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Talvinen tervehdys,hyvät sukulaiset. 
 
Sukuseura elää ja voi hyvin, vaikka ehkä yhteydenpidon 
hiljaiselosta voisi toisinkin päätellä. Puolustelen 
hiljaisuutta sillä, 
että saamme samaan kirjeeseen enemmän asiaa. 
Toinen syy on siinä, että tärkeät asiat ovat tuntuneet 
jotenkin olevan keskeneräisiä. 
 
Muistomerkkiasiaa. 
 
Vuoden 2002 toiminnan tärkein kohde on ollut suvun 
muistomerkkihanke. Muistomerkkitoimikunta on 
kokoontunut  kolme kertaa sukukokouksen jälkeen. 
Kaksi ensimmäistä kokousta pidettiin 
paikkakysymyksen tiimoilta. Paikka saatiin monien 
vaiheiden jälkeen ratkaistua ehkä parhaalla 
mahdollisella tavalla. Muistomerkki pystytetään Pentti ja 
Ritva Huovisen Suomussalmen kunnalta vuokraamalle 
alueelle Kuivajärven rannalle. Paikka on Aronsuussa 
proasnikkajuhla-alueen läheisyydessä. 
 
Rakentamiseen tarvittavat luvat on saatu kuntoon ja 
hankkeen toteuttaminen on saatu alulle perustusten 
valmistamisella. Perustukset haluttiin talven alle 
painumaa, jotta se olisi valmiina keväällä rakentamista 
varten. 
 
Rahaa hankkeeseen on käytetty 654,- e. 
Kokonaiskustannukset nousevat n. 10000 euroon. 
Tämä summa sisältää paikallisten maanomistajien 
lupaaman puutavaran ja talkootyön arvon. Kainuun 
Ympäristökeskus ja Suomussalmen kunta ovat 
luvanneet työvoima-apua. Ympäristökeskus on jo 
Kuivajärven-Hietajärven maisema-alueen raivausten 
yhteydessä karsinut ja kuljettanut tuulen kaatamia puita 
rakennelmaa varten. 
 
 
Sukuseuralla on käytettävissä rahaa tällä hetkellä n. 
1500 euroa, joten rahoitusvaje on suuri. Pelkästään 
rakennelmaan kuuluvan ns. siipiosan rakentamisesta 
saatu tarjous ilman materiaali- ja matkakustannuksia on 
3360 euroa. Tarjouksen on tehnyt A.Sailon 
suosittelema Hämeenkyröläinen Sulosen pariskunta. 
Tarja Sulonen valmistuu kuvataiteilijaksi keväällä 2003. 
Aki Sulonen on rakennusurakoinnin opettaja. 
 
Seuran hallitus päätti kokouksessaan 14.12.-02 pyytää 
tarjouksia Suomussalmelaisilta ja kainuulaisilta  
puualan osaajilta hintatason toteamiseksi. Tarjouksissa 
pyydetään ottamaan huomioon kokonaiskustannukset 
siten, että siipiosa on paikoillaan muistomerkkiraken- 
nelmassa. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Muistomerkin rahoitus. 
 
Rahoituksen hankkimiseksi on lähetetty 
avustusanomuksia eri yhteisöille ja yhdistyksille, mm. 
kaikille karjalaisuuteen liittyville valtakunnallisille 
järjestöille.  
 
Paikalliset jäsenet ja maanomistajat ovat luvanneet 
puutavaraa ja talkootyöapua, joten Sukuseuran hallitus 
vetoaa nyt muuhun jäsenkuntaan lisärahoituksen 
saamiseksi. Hallitus toivoo, että jokainen meistä 
seuralaisista osallistuisi mahdollisuuksiensa mukaan 
yhteiseen hankkeeseen, jokainen euro on tervetullut 
lisä !  Esimerkiksi ONNAKKO-lehteen ilmoituksien 
hankinta tuo euroja hankkeeseen tai jos joku 
yritys/yksityinen haluaa avustaa suoraan Sukuseuraa 
niin tilinumero on tässä: 576003-224689  
maksutositteeseen merkinnäksi; 
muistomerkkirahastoon! 
 
ONNAKKO-lehden ilmoitushinnat ovat: ½ sivua 100,- 
euroa ja 1/3 sivua 50,- euroa. Hinnat eivät ole 
päätähuimaavat, joten ystävät hyvät, ei muuta kuin 
ilmoituksia hankkimaan!  
 
Julkaisumateriaalia Onnakkoon. 
 
ONNAKKO-lehti tulee taas jakeluun kesäkuussa 2003, 
ennen sukukokousta. Lehteen kaivataan teiltä hyvät 
sukulaiset, kovasti erilaista julkaisumateriaalia. 
Kirjoituksia, pakinoita (toivotaan murteella) valokuvia, 
muisteluita ym. Aineistot pitää toimittaa lehden 
toimittajalle; ANNE PARVIAISELLE maaliskuun –03 
loppuun mennessä. Annen osoite on: 
KOULUTIE 4, 93100 PUDASJÄRVI. Puhelin; koti 08-
823 417 työ 08-860 0700, sähköposti; 
anne.parviainen@ppl.inet.fi
 
Kotisivut. 
 
Mauri Huovinen on luvannut Matti Kontion kanssa 
ryhtyä laatimaan suvun kotisivuja internettiin. Vihjeitä ja 
ehdotuksia sivujen sisällöstä voitte lähettää Maurille 
osoitteella: Kiventie 16, 40950 Muurame tai fax: 014-
373 1521 tai sähköpostilla: myynti@kassystems.fi. 
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Sukukokous 2003.  
 
Sukukokous pidetään taas tänä vuonna Kuivajärvellä Domnan Pirtillä 11.7-03 klo 18.00  ja kokouksen 
päätyttyä jatkamme teeillan sekä oman ohjelman merkeissä. Kokousjuhla jatkuu lauantaina 
PROASNIKKA-juhlilla. 
 
Muistomerkin vihkiminen ja siunaus suoritetaan alustavasti lauantaina 12.07-03 klo 16.00 
 
Ohjelmaa kokoukseen. 
 
Hyvät sukulaiset, tiedämme, että joukossamme on erilaisien ohjelmanumeroiden mahtavia esittäjiä, 
ottakaapa Mauriin yhteys niin järjestetään omasta takaa mukavaa ohjelmaa perjantai-illaksi sekä 
lauantai päiväksi ja illaksi!! Kasataan vaikkapa tanssiorkesteri ”ONNAKKO” omasta takaa, Maurilla on jo 
rummut! 
 
Hallitus kokoontuu. 
   
Seuraava hallituksen kokous on suunniteltu pidettäväksi maaliskuun toisena viikonloppuna Kuopiossa. 
Mikäli Sinulla on mahdollisia käsiteltäviä asioita ilmoita niistä  
Maurille tai Pertille kirjallisessa muodossa hyvissä ajoin ennen kokousta. 
Pertin osoite on: Koskitie 26, 89400 Hyrynsalmi, puhelin 08-741 833. 
 
Jäsenmaksut. 
 
Ohessa seuraa lasku jäsenmaksuista. Jos havaitsette niissä puutteellisuuksia tai muuta 
huomautettavaa, informoikaa niistä Mauria!  Viekää seuratietoutta eteenpäin niille sukulaisille jotka eivät 
vielä tiedä seuramme toiminnasta! 
 
 
Antoisaa ja muistorikasta vuotta 2003 Sinulle hyvä sukulainen! 
 
 
Kesällä tavataan ! 
 
Pertti Huovinen 
puheenjohtaja 
 
 


