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Haveristen sukuseuran 30-vuotisjuhlaa vietettiin 
heinäkuun viimeisenä viikonloppuna 2016 Kuh-
mossa, Kuhmotalolla. Sää oli puolipilvinen ja 
muutamia sadepisaroitakin ropsautti parhaaseen 
mustikka-aikaan sattuneeseen juhlaviikonloppuun.

Kuhmolaiset olivat laatineet ikimuistoisen 
30-vuotisjuhlan, joka alkoi juhlakahvituksella. 
Suomen lippu ja sukuviiri kohosivat Kuhmotalon 
salkoon.

Retki Jyrkänkoskelle talvisodan aikaisiin mai-
semiin antoi opas Komulaisen kerronnan siivittä-
mänä, mielenkiintoisen kuvan vuosikymmenien ta-
kaisista sotatapahtumista, siihen aikaan 8-vuotiaan 
äitini, Mirja Marjasen os. Haverinen lapsuuskodin 
lähimaisemien tienoilta.

Retken jälkeen heitimme tikkaa ja työnsimme 
kuulaa, kukin omalla vuorollaan, kotoisissa, lep-
peissä tunnelmissa, Kuhmotalon ruohikolla ja ken-
tällä.

Haverisille tehdään DNA-testejä, sukututkimuk-
sen tarkennusten vuoksi ja isälinjojen setvimisiksi. 
Dopingtesteihin ei kaurapuurolla kasvaneilla Have-
risten jälkeläisillä ole tarvetta edes tikan- ja kuulan-

työnnön ja juhlakisojen aikaan ;-)
Retken jälkeen, Kahvila Juttuan yrittäjän, Anna 

Klemetti-Haverisen savulohi, salaatit ja sienikeitto 
maistuivat taivaallisilta, lauantain päivällisen al-
kupaloina. Myös muikut ja murea häränlihahöystö 
pääruokana, uusien kultaperunoiden kera. Erikoi-
sen vaniljainen jäätelö ja tuoreet mansikat kruuna-
sivat kokonaisuuden.

Haveristen sukuseuran pitkäaikainen puheen-
johtaja Esko Haverinen piti juhlapuheen, esitteli 
hallitusjäsenet ja palkitsi pitkäaikaiset sukuseuran 
aktiivijäsenet Eeva Töyryn, Heli Haverisen, Reino 
Haverisen, Tuovi Häklin (poissa) ja Eva Péronin 
(poissa) standaareilla.

Kuhmon puhallinorkesteri aloitti musisoinnin 
kesäisellä Saarenmaan valssilla.

Sporttiset Haveriset ja puolisot saivat juhlaillas-
sa mitalit kaulaansa hyvistä suorituksistaan tikka- 
ja kuulantyöntökisassa.

Kolme vuotias tikanheittäjä ja kuulantyöntäjä, 
Kalevi (Martta Haverisen tyttärenpoika) Leppävir-
ralta oli ainut alle 15-vuotiaiden edustaja koko ki-
sassa. Hän sai kirkkaat mitalit molemmista lajeista.

Sukujuhlilla Kuhmossa heinäkuun lopulla 2016
Teksti, runo ja kuvat: Anu Piironen
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Sunnuntaina tapasimme suvun kesken Kuhmon 
sankarihautausmaalla, jonne Martti ja kuvassa ole-
va Reino Haverinen laskivat seppeleet, kulttuurio-
pas Renne Haveriselle ja sankarivainajien muistok-
si.

Jumalanpalvelus kuului pyhäaamun ohjelmaan. 
Liturgina toimi sukujuhlille saapunut, hämeenlin-
nalainen rovasti, Pentti Haverinen ja Jumalanpal-
veluksessa saarnasi Kuhmon seurakunnan kirk-
koherra Timo Suutari. Ehtoollispalvelus päättyi 
Haverismiesten hienosti laulamaan, Oiva Haapalai-
sen säveltämään ja Seppo Haverisen sanoittamaan, 
Haveristen marssilauluun.

Kirkon jälkeen Kuhmotalolla, Anna Klemetti-
Haverisen Kahvila Juttuassa syötiin kermainen 

kuhakeitto ja paprikalinssikeitto. Mustikkakukko 
kermavaahdon kera suli maukkauttaan heti suuhun 
päästyään. Herkulliset oli antimet sukujuhlan mo-
lempina päivinä. Ravitsivat sielun ja ruumiin.

Osa juhlaväestä ehti poistua mustikkaan pyhä-
lounaan jälkeen. Vuosikokoukseen jäi vielä suku-
seuran asioista kiinnostunutta sukua.

Veikko Haverinen toimi vuosikokouksen pu-
heenjohtajana ja Esko Haverinen hallituskokouk-
sen puheenjohtajana. Anu Piirosen ollessa kokous-
ten sihteerinä.

Hienon sukujuhlan jälkeen hallitus jäi suunnitte-
lemaan ensi kesän matkaa Ahvenanmaalle hyvissä 
tunnelmissa.

Juhlatunnelmissa 
30-vuotisjuhlassa 
rovasti Pentti  Haverinen 
ja nyt jo 95-vuotias 
Juuso Haverinen.

Kuhmotalolla esittäytyneet Esko, Veikko, 
Reino, Martti, Mauno, Maija ja Martta 
Haverinen, Kirsti Kärnä ja Sylvi Haverinen 
ovat  viime vuosina olleet sukuseuran 
kantavia voimia.

Suhahtelevat vesilinnut, aaltoilevat laineet rantaviivalla. 
Suhisee kaislikko, puut ja kivet puhuvat. 
Pilvet pitsittävät valon kirkkautta.
Heinäkuinen helle auringon paahtamalla iholla. 
Järviveden lempeä vilvoitus.
Kesän päivät tuulettuvat elokuulle.

Kuhmon kirkossa 
31.7.2016 ehtoollispal-
veluksen liturgina oli 
rovasti Pentti Haveri-
nen.

Reino Haverinen, Louis Sparren 
oppaalleen Renne Haveriselle lah-
joittamalla hautamuistomerkillä.
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Haveristen sukuseuran 30-vuotissynttäreille toivat 
tervehdyksensä Kuhmon kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Matti Pääkkönen, Martti Määttä ja 
Kauko Määttä, Määtän sukuseurasta sekä Risto 
Piironen, Jorma Piirainen ja Ilmo Piirainen Eskil 
Piiran sukuseurasta.

Haveristen sukuseuran 30-vuotisjuhlassa omat 
tervehdyksensä ja onnittelut Haveristen suku-
seuran 30-vuotisjuhlaan toivat Määtät sekä Eskil  

Piiran sukuseuran edistajat. Onnitteluja vastaanotti 
Haveristen sukuseuran puheenjohtaja Esko Have-
rinen.

Reijo Ja Leo Haverinen olivat molemmat Kuh-
mon Timonniemellä perustamassa Haveristen 
sukuseuraa 30 vuotta sitten ja iloitsivat vielä ikä-
miehinä hyvästä juhlatunnelmasta sukulaistensa 
keskuudessa.

Haveristen sukuseuran 30-vuotisjuhlassa
Teksti: Anu Piironen  Kuvat : Mauno Haverinen

Martti ja Kauko Määttä, 
Määtän sukuseurasta 
onnittelevat 
Esko Haverista ja 
sukuseuraamme.

Risto Piironen, Jorma 
ja Ilmo Piirainen 
tuovat tervehdyksensä 
Haveristen sukuseuran 
30-vuotisjuhlaan Kuh-
motalolle 30.7.2016. 
Esko Haverinen 
vastaanottamassa 
onnitteluja.

Kuhmon kaupungin hallituksen 
puheenjohtaja Matti Pääkkö-
nen ja Esko Haverinen potre-
tissa.

Reijo ja Leo Haverinen juhlatunnelmissa Kuhmotalon Juttua-kahvilassa. 
He ovat Haveristen sukuseuran sukuseuran perustajajäseniä.

PRO GENES PRO GENES
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Arvoisat Haveristen sukuseuralaiset 
ja kaikki sukuumme kuuluvat

Sukuseuramme toiminta-ajatuksena on yhteisöl-
lisyyteemme kuuluminen, arvonanto toisiamme 
kohtaan ja keskinäinen yhteyden ylläpito. Tätä 
olemme vaalineet säännöllisten tapaamisten ja nyt 
myös monien eri kanavien kautta. 

Maailma on muuttunut ja yhdessäolo vierailu-
jen merkeissä on vähentynyt lähes olemattomiin. 
Yhteyttä pidetään entistä vähemmän silmäkkäin, 
kännykät ovat vallanneet kuvaviestimin vallan ja 
tuoneet toiset ulottuvuudet yhdessäoloon. Siksi pi-
dämme tärkeänä tavata aika-ajoin sukukuntamme 
puitteissa toisiamme. 

Nyt meillä on sukutapaamiset kesäpäivineen 
joka toinen vuosi. Onko tämä jäsenistön mielestä 
toimiva, sitä kannattaa kaikkien miettiä. Onko ha-
lua palata entiseen joka vuosi tapahtuvaan kesäpäi-
väjärjestelyyn? Otamme aiheen esille vuosikoko-
uksessa. 

Lehtemme ilmestyi aiemmin kaksi kertaa vuo-
dessa ja muutimme sen kerran vuodessa ilmesty-
väksi. Onko tähän halua tehdä muutos entiseen? 
Ainakin lehteen on materiaalia tullut kiitettävästi.

Pidimme ikimuistoisen sukuseuramme 30-vuo-
tisjuhlan viime kesänä synnyinkunnailla Kuhmos-
sa. Kainuulaiset olivat järjestäneet komean tapah-
tuman ja ohjelmaa oli monipuolisesti jokaisen 
makuun. 

Mieleenpainuvimpana oli käynti talvisodan tais-
telupaikalla, jossa oli erittäin asiantunteva opas. 
Hän tunsi tapahtumapaikan ja sen verisen historia 
erittäin hyvin ja osasi kertoa asiat selkeästi kansan 
kielellä. Monelle oli varmasti uutta se, kuinka pal-
jon miehiä menehtyi noilla kummuilla. Enemmän, 
kuin Suomussalmella, Raate mukaan lukien yh-
teensä. 

Komeaa oli juhlissa myös kuulla puhallinorkes-
terin komeita säveliä. Kiitokset vielä kerran juhlien 
järjestäjille.

Menneet pari vuotta olemme hioneet sisäisten 
toimintojen saattamista ajanmukaiseksi. Nyt tuo 

työ on tehty ja vedämme henkeä sillä saralla. Jäsen-
rekisteri, kirjanpito, lehden toimitus ja jäsenmak-
superintä ovat olleet tapetilla ja nyt ne ovat siinä 
tahtotilassa, missä haluamme niiden olevan.

Tulevan ajan haasteisiin vielä kuuluu saada vii-
mein tuo sukukirjamme toinen osa valmiiksi. Ke-
rättävä tieto on maailmalla niin hajallaan ja osin 
vaikeasti saavutettavissa, jotta paljon on Vuoksessa 
vettä virrannut sinä aikana, kun tietoja on kerätty. 
Nyt on homma aikataulutettu niin, jotta valmista 
pitää olla seuraavana kesänä. Vielä ehtii lisämate-
riaalia toimittaa, jos jonkun selän takaa sitä vielä 
löytyy. Uurastus palkittaneen vielä joskus.

Toivottavasti sukukuntamme elää ja voi tule-
vaisuudessakin hyvin, lisääntyy ja antaa omaa ja-
losukuista panostustaan kansakuntamme parhaak-
si. Toimintaamme tarvitaan uutta verta ja pyydän 
kaikkia innokkaita olemaan yhteyksissä meihin 
tämän ajan toiminnan pyörittäjiin, jotta saisimme 
mahdollisimman monipuolista väkeä toimimaan 
tämän yhteisen harrastuksemme parissa.

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

Teksti: Esko Haverinen

Esko Haverinen Kantalammella
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Kainuulaista rantamaisemaa.

Sukuseuran jäsenille kesäreissujen lauluksi kaksi versiota Haveristen marssilaulusta
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”Laulu meidät nyt yhtehen liittää, ketjussa polvien olla kun saan.”
Oiva Haapalainen
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Haveristen viime kesäisillä sukujuhlilla vaalittiin 
fyysistä kuntoa ja perinteitä myös urheillen. Rait-
tiissa, kuhmolaisessa ja pilvipoutaisessa kesäkelis-
sä.

Perinteiset tikka -ja kuulakisat kokosivat väkeä 
hauskaan yhdessäoloon, Kuhmotalon ja Lammas-
järven väliselle ruohikolle ja urheilualueelle.

Naisten kuulakisassa nuori, Paula Haverinen 
työnsi kuulaa, uskomattomat 7,86 metriä, Heli 
Haverisen ja Sylvi Haverisen jäädessä hopealle ja 
prossille 6,43 ja 6,16 metrisillä työnnöillä.

Miesten kuulamörssärit olivat Jarmo Niemi, 
Martti Haverinen ja Martti E. Haverinen, tuloksin 
13,35 metriä, 10,81 metriä ja 10,00 metriä.

Naisten tikkakisan voiton vei Hannele Töyry 
17 pisteellä. Toiseksi sijoittunut Martta Haverinen 
heitti 16 pistettä. Kolmanneksi tuli Sirkka Haveri-
nen myös 16 pisteellä, jakaen saman tuloksen Ritva 
Vatajan kanssa. Kisa ratkesi Martan eduksi toisella 
kierroksella, pistein 13-6-6.

Miesten tikkakisan voitti Teuvo Haverinen 31 
pisteellä, Esko Piiraisen kiriessä 27 pisteeseen. 
Pronssille sijoittui Pekka Haverinen pistein 26.

Lasten sarjan reipas voittaja kuulantyönnössä ja 
tikanheitossa oli Martta Haverisen tyttärenpoika, 
alle 3-vuotias Kalevi Karhunen.

Haveriset urheilivat jo ennen Rion olympialaisia

Suomi juhlii vuonna 2017 itsenäisyyden 100-vuotistaivalta. 
Toivotaan, että Suomen liput liehuisivat urheilukisoissa ja 
reilun pelin hengessä  myös omille urheilijoille. 

Teksti ja kuvat: Anu Piironen
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Kuulakisa: Naiset
1.  Paula Haverinen 7,86 m                                                 
2. Heli Haverinen 6,43 m
3. Sylvi Haverinen 6,16 m
4. Martta Haverinen 5,91 m
5. Hannele Töyry 5,84 m
6. Ritva Vataja 5,59 m
7. Veera Haverinen 5,43 m
8. Raija Manninen 5,33 m
9. Maiju Karhunen 5,25 m
10. Sylvi Haverinen (Kuhmo) 5,12 m
11. Sirkka Haverinen 5,10 m
12. Marjatta Kontkanen 4,77 m
13. Elsa Niemi 4,71 m
14. Anu Piironen 4,63 m

Tikkakisa: Naiset
1. Hannele Töyry 17
2. Martta Haverinen 16 toinen kierros 13
3. Sirkka Haverinen 16 toinen kierros 6
 Ritva Vataja 16 toinen kierros 6
4. Maiju Karhunen 15
5. Veera Haverinen 14 toinen kierros 3
6. Heli Haverinen 14 toinen kierros 2
7. Paula Haverinen 14 toinen kierros 1
8. Sylvi Lyy Haverinen 13
9. Raija Manninen 11
10. Anu Piironen 9                                                                  
11. Sylvi Haverinen 5 toinen kierros 0
 Saimi Haverinen 5 toinen kierros 0

Kuulakisa ja tikkakisa: Lapset
1. Kalevi Karhunen

Kuulakisa: Miehet
1. Jarmo Niemi 13,35 m
2. Martti Haverinen 10,81 m                               
3. Martti E Haverinen 10,00 m
4. Eero Haverinen 9,44 m
5. Kari Koponen 9,10 m
6. Mauno Haverinen 8,93 m
7. Veikko Haverinen 8,47 m
8. Esko Piirainen 8,41 m
9. Heikki Grundström 8,41 m
10. Jari Holopainen 8,09 m
11. Aarno Haverinen 8,01 m
12. Esko Haverinen 7,61 m
13. Seppo Haverinen 7,50 m
14. Pekka Haverinen 6,86 m
15. Reino Haverinen 6,73 m
16. Arvi Haverinen

Tikkakisa: Miehet
1. Teuvo Haverinen 31
2. Esko Piirainen 27
3. Pekka Haverinen 26
4. Eero Haverinen 25
5. Veikko Haverinen 22 toinen kierros 19
6. Martti T Haverinen 22 toinen kierros 18
7. Mauno Haverinen 20
8. Heikki Grundström 19
9. Kari Koponen 16 toinen kierros 14
10. Pentti Haverinen 16 toinen kierros 10
11. Seppo Haverinen 15
12. Esko Haverinen 12
13. Martti E Haverinen 8 toinen kierros 4
14. Arvi Haverinen 8 toinen kierros 2

30-vuotisjuhlan urheilukisan tulokset

Tulokset: Martti Haverinen
Kuvat: Anu Piironen
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Haveristen sukuseuran 30-vuotisjuhlaa vietettiin mukavissa olosuhteissa 
Kuhmotalolla, heinäkuun viimeisenä viikonloppuna 2016. Kuhmolaiset 
yritykset osallistuivat mukavasti lahjoittamalla kilpailupalkinnoiksi 
monenlaisia lahjoja. Haveriset haluavat kiittää yrityksiä kivoista palkinnoista.

Kiitokset:

Martti ja Reino Haverinen

Arpajaispalkintoja lahjoittaneet kuhmolaisyritykset

Kaivu- ja Kuljetus Haveriset Oy, 
Hakka Oy, 
Timber Frame, 
S-Market, 
Kuhmon Putkityö, 
Kuhmon Varaosa, 
Sommelo, 
Syke, 
Veikon Kone, 
Pyörä ja pienkone, 
Hieroja Paula, 
Kaesa Leipomo, 

Tapiola, 
Rusasen Kulma, 
Matka Kyllönen, 
Nappa Asu,
Pajakka, 
Rautakauppa Lehto, 
Miida, 
Koivupuu, 
JK-Fysioterapia, 
Kesport, 
KMP-Myymälä, 
Tietomikro,

K-SuperMarket, 
Hyvinvointi Sampo, 
Mamma Mia, 
Sivutar, 
Petola, 
Pääkkönen&Piirainen,
R-kioski, 
Osuuspankki, 
Kahvila Rajakontti, 
No-Pan Auto.

Kukkakuvaaja Anu Piironen
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Juhlasta Kuhmolaisessa 2016

Kuhmolaisessa ilmestyi heti sukujuhlaviikonlopun 
jälkeen Virpi Riikosen toimittama artikkeli Have-
risten 30-vuotisjuhlasta.
Kuhmotalolla 30.-31.7.2016 pidetystä Haveristen 
sukuseuran 30-vuotisjuhlakokouksesta kirjoitti 
Virpi Riikonen Kuhmon paikallislehteen. 

Artikkeli on julkaistu Kuhmolaisessa tuoreeltaan 
heti viikonlopun jälkeen, tiistaina 2.8.2016.
Kuvissa Sukuseuran puheenjohtaja Esko Haveri-
nen, juhlavieraita Kahvila Juttuassa ja Kalevi Kar-
hunen äitinsä kanssa sukujuhlavieraana.Tiistaina 2. elokuuta 2016 – KUHMOLAINEN
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Virpi Riikonen
toimitus.kuhmolainen@slpmedia.fi

Iloinen puheensorina kantautui 
Kuhmo-talon ulko-ovelle saakka 
lauantaina. Juhlava tunnelma upeis-
sa puitteissa, kauniin luonnon kes-
kellä tempaisi mukaansa. Hymyile-
vän ja mukavan väkijoukon keskellä 
tarinaa riitti. 

Alkunsa Haveristen sukuseura sai 
1986 Timoniemen koululla. Osallis-
tujien määrä silloisesta kolmesta sa-
dasta on hiipunut reiluun sataan, 
kertoo sukuseuran puheenjohtaja 
Esko Haverinen.

– Ihmisten elämä on muuttunut 
kiireisempään suuntaan, nykyisin 
pidämme enemmän yhteyttä tieto-
koneiden ja puhelimien kautta. Pi-
dämme nämä suuret kesäjuhlat joka 
toinen vuosi, joka toinen vuosi on 
pelkästään vuosikokous. Kuhmo on 
meille sellainen kotipaikka, mutta 
kokoonnumme myös eripaikkakun-

nilla ympäri Suomea.
Sukuseuralaisia hän kertoo löyty-

vän ympäri maailmaa, aina Ruotsia, 
Venäjää ja Amerikkaa myöten.

– Yhteydenpitoa varten olemme-
kin kehittäneet toimivat nettisivut ja 
Facebookistakin meidät löytää.

Viikonlopun ajan kestäneille 
30-vuotiskesäjuhlille oli järjestetty 
erilaista toimintaa. 

Tulokahvien ja viirin noston jäl-
keen reilu bussilastillinen Haverisia 
kävi lauantaina tutustumassa Jyr-
känkosken tukikohtaan, iltapäivän 
ohjelmassa oli myös perinteinen 
kuulantyöntö sekä tikanheittokisa.

Juhlaan sisältyi myös onnittelu-
jen vastaanotto ja sukuseuran työs-
sä ansioituneiden palkitseminen il-
tajuhlassa lauantaina.

Ennen sunnuntain vuosikokous-
ta luvassa oli “Haveristen oman ro-
vastin” Pentti Haverisen pitämä sa-
najumalanpalvelus Kuhmon kirkos-
sa.

– Vuosikokouksessa päätämme 
toimintalinjaa, suurin asia tänä 
vuonna on Haveristen kirja II projek-
ti. Kirjan rahoitusta sekä kustannus-
ta selvitellään, kertoo Esko Haveri-
nen.

Kirjan julkaisuajankohta on 2017. 

Terveisiä Pulkkisten sukuseurasta 
Siilinjärveltä toi puolestaan Ilmo 
Pulkkinen, äidin puolelta hänkin 

Haveriset saapuivat ympäri Suomea 
juhlimaan seuran vuosikymmeniä
Haveristen suku-
seuran 30-vuotis-
juhla oli Kuhmo-
talossa. Kirja tulossa.

Haveristen sukuseuran puheenjohtaja Esko Haverinen (ylhäällä vasemalla) kertoo sukuseuralla olevan netti- ja Facebook-sivut, jotka helpottavat yhteydenpitoa. Kuhmo-talolle saapuivat myös hel-
sinkiläiset Kalevi ja Maiju Karhunen. Sukujuhlassa oli myös erilaista ohjelmaa, muun muassa elävää musiikkia.

Virpi Riikonen

A
 Viitteitä 
on, että 
olemme 

tulleet mammutin 
metsästäjistä tänne 
Suomeen ja Kuh-
moon.
Veikko Haverinen

Fakta

Haveristen

sukuseura
 ▪ Haveristen sukuseura on pe-

rustettu 1986 Timoniemen kou-
lulla pidetyssä kokouksessa

 ▪ Tarkoituksena on suvun histori-
an selvitys, perinteiden vaalimi-
nen ja yhteenkuuluvuuden lisää-
minen

 ▪ Sukuseuran 30-vuotisjuhla oli 
Kuhmossa 30. - 31. heinäkuuta

 ▪ Jäsenlehti: Pyällyspuu
 ▪ Facebookissa on Haveristen 

ryhmä
 ▪ Kotisivu: www.haveristensuku-

seura.fi

Haverisia.
– Yhteyttä pidämme Kuhmon su-

kuseurojen välillä, yhteenkuuluvuus 
on rikkaus.

Pulkkinen kertoo oman suvun ja 
juurien kiinnostavan varsinkin näin 
vanhemmalla iällä.

– Nykytekniikalla dna-tutkimus-
ten kautta on mahdollista mennä jo-
pa tuhat vuotta taaksepäin.

Dna-tutkimuksista kertoo myös 
Laukaalla asuva seuran varapuheen-
johtaja Veikko Haverinen.

Hänen veljensä Eino Haverisen 
dna-näytteestä on löytynyt viitteitä 
aina Siperiaan ja siitä Afrikkaan asti. 

– Viitteitä on, että olemme tulleet 
mammutin metsästäjistä tänne Suo-
meen ja Kuhmoon. Sukututkimuk-
sesta selviää mielenkiintoisia asioi-
ta, ja nykytekniikalla selvitettävän 
tiedon lisäksi olisi tärkeää jututtaa 
suvun vanhimpia. Heiltä saatava tie-
to on kiehtovaa ja ilmaista.

Sukututkimukselle voi kertyä hin-
taa, sillä tietojen keruu eri rekiste-
reistä ei ole maksutonta.

– Vanhempani ovat lähtöisin Kuh-
mosta, kertoo Helsingissä asuva 
Maiju Karhunen.

Hänen mukanaan onkin tänään 
nuorin osallistuja, pian kolmevuoti-
as poikansa Kalevi Karhunen.

– Yhteenkuuluvuuden tunne mu-
kavien juhlien lisäksi on saanut mi-
nut käymään sukuseuran kesäjuh-
lissa useasti. Kalevi on mukana nyt 
ensimmäistä kertaa.
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Lähes 40 vuotta toiminut Rakennusmittapelti Oy 
valmistaa kattopellit ja muut peltituotteet yksityis 
-ja yritysasiakkaille. Yhteistyökumppaneina ovat 
muunmuassa Ruukki ja Lapuan Pirsteel Oy.

Rakennusmittapelti Haverinen Oy:n tuotteisiin 
kuuluvat esimerkiksi lukkosauma-ja konesauma-
peltikatot ja erilaiset profiilipeltikatteet, peltilistat 
ja ikkunapellit, kulmikkaat -ja puolipyöreät sade-
vesikourut sekä kattoturvatuotteet ja piipunpellit.

Lukkosauma suosittua
Yrittäjä Samuli Haverinen, peltialan yrittäjä toi-
sessa polvessa tietää, millainen peltituote on paras 
mihinkin kohteeseen: Omakotitalojen kattomateri-
aaliksi toimitamme paljon lukkosaumapeltiä. Joku 
asiakas taas voi esimerkiksi kesämökille valita ke-
vyemmän profiilipellin.

Uutuksia tulossa
Yritys käyttää tuotannossaan pääosin kotimaisia 
raaka-aineita ja tarvikkeita. Taattua laatua esimer-
kiksi Ruukilta ja Lapuan Pirsteel Oy:ltä.

Tälläkin alalla tapahtuu koko ajan. Tulossa on 
esimerkiksi uusia, fluoripinnoitteisia ja siten aiem-
paakin helppohoitoisempia ja kestävämpiä sadeve-
sikouruja.

Yrityksen asiakkaina ovat yksityiset kotitalou-
det, asennusliikkeet ja isot rakennusliikkeet. Kai-
kille asiakkaille on tarjolla räätälöidyt ratkaisut.

Yrityksellä on toimipiste Kuopion lisäksi myös 
Kuhmossa.

Rakennusmittapelti toimittaa Oy toimittaa asi-
akkailleen myös alan muita tuotteita, kuten kiinni-
tysruuveja, aluskatteita, sekä katelevyjen tiivisteitä. 
Yrityksen palveluihin kuuluvat tilauksesta tuottei-
den asennukset javuosittaiset tarkastuspalvelut.

Rakennusmittapelti Oy
Varpukuja 1, 70420 Kuopio
puh.040 052 3471
fax 017 266 0501

ma-to 7-16, pe 7-15.30
www.rakennusmittapelti.fi
samuli@rakennusmittapelti.fi

Peltituotteet mittojen mukaan
Teksti: Samuli Haverinen, Kuva: Anu Piironen
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Kuhmon kaupunki ja seurakunta viettivät Koko 
kansan Kuhmo -tapahtumaa 16.9.2016. Tapahtuma 
keräsi suuren joukon kuhmolaisia eri tilaisuuksiin. 
Tapahtumaa juhlistettiin yhdessä kaupungin ja seu-
rakunnan voimin, sillä kirkko täytti 200-vuotta, 
Kuhmon pitäjä 150-vuotta ja kaupunki 30-vuotta.

Lentua-salissa oli Kuhmon kaupungin järjes-
tämä pääjuhla, joka kokosi tuvan täyteen kansaa 
nauttimaan Kuhmon kulttuurin helmistä.

Kuhmo-talolla myös sukuseurat olivat aktiivi-
sesti esittelemässä toimintaansa. Haveristen suku-
seuralla oli oma pöytä, jossa Martta Haverinen ja 
Reino Haverinen esittelivät sukuseuran toimintaa 
ja uutta kirjaprojektia.

Lentua-salissa vietetyn monipuolisen illan jäl-
keen kaupunki tarjosi juhlakahvit Kuhmo-leivok-
sen kera.

Kuhmossa vietettiin kansanjuhlaa
Martta Haverinen

Koko kansan Kuhmo-tapahtumassa Haveristen tuote- ja esittelypöytä. 
(Kuvaaja: Martta Haverinen)

Syyskuinen puolukkamätäs kuhmolaisten esiäitien 
marjamailla. (Kuvaaja: Anu Piironen)
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Sukuseuran hallitus Leppävirralla
Teksti ja kuva: Anu Piironen

Haveristen sukuseuran hallituksen vuoden2016 vii-
meinen kokous oli Sport&Spa Hotel Vesileppikses-
sä, Leppävirralla lauantaina 12.11.2016.

Hallitus kokoontui täysjäsenisenä miettimään 
menneitä ja vuodelle2017 tulevia asioita.

Kirjaprojektiin liittyvät asiat olivat päällim-
mäisinä mietteissä. Pohdittavaa on myös jäsenre-
kisterin uudelleen järjestelemisessä. Jäsenrekis-
terin ylläpitäjä Sylvi Haverinen aloittaa Suomen 
satavuotisjuhlavuoden alusta myös kirjanpitäjänä, 
Kirsti Kärnän jäädessä pois.

Jäsenrekisteri ja sähköpostiosoitteet pitäisi saa-
da ajan tasalle helpottamaan yhteydenpitoa.

Puheenjohtaja Esko Haverinen allekirjoitti Lii-
sa Koiviston laatiman sopimuksen, Aino Kuusis-
ton materiaalilahjoituksesta sukuseuralle, joka oli 
Mauno Haverisen huomassa. Toisen kappaleen so-
pimuksesta, va. sukuseuran sihteeri Anu Piironen 
postitti Liisa Koiviston osoitteeseen.

Matkaohjelma Haveristen sukuseuran Ahvenan-
maalle, 15.-17.6.2017 suuntautuvasta kesämatkasta 
on  luettavissa tässä lehdessä ja sukuseuran koti-
sivuilla.

Haveristen sukuseuran hallitus Leppävirralla
Takana vasemmalta: Veikko Haverinen, Reino Have-
rinen, Mauno Haverinen, Martti Haverinen ja Esko 
Haverinen. 
Edessä oikealta: Martta Haverinen, Maija Haverinen 
ja Sylvi Haverinen.

PRO GENES

Haveristen sukuseuran hallitus kokoontui Suo-
men itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden en-
simmäiseen kokoukseensa 11.3.2017 Laukaan 
Sarahoviin. Kokoonpano oli muuten sama kuin 
Leppävirrallakin, mutta Maija Haverinen oli ko-
kouksesta poissa. Yhteisen aterian jälkeen kokous 
käsitteli kokousasiat esityslistan mukaisessa järjes-
tyksessä. Erityisesti meneillään oleva kirjaprojekti 
oli pohdinnassa. 

Sukukirjan koostajat Veikko ja Esko Haveri-
nen luovuttavat keräämänsä aineiston, Haveris-
ten Kirja II lopulliseen muotoon koostavalle Ari  

Kolehmaiselle, elo-syyskuussa 2017. Kirjaprojek-
tin eteen lukemattomia työtunteja antaneiden mies-
ten toiveena on saada sukukirja valmiiksi Kesälah-
den kesäjuhlille 2018. 

Vielä siis ehditte, arvon sukulaiset, täydentää su-
kutaulujen henkilötietoja ottamalla yhteyttä suku-
seuran puheenjohtaja Eskoon ja varapuheenjohtaja 
Veikkoon. Sylvi Haverinen hoitaa jatkossa jäsen-
rekisterin, kirjanpidon ja yhdistyksen pankkiasiat. 
Anu Piironen jatkaa Pyällyspuun päätoimittajana.

Sukuseuran hallitus myös Laukaassa
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Palaverissa sovittiin muun muassa alustavasti seu-
raavaa.

Sukuun liittyviä henkilötietoja kerätään elo-
syyskuun 2017 vaihteeseen saakka.

Työryhmä kokoontuu ja luovuttaa kaiken kerty-
neen aineiston Ari Kolehmaiselle, joka työstää ai-
neiston painatuskuntoon. Aineistoa tarkastetaan ja 
löydetyt virheet korjataan. Lopputyön aikana kirja-
ryhmä kokoontuu tarpeen mukaan.

Toivomuksena on, että kirja-aineisto saadaan 
painatuskuntoon kevättalvella 2018. Painoaika on 
noin kaksi kuukautta. Uunituore kirja valmistui-
si kesäkuussa 2018. Toivottavasti saamme kirjan 
valmistumista juhlia Sukuseuramme juhlassa, ke-
säkuussa 2018.

Kirjan ennakkomainonta ja myynti aloitetaan 
kevättalvella 2018.

Esko Haverinen, Veikko Haverinen ja Ari Kolehmainen

Kirjatyöryhmä kokoontui Mikkelissä 10.3.2017

Kuva: Anu Piironen
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Ei tiedetty vielä mitään terroristi-iskuista ja Bre-
xitistä, kun suunnittelimme matkaa Brysseliin 
alkuvuodesta 2016. Varjonsa matkaan lähtemisel-
le aiheutti kuitenkin pari viikkoa ennen matkaa 
tapahtuneet terrori-iskut Brysseliin ja varsinkin 
Brysselin lentokentälle. Amsterdamin kevään kuk-
kaloistoa olimme jo pitkään haaveilleet näkeväm-
me. Niinpä sovimme miehinemme matkan ajan-
kohdaksi huhtikuun 2016.

Matkamme suunnittelussa olivat suurena apuna 
Sylvin tytär Henna ja Hennan avomies Vesa, joka 
oli ollut töissä Euro-parlamentissa, mutta ehti siir-
tyä sieltä pois ennen matkaamme. Vesan kontak-
teista oli suuri apu, kun halusimme myös vierailla 
parlamentissa.

Lähdimme huhtikuun lauantaina matkaan ko-
timaisen lentoyhtiön suorilla lennoilla. Vähän 
jännitti, voimmeko kuitenkaan lentää suoraan 
Brysseliin, kun Brysselin lentokenttä ei ollut vielä 
täydessä käytössä. No – lentomme saapui ajallaan 
Brysseliin. Lentokentällä tosi näkyi vielä räjähdyk-
sen jäljet ja jouduimme kiertelemään melkoisesti 
ennen kuin pääsimme ulos ja kaupunkiin menevään 

bussiin. Turvallisesti 
pääsimme kuitenkin 
bussiin ja metroon. 
Terrori-iskun jäljet 
näkyivät vielä kau-
pungilla, kun metro 
ei pysähtynyt terro-
ri-iskun kärsineellä 
Melbekin asemalla, 
vaan vain hiukan hi-
dasti vauhtia. Lisäksi 
kaupungilla liikkui 
tosi paljon poliiseja 
ja sotilaita.

Brysselin huo-
neiston olimme 
vuokranneet airbnb-

kautta. Tämä yksityinen huoneisto osoittautuikin 
mitä parhaimmaksi kahdelle pariskunnalle. Sijain-
tikin oli mitä mainioin, aivan Mankin Pissin vieres-
sä. Ensimmäisenä iltapäivänä ihmettelimme mistä 
kadun hälinä tuli ja kun lähdimme hakemaan tätä 
patsasta, huomasimme että sehän on lähes ikku-
namme alla. Onneksi hälinät vähenivät seuraavina 
päivänä.

Kiertelimme Brysselin historialliset nähtävyy-
det ja tietenkin maistelimme kuuluisaa, belgialais-
ta olutta pubissa ja kävimme herkuttelemassa voh-
velit kahvilassa ja Oi sitä ihanaa (mutta kallista) 
suklaata.

Vierailimme parlamentissa, jossa meillä oli op-
paana mepin avustaja. Näimme istuntosalin, joka 
on tuttu uutisista ja kävimme jopa suomalaisen me-
pin ja avustajien työhuoneissa. Totesimme, etteivät 
nämä tilat ainakaan suurudelle ole pilattu. Sen 
verran ahtaaseen tilaan oli avustajat laitettu, eikä 
mepinkään huone mikään suuri ollut, vaikka siellä 
olikin suihkukaappi.

Saimme tutustua myös brysseliläisten rehel-
lisyyteen, kun toiselta miesseurueen jäseneltä 
hukkui lompakko. Sitä ehdittiin jo hakea kaikista 
paikoista, joissa olimme sinä päivää käyneet. Kun 
tämä ei tuottanut tulosta, pankki- ja luottokortit eh-
dittiin jo sulkea. Illalla meidän huoneiston oveen 
koputettiin ja kun avasimme oven, siellä oli naa-
purihuoneiston rouva, paikallisen rouvan kanssa ja 
kysyivät onko meiltä hukkunut jotain. Paikallinen 
rouva oli löytänyt lompakon talon portin edestä. 
Hän tiesi että huoneistoa vuokrataan ulkopuolisel-
le ja oli löytänyt lompakosta suomalaisen tiedot 
ja sen perusteella tuli kysymään naapurista,  mah-
taako tällä hetkellä huoneistossa olla suomalaisia. 
Olimme ikionnellisia, kun lompakko löytyi. Rou-
vat eivät huolineet mitään korvausta.

Olimme suunnitelleet, että käymme myös Lu-
xemburgissa, kun se on niin lähellä Brysseliä. Sin-
ne menimme junalla. Luxemburgiin oli kolmen 

Sylvi Haverinen

Haveristen sisarusten Martan ja Sylvin kevätretki Euroopan pääkaupunkiin:

Siisti Luxemburg ja iloinen Amsterdam
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tunnin matka ja matkaan lähdimmekin aamuvar-
hain ja palasimme iltamyöhään. Luxemburgissa 
näkyy vauraus, kaupunki on siistimpi kuin Bryssel. 
Kävelymatkan päässä asemalta oli linnoitukset, jot-
ka ovat Unescon maailman perintökohde. Linnoi-
tusalue on laajalla alueella ja paras keino nähdä se, 
on käyttää maisemajunaa. Vanhimmat linnoitukset 
on rakennettu jo 900-luvulla.  

Luxemburgissa kävimme syömässä ravintolassa 
(Entracte), joka oli vuoristomökin tapainen viihtyi-
sä paikka. Siellä oli takka ja puiset pöydät ja sei-
nällä sukset. Siellä oli hyvää liharuokaa, salaattia ja 
pizzaa. Ruuan hinta oli Suomen tasoa.

Viikon puolivälissä vaihdoimme kaupunkia ju-
nalla. Amsterdam oli hyvin eloisa kaupunki, pol-
kupyöriä kaikkialla. Tuntui, että kävelijöillä olisi 
saanut olla kypärä, kun polkupyöräilijät kaahasivat 
niin kovaa (ilman kypärää). Ostoskadulla oli tosi 
paljon vilinää, mutta siletä löytyi myös hyviä tu-
liaisia.

Olimme varanneet bussimatkan Kaugenhoffiin. 
Sattuikin aurinkoinen päivä. Voi sitä tulppaanien 
loistoa. Kaikkien täytyy ainakin kerran elämässään 

nähdä sen. Matkaan tarttui matkatuliaisina tulppaa-
neiden sipuleita.

Van Goghin museo oli mahtava. Olimme onnek-
semme varanneet sinne liput etukäteen, kun pois-
tuimme museosta, siellä oli valtavat jonot lippu-
kassan edessä. Museossa esiteltiin elävästi tämän 
mestaritaiteilijan taidetta ja elämänvaiheita. Sääli, 
että noin lahjakas taiteilija kärsi mielenterveyson-
gelmista ja kuoli oman käden kautta niin nuorena.

Miehet halusivat ehdottomasti käydä Heineke-
nin panimon elämysmuseossa. Elämys se olikin, 
kun lippuun kuului kaksi oluttuopillista. Sylvin oli 
aivan pökerryksissä, kun joi ne juuri ennen muse-
osta poistumista – kun ne oli maksettu, täytyihän 
ne juoda. Museon anti oli se, että esiteltiin oluen 
valmistusta ja lisäksi missä kaikkialla tämä olut on 
esillä (urheilutapahtumat, festarit jne).

Kanavaristeily oli myös mieleenpainuva. Ris-
teilyltä sai tuntuman kuinka tasaiselle maalle kau-
punki oli perustettu. Ei siellä polkupyörissäkään 
tarvinnut olla vaihteita, kun samalla vaihteella voi 
ajaa koko ajan.

Amsterdam jäi mieleen siistinä ja eloisana kau-
punki, se on kuten laulussa sanotaan: ILOINEN 
Amsterdam. Noista kolmesta kaupungista Sylvi 
piti eniten Amsterdamin, Martta taas piti Luxem-
burgin rauhallisuudesta.

Olemme sisareni kanssa tehneet useamman sa-
manlaisen, eri kaupunkeihin suuntautuvan matkan, 
jolloin meillä on ollut saman viikon aikana kohtee-
na useampi kaupunki. Tällä tavoin näkee enemmän 
ja pääsee vertailemaan kaupunkeja keskenään. 

Siskokset Martta ja Sylvi Haverinen ja kevättulppaanien loistoa Kaugenhoffissa.
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Reino Haverinen iloitsee Haveris-ukkien puoles-
ta jälkikasvun innostumisesta ja menestymises-
tä yleisurheilulajeissa. Annika Haverinen ja Kia 
Kemppainen kisailivat 16-17 vuotiaiden SM-ki-
soissa Kajaanissa.
Kuhmon Lentiiran Änättikylältä lähtöisin olevien 
ukkien tytöt pärjäsivät mainiosti 16-17 -vuotiaitten 
tyttöjen ja poikien SM-kilpailuissa.

Nättilän Reijo Haverisen, Jari pojan (entinen pi-
kajuoksija, 100 metriä 10.54 ja 200 metriä 21.60 
ajoilla) tyttö, Annika Haverinen voitti 100 metrin 
juoksun ajalla, 12.00 ja toinen 200 metriä, ajalla 
24.45, 17-vuotiaitten tyttöjen kilpailuissa.

Rantalan Väinö Haverisen, Kirsi tytön tyttö, Kia 
Kemppainen voitti 100 metrin aidat, ajalla 13.99. 
Kolmiloikan tuloksella 11.99 sekä oli kolmas 400 
metrin aitajuoksussa, ajalla 1.03.55. Annika edus-
taa Kajaanin Kipinää ja Kia Lahden Ahkeraa. Tytöt 
ovat kehittyneet valtavasti viime vuosien aikana, 
joten heistä kuullaan jatkossakin. Annikaa valmen-
taa oma Jari isä, Kian valmentajaa en tiedä.

Talkoissa mukana ollut ja livenä nähnyt
Reino Haverinen

Reijo ja Väinö Haverisen lastenlapset SM-kisoissa

Kuva: Anu Piironen
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Kerttu Haverisen runoja 1970-1980-lukujen taitteesta

Martta Kaarina Laitinen

Alla pihlajapuun rakkaan äidin kivi,
kullatut kirjaimet tavaan.

Muistoista päivien menneiden havaan.
Vaiennut kannel,

sirppi kultainen niitti.
Laulaja lähti,

anteeksiantamus riitti.
Virtensä uutena helää,

kuolemaa ei ole.
Laulaja elää.

(Kerttu Haverinen)

Kertun mukaelma kuubalaisesta serenadista

Te tulitte rinnettä alas
niin joukolla laulaen

oli kaikki koulun pojat,
soi laulunne marssien.

Mummo huomasi sattumalta
teidän kulkunne mahtavan,

kai serenadi mulle ihan velvollisuutenne lie.
Joku lauloi murheellisesti

joku lauloi iloiten.
Kuulin laulunne

ja muistan vieläkin kun pakkasiltaan kiiri se
Pohjois-Karjalan

Alkuperäinen runo Unto Koskela, sävel Juhani Pohjanmies

Kuva: Anu Piironen
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Syvällinen, pyyteetön kristitty
sinä olit sanoissasi, 

lempeä kristitty olit teoissasi.
Itsestäsi paljon annoit

rakas isäni
ja koko elämäsi 

hyvyydellä, ilolla, riemulla kannoit
taivasuskon onnea hymyten.

Tuli vanhuus ja voimasi vei,
sairaus riudutti, hitaasti hiudutti

elämä hiipi kuolemaa kohti, sitä pelännyt et. 
Jo edesmenneiden muistoissa 

hohti rakkauden siipi ja ihmiset läheiset
vuottesi lustoissa

saatteli sinua vasta hiljan
kunnes kuolema armossaan 

nouti pois jo kypsyneen viljan
vanhojen rakkaiden yhteyteen,
jälleennäkemisen autuuteen. 

Auvoisaan aamuun ihan uuteen.

Marrasmaan multaan 
saatoimme ruumiin vanhan herran 

kuin kuoren, kuten Mirja äidinkin kerran. 
Ainakin saattomatkan verran 

ropisi taivaalta haudalle pimeä sade,
se kasteli askeleet saattoväen kuin vihreä jade.

Ikiöisen unen pilvihunnuin
peittyi seppelkukkameri suruin, tuona siunattuna yönä.

Kyynelpuroin taivas kulkueemme vesitti ja
sielun kristityn, pisaroitaan vihmoen taivaaseen pesitti,

huuhteli sateella turhan ja maisen,
kukki marraskuun illassa alku iäisen.

Runo ja kuvat: Anu Piironen

Rakkauden siipi

Timo Ilmari Marjanen 
9.5.1928 - 7.11.2016

Auvoisaan aamuun ihan uuteen.
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Tuulikki Ronkaisen muistolle

s.  16.01.1949    Kuhmossa
k. 16.12.2016    Oulun kaupunginsairaalassa

Tuulikki syntyi Kerttu ja Matti Haverisen per-
heen toiseksi nuorimpana lapsena Lauvuskylän La-
piovaaralla.

Tuulikki kehittyi niin kuin kaikki ikäisensä lap-
set, mutta ei alkanut puhumaan ja noin kolme vuo-
tiaana selvisi, ettei hän kuule. Kerttu äiti vei hänet 
Helsinkiin erikoislääkärille, mutta ei sieltä ollut 
apua Tuulikin kuulovammaan.

Tuulikki varttui ja oli terhakka pieni tyttö ja si-
sarusten kanssa muodostui oma kieli, jolla pärjät-
tiin ja tultiin ymmärretyksi. Tuulikki varttui ja äiti 
Kerttu, päätti Tuulikin hakemisesta Oulun kuuro-
jenkouluun ja siellä Tuulikki kävi kansa/kansalais-
koulun ja rippikoulun.

Koulutus oli tärkeä. Hän oppi kirjoittamaan ja 
lukemaan ja myös viittomakielen. Isän ja äidin 
kanssa kommunikointi sujui, sitten paremmin kun 
pystyi kirjoittamaan. Alkuaikoina Oulun kuurojen-
kouluun Tuulikki tarvitsi saattajan, mutta ylemmil-
le luokille päästyään kulki jo itsekseen.

Seuraava koulutuspaikka oli Nikkarilan talous-
koulu Pieksämäellä. Siellä hän oppi ruoanlaittoa 
ja kodinhoitoa ja oli molemmissa varsin taitava ja 
siisteydessä, vähän liiankin tarkka.

Teppo veljen lapset muistavat Tuulikkia sellai-
sena varaäitinä siellä Lapiovaaralla. Tuulikki jatkoi 
vielä koulunkäyntiä Turussa ompelulinjalla ja kävi 
koulun loppuun.

Tämän jälkeen hän oli jonkin aikaa kotona ja 
kulki kavereiden luona. Niitä oli koulujen myötä 
Tuulikille tullut paljon ympäri Suomea.

Loppukesästä 1975 Tuulikki muutti Ouluun ja 
oli siellä työelämässä ja tapasi tulevan miehensä, 
Juhani Ronkaisen. Meni naimisiin 1979 ja he eli-
vät yhteiselämää, vuoteen 2003. Tuulikilla ei ollut 
omia lapsia, mutta kummilapsia sitäkin enemmän. 
Tuulikki oli työelämässä eri paikkakunnilla ja 
viimeinen työpaikka oli Järvenpäätalon keittiöl-
lä 1991, jonka jälkeen Tuulikki muutti miehensä 
kanssa Kuopioon.

Tuulikki oli erittäin sosiaalinen ja meneväinen 
ihminen. Hän ennätti, joka paikkaan ja vaikka oli 
aisteiltaan vajaa, tiesi kaikki tapahtumat suvussa 
ja muuallakin. Hän oli myös äärettömän eläinrakas 
kaikkia eläimiä kohtaan. Tuulikin toimintakyky al-
koi pikkuhiljaa heikentyä jo Järvenpään loppuajal-
la. Hän lenkkeili, voimisteli ja käveli meillekkin 
viiden kilometrin matkan.

Kuopiossa toimintakyky huononi koko ajan ja 
hän jäi yksin. Vuonna 2004 Tuulikki sai hoitopai-
kan kuurojen palvelukodista Runolasta Oulusta, 
jossa hän vietti loppuelämänsä erittäin hyvässä 
hoidossa.

Emme tienneet enää loppuaikoina ymmärsikö 
hän, että läheisiä on käymässä. Hän oli aivan tois-
ten auttamisen ja hoidon varassa. Tuulikki sai elää 
hyvän elämän niin kauan kun liikuntakyky pysyi ja 
nyt Tuulikki on, siellä missä ei ole vaivoja.
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Äitimme Kaisa Kustaava Ahtosen
os.Haverisen 1.12.1907-29.8.1994

elämäntarinaa muistellen
Kirjoittanut: Sisko Paloviita os. Ahtonen, Kaisan ja Teinon tytär

Muisteluksen syntyyn vaikutti se, että yksi sisaruk-
sistamme sai Haveristen sukuseuran taholta kan-
nustusta kirjoittaa äitimme elämäntarinaa. Vuonna 
1994 kuolleen äitimme 11 lapsesta on elossa vielä 
viisi. Lapsenlapsia kaikkiaan kolmessa ja neljässä 
polvessa yli 60. Äidin tarina on suurelta osin hä-
nen lastensa muistelua lapsuudesta, äidistä ja hänen 
kertomastaan.

Kaisa Kustaava syntyi joulukuun 1. päivä-
nä 1907 Kuhmossa Lauvuskylällä. Hänen äitin-
sä oli Lapion mummu eli Kustaava Haverinen 
os.Ahtonen (26.1.1878-23.12.1956). Kustaava oli 
Lauvuskylän Alapihan tyttöjä. Äiti-Kaisa on syn-
tynyt Alapihassa joulukuun pakkasiin ja kerrotaan 
tämän vastasyntyneen kapalovauvan laitetun talon 
lämpimimpään paikkaan eli uunin suuhun.

Kaisan isä oli Jussi eli Juho Haverinen 
(30.6.1874-30.12.1929). Jussi ja kaksosveljensä 

Pekka (setä-Pekka) ovat syntyneet Nurmeksessa, 
josta vanhempiensa Juuson (s.14.10.1843 Nur-
mes) ja Saaran (Määttä s. 4.4.1840 Kuhmo) kanssa 
muuttivat Lauvukselle ensin Peltoahoon ja sitten 
Lapiovaaralle. Kerrotaan isä-Juuson kuljettaneen 
kaksospojat kontissaan Peltoahosta Lapiovaaralle. 
Kerrotaan myös, että Juuso kävi metsällä hankki-
massa Saaralleen ”ruiplinlihaa”, johon Saaralla oli 
vahvat mielihalut poikia odottaessaan.

Lapiovaara, kruununtorppa oli siis äiti-Kaisan 
lapsuudenkoti. Kaisan sisaruksia oli kuusi: Matti, 
Aino, Kaisa, Vieno, Siiri ja Armas. Lisäksi oli kol-
me sisarusta Viljo, Anna Siiri ja Konsto, jotka kuo-
livat nuorina. Talon vanhin ja nuorin poika Matti 
ja Armas jäivät Lapiovaaralle isänniksi, Aino meni 
Valto Piiraisen emännäksi Sepposeen, Kaisa Kan-
nakselle miniäksi ja emännäksi, Vieno Saunajärven 
Kannaksen kotivävyksi ja isännäksi. Siiri meni 

Äiti-Kaisa ja isä-Teino, 1967
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Nurmekseen ja löysi sieltä miehekseen Tauno Pyy-
kösen. Tauno oli työnjohtajana, Siiri kotirouvana ja 
he asuivat Lehtovaaralla. Myöhemmin Siiri ja Tau-
no muuttivat Hammaslahteen maata viljelemään.

Äiti-Kaisa kertoili monesti lapsuuden ajoistaan 
Lapiossa. Väkeä Lapion isossa pirtissä on ollut 
paljon ja työtä on pitänyt tehdä pienestä pitäen. 
Hänkin olisi halunnut päästä kansakouluun Muje-
järvelle niin kuin mm. Kannakselta päästiin. Hänel-
lä koulut jäivät kiertokouluun, mutta kipinä jäi ja 
koulutusmyönteisyys eliniäksi. Omia lapsiaan hän 
kuten isäkin kannusti opintielle. Mieleenpainuvia 
Kaisa-tytölle Lapiossa ovat olleet heinätysreissut 
Pöksypurolla ja myllytyskäynnit Juurikkakoskella. 
Joskus hän oli päässyt mukaan myös Juurikkajo-
en alajuoksulla oleville Vene- ja Rekijärville. Äi-
din isän Jussin tehtävänä on ollut ajaa hevosrahtia 
Nurmeksen ja Kuhmon välillä. Elämä Lapiossa on 
ollut toimeliasta, työntäyteistä elämää, johon on 
karjanhoidon ja maanviljelyn lisäksi olennaisena 
osana kuulunut myös metsästys ja metsän anti-
met. Myöhemmin Lapiovaaran suurperheestä äidin 
nuorempi setä Juuso (s.29.9.1881) muutti Nurmes-
puolelle Nurmivaaraan ja setä-Pekka perheineen 
muutti Saramolle Rantalaan. Setä-Pekka eli siellä 
97-vuotiaaksi.

Äiti on kertonut, että nuorina hekin heittelivät 
saunavastoja juhannuksen aikaan nähdäkseen mis-
tä päin se sulhanen tulee ja että hänen vastansa aina 
osoitti Kannakselle päin. Äiti kertoi Kannaksen 

poikien Teinon ja Matin (Ahtonen) ajelleen Fordil-
la ja oliko Kaisakin joskus päässyt Teinon kyytiin. 
Auto oli 20-luvulla erikoisuus, jonka Teino ja Mat-
ti olivat käyneet ostamassa Iisalmesta. Joskus jo 
vanhana äiti puheli Teinon hurmanneen hänet. Äiti 
oli kaksikymppinen kun tuli isämme Teino Armas 
Ahtosen (2.1.1902-14.10.1973) vaimona Kannak-
sen taloon ja pian putkahtikin maailmaan tyttölapsi, 
Taimi Annikki (9.6.1928-1.3.2004). Toini Kustaava 
syntyi parin vuoden päästä (19.6.1930-27.6.1989). 
Kannas on ollut aikoinaan Lauvuskylän keskeinen, 
iso tila ja talo. Puhuttiin manttaalitilasta. Kannak-
sella oli tuolloin iso pirtti, jossa mahtui ajelemaan 
pyörällä. Tuossa pirtissä asusteli paljon väkeä, vel-
jeksiä perheineen, huonemiehiä ja myös kulkumie-
hiä. Pirtin perimmäisessä nurkassa makasi Suuri-
Ukko (Heikki Piirainen s. 22.4.1841), joka oli talon 
emännän (Anna Maria 20.9.1875-26.11.1969) isä 
eli meidän Teino-isän ukki.

Suuri-Ukkoa sanottiin Marnikaksi, koska hän 
jatkuvasti marisi kaikille sieltä pirtin nurkasta. 
Kaisa-miniäkin sai kuulla Marnikan moitteita, kun 
Taimi nappasi tämän silmälasit päähänsä.

Äidin ja isän raskaimmat kokemukset olivat 
kolmen lapsen menehtyminen peräjälkeen 30-lu-
vun kulkutauteihin, hinkuyskään ja kurkkumä-
tään. Teuvo Aatos (18.1.1933-4.4.1935), Irja Esteri 
(16.3.1935-12.5.1936) ja Terho Tapani (17.6.1937-
28.12.1937).

Äiti puhui toisinaan näistä lapsista, kuinka Teu-
vo jo osasi puhua ja Irja oppi kävelemään, Terho 
jokelteli. Sieviä lapsia, sitten iski ”kuristajatauti”, 
tuli kouristuksia, hengenahdistusta, päästiin lääkä-
riinkin ja oltiin varmoja että lapsi paranee. Ei pa-
rantunut vaan tauti paheni. Isä teki pienet valkoiset 
arkut. Ja raskainta oli kantaa ne pienet arkut pois. 
Isällä oli suuret kyyneleet silmissä kun näistä pu-
huttiin. Kuolemaansa asti äiti hoiti lasten hautoja, 
joka kevät hän istutti lapsille valkoiset orvokit. 
Haudoista huolehditaan edelleen.

Sotavuonna syntyi Sirkka Tuulikki (12.8.1939-
2.4.2006). Maailma oli levoton, kesä oli kuuma ja 
outoja koneita lenteli taivaalla. Sodan alla ja sen 
sytyttyä marraskuun viimeisenä päivänä alkoi nä-
kyä punaisia valonloimotuksia itäsalolta. Seuraa-
vana päivänä tuotiin tieto, että oli lähdettävä heti 
evakkoon kohti Kuhmon kirkonkylää ja sieltä Sot-
kamoon ja Haapajärven Oksavalle. Äiti oli tuolloin 
32-vuotias, kuuden lapsen äiti, joista kolme oli 

Äiti-Kaisan sisarukset 50-luvulla, Armas, Siiri, 
Vieno, Kaisa, Aino, Matti.



24

kuollut ja nuorin Sirkka oli kolmikuinen. Isän te-
kemässä vauvanvasussa Sirkkaa kuljetettiin evak-
koon. Lehmät jäivät kotiin isän hoitoon, joista Pu-
nikki puski sarvillaan isää niin että hänet lähettiin 
rintaman sijasta perheensä luo. Rintama-asioita yri-
tettiin evakossa seurata, mutta kun rauha solmittiin 
ja maaliskuussa lähdettiin evakosta Kuhmoa kohti, 
ei ollut tietoa, oliko koti-Kannas enää pystyssä. 
Miehet hiihtivät etukäteen katsomaan ja näkivät 
että koti oli kunnossa. Kannasta oli kyllä pommi-
tettu, koska se oli suomalaisten sotilaiden käytössä. 
Talot olivat kuitenkin säilyneet. Jatkosodan aikana 
varauduttiin uuteen evakkoreissuun, mutta sitä ei 
tullut. Elämä jatkui. Seija Kaarina syntyi 8.1.1942, 
Meeri Inkeri 7.3.1944, Sisko Orvokki 5.12.1946, 
Maija Liisa 2.1.1950 ja kuopuksena Eija Marketta 
25.7.1951.

Lapsuus Kuhmossa Lauvuksen Kannaksella 
oli onnellista aikaa. Isän ja äidin yhteiselämä oli 
toista arvostavaa ja liitto oli sopuisa. Koska poikia 
ei ollut, tytöt olivat isän kanssa heinähommissa ja 
rantteella halonteossa. Lakan, mustikan ja puolu-
kan poiminta isän kanssa oli kesän tärkeitä työmai-
ta, sillä marjojen myynnistä saatiin hyvin rahaa. 
Kotitöissä äiti toimi työnjohtajana. Työpareittain 
lakaistiin lattiat, kopisteltiin matot, tiskattiin astiat, 
kuljetettiin lehmiä laitumelle, haettiin vettä het-
teestä ja järvestä.

Epärehellisyyttä, valehtelua ja varastamista pi-
dettiin suunnilleen kuolemansyntinä, siinä oltiin 
ehdottomia. Uskonasiat olivat äidille tärkeitä ja 

50-luvulla olikin tapana pitää joka vuosi SLEY:n 
kesäseurat Kannaksen pirtissä. Joinakin aikoina 
äiti kokosi sunnuntai-iltaisin meidät tytöt ympäril-
leen pirtin penkille, jossa laulettiin yhdessä Siionin 
Kanteleen lauluja. Laulaminen oli meistä ihan mu-
kavaa.

Tuohon aikaan Lauvuksella kyläiltiin säännöl-
lisesti sukulaisten ja kyläläisten luona. Lapsia oli 
paljon kaikissa kylän taloissa. Oli mukavaa kun 
Lapion väki tuli kylään hevosen reellä tai kärryillä 
ja heillä oli lapsia mukanaan. Kerran kesässä isä ja 
äiti kävelivät peninkulmien taipaleet salon poikki 
Jonkerin Sepposeen äidin siskon Ainon luokse, sa-
moin isän siskon luokse Kissaniemeen Sotkamon 
Tipasojalle. Tärkeä kyläilypaikka oli myös Siirin 
ja Taunon mökki Nurmeksen Lehtovaaralla. Tämä 
äidin sisko Siiri oli iloinen, rempseä täti-ihminen 
ja naurunremakkaa riitti kun sisarukset Siiri ja Kai-
sa tapasivat. Nurmespuolella Mujejärvellä kyläil-
tiin monessa äidin sukulaispaikassa, muunmuassa 
Nurkan talossa, Nurmivaarassa, Pöytävaarassa ja 
Rantalassa.

Äiti kävi mielellään myös Tuovin luona, joka oli 
isän serkku ja piti kauppaa Mujejärven Marjovaa-
ralla miehensä Arvi Korhosen kanssa.

Äitiä voi luonnehtia oman arvonsa tuntevaksi, 
jalat maassa olevaksi, tarmokkaaksi emännäksi, 
joka kannusti omia lapsiaan opin tielle ja pyrki-
mään eteenpäin elämässään. Kaikki tytöt pääsivät 
opinteille; kansanopistoon, keskikouluun, lukioon, 
ammattiopintoihin, yliopistoon. Meeri olikin Lau-
vuksen ensimmäinen ylioppilas.

Nuorimmatkin tytöt lähtivät maailmalle 60-
70 -luvun vaihteessa. Lehmät hävitettiin ja pellot 
pistettiin pakettiin. Isä ja äiti elelivät kaksistaan 
Kannaksella. Tuolloin oli jo vanhimmilla tytöillä 
perheet ja lapsia, joiden vierailut olivat tärkeitä ta-
pahtumia.

Kolme vanhinta tyttöä Taimi, Toini ja Sirkka 
asuivat perheineen Kuhmossa ja viisi nuorinta 
muualla Suomessa; Kaarina Pihtiputaalla, Meeri 
Pudasjärvellä, Sisko Tampereen seudulla, Maija 
Jämsässä ja Eija Turussa. Isä ja äiti matkustelivat 
lastensa luona. Kerran he halusivat lentää lentoko-
neessa ja se tapahtui Turusta Kajaaniin.

Sitten isä sairastui vakavaan tautiin ja melko 
lyhyessä ajassa hän menehtyi syöpään lokakuussa 
1973. Äiti jäi yksin Kannakselle. Tuossa vaiheessa 
äiti opetteli matkustamaan yksin ja hän tekikin mo-

Perhekuva vuodelta Kannaksella 1952, Äiti, Isä ja 8 tyttöä.
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net reissut linja-autolla ja junalla kaukana asuvien 
lastensa luokse. Lapset puolestaan kokoontuivat 
juhlapyhäisin kotiin Kannakselle.

Iän karttuessa asuminen Kannaksella kävi äidil-
le talvisaikaan työlääksi ja hän muutti 1979 kirkol-
le, herra Meriläisen vuokralaiseksi.

Muutamaa vuotta myöhemmin hän pääsi van-
hustentaloon Lepokynnäälle, missä asui kuole-
maansa asti. Lepokynnäällekin mahtui vieraile-
maan ja viettämään juhlapyhiä.

Siskolla ja Veikolla on monet mukavat muistot 
äidin ja anopin kanssa vietetyistä jouluista, pää-
siäisistä ja kesälomista sekä Kannaksella että Le-
pokynnäällä. Keväällä kun aurinko paistoi jo kirk-
kaasti, äiti alkoi kaivata Kannakselle ja muuttikin 
sinne kesäksi ja syksyllä taas takaisin kirkolle.

Äiti eli tyytyväisenä ja onnellista elämää. Hän 
oli kiitollinen puolisostaan, lapsistaan, vävyistään, 

lapsenlapsistaan, naapureistaan, sukulaisistaan. 
Yleensäkin äiti näki elämässä paljon kiitollisuuden 
aiheita ja surullisten tai harmillisten asioiden puhu-
misen hän lopetti usein sanomalla, että ”ei vaikuta 
muistella”.

Kannas oli isän syntymäkoti ja äidillekin kaik-
kein tärkein paikka. Se oli myös hänen kotinsa 66 
vuotta jossa hän ehti elää isän kanssa 45 vuotta per-
hettä kasvattaen ja työtä tehden. Äiti huomioi aina 
kun pikkulinnut kesän kynnyksellä ilmestyivät pi-
hapiiriin livertelemään ja kun ne taas syksyä koh-
den alkoivat parveilla muuttoa enteillen. Äiti nautti 
luonnon kauneudesta, katseli usein kesäistä tyyntä 
Lauvusjärveä ja ihasteli että ”voi tätä elämän kau-
neutta”. 

Teksti ja kuvat: Sisko Paloviita

Äiti-Kaisa 80-vuotisjuhlissaan Lepokynnäällä 1987 ympärillään tyttärensä 
Taimi, Toini, Sirkka, Kaarina, Meeri, Sisko, Maija ja Eija.
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Samalla puulla on kokoelma kertomuksia Alpo 
Haverisen omilta lapsuus- ja nuoruusvuosilta. Ne 
kuvaavat mehevästi elämänmenoa kuhmolaisessa 
syrjäkylässä 1940-60-luvuilla.

Perämoottori Larus, sarjakuvalehti Tex Willer ja 
pikku-ukkoja sisältävä, radioksikin kutsuttu laatik-
ko avarsivat kukin omalta osaltaan perukkametsis-
sä eläneen pojankoltiaisen maailmaa.

Pienempien ja suurempien arkisten tapahtumien 
ja kujeiden kautta peilautuu käsinkosketeltavasti 
suomalaisen yhteiskunnan kehitys: uusien maantei-
den kautta hevosella ajo vaihtui linja-autoon, mai-
don kuljetus helpottui veneen perämoottorin avulla 
ja suu pantiin välillä makeaksi skottitoffeella.

”Sitten se oli välähtänyt, kun olin pumppaamas-
sa ilmaa maitokärryn renkaisiin. TYKKI! Minä te-
kisin pyöränpumpusta tykin.”

Kirjoitukset ovat syntyneet viime vuosien kulu-
essa. Alunperin Kuhmon timoniemeläisten omaan 
kylälehteen, Timoniemen Nettiin.

Viime vuoden joulukuussa, Alpon 70-vuotissyn-
tymäpäivien lähestyessä päivänsankaria päätettiin 
muistaa yllätyslahjalla, ja kirjoitukset laitettiin yk-
sien kansien väliin.

Näin syntyi Samalla puulla -kirja.
”... Keitasella menin suoraan lehtihyllyille. Siel-

lä se oli, uusi lukematon Tex Willer! Olisi myös sa-
mankokoinen Villi Länsi ja isompi lehti Pecos Bill, 
mutta rahat eivät riittäisi kaikkien ostoon. Rahat 
olivat isän antamia, eikä meidän kotona ollut pal-
jon rahaa. Isä oli monta kertaa sanonut, että loru-
lehtiissä menevät rahat hukkaan ja parempi olisi 
lukea läksykirjoja. Kyllä isän hermot kestivät yh-
den lehden ostaa, mutta piti varoa ostamasta liikaa 
kerralla. Päätin ostaa vain Willerin ja rohkaistuin 
kysymään, että onko myytävänä koirapommeja ja 
paljonko ne maksavat, koska olin kuullut niiden pa-
mahtavan kovaa. Kyllä oli, mutta hinta oli suolai-
nen. Himotti päästä kokeilemaan ...”

Alpo Haverinen (s. 1945) on muutamia maa-
ilmalla vietettyjä vuosia lukuunottamatta asunut 
koko ikänsä Timoniemellä. Hänen vanhempansa 
olivat Martta (1905-1987) ja Vieno (1906-1975) 
Haverinen. Vieno oli syntynyt Iivantiiran Teeri-
lehdossa. Martta oli puolestaan Nivan Kaarneen 
Kyllösiä. He ostivat vuonna 1937 Sopala-nimisen 
talon, parin hehtaarin vuokratontilla. Heille syn-
tyi kolme tyttöä ja kolme poikaa, joista yksi kuoli 
evakkomatkalla.

Sotien jälkeen he anoivat asutustilaa valtiolta, ja 
saivat Sopalan ympäriltä reilut sata hehtaaria met-
sämaata. Vieno antoi tilalle nimeksi Kotakangas.

Kansakoulun Alpo kävi Nivan koululla, koska 
sinne oli lyhyempi matka. Hän palveli YK-jou-
koissa Kyproksella vuosina 1968-69 ja kouluttau-
tui metsätyönjohtajaksi Rajamäellä vuosina 1973-
74. Takaisin Timoniemelle ja Kotakankaalle Alpo 
muutti vuonna 1977.

Työuransa hän teki metsätalouden parissa, toi-
mien mm. työnjohtajana ja metsänhoitoesimiehenä 
Metsähallituksessa Kuhmossa. Eläkepäiviään hän 
viettää kalastellen, mökkeillen ja metsätöitä teh-
den. Hänen perheeseensä kuuluu vaimo ja kaksi 
aikuista tytärtä.

”... Paine ei helpottanut yhtään, kun äidin sisko 
tuli miehensä Eetun kanssa kylään ja kalastamaan 
meille muutamiksi päiviksi. Eetu ihmetteli, että 
mitenkä Vieno oli mennyt niin pöljän kaupan teke-
mään, jotta suomalaisen Laruksen ostamaan. Että 
siinä kyllä raha haukkasi paskaa. Amerikkalainen 
moottori se olisi pelannut kuin enkeli, tuommosen 
kanssa sitä noituu taivasosuutensakin. Isä puolusti 
valintaansa, että moottori oli halpa ja vähäruokai-
nen. Eetun mielestä moottori oli vähäruokainen, 
kun ei käynyt ollenkaan. Isä oli melko juro ja vähä-
puheinen koko vierailun ajan ...”

Teksti ja kuvat:Helena Haverinen
Sitaatit: Alpo Haverisen Samalla puulla-kirjasta

Samalla puulla 



27

Kirjan kirjoittanut Seppo Haverinen on kotoisin Änätinpään kylästä Kuh-
mosta. Hän on käynyt konttoriopiston Tampereella ja opiskellut Kainuun 
kristillisessä opistossa. Haverinen on valmistunut kansakoulunopettajaksi 
1970 Joensuusta. Myöhemmin hän suoritti myös erityisopettajan tutkinnon. 
Seppo Haverinen jäi eläkkeelle virkavuosiensa päätyttyä Kuuselan erityis-
koulun luokanopettajan virasta.

Ritva siskon kiitokset:

Hyvä Seppo! 
Seppo Haverinen on kirjoittanut omaelämäkerta kirjan. Se tuli painosta 
helmikuulla ja ainakin me sisarukset odotimme sitä kovin.
Mielenkiintoinen kirja se on lukea. Aino-siskomme oli lukenut sen samalta 
istuimelta. Hyvin on veli saanut asiat järjestyksessä kirjoitettua. 
Kun joskus Sepolle soittelin, niin sattui että hän oli surullisista muistoista 
kirjoittamassa ja mieli oli haikea. Kaiken kaikkiaan hyvä kirja, vaikka 
muistoja elämän poluilta jäi vielä varmaan paljonkin kirjoittamatta. 

Kunnioitettavasti 
Ritva-sisko

Seppo Haverisen kirja 
Halki elämän johdatuksessa

Seppo Haverisen Halki elämän 
johdatuksessa-kirjan kansi.

Seppo Haverisella ja edesmen-
neellä Sirkka puolisolla on 
lapsia kaikkiaan viisi.

Seppo Haverisen kirjan taka-
kansi.



28

1970- ja 1980 -luvuilla meillä kävi monena ke-
sänä Amerikan vieraita, Iikka Haverisen jälkeläisiä. 
Edward Samuelsson oli sillanrakentaja, joka kävi 
Kantolassa viisi kertaa. Hänellä oli aina mukanaan 
sukulaisia. Heitä kävikin 15 eri henkilöä ja jotkut 
kaksikin kertaa. He asustivat Kantolan yläkerrassa 
1-2 viikkoa. Retkeilimme heidän kanssaan sukulai-
sissa, talvisotapaikoilla ja Raatteen portilla ym.

Edward alkoi ehdotella, että mekin tulisimme 
vierailulle heidän luokseen ja lupasi ottaa meidät 
lentokentällä vastaan sekä majoittaa. Aikamme 
harkittuamme asiaa aloimme suunnitella matkaa. 
Meillä oli silloin vielä mullikoita navetassa, joten 
niille oli saatava hoitaja. Matkan valmistelut saatiin 
valmiiksi ja tuli monta soittoa ystäviltä ja onnentoi-
votuksia matkan onnistumiseksi. Kaikki olivat vä-
hän haikeina. Vielä viimeiset neuvot ja saunoimme 
lähtiessä. Maija ja Untokin muistivat matkalahjal-
la, joka oli valkoinen pitsinenäliina, Maijan itsensä 
virkkaamalla pitsillä.

Ajoimme omalla autolla Kajaaniin Liisan ja Vil-
jon luokse, he saattoivat meidät rautatieasemalle, 
josta nousimme yöjunaan klo 21.55. Saimme joten-
kuten nukuttua kolinalta ja aamulla olimmekin jo 
Helsingissä. Hanna, Ainon tyttö, oli vastassa ja hän 
piti huolta meistä lentoasemalle saakka.

Lentoasemalla kävimme kaikki muodollisuudet. 
Tullitarkastuksessa ihmettelimme Leon kohdalla 
piippausta, joten hän joutui tarkastukseen. Tuppi-
vyön solki ja silmälasikotelo kai sen aiheutti. Ai-
kamme odoteltuamme pääsimme nousemaan ko-
neeseen, joka oli Finnairin DC 10. Kone ei ollut 
täynnä ja tilaa oli mukavasti. Leo kävikin ottamas-
sa nokoset tyhjällä penkillä pitkällään. Kukaan ei 
sitä häneltä kieltänyt. Me otettiin vodkatotit, ettei 
jännittäisi. Ei ollenkaan pelottanut, vaan vähän jän-
nitti vatsanpohjassa se nousu. Ruoka tuotiin totin 
jälkeen ja sitten saimmekin torkkua miten halusim-
me. Matka kestikin New Yorkiin noin 9 tuntia. John 
F. Kennedyn kenttä alkoikin näkyä ja ihmettelim-
me lentokoneiden määrää ja kentän laajuutta.

Jännittävät hetket alkoivat lähestyä, koska mei-
dän oli osattava Minneapolisiin lähtevään konee-
seen. Helposti osasimme oikeaan bussiin, jolla pää-
simme North Westin lentoterminaaliin. Kone oli 
myöhässä noin 35 minuuttia. Lennettyämme neljä 
tuntia alkoi näkyä Minneapolisin valot. Kello oli 
noin 10 illalla ja väsymys haihtui nähtyämme kau-
niin suuren valomeren. Täytyy tunnustaa, että väsy-
neenä pelotti hieman. Suuri oli helpotus, kun kone 
vihdoin laskeutui ja pääsimme maankamaralle.

Vastassa olivat uskolliset ystävämme Edward, 
Eino, William ja Kathy. Kaikki olimme iloisia ja ai-
van kunnossa. He opastivat, että saimme laukkum-
me, jotka hieman viipyivät. Ajoimme Edwardin 
luokse, jossa Leona, Edwardin vaimo ja Hellen, Ei-
non ystävä ottivat meidät vastaan. Hetken seurus-
telun jälkeen kävimmekin jo levolle ja saimmekin 

Aika kultaa muistot. On aika 30 vuoden jälkeen kirjoittaa Amerikan matkastamme.
Muistelivat Saimi ja Leo Haverinen

Ainon, Leon ja Saimin Amerikan matka

Teksti: Saimi Haverinen  
Kuvat: Saimin ja Leon albumista

Leo ja Saimi lähdössä Amerikkaan
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nukutuksi melko hyvin. Sää oli noin +20 astetta, 
joten kuumuus oli hieman kiusana.

18.4 oli kaunis kevätaamu Minneapolisissa. Us-
komatonta mutta totta! Aamulla olivat Edward ja 
Eino käyneet aamupalalla jossakin ruokapaikassa. 
Heillä oli sellainen tapa. Me olisimme kaivanneet 
suomalaista kahvia, mutta Leona-rouva tarjosi 
meille Coca-Colaa, banaania ja muroja. Katse-
limme Edwardin taloa ja hänen askarteluvajaansa. 
Tauluja ym. koristelua oli seinät täynnä.

Noin klo 10.00 oli ohjelmassa ”miiting” jossa-
kin ravintolassa.

Edward oli tilannut ruuat ym. tarjoilut ja kut-
sunut muita Haverisia ja suomen sukua olevia. 
Meidän yllätykseksi siellä olikin noin 40 henkilöä 
meitä tapaamassa. He olivat englanninkielisiä ja 
Leokin sai kokeilla kielitaitoaan. Edward ja Eino 
olivat tietenkin tulkkina. Me yritimme kertoa heille 
Suomesta parhaamme mukaan.

Tilaisuuden jälkeen meille oli järjestetty tapaa-
minen Vilho Tammen luona. Hän oli eläkkeellä 
oleva suurlähetystön virkamies. He olivat rouvansa 
kanssa kumpikin syntyneet Suomessa. Heillä oli 
kaunis koti Anoka-kaupunginosassa. Siellä kahvit-
telimme ja kerroimme Suomen kuulumisia.

Iltapäivällä meillä oli ohjelmassa lähteä Menah-
gaan Edwardin autolla. Mukaan lähti myös Irene 
ja Ceryl tyttärensä ja miehensä Pettersonin kans-
sa. Ajelimme kahdella autolla peräkkäin 400 km 
Menahgaan. Siellä oli Haveristen sukupaikkoja, ja 
Esterin luona seuraava yöpaikkamme.

Pysähdyimme Mississippijoen latvahaaralla, 
jossa oli iso voimalaitos. Ilma oli kovin helteistä.

Lankalauantaina saavuimme Menahgaan (tar-
koittaa intiaanienkielellä mustikkaa). Esterillä oli 
hyvä talo, jossa pääsimme vihdoin levähtämään.

Esteri oli myös vieraillut meillä kaksi kertaa jo-
ten vuoroin vieraissa käydään. Hän oli Iikka Have-
risen nuorimman pojan Jalmarin leski. Hänen su-
kunsa Suomessa oli Sievissä, Jämsässä ja Markkula 
omaa sukua. Esteri oli hyvin huumorintajuinen, jo-
ten hän oli rattoisa seuranpitäjä.

Katselimme Haveristen vanhoja tiluksia. Iikan 
ensimmäisen talon hirsiä oli vielä säilytetty paikoil-
laan ja navetan hirsiä myös. Myös toisen talon ke-
hikko oli paikallaan, joka oli rakennettu vuosisadan 
alussa. Talo oli jo kaksikerroksinen lautarakennus.

Pääsiäisaamu oli kaunis. Söimme Esterillä aa-
mupalan ja lähdimme kirkkoon. He sanoivat sitä 

Leo Edwardin työpajassa

Eino Samuelsson, Helen Repo, Leo Haverinen, 
Edward Samuelsson ja Aino Kuusisto

Edward ja Leona Samuelsson, Aino Kuusisto, Helen 
Repo,Vilho Tammi, Eino Samuelsson, Saimi Haverinen ja 
rouva Tammi. (Kuvaaja: Leo Haverinen)
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Esterin kirkoksi. Se oli vaatimaton matala raken-
nus. Luterilaiseksi kirkoksi he sitä sanoivat. Siellä 
kirkot toimivat enimmäkseen hyväntekeväisyys- ja 
talkoovoimin, koska ei ole valtion kirkkoa.

Pappi oli Esterin tuttu ja hän halusi esitellä mei-
dät papille. Iltapäivällä oli järjestetty juhlat meidän 
kunniaksi. Ne olivat Vanhusten Centerissä, jossa 
he saivat käydä syömässä. Tilaisuudessa oli noin 
60 henkilöä. Ohjelma oli vapaata ja Leo piti siellä 
pienen puheen, jonka Edward käänsi englanniksi. 
Paljon oli myös suomenkielentaitoisia sukulaisia. 
Minäkin lausuin Aleksis Kiven Kaukametsän.

Laulettiin suomalaisia kansanlauluja. Syötiin 
paljon erilaisia salaatteja ym. ruokia. Kahvia oli 
myös ruuan kanssa. Siellä oli tapana tuoda kahvi 
ennen ruokaa ja se oli laimeampaa kuin Suomessa. 
Olimme Esterin luona kolme yötä.

Seuraavana päivänä retkeilimme Edwardin, 
Richardin ja Onni Samuelssonien kotitalolla, joka 
oli Onnin nimissä. Siellä oli iso asuin- ja navet-
tarakennus, jotka olivat autioina, mutta vielä hy-
vässä kunnossa. Pellot olivat paketissa. Vierailim-
me myös Edwardin siskon Aili Kankaan ja hänen 
miehensä Juhon luona New York Millsissä ja siellä 
vanhainkodissa, jossa Juho oli johtokunnassa. Siel-
lä oli paljon suomenkielisiä. Kävimme myös Joel 
Lempiäisen luona Watenassa. Hänellä oli siellä 
kirpputori. Joel oli myös Suomenkävijä ja vanhojen 
tavaroiden keräilijä. Ina Mäkisen luona taas söim-
me perunamuusia kotoisasti. Oli minun 44-vuotis-
syntymäpäivä.

                                                 

Esterin tytär oli myös Josphine Petersson, jon-
ka perheessä kahvittelimme. Miehensä George oli 
ruotsalaista sukua. Heillä oli kuusi lasta ja vielä 
maataloutta ja mullikarjaa. Josephine kertoi ompe-
levansa suomalaisia kansallispukuja. Heidän lapset 
olivat silloin vielä kouluikäisiä ja pienempiäkin.

Saimme heidät yllättäen vieraiksi yli 10 vuotta 
sitten ja heillä oli mukana tyttö ja poika, jotka oli-
vat jo aikuisia, Mike ja Deborach. He kävivät ensin 
Ruotsissa Peterssonin sukua etsimässä. Sitten he 
tulivat meille ja olivat neljä yötä.

Kävimme Raatteen Portilla ja he saivat kuulla 
talvisodan Raatteen taistelun englanniksi. Nuoret 
olivat kovin innostuneita ja Mike teki videon ja se-
losti sen samalla. Hän oli esittänyt sen Minnesotas-
sa ystävilleen.

Sitten takaisin Amerikkaan. Vierailimme myös 
Arttu Haverisen farmilla. Hänen vaimonsa Mary-
Ann on suomalaista Keräsen sukua, Muhokselta 
lähtöisin. Hän oli käynyt Suomessa kaksikin kertaa 
ennen naimisiin menoaan. Nyt hänellä ja Artulla oli 
iso perhe. Heille syntyi yhdeksän lasta ja nyt las-
tenlapsia on 38. Art Haverinen on jo kuollut, mutta 
poika jatkaa farmarina. Mary-Ann on suomenkie-
lentaitoinen ja olen hänen kanssaan kirjeenvaihdos-
sa.

Kylästely Menahgassa alkoi olla lopussa ja mei-
dän piti sanoa hyvästit sukulaisille. Edward kyydit-
si meidät seuraavaksi Viljamin ja Kay Haverisen 
luokse Minneapolisiin. Heillä oli sievä omakotitalo 
laitakaupungilla. Viljami oli ollut postin töissä, nyt 
eläkkeellä. Kay teki vapaaehtoistyötä kirkolle. Vil-
jami kävi myös Suomessa ja halusi meitä vuoros-

Keith Petterson, Leo Haverinen, Esteri Haverinen ja 
Aino Kuusisto Menahgassa.

Aino Kuusisto ja Aili Kangas New York Millsissä. 
(Kuvaaja:Saimi Haverinen)
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taan kestitä ja esitellä suurta kaupunkia.Kävimme 
suuressa eläintarhassa, sankarihaudoilla ja Hubert 
Humphreyn haudalla. Myös kävimme kirpputo-
rilla, jossa olisi ollut kauniita tammisia kaappeja. 
Kaupunkia katselimme iltavalaistuksessa jonkun 
nuoren hurjapään kyydissä. Melkein pelotti silloin. 
Viljami oli jo silloin melko sairas mies ja syksyllä 
hän jo kuolikin syöpään. Heti sen jälkeen heidän 
poikansa kuoli liikenneonnettomuudessa. Kaylla 
oli paljon surua silloin.

Vielä vierailimme Minneapolisissa Irene Pet-
terssonin perheessä. Hänkin oli Esterin tyttö, joka 
myös kävi meillä Kantolassa Esterin kanssa. Irenel-
lä oli kaksi tyttöä ja aikuinen poika. Toinen tytöistä 
oli kadonnut, eikä häntä ole löydetty. Irene hoiti 
hänen kahta poikaansa. Toinen tytöistä oli Ceryl ni-
meltään ja hänellä oli kolme tytärtä. Ceryl kirjoitti 

meille monet vuodet englanniksi, mutta lasten kas-
vaessa kirjeet harvenivat.

Olimme Viljamin luona neljä yötä. Lähtöpäivä 
lähestyi ja Edward oli järjestänyt meille saattopo-
rukan, joka odotti lentoasemalla niin kauan, että 
pääsimme taas koneeseen. Lensimme New Yorkiin 
ja siellä yksi lentokapteeni odotteli bussia päästäk-
seen oikeaan terminaaliin. Leo rohkeana miehenä 
alkoi kysellä, että onko tämä oikea pysäkki. Selvi-
si, että kapteeni oli menossa samaan terminaaliin 
jonne mekin. Hän tilasi taksin ja selitti meille, että 
tulee edullisemmaksi ajaa meidän kaikkien yhdes-
sä taksilla kuin bussilla. Iso musta taksikuljettaja 
tulikin heti ja me nousimme siihen kaikki, kapteeni 
etupenkille. Perille tultuamme musta mies kysyi 
meiltä, että mistä me olemme, me sanoimme, että 
from Finland, hän päästi röhönaurun. Leo antoi 
hänelle tippiä. Kapteeni sanoi, ettei olisi tarvinnut, 
kun hän antoi jo. Mies näytti olevan hyvillään.

Jälleen selvisimme virallisista tulliselvityksistä 
ja pääsimme Suomeen lähtevään koneeseen. Kone 
oli ahtaampi kuin tullessa. Lento kesti noin kahdek-
san tuntia. Olimme jälleen Kotisuomessa. Aino jäi 
Hannan luokse, mutta me Leon kanssa lähdimme jo 
päiväjunalla Kajaania kohti. Kävimme hakemassa 
Liisan ja Viljon luota auton ja lähdimme Kuhmoa 
kohti. Eläimet navetassa olivat selviytyneet hen-
gissä Antin ja Marjan hoidossa. Väsyneinä mutta 
onnellisina palasimme kotiin.

Tämä matka on parhaita matkoja mitä olemme 
tehneet elämämme aikana. Sisältöä siihen antoi-
vat kaikki sukulaiset ja ystävämme Minnesotassa. 
Ikävä heitä on. Paljon jo on poistunut paremmille 
metsästysmaille. Lämmöllä heitä kaikkia muiste-
lemme.

Kay ja William Haverisen miniä ja poika sekä lastenlap-
set Minneapolisissa. (Kuvaaja: Saimi Haverinen)

Aurinko laskee länteen suomalaisessa järvimaisemassa. 
(Kuvaaja: Anu Piironen)
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Pelko, nälkä, uupumus
Teksti: Jorma Haverinen • Kuvat Tuomas Haverisen albumi

Helmikuu 1943. Päämajan esityksen mukaisesti 
kenraalimajuri Raappana ja majuri Puustinen al-
koivat suunnitella Rukajärven suunnalla sijaitse-
van venäläisten Jeljärven suuren huoltokeskuksen 
tuhoamista. Huoltokeskus sijaitsi noin 20 kilo-
metriä Muurmannin radalta länteen ns. pistoradan 
varressa ja n. 50 km suomalaisten etulinjasta itään. 
Sissiretki päätettiin aloittaa 14. pv. maaliskuuta. 
Sissiosasto Puustiseen kuului 3 komppaniaa, jääkä-
riporukka ja divisioonan kaukopartio-osasto. Yh-
teensä n. 600 miestä.

Tapahtumat sijoittuvat 1943 maaliskuulle Ru-
kajärven suunnalle. Kertomus perustuu isäni Tuo-
mas Haverisen omakohtaisiin kokemuksiin. Hän 
uskalsi kertoa partiomatkojen kokemuksista vasta 
n. 40:n vuoden päästä. Naapurin isäntä Juuso Pulk-
kinen oli varoitellut punavalpon kätyreiden kysel-
leen, onko Tuomas kertonut jotain partioreissujen 
tapahtumista. Tuomas oli mukana kyseisen Jel-
järven huoltokeskuksen tuhoamisessa, josta tämä 
tarina kertoo. Hän oli mukana myös Muurmannin 
radan varrella sijaitsevan Maiguban rautatieaseman 
ja radan tuhoamisessa, sekä 14 vuorokautta kestä-
neessä vanginsieppauksessa Jyskyjärveltä.

Kuukauden ajan harjoiteltiin öisin 20 kilometrin 
hiihtolenkkejä. Joka kerta koottiin havuista kylän 
malli jäälle ja hyökättiin. Päivällä saatiin nukkua 
rauhassa. Kyllä me silloin arvattiin, että nyt on 
herroilla pitempi reissu suunnitteilla. Siinä sitten 
yhtenä iltana yksi komppania alkoi lakkoilla. Patal-
joonan komentaja majuri Puustinen tuli siihen ja 
tuumi, että täällähän ne sankarit lepää.

Tiedättekö mitä tästä seuraa jos teidät laitetaan 
sotaoikeuteen. Me siihen vastattiin, että ei lähde-
tä mihinkään ennen kuin ruuat paranee puolella 
ja lomille on päästävä. Kukaan ei puhunut mitään 
muuta. Asiat saatiin kuitenkin sovittua Puustisen 
luvattua, ettei niistä puhuta jälkeenpäin. Käski vain 
mennä muonan hakuun ja loma-anomusten tekoon.

Eipä siinä ehditty lomille, kun samana iltana tuli 
tieto reissuun lähdöstä. Jaettiin viiden päivän muo-
nat. Lihapurkkeja, vanikkaa, suklaata, kahvia soke-
ria ym. Vain kuivamuonaa. Ei mitään keittoruokia. 
Osa pojista alkoi välittömästi syömään eväitään. 
Oltiin sitä sen verran nälkäisiä. Varotoimenpiteenä 
herrat eivät sanoneet minne mennään. Venäläiset 
kuuntelivat puheluita ja varmaankin meidän jou-
kossa oli myös vakoojia ja ilmiantajia, koskapa ve-
näläinen tiesi aina etulinjan miehistön vaihdot.

Tuomas Haverinen lähdössä sinne jonnekin.

Helmikuu. Lähdossä Jeljärven harjoituksiin
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Lähdettiin autoilla Rukajärveltä etelää kohti. Se 
oli viimeinen Rukajärven suunnan porukka, mis-
tä sitten lähdettiin hiihtämään vihollisen puolelle. 
Majuri piti puhuttelun ennen lähtöä ja sanoi, että ei 
oteta ahkioita haavoittuneille. Ahkiot vain ammuk-
sia, räjähdysaineita ja lääkintämiesten tarvikkeita 
varten. Kenellekään ei apua anneta. Sama koskee 
myös häntä. Eikä oteta vankeja. Eikä niitä sitten 
otettukaan… Siinä kyllä mentiin kylmäksi. Kukaan 
ei puhunut mitään.

Oli jo pimeää kun lähdettiin hiihtämään. Aluksi 
hiihdettiin kymmenisen kilometriä järveä, välillä 
yksi pieni saari. Heti järven takana oli venäläisten 
varmistuslatu. Pisti vähän miettimään mitenkähän 
tässä meille vielä käy.

Kauempana oli myös varmistuslatuja, mutta ei 
niitä ollut äskettäin hiihdetty. Pysähdyttiin aamu-
yöllä levähtämään. Lepäiltiin siinä, syötiin ja kei-
teltiin kahvia. Vieläkään ei tiedetty, minne men-
nään. Saman päivän iltana lähdettiin jatkamaan 
matkaa. Seuraavana aamuna oltiin perillä. Tarkoi-
tus oli kyllä olla vasta myöhemmin päivällä, mutta 
hiihtovauhti oli sen verran kovaa, että oltiin perillä 
liian aikaisin. Venäläiset eivät tienneet meistä mi-
tään tähän mennessä.

Kokoontumispaikalta katsottuna näytti siltä, että 
eihän siellä ketään olekaan.

Puustisella oli alun perin suunnitelma hyökätä 
vasta illalla yötä vasten. Olin lähellä kuulemassa 
kun herrat kiistelivät hyökkäyksen alkamisen ajan-
kohdasta. Me oltiin jo aika hermostuneita siihen 
odotteluun ja jahkailuun. Sanottiin Puustiselle, että 

odota vain iltaa. Meillä on tässä valmis latu minne 
lähdetään. Puustinen kirjoitti jotakin tupakka-askin 
kanteen. Antoi sen lähetilleen vietäväksi radistille 
sähkötettäväksi divisioonaan. Majurin saatua vas-
tauksen sanoi hetken kuluttua, että puolen tunnin 
päästä tulee apua. Ei kertonut minkälaista.

Antoi samalla määräyksen, että hyökkäys alkaa 
kello 11. Tai punainen raketti merkiksi, jos rähinä 
alkaa aikaisemmin. Määräsi porukat asemiin odot-
tamaan. Maasto oli kumpareista ja aukeata siinä 
venäläisten huoltokeskuksen ympärillä. Päästiin 
hyviin hyökkäysasemiin kumpareitten suojassa.

Ennen yhtätoista alkoi ammunta venäläisten 
puolelta. Silloin lähdettiin ja vauhdilla, eikä pal-
jon kyyristelty. Hyvä oli lasketella suksilla myö-
tämäkeen. Venäläisiä alkoi vilahdella rakennusten 
ympärillä. Kaikki juoksentelijat ammuttiin. Jotkut 
piiloutuivat rakennuksiin. Tuhottiin siihen yksi 
kuorma-auto. Ehti kuitenkin yksi vihollinen ampua 
sotkamolaista Veikko Haverista mahaan. Veikko 
vain totesi, että voi miten kävi. Ei ehtinyt Veikko 
laittaa loma-anomusta. Muuan ukko oli kiivennyt 
rakennuksen vintille ja ammuskeli sieltä lautojen 
raosta. Pojat sanoivat, että mene sinä Tuomas ja 
ammu tuo ukko. Se oli varmaankin joku navettara-
kennus, koska vintille pääsi ajosiltaa myöten. Am-
musvarasto ammuttiin konepistooleilla tuleen. Eipä 
ollut lähelle menemistä, alkoi siitä semmoinen ilo-
tulitus. Kaikki rakennukset poltettiin maan tasalle 
tai räjäytettiin. Siinä meni hevostallit, heinävaras-
tot, ruokavarastot, ammusvarastot, jokunen traktori 
ja rautatietä monen kilometrin matkalta. Kiskon 
kappaleita vain vonkui ilmassa. Liekit roihusivat 
ja musta savu peitti taivaan. Ilmassa lensi kekäleitä 
ja kipinöitä. Tuli tarttui lumipukuihin. Kaverit niitä 
sammutteli, tai itse pyörittiin lumihangessa. Kaikki 
lumi suli ympäriltä. Vain mustaa vettä lainehti joka 
puolella. Puustisen käsky oli, että ei lopeteta tuho-
amista ennen kuin vihollisen tuli lakkaa.

Kokoonnuttiin sitten tappelun loputtua sovit-
tuun paikkaan. Alkoi kuulua lentokoneiden ääntä 
idästä päin. Kyllä siinä arveltiin, että nyt on peli 
pelattu. Huomattiin kuitenkin, että nehän ovatkin 
omia koneita. Tulituksen loputtua siihen tuli myös 
heti venäläisten pommikoneet pudottelemaan pom-
mejaan. Suomalaisten koneet pudottivat muutaman 
vihollisen koneen. Loput läksivät pakoon ja pudot-
tivat pomminsa jonnekin metsään. Ei niistä meil-
le tullut siinä tappioita. Keiteltiin kahvit ja syötiin 

Jeljärven taukopaikalla
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kenellä sattui olemaan jotain jäljellä. Paluumatkal-
la minä hiihdin pääjoukon mukana. Pitkään omat 
koneet seurasivat meitä. Venäläiset eivät yrittäneet 
tulla jäljestä. Tuli eteen niin jyrkkä särkän rinne, 
että piti nousta sivuttain tai sukset kainalossa kont-
taamalla ylös. Siinä mäen alla erosi Raevaaran 
komppania, sekä haavoittuneet ja huonokuntoi-
semmat eri porukaksi. Hiihtivät liian läheltä särkän 
kuvetta ja joutuivat suoraan venäläisten väijytyk-
seen. Heille kävi huonosti.

Meni kymmeniä vuosia rauhan teon jälkeen kun 
joukko suomalaisia veteraaneja kävi katsomassa 
hautapaikkaa. Siihen oli koottu Raevaaran komp-
panian haavoittuneet, jotka joutuivat aikaisemmin 
venäläisten väijytykseen. Eivät vieneet eteenpäin 
minnekään. Tämä hautapaikka oli aika lähellä 
väijytyspaikkaa. Siinä oli ollut venäläisiä miehiä 
ja yksi vanhempi nainen, jotka olivat olleet näke-
mässä vankien kohtalon. Suomalaiset kyselivät ve-
näläisiltä miten kaikki oikein tapahtui. Miehet eivät 
olleet puhuneet mitään. Nainen oli vain lähtenyt 
itku silmissä pois….

Tultiin sitten järven rantaan (Kuutsjärvi). Ei 
uskallettu mennä suoraan yli, vaan lähdettiin kier-
tämään järven lahtea. Hiihdettiin metsän puolella 
pari kilometriä, kun nähtiin, että joku mies maka-
si kuolleena järvellä. Tunnistettiin kuhmolaiseksi 
mieheksi. Sitten nähtiin toinen mies istumassa lah-
den jäällä. Tämä huuteli meille, että oletteko suo-
malaisia. Vastattiin, että ketäpä muitakaan. Pojat 

menivät katsomaan tarkemmin mikä miestä vaivaa. 
Miestä oli kidutettu ja oli erittäin huonossa kun-
nossa. Sanoi olevansa Kajaanin Maalaiskunnasta. 
Pyysi, että ampukaa hänet, johon me sanottiin, ettei 
ammuta omia. Lääkintämiehet tulivat sitten hoi-
vailemaan miestä ja laittoivat tyhjään ammusahki-
oon. Mies alkoi olla toipumaan matkan edetessä. 
Kuultiin myöhemmin, että venäläisten pieni partio 
oli hyökännyt sivusta ja ampuneet ahkion ja mie-
hen seulaksi. Omat miehet hautasivat miehen lu-

mikuoppaan ja peittelivät havuilla. Nämä 
miehet siunattiin myöhemmin kentälle 
jääneinä. Järvelle kaatunut ja haavoittunut 
mies olivat jostain syystä harhautuneet, 
sotkeutuneet pois pääjoukosta ja hiihtä-
neet harhaan. Hiihtosuuntakin oli ollut 
ihan väärään.

Jatkettiin matkaa. Porukka oli jo niin vä-
synyt, että kaikki eivät meinanneet pysyä 
pystyssä. Jäätiin lepäämään yhden mäen 
päälle. Oltiin kyllä tosi nälkäisiä. Tutkit-
tiin siinä taskun pohjatkin jos löytyisi edes 
vanikan murusia, sokeria tai kauraryynejä. 
Meidän jälkivarmistuksessa oli jääkäripo-
rukkaa ja divisioonan kaukopartiomiehiä. 
Jäivät varmistamaan kankaan reunaan 
suon laitaan. Nähtiin kun perästä hiihtää 
kymmeniä miehiä vasen lumipuvun hiha 
käärittynä kyynärpäähän asti. Meillä taas 

oli sovittu oikean käden hiha käärittynä. Hiihtotyy-
listä jo nähtiin, että nämä ovat venäläisiä. Suoma-
laiset hiihtivät sauvat ja kädet lähellä kehoa. Venä-
läiset taas kädet levällään. Venäläiset pysähtyivät 
siihen kankaan reunaan ja ruuhkautuivat tutkimaan 
meidän jälkiä. Kuulin kun jääkärit huutelivat, että 
mitä miehiä. Sieltä tuli epämääräinen vastaus. Sil-
loin jälkivarmistajat avasivat tulen, eivätkä venä-
läiset ehtineet ottaa edes aseita selästään. Kaikki 
kaatuivat siihen yhteen kasaan ja loput suolle. Niitä 
kaatui siihen varmaan kolme- tai neljäkymmentä. 
Lähdettiin sitten jatkamaan matkaa järven lahtea 
kiertäen.

Siitä oli vielä kymmenisen kilometriä metsä-
kannasta Ontajärvelle. Väsyneitä kun oltiin, niin 
tulihan siinä suun soittoa, että kuka se lähtee la-
dun aukaisuun. Joukkueen johtaja sanoi, että eipä 
purnata. Sotkamolainen Sirviön Unto, jermu mie-
hekseen, kova tappelemaan ja hiihtämään, tokaisi 
vänrikille, että älä soita suutasi. Hyvä kun pystyt 

 

         Kartan lähde: Onni Palaste Korpisodan sankarit 
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edes meidän hännillä hiihtämään pois. Sitten Sir-
viö katsahti minua ja sanoi, että lähde sinä Tuomas 
hänelle kaveriksi ladun aukaisuun ja tulkoon joku 
kompassimieheksi pitämään suuntaa kartan mu-
kaan. Vuoroin sitten aukaistiin latua. Vähän ajan 
päästä alkoi kuulua ammuntaa. Pieniä vihollisporu-
koita hyökkäili sivusta, mutta niille kävi köpelösti. 
Muuan mies tuli takaa ja sanoi, että jatkakaa vain 
matkaa. Yksi tuttu mies siinä kuitenkin haavoittui, 
mutta selvisi elävänä reissusta.

Tultiin sitten Ontajärven rantaan. Meitä oli siinä 
kaksi komppaniaa, jääkäriporukka ja kaukopartio-
miehet. Kolmas komppania oli mennyt eri reittiä. 
Venäläiset olivat jo rannalla odottamassa molem-
min puolin. Me siinä keskellä. Nähtiin kun ne veti 
heittimiä ja muuta aseistusta asemiin. Meidän 
komppania oli siinä etummaisena. Komppanian 
päällikkö Ahvenainen komensi porukkaa vähän pe-
rääntymään, ja sanoi, että odotetaan muuta poruk-
kaa kokoon. Lähdetään sitten oikein urakalla. Sitä 
ennen yksikään mies ei mene. Meni siinä porukka 
kyllä hiljaiseksi odotellessa. Kukaan ei päästänyt 
ääntäkään. Puustinen oli tilannut omat koneet suo-
jaamaan, eikä me tiedetty siitä mitään. Niitä tuli 
kahdeksan konetta ja Venäjältä päin. Luultiin niitä 
venäläisten koneiksi. Säikähdettiin pahemman ker-
ran, että tästä ei kyllä hengissä selvitä. Venäläiset 
kahden puolen rannassa odottamassa. Me siinä vä-
lissä ja vihollisen koneet tulossa päälle. Puustinen 
kyllä tiesi mitä koneita ne ovat. Sanoi, että koneet 
ovat kyllä omia. Koneet pommittivat ja tulittivat 
venäläisten asemat hiljaiseksi. Jäivät sitten kierte-
lemään suojaksi lähistölle.

Sitten lähdettiin ja lujaa. Porukka hajosi siinä 
jäällä. Kukin hiihti omaa latuaan, tai mistä no-
peimmin pääsi. Kilpahiihtohan siitä tuli. Jotkut 
painelivat kiireissään väärään suuntaan. Niille siinä 
huudeltiin, että tännepäin, tännepäin. Hyvä siinä 
oli hiihtää lumettomalla jäällä mistä vain. Taukoja 
ei pidetty. Omat koneet kiertelivät päällä ja suoja-
sivat meidän menoa. Ampui venäläinen kyllä jos-
takin kranaatinheittimillä ja tulittivat kauempaa 
konekivääreillä. Sitä oli kymmenisen kilometriä 
omalle rannalle. Melkein ilman tappioita siitä sel-
vittiin. Minäkin väsyin siitä umpiladun aukaisusta 
ja järven yli hiihdosta niin pahasti, että lumi näyt-
ti keltaiselta kun uuvahdin siihen omaan rantaan. 
Kaverit siitä vetivät telttaan. Nukahdin kyllä ihan 
välittömästi kaikki rensselit päällä. Meille oli va-

rattu lämmitetyt teltat valmiiksi. Ei siinä kukaan 
katsonut, onko oma teltta. Mentiin mihin satuttiin 
kaikkine kamppeineen. Herättiin sitten siihen kun 
jonkin ajan päästä alkoi kuulua kovaa ammuntaa 
ja huutoa. Säikähdettiin, että nyt otti ohraleipä kun 
luultiin, että venäläiset ovat tulleet perässä. Ne oli-
vat kuitenkin omaa eri komppaniaa.  Ammuskelivat 
iloissaan perille päästyään ja hengissä selvittyään. 
Nukahdettiin heti uudestaan.

Aamulla syötiin puuron tapaista. Maristiin ruu-
an huonoutta. Tuli siihen muuan töpinän upseeri ja 
tuumi, että mitäs täällä metelöidään. Silloin joku 
meidän miehistä hyppäsi ylös, otti konepistoolin, 
osoitti piipulla upseeria, vetäisi liikkuvat taakse 
ja karjaisi, että turpa kiinni. Siihen loppui puheet 
metelöinnistä. Lähetti kertoi myöhemmin, että 
komentajan luo tuli nöyrä mies. Oli kertonut, että 
meinasivat hänet melkein tappaa. Majuri siihen, 
että älä sinä mene niille suutasi soittamaan. Ne ovat 
minun miehiä ja ne ovat pahankurisia miehiä. Olisi 
ne varmaankin sinut tappaneetkin. Ovat olleet niin 
uuvuksissa, nälkäisiä ja vihaisia. Asia painettiin 
villaisella, eikä siitä kuulunut myöhemmin mitään. 
Autot tulivat sitten hakemaan meidät omiin yksik-
köihimme. Alun perin reissun piti kestää viisi vuo-
rokautta, mutta kestikin nelisen vuorokautta.

Suomalaisia kaatui tällä reissulla kolmisen kym-
mentä. Haavoittuneita puolen tusinaa. Kuhmolaisia 
kaatui ainoastaan yksi mies, joka löytyi ammuttuna 
Kuutsjärven jäältä. Kaikki muut kaatuneet kuului-
vat Raevaaran komppaniaan (kolmas komppania). 
Reissua pidettiin kuitenkin onnistuneena. Majuri 
Puustinen nimitettiin myöhemmin Mannerheim-
ristin ritariksi.

Paluu Jeljärveltä, läheltä majapaikkaa.
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Äitini kertomaa
Äitini kertoi, että Anna-mummo oli ollut pieni-
kokoinen, mutta hyvin ketterä ja ahkera. Ukkini 
sisko, eli äitini täti Eliisa Huotari os. Kyllönen, 
Hanhelan Liisa muistutti ulkonäöltään Annaa. 
Myös äitini serkku, Lyyti (Anna Lyyti Huotari 
27.3.1913-7.6.2008) lienee perinyt piirteitä Annal-
ta ulkonäköönsä.

Annan vanhemmat Jaakko Haverinen (5.3.813-
18.9.1858) ja Maria Heikkinen (18.6.1820-
4.11.1896) olivat asuneet Perttulassa huonemie-
hinä. Anna oli sittemmin ollut talossa piikana. 
Perttulan nuorimmainen poika Aleksi oli ilmeisesti 
ihastunut ahkeraan Annaan ja ottanut hänet puoli-
sokseen. Anna oli ollut taitava käsityöihminen. Hän 
oli kutonut pellavaliinat, lakanakankaat, virkannut 
ja neulonut, kutonut ja paikannut nuottaverkkoja.

Aleksi ja Anna rakensivat kodin Änätin rannal-
le Koukkeloon
Juhon palattua viisi vuotta kestäneeltä Amerikan 
matkaltaan, hän oli mennyt naimisiin 9.4.1911
Sanna Leena Kinnusen kanssa. Koukkelossa mi-
niän ja anopin työnjako oli sellainen, että Sanna 
miniä oli ahkeroinut pääasiassa navetalla ja Anna-
mummo-anoppi ja talon vanhaemäntä- oli touhun-
nut keittiössä.

Vielä kuolinpäivänsä aamuna Anna oli keittänyt 
kapakeiton, tehnyt ison leipätaikinan ja leiponut 
leivät. Leipää leipoessaan hän oli tehnyt taikinasta 
pieniä jauhokakkuja ja antanut niitä talon tytöille- 
Anni tädilleni ja äidilleni. Äitini oli tuolloin mel-
kein 7-vuotias. Iltapäivällä Anna oli tullut huono-
vointiseksi ja Sanna mummoni oli sijannut hänelle 
vuoteen, jossa Anna mummo oli sitten nukahtanut 
ikiuneen.

Sydänkö lie pettänyt, sillä viimeisinä elinpäivi-
nään Annalla oli ollut kipuja ”syönalassa.”

Anna-mummo Haverinen

Koukkelon rannasta Änätin selkää kohti 
(Kuvaaja: Raija Heikkinen)

s.13.11.1854 Kuhmossa
k.14.05.1924 Kuhmossa
Puoliso Aleksi Kyllönen
s.03.12.1858 Kuhmossa

 k.01.10.1940 Haapajärvellä, evakossa
Äitini isä/ukkini:

Juho Kyllönen eli Koukkelon Jussi
s.12.04.1886
k.23.01.1970

Puoliso Sanna Leena Kinnunen
s.06.05.1891
k.22.6.1966

Äitini
Sanni Elsa Sirviö, ent. Huotari, os. Kyllönen

s.17.06.1918
k.24.10.2012  Kuvaaja: Anu Piironen
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Marraskuu 2016
yhteiset juhlat 27.11.2016

isällä ja tyttärellä
Reino Haverinen täytti 70 vuotta ja 

Paula Haverinen 21 vuotta

Joulukuu 2016
24.12.2016

Eero Matti Haverinen täytti 70 vuotta,
Hämeenlinnan Rengossa

Tammikuu 2017
7.1.2017

Agneta Maria Haverisen jälkeläisiin 
on saatu uusi suloinen tyttövauva,

kun Minna os. Töyry ja Pasi Lyytinen saivat esikoisensa.
Lapsi kastettiin 5.3.2017 ja 

hän sai nimekseen Alisa Sirpa Susanna
Tiedon lähetti vanhempien luvalla lapsen isoisotäti Eeva Töyry.

Helmikuu 2017
2.2.2017

1-vuotissynttäreitään juhli perheensä kanssa
Roope Viljami Haverinen,

Samuli ja Jenni Haverisen poika.
Kuvaaja: Valokuvaamo Spottikuva

Sukumme juhlapäiviä 
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Maaliskuu 2017
19.3.2017

Lumikki Piiroselle  ja Niklas Vähä-Savolle
syntyi poikavauva.

Poikavauva on Anu Piirosen lapsenlapsi.

Huhtikuu 2017

15.4.2017
Elina ja Janne Honkakorpi saivat 
lauantaina 15.4.2017, klo 17.30 

pikku prinsessan. 
Tyttö painoi 3 115 kiloa ja 

pituutta vastasyntyneellä oli 49 senttiä.

Pikkuneiti on Elinan vanhempien, 
Raija ja Rauno Mannisen lapsenlapsi.

16.4.2017
Juuso Haverinen täytti 95 vuotta

Pentti Haverinen kaappasi Juuso Haverisen kainaloonsa 
viime kesän sukujuhlilla.
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Meeri ja Tauno Haverisen juhlia
Kuvat ja teksti: Martta Kaarina Laitinen

Meeri Kyllikki Haverinen os. Sormunen ja Tauno Haverinen 
avioituivat 27.8.1961.

Yhteistä korpitaivalta pariskunta on askeltanut kesän lopulla, täydet 56 vuotta, 
elämän myötä- ja vastamäissä.
Tänä keväänä, toukokuussa heillä molemmilla on juhlapäivät kun Meeri täyttää 
76 vuotta, 28.5.2017 ja siippansa Tauno täyttää 78 vuotta, 10.5.2017.
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Aino Kuusiston ja Liisa Koiviston vanhat kuvat

Kantolan Tuomas, Aino, Luokinvaaran Antti ja iloinen neiti 
(A. Kuusiston albumi)

Kantolan Johanna, Eemeli ja lapset 
(Aino Kuusiston albumi/Liisa Koivisto)
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Kantolan Johanna Haverinen, 
Lea Kuusisto ja Mirja 
(Aino Kuusiston albumi)

Kantolan Eemeli, Johanna, lapset ja lasten puolisot 
(Aino Kuusiston albumi)

Aino Kuusisto 
(Liisa Koiviston albumi)
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Tapahtumasta tulee kuluneeksi vuonna 2017 jo 140 vuotta.
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Jokaisen ihmisen pitäisi pitää kuntoa yllä kyky-
jensä mukaisesti. Tuollainen kaksi-kolme kertaa 
viikossa on sopiva määrä kävellä hölkätä hiihtää. 
Täällä Kuhmossa on mahtavat maisemat harrastaa 
liikuntaa. Järviä on on 421 lampia ja koskia luke-
maton määrä. UKK reittejä 230 kilometriä plus 
muut vaellusreitit. Laavuja ja tulentekopaikkoja 
yhteensä 103 kpl. Aukipidettyjä hiihtolatuja 85 ki-
lometriä.

Itse olen olen vaeltanut 12-vuoden aikana syk-
syisin kymmenille eri laavuille, reppu selässä, yh-
teensä noin 1500 kilometriä. Viime syksynä kävin 
22 eri laavulla kävellen 200 kilometriä.

Metsä ja luonto tuo mukavaa terapiaa arkiseen 
aherrukseen. Hiihtäminen on talvisin oiken hyvää 
kuntoilun kannalta. Siinä saa kaikki jäsenet liikun-
taa. Täällä on kaksi latukonetta pitämässä latuja 

auki ja ladut ovat erinomaisessa kunnossa. Toinen 
kone huolehtii järviladuista ja toinen maastoladuis-
ta. Itse olen hiihtänyt 12-vuoden aikana 15000 kilo-
metriä, mikä on keskimäärin 1250 km talvea kohti.

Syksyisin vaeltaessa peruskunto paranee, joten 
hiitäminen kunnonpuolesta alkaa sujumaan. Ke-
väällä tulee hiihdettyä pitempiä lenkkejä kun on 
hyvät ilmat, keli ja kunto.

Kävelijät ja hölkkääjät älkää laittako jalkaan 
halpoja lenkkareita, sillä niillä saa vain jalat pilal-
le. Kuntohiihtäjille karvapohjasukset ovat mainiot, 
niin ei tarvitse äheltää pitovoiteitten kanssa. Kaikil-
le lehden lukijoille toivotan hyvää kesää ja tervetu-
loa Kumoon kuntoilemaan.

Terveisin 
Reino Haverinen

Hallitus Reinon mietteet

Kuva: Anu Piironen
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Laskiaissunnuntaina 26.2. runsas määrä Pelto-
ahon Haverisia kokoontui viettämään ulkoilu-
päivää Lehmivaaraan.

Paikalla oli Peltoaholaisia neljässä polvessa, 
muutamia muita sukulaisia sekä lasten kaverei-
ta. Kaiken kaikkiaan osanottajia oli 42.

Tapahtumassa laskettiin mäkeä, paistettiin mak-
karaa, ajeltiin moottorikelkoilla tai muuten vain 
sukuloitiin. Suosikeiksi nousi moottorikelkoilla 
ajelutus, ja mäenlaskussa ykköseksi nousi suurella 
metsäkoneen sisäkumilla laskeminen.
Peltoahon laskiaismäet ovat muodostuneet jo pit-
kään jatkuneeksi perinteeksi. Ensimmäistä kertaa 
se järjestettiin vuonna 1999.
Tapahtuma säilyttää silti suosionsa vuosi vuodelta.

Peltoahon mäenlaskutapahtuma

Peltoaholaisia neljässä polvessa laskiaispäivän vietossa Lehmivaarassa. 
(Kuvaaja: Hannu Haverinen)

Teksti: Aino-Maria Haverinen

Kuva: Anu Piironen
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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.e.haverinen@gmail.com

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

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

Maija Marja Leena Haverinen
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

Sylvi Haverinen, kirjanpitäjä
Leinikkitie 32 A 
01350 VANTAA
p. 040 556 0160
sylvi.haverinen@gmail.com

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

JÄSEniSTön SÄHKöPoSTioSoiTTEET 
SyLVi HAVERiSELLE

Haveristen sukuseuran jäsenistön sähköpostiosoitteita kartoitetaan. 
Jos et ole vielä ilmoittanut omaa sähköpostiasi sukuseuralle, niin 
toimi ripeästi.
Lähetä e-osoitteesi uudelle kirjanpitäjälle Sylvi Haveriselle, joka 
huolehtii yhdistyksen pankkiasioiden lisäksi myös jäsenasiat.

Sylvin yhteystiedot: 
jasenasiat@haveristensukuseura.fi
tai
sylvi.haverinen@gmail.com

Haveristen sukuseuran hallitus 2017
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Menneisyytemme itsestämme ja suomen kansa-
kunnasta on paljolti kaikkien tiedossa ja tiedostet-
tu. Sitä vastoin sukumme taustat ovat vielä osittain 
hämärän peitossa ja arvailujen varassa. 

Taustamme 1450-luvun paikkeille on selvitet-
ty ja isä – poika linja on olemassa melko tarkasti. 
Tämä tieto pohjautuu kirkonkirjoihin, veroluette-
loihin ja käräjäpöytäkirjoihin. Tieto antaa virallisen 
selityksen sen ajan virkamiesten meille jälkeensä 
jättämästä aineistosta. 

Aika oli aiemmin erilainen kuin nykyisin. Ihmi-
set asuivat toisenlaisissa kokonaisuuksissa talouk-
sissa ja lähiympäristössä. Talonväki, piiat, rengit, 
kulkuväki ja ”Eino Leinot” yöpyivät ja oleskelivat 
samassa pihapiirissä. Näistä syntyi luonnollista tie-
tä aivan uusia sukupuita, joiden tausta virkamies-
papereista ei käy selville.

nämä asiat olivat salatut
Nyt aloitetut DNA-tutkimukset avaavat uudet por-
tit myös tähän maailmaan. Emme tainneet kaikki 
ollakaan niin puhdasta jälkeläissukua, kuin luultiin. 
Nämä kaksi tutkimussuuntaa, eivät ole toisiaan 
poissulkevia – ne täydentävät toisiaan ja lisäävät 
mielenkiintoisia ”oksia” sukupuuhumme ja toisiin 
sukuihin. Olemme lähteneet sukuseurassamme 
tutkimaan DNA- taustojamme ja katsomaan esi-
isiemme tekoja myös ”pirttipuuhissa”!

Kesän 2015 kohokohta oli Hämeenlinnan Au-
langolla vietetty sukuseuramme kesäpäiväjuhla. 
Saimme kokea erityisen lämminhenkisen ja hyvin 
suunnitellun juhlan, jossa oli huomioitu kaikki yk-
silöt ja meidän yhteenkuuluvaisuus sukuumme.

Ohjelma oli rakennettu ammattimiesten johdolla 
”papista rikosylikomissaarioon”, erinomaiseksi ja 
kilpailuissa ei näistä syistä lahjontaa havaittu – peli 
oli rehellistä! 

Vuoden aikana loimme perustaa toimintamme 
tehostamiseksi nettisivujen uudistamisessa, lehden 
julkisivun parantamisessa ja omassa sisäisessä toi-
minnassa. 

Erityistä kiitosta ansaitsevat rivijäsenille näky-
mättömän työn tekijät, reipas sihteerimme Anne 
Karvonen ja Manu. 

Mauno Manu Haverinen on se dynamometri, 
joka sai meidät liikkeelle monessa asiassa ja he-
räämään ruususen unista tähän päivään ja havaitse-
maan toimintamme puutteet monessa asiassa. 

Esi-isien pirttipuuhat

Teksti: Esko Haverinen Kuva: Mauno Haverinen

Esi-isien vanhoja pirtti- ja pihatyökaluja.
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Haveristen sukuseura ry
Taulukko1

Sivu 1

HAVERISTEN SUKUSEURA RY

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.1015

VARSINAINEN TOIMINTA

Kirjan II kulut 479,72

Lehden toimitus

Toimistokulut 227,40 821,22

Pankin kulut 81,35 145,31

Kokouskulut

Edustuskulut 780,00

Muut kulut

Varsinaisen toiminnan tulos

VARAINHANKINTA
Tuotot
Saadut jäsenmaksut

Myynti 453,50

Arpajaistuotot 446,00

Korkotuotot 7,69 9,95

Muut tuotot 0,00 0,00

Kulut
Jäsenrekisterin kulut 333,56

Varaston muutos 272,45

272,45

Varainhankinnan tulos

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

3 113,00 2 622,85

2 793,05 1 138,72

1 182,00 1 756,70

8 656,52 6 484,80

4 740,00 4 210,00

1 073,20

6 266,89 4 673,45

1 141,65

1 475,21

4 791,68 4 401,00

-3 864,84 -2 083,80

Kuvat: Mauno Haverinen



48

Haveristen sukuseura ry
Taulukko2

Sivu 2

HAVERISTEN SUKUSEURA RY

TASE 31.12.2016 31.12.2015

VASTAAVAA

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

Varasto

Rahat ja pankkisaamiset

Kuhmon Op

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Muut rahastot

Lahjarahasto 56,73 56,73

Edell.tilik.ylijäämä

Tilikauden yli-/alijäämä

VIERAS PÄÄOMA
Siirtovelat 0,00 0,00

0,00 0,00

1 897,07 3 038,72

1 897,07 3 038,72

5 987,96 8 711,15

7 885,03 11 749,87

11 693,14 13 776,94

-3 864,84 -2 083,80

7 885,03 11 749,87

7 885,03 11 749,87

Haverisia sukuseuran 30-vuotisjuhlan, 
juhlapäivällisellä heinäkuun viimeisenä 
lauantaina 2016. (Kuva: Anu Piironen)

Haveristen sukuseuran iltajuhlassa soitti 
paikallinen puhalliorkesteri. Paula Haveri-
nen soittamassa orkesterissa reunimmai-
sena vasemmalla.
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Haveristen sukuseura ry
TalousarvioehdoTus

Kuva: Jorma Korhonen

KULUT v.2016 Toteutunut Arvio 2017
Pyällyspuu 2500,00 3113,00 2500,00
Toimistokulut 800,00 227,40 500,00
Pankin kulut 150,00 81,35 250,00
Kokouskulut 2500,00 2793,05 1000,00
Muut kulut 1000,00 1182,00 400,00
Kirjan valmisteluun 3000,00 479,72 3000,00
Jäsenrekisteri                                                                                                  333,56 100,00
Edustus /varasto 1921,65

9950,00 10131,73 7750,00

VARAINHANKINTA
Saadut jäsenmaksut 4200,00 4740,00 5800,00
Myynti 500,00 1073,20 500,00
Arpajaistuotot 446,00  
Kirjan ennakkomaksut
Korkotuotot 7,69
Muut tuotot

4700,00 6266,69 6300,00
Erotus 5250,00 3865,04 1450,00
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Kuva: Mauno Haverinen

Kokouskutsu
Haveristen sukuseura ry:n vuosikokoukseen

aika: lauantaina 5.8.2017 klo 12.00 alkaen
Paikka: Palvelutalo sarahovi, laukaantie 6, 41340 laukaa

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 2016 toimintakertomus
7. Esitellään vuoden 2016 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
9. Esitetään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017
10. Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2017, tiedoksi /vahvistaminen
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 2018 vuosikokouksen pitopaikka
18. Muut esille tulevat asiat
19. Kokouksen päättäminen

PRO GENES

Kuva: Anu Piironen
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Toimintasuunnitelma vuosille 2017 - 2018

Haveristen sukuseuran toimintaa ohjaa seuran sään-
töjen 2 §, jonka mukaan seuran tarkoitus on selvit-
tää suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvaisuutta, 
järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä, 
kursseja, sekä kerätä ja arkistoida sukua koskevaa 
tietoutta. Lisäksi tietoutta sukuseurastamme ympä-
röivään yhteiskuntaan lisätään.

Sukuseuran vuosikokouksessa tuotiin esille tar-
ve tehdä toimintasuunnitelma kahdelle seuraavalle 
vuodelle. Laadimme suunnitelman.

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan toimeen-
panemaan sukukokouksen päätöksiä. Varsinaiset 
vuosikokoukset pidetään joka vuosi ja aina kahden 
vuoden välein, kokouksen yhteydessä vietetään 

jäsenistön kesken sukuseuran kesäpäivät kaksipäi-
väisinä. Vuonna 2017 pidetään vuosikokous Lau-
kaassa ja vuonna 2018 vuosikokous ja kesäpäivät 
Kesälahdella, paikallisten jäsenten myöhemmin 
valitsemassa paikassa.

Sukuseuran matka vuonna 2017 suuntautuu Ah-
venanmaalle kesäkuussa. Tarkempi matkasuunni-
telma ilmoittautumisineen on nähtävissä muun mu-
assa facebook-sivuillamme, nettisivuilla ja tämän 
lehden sivulla 5.

Vuoden 2018 matkasuunnitelmaesityksiä ote-
taan vastaan.

Osallistumme kainuulaisten sukuseurojen toi-
mintaan ja annamme heille oman panoksemme su-
kujuhlien ohjelmistoon.

Sukuseuran jäsenrekisteriä täydennetään muun 
muassa sähköpostiosoitteilla.

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

Tiedotustoiminnassa jatketaan Pyällyspuu-
lehden julkaisua, johon pyydetään yhä useampaa 
seuran jäsentä tuomaan oman rikkaan artikkelipa-
noksensa.  

Haveristen sukuseuran kotisivuja hyödynnetään 
entistä enemmän sähköisen tiedonkulun levittämi-
seen sukukunnan keskuudessa ja kirjallisen mate-
riaalin arkistoinnissa. Internet sivuilla on jo suku-
kunnastamme kertovaa kuvagalleria.

Sukuseuramme kirjasarjan seuraavaa osaa edis-
tetään sukututkija, filosofian maisteri, Ari Koleh-
maisen antaman ammattiosaamisen ja taidon avus-
tuksella. Kirja pyritään saamaan valmiiksi kesäksi 
2018. Markkinointi, mainostus ja myyntityö aloite-
taan 2017 – 2018 aikana. Jo ilmestyneen Haveris-
ten Kirjan I-osan lisäpainatustarve kartoitetaan ja 
toteutetaan.

Esko Haverinen

Kuva: Mauno Haverinen
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Toimintakertomus vuodelta 2016 

Haveristen sukuseuran toimintavuosi oli seuran 
juhlavuosi, sukuseuran täyttäessä kunniakkaat 30 
vuotta. Juhlallisuuksia vietettiin kotikaupungis-
samme Kuhmossa, Kuhmotalossa 30.-31.7.2016. 
Juhlallisuuksiin sisältyi paljon paikallisten järjes-
täjien toimeenpanemaa ohjelmaa, tutustumiseen, 
musiikkiesityksineen ja lopuksi pidimme vuosiko-
kouksen.

Vuosikokouksessa tuli esille asioita, joita tulee 
ottaa tulevassa toiminnassamme huomioon. Eräs 
tärkeä asia oli, jotta toimintasuunnitelmamme pi-
täisi laatia kahta tulevaa vuotta varten. Vuosiko-
kouksemme on perinteisesti vuoden puolivälissä 
ja näin ollen puoli vuotta on jo kulunut, kun hy-
väksytään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma. 
Esitys oli erinomainen ja se tullaan huomioimaan. 
Lisäksi esitettiin erilaisen sukuseuran lahjaesineit-
ten hankintaa, myyntitarkoituksessa. Jäsenistömme 
oli erittäin aktiivinen vuosikokouksen asioitten kä-
sittelyssä.

Vuosikokouksessa hyväksyttiin edellisvuoden 
tilit ja vahvistettiin vuoden 2016 toimintasuunnitel-
ma sekä tulo- ja menoarvio. Jäsenmaksuksi vuonna 
2016 hyväksyttiin 20 euroa.

Puheenjohtajana jatkaa Esko Haverinen ja ero-
vuoroisista hallituksen jäsenistä Veikko Haverinen 
ja Reino Haverinen valittiin uudelleen.

Muut hallituksen jäsenet ovat Mauno Haveri-

nen, Martti Haverinen, Martta Haverinen, Marja-
Leena Haverinen. 

Sihteerinä ja Pyällyspuu-lehden päätoimittajana 
on Anu Piironen.

Kirsti Kärnä toimi kirjanpitäjänä ja Sylvi Have-
rinen jäsenrekisterin hoitajana.

Hallitus kokoontui erilliseen kokoukseen kaksi 
kertaa, toimeenpannen täytäntöön sukukokouksen 
päätöksiä. Osallistuimme huhtikuussa Paltamossa 
sukututkimustilaisuuteen ja marraskuussa Kuhmon 
150-vuotisjuhlallisuuteen.

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 jatkettu ponnek-
kaasti. Teimme sopimuksen sukututkija, filosofian 
maisteri Ari Kolehmaisen kanssa kirjan saamiseksi 
lopulliseen muotoon. 

Sukuseuran jäsenrekisteriä on ylläpidetty perin-
teiseen tapaan ja jäsenistön määrä on pysytellyt en-
tisellä tasolla, noin 245 jäsentä.

Tiedotustoiminnassa on jatkettu Pyällyspuu-leh-
den julkaisua, lehti ilmestyy vuosittain. 

Sukuseuran Internet sivujen osoite on  
www.haveristensukuseura.fi  

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

Esko Haverinen

Kuva: Mauno Haverinen



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 

Kuva: Mauno Haverinen



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.e.haverinen@gmail.com

jäsenasiat 
Sylvi Haverinen
Leinikkitie 32 A
01350 VANTAA
sylvi.haverinen@gmail.com

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

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

Haveristen sukuseuran lehden julkaisee 
Haveristen Sukuseura ry.

Pyällyspuu lehden päätoimittaja 
Anu Piironen
Teerentie 6 A 7
70820 KUOPIO
anu2piironen@gmail.com
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