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S t a r i n o i d e n t a r i n a t.
Seuramme tiedotelehti on ilmestynyt jo kaksi
kertaa ylläolevalla nimellä.
Lieneekin paikallaan kertoa mistä tämmöinen nimi
on saanut alkunsa. Pohdimme taannoin mistä
napakka nimi tiedotteellemme, mielestäni pelkkä
”tiedote” ei riittänyt! Selaillessani sukumme
”raamattua” eli Pertti Virtarannan kirjoittamaa
kirjaa ”POLKU SAMMUI”, sattui sivuilta silmiini
sana ”starinat”. Ja siinä se oli!
Aikoinaan, kun ei ollut tietoakaan nykyisistä
koti-iltojen viihdyttäjistä (radio/tv/videot ym.),
niin kotona kerrottiin iltaisin ”starinoa”.
Kertoja kertoi starinaansa (satuja,tarinoita)
täyden hiljaisuuden vallitessa hämärässä pirtissä,
lapset kuuntelivat, väsyivät ja nukahtivat.

_______________________________________

Myös metsästys- ja kalastuspirteillä kerrottiin
satuja ja tarinoita, kun työt oli lopetettu eikä uni
vielä tullut.
Apajatulilla istuttaessa myös kerrottiin satuja,
kummitusjuttuja, aarretarinoita ja laulettiin
vanhoja lauluja.
Tarinointi ei ollut yksistään miesten tapa, vaan
myös naiset harrastivat sitä. Tosin naisten
sadunkerronta lähti käyntiin tavallisesti vain lasten
parissa tai naisseurassa.
Satu lopetettiin aina useilla eri sanonnoilla, esim.
”sihi loppu”.
Meidän ”starinamme” ei luonnollisestikaan kerro
satuja, vaan asiaa seuramme toiminnasta
yhteisten sukutapaamisien välillä, vaikka joskus
tuntuu, että ”starinoiden” lukeminen iltaisin
lapsillemme saattaisi olla yksi tapa estää heitä
mm. ”chattailemista” netissä!!!
_____________________________________
Ella Karttimo-Hänninen

Puheenjohtajan starinat.

-

Yhteisestä tapaamisestamme Kuivajärvellä on
vierähtänyt tovi aikaa. Kiitos teille runsaasta
osanotosta. Asiat käsiteltiin sopuisasti ja
toimintakertomukset ja tilinpäätökset toimintakauden vuosilta hyväksyttiin lisäyksellä, että
toimintakertomukseen tulee lisätä jäsenten määrä ko. vuodelta.

Onnakko-lehden julkaisutoimikunta;
- Anne Parviainen puheenjohtaja
Kalevi Huovinen ( Riion Kalevi )
Ella Karttimo-Hänninen
Sirkka Pusin

Kaudelle 2003-2005 valittiin hallitus seuraavasti:
Pertti Huovinen puheenjohtaja
Mauri Huovinen sihteeri/rahastonhoitaja
Pentti Huovinen
Sirkka Komulainen (uusi)
Sirkka Pusin
Martti Saavinen
Hallitusta avustavat toimikunnat:

Juhlatoimikunta;
Anni Takkula kokoonkutsuja
Pentti Huovinen
Hillevi Huovinen

Muistomerkkitoimikunta;
Pertti Huovinen puheenjohtaja
Pentti Huovinen
Tapio Huovinen
Asko Kaipainen
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Muistomerkkihanke on saatu nyt oikeille raiteilleen.
Kainuun ympäristökeskus rakentaa katososan.
Tarja ja Aki Sulonen rakentavat ns. siipiosan ja
pystyttävät sen paikoilleen Kuivajärvelle. Saaduilla
lahjoituksilla sekä jäsenmaksuilla on rahoitus saatu
lähes kokonaisuudessaan kokoon.

Viimeinkin on seuran kotisivut saatu avatuksi nettiin,
ne on vielä kuitenkin alkuvaiheessa, mutta päästäksemme päämäärään on ensimmäinenkin askel otettava!
Sivujen osoite on: huovistensukuseura.net.
SUKUKOKOUKSEN 2003:n PÄÄTÖKSIÄ;
vuosien 2004 – 2005 jäsenmaksuksi päätettiin
10,- euroa/vuosi.
hallituksen jäsenten kokousmatkoista korvataan
kaksi matkaa vuodessa halvimman
matkustustavan mukaan
seuraava sukukokous pidetään 2005 Domnan
Pirtillä
vuoden 2005 kokouksen yhteydessä paljastetaan
ja vihitään muistomerkki
Virallisten asioiden käsittelyn jälkeen iltaa jatkettiin
Karjalaisista häistä tehdyn videon katselulla,jossa
pääosia esittävät Kuivajärven-Hietajärven omat
näyttelijät! Illan aikana kuultiin Jussi Huovisen viulun
soittoa sekä tohtori Heikki Rytkösen mielenkiintoinen
esitelmä aikaisemmin kuulemattomista asioista
sukumme historiasta. Ilta päättyi Ritvan loihtimaan
tee tarjoiluun! Kiitos kaikille mukana olleille!
Toivottavasti tapaamme vuonna 2005 vieläkin
runsaslukuisemmin!
Toivoo Pertti!
__________________________________________
Sihteerin starinat.
Jäsenmaksut.
Ohessa vuoden 2004 jäsenmaksujen laskulomake!
Hartain toiveeni on, että maksaessanne laitatte
maksutositteeseenne tässä laskussa olevan VIITENUMERON!
Se on tärkeää jo senkin takia, että se helpottaa
maksujen kohdistamista oikeille henkilöille, mutta

Hallituksen parissa on virinnyt keskustelua matkailusta
rajantakaisiin kyliin! Olemme kaavailleet jopa täysin
omaa matkaa seuran jäsenille.
Esitämmekin alustavan tiedustelun; löytyykö kiinnostusta
ajatukseen? Mikäli kiinnostuit, niin ota yhteys Penttiin
Domnan Pirtille puh. 08-723179 tai 0400-167244.
Palataan sen jälkeen asiaan!
Juminkeko Säätiö Kuhmosta järjestää myös matkoja
rajan taakse. Nettisivuiltamme löytyy linkki ko.säätiön
sivuille ja sieltä taas edelleen matkoista kertoville
sivuille.

”POLKU SAMMUI” KIRJAN UUSINTA PAINOS.
Olemme kehittämässä mahdollisuutta saada Pertti
Virtarannan kirjasta; POLKU SAMMUI uusinta painos!
Kerrottakoon lyhyesti niille jotka eivät tunne ko. teosta,
mistä on kysymys.
Pertti Virtaranta keräsi –50 luvulla valtavan määrän perimätietoa mm. Kuivajärven-Hietajärven kyliltä ja tallensi niitä
mm. ko. teokseen. Siinä on kattavaa tietoa sukumme
juurista pohjaksi niistä kiinnostuneille sukumme jälkeläisille.
Pusinin Sirkkaa lainatakseni, se on ”sukumme raamattu”!
Teosta ei ole enää mistään saatavissa, eikä teoksen painaneessa ( 1972) kirjapainossa ole myöskään mitään materiaalia teoksen uudelleen painamiseen!
Olen ollut yhteydessä Virtarannan tyttäreen Liisaan ja
saanut häneltä luvan teoksen uudelleen painamiseen.
Nykytekniikalla teos voidaan tehdä ns.digitaalisesti.
Sellaisia digipainoja löytyy useitakin. Olen ollut yhteydessä
2-3 painoon ja hinnat vaihtelevat jonkin verran painosten
lukumäärästä riippuen n.25,-e – 35,-e välillä/kpl. Mitä
useamman kappaleen tilauksen pystymme kerralla kokoon
saamaan sitä edullisemmaksi painaminen tulee.
Ilmoitan tarkan hinnan, kun kpl määrä on tiedossani.
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koska jäsenistössämme on useita samannimisiä
henkilöitä niin maksujen kohdistaminen on näin
helpompaa kuin ainoastaan pelkällä nimellä.

Rajantakaista matkailua.

tosin teosta saa tilattua myöhemminkin, kun alustavat
toimenpiteet on jo tehty, mutta maksaa sen tekeminen
sittenkin kasan euroja!
Mainittakoon vielä, että teos tehdään aivan alkuperäsen kirjan mukaiseksi kovilla kansilla sekä kannen kuvalla.
Laitan oheen tilauslomakkeen, jossa sitoudutte teok-

sen tilaamiseen. Teemme tilauksen painoon vasta sen
jälkeen, kun olen saanut teiltä vastaukset. Vähimmäismäärä tilaukselle painoon on 50 kpl.
Toimitusajaksi painot ovat ilmoittaneet tilauksen antamisen jälkeen n. 2-3 viikkoa.
Toivoisin saavani tilaukset teiltä helmikuun –04 loppuun
mennessä.
Tarkoitus olisi, että teos saataisiin painoon jo tämän
kevään aikana.
Tämä kirja on mielestäni arvokas kokoelma sukumme
historiaa ja suurkiitos sen tekemisestä Pertti Virtarannalle, joka on jo siirtynyt tuoilmaisiin.
Se on myös arvokas teos lahjaksi, vaikka jälkeläisillemme heidän arvotilaisuuksissa.
Mikäli haluatte nähdä kirjaa, ennen kuin teette ostopäätöksen niin kannatta kysellä sukulaisilta, joillakin
se saattaa jo olla, kirja saattaa löytyä myös joidenkin
paikkakuntien kirjastoista.

__________________________________
PAIKKOJA AVOINNA
SIRKKA PUSINILLE APULAINEN!
Löytyisikö jäsenistömme joukosta henkilöä joka olisi
kiinnostunut sukututkimukseen liittyvistä asioista?
Sirkka tarvitsisi pikaisesti apua sukututkimustehtäviin!

Yhteyttä voit ottaa Sirkkaan puh. 0500-5445 733
tai Mauriin!
______________________________________________
2005 sukukokous Kuivajärvellä!
Muistutettakoon vielä kaikille, että muistatte varata
kalenteriinne vuodelle 2005, heinäkuun toisen viikonlopun,
proasniekan aikaan!
Silloin tapahtuu merkittäviä asioita, mm. paljastetaan ja
vihitään esivanhempiemme muistomerkki!
Silloin myös sukuseuramme tulee toimineeksi 10 vuotta!
Se on myös juhlan arvoinen tapahtuma!
Avustavat toimikunnat, alkakaapa kaivella ”mietintämyssyt”
piironkienne laatikoista valmiiksi esille!
Toivotan seuran sekä omasta puolestani, kaikki laajan
sukumme jäsenet silloin lämpimästi tervetulleeksi
Kuivajärvelle!

”semmoni starina taas tälläkertoa”
terveisin
Mauri
Ps. Kuulitte varmaan miten Toarie oli esillä tässä männä
viikolla!
______________________________________________

Sirkka ”kouluttaa” sinut mielenkiintoisten tehtävien
pariin.
Asuinpaikkakuntasi voi olla missä tahansa valtakunnan
alueella.
Tarjoamme mieleenpainuvia hetkiä sukututkimuksen
parissa, tartu rohkeasti tilaisuuteen!

TILAUKSEN VOITTE TOIMITTAA MAURI HUOVISELLE OSOITTEELLA:

Postitse; Kiventie 16 40950 Muurame
E-mail; myynti@kassystems.fi
Fax;
014-373 1521
Tiedustelut: 0400-211 630

POLKU SAMMUI-kirjan tilaus.
Tilaajan nimi:

__________________________________________________________

Tilaajan osoite: _________________________________________________________
Tilaajan postitoimisto: ____________________________________________________
Tialuksen päivämäärä: _____ / ____ / _________
Tilaan Pertti Virtarannan teoksesta; Polku Sammui uusintapainoksesta:
Kpl:tta

_________

Teoksen hintaan vaikuttaa tilattujen kappaleiden painosmäärä, kuitenkin hinnan pysyessä n. 25,- /
35.-e/kpl,
sitoudun tilaamaan edellä mainitun määrän, kirja painetaan mikäli tilauksia tulee vähintään 50 kpl.
Saapunut:
_____________________________________________

allekirjoitus:___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________

