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Savolaisten laulu
Mun muistuu mieleheni nyt
Suloinen Savonmaa
Sen kansa kaikki kärsinyt
Ja onnehensa tyytynyt,
Tää armas, kallis maa.
Jos kielin voisi kertoa
Näkönsä vanhat puut
Ja meidän vaarat virkkoa
Ja meidän laaksot lausua,
Sanella salmensuut.
Niin niistäpä useampi
Hyv’ ois todistamaan:
Täss’ Savon joukko tappeli
Ja joka kynsi kylmeni
Edestä Suomenmaan!
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ARVOISAT HAVERISTEN SUKUSEURALAISET
Alkanut vuosi 2009 on monelle hyvin
merkityksellinen vuosi, niin yksilöllisesti kuin yhteisöillekin. Venäjän keisari
antoi Suomelle 200 vuotta sitten hyvin
laajat itsemääräämisoikeudet – Suomi
kun jäi puolivahingossa venäjälle, sodan päätarkoitus kun oli laittaa ruotsi
kuriin ja yhdistää ruotsi englantia
koskevaan kauppasaartoon. Myös
Marttaliitto täyttää 110 vuotta. Järjestö on luonut pohjan naisten ja kotien
hyvinvoinnin edesauttamiseen mitä
monimuotoisin keinoin. Järjestö toimii
erittäin aktiivisesti tälläkin hetkellä.
Rajavartiolaitos täytti 90 – vuotta ja
on monen sukukuntammekin perheen
leivän antaja mennessä ajassa, nyt
ja tulevaisuudessa. Organisaatio lienee eräs maailman parhaista omalla
erikoisalallaan. Sukuseuramme jäsenistämmekin hyvin monet viettävät
pyöreitä vuosia erityisesti 50 ja 60
– v juhlia, koska vuodet 1949 ja 1959
olivat suurten ikäluokkien syntymävuosia. Sukukuntamme puolesta kaikille sydämelliset onnittelut ja juhlikaa
läheispiireissänne näyttävästi, se luo
yhteenkuuluvuutta!
Valtakunnassa kaikki menee en-

tiseen malliin – viriilit ministerimme
pitävät huolen, jotta medialla riittää
aiheita. Eläkkeelle päästään sitten kun
ay – pomot sen sallii, kansalaisten valitsemilla edusmiehillä ei ole siihen nokan
koputtamista! Lama puree toisten ministerien mielestä vuoden ja Väyrysen
mielestä vähintään viisi! Mutta se lienee
jo tosiasia, jotta elettiinpä sosialistista,
kapitalistista tai diktatuurista valtiojärjestystä tunnustaen - kaiken maksaa
hädän hetkellä ja loppujuoksussa
kansat, verovaroillaan! Suorastaan
surkuhupaisia ovat nuo islantilaisten,
amerikkalaisten ja venäläisten sijoitushommat olleet – ja rahojen loputtua ei
muuta kuin lakkikourassa valtiojohdolta
armoa ja rahaa anelemaan!
Sukuseuramme kaipaa edelleen
aktiivisia toimijoita, jotka tuntuvat vähenevän entisestään. Olen havainnut,
jotta seuratoiminta oli vilkasta ja monen
toimijan käsissä sukuseuran aloitusvaiheessa. Se sukupolvi on hiljalleen
väistymässä ja odottaa meidän seuraajien ja nuorempien ottavan entistä
enemmän vastuuta sukuseuratoiminnastamme. Toivoisin meidän vastaavan
heidän huutoonsa ja näyttävän tah-
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tomme hoitaa Haveristen sukuseura
toimintaa niin, ettei aloitettua hienoa
omaisuutta ja työtä hukata.
Sukuseuratoimintamme on edelliskaudella ollut suhteellisen perinteikästä, minkäänlaisia uusia mullistuksia
ei olla toteutettu. Tulevaisuutta on
suunniteltu niin, jotta kaksipäiväisiä kesäpäiviä tultaisiin viettämään vain joka
toinen vuosi, vuosikokoukset tietenkin
joka vuosi. Muusta menneestä ja tulevasta toiminnasta on kerrottu toisaalla
tämän lehtemme sivuilla kohdassa
toimintakertomus v 2008 ja toimintasuunnitelma v 2009. Tilinpäätöksessä
2008 on oiottu inventoinnin jälkeen
varastovarallisuusarvoja.
Tulevana kesänä pidämme kesäpäivät Leppävirralla Hotelli Vesileppiksessä kesäkuun 13.–14. päivinä. Tapahtuman ohjelma ja muut oheisasiat on
tuotu esille toisaalla tässä lehdessä.
Huomioikaa uutena kilpailulajina on
hiihtoputkessa tapahtuva kilpahiihto!
Kaikki hiihtotaitoiset mukaan!
Toivotan Leppävirralle mahdollisimman monen sukukuntamme jäsenen
Tervetulleeksi. Luvassa on jälleen
monituista ohjelmaa ja iloista seura-

piirielämää.
Hyvä kevään jatkoa kaikille!
Esko Haverinen
Puheenjohtaja
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Sukukokous 13.–14.6.2009
Leppävirralla Kylpylä-hotelli Vesileppiksessä
Lauantai 13.6.2009
klo 12.30 -13.30
Ilmoittautuminen ja tulokahvit
klo 14.00- 15.00
hiihtokilpailu hiihtoputkessa
klo 15.30- 16.30
kuulantyöntö ja tikanheitto, pienille pallonheitto
klo 17.00- 18.00
lounas/päivällinen
			
ruuan jälkeen palkintojenjako + muuta ohjelmaa
klo 20.00		
karaoke
Sunnuntaina 14.6.2009
klo 8.00 -10.30
aamiainen hotelliin majoittuneille
klo 9.40		
Kirkkoon ja jumalanpalvelus
klo 12.00		
kirkkokahvit + sukukokous
			
Kokouksen jälkeen mahdollisuus lounas ruokailuun.
Ilmoittautumiset: Martta Haverinen puh. 040-8699 008 tai sähköposti
esko.piirainen@dnainternet.net
Majoitusvaraukset:
Kylpylä-Hotelli Vesileppis: 15.5.2008 mennessä
puh. 017- 1924 021 tai sähköpostimyynti: vesileppis@holidayclubhotels.fi ;
varatessa mainitse Haverisen sukukokous
Hinnat:		 Hotellissa yksi yö on 76 € yhden hengen huoneessa ja
106 € kahden hengen huoneessa. Lisävuode on 25 €. Hinta sisältää majoituksen, aamiaisen sekä vapaan kylpylän, kuntosalin että hiihtoareenan käytön.
Lounas lauantaina ja sunnuntaina klo 12.00 -15.00 12 €/hlö, 4-14 v 6 € ja alle
4 v ilmainen. Lauantain päivällinen 17 €/hlö, 4-14 v 8 € ja alle 4 v ilmainen
Majoittua voi myös Mansikkaharjun lomakeskuksessa (hotellille noin 1
km). Siellä on mökkimajoitus, teltta- ja karavaanipaikat - puh. 050-5981 481
tai sähköpostilla jukka.havukainen@mobiili.net
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IN MEMORIAM
Pentti Olavi Haverinen
• s. 1.9.1946 Kuhmo
• k. 2.5.2008 Hyrylä
Pentti syntyi syyskuun 1 päivänä 1946
Kerttu ja Matti Haverisen 13-lapsisen
perheen pojista nuorimpana Lauvuksen Lapiovaaran vanhan talon
nurkkahuoneessa Kuhmossa. Pentti
eli nuoruusaikansa Kuhmossa ja oppi
työnteon jo pienestä pojasta alkaen,
ensin maalaistalonpoikana maataloustöihin ja myöhemmin metsätöihin
savotoille. Vuonna 1970 Pentti muutti
Etelä-Suomeen ja sille reissulle hän jäi,
kokeili erilaisia ammatteja jakeluautonkuljettajasta lihanleikkaajaksi. Pentti
tapasi vaimonsa Reijan Helsingin Kulttuuritalolla. He asuivat aluksi Helsingin
Vallilassa, josta muuttivat Järvenpäähän ja sitten Kellokoskelle ja sinne he
rakensivat ensimmäisen oman talonsa.
Pentti ja Reija perustivat 1970-luvun puolivälissä Tuusulan Tasoite
Haverisen, joka toimii edelleen ja on
arvostettu yritys Etelä-Suomessa.
Pentti ja Reija valittiin vuoden yrittäjiksi 1993. Syksyllä 2006 Pentti siirtyi
taka-alalle ja siirsi yritystoiminnan
pojilleen Jounille ja Jarmolle ja jäi
itse ”oloneuvokseksi” ja taustatueksi.
Pentti oli erittäin aktiivinen yritystoiminnassa ja eri järjestöissä mm. Kellokosken LC-klubin perustajajäsen. Hänen
sosiaalisuutensa, rehellisyytensä ja
iloinen mielensä olivat suuria menestystekijöitä hänen toiminnassaan.
Yritystoiminnassa hänen kädenjälkensä näkyy eri puolilla Helsinkiä ja

Uusimaata. Kellokoskelle hän
rakensi kaksi
rivitaloa. Pentti
rakensi Nummenkylään omakotitalon
Reijan kanssa, jossa eivät asuneet
montakaan vuotta kun Reija sairastui
ja nukkui pois sairauden murtamana
1996. Pentti rakensi vielä tämän jälkeen kaksi omaa taloa, joista viimeinen
hirsitalo oli vanhuuden päiviä varten
tehty joen rannalle Kellokoskelle.
Urheilu oli Pentin sydäntä lähellä
aina nuoruudesta asti. Aikuisiällä hän
alkoi harrastaa tennistä ja lentopalloa, hiihtoakin silloin tällöin. Pentti
kävi viimeisen 20-vuoden aikana,
joka syksy Inglesissä pelaamassa
tutun porukan kanssa tennistä, viimeisen kerran marraskuussa 2007.
Sairaalaan Pentti joutui 4 päivänä maaliskuuta 2008. Vielä sielläkin hän seurasi jääkiekko-otteluita ja muuta maailman menoa, ja kotiin olisi kovasti tehnyt
mieli. Kotona hän pääsikin käymään
viimeisen kerran 20.4.2008, jolloin
tämä muistokirjoituksen kuva on otettu. Pentti nukkui ikiuneen toinen päivä
toukokuuta 2008 Hyrylän sairaalassa.
”Ikuista pikkupoikaa” jäivät kaipaamaan Jouni ja Jarmo perheineen,
Siskot ja Veljet ja suuri sukumme.
Olet muistoissamme
Martta Kaarina Laitinen
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IN MEMORIAM
Sotaveteraani Tuomas Haverinen
• s. 30.11.1921 Kuhmossa
• nukkui pois 19.2.2009, 87 vuoden
ikäisenä.

Tuomas ja Mandi Haverinen 27.12.1942

Tuomas Haverinen syntyi Kuhmossa,
Timoniemen Kantolassa, 30.11.1921
Johanna ja Eemeli Haverisen toiseksi
vanhimmaksi 11-lapsiseen perheeseen. Vanhimpana poikana Tuomas
joutui jo lapsena tarttumaan talon töihin
ja siten ottamaan vastuuta pienemmistä. Työtä riitti suuressa perheessä.
Vuonna 1939 sodan uhka oli ilmeinen ja Suomi ryhtyi varustamaan itärajaa. Tuomas osallistui vapaaehtoisena
Saunajärven suunnalla linnoitustöihin
loka-marraskuulla. Marraskuun viimeisenä päivänä, Tuomaan 18-vuotissyntymäpäivänä, syttyi talvisota.
Alkutalven hän oli Sotkamossa työpalveluksessa Matti-enon hevosella,
Matin ollessa rintamalla. Sen jälkeen
Tuomas osallistui vapaaehtoisena selustan varmistuslatujen hiihtämiseen
Katermassa, sekä ilmavartioon. Jatkosodassa Tuomas palveli Repolan
ja Rukajärven rintamalla. Hän joutui

moniin vaikeisiin taistelutehtäviin,
palvellen etulinjassa. Toinen päivä heinäkuuta 1944 hän haavoittui vatsaan.
Matka haavoittuneena Rukajärveltä
Lieksaan, erittäin huonolla tiellä linjaauton kyydissä puupölkyllä istuen, oli
vaikea. Kahden kuukauden toipumisloman jälkeen Tuomas ehti juuri takaisin
yksikköönsä, kun syyskuun 4. päivänä
tuli aselepo ja sota päättyi.
Sodan aikana 27.12.1942 Tuomas
meni naimisiin Mandi Kyllösen kanssa.
Tärkeitä olivat sodan aikana vaimon ja
äidin laittamat, lanttukukkoja ja muuta
ruokaa sisältävät paketit. Ne toivat iloa
ankeisiin rintamaoloihin, joita kesti kolme vuotta ja neljä kuukautta.
Kun sota päättyi, alkoivat rauhan
ajan työt. Tuomaalle rintamamiehenä
myönnettiin Riikinaho -niminen metsäpalsta viljelystilaksi. Vuonna 1948 Tuomas rakensi saunan ensiasunnoksi,
johon Kantolasta muutettaessa perhe
oli kasvanut kahdella pojalla. Työtä riitti
uudistilalla, kun piti rakentaa tarvittavat rakennukset ja raivata viljelykset.
Perheeseen syntyi Riikinaholla vielä
poika ja kaksi tyttöä. Vuonna 1967 oli
perheelle suuri menetys, kun äiti kuoli.
Tila oli tuottavassa kunnossa, kun
Tuomas leskeksi jäätyään luovutti sen
vanhimmalle pojalleen. Tunnollisen ja
ahkeran miehen aktiivisin työnteon aika
oli ohi. Tuomas avioitui uudelleen Lyyli
Sirviön kanssa ja he harjoittivat vielä
maataloutta Oksalan tilalla. Terveyden
heikentyessä ja eläkkeelle päästyään
he muuttivat Kuhmon keskustaan.
Vaikea sairaus koetteli Tuomasta vii-
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meisinä vuosikymmeninä. Uudelleen
leskeksi jäätyään Tuomas kykeni kuitenkin asumaan yksin. Vasta viimeiset
kuukaudet Tuomas asui hoivakodissa.

Veljeään Tuomasta muistellen
Leo Haverinen

TIESITKÖ ETTÄ...
UUSIA HAVERISIA

Venla sai pienen siskon ja veljen kun
perheeseen syntyivät 18.11.2008
Kaisa Minttu Matilda ja Veikka Antti
Topias. Onnelliset vanhemmat Jari ja
Kirsi Haverinen Helsingistä

AVIOLIITTOJA

MERKKIPÄIVIÄ

Johtava sairaalapastori ja Rovasti
Pentti Haverinen täytti 60 v. 2.4.2009
Hämeenlinnassa, juhlat vietettiin
perhepiirissä ja samassa perheessä
2.6.2009 tuli 60 v. täyteen Ruustinna
Vuokko Kalmari-Haveriselle.
Elsa Maria Niemi, os. Haverinen, täytti
70 v. 8.5.2009 Pyhäsalmella
Anna Haverinen Pudasjärvellä juhli
70-vuotispäiviä 19.12.2008.
Sukuseuran hallituksen jäsenen MarjaLiisa Haverisen 50 v. syntymäpäiviä
vietettiin ”Hattujuhlien” merkeissä
Karjalan Kievarissa Kesälahdella
14.3.2009. Mukana laaja sukulais- ja
tuttavapiiri.

Sanna (os. Tonteri) ja Kari Pulkkinen
vihittiin 21.3.2009 Hollolan keskiaikaisessa kirkossa. Juuso poika
halusi isän syliin välillä. Kotoisen lämpöiset juhlat jatkuivat
Kukonkoivun Nuorisotalolla
Hollolassa.
”Elämä on ihanaa ja silmät
iloisina loistaa, kun on
joku jota rakastaa, niin saa
elää onnen unelmaa”
Toivomme yhteiselle taipaleelle hyvää Kuopiosta,
Sannan ja Karin omaiset

SUKUSEURA
ONNITTELEE!
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SUKUSEURAN MATKA PETROSKOIHIN 7.–9.8.2009
pe 7.8. 05:00
06:00
07:30
09:00
13:00
		
		
		
21:00

lähtö Kuhmon linja-auto asemalta
Nurmes, linja-autoasema
Joensuu, ABC Siihtala (kahvitauko)
Värtsilän rajanylityspaikka
Sortavala (venäjän aikaa) – tauko, jatketaan matkaa
Pitkäranta-Salmi-Aunus, 200 km, Aunuksesta noin ½ h
ajomatka Aleksanteri Syväriläisen luostariin, Petroskoihin
Aunuksesta noin 150 km
Petroskoi, päivällinen ja majoittuminen hotelli Nevskaja

la 8.8.

08:00 Aamiainen
09:00–14:30 Kizin saaren retki
15:30 Lounas
		
Opastetu kiertoajelu ja tutustumistakaupunkiin
su 9.8.

08:00 Aamiainen hotellissa
10:00 Kotimatka alkaa (ajetaan lyhyempää reittiä eli Kolatselän
		kautta)
16:00 Värtsilä jossa voi tehdä tax-free ostoksia
18:00 Joensuu
21:00 Kuhmo
Matkan hinta noin 230 €/henkilö (tarkentuu sukujuhliin mennessä…
nettisivuille tulevat matka tiedot sukujuhlan jälkeisellä viikolla). Hinta sisältää bussimatkan, majoituksen Hotelli Nevskajassa 2 hlön huoneissa, kaksi aamiaista ja kaksi ateriaa sekä opastettu kiertoajelu.
Lisämaksusta Kizin retki noin 50–60 € ja Ryhmäviisumi 45 €/hlö.
Matkan maksu 7.7.2009 mennessä tilille 105830-101637.
Ryhmäviisumia varten pitää matkatoimistoon toimittaa passin tietosivusta kopio ja viisumianomuskaavake täytettynä sekä 1 passikuva – 14.7. mennessä
osoitteella: Matka-Kyllönen Oy, Kainuuntie 84, 88900 KUHMO, (puh. (08) 652
0771 tai 040 590 9229)
Petroskoissa maksuvälineenä käyvät ruplat ja niitä voi vaihtaa mm. menomatkalla
tullissa. Myös luottokortit käyvät tavarataloissa ja rajalla tax-free myymälöissä.
Heli on toimittanut kaikki hänelle ilmoittautuneiden nimet matkatoimistoon eli
ensin ilmoittautuneilla ensisijainen oikeus lähteä mukaan – mukaan mahtuu 35
sukuseuralaista ja kuljettajana tulee toimimaan Jorma Haverinen. Peruutathan
osallistumisesi jos et pääsekään mukaan jotta paikka voidaan luvata muille.
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Kuhmon Änätinpäästä lähtöisin olevia urheilevia
Haverisia
Urheilutoiminta 60-luvulla Änätinkylällä
oli erittäin vilkasta. Mattilan Erkun poika Voitto oli innokas vetäjä. Metsätielle
hän oli mitannut juoksumatkat neljäänsataan metriin saakka. Hyppypaikat
sijaitsivat tien ulkopuolella. Voitto osti
itselleen myöskin sekuntikellon saadakseen tarkempia aikaoja juoksumatkoilta. Urheiluseuran perustaminen tuli
ajankohtaiseksi. Puuhamiehenä toimi
Kotilan Einon poika Seppo. Kuhmon
Kivan alaseuran nimiehtona oli Änätinkylän Ähky mutta seuran nimeksi
tuli kuitenkin koulupiirin mukaisesti
Aholan Elo.
Voitto kilpailutti kaikkia pienimmistä lähtien ja Seppo kirjoitti tulokset
vihkoon. Niillä tuloksilla
olisi hyvinkin pärjännyt
Kainuun piirin kilpailuissa
mutta eihän sitä ”perukasta” päässyt minnekään. Itse pääsin omalla autolla edustamaan
Kuhmon Kivaa nuorten
Kainuun piirinmestaruuskilpailuihin Ristijärvelle
vuonna-66. Tuomisina
oli 400 metrin aitojen
kultamitali, hopea pituus-

hypyssä ja 400 metrin sileällä. Saman
vuoden syksynä voitin 10-ottelun Kainuun piirinmestaruuden Puolangalla.
Aikuisten sarjassa ”pätkänä” miehenä
valitsin päälajikseni 400 metrin aidat.
Talvisin harjoitteluolosuhteet olivat
huonot. Juosta piti lumisia maanteitä
pitkin. Aitajuoksuun tarvittavaa ponnistusvoimaa piti hankkia kekseliäästi.
Traktori nostolaitteisiin laitettiin painoja
ja niitä selällään maaten potkin ylös.
Sitten tasakäpälä hyppyjä keittiön pöydälle ylös alas 50 sarjoissa. Miesten
sarjoissa voitinkin useita 400 metrin
aitojen Kainuun mestaruuksia. Rantalan poika Väinön tyttö Kirsi oli ikäkausikilpailuissa Kainuun parhaimmistoa
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Sotkamossa Kainuun koululiikuntakilpailuissa pituushypyn voitto omalla
ennätyksellä 429 cm.
Syksyn ja talven aikana olemme
käyneet liikuntasalilla harjoituksissa.

pikajuoksussa ja pituushypyssä.
Parhaisiin saavutuksiin yleisurheiluissa on päässyt Nättilän Matin Reijo pojan poika Jari Haverinen. Hän
edusti Kainuun Kipinää ja oli Suomen
pikajuoksu kärkeä 90-luvulla. Tilastoista löytyy vuodelta 1994 tulokset
100 metriä 10,54 ja 200 metriä 21,62.
Muistaakseni hän voitti myös Suomen
mestaruuden jonain vuonna. Jarin
tyttö Annika kilpailee sisulisäkilpailuissa pikajuoksussa ja pituudessa.
Kotilan Einon Reino pojan tyttö Paula
kilpailee menestyneesti Kainuun piirin
sisulisäkilpailuissa (ennen oli ikäkausi,
nyt sisulisä). Viime kesänä Kainuun
sisulisähuipennuksessa Kajaanissa
tuli 4 hopeamitalia. Sitten syksyllä

Helmikuussa Vuokattihallissa sisähallien sisulisähuipentumassa tulivat voitot
pituushypyssä, kolmiloikassa ja korkeudessa. Ennätys parani 446 cm:n. Tulevan kesän tavoite on hypätä A-luokan
tulos 465 cm 14-vuotiaitten sarjassa.
Katsotaan nyt riittääkö innostusta iän
karttuessa. Hiihtopuolelta kerron että
Olli Ohtosen mummu on Änätinpään
Haverisia. Saavutukset ovat tuoreita ja
kaikkien muistissa. Lisäisin vielä tähän
että Rantalan isä Väinön Mauri pojan
poika pelaa jääkiekkoa mestis sarjassa
Kajaanin Hokissa.
Reino Haverinen
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Jubileumsåret 1809 startade fint..
I januari inleddes ”merkkivuosi 1809” med
pompa och ståt i Stockholm då presidentparet
tillsammans med finska regeringsrepresentanter
med flera deltog vid det högtidliga öppnandet i
Stockholm.
Min syster, Ina Sinisalo f. Kurronen, rektor
för Botkyrkan Ruotsinsuomalainen koulu, kom
att uppmärksammas i samband med detta och
det grundligt. Torsdagen den 15 januari började
med lunch i riksdagshuset tillsammans med
hedersgäster och på kvällen avverkades en stor
galamiddag på Stockholms slott i närvaro av
svenska kungaparet och finska presidentparet,
representanter för båda regeringarna och många andra. En fantastisk dag, tyckte Ina.
Men fredagen den 16 blev än mer fantastisk
för Inas del: kunga- och presidentparet anlände
tillsammans med en över 30 personer stor delegation bevakad av säkerhetsfolk och polis till
Inas skola för studiebesök. På skolgården mottogs kunga- och presidentparet -i sträng kyla - av
elevers välkomstsång, flaggviftningar och hälsningar . Efter en stund på skolgården föreslog
kung Gustav försynt att ”vi kanske skall förflytta
oss in”. Vid det laget hade herrarna i kortegen
huttrat ordentligt i sina kostymer och uniformer
medan damerna hade försett sig med kappor….
Nåväl, väl inne i skolan redogjorde Ina för kungaoch presidentparet lite om sin skola och undervisningen och de gick sedan runt i klasserna och
tog del av elevernas pågående lektioner och det
blev en hel del diskussioner med eleverna. Såväl
presidentparet som kungaparet pratade gärna
med eleverna och studerade ingående deras
arbeten. Bland de minsta barnen var det flera
som absolut ville ge drottningen och kungen
presenter, ja även till presidentparet. Häften med
många teckningar !! När någon i följet frågade
om kungen fått en pappersblomma, som han
höll i handen, sa han bestämt ”nej, det här är

en flygande bil”. Det
hade den lilla givaren
poängterat för honom.
En liten modig flicka
tyckte så om kungen
att hon gav honom
en varm kram. Andra
elever hade skrivit ihop
ett kasperteaterstycke
som de framförde för
kunga- och presidentparet, vilket uppskattades mycket eftersom kungen löste en konflikt
bland djuren i slutscenen! Än mer sång och tal
och givetvis överskreds besökstiden mycket till
förtret för säkerhetsfolket. Men elever, föräldrar,
skolpersonal och elever gladdes mycket över
det storslagna besöket
Här fordras en förklaring till besöket just i
Inas skola. På 1960-70-talen var den finska
arbets-invandringen stor till Sverige . Med den
följde problemen att många medflyttade och här
födda barn ej klarade av skolarbetet pga dåliga
språkkunskaper. Ina som undervisat i svenska
för invandrare sedan flera år, blev 1970 tillfrågad
om att hjälpa finska elever i Storvretsskolan i
Botkyrka (söder om Stocklholm) där problemen
var stora för finska elever och även för föräldrarna, som inte kunde hjälpa sina barn. Ina förstod
att en ändring i undervisningen var nödvändig,
vår familj hade ju haft samma problematik på
50-talet då vi flyttade hit. Därför föreslog Ina för
rektorn att man skulle starta en klass för helt
finskspråkig undervisning, vilket den kloka rektorn godtog och i januari 1971 började Ina –som
pionjär- undervisningen på finska i årskurserna
6-9. Detta blev början på en helt ny skolepok.
Ina har med ”näbbar och klor” alltsedan dess
kämpat för att undervisningen på modersmål
skall bli en självklar demokratisk rättighet, vilket
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dock lär dröja… Politiker och skolledare har
dock ”tvingats” att acceptera metoden för att
över huvud taget klara av den ”explosiva” skolsituationen med invandrarbarn under 70- och
80- talet. Flera finska klasser växte fram och till
slut Sverige-finskaskolor. Ina startade 1996 Botkyrkan Ruotsinsuomalainen koulu tillsammans
med tre kollegor.
Ina har figurerat i många, många år i press,
radio o tv pga sitt engagemang i skolfrågor, inte
bara i Sverige och Finland, Italien och Spanien.
En kuriositet att nämna: Ina och några kolleger
har även besökt Nya Zeeland där de börjat ett
samarbete med skolor/universität betr. maoriernas rättigheter som minoritetsfolk. Vidare
kan jag nämna att hon tillsammans med skolledningar och personal från de sverigefinska
skolorna deltagit i många möten, fortbildningar
och utbytesverksamhet kring de sverigefinska
elevernas situation i Finland bland annat på
Opetushallitus i H:fors. Ina har den finska skoltraditionen i ryggen !
Avslutningsvis tycker jag det är på plats att
säga något om varifrån Ina ”ärvt” sitt starka patos
för finskheten och finnars rätt till sitt modersmål
här i Sverige.
Jag nämnde att vi kom till Sverige på 50-talet
med mamma Hilja Maria Haverinen (vg. Malinen, vg. Kurronen, vg Etutalo), f. 24.2.1911 i
Kesälahti, d. 10.8.1992 i Huddinge, Sverige.
Vi var Mamma, styvpappa Reino Etutalo, mina
syskon Meeri, Osmo och Ina. Mamma och vår

styvpappa jobbade väldigt mycket för pengar
behövdes jämt. Men trots jobb och familj ville
hon hjälpa sina landsmän som sökte sig hit och
som hon mötte på arbetsplatser eller i finska
kyrkan i Stockholm. Hon hjälpte dem till jobb och
bostäder. Sedan behövdes finska gudstjänster
och finska sektioner utanför Stockholm, så hon
agerade och startade dessa i Huddinge och
Trångsund osv. Hon engagerade sig i finska
föreningen i Stockholm vilket inspirerade henne att starta flera finska föreningar söder om
Stockholm. För henne var det en hjärtesak att vi
finnar skulle fortsätta tala finska, behålla finska
traditioner och finskheten (läs, me Haveriset..).
Och min syster Ina har tagit mycket av det som
mamma Hilja stod för. Och det har du lyckats
väl med! Grattis!ndligt. Torsdagen den 15 januari
började med lunch i riksdagshuset tillsammans
med hedersgäster och på kvällen avverkades en
stor galamiddag på Stockholms slott i närvaro av
svenska kungaparet och finska presidentparet,
representanter för båda regeringarna och många andra. En fantastisk dag, tyckte Ina.
Men fredagen den 16 blev än mer fantastisk
för Inas del: kunga- och presidentparet anlände tillsammans med en över 30 personer stor
delegation bevakad av säkerhetsfolk och polis
till Inas skola för studiebesök. På skolgården
mottogs kunga- och presidentparet -i sträng
kyla - av elevers välkomstsång, flaggviftningar
och hälsningar . Efter en stund på skolgården
föreslog kung Gustav försynt att ”vi kanske skall
förflytta oss in”. Vid det laget hade herrarna i
kortegen huttrat ordentligt i sina kostymer och
uniformer medan damerna hade försett sig med
kappor…. Nåväl, väl inne i skolan redogjorde Ina
för kunga- och presidentparet lite om sin skola
och undervisningen och de gick sedan runt i
klasserna och tog del av elevernas pågående
lektioner och det blev en hel del diskussioner
med eleverna. Såväl pressidentparet som
kungaparet pratade gärna med eleverna och
studerade ingående deras arbeten. Bland de
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minsta barnen var det flera som absolut ville
ge drottningen och kungen presenter, ja även
till presidentparet. Häften med många teckningar!! När någon i följet frågade om kungen fått
en pappersblomma, som han höll i handen, sa
han bestämt ”nej, det här är en flygande bil”.
Det hade den lilla givaren poängterat för honom.
En liten modig flicka tyckte så om kungen att
hon gav honom en varm kram. Andra elever
hade skrivit ihop ett kasperteaterstycke som de
framförde för kunga- och presidentparet, vilket
uppskattades mycket eftersom kungen löste en
konflikt bland djuren i slutscenen! Än mer sång
och tal och givetvis överskreds besökstiden
mycket till förtret för säkerhetsfolket. Men elever, föräldrar, skolpersonal och elever gladdes
mycket över det storslagna besöket
Här fordras en förklaring till besöket just i
Inas skola. På 1960–70-talen var den finska
arbets-invandringen stor till Sverige . Med den
följde problemen att många medflyttade och här
födda barn ej klarade av skolarbetet pga dåliga
språkkunskaper. Ina som undervisat i svenska
för invandrare sedan flera år, blev 1970 tillfrågad
om att hjälpa finska elever i Storvretsskolan i
Botkyrka (söder om Stocklholm) där problemen
var stora för finska elever och även för föräldrarna, som inte kunde hjälpa sina barn. Ina förstod
att en ändring i undervisningen var nödvändig,
vår familj hade ju haft samma problematik på
50-talet då vi flyttade hit. Därför föreslog Ina för
rektorn att man skulle starta en klass för helt
finskspråkig undervisning, vilket den kloka rektorn godtog och i januari 1971 började Ina -som
pionjär- undervisningen på finska i årskurserna
6-9. Detta blev början på en helt ny skolepok.
Ina har med ”näbbar och klor” alltsedan dess
kämpat för att undervisningen på modersmål
skall bli en självklar demokratisk rättighet, vilket
dock lär dröja… Politiker och skolledare har
dock ”tvingats” att acceptera metoden för att
över huvud taget klara av den ”explosiva” skolsituationen med invandrarbarn under 70- och

80- talet. Flera finska klasser växte fram och till
slut Sverige-finskaskolor. Ina startade 1996 Botkyrkan Ruotsinsuomalainen koulu tillsammans
med tre kollegor.
Ina har figurerat i många, många år i press,
radio o tv pga sitt engagemang i skolfrågor,
inte bara i Sverige och Finland, Italien och
Spanien. En kuriositet att nämna: Ina och några kolleger har även besökt Nya Zeeland där
de börjat ett samarbete med skolor/universität
betr. maoriernas rättigheter som minoritetsfolk.
Vidare kan jag nämna att hon tillsammans med
skolledningar och personal från de sverigefinska
skolorna deltagit i många möten, fortbildningar
och utbytesverksamhet kring de sverigefinska
elevernas situation i Finland bland annat på
Opetushallitus i H:fors. Ina har den finska skoltraditionen i ryggen !
Avslutningsvis tycker jag det är på plats att
säga något om varifrån Ina ”ärvt” sitt starka
patos för finskheten och finnars rätt till sitt modersmål här i Sverige.
Jag nämnde att vi kom till Sverige på 50-talet
med mamma Hilja Maria Haverinen (vg. Malinen, vg. Kurronen, vg Etutalo), f. 24.2.1911 i
Kesälahti, d. 10.8.1992 i Huddinge, Sverige.
Vi var Mamma, styvpappa Reino Etutalo, mina
syskon Meeri, Osmo och Ina. Mamma och vår
styvpappa jobbade väldigt mycket för pengar
behövdes jämt. Men trots jobb och familj ville
hon hjälpa sina landsmän som sökte sig hit och
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som hon mötte på arbetsplatser eller i finska
kyrkan i Stockholm. Hon hjälpte dem till jobb och
bostäder. Sedan behövdes finska gudstjänster
och finska sektioner utanför Stockholm, så hon
agerade och startade dessa i Huddinge och
Trångsund osv. Hon engagerade sig i finska
föreningen i Stockholm vilket inspirerade henne att starta flera finska föreningar söder om
Stockholm. För henne var det en hjärtesak att vi
finnar skulle fortsätta tala finska, behålla finska
traditioner och finskheten (läs, me Haveriset..).
Och min syster Ina har tagit mycket av det som
mamma Hilja stod för. Och det har du lyckats
väl med! Grattis!

Ja sama suomeksi – toimitus pahoittelee mahdollisia käännösvirheitä.

1809-juhlavuoden avajaisten vietto alkoi hienosti...
Raimo Kurronen, By Kyrkby, Sverige
Tammikuussa juhlittiin Tukholmassa merkkivuotta 1809, johon presidenttiparimmekin osallistui
yhdessä Suomen hallituksen edustajien kanssa. Juhlavuotta vietettiin maiden 600-vuotisen
valtioyhteyden kunniaksi, joka päättyi tasan
kaksisataa vuotta sitten 1809.
Sisareni, Ina Sinisalo os. Kurronen, rehtori
Botkyrkan Ruotsinsuomalaisesta koulusta, tuli
huomioiduksi tässä yhteydessä. Torstai 15. tammikuuta alkoi lounaalla parlamentin täysistunnon
kanssa ja illalla oli iso gaalaillallinen kuninkaan
linnassa jossa illastivat Ruotsin kuningaspari ja
Suomen presidenttipari sekä edustajat molemmista hallituksista ja monet muut kunnia vieraat.
Fantastinen päivä, sanoi Ina.
Perjantai 16. päivästä tuli entistäkin fantastinen Inan osalta kun kuningas- ja presidentti- parit saapuivat yhdessä yli 30 henkilön turvallisuus
ja ja poliisi delegaation kanssa tutustumaan
Inan kouluun. Koulun pihalla saivat kuningas- ja
presidentti parit, -erittäin kylmässä säässä - op-

pilaiden tervetuliaislaulun ja lipputervehdykset.
Jopa kuningas Kaarle Kustaa ehdotti esityksen
jälkeen että ”ehkäpä meidän olisi siirryttävä sisälle”. Sisällä koululla Ina esitteli toimintaa ja sen
jälkeen kierrettiin tutustumassa luokkiin ja oppitunteihin, Sekä presidenttipari kuin kuningasparikin keskustelivat mielellään opiskelijoiden
kanssa heidän työstään. Pienimmät lapset olivat
ehdottomasti halunneet antaa kuningattarelle ja
kuninkaalle lahjat, jopa presidentti pariskunnalle,
mm. Kirjoja ja monia piirustuksia! Kun joku on
lähipiiristä kysyi kuninkaalta, oliko hänellä kädessään paperi kukka, hän sanoi päättäväisesti;
”Ei, tämä on lentävä auto”. Sen oli pikku lahjoittaja nimenomaan hänelle vakuuttanut. Eräs
pikku tyttö oli niin ihastunut kuninkaaseen että
antoi tälle lämpimän halauksen. Muut oppilaat
olivat kirjoittaneet yhdessä Kasper-nukketeatteri
esityksen jossa lopuksi kuningas ratkaisi konfliktin eläinten keskuudessa! Lopuksi vielä laulu
ja puhe –ja tietysti aikataulu ylittyi turvallisuus
henkilöstön mielenharmiksi mutta opiskelijat,
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vanhemmat ja koulun henkilökunta iloitsivat
kovasti korkeantason vierailusta.
Tämä edellyttää hieman selitystä, miksi vierailu tehtiin juuri Inan koululle. Vuosina 1960-70
oli Suomesta suuri työ-maahanmuutto Ruotsiin.
Monet maahanmuuttajat ja heidän lapsensa
eivät selvinneet koulutyöstä huonon kielitaidon
takia. Inaa, joka oli opettanut maahanmuuttajia
Ruotsissa jo monia vuosia, pyydettiin auttamaan
suomalaisia oppilaita Storvretskouluun Botkyrkaniin (etelään Tukholmasta) koska ongelmat
olivat suuria eivätkä vanhemmat voineet auttaa
lapsiaan. Ina ymmärsi, että muutos opetukseen
oli tarpeen, ja omalla perheellä oli ollut sama
ongelma 50-luvulla, kun se muutti Ruotsiin.
Inan ehdotuksesta viisas koulun rehtori silloin
ymmärsi opetuksen tarpeellisuuden omalla
kielellä ja tammikuussa 1971 alkoi Ina opettaa
edelläkävijänä suomeksi luokkia 6-9. Tämä oli
uuden aikakauden alku koulussa. Ina on ”kynsin
ja hampain” siitä lähtien ponnistellut opetuksen
puolesta äidinkielellä koska se on itsestään
selvä demokraattinen oikeus, mutta toki tästä
nousi myös häly. Poliitikkojen ja koulujen johtajien oli kuitenkin ”pakko” hyväksyä menetelmä
kun suomenkielisten maahanmuuttajien lasten
määrä räjähdysmäisesti kasvoit alle 70 - ja 80
- luvulla. Useita suomen kielisiä luokkia kasvoi
Ruotsi-Suomen kouluissa. Ina perusti vuonna
1996 Botkyrkan Ruotsinsuomalainen koulun
yhdessä kolmen kollegansa kanssa.
Ina on esiintynyt monta vuotta, lehdistössä,

radiossa ja televisiossa koulukysymysten osalta,
eikä vain Ruotsissa, vaan myös Suomessa, Italiassa ja Espanjassa. Ina muutamien kollegojen
kanssa vieraili myös Uudessa-Seelannissa,
jossa he aloittivat yhteistyössä koulun/yliopiston
kanssa Maorien oikeuksista vähemmistökansana. Lisäksi haluan mainita, että hän yhdessä
koulun johdon ja henkilöstön kanssa on osallistunut useisiin kokouksiin, koulutus- ja vaihtotoimintaan ympäri Suomea Ruotsinsuomalaisten
opiskelijoiden tilanteesta Suomessa, mukaan
lukien Opetushallitus Helsingissä. Inalla ovat
suomalaiset kouluperinteet syvällä sielussa!
Lopuksi on paikallaan sanoa mistä Ina on
perinyt vahvan suomalaishenkisyyden ja suomalaisten oikeuden puhua omaa äidinkieltään täällä
Ruotsissa. Mainitsin, että meidän perheemme
tuli Ruotsiin 50-luvulla äidin kanssa - Hilja Maria
Haverinen (ent. Malinen, ent. Kurronen, ent.
Etutalo), syntyi 24.2.1911 Kesälahti ja kuoli
10.8.1992, Huddingessä, Ruotsissa. Meitä oli
äiti, isäpuoli Reino Etutalo, minun lisäkseni
sisarukset Meeri, Osmo ja Ina. Äiti ja isä-puoli
työskentelivät paljon koska rahaa tarvittiin. Mutta
vaikka työ ja perhe veivät aikaa, halusi äiti auttaa
maanmiehiään, jotka hän tapasi työpaikalla tai
Suomalaiskirkossa Tukholmassa. Hän auttoi
heitä etsimään työpaikkoja ja asuntoja. Seuraavaksi tarvittiin suomalaisia seurakunta työntekijöitä ja suomiseurojen osastoja Tukholman
ulkopuolella ja niinpä hän järjesti ja perusti ne
Huddingeen ja Trångsundiin jne. Hän osallistui
Suomi seuran toimintaan Tukholmassa ja se
innosti häntä perustamaan useita Suomiseuroja
etelä Tukholmaan. Hänelle oli sydämen asia että
me suomalaiset voisimme puhua suomea, pitää
yllä suomalaisia perinteitä ja suomalaisuutta
(lue. Me Haveriset…)
Sisareni Ina on paljon tehnyt töitä sen eteen
minkä puolesta myös äiti Hilja toimi. Ja Ina olet
onnistunut siinä hienosti! Onneksi olkoon!
Raimo Kurronen, By Kyrkby, Sverige
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Haveristen sukuseuran ry:n vuosikokous

KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA

Aika: Sunnuntaina 14.6.2009, noin klo 12.00,
Paikka: Kylpylä-Hotelli Vesileppis, Leppävirta
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi ääntenlaskijaa
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Muistamiset
6. Käsitellään vuoden 2008 toimintakertomus
7. Esitellään vuoden 2008 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille
9. Esitetään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2009
10.Päätetään jäsenmaksun suuruus vuodelle 20010
11. Valitaan sukuseuran puheenjohtaja
12. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
13. Valitaan yhdyshenkilöt kotimaassa ja ulkomailla
14. Tilintarkastajien valinta
15. Valitaan jäsenlehti Pyällyspuun-lehden päätoimittaja
16. Käsitellään vuosikokousaloitteet
17. Päätetään vuoden 2010 vuosikokouksen pitopaikka
18. Muut esille tulevat asiat
19. Kokouksen päättäminen
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TOIMINTAKERTOMUS 2008
Haveristen sukuseuran toimintavuosi
on ollut pääosin perinteikäs. Oulun Lasaretissa vietettiin sukuseuran Kesäpäiviä 14.–15.6.2008. Sukuseuralaiset
kokoontuivat erittäin vähälukuisasti ja
uusia aktiviteetteja suunniteltiin toteutettavaksi seuraaville vuosille.
Sukuseuran toimintaa on hallitus
yrittänyt vilkastuttaa mm matkoja
suunnittelemalla ja niistä hyvissä ajoin
tiedottamalla. Jäsenistöä ei kuitenkaan
ole saatu aktivoitua ao toimintaan.
Sukuseuran omaisuus inventoitiin
kauden aikana.
Hallitus kokoontui 4 kertaa toimeenpannen täytäntöön sukukokouksen
päätöksiä

Sukuseuran jäsenrekisteriä on ylläpidetty perinteiseen tapaan ja jäsenistön
määrä on pysytellyt entisellä tasolla.
Perinteinen Havercup 2008 tennistapahtuma on pidetty, lisäksi erilaiseen
liikunnalliseen toimintaan on osallistuttu monimuotoisin tavoin.
Tiedotustoiminnassa on jatkettu
Pyällyspuu-lehden julkaisua, lehti on
ilmestynyt 2 kertaa. Lehti ilmestyi jouluksi juhlanumerolla 50.
Sukuseuran Internet sivut on uusittu
ja uusi osoite
www.haveristensukuseura.fi on luotu.
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HAVERISTEN SUKUSEURA RY
TULOSLASKEMA
1.1.2008-31.12.2008
VARSINAINEN TOIMINTA
Lehden toimitus
Toimistokulut
Pankin kulut
Muut kulut
Ostot
Varaston muutos

VARAINHANKINTA
Saadut jäsenmaksut
Myynti
Korkotuotot

1.1.2007-31.12.2007

2.835,53
735,75
189,12
1.493,05
386,66
2.304,61
7.558,06

2.805,95
275,90
193,06
1.118,25

4.580,00
610,55
118,87
5.309,42

4.540,00
799,75
80,36
5,420,11

112,72
4.892,54

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
2.248,64 € 527,57 €
===========================================================
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HAVERISTEN SUKUSEURA RY
TASE
VASTAAVAA
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Tavarat
Adressit
Isännänviiri
Vaakunat
Standaarit
Pinssit
Paidat
Kirjat
Saamiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Kuhmon OP
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Muut rahastot
Lahjarahasto
Edell.tilik.ylijäämä
Tilikauden yli/alijäämä
VIERAS PÄÄOMA
Siirtovelat

31.12.2008

31.12.2007

148,00
894,56

148,00
894,56

25,23
110,00
639,16
1.780,48
3.597,43

50,46
110,00
1.463,34
3.235,68
5.902,04

265,00
8.198,93
11.796,36 €

8.175,88
14.342,92 €

6,73
12.936,40
10.694,49

6,73
12.408,83
2.248,64
12.943,13

527,57

1.101,87
1.399,79
1.101,87
1.399,79
11.796,36 €
14.342,92 €
===========================================================
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TOIMINTASUUNNITELMA 2009
Haveristen sukuseuran
toimintaa ohjaa seuran
sääntöjen 2 §, jonka
mukaan seuran tarkoitus on selvittää suvun perinteitä, edistää
yhteenkuuluvaisuutta,
järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä, kursseja, sekä kerätä ja
arkistoida sukua koskevaa tietoutta.
Lisäksi tietoutta sukuseurastamme
ympäröivään yhteiskuntaan lisätään.
Sukuseuran vuosikokous ja kesäpäivät pidetään 13.–14.6.2009 Leppävirran Kylpylä-hotelli Vesileppiksessä.
Sukuseuran toimintatapaa muutetaan niin, että ns 2 päiväisiä kesäpäiviä vietetään vain joka toinen vuosi.
Vuosikokouksia pidetään sääntöjen
mukaisesti joka vuosi
Hallitus kokoontuu vähintään 2 kertaa
toimeenpanemaan sukukokouksen
päätöksiä
Sukuseuran jäsenrekisteriä ylläpidetään perinteiseen tapaan ja jäse-

nistön määrää pyritään kaikin tavoin
lisäämään
Liikunnallinen sukukuntamme järjestää perinteisen Havercup 2009 tennistapahtuman, lisäksi kaikenlaiseen
liikunnalliseen toimintaan osallistutaan
mahdollisimman monimuotoisin tavoin.
Tiedotustoiminnassa jatketaan Pyällyspuu-lehden julkaisua, johon pyydetään yhä useampaa seuran jäsentä
tuomaan oman rikkaan artikkelipanoksensa.
Haveristen sukuseuran kotisivuja hyödynnetään entistä enemmän
sähköisen tiedonkulun levittämiseen
sukukunnan keskuudessa ja kirjallisen
materiaalin arkistoinnissa.
Sukuseuramme kirjasarjan toista
osaa pyritään edistämään.Toteutetaan
matka Venäjän Karjalaan viikolla 32
tai 33.
Tulevien vuosien retkisuunnitelmia
kartoitetaan menneiden vuosien tapaan.
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HAVERISTEN SUKUSEURA RY
TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009
v. 2008

toteutunut

v. 2009

2 900,00
350,00
250,00
1 900,00

2 835,53
735,75
189,12
1 493,05

3 000,00
400,00
250,00
1 500,00

5 400,00

2 304,61
7 558,06

5 150,00

4 600,00
1 500,00
200,00
6 300,00

4 580,00
610,55
118,87
5 309,42

4 600,00
500,00
50,00
5 150,00

900,00

-2 248,64

0,00

KULUT
Pyällyspuun toimitus
Toimistokulut
Pankin kulut
Muut kulut
Ostot/varaston
muutos

VARAINHANAKINTA
Saadut jäsenmaksut
Myynti
Muut tuotot

YLI-/ALIJÄÄMÄ
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HALLITUKSEN JÄSENET

Esko Haverinen, puheenjohtaja
Kuusirinteentie 2 B 13
96100 ROVANIEMI
puh. 040 849 5397
esko.haverinen@pp2.inet.fi
Veikko Haverinen, vara pj
Peltotie 9
41340 LAUKAA
puh. 040 516 4383
veikko.haverinen@pp2.inet.fi

Reino Haverinen
Teerenpolku 7
88900 KUHMO
puh. 040 5961 594
Arvi Haverinen
Laikuttajantie 10 H 62
40340 JYVÄSKYLÄ
puh. 0400 642 884
arvie@elisanet.fi

Tuovi Häkli, sihteeri
Käpykatu 20
88900 KUHMO
puh. 040 8288 174

Martti Haverinen
Kannintie 41
88900 KUHMO
puh. 040 5362 324
haverinen.lamminpaa@pp.inet.fi

Marja Leena Haverinen, jäsenasiat
Limingantie 5 B 26
90120 OULU
puh. 040 557 3610
marjaleena.haverinen@vvo.fi

Marja Liisa Haverinen
Metsäladontie 1 B 15
04220 KERAVA
puh. 040 7056 75
marjaliisa.haverinen@luukku.com

Eino Haverinen
Pakilantie 84 A
00660 HELSINKI
puh. 040 5562693
eino.haverinen@luukku.com

Eeva Töyry
Taivaanpankontie 1 B 10
70200 Kuopio
puh. (017) 2824 939
puh. 050 3055 901
eeva.telle@gmail.com
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Internet sivut
osoitteessa:
www.haveristensukuseura.fi
Pyällyspuu lehti ja sivujen päivitys:
Heli Haverinen, toimittaja
Puistotie 1 B 10
73600 KAAVI
Puh. 040 5507 154
helihaverinen@hotmail.com tai
heli.haverinen@pp.inet.fi
Muistakaa ilmoittaa ja päivittää osoite
ja yhteystiedot Marja Leenalle ja/tai
Helille jotta postit löytävät perille!
YHDYSHENKILÖT
Eira Jakob
31832 Springe
Am Goldenen Acker 59
Germany
Pentti Haverinen
Aulangontie 3 C 4
13210 Hämeenlinna
040 308 1151
pentti.haverinen1@luukku.com

Pirjo Pulkkinen
Aittolammintie 8 C 1
70780 Kuopio
puh. 045 124 6643
Reino Haverinen (Karjala)
Teerenpolku 7
88900 Kuhmo
puh. 040 5961 594
Arto Haverinen
Tuomikuja 5
52700 Mäntyharju
puh. 040 8408 733
Kimmo Haverinen
Kulkurinpolku 5
96200 Rovaniemi
puh. (016) 342 2343
Jorma Myller
Vaasankatu 4
00500 Helsinki
puh. (09) 7733 133
Leo Haverinen (USA)
Kekkostie 915
88900 Kuhmo
puh. (08) 651 400
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Maini Haverinen
Teljontie 7
98120 Kemijärvi
puh. (016) 821 205
Tuula ja Arto Haverinen (USA)
Kannonkatu 12 D 10
87200 Kajaani
puh. (08) 613 1444
Raimo Kurronen (Ruotsi)
Näsvägen 6
77499 By Kyrkby, Sverige
rkurronen@hotmail.com
Tuuli Sjölinder (Ruotsi)
Tvåspannsvägen 37
17758 Järfälla, Sverige
Haveristen sukuseuran kirjaa on vielä vähän jäljellä eli kysellä voi sihteeri Tuovilta
– Lisäksi myynnissä on Haveristen sukuseuran T-paitaa vaakuna painatuksella
– hinta 25 €/kpl – kysyä voi hallituksen jäseniltä!
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Muista ilmoittaa osoitteen muutokset !!!!!
Laita kortti postiin osoitteella:
Marja Leena Haverinen
Limingankatu 5 B 26
90120 OULU
puh. 040 557 3610

PYÄLLYSPUUSSA JULKAISTAVA MATERIAALI

Seuraavassa numerossa julkaistavaksi haluttu
materiaali on oltava perillä lehden
toimituksessa lokakuun 2009 mennessä!!!
Toimittaja pidättää oikeuden päättää myöhässä
saapuneiden kirjoitusten ja uutisten julkaisuajan.
Puheenjohtaja: Esko Haverinen
Kuusirinteentie 2 B 13
96100 ROVANIEMI
puh. 040-8495 397
esko.haverinen@pp2.inet.fi
Sihteeri: Tuovi Häkli
Käpykatu 20
88900 KUHMO
puh. 040-8288 174
Toimittaja: Heli Haverinen
Puistotie 1 B 10
73600 KAAVI
puh. 040-5507 154
helihaverinen@hotmail.com tai
heli.haverinen@pp.inet.fi
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