
Kuinka Me haapavetiset sai alkunsa?

Me haapavetiset ry:n perustamiskokous pidettiin ravintola Laulumiesten tiloissa, 
Hietaniemenkadulla Helsingissä, 14. päivänä lokakuuta 1980. Perustajajäseniä oli 
kymmenen: Olavi Huikari, Martti Kauppinen, Tapio Lehtiniemi, Usko Mäkinen, Inge
Nurminen (os. Ruuskanen), Ritva Petterson (os. Selin), Maria Pohjala (os. Pentinpuro), 
Martti Pokela, Aarno Sane ja Lauri-Veikko Sane. Nämä entiset haapavetiset olivat 
todenneet, että haapavetisten yhteiselle yhdistykselle pääkaupunkiseudulla oli ilmeistä 
tarvetta. Erityisesti yhteishengen luominen nähtiin tärkeänä haapavetisten keskuudessa. 
Tässä tarkoituksessa päätettiin järjestää erilaisia illanviettoja, retkiä ja perustaa tarpeen 
mukaan myös kerhoja. Me haapavetiset ry:n jäseneksi pääsi jokainen, joka oli 
Haapavedellä joskus asunut tai oli kiinnostunut paikkakunnan hengen ja perinteen 
säilyttämisestä.
Ensimmäinen yhdistyksen yleinen kokous pidettiin ravintola Laulumiehissä pikkujoulun 
merkeissä 15. päivänä marraskuuta 1980. Kokoukseen osallistui peräti 158 entistä 
haapavetistä ja heidän omaistaan. Kokouksessa valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi 
Usko Mäkinen ja varapuheenjohtajaksi Aarno Sane. Yhdistyksen hallitukseksi ehdotettiin 
ja hyväksyttiin seuraavaan yhdistyksen kokoukseen asti Olavi Huikari, Martti Kauppinen, 
Pentti Koivuniemi, Tapio Lehtiniemi, Inge Nurminen, Leena Nurminen, Maria Pohjala, 
Martti Pokela ja Pirkko Pokela. Tilintarkastajiksi valittiin Jouko Aakko ja Erkki Vanhanen, 
varamiehinään Martti Ahola ja Jaakko Rautio. Valittiinpa kokouksessa myös 
naistoimikunta ja sille puheenjohtaja, Pirjo Saastamoinen. Kokouksen jälkeinen ohjelma 
oli musiikkipainotteista professori Martti Pokelan juontamana. Esiintymässä olivat mm. 
pianotaiteilija Marja Kääriäinen (Otto Kääriäisen tytär) ja opettaja Olli Pokelan Eeva-
tytär.
Pian yhdistyksen kokouksen jälkeen yhdistyksen hallitus pyysi ja saikin Haapaveden 
kunnanvaltuustolta luvan käyttää yhdistyksen symbolina Haapaveden vaakunaa 
yhteydenpidossa jäsenien kanssa. Kunnanhallitus piti erittäin merkittävänä Me 
haapavetisten toimintatarkoitusta. Tästä lähtien on Haapaveden kunnan/kaupungin 
kanssa oltu yhteistyökumppaneita. Virallisesti Me haapavetiset ry rekisteröitiin 
yhdistysrekisteriin 30.12.1980.
Me haapavetisten toiminta on jo kohta kolmenkymmenen vuoden ajan ollut 
samantyylistä, illanviettoja ja retkiä on järjestetty vuosittain jopa naapurimaihin asti. 
Alkuvuosina järjestettiin enemmän mm. iltamia entisessä kotipitäjässä Mieluskylän
Nuorisoseuran talossa, viime vuosina tilaisuuksia on pidetty enimmäkseen 
pääkaupunkiseudulla, mm. Helsingin Suomalaisella Klubilla ja ravintola Ostrobotnian 
tiloissa. Yhdistyksen suosituimmiksi tilaisuuksiksi ovat muodostuneet kevään 
vuosikokous ja pikkujoulu, jossa perinteisesti lauletaan Marjatta Pokelan Me 
haapavetiselle tekemä ”Haapavesi-laulu”. Nuoremmille jäsenille tutumpi kotiseutulaulu 
”Laulu Haapavedelle” on myös otettu pikkujouluohjelmaan. 
Me haapavetisissä on kaiken kaikkiaan ollut jäseniä yli 300,. Hallituksessa on vuosien 
kuluessa ollut yhteensä yli 60 henkilöä
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