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Haverisen sukuseura ry
Kesäjuhla ja vuosikokous 28-29.7.2018

PajarinHovissa Kiteellä

Ohjelma

Lauantaina
28.7.2018

11.00-13.00 Ilmoittautuminen ja tulokahvi
13.15 Viirin nosto ja sukulaulu

13.30 - 15.00 Tutustuminen alueen nähtävyyksiin
15.00 Kuulantyöntö ja tikkakilpailut

17.00 Päivällinen
18.30-20.00 Iltaohjelma ja arpajaiset

21.00 - Vapaata iltaohjelmaa, tanssia, karaokea

Sunnuntaina
29.7.2018

7.00 Aamiainen huoneissa majoittuneille ja muillekin maksua vastaan
9.30 Kirkkoon lähtö; omilla autoilla tai bussikuljetuksessa, matka noin 15 km

9.50 Seppeleenlasku sankarihaudalle
10.00 - 11.00 Kirkko

11.30 Lounas
13.00 Vuosikokous

Majoituksen jokainen varaa itse puh +358207425770.
Lähiympäristössä on lisäksi paljon eri majoituskohteita; mm Karjalan Kievari

Ruokailut päivällinen ja lounas yht 45 euroa (pelkkä päivällinen 30 euroa) makse-
taan ilmoittautuessa käteisellä.

Piha-alueella ilmainen parkkialue mm autoille, asunto-autoille ja matkailuvaunuille.

Ilmoittautuminen ennakkoon 
kirsti.karna@suomi24.fi tai +358407589965 myös tekstiviestillä

esko.haverinen@pp2.inet.fi tai +358408495397 myös tekstiviestillä
13.7.2018 mennessä.
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Arvoisat Haveristen sukuseuralaiset ja 
kaikki sukuumme kuuluvat

Vuosien kuluessa ja arvostuksia ajatellessa, su-
kukuntaan ja siihen yhteisöön kuuluminen tulee 
väistämättä meille suurimmalle osalle ihmisiä 
aina vain tärkeämmäksi. Katsontakantoja voi olla 
tietysti monenlaisia, mitä siinä ketäkin eniten su-
kukuntaisuus kiinnostaa. Toisilla kudonta, käsi-
työt, metsästys, kalastus, uskonto tai muutoin vain 
muistelut menneistä ajoista tai ihmisistä.

Me Haveriset olemme kuitenkin mielestäni Kari 
Tapion laulun sanoin; ”on siinä itsepäinen kansa”. 
Muistelukseni varhaislapsuudesta on niistä ajois-
ta kun aikusten ajanvietekorttipelitkään eivät aina 
sujuneet ilman rähinöitä, saati heinän seivästykset 
yms. Lapsen silmin katsottuna joskus kahinoita 
riitti. 

Lapsirikkaus on kuulunut yhtenä ominaisuutena 
sukumme perintöön monissa perheissä, tarkoitan 
määrää. Samanlainen ilmiö on ollut havaittavissa 
niin Kuhmossa, kuin Kesälahdella. Se tapakulttuu-
ri yhdistänee meidät entistä paremmin samaan su-
kuyhteisöön paikkakunnasta riippumatta, sanokoot 
DNA:t mitä tykkää!

Jo aikaiset esi-isämme lienevät antaneet meille 
Haverisille lähtökohdiksi tämän Suomen-niemen 
erämaiden kaskimaitten raivaamisen, metsästys- ja 
kalastuskulttuurin ylläpitämisen; elinehtona, jota 
työsarkaa on riittänyt aikalaistemme isille ja äi-
deille saakka.

Tänä päivänä nuo hommat lienevät pääosin 
vaihtuneet nykyaikaiseen elämänmuotoon, kuiten-
kaan maanläheistä elämänmuotoa hylkäämättä.

Meillä monilla harrastukset kulkevat edelleen 
luonnon lähellä metsissä ja kalavesissä. Monet 
ahkerat Haveriset viljelevät ammattinaan maata ja 
pitävät karjaa, kasvattavat uusia sukupolvia oppi-
maan ja ottamaan elantoa sieltä, mistä esi-isämme 
myös sen tekivät. Toivottavasti tämä elämänmuoto 
saa jatkua pitkälle tulevaan. 

Sukuseuramme mennyt vuosi oli välivuosi, pi-
dimme vuosikokouksen Laukaassa, kokouksessa 
oli paikalla 5 seuramme jäsentä.

Toimintamme keskiössä on kirjamme 2. osan 
valmistumisen aikaansaaminen. Työ on monimuo-
toisen hankalaa monista erisyistä. Nyt olemme 
päättäneet hallituksessa, jotta kirja laitetaan val-
miiksi joulumyyntiä varten. Markkinointi ja siihen 
liittyvät monet toimenpiteet aloitetaan huhtikuussa 
ja kesäjuhlien aikana heinäkuussa aloitetaan en-
nakkomarkkinointi.

Kesäjuhlaamme ja vuosikokoukseen Kiteen Pa-
jarinHovissa, toivon mahdollisimman monen su-
kuseuramme jäsenen osallistuvan.

Hyvät sukuseuramme jäsenet
Menneitä vuosia muistellen ja pitkälti sukuseu-
ramme toimintaa johtaneena, en voi olla ylpeile-
mättä tätä sukukuntaa. Olemme pitäneet yhtä ja 
arvostaneet toisiamme, toimiessa päätöstehtävissä 
hallituksessa, ratkoessa asioita monista matka-
suunnitelmista, tulevaisuuden suunnittelusta ja ta-
loudesta; jäsenkuntamme on aina ollut takanamme. 

Aika kuluu ja aikausi vaihtuu vuosi vuodelta. 
Minun aikani sukuseuran puheenjohtajana on tul-
lut tiensä päähän. 15 vuotta ja noin puolet koko su-
kuseuran ajanjaksosta riittää yhdelle henkilölle. On 
aika vaihtaa enemmän virtaa ja ajatuksia tulevai-
suuteen omaava henkilö johtamaan sukuseuramme 
toimintaa.

Kiitän erityisesti kaikkia aikanani mukana ol-
leita hallituksen jäseniä taustatuesta toiminnalleni. 
Kiitokset kuuluvat myös kaikille toimihenkilöille, 
jotka ovat toiminnssa mukana olleet ja edesautta-
neet sukuseuran toimintaa.

Toivotan kaikille sukuumme kuuluville hyvää 
kesää ja kaikin tavoin onnea tulevaisuuteen!

Teksti: Esko Haverinen

Puheenjohtaja 
Esko Haverinen
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Tarjoamme n. 70 hengen ryhmällenne PajarinHovin palveluita seuraavasti: 

Hotellimajoitus: 
110,00 eur/ hlö/ vrk, majoitus 1h huone 
65,00 eur/ hlö/ vrk, majoitus 2h huone 
55,00 eur/hlö/ vrk, majoitus 3h huone 
Majoitus sisältää:  majoituksen , aamiaisen, kylpyläkäynnit 
(on mahdollista sekä tulo-, että lähtöpäivänä) 

Kokous tarjoilut ja tilat 65e/hlö 
Ensimmäinen päivä: Lounas, kahvi ja makea 
Toinen päivä: Lounas, kahvi ja makea 

Pajarinhovin Kylpylä – Spa 
PajarinHovin Kylpylä-Spa avattiin asiakkaille huhtikuussa 2010. Sauna-, 
pukuhuone- ja allasosasto on pinta-alaltaan yhteensä n. 2300m2, allas-
osasto n. 1500 m2. Allasosastolla on 3 suurta liukumäkeä, suuri lastenal-
las, rata-allas, uima-allas hierontapisteineen ja porealtaita. Pukukaapit 
toimivat 2 euron kolikoilla, joka palautuu pois lähdettäessä. 

Ravintola Pajarinhovin noutopöytä klo 11-19 (su 11-18)
5 erilaista alkusalaattia,  keitto, 2-3 lämminruokavaihtoehtoa, leipälajitelma ja levitteet, 
kotijuomat,  jälkiruoka, kahvi tai tee 

Kiteen Eläinpuisto – Kitee ZOO 
Kiteen Eläinpuisto on maamme neljänneksi suurin eläinpuisto, lajeja on 
n. 50, eläimiä 200, kahden kilometrin mittaisen maisemapolun varrella. 
Eläinpuistomme on auki ympäri vuoden, tarkemmat aukioloajat netti-
sivuillamme. 

Annamme mielellämme lisätietoja. Varauksen voi tehdä meille sähköpos-
tilla tai puhelimitse, varausta tehdessä mainittava tästä hintatarjouksesta. 
Lisätietoja voi myös tarvittaessa kysyä. Toivomme että voimme tehdä kanssanne yh-
teistyötä ja olette meihin yhteydessä. Pyydämme vahvistamaan varauksen viimeistään 
kuukausi ennen tapahtumaa/tuloa. 

Ystävällisin terveisin, 
Kalle Keskimäki , MATKAILUKESKUS PAJARINHOVI 

Yhteystiedot: Irene Haverinen, 040 700 6109, irene.haverinen@gmail.com 
Holiday Centre –Matkailukeskus PajarinHovi, Pajarinniementie 1, 82430 PUHOS 
Spa-PajarinHovi- Kylpylä, 0207 425 770, info@pajarinhovi.fi , www.pajarinhovi.fi
KiteeZoo-Kiteen Eläinpuisto, www.kiteezoo.fi 

PAJARINHOVI heinä-elokuu 2018 tarjous
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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 2017 toimintakertomus
7. Esitellään vuoden 2017 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
9. Esitetään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018
10. Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2018, tiedoksi /vahvistaminen
11. Valitaan sukuseuran puheenjohtaja
12. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten (Veikko Haverinen ja Mauno Haverinen) tilalle 
13. Valitaan yhdyshenkilöt kotimaassa ja ulkomailla
14. Valitaan jäsenlehti Pyällyspuun päätoimittaja
15. Tilintarkastajien valinta
16. Käsitellään vuosikokousaloitteet
17. Päätetään vuoden 2019 vuosikokouksen pitopaikka
18. Muut esille tulevat asiat
19. Kokouksen päättäminen

Vuosikokouskutsu/ esityslista
Aika: Sunnuntaina 29.7.2018 klo 13.00 alkaen

Paikka: PajarinHovi, Pajarinniementie 1, 82430 PUHOS

Kuvat: Anu Piironen
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Veikko Eemeli Haverinen täyttää 75 vuotta 
12. elokuuta

Veikko syntyi Kuhmon Lammasperän Takalassa 
elokuussa 1943, Elsa os. Uhlbäck ja Väinö Have-
risen järjestyksessä viidentenä lapsena, jatkosodan 
ollessa vielä käynnissä Suomen ja Neuvostoliiton 
välillä.

Syksyllä 1944, kun aseet vaikenivat itärintamal-
la, piti perheen lähteä vielä Juukaan Pohjois-Suo-
messa olleiden saksalaisjoukkojen hyökkäyksen 
pelossa.

Tuo evakkomatka Juuan Lonkaanvaarassa jäi 
kahden viikon mittaiseksi.

Syksyllä 1946 Haverisen perhe muutti Kuh-
mosta Pohjois-Pohjanmaalle Kärsämäelle Kopo-
senperälle Saarelan tilalle, mikä muodostui Veikon 
lapsuuden ja nuoruuden kotipaikaksi yhdessä 8 si-
saruksen (viisi veljeä ja 3 sisarta) kanssa.

Teksti: Pentti Haverinen
Kuvat: Pentti Haverisen ja Veikko Haverisen kotialbumi

Sukuseuramme pitkäaikainen hallituksen jäsen, eläkkeellä 
oleva  ylikonstaapeli Veikko Haverinen täyttää 75 vuotta 

elokuussa.
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Koti oli maalaistalo vireässä maalaiskylässä, 
joten kaikki lapset oppivat tarttumaan talon töi-
hin heti kun ”kynnelle kykenivät”. Kansakoulu oli 
lähellä, vain muutaman sadan metrin päässä. Isä 
kävi paljon rakennustöissä eri puolilla pitäjää näin 
hankkien lisäelantoa.

Koti oli uskova koti. Väinö-isä huolehti sään-
nöllisistä kotihartauksista ja niinpä kotona myös 
laulettiin paljon. Elsa-äidillä oli erinomaisen tark-
ka nuottikorva, mikä oli luultavasti tullut erityisesti 
Uhlbäck-suvun puolelta.

Kaikilla 9 sisaruksesta on hyvä lauluääni, mutta 
parhaimman lauluäänen Luoja on mielestäni anta-
nut juuri Veikolle.

Veikko osallistui nuorena aktiivisesti seurakun-
nan toimintaan, aikuisikään asti.

Kansakoulun Veikko kävi Mehtäsaaren kan-
sakoulussa, mistä pääsi 1958. Kavereita oli isolla 
kylällä paljon. Koulun kentällä ja kotitalon pihal-
la harrastettiin monipuolisesti urheilua. Kesäisin 
käytiin kirkonkylän kentällä, 8 kilometrin päässä 
urheilukilpailuissa. Veikko harrasti yleisurheilun 
lisäksi myös suunnistusta. Keihäänheitossa hän 
voitti jonain vuona pitäjänmestaruuden, samoin 
suunnistuksessa.

Kun peruskoulua tai kunnallisia keskikouluja ei 
1950-luvulla vielä ollut, muodostivat kansanopis-
tot tärkeän opinahjon, mistä monet nuoret ponnis-
tivat eri elämänaloille. Raudaskylän kristillinen 

kansanopisto Ylivieskassa oli yksi näistä.
Veikko kävi sisaruksistamme ensimmäisenä 

Raudaskylän kansanopiston 1959-60. Opiston 
johtajana toimi tuolloin hyvin pidetty pappismies, 
myöhemmin piispa Jukka Malmivaara.

Armeijan Veikko kävi 1963-1964 (11kk) silloi-
sessa Pohjois-Savon Prikaatissa Kuopiossa (nyk. 
Kainuun Prikaati), ja sieltä aliupseerikoulun Ylä-
myllyllä Liperin kunnassa lähellä Joensuuta.

Koko nuoruuden Veikko teki töitä kotitilalla 
Saarelassa. Vuonna 1960 hankittu moottorisaha ja 
1961 ensimmäinen traktori helpottivat kovasti niin 
maatalous- kuin metsätöitäkin. Traktorilla tehtiin 
oman tilan työt ja lisäksi monen naapurin ja kylä-
läisen. Veikko oli pääasiassa kuskina traktoritöissä.

Veikko toi kotitilan hoitoon ja kehittämiseen 
myös suunnitelmallisuutta yhdessä maatalous-
teknillisen koulun Kannuksessa suorittaneen, 
nuoremman Eero-veljensä kanssa. Hänen roolinsa 
kotitilalla oli positiivisen kannustajan rooli, mis-
sä ”edestä johtaen”- periaatteella johti ”kessuna” 
meitä muita tiimiläisiä yhteisiin kotitilan haastei-
siin. Vuorollaan hän vastasi myös karjanhoidosta 
ja lehmien lypsystä. Kärsämäellä ollessaan Veikko 
harrasti myös metsästystä, kun pienriistaa oli run-
saasti, ja metsästysmaat olivat lähellä.

Vuoden 1967 alusta Veikko siirtyi työhön Hel-
sinkiin. Syksyllä hän opiskeli poliisikokelaskurs-
silla, mistä valmistui helmikuussa 1968. Työpaik-
kana oli Helsingin poliisilaitos noin 4,5 vuotta. 
Poliisin miehistökurssin hän suoritti 1969 ja ali-
päällystötutkinnon vuonna 1980.

Veikko solmi avioliiton luokanopettaja Maija-
Liisa Räikkösen kanssa 7.8.1971. Häät vietettiin 
Saarijärvellä. Perheeseen syntyi kolme tytärtä.

Kesällä 1972 Veikko siirtyi poliisiksi Laukaan 
nimismiespiirin palvelukseen, ja hän tekikin var-
sinaisen poliisiuransa Laukaassa ja viimeiset viisi 
vuotta Jyväskylän kihlakunnan poliisilaitoksella, 
mistä jäi ylikonstaapelina eläkkeelle vuonna 2001.

Harrastukset ja keskeisimmät luottamustoimet
Musiikki ja erityisesti kuorolaulu on ollut tärkeä 
osa Veikon elämää. Hän lauloi Helsingissä poliisi-
na toimiessaan Ilkka Kuusiston johtamassa Poliisi-
laulajat-kuorossa.

Veikko rusettipäisen Marjatan takana ja sisarusku-
vassa Kärsämäellä vuonna 1957.
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Laukaaseen muutettuaan Veikko on ollut Lau-
kaan seurakunnan kirkkokuorossa 1980-luvun al-
kupuolelta lähtien.

Pitkään Laukaassa asuneena ja tutuksi tulleena 
Veikolle on kertynyt vuosien kuluessa runsaasti 
erilaisia luottamustoimia.

Ohessa niistä keskeisimpiä:
• Kunnanvaltuuston jäsen 1997 lähtien ja 

edelleen, Kunnanhallitus jäsen 2005 lähtien
• Laukaan Vuokrakodit Oy hallituksen pj 

1.6.2001-
• Kirkkovaltuusto jäsen 1987-2010
• Kirkkoneuvosto jäsen 2003-2010
• KN:n taloudellinen jaosto pj 2003-2010
• Osuuskauppa Keskimaan edustajistossa noin 

20 vuotta.
Jo vuonna 1978 valmistui Laukaan kirkon-

kylään Peltotielle perheelle omakotitalo, missä 
perheen kolme tytärtä ovat saaneet hyvät eväät 
elämänmatkalle. Talossa on myös huolella hoidel-
tu puutarha, mistä tulee vuosittain monenmoisia 
herkkuja pöydän antimiksi. Veikko on ollut myös 
rakentaja. Ensimmäinen rantasauna mökkirannalle 
valmistui alusta pitäen omin käsin tehtynä. Myös 
tyttärien perheissä on tarvittu välillä isän kättentai-
toja.

Veikko on ollut Keski-Suomen miesten kanssa 
vuosina 2005-2007 neljällä noin kuukauden mit-
taisella talkoomatkalla Venäjälle, Länsi-Uralilla 
Bashkirin osavaltion Birskiin, missä he ovat raken-
taneet Inkerin kirkon seurakunnalle kokoontumis- 
ja majoitustiloja.

Veikko Haverinen on ollut aktiivinen toimija 
Haveristen sukuseurassa jo kauan.

Nyt hän on uurastanut vuodesta 2013 lähtien 
Haveristen kirja II:n aineiston parissa, lähinnä ni-
miä ja sukutauluja keräten ja luoden, ja tämä iso 
urakka vielä jatkuu.

Tiedot kokosi nuorin veli
Pentti Haverinen

Veljeskuvassa Väinön ja Reinon takana Eero, 
Veikko, Pentti ja Eino vuonna 1959 valmistuneen 

kotitalon edustalla.

Kuva: Anu Piironen
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Haveristen sukuseura on virkeä yhdistys, mutta 
aktiivisten jäsenten osuus on nykyisin harmittavan 
niukka. Kiinnostus sukututkimukseen on Haveris-
ten jälkeläisten keskuudessa hiipunut.  

Perustamisvuoden 1986 ja 1990-luvun huippu-
lukemien jälkeen, jäsenmäärä on puolittunut. Sii-
tä huolimatta, että Aarno Haverinen pääsi suvun 
esivanhempien kartoituksessa ainakin viidentoista 
sukupolven taakse. Löytäen iloksemme esivan-
hempien nimiä ja syntymäaikoja kirkonkirjoista ja 
maakirjoista 1400-1500-lukujen taitteeseen.

Sukuseura teettää parhaillaan tarkennusta tutki-
muksiin nykytieteen keinoin ja dna-tutkimuksin. 
Edesmenneen Aarno Haverisen työtä täydentää, 
suvun ulkopuolinen asiantuntija Ari Kolehmainen.

Solutasolle yltävän dna-tutkimuksen tuoma li-
sävalaistus on mielenkiintoista. Selviävätkö dna-
tutkimusten myötä, mistäpäin maailmaa ja missä 
olosuhteissa Kuhmoon päätyneet Haveriset ovat 
lähteneet. Miten he ovat selviytyneet aikansa haas-
teista. Missä ovat vuosisatojen taakse yltävän su-
vun alkuperäiset asuinpaikat.

Katselin tässä taannoin Jyväskylän kaupungin-
museossa Kalevakorun tehdasmiljöötä ja korujen 
valmistusta 3D-lasit päässäni ja koin huikean elä-
myksen. Tunne siitä kuin olisi ollut tarkkailemassa 
ihmisten työtä katon rajassa, piti kyllä 3D-virtuaa-
litodellisuudessa paikkansa.

Olisipa kiinnostavaa päästä 3D-tekniikalla tar-
kastelemaan 1700-luvulla eläneen, Katermassa 
asuneen Thomas Hafwerisen vaimon Margethan 
selviytymistä arjen askareissa, seitsenlapsisen per-
heen äitinä.

Tulevaisuudessa kuva-ja videotallenteet tuovat 
varmaan eilisen todellisena, mutta virtuaalisena 
koettavaksemme.

 Aarno Haverinen kertoo tutkimuksessaan, että 
Nurmeksen Mujejärvellä asui Henrich Henricson 
Hawerinen, joka syntyi 1810 ja kuoli 73-vuotiaa-
na. Hänellä oli puolisonsa Margareta Ruokolaisen 
kanssa neljä poikaa, joista vuonna 1928 kuollut Jo-
sef on asunut Kuhmossa.

Josef Haverinen ja vaimonsa Sara Määttä tu-
levat jo aika lähelle minua, sukupolvien ketjussa. 
Aarno Haverisen tutkimuksessa pariskunnan lap-
sista on tutkimuksessa mainittu vain, Nurmeksessa 
30.6.1874 syntynyt Johan.              

Edesmenneen äitini Mirja Marjasen (os. Haveri-
nen) sukupolvi puhui Johanista Jussi-ukkina, joka 
asui Korpisalmen kylällä, Kuhmossa.

Aarno Haverisen tutkimuksessa käy selville, 
että Johan eli Jussi on kuollut 55-vuotiaana. Jussi 
Haverisen vaimo, Kustaava Ahtonen oli siis äitini 
Mirjan mummo.

Jussilla ja Kustaavalla oli liuta tenavia. Aino, 
Vieno, Kaisa, Siiri, Armas ja Matti. Viimeksi mai-
nittu oli äitini isä, siis minun ukkini.

Matti Haverinen syntyi 18.2.1902 ja avioitui äi-
dinäitini Martta Ahtosen kanssa, joka oli syntynyt 
26.6.1906 ja kuoli 3.11.1932. Vain 26 vuoden iäs-
sä, hammastulehduksesta alkaneeseen, hoitamatto-
maan infektioon.

Kuhmossa syntynyt äitini Mirja Haverinen oli 
tuolloin vain 1 vuoden 9 kuukauden ikäinen ja iso-
veljensä Kalevi Haverinen 5-vuotta ja 5 kuukautta.

Ukki-Matin äiti, Kustaava-mummo oli Martan 
lasten, Mirjan ja Kalevin lapsuuden tuki ja turva. 
Pian rippikoulun jälkeen äitini muutti Kuopioon ja 
aloitti opiskelut Kuopion talouskoulussa.

Ukkini Matti Haverinen teki elämäntyönsä  
maanviljelijänä Kuhmon Lauvuskylällä, Lapio-
vaaran talossa.

Kuhmo-muistoissani on jännittävä talvi-ilta jos-
kus 70-luvulla, kun hiihdimme Peltoahon isompien 

Teksti ja piirros: Anu Piironen
Kihlakuva: Mirja ja Timo Marjaselta

Menneisyys, 3D-virtuaalitodellisuus ja tulevaisuus
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serkkujen kanssa Lapiovaaraan. Katsomaan Lapion 
pirttiin tulleesta televisiosta Peyton Placea.

Ukki-Matin navetan päädyssä ollut hevonen on 
myös piirtynyt viehättävänä muistiini.

Pääsimme kerran ukin hevosen reessä matkaa-
maan Kalevi-enon ja Liisa-tädin luota, ukin koti-
vaaralle.

Kävimme äitini kanssa katsomassa ukki-Mattia 
myös sairaalassa. Muistan ukin sanat, hänen tarrau-
tuessa äitini hihaan sanoen:

”Mirja, elä jätä minua.”
Se oli 10-vuotiaan tytöntytön ja ukin viimeinen 

tapaaminen. Ukki-Matti menehtyi osastolle vähän 
myöhemmin, vuonna 1972.

Ukki-Matin lapsenlapsena mietin, että ukki oli 
aika etäinen, mutta tavatessamme hyvinkin muka-
van tuntuinen ukkeli.

Kuhmolainen Matti Haverinen kihlasi Martta Ahtosen 1920-luvulla.
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Olli Ohtonen Urheilugaalassa vuoden valmentajaksi

Teksti: Reino Haverinen Kuhmosta
Kuva: Niina Ohtonen

Eikä pettänyt Olli Ohtosen valmennustaktiikka Iivo 
Niskasen kohdalla myöskään Korean talviolym-
pialaisissa 2018. Iivo Niskanen oli jo saavuttanut 
olympiakultamitalin parisprintistä Sami Jauhojär-
ven kanssa vuonna 2014.

Iivo Niskanen näytti kuluneen talven helmi-
kuussa Korean Pyeonchangissa, valkoisen tiikerin 
hiihtoladuilla mistä aineksista suomalainen hiihtäjä 
on tehty. Korean Olympialaisissa olleet ja kotisoh-
villa olympiahiihtoa seuranneet saivat elää huikean 
jännittävän miesten 50 kilometrin hiihtotaipaleen 
Iivon kannoilla.

Tuplasti olympiakultaa kaksissa kisoissa saavut-
taneen ja urheiluhistoriaa suksivan hiihtäjän kanssa 
on kiva kokea kansallisylpeyttä.

Me Haveristen jälkeläiset voidaan miettiä, että 
huippu-urheilija Niskasen huippuvalmentaja Ohto-
sessa on hippunen samaa sukujuurta kuin meissä 
esivanhempiemme pitkän sukupolviketjun kautta.

Olli Ohtonen kertoo lukijoillemme vielä huip-
puvalmentajan työhön ja privaattielämään liittyvis-
tä asioista. Pyällyspuun lukijat saavat lukea myös 
kiinnostavaa tietoa hiihdon huippuvalmennuksesta 
ja huippuvalmentaja Ohtosen elämänhistoriasta.

Entinen maajoukkuehiihtäjä Olli Ohtonen on 
nykyisin Iivo Niskasen henkilökohtainen valmen-
taja sekä printtihiihtäjien vastuuvalmentaja.

Olli Ohtonen valittiin vuoden 2017 valmenta-
jaksi. Olli valmensi Iivo Niskasen maailmanmesta-
riksi, joka varmaan painoi valinnoissa.

Olli Ohtosen juuret ovat lähtöisin Kuhmon Len-
tiiran Änätipään kylältä. Mattilan Matti Haverisen 
pojan, Kalle Pekan (hautaniemi) Helli tytön, po-
janpoika.  Helli avioitui Oiva Ohtosen kanssa ja he 
asuivat Apajan Puistossa.

Ollin Pentti-isä muutti Kajaaniin ja Puiton talo 
on kesänviettopaikkana.

Toisinsanoen: Ollin Helli mummun ukki ja mi-
nun sekä Veikon ukki ovat veljeksiä.

Mietteitä Korean talviolympialaisista

Urheilugaalassa vuoden 2017 valmentajaksi 
valittu Olli Ohtonen ja vuoden urheilijaksi 

valittu Iivo Niskanen.

Teksti : Anu Piironen
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Vuoden valmentaja Olli Ohtosen sukujuuret 
Kuhmon Katermasta

Kysymykset ja kuva: Anu Piironen  
Vastaukset :Olli Ohtonen

Minkälaiset sukujuuret sinulla on Kuhmon 
suuntaan?                     
Isäni on kotoisin Kuhmon Katermasta Nurmesjär-
ven rannalta Puisto-nimiseltä tilalta. Isän suku on 
suurilta osin edelleen Kuhmossa.
 
Miten läheiseksi koet Haveristen sukujuuret?
Kovin tarkkaan en tunne Mummoni Helli Ohtosen 
(os. Haverisen) sukua. Ainoastaan mitä isäni on 
joskus historiasta tarinoinut.
 
Mitkä olivat lapsuus-ja nuoruusajan harrastuk-
set?
Harrastin lapsuudessa ja nuoruudessani monenlais-
ta urheilua, enimmäkseen ylisurheilua ja hiihtoa. 
Hiihto jäi sitten ykkösharrastukseksi noin kuuden-
toista ikävuoden jälkeen.
 
Oliko sinulla sisaruksia?
Minulla on vanhempi Ville-veli ja nuorempi Han-
na-sisko. 
 
Miten valitsit ammattisi ja liittyykö se täysipai-
noisesti urheiluun?
Olin itse aikoinaan ammattihiihtäjä noin kym-
menen vuoden ajan ja lopetin oman hiihtourani 
vuonna 2010. Valmennusta aloittelin oman urani 
loppuvaiheessa tekemällä itse omia ohjelmiani. 
Ensimmäinen ulkopuolinen valmennettava oli Toni 
Ketelä, jota aloin valmentamaan vuonna 2007. 
Valmennuksen lisäksi työskentelen Jyväskylän 
yliopiston Vuokatin liikuntateknologian yksikössä 
myöskin hiihtoasioiden parissa.
 
Onko teillä Nina Ohtosen kanssa lapsia ja aiot-
teko ohjata heitä hiihdon pariin?
Meillä on Niinan kanssa kolme lasta (6, 8 ja 
10-vuotiaat). He käyvät hiihtokoulussa, mutta har-

rastavat myös muita lajeja. Mielestäni on pääasia, 
että lapset saavat liikunnallisen kasvatuksen, josta 
on hyötyä koko elämän ajaksi.

Lasketko vuosittain omia hiihtokilometrejäsi?
Omaa hiihtoharjoittelua tulee vuosittain noin tu-
hannen kilometrin verran.
 
Missä kotinne sijaitsee?
Asumme Kajaanissa.
 
Tunsitko Iivo Niskasen jo ennenkuin aloit val-
mentamaan häntä?
Iivo asui Vuokatissa ennen kuin aloin valmenta-
maan häntä ja tunsin hänet pintapuolisesti.
 
Miten määrittelisit hyvän valmennustiimin 
hiihdossa?
Hyvään henkilökohtaiseen valmennussuhteeseen 
kuuluu tärkeimpinä asioina luottamus ja keskus-
telu, urheilija pitää pystyä kertomaan omat tun-
temuksensa harjoitustilasta ja –kuormituksesta 
tarkasti valmentajalle. Henkilökohtaisen valmen-
tajan lisäksi hyvässä valmennustiimissä on lukuisa 
joukko muita asiantuntijoita, kuten suksihuoltaja, 
manageri, maajoukkuevalmentaja jne. 14                                                  
                                                                                                                                   
Kuuluuko fysiikkavalmennuksen lisäksi myös 
psyykkinen valmennus ja ravitsemusvalmennus 
henkilökohtaisen valmentajan tehtäviin?
Hyvä fyysinen valmennus on myös psyykkistä val-
mennusta. Meillä on maajoukkueessa toki myös 
psyykkinen valmentaja, jota urheilijat käyttävät 
tarpeen mukaan. Sama pätee ravintovalmentajaan. 
Joka alueelle on oma asiantuntija, joita urheilijalla 
on mahdollisuus käyttää.
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Millä valmennettava ja valmentaja pääsevät 
parhaisiin tuloksiin?
Analysoimalla tehtyä työtä ja tekemällä tarkat 
suunnitelmat niin harjoitus- kuin kilpailukaudel-
lekin. Tämän lisäksi valmennusprosessia pitää ar-
vioida ja tarvittaessa tarkistaa jatkuvasti harjoitus-
kauden aikana.
 
Miten Iivo Niskasen ja sinun valmennuskausi 
jatkuu touko-elokuun aikana?
Hiihtäjän harjoituskausi alkaa toukokuun alussa 
perusharjoittelulla ja etenee nousujohteisesti kohti 
syksyä, jolloin tulee tehollisesti kovimmat harjoi-
tusjaksot.
 
Voiko olympiatason huippuvalmentaja pitää 
kesälomaa?
Valmentaja voi pitää kesälomaa, mutta pitää sil-
loinkin yhteyttä urheilijaansa.
 

Miten valmentaja rentoutuu vapaa-aikanaan?
Perheen parissa sekä käymällä hiihtämässä talvella 
ja pyöräilemässä kesällä.
 
Ketä hiihtovalmentajaa sinä ihailet?
Jarmo Riskiä.
 
Missä maassa on suomalaishiihtäjille parhaim-
mat valmennus olosuhteet?
Suomessa, tämän lisäksi erinomaisia leiriolosuh-
teita löytyy mm. Itävallasta ja Italiasta.
 
Pääsetkö kesällä Haveristen sukuseuran 2-päi-
väiseen sukukokoukseen Kiteelle?
Mahdollisesti, pitää katsoa mikä on tarkka päivä-
määrä. 
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Haveristen sukuseura ry 
Toimintakertomus vuodelta 2017 

Haveristen sukuseuran toimintavuosi oli niinsanot-
tu välivuosi. Vuoden aikana pidimme hallituksen 
kokouksen 4 kertaa ja vuosikokouksen Laukaassa, 
paikalla 5 seuran jäsentä.

Jo myös aiemmissa vuosikokouksissa on tullut 
esille paljon asioita, joita tulee ottaa tulevassa toi-
minnassamme huomioon. Eräs tärkeä asia oli, jotta 
toimintasuunnitelmamme pitäisi laatia kahta tule-
vaa vuotta varten.

Vuosikokouksessa hyväksyttiin edellisvuoden 
tilit ja vahvistettiin vuoden 2017 toimintasuunni-
telma ja tulo- ja menoarvio. Jäsenmaksuksi 2017 
vahvistettiin  25 euroa.

Puheenjohtajana jatkaa Esko Haverinen. Ero-
vuoroisista hallituksen jäsenistä Martta Haverinen 
ja Marja-Leena Haverinen valittiin uudelleen.

Muut hallituksen jäsenet ovat Mauno Haveri-
nen, Martti Haverinen, Veikko Haverinen ja Reino 
Haverinen.

Veikko Haverinen toimi varapuheenjohtajana, 
sihteerinä ja Pyällyspuu-lehden päätoimittajana on 
Anu Piironen.

Kirjanpitäjinä toimivat vuoden aikana Kirsti 

Kärnä ja Sylvi Haverinen. Jäsenrekisterin hoitajina 
olivat Sylvi Haverinen ja Mauno Haverinen. Mak-
suliikenteen hoitajina toimivat vuoden aikana Sylvi 
Haverinen ja Esko Haverinen.

Sukuseuran 2. kirjan laatimista, hallitus vauh-
dittaa erityisen painokkaasti. Aineistoa on kerätty 
jo vuosia. Aineiston määrä on kuitenkin vielä puut-
teellinen ja täydennystä on jatkettu ponnekkaasti.
Teimme sopimuksen sukututkija FM Ari Koleh-
maisen kanssa kirjan laadinnasta vuonna 2015, kir-
jan saamiseksi lopulliseen muotoon.

Sukuseuran jäsenrekisteriä on ylläpidetty perin-
teiseen tapaan ja jäsenistön määrä on pysytellyt en-
tisellä tasolla, noin 250 jäsenessä.

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

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.

Teksti: Esko Haverinen
Kuva: Anu Piironen
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Haveristen uudesta kirjahankkeesta

Teksti: Veikko Haverinen

Haveristen sukuseuran päätöksellä sukumme hen-
kilöistä on kerätty tietoja uutta kirjaa varten. Varsi-
nainen työ aloitettiin kesällä 2013.

Viimeisessä 24.3.2018 sukuseuramme hallituk-
sen kokouksessa päätettiin vielä tietojen keruuta 
jatkaa. Aiemmin valmistus ja julkaisu ajankohdak-
si oli suunniteltu sukujuhla 2018 Kiteellä. Tämä 
aika oli vielä liian aikainen. Kirja kannattaa pai-
nattaa vasta sitten, kun keruu ei tuota enää tulosta. 
Lopullinen valmistusaika lähenee, mutta tarkkaa 
päivämäärää on turha arvailla, valmistuuko kulu-
van vuoden, tai esim. ensivuoden puolella. Jakse-
taan odottaa valmistusta.

Tietojen hankintaa on tehty eri lähteistä. Vuosi-
satojen ajan seurakunnat ovat ylläpitäneet kirkon-
kirjoja, joihin on talletettu seurakunnan alueella 
kastetut lapset jne. Yli 100 vuoden takaiset digi-
toidut henkilötiedot on voitu hyödyntää kirjaan pe-
rusaineistoksi. Joissakin kirkkopaloissa kirjonkir-
joja on palanut ja niihin kirjatut tiedot tuhoutuneet. 
Tuolloin tiedoissa saattaa olla kymmenien vuosien 
aukkoja.

Sukuseuramme kotisivulla on ollut sähköisesti 
näytöllä täytettävät ja lähetettävät perhelomakkeet. 
Elossa oleville ja osoitteen omaaville on lähetetty 
postitse lukematon määrä perhelomakkeita täytet-
täväksi.

On soiteltu, keskusteltu, neuvottu ja rohkaistu, 
miten toimia. Elossa olevien kanssa on monin ta-
voin pyritty saamaan luottamus perhetietojen anta-
miseen ja lupa käyttöön.

Työ on ollut ennakoitua hitaampaa. Tähän on 
syynä mm henkilötietolain muutokset. Jos kirja-
hanke olisi päätetty tehdä 2000-luvun alussa, työ 
olisi ollut paljon helpompaa.

Tiedonhankintatyössä on ollut myös puutteita. 
Aina ei ole nopeasti oivallettu, mikä tiedon keruu-
tapa eri ihmisryhmille on tehokkain. Lisäksi on 
vielä jonkin verran iäkkäämpää väkeä, jotka eivät 
käytä sähköpostia ja nettiyhteyksiä.

Amerikkaan 1800-luvulla ja 1900-luvun alku-
vuosina muuttaneet sukumme henkilöt ovat lähes 
selvittämättä. Vain muutamat Haveristen tiedot on 
saatu tähän kirjaan. Muihin maihin muuttaneet jää-
vät pääosin selvittämättä. Toivottavasti myöhem-
min Amerikkaan, Venäjälle, Ruotsiin ja muihin 
maihin muuttaneet ja siellä lisääntyneet henkilöt 
jaksetaan selvittää ja tehdä löydetyistä henkilöistä 
oma suppeampi kirja.

Sukumme historian tutkinnassa on otettu käyt-
töön myös DNA-tutkimukset. DNA:n tulokset an-
taa uutta tietoa sukujen alkuperästä ja kehityksestä. 
Tutkimuksia on tehty muutama kappale.  

ATK-kirjaohjelmassa on jo reilusti yli 10 000 
nimeä eri henkilöstä. Kun työ päätetään, voi koos-
sa olla jopa 14 000 nimeä tai ylikin.

Kehotan tulevasta kirjasta kiinnostuneita seu-
raamaan sukuseuramme kotisivua.

Niin pian, kun katsotaan työn tulleen suorite-
tuksi, infoa tulee kotisivulle. Samalla tulee tietoa 
kirjan hinnasta ja kuinka kirja saadaan hankittua.

 

Haveriset,
kärsivällisyyttä  kirjan  odotteluun.

Veikko  Haverinen
Haveristen  kirja  II  vastaava

PRO GENES

PRO GENES
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Haveristen sukuseura ry 
Toimintasuunnitelma vuosille 2018-2019

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

Sukuseuran vuosikokouksessa vuonna 2016 
tuotiin esille tarve tehdä toimintasuunnitelma kah-
delle seuraavalle vuodelle, jonka laadimme.

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan toimeen-
panemaan sukukokouksen päätöksiä. Varsinaiset 
vuosikokoukset pidetään joka vuosi. Aina kahden 
vuoden välein kokouksen yhteydessä, vietetään 
jäsenistön kesken sukuseuran kesäpäivät kaksipäi-
väisinä.

Vuonna 2018 pidetään vuosikokous Kiteellä. 
Kokouksessa valitaan muunmuassa uusi puheen-
johtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 
Erovuorossa ovat Veikko Haverinen ja Mauno Ha-
verinen.

Vuoden 2019 vuosikokous pidetään Kesälahden 
vuosikokouksessa määrättävässä paikassa.

Sukuseuran matkaa vuonna 2018 ei suoriteta, 
mutta vuoden 2019 matkasuunnitelma suuntautuu 
Saarenmaalle. Tarkempi matkasuunnitelma ilmoit-
tautumisineen on nähtävissä facebook-sivuillam-
me, nettisivuilla ja tässä lehdessä.

Osallistumme kainuulaisten sukuseurojen toi-
mintaan ja annamme heille oman avustuksemme 
sukujuhlien viettoon.

Sukuseuran jäsenrekisteriä täydennetään sähkö-
postiosoitteilla.

Sukuseuran arkistoitava materiaali on sijoitettu 
Kuhmon kirjastoon ja siellä on oma osastonsa ma-
teriaalia varten.

Tiedotustoiminnassa jatketaan Pyällyspuu-leh-
den julkaisua, johon pyydetään yhä useampaa seu-
ran jäsentä tuomaan oman artikkelinsa.  

Haveristen sukuseuran kotisivuja hyödynnetään 
entistä enemmän sähköisen tiedonkulun levittämi-
seen sukukunnan keskuudessa ja kirjallisen materi-
aalin arkistoinnissa.

Internet sivuilla on sukukunnastamme kertova 
kuvagalleria.

Sukuseuran kirjasarjan seuraavaa osaa ediste-
tään sukututkija, FM Ari Kolehmaisen antaman 
ammattiosaamisen ja taidon avustuksella. Kirja 
pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2018 aikana. 
Markkinointi, mainostus ja myyntityö aloitetaan 
vuonna 2018. Kirjan 1-osan lisäpainatustarve kar-
toitetaan ja toteutetaan.

Teksti: Esko Haverinen
Kuva: Anu Piironen
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Mikä ihmeen Haffuer?
Teksti ja kuva: Minttu Haffuer

Suhteellisen moni on ainakin jossain vaiheessa ih-
metellyt, mikä sanaleikki tämä Haffuer-nimi on. 
Miksi ”viljelen” sitä joka paikkaan ja mistä se oi-
kein tulee.

Käytän nimeä yritykseni liiketoiminnan lisäksi, 
omilla sosiaalisen median kanavillani. Vaikka Haf-
fuer on mielestäni iskevä ja persoonallinen nimi, se 
sai aluksi aikaan ihmetystä, sillä ulkopuolisille se 
ei tarkoita varsinaisesti mitään. Tästä syystä päätin 
kertoa blogissani, miksi Haffuer-nimi on minulle 
tärkeä.

 Muistan, kun pienenä aloin kiinnittää enemmän 
huomiota Haveristen suvun vaakunaan, joka roik-
kui kehystettynä sekä mummolan, että kotimme 
työhuoneen seinällä. Vaakuna on haarniskoineen, 
viljoineen ja veneineen hyvin symbolinen, mutta 
siihen osannut vielä tuolla iällä kiinnittää huomi-
ota. Huomasin kuitenkin vaakunan alareunassa ni-
men ”Haffuer” ja minun oli pakko kysyä vaarilta, 
mitä se oikein tarkoittaa.

Vaari osasi kertoa, että se on meidän suvun al-
kuperäinen sukunimi, joka on ollut käytössä ilmei-
sesti ainakin 1700-luvulle asti. Sukumme ja sen 
tutkimus on siitä lähtien kiinnostanut minua. Vaik-
ka olemme alun perin talonpoikaissuku, emmekä 

suinkaan mitään kuninkaallisia, on oman suvun 
historia mielenkiintoista ja merkittävää.

Haveristen sukuseuran myötä meille on suun-
niteltu, vaakunan lisäksi myös muita tunnuksia ja 
teoksia: Haveristen kirja, sukuseuran oma lehti, 
pinssi, viiri ja jopa Haverittaren perinteinen puku.

Suvun värit ovat vihreä, musta, kultainen ja val-
koinen. Meillä on myös Haveristen oma marssilau-
lu, jossa lauletaan muun muassa, että

”Kaukaa on Suomeen esi-isät tulleet
 saloja, rantoja asuttamaan.
Ahkeruus, sitkeys, perinnöksi saatu.
Tarmolla maatamme rakentamaan”.

 Minulla ei ole laulun sävelestä sen suurempaa 
havaintoa, mutta tiukan paikan tullen toistelen, että 
”ahkeruus, sitkeys, perinnöksi saatu” ja muistutan 
itselleni, että olenhan nyt sentään Haverinen, sel-
viän tästä kyllä.

Se on ehkä hassua, mutta jotenkin voimaannut-
tavaa. Haffuer-nimestä on tullut minulle merkityk-
sellinen ja jonain päivänä haluaisin olla virallisesti 
sukunimeltäni Haffuer.

Siispä kun ryhdyin yrittäjäksi ja pohdin hyvää 
toimi- tai markkinointinimeä, Haffuer oli ensim-
mäinen, joka minulle tuli mieleen. Se tuntui heti 
oikealta.

Lähetin sähköpostia sukuseuramme puheenjoh-
tajalle kysyäkseni, onko historiallista nimeämme 
soveliasta käyttää yritystoiminnassa. Puheenjohta-
ja vastasi minulle pian, että hänestä se olisi varsin 
hieno juttu. Ja tässä sitä ollaan.

Minttu Haffuer on yritykseni virallinen nimi ja 
tavallaan oma brändini. Haffuer Office liittyy kaik-
keen markkinointityöhön, mitä yritykseni tekee ja 
tämä blogini tässä, M. Haffuer, kuuluu konseptiin 
vähän tällaisena ”työ, hupi ja harrastus”-juttuna.

Eli joo-Haffuer sitä ja tätä, 
kun sitä kerran on ihmetelty. 
Just hyvä.

Minttu Haverinen miettimässä, mistä kaukaa 
esi-isät tulivat rantoja rakentamaan.
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Haveristen Ahvenanmaan matka 
15.-18.6.2017

Teksti ja kuvat: Martta ja Sylvi Haverinen

Matka alkoi Kuhmosta aikaisin torstaiaamuna 
15.6. Kyllösen linja-auto ajoi Kuhmosta Kajaaniin, 
jatkoi sieltä Kuopioon ja Jämsän kautta Turkuun. 
Retkelle lähtijöitä nousi autoon matkalta ja osa liit-
tyi matkaseurueeseen Turun satamasta.

Bussi ehti hyvin satamaan, ennen laivan lähtöä 
Tukholmaan. Meidän määränpäämme oli Ahve-
nanmaan, jonne laiva poikkesi.

Lähdimme Turun satamasta kohti Ahvenanmaa-
ta klo 20.15. ja saavuimme Långnäsin satamaan 
Ahvenanmaalle, keskiyön jälkeen. Långnäsin sa-
tama on 28 kilometrin päässä Maarianhaminasta, 
jonne matka taittui bussillamme. Majoituimme 
Maarianhaminan keskustaan, hotelli Savoyhin.

Aamupalan jälkeen perjantaina, lähdimme tu-
tustumaan Ahvenanmaahan. Matkaoppaanamme 
toimi suomenkielinen opas, joka oli muuttanut 
mantereelta Maarianhaminaan.

Aluksi vierailimme Kastelholman linnassa, jos-
sa opas kertoi meille linnan monivaiheisesta his-
toriasta.

Kastelholman linna on Ahvenanmaan ainoa kes-
kiaikainen linna, sitä alettiin rakentaa jo 1 300-lu-
vulla. Linna olikin aluksi Ahvenanmaan hallinto-
alueen keskuksena. Se on ollut myös muunmuassa 
vankilana. Kastelholmassa oli 1600-luvulla tulipa-
lo. Toinen, pahempi tulipalo vuonna 1745, jolloin 
linna vaurioitui pahoin. Sen jälkeen pohjoissiives-
tä tehtiin viljavarasto, joka toimi tässä tehtävässä 
1930-luvulle. Tämän jälkeen siitä tehtiin Ahvenan-
maan ensimmäinen kulttuurihistoriallinen museo.

Seuraavaksi vierailimme Bomarsundin linnoi-
tuksen raunioilla, jonka historia on vielä karum-
pi. Linnoituksen rakensivat venäläiset ja sen tar-
koituksena oli olla etuvartiona länteen. Linnoitus 
oli kuin pienoiskaupunki, se oli Ahvenanmaan  
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kaikkien aikojen suurin rakennus, jossa oli 246 
huonetta, 18 000 neliömetriä. Siihen mahtui 2 500 
sotilasta ja 115 tykkiä.

Kriminsodan aikana, vuonna 1845 linnoitus tu-
houtui. Taisteluista on säilynyt laulu Oolannin so-
dasta - moni varmaan muistaa tuon laulun.

Tämän jälkeen kävimme Taffel-sipsitehtaan 
myymälässä. Myymälässä myytiin myös Pandan 
tuotteita. Täältä matkalaiset ostivat sekä sipsejä 
että makeisia matkatuliaisiksi. Ahvenanmaalla teh-
dään taffelsipsejä ja muita perunatuotteita ja tehdas 
on suuri työllistäjä.

 Retken jälkeen söimme yhdessä lounaan hotelli 
Pomnerissa.

Loppupäivä oli varattu omaehtoiseen tutustu-
miseen Maarianhaminan kaupunkiin. Kaupunki on 
pienellä alueella, joten siihen tutustuminen sujui 
hyvin jalkaisin. Keskellä kaupunkia oli  23 käve-
lykatu, josta löytyi myymälöitä moneen makuun. 
Kaupungissa oli myös kaunis satama-alue, jossa on 
hyviä ravintoloita.

Lauantain aamupäivä oli vielä vapaata aikaa ja 
me sisarukset, Martta ja Sylvi kävimme maiste-
lemassa kävelykadulla kahvilassa, Ahvenanmaan 
pannukakkua ja totesimme, että se oli hyvin täyt-
tävää. Pannukakku on tehty mannapuurosta ja 
höysteenä on vadelmahilloa ja kermaa. Osa mat-
kakumppaneista oli ehtinyt maistaa leivosta jo per-
jantaina.

  Paluumatkalle laiva lähti Maarianhaminasta, 
lauantaina 17.6. klo 13.45 ja saavuimme Turkuun 
takaisin lauantai-iltana.

Meri oli tosi tyyni ja ihailimme Turun saaristoa 
auringon paisteessa. Turusta suurin osa jatkoi mat-
kaa bussilla Kuhmoon asti, osa jatkoi satamasta 
muilla kulkuvälineillä.

Itsellä oli mielikuva Ahvenanmaasta, että se oli-
si suurempi väkiluvultaan. Ahvenanmaan maakun-
nassa asuu 29 419 henkeä.

Maarianhaminassa sai palveluja myös suomen-
kielellä, mutta ruotsia ja jopa englantia ymmärret-
tiin useammassa paikassa paremmin.

Ahvenanmaa on tosi kiva paikka ja sää suosi 
meitä. Saattoi olla kesän aurinkoisin viikonloppu.

 
Kiitos matkanjärjestäjille ja kaikille mukana 
olleille. 

Kuopion kautta Ahvenanmaalle 
(Kuva: Anu Piironen)
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Ritvan haastattelussa 96 vuotta täyttänyt Juuso Haverinen
”Pitkän iän salaisuuus on mennä aikaisin nukkumaan”

Teksti ja kuvat: Juuson Eino- veljen tyttö, Ritva Vataja

Istun Juuson ja Matin kanssa keittiömme pöydän 
ääressä. Juuson vaimoa Kyllikkiä olimme juuri 
käyneet katsomassa terveyskeskuksessa ja oli hy-
vää aikaa haastattelulle.

Missä olet syntynyt?
Änätinpään Kotilassa.

Mikä on syntymäaikasi?
16.4.1922.

Mitä muistoja on lapsuudesta? Kävitkö koulua?
Oli viisi veljeä ja jokaisella yksi sisko. Yksi tytöis-
tä oli kuollut lapsena. Tuli oli tarttunut vaatteisiin 
pihalla olleesta kodasta. Uitiin kesäisin Änättijär-
vessä. Kävin kansakoulua Lentiirassa, jossa oltiin 
viikko kerrallaan asuntolassa ja joskus pitempiäkin 
aikoja.

Lehdessä oli ilmoitus, vuonna 1946, että Ka-
jaaniin tarvittiin työmiehiä, ja sinne menin Eeme-
li- veljen kanssa tekemään parakkimallisia taloja, 
joissa työmiehet asuivat. Siellä oli ruokapaikka, 
jossa sai syödä.

Juhannusaattoiltaan oltiin töissä ja pyhänaikaan 
tuumattiin, että mennään iltamiin. Siellä napottikin 
sama tyttö, joka oli töissä ruokapaikassa, ja siitä se 
sitten jatkui.

Kotilassa tehtiin rakennushommia ja siinä oli 
työparina Janne-veli. Autettiin Ojalan rakentami-
sessa, jossa asui Reino-veli perheineen.

Sota-aika oli, mutta mutta se teki hyvää, kun siitä 
oli pientä tuloakin. Oli ruoka ja autokyyti.
Ja nyt on oltu 7 vuotta naimisissa.

Juuso kävelee ilman keppiä. On hyvin terävämuis-
tinen ja laskee leikkiä mukavasti.

Pitkän iän salaisuus?
Juuso kehottaa menemään aikaisin nukkumaan.

Juuso on elämänmyönteinen, eikä valita koskaan.  
Minusta on ilo asua Kuhmossa, kun täällä on Juu-
so-setä, jonka saha ja mandoliini soivat vielä.

Juuso asuu rivitalossa lähellä Hyvinvointi Sam-
poa ja nauttii, kun on porukkaa talossa.  Paljon olisi 
muistoja ja toivotaan hänelle terveyttä ja pitkänpit-
kää ikää.  

Juuso Haverinen 
täytti 96 vuotta 
16.4.2018

Juuso ja Kyllikki 
Haverinen 

Juuso Haverisen 
mielestä pitkän iän 
salaisuus on siinä, 
että menee aikai-
sin nukkumaan.
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Noel sai Ellen pikkusiskokseen

Joel ja Anni Vataja saivat pienen prinsessan 9.1.2018.
Lapsi sai nimen Elle Ida Elisabet.
Noel on nyt 2 1/2vuotias isoveli ja perhe asuu Savonlinnassa.
Joelin äiti on Ritva Vataja, os. Haverinen ja Joelin isä on Matti Vataja.
Iloitsemme lastenlapsista, joita on kahdeksan.
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Kuhmon Big Bandin kanssa Avinurmessa
Kirjoittajat ja kuvat: Reino, Outi ja Paula Haverinen

Lähdimme Kuhmosta perjantaina 13.10.2017,  klo 
7.30 Matka Kyllösen Bussilla kohti Helsinkiä. 
Kuskina oli Pekan ja Eilan poika Ville. Pääsimme 
Outin kanssa Paulan siivellä mukaan.

Pysähdyimme Kuopion ACB:lla kahvittelemas-
sa ja jatkoimme Kuortin ABC:lle ruokailemaan. 
Bussin levähdettyä jatkoimme kohti Helsinkiä, 
paatilla Tallinnaan ja sieltä pari tuntia Rakvereen, 
jossa yövyimme hotellissa. 

Aamupalan jälkeen oli pari tuntia aikaa kävel-
lä ja katsella kaupunkia. Löytyihän sieltä myöskin 
vanha linnoitus. Kaupunki oli oikein siisti ja paikat 
kunnossa.

Lauantaina ennen puoltapäivää lähdimme koh-
ti Avinurmea. Pysähdyimme seitsemän kilometriä 
ennen Avinurmea ja siellä oli seuraavan yön yöpy-
minen.

Vanhasta kivinavetas-
ta restauroitu ravintola 
sekä huoneet. Päästyäm-
me perille Avinurmen 
kulttuuritalolle, oli siellä 
ystävällinen vastaanotto 
entisiltä Kuhmonkävi-
jöiltä. Soittajat saivat 
kamat sisälle ja oli kah-
vimusiikin aika.

           

Kahvittelun jälkeen lähdimme käymään Kuh-
mon musiikiopiston vaskisoittimien opettajan, 
Heiki Kalauksen haudalla. Hän menehtyi omaan 
autoonsa, Kuhmo-talon parkkipaikalla, auton sy-
tyttyä palamaan. Haudalle tuli myöskin Heikin 
leski ja tyttö.

Puheitten jälkeen surumarssin soittivat Big Ban-
din trumpetistit.

Takaisin palattuamme Big Bandi aloitti harjoi-
tukset. Me lähdimme Outin kanssa tien toisella 
puolella olevaan markettiin ostoksille.

Saimme tietää, että lähellä on verstas, jossa teh-
dään puusta ja tuohesta kaikenlaisia kodin tarvik-
keita ja koriste-esineitä.

Kuhmolaiset kävivät Rakveren 
linnassa kesällä 2017

 Avinurmen 
Puiduaitmyymälän kello

Heiki Kalauksen hauta

Konserttitalolla ollut 
vanha torvi

Tienvarsikahvila 
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Alakerrasta kuului koneitten hurinaja yläkerras-
sa oli myymälä. Alakerrassa oli osaksi myymälä-
tila saunatarvikkeille. Outi tuumasi, jos oltaisiin 
pakettiautolla, niin mukaan tarttuisi kaikennäköistä 
tavaraa.

Soittajien harjoitusten jälkeen kävimme ruokai-
lemassa paikallisessa ruokalassa. Villen piti lähteä 
viemään Bussi yöpaikkaan nukkumaan kymme-
neksi tunniksi ja samalla hän itsekin sai levätä.

Paikalliset touhusivat meille oman Bussin joka 
vei meidät majapaikkaan. Konsertti alkoi klo 19.00 
Avinurmen nuorten puhallinpilli orkesterilla ja jat-
kui aikuisten orkesterilla.

Illalla klo 20.00 alkoivat Kuhmon Big Bandin 
soittajat jatkamaan konserttia. Konsertin loputtua 
klo 21.00 alkoi Kuhmon Big Bandi soittamaan 
tanssimusiikkia, jota jatkoivat Avinurmen aikuiset 
soittajat.

Noin klo 22.00 meidät pyydettiin alakerran sa-
liin iltayöpalalle ja seurustelemaan paikallisten 
kanssa. Pöydille oli katettu monenlaista syötävää 
ja juotavaa yllinkyllin.

Päästiin majapaikkaan, Ville kävi aukaisemassa 
Bussin ovet ja soittajat saivat kamat autoon.

Päästiin nukkumaan 02.00 ja herätys aamupalal-
le oli 5.30. ja lähtöaika Tallinnaan oli klo 6.30.

Saavuimme satamaan ja pääsimme laivaan te-
kemään viimeiset ostokset. Saavuttuamme Helsin-
kiin, lähdimme kohti Kuhmoa.

Välillä oli pari taukoa ja olimme sunnuntaina, 
15.10.2017 perillä klo 20.30.

Matka oli mukava ja antoisa. Avinurmen poruk-
ka oli oikein ystävällistä ja mukavaa. Soittajia oli 
mukana parisenkymmentä ja laulusolisteja kolme. 
Meitä siivelle  päässeitä kolme.

Hyvää kesää kaikille lukijoille 

toivottavat Reino, Outi ja Paula Haverinen   

Matti-Jussi Pollari ja Paula Haverinen
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Tyttärenpojat lauloivat 80-vuotiaalle 
Reinolle Finlandian

Teksti: Riitta Karsikas
Kuvat: Arto Karsikas

Sota-ajan jälkeen, isän ollessa 8-vuotias perhe 
muutti Kärsämäelle. Nuoruusvuodet kuluivat mo-
nenlaisissa maatilan töissä sekä metsätöissä.

Isä opiskeli seminologiksi Helsingissä ja teki 
seminologin työtä asuessaan Heinävedellä. Vuon-
na 1973 perheemme muutti Haapavedelle, jossa isä 
toimi suntiona ja haudankaivajana.

Isän elämää voisi kuvata vaiherikkaaksi, jossa 
Jumalan siunaus ja varjelus on ollut vahvasti läsnä.  

Isä on puhelias, mukava tarinankertoja, positiivi-
nen, iloinen ja nöyrä sekä musikaalinen.

Isä on ollut aina kova liikkumaan ja on tykännyt 
marjastamisesta. Isällä on edesmenneen Helena-
äitimme kanssa seitsemän lasta, lastenlapsia on 28 
ja lastenlastenlapsia 7.

Nykyisin isä asuu Leila-vaimonsa kanssa Koke-
mäellä, jossa hänen 80-vuotissyntymäpäiväjuhlia-
kin vietettiin.

Juhlassa kuulimme Veikko-veljen seikkaperäi-
sen ja mielenkiintoisen historiakatsauksen Reinon 
lapsuusperheen vaiheisiin Kuhmon Mämmivaaras-
sa, sota-aikana ja Kärsämäellä.

Juhlassa oli myös paljon musiikkiohjelmaa: 
Reinon veljet lauloivat Kainuun maakuntalaulun ja 
Riitan pojat lauloivat Finlandia-hymnin.

”Oi katso Suomi sinun päiväs koittaa
Yön uhka karkoitettu on jo pois
ja aamun kiuru kirkkaudessa soittaa
Kuin itse taivahan kansi sois
Yön vallat aamun valkeus jo voittaa
Sun päiväs koittaa, oi synnyinmaa.”

Finlandia on Sibeliuksen sävelruno, johon on sanat 
kirjoittanut V.A. Koskenniemi.

Kuvassa Reino Haverisen sisarukset puolisoineen

Isämme Reino Esko 
Haverinen syntyi 15.2.1938 

Kuhmon Lammasperän 
Mämmivaarassa, 
Takalan talossa.

Riitta ja Arto Karsikkaan pojat lauloivat 
Jean Sibeliuksen säveltämän Finlandian.
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Haveristen sukuseura ryTaulukko1

Sivu 1

HAVERISTEN SUKUSEURA RY

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016

VARSINAINEN TOIMINTA

Kirjan II kulut 479,72

Lehden toimitus

Toimistokulut 79,95 227,40

Pankin kulut 113,58 81,35

Kokouskulut

Edustuskulut 50,00 780,00

Muut kulut 606,80

Varsinaisen toiminnan tulos

VARAINHANKINTA
Tuotot
Saadut jäsenmaksut

Myynti 295,00

Arpajaistuotot 0,00 446,00

Korkotuotot 4,94 7,69

Muut tuotot 0,00 0,00

Kulut
Jäsenrekisterin kulut 220,72 333,56

Varaston muutos -376,64

-155,92

Varainhankinnan tulos

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

4 262,50

1 911,60 3 113,00

1 016,63 2 793,05

1 182,00

8 041,06 8 656,52

5 275,00 4 740,00

1 073,20

5 574,94 6 266,89

1 141,65

1 475,21

5 730,86 4 791,68

-2 310,20 -3 864,84
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Haveristen sukuseura ry
Taulukko2

Sivu 2

HAVERISTEN SUKUSEURA RY

TASE 31.12.2017 31.12.2016

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

2 273,71 1 897,07

2 273,71 1 897,07

3 301,12 5 987,96

5 574,83 7 885,03

7 828,30 11 693,14

-2 310,20 -3 864,84

5 574,83 7 885,03

5 574,83 7 885,03
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Haveristen sukuseura ryHAVERISTEN 
SUKUSEURA RY

TALOUSARVIOEHDOTUS 
2018

KULUT                          budj v.2017 Toteutunut      Arvio 2Arv 2018

Pyällyspuu 2.500,00 1.911,60 2,2.000,00
Toimistokulut 500,00 79,95 100,00
Pankin kulut 250,00 113,56    150,00
Kokouskulut 1.000,00 1.016,63 2.000,00
Muut kulut .400,00 606,80 400,00
Kirjan valmisteluun 3.000,00      4.262,50 3.000,00
Jäsenrekisteri                                                                                   100,00                 220,72    250,00
Edustus /varasto                50,00
                                                                                                                                           

7.750,00
     

    8.261,78 7.900,00

VARAINHANKINTA

Saadut 
jäsenmaksut 5.800,00 5.275,00 6.400,00

Myynti 500,00        295,00  500,00
Arpajaistuotot               
Kirjan 
ennakkomaksut
Korkotuotot 4,94
Muut tuotot

6.300,00 5.574,94 6.900,00

Erotus -1.450,00 -2.686,84 -1.000,00
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MATKA-KYLLÖNEN OY Kainuuntie 84, 88900 Kuhmo
Puh: 358-(0)8-6520771
Sähköposti: matkatoimisto@matka-kyllonen.inet.fi
www.matka-kyllonen.fi
y-tunnus 1050201-2

Haveristen sukuseuran
Saarenmaan matkasuunnitelma vuodelle 2019

 13.-16.6.2019

Torstaina 13.6.2019
7.30 Lähtö Kuhmosta

8.20 Sotkamo
9.00 Kajaani

18.30 Laivan lähtö Helsingistä Tallinnaan
Yö laivalla B2-hyteissä

Perjantaina 14.6.2019
7.00 Aamiainen laivalla

8.30 Tallinna-Saarenmaa,
ajoaika noin 4 tuntia, välillä lauttamatka Virtsusta Muhun saareen, 

kesto noin puoli tuntia.
14.00 Saarenmaa

päivällinen ja yöpyminen hotellissa.

Lauantaina 15.6.2019
9.00 Lähtö Kuresaarelta

10.50 Lautta lähtee Muhusta
noin 15.00 Tallinna

Tallinnassa ostosaikaa, päivällinen ja yöpyminen hotellissa

Sunnuntaina 16.6.2019
10.30 Lähtö Tallinnasta Helsinkiin

12.30 Helsinki
Lähtö kotimatkalle, kaksi taukoa matkalla

21.00 Kajaani
22.30 Kuhmo

Matkan hinta noin 390 e/hlö. Hinta on alustava. 
Vuoden 2019 hintoja ei ole vielä saatavilla.

Eila Kyllönen
Matka-Kyllönen Oy



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, hallitusjäsen
Teerenpolku 7
88900 KUHMO
p.040 596 1594
reino.kalevi@suomi24.fi

Martti Haverinen, hallitusjäsen
Kannintie 41
88900 KUHMO
p.040 536 2324
marttihav@gmail.com

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

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

Mauno Haverinen, hallitusjäsen
Hurtinkatu 11 B 15
20610 TURKU
p.0500 608 878
mauno.haverinen@suomi24.fi
haverinen.mt@gmail.com

Haveristen sukuseuran hallitus 2018-2019



Haveristen Sukuseura ry

Puheenjohtaja
Esko Haverinen

Pyällyspuun 
päätoimittaja
Anu Piironen

Varapuheenjohtaja
Veikko Haverinen

Jäsenrekisteri- ja 
IT-vastaava

Mauno Haverinen
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