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Kaunista kesäistä Hietajärveä.

Esa Jäppinen

Suku oli koolla, yhdessä hyvä on olla

Kesäinen sukutapaaminen sukukokouksineen on siirtynyt muistojen jouk-

koon. Useimmille yhteiset hetket Kuivajärven ja Hietajärven maisemissa painuvat syvinä muistikuvina aivojen syövereihin. Muistoina, joista voi ammentaa apua arkiseen aherrukseen ja muistoina, joita kannattaa siirtää tuleville
sukupolville niin kuin niitä on aikanaan meille jokaiselle siirretty.
Tapahtumarikas yhteinen sukuviikonloppumme alkoi perjantaina aamupäivällä perinteisellä lipunnostolla, jonka
jälkeen päästettiin ensi kertaa sukuseuran taholta järjestetyn Murhijärven patikkareissun matkaajat taipaleelle kohti
Vienan saloja ja kalavesiä. Iltapäivällä
aloitettiin Kuivajärven proasniekkaan
kuuluvat kirkolliset toimitukset Kuhmon Vartiuksessa Rimmin kalmismaalla.
Kauniille kalmistolle kokoontui väkeä
sukulaistensa haudoille eri puolelta Suomea isä Kauko Ivanovin toimittamaan
muistopalvelukseen.
Vienalaisessa iltahetkessä Hietajärven

perinnetalolla kuultiin mm. Pekka Jauhosen musisointia. Saipa Pekka laululle
myös kyläpäällikkö Jussin. Riion Kalevi
kertoi starinoita ja yhdessä opeteltiin
mm. Kuivajärven vesien laulua EevaLiisa Mitrusen johdolla. Kuivajärvellä
kouluaan käyneille tuttu laulu löytyi nopeasti muistin sopukoista.
Lauantai alkoi kisoilla. Perinteinen kyykkäkilpailu toi paikalle neljä joukkuetta ja
ensi kertaa proasniekassa järjestetty lasten ja nuorten onkikisa vei kaksi nuorta kaloja narraamaan. Sukukokouksessa
perinnetalolla oli iltapäivällä säpinää

noin 50 hengen osallistuessa aktiivisesti
sääntömääräisten ja esille tulleiden asioiden hoitoon. Sukuseuran hallitus sai
ohjeita ja velvoitteita yhteisten asioiden
viemiseksi eteenpäin. Kirjailija-opettaja
Onttoni Miihkalin tytär Alli Risberg sai
kokouksessa sukuviirimme kiitoksena
isänsä kirjojen lahjoittamisesta sukuseuralle. Sukuseura on sijoittanut Risbergin
hallussa olleen ja sukuseuralle luovuttaman Onttoni Miihkalin arkiston Kainuun maakunta- arkiston suojiin.
Illansuussa Kuikkaniemen hautausmaalla KS piispa Arsenin toimittama
muistopalvelus hiljensi mielet kunnioittamaan tuonilmaisiin siirtyneiden
sukulaistemme kallisarvoista muistoa.
Harras tunnelma jatkui Kuivajärven tsasounassa ehtoopalveluksessa, johon laulamaan saatiin Angelos-kuoro Kuopion
seurakunnasta. Pari tuntia myöhemmin
Angelos valloitti proasniekkarahvaan
Kuivajärven lavalla konsertoidessaan ennen pessotoita. Tanssit rahvaalle soitteli

www.huovistensukuseura.net - hallitus@huovistensukuseura.net

Ella Karttimo

suomussalmelainen Kevyen musiikin ystävien porukka.
Sunnuntai alkoi perinteiseen tapaan juhlaliturgialla vedenpyhityksineen. Tuulisessa poutasäässä kirkkokansa bunukoista tuattoihin ja muamoihin osallistui
piispa Arsenin ja muun paikalla olleen
papiston kanssa runsaslukuisesti jumalanpalvelukseen kauniissa Pyhän Nikolaoksen tsasounassa ja Ison Kuivajärven
rannalla.
Päiväjuhlan avasi allekirjoittanut sukuseuran puheenjohtajan ominaisuudessa.
Oulun hiippakunnan esipaimenen tehtävää hoitava KS Joensuun piispa Arseni
toi kirkkokunnan tervehdyksen juhlaan.
Juhlapuheessa Elias Lönnrot- seuran ja
Ilmari Kianto-seuran puheenjohtaja Lasse Lyytikäinen korosti arvokkaan ortodoksi-vienankarjalaisen perinteen merkitystä koko Kainuulle. Angelos-kuoron
esiintymisen jälkeen pitkään juhlatoimikuntaa johtanut Anni Takkula nimitettiin sukuseuramme kunniajäseneksi.
Kiitokset Annille monista hyvistä juhlista ja niiden juontamisista, jotka nyt ovat
siirtyneet luontevasti tyttärelleen Ritvalle. Päiväjuhla ja sukutapaaminen päättyi Kuivajärven vesien lauluun. Laulun
alkaessa vettä alkoi tulla myös taivaalta
saatellen onnistuneeseen juhlaviikonloppuun osallistuneen proasniekkarahvaan
kotimatkalleen.
Kiitokset kaikille sukutapaamisessa ja
sen järjestelyissä mukana olleille! Yhdessä
olemme enemmän ja yhdessä on mukava olla, toisistamme huolehtikaamme ja
kallista sukuperinnettämme vaalikaamme. Olkaa ylpeitä juuristanne.
Kiitokset sukukokoukselle luottamuksesta, jonka sukuseuran hallintoon valitut ovat siltä saaneet. Yritämme olla
luottamuksenne arvoisia. Yhdessä kuitenkin saamme aikaan vielä enemmän.
Olkaa yhteydessä sukukokousten välissäkin meihin netin, puhelimen ja muiden
tiedotuskanavien kautta. Parin vuoden
päästä viimeistään tavataan 20-vuotisjuhlatapahtumassamme.

Markus Huovinen
sukuseuran pj.

Sukuseuran puolesta viirin luovutti Allille Mauri Huovinen.

Tuulahdus 40-luvulta tähän päivään:

”Luokkaretki” Kuivajärven sukutapaamiseen!
Lindesbergin Guldsmedshyttanissa eläkepäiviään viettävä Alli Risberg on
toiminut koko ikänsä koulumaailmassa ja on yksi Ruotsin koulujen suomenkielenopetuksen pioneereistä, joka on kokenut suomen kielen opetuksen nousukauden kuin hiipumisenkin Ruotsissa.
Alli Risberg tuli tai tuotiin Ruotsiin
13-vuotiaana 1944, ei kuitenkaan sotalapsena, vaan tavallaan poliittisena
pakolaisena. Hänen isänsä on vienankarjalaista syntyperää oleva suomalainen
sotakirjailija Onttoni Miihkali, oikealta
nimeltään Mikko Karvonen, jonka teoksista useat joutuivat sodan jälkeen 19441946 kiellettyjen kirjojen luetteloon.
Mikko Karvonen oli myös Kuivajärvellä
opettajana vuosina 1928-1939. Alli Risbergin äidin äiti on viimeisiä suomalaisia
runonlaulajia Kuivasjärveläinen Domna
Huovinen.
Alli seurasi isänsä kirjailija Onttoni Miihkalin jalanjälkiä ja valmistui opettajaksi
jo 20-vuotiaana. Ruotsalainen aviomieskin opiskeli opettajaksi. Vuonna 1955
aloittivat molemmat opettajina Pajalassa.
Opilaina oli meänkielisiä sekä Ruotsiin
muuttaneita suomalaisia.
Hakeutuessaan v.1967 Rovaniemen yliopistoon kesäkurssille, Alli löysi suomalaisuutensa ja ilon suomen kielestä, aivan

sopivasti suuren suomalaisten muuttoaallon alla, toimien silloin opettajana ja
siirtolaiskonsulenttina Lindesbergissä.
Alli jatkoi suomenkielen opiskeluaan
Upsalan yliopistossa ja valmistui opettajaksi Suomen ja Ruotsin kielissä 70-luvun alussa.
Täyttäessään helmikuussa 2011 kahdeksankymmentä vuotta Alli lahjoitti seurallemme mittavan aineiston isänsä jäämistöä sekä yhden sarjan sodan jälkeen
kielletyistä kirjoista, vielä tallessa olleen
”Salainen sotapäiväkirja Itä-Karjalasta
1941-1942”. Tämä kirjasarja myytiin
hetkessä loppuun sukutapaamisen yhteydessä.
Saimme Allin vieraaksemme kesän sukutapaamiseen. Olen ollut Allin kanssa
yhteyksissä ja kirjeenvaihdossa jo muutaman vuoden ajan mutta ei ole ollut
koskaan tilaisuutta tapaamiseen. Allin
tapaaminen Kuivajärvellä olikin molemmin puolin ikimuistettava, olihan

Kuivajärven rannat hänen lapsuutensa
maisemia. Me kaikki näimme kuinka
onnellinen hän olikaan kulkiessaan näillä kankahilla! Toivotamme Allille pitkää

ikää ja terveyttä siellä Ruotsin maalla!
Sukukokouksen yhteydessä luovutimme
Allille juhlavasti sukuseuran viirin tunnustuksena hyvästä yhteistyöstä.

Angeloksen kesämatka
Kainuuseen

me kirkkolauluja sekä myös haikeita ja
iloisia kansanlauluja.
Lauantaina aamupäivällä kokosimme
matkatavaramme ja matka alkoi suuntautua itään kohti varsinaista kohdettamme Kuivajärveä, joka sijaitsee aivan
rajan pintaan. Matkalla pysähdyimme
Raatteen portilla ja tutustuimme talvisodan aikaiseen historiaan.
Kuivajärvellä majoituimme Domnan
pirttiin. Söimme pirtissä ja aloimme
valmistautua illan ehtoopalvelukseen
tsasounassa ja konserttiin ulkoilmalavalla järven rannalla. Kävimme myös
tutustumassa vienalaiseen perinnetaloon
Hietajärven kylässä kolmen kilometrin
päässä sekä piipahdimme Alangon talon
pihalla. Ehtoopalvelukseen osallistui väkeä, jota oli saapunut myös kauempaa

Kaksi vuotta sitten päätimme lähteä Kuivajärven proasniekkaan Kainuuseen tänä
kesänä. Matkan ajankohta oli 11.-14.7.
Sitä ajatellen kokosimme ohjelmistoomme kirkkolauluja ja karjalaisia kansanlauluja sekä livvin kielellä että suomeksi.
Alkumatkasta tutustuimme Kajaanin
ortodoksiseen ja luterilaiseen kirkkoon
sekä Paltaniemen vanhaan kirkkoon.
Kaikissa kirkoissa heläytimme jonkun
kauniista hengellisistä lauluista.
Perjantaina matkamme suuntautui kohti
Ämmänsaarta. Illalla lauloimme akatistoksen ortodoksisessa tsasounassa ja heti
pidimme sävelhartauden ,jossa lauloim-

Teksti: Mauri Huovinen
Ohessa Allin lähettämä kiitoskirje!

Huovisten sukuseuran kokoontumiseen.
Palveluksen toimittivat KS piispa Arseni
ja kirkkoherra Andreas Larikka ja kuoroa
johti kuoronjohtajamme Eija Honkaselkä. Myöhemmin illalla lauloimme konsertin ennen pessotoiden alkua lavalla
rannassa. Sitten olikin ”kylyn” vuoro.
Kuoromme puheenjohtajan Irenen setä
Veikko oli lämmittänyt meille savusaunan, jonka lempeistä löylyistä pulahdimme välillä vilvoittelemaan Kuivajärveen.
Ennen nukkumaanmenoa istahdimme
hetkiseksi Domnan pirtin rantasaunassa takan loisteessa nauttien iltapalasta ja
vienankarjalaisesta järvimaisemasta.
Sunnuntaina heti herättyämme pukeuduimme jälleen fereseihin ja kävelimme
tsasounaan juhlaliturgiaan ja sitten ristisaatossa vedenpyhitykseen järven ran-

Markus Huovinen

taan. Piispa Arseni, isä Andreas ja isä
Kauko Ivanoff toimittivat palvelukset
Eija-kanttorimme johtaessa kuoroamme
Kaisa- kanttorilla vahvistettuna. Palvelusten jälkeen praasniekkaväki ruokaili Domnan pirtillä nauttien perinteen
mukaan keitettyä makoisaa lihakeittoa
suussa sulavien paikallisen rieskasten ja
leipien kera. Sitten olikin vuorossa ulkoilmalavalla alkava päiväjuhlaan. Piispa
Arseni toi juhlaan kirkon tervehdyksen. Lauloimme muun ohjelman välissä
muutaman laulun ohjelmistostamme.
Juhla päättyi yhteiseen Kuivajärven lauluun.
Pakkasimme matkatavarat ja suuntasimme kohti Savoa. Näkemiin Kainuu ja sen
vienalaiskylät! Matka oli onnistunut kaikin puolin. Lauluistamme pidettiin. Niitä oli mukava laulaa yhdessä. Mieli onnellisena ja tyynenä ja monia koskettavia
kokemuksista rikkaampana palasimme
kotiin kiitollisina. Miten erilaista elämä
onkaan pienessä rajakylässä kuin rinta-

Murhijärvi
mietteissäin...

Angelos-kuoro laulamassa Eija -kanttorin johdolla vedenpyhityspalveluksessa.

mailla ja silti sieltä henkii tyytyväisyys ja
rauha. On tavoittelemisen arvoista, että
löytäisimme elämästä sen oleellisimman,
joka tuo meille saman tyytyväisyyden
tunteen siellä missä itse kukin elämme.

Plymouthin kyydissä oli seikkailu siihen
aikaan, koska omaa autoa ei meillä ollut.
Joskus illalla saavuttiin Riion rantaan,
jossa Mikko tahi Pekka oli laittanut tasaperäisen veneen
vesille, soutaen
siinä pienen kierroksen ja isoon
ääneen kehuen,
että
”Tässäpä
Rantalan väellä oiva vene, on
niin keveä pyörittää
että...”.
Muistan vieläkin
veneen pyörteet
Hietajärven pinnalla...
Näin Rantalassa olimme kesiä kolmestaan, vieraita toki usein kävi,
Ruotsistakin saakka.

Jesse Nyström ja Martti Saavinen tarkkailevat suon laitaa.

Vietimme 60-luvun puolen välin jälkeen
useita kesiä Hietajärvellä mummon ja
serkkupojan kanssa. Kesät olivat kansakoululaiselle poutapäivineen, savusaunan lämmityksine sekä Rantalan vintin
tuoksuineen ikimuistoinen kokemus
ja ilo, mitä vain pikkupojat mummon
lämpimän valvonnan alla voi ikinä kokea. Jo matka Jyväskylästä vuokratun

Joskus iltaongella veneessä Hietajärvellä ahvenia narratessa, kuuntelimme
Arin kanssa Olgan-mummon tarinoita,
kuinka isänsä Ranta-Miikkula oli saanut Murhijärvestä niin ison kalan, että
silmätkin olivat kahvilautasen kokoisia!

Matkamuisteluksen kirjoitti
Raija Luostarinen Maaningalta

Siinä sitä mielessään ihmeteltiin molemmat, että jopa on, melkoisia kalat Murhijärvessä. Uskaltaisiko sinne edes mennä
jos voisi...
Nämäkin siniset ajatukset olivat syöpyneet mieleeni, toiveissani oli edes kerran
nähdä kunnioitettu ja monen monta sukupolvea elantoa antanut Murhijärvi.
Viime kesänä toive sitten toteutui, kun
Saavisen Martin johdolla 12.7 saimme
opastetun patikkaretken järvelle. Alku
oli epäonnekas, sillä meidän upea Sesse
-mäyräkoiraoppaamme astui maassa olevaan ampiaispesään ja hänet omistajansa
Johannapiritta Huovinen joutui viemään
takaisin majoitukseen lepäämään.
Reilun 13 kilometrin patikointi sujui
hienosti upean säänkin suosiessa. Koin
samoja tunnelmia kuin mitä kainuussa
vietettyjen lapsuuden kesien korkeapaine voi mieleen nostaa. Pitkospuut makoilivat soitten syleilyssä kuin puusukset,
jotka odotivat vain kulkijaansa. Ja tässähän meitä tuli, kuusi lontostajaa, tarkkaavainen katse seuraavaan askelmaan.
Hienoa marssia, jokainen varmasti nautti olostaan. Pari-kolme kertaa pysähdyimme tauolle, vähän mehua, lakkoja

maistiaisiksi; aivan kuin kävellessä poimittujen mustikoitten
ta sekä kohta näkemästämme kalasaaresta saunoineen. Täyteen
kiusaksi...
lastattu veneemme saapui kalasaareen, jossa varmasti me kaikki
Kysyin myöhemmin kotona Jesseltä, että mitä viisi asiaa tukoimme ajan pysähtymän, upean historiallisen hetken, kuinka
lee mieleen tehdystä patimaamomme ja taattomme
kasta? Ensimmäisenä hän
ovat saaren rantaan aikanaan
vastasi: Naava! Se onkin
venheensä tsuhauttaneet. Nyt
jotain, mitä tänä päivänä
olimme etuoikeuttettuja koei kaikki muksut näekään.
kemaan tämän saman.
Murhijärven kansalllispuisto on Jussi Huovisen
Kalasaunat ovat aikaansa nähansiosta saatu säilyttää tuden yllättävän hyvässä kunleville sukupolville koskenossa, niissä voisi kalamies tai
mattomana kansallisaar- nainen oikein hyvin viettää
teena, joka on liitettynä
yönsä, kuunnellen hauen muUKK-kierroksen yhteylahdusta, kuikan kaikua...
teen. Reitti menee Murhijärven kupeesta SuomusVoi vain kuvitella, mitä täsalmen Kianta-järvelle ja
mänkin saaren ranta ja varsinNuotiokahvit Murhijärven laavulla. Tässä meitä oli kuusi patikoitsiaina Kuusamoon asti.
jaa, Jesse Nyström, Mauri Huovinen, Martti Saavinen, Jorma Määttä kin rakennukset, kertoisivat,
Saavuttuamme Murhijär- sekä Ari Ruotsalainen. Kuvassa vasemmalla veneen tuojat Sami ja Auli jos osaisivat. Tai osaisimme
ven laavulle, vastassa meitä Moilanen.
kuunnella...
olivat Sami Moilanen ja
hänen Auli-vaimonsa. He olivat sytyttäneet meille valmiiksi leiSuuret kiitokset matkakumppaneille sekä Martille asiantunterinuotion, siinä makkarat paistuivat, nokikahvit pakissa keittyi.
vasta patikasta.
Raikas vesi oli suoraan järvestä. Myös Domnanpirtiltä mukaan
		
Terveisin Esa Jäppinen, Jyväskylä
saadut vehnäset tekivät kauppansa. Näitä maistellessa Martti
starinoi meille paikkaan liittyvää historiaa, tästä paikasta, laavus-

Sukutapahtumassa kisattiin
kyykässä
Perinteiseen tapaan proasniekkalauantaina miteltiin kyykkäkisassa.

Mukana oli neljä joukkuetta, joista parhaimmaksi osoittautui itärajan takaa tullut
Kalevalan kyykkäporukka. Porukkaa kyykkä
veti aurinkoiselle Kuivajärven kylätielle runsaasti. Ihmisten ohella kyykkäkisaa ihmetteli
parhaimmillaan myös toistakymmentä koiraa isäntineen ja emäntineen. Pitäisiköhän
seuraavassa sukutapaamisessa järjestää jonkunmoinen koiranäyttely.

Kuvat: Esa Jäppinen

Hallitus 2013-2015

Kyykän
tulokset:

Puheenjohtaja Markus Huovinen
Tiilikuja 5, 62200 Kauhava
puh. 0400 169 825, markus.huovinen@pp.inet.fi

1) Kalevala
(Uhtua)
2) Kuivajärvi
3) Ruotsin
maajoukkue
4) Kärkelä

Varapuheenjohtaja Martti Saavinen
Kurkisuontie 16 B 13, 00940 Helsinki
puh. 040 579 8683, mosaavi@luukku.com
Anni Huovinen
Hietajärventie 16, 89840 Yli-Vuokki,
puh. 044 358 2177, anni.huovinen@gmail.com
Mauri Huovinen
Pajarinne 10 01630 Vantaa
puh. 0400 211 630, myynti@kassystems.fi

Ja ongittiin rannalta...
Kuivajärven proasniekan ensimmäinen
onkikisa suunnattiin nuorimmille proasniekkavieraille. Kutsun otti vastaan tällä

Rantaonginnan mestarit:

1. Anni Tauriainen 1 860 g
2. Fanni Huovinen 485 g

kertaa kaksi kilpailijaa, joka viettivät lauantain puoltapäivää ”Aronjärven” rannalla alan ammattilaisten
Martin ja Lean vastatessa kisajärjestelyistä.
Parhaiten kalaa järvestä nosti
Anni Tauriainen, jota Ahti suosi
1860 gramman kokonaissaaliilla.
Toiseksi tuli Fanni Huovinen tuloksella 485 grammaa.
Vaikka osanottajia ei tällä kertaa
ollut enempää, antoi kisa uskoa
tulevaisuuteen ja kilpailumuoto
saanee jatkoa seuraavassakin sukutapaamisessa. Seuraavalla kerralla
kaikki rohkeasti mukaan.

Asko Kaipainen
Ruutikellarintie 7 B, 13210 Hämeenlinna
puh. 0400 318 932, asko.kaipainen@kaipainen.fi
Sihteeri Ritva Still
Ollilantie 35, 90440 Kempele
puh. 040 1645 707, ritva.still@gmail.com

Sukututkimus
Yrjö Väisänen
Taitoniekantie 5 A 16, 40740 Jyväskylä
puh. 0400 543 971, yrkki.vaisanen@gmail.com

Juhlatoimikunta 2014-2015
Lea Vainio, Kirkkotie 25, 89800 Suomussalmi
puh. 050 4622 129, lea.vainio@gmail.com
Ritva Huovinen, Petkelkatu 1 A, 89600 Suomussalmi,
puh. 040 728 5583
Pekka Jauhonen, Nuotiotie 22, 87700 Kajaani
puh. 050 597 4712, pjauhonen@gmail.com
Ritva Still, Ollilantie, 90440 Kempele
puh. 040 1645 707, ritva.still@gmail.com

Kirjoita
sukuseuran vieraskirjaan!
Kirjoita sukuseuran vieraskiirjaan!
Vieraskirjan kautta vo
oit kysellä su
uvustasi, sukuseuran to
oiminnasta sekä osallisstua keskustteluihin.
Vieraskirjaa voi käyttäää vaikkapa oman lähissuvun kokoaamiseen yhteiseen tap
paamiseen,
juhlahetkeeen tms. Sen
n avulla voi etsiä "kado
oksissa" olevvia sukulaissia. Voipa siihen kirjoite
ella tarinaa
ihan muuteen vaan. Vieeraskirja on
n meitä kaikkkia varten, niin vieraid
den kuin tutttujenkin
käytettävääksi.
nnistuu
Näin se on
Toarie ja Lari
L Huovise
en sukuseurran internet osoite on http://ww
ww.huovisteensukuseurra.net
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Muutamia otteita sukukokouksen pöytäkirjasta:
• Vuosien 2014 ja 2015 jäsenmaksu
Vahvistettiin jäsenmaksun suuruudeksi 20 euroa vuosille 2014 ja 2015.
• Sukuseuran puheenjohtajan ja hallituksen jäsenien valitseminen seuraavalle toimikaudelle
Sukuseuran hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Markus Huovinen (Kauhava) sekä muut hallituksen jäsenet Anni
Huovinen (Hietajärvi), Asko Kaipainen (Hämeenlinna), Martti Saavinen (Helsinki), Mauri Huovinen (Espoo) ja
Ritva Still (Kempele).
• Hallitusta avustavien toimikuntien valitseminen seuraavalle toimikaudelle
Juhlatoimikuntaan valittiin Lea Vainio (Suomussalmi), Pekka Jauhonen (Kajaani), Ritva Huovinen (Suomussalmi) ja
Ritva Still (Kempele). Päätettiin, että juhlatoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
• Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen seuraavaksi toimikaudeksi
Toiminnantarkastajaksi vuosiksi 2013 ja 2014 valittiin Petri Huovinen (Kajaani) ja varatoiminnantarkastajaksi Pekka
Jauhonen (Kajaani).
• Muut esille tulevat asiat
Pekka Jauhonen ehdotti, että sukutietoja kerättäisiin myös sukutapahtuman yhteydessä. Merkitään pöytäkirjaan tiedoksi, että sukutapahtumassa jäsenien sukutietoja kirjaavat tarvittaessa myös sukuseuran puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet.
Martti Saavinen kertoi sukututkija Yrjö Väisäsen terveiset saada hänelle seuraaja. Päätettiin, että sukuseura ryhtyy
aktiivisesti etsimään sukututkijalle seuraajaa.
Pentti Huovinen kertoi, että muistomerkin siipiosa ei ole alkuperäisen suunnitelman mukainen ja hän ehdotti kevytkatoksen rakentamista myös kiven päälle. Merkitään pöytäkirjaan tiedoksi, että jokainen sukutapahtumaan osallistuva
voi ehdottaa parannusehdotuksia sukuseuran hallitukselle.
Pentti Huovinen kertoi, että Kuikkaniemen hautausmaan aita ja portti ovat rapistuneet sekä hautausmaan kokoa
ollaan mahdollisesti pienentämässä. Päätettiin, että hallitus laatii Kuikkaniemen hautausmaan tilanteesta kannanoton
Kajaanin ortodoksiselle seurakunnalle syksyn 2013 aikana.

Domna Huovisen kalasauna kesällä 2013.

Esa Jäppinen

Kirjoja juurilta

Toarie ja Lari Huovisen sukuseura
Mauri Huovinen, Pajarinne 10, 01630 Vantaa
puh. 0400 211 630, myynti@kassystems.fi

Pertti Virtarannan kirjoittama Polku sammui -kirja on hyvä perusteos
juuristaan kiinnostuneille Kuiva- ja
Hietajärven jälkipolville. Kirjan hinta on 32 euroa + toimituskulut, toimitus postiennakolla.
Götha Rannikon kirjoittama Paastoa ja Pitoa - Ruoka- ja tapaperinnettä Kainuun karjalaiskylistä
tutustuttaa lukijansa Kuivajärven ja
Hietajärven tapa- ja ruokaperinteeseen - ainutlaatuiseen Vienan saarekkeeseen suomalaisella maaperällä.
Tekstiä täydentävät valikoidut ruuanvalmistusohjeet.
Kirjan hinta on 15 euroa + toimituskulut, toimitus postiennakolla.
Saamme ensi kevättalven toimituksiin 4-metristä sukuviiriämme. Tarjolla niitä on entiseen tapaan niin
vienanväreissä kuin sinivalkoisena.
Hinta on ennallaan elikkä 95 euroa
+ toimituskulut, toimitus postiennakolla.
Myös 5-metristä viiriä saatavilla.
Hinta siihen määritellään erikseen
tilausmäärän mukaan.
Tee ennakkotilaus niin saat viirisi
ensi kevääksi liehumaan!
Tilaukset Mauri Huoviselta,
0400 211 630,
myynti@kassystems.fi

TOARIE JA LARI HUOVISEN SUKUSEURA
Liittyminen
Katson kuuluvani Toarie ja Lari Huovisten jälkeläisiin. Ilmoittaudun
sukuseuran jäseneksi ja sitoudun suorittamaan vuotuiset jäsenmaksut 20 € / v sekä annan suostumukseni, että antamani tiedot
saa lisätä seuran osoiterekisteriin. Lisäksi hyväksyn säännöt ja tulen noudattamaan niitä.
Sukunimi

Etunimet

Syntymäaika

Jakeluosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Allekirjoitus

Kotisivut ja Facebook
Toarie ja Lari Huovisen sukuseuran
uudet kotisivut avattiin kevättalvella
osoitteessa www.huovistensukuseura.net.
Seura on myös Facebookissa: www.facebook.com/huovistensukuseura.

Tutustu, liity
joukkoon ja kerro
myös muille
suvun jäsenille!

LISÄTIETOJA/PALAUTETTA SEURALLE:

www.huovistensukuseura.net

Toarie ja Lari Huovisen sukuseuran sukutietolomake
Suvun jälkeläisen: Sukunimi

Isän sukunimet

äidin sukunimet

Etunimet

Etunimet

Etunimet

Syntymäaika ja – paikka

Syntymäaika ja – paikka

Syntymäaika ja – paikka

Kuolinaika ja – paikka

Kuolinaika ja - paikka

Kuolinaika ja – paikka

Vihkiaika ja – paikka / Avoliitto

Vihkiaika ja – paikka / Avoliitto / Avioeropäivämäärä

Asuinpaikka

Asuinpaikka

Asuinpaikka

Ammatti

Ammatti

Ammatti

Puolison sukunimi

Puolison isän sukunimi

Puolison äidin sukunimi

Etunimet

Etunimet

Etunimet

Syntymäaika ja – paikka

Syntymäaika ja – paikka

Syntymäaika ja – paikka

Kuolinaika ja – paikka

Kuolinaika ja – paikka

Kuolinaika ja – paikka

Vihkiaika ja – paikka / Avoliitto / Avioeropäivämäärä
Asuinpaikka

Asuinpaikka

Asuinpaikka

Ammatti

Ammatti

Ammatti

Lapset: Sukunimi, Etunimi

Syntymäaika ja – paikka

Kuolinaika ja – paikka

Lisätietoja (kirjoita tarvittaessa lomakkeen kääntöpuolelle)

Hyväksyn antamieni tietojen käytön sukututkimuksessa
Pvm, Allekirjoitus
Tiedot pyydetään lähettämään osoitteella:
Yrjö Väisänen
Taitoniekantie 5 A 16, 40740 Jyväskylä
puh. 0400 543 971
yrkki.vaisanen@gmail.com

Osoite

Puhelin / sähköpostiosoite

