
jo yksitoista vuotta, musiikkiopistopalvelut Kuhmo 
on tuottanut Sotkamolle v 1996 alkaen, maatalous-
neuvonnassa tehdään yhteistyötä Kajaanin ja Sot-
kamon kanssa ja tänä vuonna käynnistyi yhteisesti 
johdettu kansalaisopisto Sotkamon kanssa 

Kuhmo on biotalouden tositarina  Yli 62 % paikka-
kunnan primäärienergiasta on uusiutuvaa ja Kuh-
mo seisoo vakaasti puujaloillaan  Kaupungin oma 
koulutustehdas mahdollisti investoinneillaan Suo-
men ensimmäisen CLT-tehtaan synnyn 

Hyvää juhlaa kaikille Haverisen komean nimen tai 
sukujuuren kantajalle, nauttikaa olostanne!

Eila Valtanen
Kaupunginjohtaja
Kuhmon kaupunki

Tervetuloa 
Kuhmoon© Silja Huotari ©Antti Vanninen

150 vuotta

1 8 6 6
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Anna	(s.	27.4.1834)	ja	Erik	Haverisen	(s.	21.10.1824)	
jälkeläisiä kokoontui toisenkin kerran samana kesä-
nä	2015.	Edellisellä	kertaa	olimme	pienemmällä	(5)	
porukalla Kerimäellä ja toisella kertaa kohtasimme 
toisemme	(14)	Savonlinnassa.	Tapaamispaikkana	oli	
Säämingin seurakuntatalo 

Kahvittelun merkeissä tutustuimme toisiimme  
Osa meistä oli tavannut toisensa aivan varhais-
lapsuudessa tai nuorina aikuisina  Osa taas tapasi 
ensimmäistä kertaa  Kertoilimme toisillemme elä-
mästämme merkittävimpiä käänteitä: työuriamme, 
perheitämme, lapsiamme ja lapsenlapsiamme  Oli 
myös puhetta sukujuuristamme ja tämän sukuhaa-
ran kantatilasta Enonkosken Kuokkala nro 3:ssa  

Haveristen Kirja I oli myös nähtävillä ja selailtavissa 
Sivupöydälle oli koottu pienimuotoinen näyttely 

edellisen sukupolven ja läsnäolevien harrastuksis-
ta ohessa kuvia niistä   Vanhin työ on Aino Töyryn 
1960 -luvulla tekemä maalattu kipsikala  Hän teki 
sen Sorsakoskella käydessään tervehtimässä tytär-
tään, joka oli sairaanhoitajaopiskelijana siellä ja ter-
veydenhoitajan työhön tutustumassa  Kun tytär oli 
”työssään” äiti askarteli tyttären vuokraemännän  
kanssa muun muassa näitä kaloja  Nukenpäinen pa-
talappuluomus on Aino Töyryn nuorimman sisaren 
Helmi Kaukisen tekemä erittäin tasaisesti virkkaa-
ma lahja Aino Töyrylle tämän 70- tai 75 -vuotis-
päivänä 

Serkustapaaminen Kuokkala nro 3:n jälkeläisillä 
Savonlinnassa, kesällä 2015
Teksti ja kuvat: Eeva Töyry

Kuvassa edessä oikealta: Jorma Liukko, Arto Liukko, Pirjo Halonen os.Kaukinen, Eeva Töyry, Maire Hämä-
läinen ja Ulla Laaksonen os.Juuti. Takana oikealta: Saara Juuti, Tapio Juuti, Mauri Muhonen, Pekka Juuti, 
Saara Sikanen os.Liukko, Kaisa Kapanen, Mirja Makkonen os.Muhonen ja Raija Liisa Kosonen os. Liukko
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Lisäksi	tapaamista	varten	oli	tehty	fläppitaulun-
omaisesti sukupuu nyt kokoontuneiden serkusten 
isoisovanhempien jäkeläisistä läsnäolevien lapsiin ja 
osin lapsenlapsiin saakka  Tämän sukupuun tarkoi-
tus oli ensisijaisiesti auttaa meitä hahmottamaan 
keskinäinen sululaisuutemme  

Toisekseen sen avulla oli mahdollisuus vielä tar-
kastaa tietojemme oikeellisuus tulevan, Haveristen 
Kirja II sukutaulujen osalta  Samalla myös annettiin 
pääasiassa suullinen lupa allekirjoittaneelle noi-
den tietojen edelleen jakamiselle sukukirjaan sekä 
oheisten valokuvien julkaisulle 

Serkusten puolesta
Eeva Töyry 

Eeva Töyry esittelee Haverittaren 
pukua, jota ei helteen vuoksi 
pukenut päälleen.

Arto Liukon tekemä puukko ja tuppi 
on ns.kauhavalainen korupuukko 
1900-luvun tyyliin.

Eeva Töyryn tädin, 
Helmi Kaukisen virk-
kaama nukenpäinen 
pannulappu, Eevan 
äidin, Ainon 70-vuotis-
lahjaksi.

Hilkka Behmin vuonna 
1969 maalaama poslii-
nikuppi, jonka hän on 
lahjoittanut 1970 Aino 
Töyrylle, tämän 70-vuotis-
lahjaksi.

Eeva Töyryn tekemä ”pöytäfläppitaulu” läsnä-
olijoiden sukulaisuussuhteista.

Arto Liukon pojalleen Jarille tekemä 
puukko tupessaan. Tämä puukko on 
rautalampilainen korupuukko Emil 
Hännisen tyyliin.

Arto Liukko esittelee tekemäänsä 
puukkoa Mauri Muhoselle.

Aino Töyryn tekemä maalat-
tu kipsikala ja Eeva Töyryn 
tekemä keramiikkasiili ja 
kukka.
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Kuhmon Hirvelänkylän Kivelän Haveristen kym-
menlapsisen sisarussarjan viimeinen edustaja oli 
äiti, mummi, isomummi, täti, serkku, anoppi tai ystä-
vä  Mutta kaikille meille Saaran lähipiirissä eläneille 
hän oli mummi  Mummi oli ikään ja elämänkoke-
mukseen perustuva kunnianimi 

Monelle meistä mummi oli yksi viimeisiä kun-
nolla tuntemiamme vanhan kansan ihmisiä  Vanhan 
kansan ihminen on sen sukupolven edustaja, jonka 
lapsuus ja nuoruus kului sodan keskellä ja evakko-
ajassa  Niitä seurasi sodan jälkeinen jälleenraken-
nus, nykypäivään verrattuna kaikista talouskriiseis-
tä huolimatta, todella aineellisesti puutteenalainen 
aika ja myöhemmin elämän normalisoituminen 

Vanhan kansan ihminen oli oppinut siihen, että 
kaveria ei jätetä  Verkostoituminen oli aitoa, yhtei-
söllisyys toimi käytännössä huolenpitona toisis-
ta, auttamisena ja tukena fyysisesti toisten luona  
Some-sukupolven edustajille on tällaisesta paljon 
oppimista, kun useinkin huolta kannetaan vain het-
kellisestä sähköisen verkon maailmassa 

Käytäntö oli opettanut vanhan kansan ihmisen 
elämään hyvin  Mummi tarjosi monessa elämänti-

lanteessa korvaamattomia käytännön neuvoja sil-
loin, kun kirjat tarjosivat hämmentävän liikaakin 
ratkaisuja ja kun niiden perusteella oli ymmällään 
valinnan edessä 

Mummi oli Kuhmon alueen ja varsinkin Hirve-
länkylän seudun tuntija  Vuosikymmenten mittaan 
maisemat olivat muuttuneet, mutta pienen tuumai-
lun jälkeen kylällä autoillessa talot ja nimet asettui-
vat paikoilleen 

Lapsuus ja nuoruus oli opettanut mummin te-
kemään  Varsinaisen leipätyön rinnalla ja niiden 
päätyttyä tärkeitä olivat pihatyöt, ruoanlaitto, lei-
pominen  Ikimuistoisia olivat hetket, kun joukolla 
tuijotettiin uunissa paistuvaa lanttukukkoa  Mum-
mille oli tärkeää, että lanttukukon ei halkea eikä 
kukko vuoda uuniin  Mummi tunnettiin sukulais-ja 
ystäväpiirissä laajalti halki Suomen paikallisten pe-
rinneruokien taitajana 

Ruoanlaiton rinnalla neulominen täytti ison 
osan mummin ajasta  Mummi neuloi palasia Teresa-
peittoon  Lisäksi tulivat lukemattomat omat työt ja 
pipojen, sukkien ja lapsten tilaustyöt  Joskus neu-
lominen ei mennyt aivan mummin mieliksi, kun 

IN MEMORIAM

Sisarussarjan viimeinen on poissa 
Saara Määttä os. Haverinen (3.6.1928 – 4.7.2015)

Kaikkien rakastama mummi, Saara 
Määttä jakoi lämpöä läheisilleen.Ku
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neuleesta tuli joko leveä tai kapea  Mummi tupatti 
omalla tyylillään kiikkutuolissa, että puran, en pura, 
ja purki kuitenkin  Silti miltei aina kerralla priimaa 
pukkasi tulemaan 

Myös nuorten, lastenlasten ja lastenlastenlasten 
muistot liittyvät paljolti ruoanlaittoon ja leipomi-
seen ja mummin tarjoamaan huolenpitoon  Mummi 
neuloi lahjaksi villasukkia tai muita neuleita  Vie-
railulla viemisinä oli tuoreita leipomisia tai sitten 
mummi leipoi paikan päällä ja opetti näin nuorem-
pia  Jos oli vapun aika pullotettiin simaa  Mummi 
kannusti ja oli mukana nuorten kanssa keräämässä 
rippikoulupisteitä  Neuvoessaan ja opastatessaan 
mummilla oli aina pieni hymy huulillaan  Mummi 
varoitteli loukkaamasta itseään potkumopolla, pyö-
rällä, mopolla tai harrastuksissa tai leikeissä 

Samanlaisia ovat lasten, lapsuuden ja aikuisten 
muistot, jotka koostuvat pienistä arkisista hetkistä 
ja huomioista  Mutta niistähän koostuu elämäkin ja 
niistä me elämme  Mummi oli niissä elon hetkissä 
vahvasti mukana 

Vanhan kansan ihminen väsyy, kun ei jaksa tehdä 
niinkuin ennen  Mummi väsyi vasta viime metreillä  
Vielä juhannuspäivän jälkeisenä sunnuntaina autoi-
limme Nurmeksen suunnalla  Mummin mielessä 
muistikuvat paikoista ja ihmisistä olivat säilyneet 
hyvin yli kuuden vuosikymmenen jälkeen  Kun läh-
dimme Bombalta etsimään Kohtavaaran opistoa, 
mummi hyväntahtoisen omapäisesti selitti, että tie 
menee tästä radan vartta, eikä tässä mitään navi-

gaattoria tarvita  Yritimme sanoa, että tiejärjestelyt 
ovat ehkä hieman muuttuneet vuosikymmenien 
saatossa  Mutta niin vain tie kohta muuttui sora-
tieksi, jolta käännyttiin Kohtavaaran opistolle ja 
mummi luetteli tutut rakennukset 

Paluumatkalla piipahdimme nauttimassa jäätelöt 
Nurmeksen torilla  Mummi oli oikein tyytyväinen 
tehtyyn matkaan  Jälkeenpäin tuntui kuin mummi 
olisi tuolla matkalla kutonut kiinni elämänkaarensa 

Mummin muistotilaisuudessa 31 7 2015 saa-
toimme kiitollisin mielin todeta, että tehtävämme 
on katsoa eteenpäin ja iloita hyvistä hetkistä ja vie-
dä eteenpäin mummin valoisan asenteen ja huolen-
pidon sanomaa  Vuodatettujen kyynelten loputon 
määrä on kertonut siitä tärkeydestä, jota mummi 
on läheisille merkinnyt  Me voimme häivyttää surua 
ja muistaa mummin myönteisyyden voimaa, joka 
kantaa ja velvoittaa huolenpidon perinteeseen 

Joskus mummi oli huolissaan, siitä että lanttu-
kiukon sisus vuotaa uuniin  Huoli oli turhaa  Lant-
tukukot olivat erinomaisia viimeiseen mummin te-
kemään kukkoon saakka  Lanttukukon vuotaminen 
on ollut pieni murhe sen rinnalla, miten mummi on 
jaksanut huolehtia  Kiitollinen mieli täyttää meidät 
jokaisen 

*Saara Määtän vävyn, 
Juhani Pieniniemen puheenvuoro muistotilaisuu-
dessa 
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Sukumme juhlapäiviä
Haverinen juhlaan saa 
sanankukat suvultaan

ja
Pyällyspuu ne kertoo meille
suvustamme kiinnostuneille.

2015
Huhtikuussa

16 4 2015
Juuso Haverinen täytti 94 vuotta, Kuhmossa 

Hän säesti lauluja 
sekä mandoliinilla että sahalla 

(Kuvaaja:	Ritva	Vataja)

Syyskuussa
14 9 2015

Siskomme Irma Holappa täytti 80 vuotta, Puolangan Leipivaaralla 

”Toivotamme Irmalle parhainta onnea tuleville vuosille ja terveyttä ja iloa elämän 
taipaleelle ”

Onnittelijoina: Meeri, Voitto, Pirjo ja Aarre 

Lokakuussa
Joonas ja Annulotta Marjanen valmistuivat maistereiksi 
Jyväskylän yliopistosta kesällä 2015  Saavutusta juhlittiin 

lähisuvun kesken molempien vanhalla kotiseudulla 
Kuopiossa.	Joonas	sai	valmiiksi	filosofian	maisterin	sekä	
lennonjohtajan tutkinnot ja Annulotta kasvatustieteen 

maisterin tutkinnon  Molemmat työskentelevät opettajina 
pääkaupunkiseudulla   

(Teksti:	Joonas	ja	Annu	Marjanen/Kuvaaja:	Anu	Piironen)
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Marraskuussa
18 11 2015 

Seppo Marjanen täytti 60 vuotta, Kuopiossa

2016
Tammikuussa

6 1 2016
Jaana Marjanen täytti 60 vuotta, Kuopiossa

Lokakuussa
4 10 2016

Kyllikki Haverinen täyttää 91 vuotta, Kuhmossa

Marraskuussa
22 11 2016

Reino Haverinen täyttää 70 vuotta, Kuhmossa

Pirjo Pulkkinen halusi julkaista kuvan, 
jossa Saara-täti, Toivo-eno ja Eeva-täti 
Lentuan Linturinteeltä ovat juhlineet Elsa-
äidin 90-vuotissynttäreitä vuonna 1996 
Meeri siskon ja Sepon Tulijärven mökillä 
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Seuraavat ajatukset on poimittu harmaakantisen 
muistikirjan lehdiltä, jonne ne on tallennettu vuosi-
kymmeniä sitten  Aikana, joka muutoinkin oli sävyl-
tään ankean harmaa  
Elettiin aikaa, jolloin vuosia kestäneen sodan haavat 
olivat vielä kirvelevät ja samasta syystä johtuva ai-
neellinen pula painoi mielet matalaksi  
Lapsensa tuonen tuville menettänyt Kerttu Haveri-
nen kirjoitti niihin aikoihin:
Tapio tuli sairaaksi 31 7  1944 ja tuotiin sairaalaan 
2  päivänä elokuuta, kello 20 00 Hänet leikattiin il-
lalla, kello 23 00 aikaan, mutta kuoli 3 8 1944, kello 
15 00 iltapäivällä 
Tapio ei jaksanut puhua paljon  Sairaalaan mennes-
sä hän kuitenkin sanoi äidille, että hän menee tai-
vaaseen, jos kuolee  
Koko matkan Tapio oli hiljainen ja rauhallinen  Siellä 
perillä hän sitten itki, kun piti jäädä äidistä hoitajan 
huostaan, mutta tyyntyi, kun äiti taas pian tuli häntä 
katsomaan  Tapio rupesi nukkumaan ja siunasi: 
”Levolle lasken Luojani armias ole suojani, jos sijal-
tain en nousisi, taivaaseen ota tykösi ”
Ne olivat samalla hänen viimeiset sa-
nansa äidille 
Isä tuli lomalle 8 8 1944 ja Tapio hau-
dattiin 10 8 1944 ja isä lähti rintamalle 
takaisin14 8  1944 
Ei auttanut taistelu vastaan  Luoja oli 
säätänyt niin, ei isä jättänyt lastaan kor-
peen yksikseen  Äiti toteaa myös, että 
tohtori Nurminen teki parhaansa Tapi-
on hyväksi 
11 8  aamulla kävi äiti Tapion haudal-
la yksin ja 27 8  Tapion haudalla käy-
tiin toisen kerran  Äiti tunsi olevansa 
ikäänkuin lähempänä lastansa siellä 
haudalla  Syyskuussakin on merkitty 
muistiin käynnit Tapion haudalla  Kert-
tu äiti toivoi kerran pääsevänsä Tapion 
luokse 
Äiti otti kukkaseppeleen ja nauhan tal-

veksi pois, miettien: ”On vaikeaa ajatella, ettei Tapi-
olle jää mitään  Vain kumpu, joka sekin pian peittyy ”
Sinne jäi Tapio-poika yksin lepäämään  Talvi on pian 
peittävä hänet  Kuinka mielellään äiti olisi kotona 
laittanut hänelle lämpimän vuoteen, mutta Tapio ei 
ole enää koskaan äidin luona täällä  Eikä tiedä miten 
äiti häntä ikävöi 
Hän tuli vielä viime talvena punaposkisena ja reip-
paana mäenlaskusta, nyt hän on kaiken jättänyt  
Ei aukene enää ovi milloinkaan, eikä kuulu Tapion 
reippaita askeleita  Äiti muistaa poikansa sellaisena 
aina 
”Nuku rauhassa mullan alla ja laulakoon metsän 
puut haudallasi sinulle säveltään ”
Vuodet ovat vierineet, mutta yhä vielä palaa Tapion 
muisto äidin mieleen  Ja kuinka hän olisikaan voinut 
unohtaa esikoistaan  
On kuitenkin olemassa tietoisuus siitä, että äidin ja 
pojan uusi tapaaminen tulee päivä päivältä lähem-
mäksi 

Muistoja harmaitten kansien välistä
Teksti Kerttu Haverinen/Martta Kaarina Laitinen

Kerttu ja Matti Haverinen ja pikkuiset pojat Tauno ja Toivo. 
Esikoispoika Tapio seisoo kuvassa isänsä vierellä.
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Haveristen kirja nro 
2:een tietojen keruu 
herätti halun tutustua 
sellaisiinkin sukulaisiin, 
jotka ovat vain nimeltä 
ja puhelinääneltä tuttuja  
Sisarusten Agneta Maria 
Pöllänen os  Haverisen 
ja veljensä Erik Haveri-
sen lasten lapsista tapaa-
miskutsua noudattivat 
Erikin, Eliina tyttären 
(myöhemmin	 Juuti)	poi-
ka, Pekka Juuti sekä Elna 
tyttären, (myöhemmin 
Muhonen)	 poika	 Mauri	
Muhonen, tyttäret Mirja 
Makkonen, Maire Hämä-
läinen ja tämän tyttären 

tytär Elli Kettunen sekä Agneta Marian, Aino tyttä-
ren	(myöhemmin	Töyry)	tytär,	Eeva	Töyry	(Kuva	1).	
Kokoonnuimme 16 6 2015 Kerimäellä Maire ja 
Heino Hämäläisen kotiin kahvittelun merkeissä  
Itsekullakin oli mukanaan tietoa suvusta  Jollakin 
tieto oli läppärillä ja jollakin paperimuotoisena  Tie-
toja päivitettiin uutta kirjaa varten  Eeva oli tuonut 
joitain olemassa olevia kirjoja mukanaan, jotka läs-
näolijat ostivat jälkipolvelleen  

Totesimme, että olemme 
Kuokkala nro 3:n jälkeläisiä  
Yhteinen isomummimme 
Anna Maria Haverinen os  
Hawerinen s  27 4 1834 on 
syntynyt Kerimäen Kuok-
kala nro kolmessa  Siellä 
on myös syntynyt hänen 
isänsä	Simon	(1801),	tämän	
isä	Olof	 (1762)	 samoin	 tä-
män	isä	Simon	(1739)	sekä	
ukki	Oluff	(1707),	 jonka	isä	

oli	 Per	 Jönsson	Hafwerin	 (1677).	 Haveristen	 kir-
jan	mukaan(s.70)	viimeksi	mainittua	voidaan	pitää	
Kerimäen-Enonkosken sukuhaaran kantaisänä 

Ykköskirja heräsi 
tavallaan elämään, kun 
tutkimme siinä olevia 
Kuokkalan nro 3 kart-
toja  Per Hafwerin (s  
1677)	 oli	 laajentanut	
tilaansa peräti 227 
hehtaarin (kartassa 
merkintä	pinta-alasta)	
suuruiseksi (Haveris-
ten	kirja	1	s.	67).	Tilan	
kokoa ihmettelimme  

Mielenki intoista 
oli lisäksi todeta, että 
monien vaiheiden kautta osa tuosta tilasta kuuluu 
jälleen saman suvun jäsenelle  Siitä omistaa tällä 
hetkellä 44 ha Maire ja miehensä Heino Hämä-
läinen  Ohessa on kuva siitä kartasta, joka on jo 
julkaistu Haveristen kirjassa I sekä nykyisen tilan 

kartta  Siinä näkyvät 
samat tiet  Vasemmal-
la oleva valokuva on 
otettu tämän tapaa-
misen yhteydessä tien 
mutkassa, joka on kir-
jassa olevalla kartalla, 
mutta tässä kuvassa 
auton mitan verran 
kuvan alapuolella  

Tilan rekisteritiedot: 
Tilan omistajat: Maire 
ja Heino Hämäläinen  
Tila on ostettu 1995 
Suomen valtiolta  Pin-
ta-alaa on 44 ha  

Aiemmat omistajat olivat: Iida ja Yrjö Pesosen peri-
kunta, joka myi tämän tilan määräalan Heikki Jortil-
le	(Savonlinnasta).	Hänen	lapsensa	peruivat	kaupan	
ja Iida ja Yrjö Pesosen perikunta möi tilan Suomen 
valtiolle, jolta v 1995 Maire ja Heino Hämäläinen 
ostivat sen  
Maire on Elna Muhosen os  Haverisen tytär  

SUKUTAPAAMISIA 
Teksti: Tapaamisessa mukana ollut  Eeva Töyry

Kerimäen alueen uuden 
kartan keskellä vahvennet-
tu kylätie Kuokkalassa.

Kerimäen alueen vanha kartta 
löytyy myös Haveristen Kirjasta I.

Maire Hämäläinen ja Eeva 
Töyry, Haveristen mailla 
Kerimäellä, kesällä 2015.

Sisarusten Agneta Maria Pölläsen 
os.Haverisen ja Erik Haverisen las-
tenlapsia yhteiskuvassa, Haveris-
ten suvun mailla, kesällä 2015.
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Kuhmolaisten valtasukujen kokoontumiset ovat 
tärkeä osa kotipaikkakuntamme yhteydenpitoa yli 
koko maan, joskus ulkomaille asti   Kokoontumi-
set ovat myös mahdollisuuksia nostattaa kotiseu-
tuhenkeä ja hyvää kainuulaista mieltä niin meissä 
täällä asuvissa kuin muualtakin tulevissa   Kuhmo-
talolle on ensisijaisesti kyse siitä, että kulttuurita-
lona saamme palvella sekä inhimillisesti että kult-
tuurisesti tärkeätä toimintaa – antaa voimakkaita 
henkisiä elämyksiä ja sytykkeitä kaikille osallistujil-
le   Tervetuloa siis Kuhmoon, Haveriset!

Kuhmo-talo
Kuhmon Kamarimusiikki on syy Kuhmo-talon ole-
massaoloon ja edelleen sen pääkäyttäjä, vaikkakin 
vain kaksi viikkoa vuodessa, heinäkuun puolenvälin 
vaiheilla tai loppupuolella   Ne kaksi viikkoa ovat 
äärimmäisen intensiiviset niin kävijämäärän, tilai-
suuksien vaativuuden kuin elämystenkin syvyyden 
ja kantavuuden osalta 

Muun ajan saamme palvella kaikkia kiinnos-
tuneita – osakkaitten toimintaohjeitten ja rahoi-
tustahdon tukemina jopa melkoisen edullisesti   
Tilaisuuksia onkin ollut runsaasti: Kamarimusiikin 
merkittäviä konsertteja Kuhmo-talossa on ollut 
vuosien mittaan yli 800, mutta vielä paljon run-
saammin muita yleisötilaisuuksia, kaikkiaan n  4500 
konserttia, teatteriesitystä, näyttelyä, esitelmätilai-
suutta, niin suuria kuin pieniäkin, keskimäärin liki 
200 tilaisuutta jokaista toimintavuotta kohti   Näi-
den lisäksi vielä kokouksia, yksityistilaisuuksia, juh-
lia ja tietysti vaikka kuinka paljon harjoituksia 

Kuhmo-talossa olemme voineet tuntea olevam-
me iloksi ja avuksi monelle kuhmolaiselle ja täällä 
työn tai harrastuksen puolesta vierailevalle   Tätä 
tunnetta on vahvistanut voimakkaasti se, että tä-
käläinen musiikkielämä, erityisesti Kuhmon musiik-
kiopiston ansiosta, ja esim  tanssitoiminta tuntuu 

vahvistuvan vuosi vuodelta   Prosessi on toki hidas, 
mutta havaittava: ammattilaisia syntyy, toiminnot 
vakiintuvat 

Kulttuuritalo Kuhmossa
Kuhmo-talon avajaisista on sukukokouksenne ai-
kaan kesällä kulunut jokseenkin 23 vuotta   Sinä 
aikana kaupungin väkiluku on pudonnut yli 3000 
asukkaalla ja ammattikoulu on lopettamassa toi-
mintaansa   Toisaalta taas Kamarimusiikki elää ja 
kehittyy jatkuvasti, Musiikkijuhla Sommelo on löy-
tänyt paikkansa merkittävänä kansanmusiikkitapah-
tumana, Kuhmon Kesämuusikot ovat musisoineet 
nuorekkaasti jo 20 vuotta ”Suomen mukavimpana 
kesätyöpaikkana” ja Kuhmon musiikkiopisto on 
muutenkin osoittanut kokoaan paljon suuremman 
painoarvonsa 

Tätä kirjoittaessani olemme aloittamassa Ih-
minen ja Kosmos -tapahtumaa, joka jo 21  kerran 
kokoaan Kuhmoon tieteen ja taiteen huipputeki-
jöitä keskustelemaan tärkeistä asioista ja sitä paitsi 
aktiivisen yleisön   Tämäkin tapahtuma on seuraus-
ta siitä, että voimakkaat kuhmolaistahdot näkivät 
kotiseudulleen tärkeäksi panostamisen kulttuurita-
loon, henkiseen kasvuun 

Kuhmon kehitys ei voi olla seurailematta valta-
kunnallisia virtauksia   Samalla kuitenkin on voitu 
ja voidaan kehittää omaleimaista kuhmolaisuutta ja 
antaa koko elämälle täällä nälkämailla aivan uusia 
sävyjä 

Suuret kuhmolaiset suvut ovat yhtenä tekijänä 
vaikuttamassa siihen, että tulevaisuudessakin moni 
tuntee erityistä rakkautta tähän seutuun   Tervetu-
loa siis Kuhmoon, Haveriset – olkoon kotipaikka-
rakkaus ja sen kunnioitus aina ohjailemassa laajaa 
sukunne joukkoa uusiin ja terveisiin puuhiin isän-
maan ja maailman hyväksi – juhlallisesti tämän toi-
votukseni päättääkseni 

Tervetuloa Kuhmoon, Haveriset!
Teksti Matti-Jussi Pollari • Kuva Anu Piironen



 

HAVERISTEN SUKUSEURA RY 
Perhelehti 
Lue täyttöohjeet.  Täytä siististi tekstaten tai sähköisesti. Jos tiedot eivät sovi 
etusivulle, käytä kääntöpuolta tai toisia perhelehtiä. 

Sukunimi:  
myös entiset:  

Isä:  

Etunimet:  Äiti:  

Syntymäaika ja  
–paikka:  

Kuolinaika ja 
 –paikka:  

Lyhyt elämäntarina (asuinpaikkakunnat, koulutus, työura, luottamustoimet, harrastukset jne):  

Puoliso (1): Nimi, myös entiset:  Suhteen tyyppi (rastita): avioliitto(   ), avoliitto(   ), lapsen isä/äiti (   ), rekis-
teröity parisuhde( ).  
Vihittäessä avioliittoon puoliso oli: naimaton(   ), eronnut (   ),  
leski (   )  

 Syntymäaika ja  
-paikka:  

Kuolinaika ja 
 –paikka:  

Vihkiaika ja 
-paikka:  

Puolisot eronneet: 
päivämäärä, kk,vuosi  

Lyhyt elämäntarina (asuinpaikkakunnat, koulutus, työura, luottamustoimet, harrastukset jne):  

Puolison isä:  Puolison äiti:  

Puoliso (2): Nimi, myös entiset:  Suhteen tyyppi (rastita): avioliitto(   ), avoliitto(   ), lapsen isä/äiti (   ), rekis-
teröity parisuhde( ).  
Vihittäessä avioliittoon puoliso oli: naimaton(   ), eronnut (   ),  
leski (   )  

 Syntymäaika ja  
-paikka:  

Kuolinaika ja 
 –paikka:  

Vihkiaika ja 
-paikka:  

Puolisot eronneet: 
päivämäärä, kk,vuosi  

Lyhyt elämäntarina (asuinpaikkakunnat, koulutus, työura, luottamustoimet, harrastukset jne):  

Puolison isä:  Puolison äiti: 
  

Lapset: Nimi Syntymäaika ja -paikka Kuolinaika ja –paikka 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
Haveristen sukuun kuuluvia tai Haveristen suvusta polveutuvia esivanhempia: 

Nimi Syntymäaika ja –paikka Kuolinaika ja -paikka 
   
   
   
   
Rastita toinen vaihtoehdoista:  Tietoni saa julkaista Haveristen sukukirjassa (     ).  

Tietojani ei saa julkaista (    ). 
Aika ja paikka 
 

Allekirjoitus ja 
nimen selvennys 

Osoite 
 

Postinumero 
 

Postitoimipaikka 
 

Puhelin 
 

Sähköposti 
 



      
 

TÄYTTÖOHJEET 
 
Etunimet: Jos ensimmäinen etunimi ei ole kutsumanimi, merkitään kutsumanimi tähdellä (*) tai allevii-
vaamalla. Jos kutsumanimi ei ole mikään etunimistä, merkitään se sulkuihin (esimerkkejä kutsumanimestä 
Liisa: Liisa Anneli, Sirkka-Liisa*, Kerttu Liisa, Anna Elisabet (Liisa)). 
Syntymä-/kuolinpaikka: Ilmoitetaan paikkakunta, jossa henkilö/perhe on ollut kirjoilla synty-
män/kuoleman aikaan. Ei ilmoiteta esim. sairaalaa. Jos perhelehti täytetään esivanhemmista, voidaan so-
dassa kaatuneen kuolinpaikaksi merkitä esim. ”kaatui jatkosodassa”. 
Puolison isä/äiti: Merkitään koko nimi, syntymäaika ja –paikka sekä kuolinaika ja –paikka. 
Lapset: Mikäli puolisoita on useita, merkitse puolison numero lapsen nimen perään (esim. Ensio Eemeli(2)), 
jotta selviää, kuka puolisoista on kunkin lapsen vanhempi. Oletuksena on, että lapsella on isänsä sukuni-
mi. Jos lapsen sukunimi ei ole isän sukunimi, merkitse Nimi-sarakkeeseen sekä etunimet että sukunimi. 
Esivanhempien tiedot: Syntymä- ja kuolinpaikkaan ilmoitetaan kunta, kylä ja talo, mikäli ne ovat tiedossa, 
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Terveyden	ja	hyvinvoinnin	laitoksella	(THL)	tutkija-
na	työskentelevä,	filosofian	tohtori	Anne	Karvonen	
matkusti vuodeksi Harvardin yliopistoon, Yhdys-
valtoihin  Karvonen väitteli kolme vuotta sitten, 
marraskuussa 2012 ympäristöepidemiologia alalta 
tohtoriksi, Itä-Suomen yliopiston, Kuopion kam-
puksella 

Anne Karvosen väitöstutkimuksessa, ”Mikrobi-
altistus ja lapsuuden astma - Suojaavat ja haitalli-
set vaikutukset” oli seurannassa 396 lasta, joiden 
atooppinen herkistyminen 19 allergeenille mää-
riteltiin seeruminäytteistä 1 vuoden ja 6 vuoden 
iässä  Karvonen havaitsi tutkimuksissaan, että mik-
robialtistuksen kokonaismäärä ja monimuotoisuus 
olivat vahvemmin yhteydessä astmaan sairastumis-
riskiin kuin yksittäiset mikrobimarkkerit 

Uusia tilastointimenetelmiä 
Suomen Akatemia, Lastentautien tutkimussäätiö ja 
Juho Vainion säätiö mahdollistivat Anne Karvosen 
työt tutkijana Harvardin yliopistossa Bostonissa, 
Yhdysvalloissa 

”Apurahat kun varmistuivat, niin hyvillä mielin 
lähdettiin”, kiteyttää Karvonen 

Annen mukaan lähtivät vuorotteluvapaalla ole-
va	aviomies,	Aki	Karvonen	sekä	lapset	Eetu	(13)	ja	
Elias	(12).	Aki	Karvonen	huolehtii	Amerikassa	poi-
kien kouluasiat ja toisen kotimaisen kielen, ruotsin 
opetuksen  

Karvosten paritalo Kuopiossa on saanut Ameri-
kan vuoden ajaksi uudet asukkaat, nuorista Savonia 
Amk:n musiikinopiskelijoista  

”Yhdysvalloissa muutimme Brooklineen, jossa 
on hyvät julkiset koulut”, Anne kertoo 

”Brooklinestä Bostoniin on matkaa muutama ki-
lometri ja New Yorkiin noin 400 kilometriä ”

Vuosi Amerikassa menee varmaan vauhdikkaas-
ti  Anne Karvonen perehtyy Harvardissa oman 

alansa uusiin tutkimusmenetelmiin  
Anne Karvosen työ Harvardissa alkoi heti vuo-

denvaihteen jälkeen 
”Opettelen Amerikassa uusia tilastointimene-

telmiä, joilla analysoidaan mikrobialtistuksen hyö-
dyt ja haitat”, hän kertoo 

”Huonepölystä on sekventoitu kaikki mikrobit, 
mitä pölyssä oikein on  Elinympäristössä olevat 
mikrobit voivat olla ihan hyödyllisiä  Liika kliinisyys 
ei välttämättä ole hyvästä  Jos kodissa on liian puh-
dasta, ei immuniteettia eli elimistön puolustusjär-
jestelmää saa treenattua kunnolla ”

Anne Karvonen käväisi vuonna 1991 Iowan 
osavaltiossa  Suunnitelmissa on tavata lokakuussa 
iowalainen ystävä Charlotte, joka nykyisin asuu 
Floridassa 

Perheellä on suunnitelmissa myös visiitti San 
Franciscoon toukokuussa  Annen siskot ja Akin vel-
jet iloitsevat jo ajatuksesta vierailla Karvosten Ame-
rikan kodis-
sa vuoden 
aikana  

Kotiin 
Kuopioon 
Karvoset 
palaavat 
ensi jou-
luksi  

Anne Karvonen lähti Harvardin 
yliopiston tutkijaksi

Teksti ja kuva: Anu Piironen 

Anne Karvonen työskentee Yhdys-
valloissa ja on vuoden ajan poissa 
sukuseuran sihteerin tehtävistä.
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Karvosen perhe (Anne o s  Haverinen, Aki, Eetu 
ja	 Elias)	 Kuopiosta	 muuttivat	 joulukuun	 lopussa	
v  2015 Bostoniin vuodeksi Annen tutkijan töiden 
takia  Oma asunto Kuopiossa laitettiin vuokralle 
kolmelle konservatorion opiskelijalle, ja suurin osa 
huonekaluista sekä tavaroista pakattiin alakerran 
varastoon  Mukaan lähti jokaiselle matkalaukullinen 
omaisuutta, lähinnä vaatteita 

Matka alkoi Joulun jälkeen lentäen New Yorkin 
kautta Bostoniin  Saavuttuamme toimme ensim-
mäisen lumisateen itärannikolle  Saimme alusta 
lähtien nauttia ihanan aurinkoisista päivistä, sillä 
Boston sijaitsee suurin piirtein samalla leveyspiirillä 
kuin Rooma  Ilmasto on kuitenkin erilainen, kos-
ka Golf-virta ei vaikuta tänne samalla tavalla kuin 
Eurooppaan  Yleensä täällä on samanlainen talvikeli 
kuin Helsingissä, mutta tämä talvi on ollut todella 
vähäluminen ja leuto  Edellisenä talvena oli Boston 
ollut hukkua lumeen! Kesät voivat olla kuumia, jol-
loin	voi	olla	pitkiä	hellejaksoja	(+35	-	+40C),	mutta	
kevään ja syksyn pitäisi vastata enemmän suoma-
laista kesäkeliä 

Asuimme ensimmäiset 1 5 viikkoa ho-
tellissa kunnes saimme vuokra-asunnon  
Asumme Brooklinessa, mikä on yksi Bosto-
nin viereisistä kaupungeista  Asuntomme on 
vanhassa Naisten sairaalan (Women’s Hos-
pital,	 rakennettu	 1921)	 huoneistossa,	 jossa	
on sairaalan toiminnan aikana ollut pannu-
huone ja pyykkitupa  Paikka on viihtyisiä ja 
lähellä on pitkä puistoalue, jossa on kiva käy-
dä lenkillä 

Boston on eurooppalaisvaikutteinen kau-
punki ja ei poikkea paljoakaan Englannista  
Bostonissa moni liikkuu pyörällä ja kävellen 
sekä urheilee ulkona  Tämä ei ole ihan tyy-
pillinen amerikkalainen kaupunki, jossa kaik-
ki liikkuvat autoilla paikasta toiseen, vaan 
tänne on rakennettu pyöräteitä ja jalkakäy-
täviä   Toki liikenteen määrä on ihan hurjaa 

ja autojen moottorien koko: kun bensan hinta on 
kolmasosa Suomen hinnoista, ei bensan kulutusta 
tarvitse niin tarkasti vahdata  Harmittaa vain ympä-
ristövaikutukset 

Kun asuimme ensimmäiset puolitoista viikkoa 
Bostonin länsipuolella, näimme läheltä tämän maan 
nurjaa puolta  Hotellin lähellä oli asunnottomien 
suoja ja huumeista vieroitusyksikkö  Kaduilla oli 
kerjäläisiä, jotka yrittävät saada liikennevaloihin py-
sähtyneiltä autoilijoilta rahaa tai ruokaa  Paikka ei 
houkutellut kävelemään yksin kadulla  Tässä maassa 
pärjää, jos on rahaa, mutta ilman sitä, on todella 
hankalaa 

Tämän vuoden talvi on ollut todella leuto pai-
kallistenkin mielestä  No, Kuopiossa pakkasiin tot-
tuneena tämän talven talviosuus on jäänyt noin 
vajaan 10 päivään, jolloin on oikeasti ollut kylmä  
Lunta on tullut muutamaan otteseen, mutta se 
ei ole pitkään pysynyt maassa  Ennemminkin pie-
nemmästäkin lumisateesta on tehty hirvittävän 
vaarallinen asia, josta uutiset jaksaa jauhaa monta 
päivää etukäteen  Mereltä puhaltava tuuli saa ilman  

Amerikkalaista kaupunkimaisemaa pilvenpiirtäjineen.

Terveisiä 
rapakon takaa!
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tuntumaan kylmemmältä  Tämän talven leutoon 
ilmastoon on vaikuttanut El Nino (Tyynellä valta-
merellä 3-5 vuoden välein vaikuttava lämpöä tuova 
tuuli)	merivirta	esim.	maaliskuussa	meidän	saades-
sa ensimmäiset Suomi-vieraat, saimme nauttia päi-
vän	verran	ihan	kesäisestä	kelistä	(+20C).
Poikien	(12-	ja	13v.)	koulu	on	pienen	kävelymat-

kan päässä  Koululaisia kannustetaan kävelemään 
koulumatka, mikä ei ole tapana kaikissa osavalti-
oissa, vaikka Suomessa se on ihan normaali asia  
Nyt kolmen kuukauden jälkeen pojat ovat saaneet 
kavereita, koululäksyt eivät vie ihan koko iltaa ja 
monta uutta asiaa on jo tullut opittua  Ehkäpä suu-
rin ero suomalaiseen ja amerikkalaiseen kouluun 
verrattuna on välituntien vähyys ja koulupäivien 
pituus: koulupäivän aikana on vain yksi välitunti, 
joka	 on	 yhdistetty	 lounastaukoon	 (yht.	 30min)	 ja	
koulupäivät kestävät 7 tuntia joka päivä paitsi per-
jantaina, jolloin se on tuntia lyhempi  Lisäksi läksyjä 
on huomattavasti enemmän eikä kouluissa käytetä 
kirjoja opetusmateriaalina  

Anne työ Harvardin yliopistossa on 
ollut mielenkiintoista  Hän on oppinut jo 
joitakin uusia tilastomenetelmiä, kuullut 
mielenkiintoisia seminaareja ja tavannut 
paljon ihmisiä, jotka tutkivat myös mik-
robien yhteyttä terveyteen  Onneksi on 
tätä vuotta vielä jäljellä ja on mahdollista 
syventää tietämystä elinympäristön mik-
robialtistuksen yhteydestä astmaan!

Aki aloitti harjoittelijana puusepän 
verstaassa maaliskuun puolessa välissä  
Hän on harrastanut puutöitä yli kah-
denkymmenen vuoden ajan ja opettelee 
erilaisia, mielenkiintoisia ja hänelle uusia, 
puusepän tekniikoita tämän kevään ai-
kana  Hän on vuorotteluvapaalla omasta 
anestesiasairaanhoitajan työstä 

Olemme tähän mennessä vierailleet 
New York Cityssä, jossa saimme ihmetel-
lä huikean korkeita pilvenpiirtäjiä, vierailla 
119-muistomerkillä ja tutustua 1900-lu-
vun alun tienoilla tulleiden siirtolaisten 
(myös	 suomalaisten)	maahantuloproses-
siin ja elinoloihin  Kävimme helmikuussa 
myös päivän verran nauttimassa talvesta, 
kun suuntasimme 3 tunnin automatkan 

päässä olevalle Okemo-vuorelle laskettelemaan 
Toukokuussa on Annella työmatka San Francis-

coon ja lokakuussa koko perhe lomailee Floridassa  
Poikien kesäloma on 10 viikkoa, joten eiköhän sii-
henkin jonkinlaista tutustumista tähän manteree-
seen vielä suunnitella  Niagaran putoukset Kanadan 
rajalla on noin 7 tunnin ajomatkan päässä ja Mainen 
osavaltion ihania maisemia on moni kehunut  

Vuosi menee varmasti nopeasti ja nyt on katseet 
suunnattu kesäkuuhun, jolloin saamme Annen sis-
kon perheet ja isän (Veikko Haverinen, sukuseuran 
vpj)	vierailulle.	Luvassa	on	Bostoniin	 tutustumista	
ja yhdessäoloa  Boston on merkittävä paikka Ame-
rikan historiassa, koska täältä alkoi itsenäisyystais-
telut  Katsotaan, mitä vieraiden kanssa keksitään-
kään	:)

Keväisin terveisin Bostonista,
Anne,  Aki, Eetu ja Elias Karvonen

Anne ja Aki Karvonen sekä pojat Eetu ja Elias palaavat Amerikasta 
koti Suomeen ensi jouluksi.



29

Perjantai 31.7.2015
Aamulla kello kuuden aikaan lähdimme kohti mää-
ränpäätä Kuhmon linja-autoasemalta  Kaikki mat-
kalaiset eivät kuitenkaan lähteneet matkaan heti 
Kuhmosta, vaan osa oli meitä vastassa Vartiuksen 
rajanylityspaikalla seitsemän aikoihin saavuttuam-
me sinne  Raja-asema oli vasta auennut, joten pää-
simme rajan yli nopeasti ongelmitta 

Noin puoli yhdeksän aikaan saavuimme Kosta-
mukseen, jossa pysähdyimme eväsostoksille kaup-
paan  Sen jälkeen jatkoimme matkaa kohti Venäjän 

Kemiä, jonne ajoim-
me Lietmajärven, 
Tiiksan ja Rukajär-
ven kautta  Rukajär-
vellä teimme pienen 
mutkan ajamalla ky-
län kautta  Istumali-
hakset olivat melko 
kovilla bussin taka-
osassa istuneilla tien 
huonontuessa, mut-
ta pääsimme kuiten-
kin lepyttämään niitä 
Murmanskin valta-

tien varrella sijaitsevalla huoltoasemalla 
Saavuimme Venäjän Kemiin viiden aikoihin, jossa 

pääsimme majoittumaan Prichal – hotelliin 
Ruokailemaan pääsimme kahdeksan maissa  

(Oli muuten ensimmäinen ateria sinä päivänä, jo-
ten	nälkä	oli	kiljuva!)	Ruoaksi	 saimme	kalapihvejä	
lisukkeineen ja jälkkäriksi oli rahkapullia  Iltasella 
kävimme Kemin ainoassa elintarvikepuodissa, joka 

vastasi kooltaan pientä kioskia  Sittenpä olikin jo 
aika mennä yöpuulle, koska seuraavana aamuna oli-
si aikainen lähtö Solovetskin saarelle 

 
Lauantai 1.8.2015
Aamulla aamiaisen jälkeen oli lähdettävä kylmässä 
ja sateisessa säässä satamaan odottamaan laivaa, 
jolla matkus-
timme kahden 
tunnin ajan 
S o l o v e t s k i n 
saarelle  Peril-
le päästyämme 
meidän piti itse 
lähteä etsimään 
saarelta toimis-
toa, jossa meitä 
odotti suomea 
puhuva opas 

Opas esitteli 
meille luostaria 
kahden tunnin 
ajan, jonka jäl-
keen pääsimme lounaal-
le ravintolaan 

Ruokailun jälkeen 
opaskierros jatkui bus-
silla Sekirnajavuorelle  
Matkalla vuorelle kävi 
pieni äksidentti, kun vas-
taan tulleen bussin peili 
poksahti meidän bussiin  

Matkakertomus Haveristen sukuseuran matkalta, kesältä 2015, 
nuorten reissunaisten, Paula ja Outi Haverisen kirjoittamana ja 
Paula Haverisen kuvaamana.

Haveristen sukuseuran Solovetskin matka
31.7.–2.8.2015

Saavuimme Venäjän Kemiin viiden 
aikoihin, jossa pääsimme majoittu-
maan Prichal – hotelliin.

Opas esitteli meille luostaria kahden 
tunnin ajan, jonka jälkeen pääsimme 
lounaalle ravintolaan.

Sekirnajavuoren skiitta
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Onneksi ei sen-
tään nyrkkitappe-
lua tullut kuskien 
kesken  Vuoren 
huipulla pääsim-
me ihastelemaan 
muun muassa 
upeita maisemia 
ja kuulemaan 
virren veisausta, 
hartaushetkeen 
osallistuvilta ih-
misiltä 

Opaskierrok-
sen päätyttyä jouduimme odottelemaan pari tuntia 
laivamme lähtöä kohti Venäjän Kemiä 

Kemistä lähdimme bussillamme kohti seuraa-
vaa yöpaikkaa Belomorskissa  Matka kesti reilusti 
kauemmin mitä piti, sillä valtatiellä oli tietöitä, jotka 
hidastivat matkaamme  Lopulta saavuimme noin 
yhden aikaan yöllä Gandvik – hotelliin, jossa meitä 
olikin jo odoteltu  Ruokaa emme siihen aikaan enää 
saaneet, joten 
jouduimme me-
nemään nälis-
sämme nukku-
maan  Onneksi 
kuitenkin ho-
telli oli todella 
siisti ja viihtyisä 

 

Sunnuntai 2.8.2015
Edellisen illan päivällisen sijasta meille oli katettu 
runsas seisova pöytä aamiaiselle  Aamiaisen jälkeen 
keräsimme tavaramme ja lähdimme kotimatkalle  
Matkalla pysähdyimme jälleen kahvitauolle samai-
sella huoltoasemalla, josta jatkoimme sitten Kosta-
mukseen  Kostamuksessa pääsimme ostoskeskuk-
seen tekemään viimeisiä ostoksia  Rajalla halukkaat 
kävivät Tax-freemyymälässä ja osa porukasta jäikin 
sitten kyydistä pois Vartiuksessa  Kuhmoon saa-
vuimme aikataulusta poiketen kolmea tuntia aikai-
semmin, kuuden maissa 

Saarella näimme myös vuohia, jotka olivat sateensuojassa 
auton alla. 

Sekirnajanvuori ja opas 

Luostarin tykistöä

Luostari



31

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Haveristen sukuseuran toimintaa ohjaa seuran 
sääntöjen 2 §, jonka mukaan seuran tarkoitus on 
selvittää suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvai-
suutta, järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, ret-
kiä, kursseja, sekä kerätä ja arkistoida sukua kos-
kevaa tietoutta  Lisäksi tietoutta sukuseurastamme 
ympäröivään yhteiskuntaan lisätään 

Sukuseuran vuosikokous ja 30-vuotisjuhla pide-
tään Kuhmossa 30  – 31 7 2016  Ajankohta ja kutsu 
ilmoitetaan myös Pyällyspuu-lehdessämme, Inter-
net sivuilla ja facebook-ryhmässämme 

Sukuseuran toimintatapaa on muutettu kokei-
luluonteisesti niin, että kaksipäiväisiä kesäpäiviä 
vietetään vain joka toinen vuosi, vuosikokous joka 
vuosi  Tänä vuonna on juhlavuosi ja juhla on 2-päi-
väinen 

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan toimeen-
panemaan sukukokouksen päätöksiä  Mahdollisiin 
sukututkimustilaisuuksiin, muunmuassa Kainuu 
Opistolla pyritään osallistumaan  Olemme saaneet 
kutsun tänä vuonna 2 -3 4 2016 järjestettävälle 
kurssille   Olemme saaneet myös Kuhmon kaupun-
gilta kutsun osallistua Kuhmon pitäjän 150 vuotis-
ja kaupungin 30-vuotisjuhlaan, 27 11 2016 

Sukuseuralla ei ole tällä hetkellä suunniteltu-
ja matkoja  Kyselyjä ja halukkuutta on tiedusteltu 

lähteä Amerikan matkalle jossakin lähitulevaisuu-
dessa  Hanketta pitänee selvittää ja yrittää tuoda  
jäsenistölle esiin halukkuuden aktivoimiseksi  Myös 
muualle suuntautuvia matkasuunnitelmia ediste-
tään halukkuuksien mukaan 

Sukuseuran jäsenrekisteriä varten hankitaan 
FloMembers jäsenistön ylläpito-ohjelma  Jäsenistön 
määrää pyritään kaikin tavoin lisäämään 

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

Tiedotustoiminnassa jatketaan Pyällyspuu-leh-
den julkaisua, johon pyydetään yhä useampaa seu-
ran jäsentä tuomaan oman rikkaan artikkelipanok-
sensa  

Haveristen sukuseuran kotisivuja hyödynnetään 
entistä enemmän sähköisen tiedonkulun levittämi-
seen sukukunnan keskuudessa ja kirjallisen mate-
riaalin arkistoinnissa  Internet sivuilla on sukukun-
nastamme kertovaa kuvagalleria 

Kehitetään jäsenistön sähköpostiosoitteiden ke-
räämistä 

Sukuseuramme kirjasarjan seuraavaa osaa edis-
tetään sukututkija FM Ari Kolehmaisen antaman 
ammattiosaamisen ja taidon avustuksella 

Teksti Esko Haverinen 

Lisää/päivitä sähköpostiosoitteesi:
www.haveristensukuseura.fi/yhteystiedot

PRO GENES
PRO GENES
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HAVERISTEN SUKUSEURA RY
Taulukko1

Sivu 1

HAVERISTEN SUKUSEURA RY

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.1014

VARSINAINEN TOIMINTA

Lehden toimitus

Toimistokulut 821,22 357,00

Pankin kulut 145,31 155,33

Kokouskulut

Muut kulut 507,33

Kirjan II kulut 153,95

Varaston muutos 272,45 234,74

VARAINHANKINTA

Saadut jäsenmaksut

Myynti 453,50 485,40

Korkotuotot 9,95 11,67

Muut tuotot 0,00 0,00

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -514,31

2 622,85 1 799,74

1 138,72 2 103,29

1 756,70

6 757,25 5 311,38

4 210,00 4 300,00

4 673,45 4 797,07

-2 083,80

Haveristen sukuseuran hallitus kokouksessaan Hämeenlinnassa 
28.2.2014 (Kuvat: Anu Piironen)

Haveristen sukuseuran hallitus 
kokoustamassa Jyväskylässä 
15.11.2014.
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HAVERISTEN SUKUSEURA RY
Taulukko2

Sivu 2

HAVERISTEN SUKUSEURA RY

TASE 31.12.2015 31.12.2014

VASTAAVAA

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

Tavarat

Adressit 135,00 135,00

Isännänviirit 670,92 726,83

Vaakunat

Standaarit

Pinssit 90,00 90,00

Paidat 470,96 521,42

Paidat 132,00 132,00

Paidat 564,00 576,00

Kirjat 975,84

Rahat ja pankkisaamiset

Kuhmon Op

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Muut rahastot

Lahjarahasto 56,73 56,73

Edell.tilik.ylijäämä

Tilikauden yli-/alijäämä -514,31

VIERAS PÄÄOMA
Siirtovelat 0,00 0,00

0,00 0,00

1 129,92

3 038,72 3 311,17

8 711,15 10 522,50

11 749,87 13 833,67

13 776,94 14 291,25

-2 083,80

11 749,87 13 833,67

11 749,87 13 833,67

Haveristen sukuseuran 
hallitus kokoontui 
Kajaanissa 30.7.2015

Haveristen sukuseuran hallitus 
kokoontuneena Kajaanissa 2015.
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Liisan Kalevi oli sukuseuran 
ensimmäinen oltermanni

Haveristen sukuseu-
ran perustamiskoko-
uksessa 1986, Kuh-
mon Timonniemellä 
valittiin sukuseuran 
enimmäiseksi esimie-
heksi eli olterman-
niksi kuhmolainen 
Kalevi Haverinen  

Edesmenneen ol-
termannin puoliso, 

Liisa Haverinen on 
keittänyt perunat ja 
kahvit jo vuosikau-
sia yksinään, pirttinsä 

modernissa keittiössä  Kahvipöytään riittää terve-
tulleita kävijöitä 10-lapsisen perheenäidin lapsissa, 
lastenlapsissa, lastenlastenlapsissa, sukulaisissa ja 
ystävissä 

Liisa on elänyt jo vuosia leskenä, Kalevi puolison 
menehdyttyä vakavan sairauden jälkeen  Yhteiselä-
män muistot ja lauvuslainen elämänmeno on Liisal-
la tuoreessa muistissa 

Avioliiton kautta Haverittareksi päätynyt Liisa 
kertoo Haveristen aina ottaneen vieraat ystäväl-
lisesti vastaan 

Samalla vaaralla naapureina
Kuopiolainen Liisa Hoffren tuli sotalapsena Ruot-
sista vuonna 1946 suoraan Kuhmoon  Äiti Marjatta 
oli muuttanut Lauvuskylälle ja avioitunut lapiovaa-
ralaisen, Armas Haverisen kanssa  Liisa oli palates-
saan 12-vuotias 

Samalla vaaralla, naapuritalossa asusti Liisan 
isäpuolen, Armaan veli Matti Haverinen  Kalevi oli 
Matin vanhin, poika, avioliitosta Martta Ahtosen 
kanssa 

Liisa ja Kalevi tutustuivat nuorina Lapiovaaralla 
ja menivät naimisiin vuonna 1951  Liisa kertoo hy-
myillen, että paikallises-
ta kukkakaupasta löytyi 
kolme kukkaa hääkimp-
puun ja yksi katkennut 
kukka Kalevin vihkipu-
vun rinnukseen 

Pariskunnalle syntyi 
neljä lasta Lapiovaaral-
la  Myöhemmin perhe 
rakensi omakotitalonsa 
muutaman kilometrin 
päähän Lapiovaaralta 
vuonna 1956  Perhe 
kasvoi suurperheeksi 
kun Peltoahon Liisalle 
ja Kaleville syntyi vielä 
kuusi pikkuista Have-
rista 

Teksti Anu Piironen

Kuhmolaiset Liisa ja Kalevi 
Haverinen vihkikuvassaan 
vuonna 1951.

Kalevi Haverinen oli Haveristen 
sukuseuran perustamiskokouk-
sessa 1986 valittu ensimmäinen 
oltermanni eli suvun esimies.

Liisan ja Kalevin perhe kasvoi suurperheeksi 
vuosien mittaan.
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Peltoahoksi nimetty Kalevin ja Liisan kotitilan 
paikka oli entinen autio, josta Haverisia oli ammoin 
muuttanut valtion torppaan 

Leipä oli aluksi tiukassa, mutta Kalevi ja Liisa Ha-
verinen laittoivat yritteliäisyyden rattaat liikkeelle  
Lisäsivät karjalukua, peltomaata ja rakensivat li-
sääntyvälle karjalle uuden, isomman navetan 

Edistyksellinen 50-luku
Kajaaniyhtiö möi farmareille viljelymaata  Liisa hoiti 
lapset ja karjaa, Kalevi kulki myös metsätöissä ja 
perheen talous koheni yrittäjähenkisyyden ansios-
ta 

Kainuusta Kalevi ja Liisa eivät ole kauemmaksi 
kaivanneet  Matkat sukulaisiin ja virkistymään muu-
allekin toivat viljely-ja karjatilan isännän ja emännän 
arkeen joskus vaihtelua 

Liisa Haverisen mielestä 1950-luku oli edistyk-
sen aikaa Kuhmossa, Haveristen suvussa ja omassa 
perheessä 

”Ihmiset kiinnostuivat asioista ja yrittivät eteen-
päin”, kertoo Liisa Haverinen 

”Kuhmon kylillä oli paljon harrastustoimintaa  
Maa -ja kotitalousnaisten kursseilla ja käsityöpii-
reissä käytiin  Lisäksi oli evankelioimisyhdistysliike 
ja ompeluseuroja  Vaikka oli lapsia paljon, niin silti 
koetettiin päästä menemään ”

Liisa Haverinen korostaa myös 1950-60-luvulla 
vallinnutta yhteisöllisyyttä 

”Naapurien kanssa kanssakäyminen oli vilkasta”, 
hän muistelee 

”Kysymättä mentiin käymään kylässä  Haveriset 
ovat aina lähteneet ja sopeutuneet olemaan toisten 
ihmisten kanssa ”

Liisa Haverinen korostaa kristillisen armon 
osuutta omassa elämässään 

”Armo ja suojelus on aina ollut elämässämme 
täällä Peltoahossa ja siunaus tehdylle työlle”, hän 
sanoo 

Liisa Haverinen omien lastensa ympäröimänä 80-vuotisjuh-
lassaan kaksi vuotta sitten. (Kuvaaja: Anu Piironen)

Liisa Haverinen täyttää 4.toukokuuta, 82-vuotta. 
(Kuvaaja: Anu Piironen)
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Kuhmossa 1952 keväällä, kansakoulun loputtua, 
haki Eeva-täti 2-vuotiaalle Martti-pojalleen minut 
lapsenlikaksi  Eeva-täti on kotoisin Kuhmon Lentu-
an kylältä, Linturinteeltä  Linturinne on myös äitini 
Elsan kotipaikka ja minun mummola  Olin 9-vuotias 
kun lähdin tädin mukaan ja palasin takaisin vasta 
syksyllä kun koulu alkoi 

Kotilehto oli Eeva-tädin ja Tauno Haverisen 
maalaismiljöö Niskalammen rannalla  Koti oli sisus-
tettu kudottuihin kesämattoihin  Ikkunoilla oli ki-
vat verhot ja kesäkukat  Pirtin pöydällä oli kirjailtu, 
kaunis liina, jonka mallin sain itselleni ja myöhem-
min kotiini juhlaliinaksi 

Leikin Martti-pojan kanssa ja pidin hänestä 
huolta, että täti pääsi tekemään töitään  Sain oppia 
monelaiseen työhön: käsinompelua, kasvimaan kit-
kemistä ja tiskaamista  Välillä kävimme saunassa ja 
uimassa  Tätilässä oli hyvä olla  Siellä oli hyvä yhteis-
henki ja huumorin kukka kukki  Taunolle sai nauraa, 
hän oli siihen erikoinen 

Lauantai oli leipomispäivä  Söimme kalakukkoa 
ja rönttösiä, joka on kuhmolaisten perinneruoka  
Lakkoja saatiin ja niistä tehtiin pullataikinaan lak-
kapiirakkaa 

Enot ja tädit kävivät tätilässä kylässä ja siten 
tutustuin heihinkin  Tädin kanssa kävimme myös 
Linturinteellä ja hänen kanssaan olen ensimmäisen 
kerran käynyt myös Kuhmon kirkossa 

Tädit tekivät minulle mekkoja koulua varten  
Syksyllä menin kotiin, mutta olin tätilässä vielä seu-
raavanakin kesänä 

Lapsenlikkana Kotilehdossa

Teksti ja kuva: Pirjo Pulkkinen

Pirjo Pulkkisen muistiinpanoissa on 
muistoja lapsenlikkana olosta.

Kotilehdon pöydällä olleen kirjontakuvion Pirjo Pulkki-
nen sai koristamaan myös oman kodin juhlaliinaa.
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Postikorttikuva Kuhmosta 1940.

10  Prikaatin esikunta oli välirauhan aikana Nur-
meksessa komentajanaan jääkärieversti Erkki 
Raappana  Syyskesällä 1940 Raappanaan otti yh-
teyttä -joko suoraan tai välikäsien kautta- saksa-
lainen asekauppias-liikemies Willy Daugs  Ilmeisesti 
Willy Daugs oli saanut kuula, että eversti Raappana 
oli jo konkari karhun kaadossa  Asekauppias pyysi, 
että eversti Raappana olisi kuulosalla, että jos joku 
tai jotkut syksyllä onnistuvat kiertämään karhun 
talvipesäänsä, niin hän haluaa ostaa kierroksen kar-
huineen ja tulla karhun kaatamaan sitten, kun kier-
täjät ilmoittavat, että nyt on H-hetki lähellä 

Eversti Raappana pyysi syksyllä 1940 eversti-
luutnantti Paavo Susitaivalta, jonka komennossa 
oli Kuhmossa 10  Prikaatin 2  pataljoona, olemaan 
kuulosalla niihin aikoihin, kun karhut menevät tal-
vipesäänsä  Paavo Susitaival delegoi kuitenkin kier-
roksen hankinnan nimismies Lauri Korteniemelle, 
joka tunsi kuhmolaiset erämiehet niin kuin omat 
taskunsa 

Ensilumien aikaan nimismies tiedottikin, että 
lauvukselaiset erämiehet ovat kiertäneet karhun 

Rastilta kaakkoon levittäytyvään erämaahan  Ker-
tuu Haverinen kertoi, että kierros oli noin kahdek-
san kilometrin päässä Lapiovaarasta itään 

Nimismies Korteniemi teki tiettäväksi, että kar-
hunkaato-oikeuden kilpailevaksi ostajaksi ilmaantui 
eräs eteläsuomalainen kauppaneuvos  Kilvan W  
Daugs ja kauppaneuvos nostivat kierroksen hintaa 
1000 markan nokituksin  Daugsin tarjous kohosi 
9000 markkaan, jolla hän sai karhunkaato-oikeu-
den  Se oli ruma kasa setelirahaa kevättalvella 1940 

Karhunpeijaiset 
Lauvuksen Lapiovaarassa
Mauno O. Immosen Yläkarjalassa julkaistu kirjoitus 13/1-2007/ Luvalla Martta Kaarina Laitinen

Kerttu ja Matti Haverisen välissä nakottava karhu ei ole välirauhan aikainen, vaan 
1950-luvulla metsästetty. (Kuva Mirja ja Timo Marjasen kotialbumi)
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Porilaisten marssi soi Lapiovaaralla
Everstiluutnantti Paavo Susitaival kertoo kirjassaan 
KORPIVARUSKUNTA asekauppias-liikemies Willy 
Daugsin ja hänen seurueensa karhunkaadosta va-
pain vedoin  Everstiluutnantti Paavo Susitaival ei ole 
ollut henkilökohtaisesti mukana Daugsin karhujah-
dissa  Susitaipaleen tarinan mukaan Willy Daugsin 
ase ei toiminut silloin kun ruudin olisi pitänyt palaa 

Kerttu Haverinen o s  Ahtonen, oli silloin Lapio-
vaaran 32-vuotias miniä  Kerttu muisteli tapausta 
näin:

Luutnantti Raappana tuli meille ja kysyi miehel-
täni Matilta, että saako sitä karhunpeijaisia pitää täs-
sä talossa  Matti lupasi, sillä hän ei yleensä kieltänyt 
mitään  Veljeni Konsta oli kaatoseurueessa mukana  
Karhu oli noussut jo pesän ovelle kahdelle jalalle  
Konsta oli sanonut: ”Nyt jos kohta että ammu, niin 
se tulloo kohta jonkun meijän piälle!” Raappana oli 
sitten karhun kaatanut 

-Konsta tuli pihaan ensimmäisessä reessä  Kons-
ta teki asentoja soittokunnan edessä  En muista, 
oliko Konsta asepuvussa vai ei  Soittokunta oli tuo-
tu Kajaanista ja se soitti PORILAISTEN MARSSIA 
meidän pihassa  (Siilasvuon mukaan Varuskunnan 
soittokunta tuli linja-autossa Nurmeksesta, loppu-
matkan	hevoskyydillä	Lapiovaaraan.)

Edelleen Kerttu kertoi:
Varmaan se Raappana luuli minua piiaksi, eikä talon 
nuoreksi emännäksi  Kävi se Raappana minuakin 

hakemassa tanssiin  Kantapäitään kopisti vastaik-
kain  ”Ee se oekkeen osanna tanssie  Sotilas se 
Raappana vaen oli   

Kerttu ei maininnut sanallakaan asesaksa Willy 
Daugsin mukana olosta 

Ne viulut vasta maksoi
Everstiluutnantti Paavo Susitaival kertoo, että 
Nurmeksesta tuotiin henkilöautoilla lähinnä eliit-
tiporukkaa peijaisten pitoon Lapiovaaraan  Muitten 
muassa oli jääkärimajuri Tuisku  Ruokaa ja juomaa 
oli varattu runsaasti mukaan ja Nurmeksen Seu-
rahuoneelta oli pestattu ammattitaitoista joukkoa 
palvelemaan myötäeläjiä 

Peijaisissa maksajan paikalla seisoi asekauppias-
liikemies Willy Daugs  Karhun kiertäneille ja jahdis-
sa avustaneille pohatta jakoi passelit kouraan sekä 
lapiovaaralaisille korvauksen kivusta ja särystä eli 
korvauksen yrjöjen ja karhunveren luutuamisesta 
lattioilta 

Osa jatkoi peijaisia Kuhmossa everstiluutnant-
ti Paavo Susitaipaleen virka-asunnossa  Susitaival 
oli lomalla perheensä luona ilmeisesti Helsingissä  
Everstiluutnantin lähettipoika Antti Ronkainen oli 
havainnut ”joitakin” tyhjiä pulloja isäntänsä asun-
nossa  (Antti Ronkainen oli 1960-luvulla muun 
muassa Pohjanmaan Piirikunnan autoesimies  Olen 
tavannut	hänet	livenä	useita	kertoja.)

Myös Nurmeksen Seurahuoneella maisteltiin 
vielä ”karhun sappea”  Peijaisten pito saatiin pää-
tökseen vasta Helsingissä  Silloin karhusta oli vain 
luut jäljellä 

Kuva karhunkierrokselta Lapiovaaran edustalla. Herrat reessä 
ja reen edustalla. Lapiovaaran väkeä ja lauvuslaisia reen taka-
na. Vanha emäntä Kustaava vasemmalla, essussaan ja nuori 
emäntä Kerttu oikealla, mustassa hatussaan ja nappitakis-
saan. (Kuva Mirja ja Timo Marjasen kuva-albumi)

Lapiovaaran sisarusparvi Armas, Siiri, Vieno, Kaisa, 
Aino ja Matti Haverinen kuvattu ehkä 1940-luvun 
lopulla (Kuva Martta Kaarina Laitisen kotialbumi)
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HAVERISTEN SUKUSEURA RY
TALOUSARVIOEHDOTUS 2016
HAVERISTEN SUKUSEURA RY

TALOUSARVIOEHDOTUS 2016

KULUT v.2015 Toteutunut Erotus Arvio 2016
Pyällyspuu 1900,00 2622,85 -722,85 2500,00
Toimistokulut 400,00 821,22 -421,22 800,00
Pankin kulut 200,00 145,31 54,69 150,00
Kokouskulut 2500,00 1138,72 1361,28 2500,00
Muut kulut 400,00 1756,70 -1356,70 1000,00
Kirjan valmisteluun 2500,00 2500,00 3000,00
Ostot/varaston muutos 272,45 -272,45

7900,00 6757,25 1142,75 9950,00

VARAINHANKINTA v.2015 Toteutunut Erotus Arvio 2016
Saadut jäsenmaksut 4200,00 4210,00 -10,00 4200,00
Myynti 200,00 453,50 -253,50 500,00
Osanottomaksut juhlat 0,00
Kirjan ennakkomaksut
Korkotuotot 9,95 9,95
Muut tuotot 0,00 0,00

4400,00 4673,45 -273,45 4700,00
Erotus 3500,00 2083,80 1416,20 5250,00
Katetaan voitto/tappiotililtä 3500,00

Haveristen sukuseuran pitkä-
aikainen puheenjohtaja Esko 
Haverinen kesätunnelmissa.

Haveristen sukuseuran hallitus kokouksessaan 
Kuopiossa 16.11.2013 (Kuva:Anu Piironen)
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Äitini Mirja Haverinen syntyi helmikuisena pak-
kasyönä 1931, Lauvuksen Lapiovaarassa, Kuhmos-
sa  Hänen muistoissaan oli aina sija kotivaaralle ja 
Lapiovaaralla eläneille ihmisille 

Hän muutti Kuhmosta, 16-vuotiaana Kuopioon 
ja aloitti opiskelut Kuopion talouskoulussa  Tapa-
si koulukaupungissaan Kuopioon, Konnevedeltä 
muuttaneen isäni, Timo Marjasen, jonka kanssa hän 
avioitui ja sai viisi lasta: kolme poikaa ja kaksostytöt  

He asuivat aluksi Niiralan rukoushuoneelle 
Huuhankadulla ja muuttivat sieltä työsuhdeasun-
toon Saastamoisenkadulle, Haaparinteen seura-
kuntatalolle 

Kun perhe kasvoi viisilapsiseksi alkoivat Mirja ja 
Timo suunnitella oman kodin rakentamista 

Ison perheen tarpeisiin, sopiva tontti löytyi In-
kilänmäeltä ja isä Timo alkoi rakentaa perheelleen 
kaksikerroksista, puuverhoiltu taloa  

Kotitalon, isolla 
pihalla leikittiin kir-
konrottaa, hillopurk-
kia ja pelattiin polt-
topalloa  Rastaantien 
runsas lapsikanta 
takasi meille lapsille 
samanikäisiä leikkika-
vereita lähinaapurus-
tosta  

Vanhempien istut-
tamat sireenipensaat, 
jasmikepensaat ja ju-
hannusruusut tuok-
suvat muistoissani 
edelleen 

Alapihan puna-
kukkaisten joriinien 
juurimukulat, äiti Mirja ja isä Timo nostivat joka 
syksy maasta, talvehtimaan autotalliin ja seuraavaa 
kevättä odottamaan 

Mirjan ja Timon piilopirtti
Viinimarjapensaat pörhistyivät kesäisin ja antoivat 
äidin mehumaijalle syksyistä porinaa  Pihakellariin 
he varastoivat oman pihamaan perunat ja pork-
kanat  Kellarissa säilyivät myös hillot, joita he ko-
titanhuvilta ja myös Kuhmosta kerätyistä marjoista 
tekivät talven varalle 

Isän lämmittämän leivinuunin lämpö ja äidin hää-
räily hellan äärellä muistuu mieleen, kun me pie-
nimmät pakkaspäivinä tulimme lumileikeistä sisälle  
Hauskinta kevättalvisin oli kiivetä talon katolle ja 
hypätä katon reunaa hipovaan kinokseen keittiön 
ikkunan edustalla 

Mustoissani mehumaijan porinat ja 
joriinin kukat

Teksti Anu Piironen • Kuvat Anu Piirosen kotialbumista

Äiti Mirja ja isä Timo vihkikuvassaan 
olympiavuonna 1952.

Lapsuuskodin pihassa oli 
lapsille runsaasti tilaa 
leikkiä.
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Myöhemmin Mirja ja Timo sekä me tytöt muu-
timme työsuhdeasuntoon Kallaveden seurakunta-
talolle, äidin tultua valituksi seurakuntatalon vah-
timestariksi 

Isä oli työssä Kuopion keskussairaalan lämmittä-
jänä eläkepäiviinsä asti, tuuraten vahtimestari äidin 
vapaapäivät oman työnsä ohella  

Inkilänmäen koti antoi vapaan kasvualustan en-
sin lukio- tai rippikoulukouluiässä oleville pojille ja 
myöhemmin meille, samaan ikään tulleille tytöille  

Kuhmo sukulaisineen oli niin rakas molemmille 
vanhemmille, että aikansa kodin lähettyvillä oleval-
la, Puutossalmen Koukeron mökillään, eläkepäivien 
hyötyviljelyä harrastettuaan ja kalasteltuaan, he 
päättivät alkaa tuumasta toimeen ja rakentaa pii-
lopirtin äiti Mirjan lapsuuden kalavesien äärelle, 
Kuhmoon  

Kuhmon mökki on edelleen koko suvun yhtei-
senä paikkana, jonne erityisesti Kuhmon kamari-
musiikkiviikot, loma- ja marja-aika vetävät meitä, 
Mirjan ja Timon lapsia ja lastenlapsia 

Mirjan ja Timon lapset potretissa 1961.

Mirja Marjanen os.Haverinen tyttö-
jensä Anun ja Even kanssa kotitalon 

pihalla 1960-luvulla.
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Haveristen sukuseuran lehti Pyällyspuu on saanut 
alkunsa jo perustamiskokouksessa 1986  

Lehden ensimmäinen päätoimittaja, Eva Péron-
Haverinen mainitsee Haveristen I-kirjassa, että Py-
ällyspuu nimi tulee kirveellä kuivamaan, kaulaten 
pyälletystä karsikkopetäjästä  

Hienosti suunniteltu lehti on pitänyt pintansa 
ajan saatossa myös 12 vuotisen päätoimittaja Heli 
Haverisen luotsatessa lukijoita kertomaan tarinoi-
taan sukujulkaisussa 

Nelivärisen ulkoasun lehti sai vuonna 2015  
Sama uudistumisen linja jatkuu sukuseuran hallituk-
sen vuosittaisella siunauksella, toimituksessa edel-
leen  Toistaiseksi lehti ilmestyy vain keväisin ja van-
hatkin lehdet ovat ikilukuisia ja tarinat, ihmiset ja 
maisemat kiinnostavia  Värilliset kuvat ilahduttavat 
lukijoita, vaikka vanhoissa Pyällyspuu lehdissä ole-
vien, mustavalkokuvien taiteellista vaikutelmaa ei  
tarvinne kiistää  Kaksipalstaisuus on selkeälukuista 
myös verkkolehdessämme 

Haveristen sukuseuran 30-vuotisjuhlavuoden 
kunniaksi, lukijat saavat esimakua kesänjuhlasta 
makustelemalla kannen juhlakakkua ja lehden ta-
rinoita  Herätellen sukujuhlamenotossuja Kuhmon 
suuntaan, heinäkuun viimeisenä viikonloppuna  
Kuhmon Haveriset ovat laatimassa juhlapäiville 
herkullista kattausta juhlaohjelmineen ja ruoka-
listoineen  Silloin on iloa pitämässä suuri suku ja 
voimme toisiamme kyräilemättä liittyä kahden päi-
vän ajaksi sukulaistemme joukkoon  Jutunjuuria on 
varmasti tiedossa itse kenellekin meistä Haverisis-
ta, Haveristen jälkeläisistä tai puolisoista 

Muistoja juhlasta ja muista elämän tapahtumista 
ja ihmisistä kannattaa toimittaa Pyällyspuun päätoi-
mittaja Anu Piiroselle ympäri vuoden  

Eva Péron-Haverista siteeraten: ”Kaikki kelpaa-
vat, uskalletummatkin  Kertovathan ne elämästä, 
joko menneestä tai nykyisestä ”

Vuodet ovat vierineet huomaamatta  Tuntuu kuin 
vasta viime kesänä olisimme kokoontuneet Kuh-
moon, Timonniemen koululle ensimmäistä kertaa, 
perustamaan Haveristen sukuseuraa 

Monta kohtaamista, matkaa ja muuta tapahtu-
maa on näiden vuosien aikana ollut  Kiitos niistä 
kuuluu aktiivisille Haverisille, mukaan lukien puo-
lisot ja lapset 

Seuramme sai tunnuksensa: lehden, vaakunan, 
standaarin, isännänviirin ja pinssin  Haverittaret 
puolestaan puvun, jonka soisin näkeväni yhä use-
amman sukuseuralaisen yllä ensi ja tulevissakin ko-
koontumisissa 

Pyällyspuu on lapsentautinsa sairastanut ja aikui-

sen ikään ehtinyt, muotonsa vakinaistanut lehti  Sen 
palstoilla on totuttu ilmoittamaan muille niin iloista 
kuin murheistakin  Muuttokirjojen ohella on kort-
ti tai soitto toimitukseen kuulunut melkein asiaan  
Näin jatkukoon 

Edesmenneiden suvun jäsenten ”esittelyt” ja 
elossa olevien haastattelut ovat lehden rikkaus, 
samoin perheiden elämänvaiheiden ja talojen sekä 
tilojen historiat ja kertomukset  Pippurina puuros-
samme ovat kaskut ja jutut, vitsitkin  Kaikki kelpaa-
vat, uskalletuimmatkin  Kertovathan ne elämästä, 
joko menneestä tai nykyisestä 

Toivotan Teille kaikille voimia ja innostusta jat-
kaa traditiota nimeltä Pyällyspuu 

Eva Péron-Haverisen kirjoitus toukokuulta 2000

Teksti ja kuva: Anu Piironen

Pyällyspuu- 
lehden historia 

on yhtä vanha 
kuin sukuseuran 

historia.

Pyällyspuun vuosikymmeniä
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Haveristen sukujuhlassa Mirja ja 
Timo Marjanen, Anu Piironen, 
Pentti ja Lasse Haverinen.

Paula Haverisen kuula ilmassa ja 
Reino Haverinen mittamiehenä.

Lauvuksen ja Rastin isäntämiehet 
esiintymässä Kalevalahotellissa, 
Kuhmossa sukujuhlien aikaan.

Juuso Haverinen 
sahansoitossa.

Sukujuhlien väkeä Kalevala-
hotellin edessä.

Kuulantyöntöä Haveristen 
sukujuhlissa.

Kunniakirjoja jakamassa suku-
kokouksessa Kalevalahotellissa, 
oikealla puheenjohtaja Esko 
Haverinen ja Pyällyspuun 
päätoimittaja Heli Haverinen.

Tikanheittäjänä tämän kesän 
juhlavastaava Martti Haverinen.

Vanhoja kuvia vuosien varrelta

Kalevalahotellissa
Kuhmossa 17 6 2006

Haverisia sukujuhlilla 
sukuviirin ja lipun 
nostossa.

Sukuseuralaisia 
kokoustauolla 
Kalevalahotellin 
ulkoportailla.

Haveristen sukuseuran puheen-
johtajat Esko, Veikko ja Arvi.
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Reino, Mirja, Sakari, 
Pentti Eero ja Eino Have-
rinen kuuluivat Hämeen-
linnan sukujuhlatoimi-
kuntaan vuonna 2014.

Pirjo Pulkkinen, Teppo 
Haverinen ja Timo Marjanen

Sukuseuran kokous Paloniemen 
kurssikeskuksessa.

Haverisia Vanajan 
keskiaikaisessa kirkossa 
27.7.2014 Pentti Haverisen 
toimittamassa jumalanpal-
veluksessa.

Haverisia pyöreän pöydän 
ääressä Rantasipi Aulangon 
päivällispäydässä, Hämeen-
linnassa 26.7.2014

Tie Haveristen sukujuhlille 
rantatietä pitkin 
Aulangolla 2014. 

Kaarlo Haverinen palkitsemassa 
kiertopalkinnolla Haver Cup 
Tennisturnauksen voittaja Jukka 
Haverista vuonna 1989. (Kuva: 
Irja ja Arvi Haverinen/Pyällyspuu 
numero 9/1989.)

Huumorintajuiset ja näyttelijäntaitoja 
omaavat Haveriset, Veikko, Arvi, 
Martti sekä Aarne Koistinen 
esiintymässä navettapiikoina 
sukuseuran juhlassa 2001. 
(Kuva Pyällyspuun joulunumerossa 
36/2001)

Haveristen sukuseuraa, perustamisen 
alusta luotsannut aviopari Eva Péron-
Haverinen ja istuva Aarno Haverinen 
kirjoittamassa Haveristen Kirja I 
omistuskirjoitusta, sukuseuran entiselle 
puheenjohtaja Veikko Haveriselle.
(Kuva julkaistu Puruvesi lehdessä 
31.7.2000 ja Pyällyspuun numerossa 34.)

Sukuviirin nosto.

Paloniemessä, Kuhmossa 13 8 2013

Aulangolla, Hämeenlinnassa 26 -27 7 2014

Kuva-aarteita vanhoista Pyällyspuu-lehdistä
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Timonniemen koululla oli sunnuntaina tun-
gosta. Noin 300 Haverista ympäri Suomea 
oli tullut suvun ensimmäiseen tapaamiseen. 
Haveriset perustivat samalla sukuseuran le-
vittämään tietoa suvusta.

Kuhmo oli itsestään selvä valinta sukutapahtuma 
paikaksi, sillä Suomen vajaasta 2 400 Haverisesta, 
joka neljäs asuu Kuhmossa  Haverinen on Kuhmon 
viidenneksi yleisin sukunimi 

Laila Haverinen Juttuankylältä on tullut sukuun 
avioliiton kautta  Omaa sukua hän on Pulkkinen  
Laila tuli sukutapaamiseen miehensä ja tyttärensä 
kanssa 

- Tulimme koska suvun asiat kiinnostavat  Minulla 
ei ollut ennestään juuri minkäänlaista tietoa suvun 
historiasta 

Sukutapaamisen kaukaisimmat vieraat tulivat 
Ruotsista ja Yhdysvalloista asti  Yhdysvalloista oli 
vain yksi vieras, sillä sikäläiset sukuhaarat tosin il-
moittivat, etteivät he uskalla lähteä Suomeen, Eu-
roopassa uhkaavan terrorismin takia 

Vanha talonpoikaissuku
Haveristen sukuseuran alku on helppo  Suurin työ, 
suvun historian tutkimus on jo tehty  Aarno Have-
rinen Kaatamosta on tehnyt tutkimusta Joensuun 
maakunta-arkistossa  Myös hänen vaimonsa Eva 
on ollut työssä mukana  Aarno Haverisen isoisän 
isän isä on niitä Kuhmon Haverisia, jotka lähtivät 
1800-luvun puolivälissä Aunukseen  

Aarno Haverinen kertoi sukutapaamisessa kaksi 
vuotta kestäneiden tutkimusten tuloksista 

Haveristen suku kuuluu Kainuun ja koko Suo-
men vanhimpiin talonpoikaissukuihin  Suku on siitä 
harvinainen, että sillä on tiettävästi vain yksi kanta 
Suomessa 

- Olette kaikki tavalla tai toisella sukua keske-
nänne, pidittepä siitä tai ette, valisti Aarno Haveri-
nen sukutapaamisen yleisöä ja sai raikuvat kätten-
taputukset 

Haveristen suku jakaantuu Kainuun ja Savo-
Karjalan sukuhaaroihin  Suvun alkukoti on Puru-
veden rannoilla  1300-1400 -luvuilla esi-isät elivät 
kaskitaloudessa Säämingin eli nykyisen Savonlinnan 
ympäristössä 

1500-luvun puolivälissä Jacopp Haffuer muut-
ti Melalahteen Oulujärven pohjoisrannalle  Sieltä 
suku levisi yhä enemmän itään  Niels Haffuer muutti 
Lentiiraan, nykyisen Seppälän tilan alueelle vuonna 
1649  Nielsin poika Jöns on Kuhmon haaran esi-isä, 
sillä suurin osa nykyisistä Kuhmon Haverisista pol-
veutuu Jönsin pojasta Thomasista  Thomas isännöi 
Valdalassa tilaa Lendua n:o 13, joka sijaitsi nykyisen 
Vartiuksen tilan mailla  Nykyisen muotonsa sukuni-
mi Haverinen sai vasta viime vuosisadalla 

Haveristen suvun historiasta muistuttavat mo-
net Kuhmon paikannimistä, kuten Haverilanvaara ja 
Haverisenlampi 

Sukuseuran johtoon valittiin neljä ihmistä, joista 
neljä on kuhmolaisia 

Kalevi Haverisesta tuli sukuseuran puheenjohta-
ja, muiksi johtokunnan jäseniksi valittiin Aino Kuu-
sisto, Leo Haverinen ja Maija Kinnunen 

Sukutapaamisessa esiintyivät Lauvuksen laulavat 
isäntämiehet  Liisa Haverinen lausui runoja ja Ti-
monniemen Maatalousnaisten näytelmäkerho esitti 
näytelmän	”Rengin	rakkaus.”	(ks)

Haveriset perustivat 
sukuseuran

Mauno Haverinen etsi Kuhmolaisessa 1986 ilmestyneen 
alkuperäisen ja ks-nimimerkillä kirjoitetun, lehtijutun, 
sukuseuran perustamiskokouksesta 30 vuoden takaa, 
Haveristen nykypolvien luettavaksi juhlavuotena 2016.
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Ovat pilvenreunat kuin
kesähameen helmat
liehuvat ja liikkuvat

ovat menossa eteenpäin
ja

vaikka kuinka tuuli puhaltaisi
eivät ne suuntaansa muuta
vaan hajoavat pienemmiksi

vaihtavat väriään
auringon mukaan

tulppaanin, lupiinien tai tervakukan värisiksi
valkoiset pilvet tietävät hempeitä tuulia 

(Anupii)

Pilvet



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 (Venäjä)
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	(Ruotsi)
Näsvägen 6
77 499 By Kyrkby
SVERIGE
rkurronen@hotmail com

Eira Jakob (Saksa)
31832 Springe
Am Goldenen Acker  59
GERMANY

Yhteyshenkilöt lähellä ja kaukana
Ota tarvittaessa kontaktia sukuseuran yhteyshenkilöihin 
Ku

va
 A

nu
 P

iir
on

en
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Haveristen sukuseura ry

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

varapuheenjohtaja Veikko Haverinen
Peltotie 9
41340 LAUKAA
veikko.haverinen@pp2.inet.fi

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

Sukuseuran kotisivujen ylläpitäjä 
Mauno Haverinen
Nummenkyläntie 128
08680 LOHJA 
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
anu2piironen@gmail.com


