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  TERVEHEKS SUKULAISET! 
 
 
 
Taas on vierähtänyt tovi edellisestä ”starinatuokiostamme” täältä seuran vetäjien puolelta. 
Pyrimme niputtamaan asioita mahdollisimman paljon samaan ”starinaan” jotta saisimme 
kulujen säästöä aikaiseksi myös tällä tavoin! Kuluneen syksyn aikana on saatu vireillä olevia 
hankkeita vietyä valmiiksi joista meitä kaikkia kiinnostavin on muistomerkin valmistuminen. 
     
 
   
Muistomerkkihanke on edennyt siihen vaiheeseen, että 
katososa on lähes valmis. Pieniä viimeistelytöitä on 
jäänyt tämän vuoden keväälle, kuten pylväiden vähäiset 
koristeveisteet ja lattian pintakäsittely. 
Kainuun ympäristökeskus suoritti katososan rakenta- 
misen omalla kustannuksellaan. Sopimuksen mukai- 
sesti sukuseura hankki ja kustansi tarvittavan materialin. 
  
Siipiosan rakentamisen on aloittanut Aki Sulonen 
Hämeenkyröstä. Siiven lopullisen kokoamisen hän 
suorittaa tämän kevään aikana paikan päällä 
Kuivajärvellä. 
Rakentamiseen on kulunut yhteensä aikamoinen summa. 
Ympäristökeskukselta on yksistään kulunut ilmoituksensa 
mukaan 25100,- euroa. Sukuseuran 
materiaalikustannukset ovat olleet tähän mennessä 
n.3500,- euroa. Siipiosan rakentamiseen ja tarvittaviin 
lopputöihin kuluu vielä n. 4000,- euroa. Yhteensä kustan- 
nukset tulevat nousemaan n. 32600,- euroon. 
 
Voitaneen päätellä, että kysymyksessä ei ole mikään 
vähäpätöinen rakennelma. Muistomerkistä tulee todella 
komea nähtävyys. Työn laatu on erinomaista ja tyyli 
aiheeseen sopiva. Muistomerkin paikka on myös paras 
mitä voidaan ajatella, eräänlainen ”portti” kylille 
tultaessa. 
 
Hyvät ystävät, kannattaa tulla kesällä 2005 sukukokouk- 
sen aikaan seuramme aikaansaannosta ihailemaan!  
Sukuseuramme juhlii myös toista merkittävää juhlaa, 
nimittäin, seuramme on toiminut kesällä 2005 10.v! 
Kokouksemme ajoittuu myös kesäiseen proasniekka- 
juhlaan Kuivajärvellä! 
Ennakkokaavailujen mukaan on tarkoitus saada kokous 
sekä muistomerkin vihkiminen läpivietyä  lauantaina 9.7. 
 
   

Kuluneen vuoden aikana on hallitus kokoontunut kaksi 
kertaa, maaliskuussa Muuramessa ns. tilikokous ja loka- 
kuussa Kuivajärvellä, jolloin tutustuimme  paikanpäällä 
valmiiseen katososaan. 
 
Marraskuun 22. päivänä oli  Domnan Pirtillä ns. luovutus- 
kokous jonka aiheena oli katososan luovuttaminen ympä- 
ristökeskukselta sukuseuralle. 
Läsnä kokouksessa oli ympäristökeskuksesta johtaja 
Heikki Aropää, yli-insinööri Pertti Härkönen, ylitarkastaja 
Jouko Saastamoinen, rakennusmestari Kauko Nissinen ja 
rakennusmestari Pekka Halonen sekä sukuseuran edus- 
tajina puheenjohtaja Pertti Huovinen ja muistomerkkitoi- 
mikunnan jäsen Pentti Huovinen. 
 
Muistomerkin rahoitukseen on anottu eri yhteisöiltä tukea, 
mutta valitettavasti jonkintasoista kitsautta on havaittavis- 
sa. 
 
”Polku Sammui” kirjan  myynti on tuottanut seurallemme 
erittäin mukavan lisän muistomerkkirahastoon, kiitos siitä 
teille kaikille kirjan hankkineille! 
Maurilta niitä varmasti löytyy vielä lisää! 
 
Ensi kesän sukukokousta silmälläpitäen, toivoisin teidän  
alkavan miettiä uusia toimintaideiota tulevia toimintavuosia 
varten. 
Toivoisin myös, että aloittaisitte katsella sopivaa uutta 
innokasta vetäjää seuralle! 
Luopuisin mielelläni puheenjohtajuudesta, koska ikä alkaa 
jo painaa. 
 
Seuramme muista asioista Mauri kertoo ohessa lisää, hän 
on tehtävänsä perusteella niistä parhaiten perillä. 
 
 

Hyvää talven jatkoa ja kevään odotusta! 
 
Toivottavasti tapaamme ensi kesänä  
oikein suurella joukolla!  
 
Talviterveisin  Pertti! 
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Jäsenmaksut 2005 
 
Ohessa vuoden 2005 jäsenmaksujen laskulomake! 
Täyttänette taas kerran toiveeni, että maksaessanne 
jäsenmaksun käyttäisitte  laskussa olevaa viitenumeroa! 
Se on tärkeää, että osaisin kohdistaa maksut oikealle 
henkilölle! 
Mikäli on tapahtunut osoite ym. muutoksia tai on muuta 
epäselvyyttä, niin ilmoittakaa kaikista mahdollisista 
muutoksista pikaisesti jollakin viestintävälineellä suoraan 
minulle!  
 
Mikäli tiedossanne on sukulaisia jotka eivät ole vielä 
seuramme jäseniä niin aktivoikaa heidät mukaan  vaikka 
tämän juhlavuoden kunniaksi!  
 
 
Sukukokous  8 – 9 heinäkuuta 2005 . 
 
Kutsumme jo nyt Teidät kaikki jäsenet ja jäseneksi 
haluavat sukulaiset  tervetulleeksi ko. viikonvaihteena 
sukukokoukseemme Kuivajärvelle! 
Päivämäärät alustavasti  kahdelle päivälle, todennäköi- 
nen kokouksenpitopäivä on lauantai 9 pv.7.-05 mutta 
ilmoitamme siitä vielä tarkemmin virallisessa kokouskut- 
sussa alkukesästä. 
Sukuseuralla on, kuten Pertti jo tuolla alussa kertoi, kaksi 
merkittävää  tapahtumaa tälle vuodelle. Muistomerkin 
vihkiminen sekä 10-vuotisjuhla. Joten on erikoisen hyviä 
syitä tulla samalla myös Kuivajärven proasniekkaan, joka 
pidetään kyseisenä viikonloppuna. 
 
Suomussalmen 8. Musiikkijuhlat     7 – 16.7-
05. 
 
Tällä kertaa on myös neljäs hyvä syy tulla kokoukseemme 
Kuivajärvelle. Suomussalmen kunta on järjestänyt ko. 
juhlia jo 7. kertaa. Tänä vuonna kunta järjestää konsertteja 
myös Kuivajärvellä, lauantaina 9.7-05 klo 16.00 Domnan 
Pirtillä sekä klo 20.00 Kuivajärven tsasounassa ja toisen 
konsertin klo 21.00 mikäli tarvetta ilmenee. 
Juhlista saa lisätietoja kunnasta: 
 Raija Heikkinen  puh. 08-6176 7651    tai netistä: 
www. s-salmimusicfest.net/konsertti 
        
”ONNAKKO” 10vuotis juhlanumero. 
 
Toivomme, että jäsenistömme omalta osaltaan osallistuisi 
juhlanumeron tekemiseen!  
Olisi mukava saada muisteluita vaikka tämän 10 vuoden 
ajalta, yhteisistä kokoontumisista, yksittäisistä tapahtumis- 
ta ym. mukavista muistoista. Tietysti myös vanhemmatkin  
muistelot ovat tervetulleita. Valokuvat olisivat myös hyvä 
lisä lehtemme sivuille. ( Lupaan henkilökohtaisesti, että 
kaikki mahdolliset kuvat palautetaan alkuperäisessä kun- 
nossa lähettäjälle.) 
Lehteen tulevan materiaalin voitte toimittaa joko kirjallisesti 
 

 
 
tai puhelimitse  minulle tai suoraan Onnakko-toimikunnan 
vetäjälle, häneltä voitte kysyä myös lisätietoja; 
 
 
Anne Parviainen ;  Poikkitie 3  19600 Hartola. 
Sähköposti: anne.parviainen@joutsanseutu.fi 
 
Puhelin:   044-0823417 
 
Hyvät sukulaiset, tiedämme, että teillä on hyviä ja        
julkaisukelpoisia ”juttuja”!  Älkää epäröikö antaa niitä 
yhteiseen käyttöömme! Otamme Annen kanssa ”juttunne” 
vastaan missä muodossa tahansa ja muotoilemme ne 
julkaisukuntoon!  
Toivomme yhteyden ottojanne viimeistään maaliskuun 
–05 loppuun mennessä! 
 
Domnan Pirtin kuulumisia. 
 
Nyt se sitten on totta mistä on Ritva on jo jonkin aikaa 
pelotellut! Hän on lopettanut viimekesäkauden jälkeen (-04) 
Pirtin ”pitämisen”! Toivottakaamme kuitenkin hänelle oikein 
”lokoisia” eläkepäiviä joita on varmasti mukava Pentin kanssa, 
vaikkapa Kuivajärven maisemissa, vietellä! 
Mutta ei syytä huoleen….!  Pirtti jatkaa toimintaa uusin voimin. 
Kylälle on syyskesällä  -04 muuttanut tarmokas yrittäjäparis- 
kunta, Suvi Tauriainen ja Jussi Väliaho. 
Heillä on mm. vetokoira toimintaa, melontaretkien vetämistä 
ym. luonto aiheista yritystoimintaa. Suvi tulee hoitamaan Pirtin 
asiat ja Jussi hoitaa muun yritystoiminnan. Toivottakaamme 
heillekin pitkää ja menestyksekästä toimintaa Kuivajärvellä!  
Yrityksen nimi on: Ultima Taiga ky.   
                             Jussin puhelin no. 040-557 1977  
                             Suvin puhelin no.  040-595 4117 
 
Olen saanut kunnasta sellaista tietoa, että Pirtillä on jo 
kaikki huoneet varattu mutta yhteismajoitustilassa on vielä 
vapaata tilaa. Tämä kannatta jokaisen majoitusta tarvitse- 
van vielä varmistaa kunnan matkailutoimistosta  ja sieltä: 
             Anna-Liisa Heikkinen  puh. 08-61762243. 
  
Hän tietää tarkan tilanteen Pirtin kohdalta ja hän on 
luvannut kertoa myös lähialueen muista mahdollisista 
majoituspaikoista. Siellä on kuulemma erikokoisia ja hyvä- 
tasoisia mm. metsähallituksen mökkejä ja joitain lomakyliä 
joista voi saada  majoitusta sopuhintaan. 
 
Pertti on luvannut myös ottaa jälleen selvää kylällä olevan 
rajavartioston majoitustilojen vuokraamisesta käyttöömme. 
Majoitus on kieltämättä kylillä ongelma mutta hyvä vaihto- 
ehto voisi olla esim. asuntoautojen,  -vaunujen vuokraaminen 
vaikkapa lähialueiden kaupunkien matkailuajoneuvojen myy- 
jiltä. Mikäli tarvetta ilmenee niin voisin ottaa selvää ja pyytää 
”joukkotarjousta”! Ilmoitelkaa minulle! 
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Suku-SHOP. 
 
Vielä on saatavilla pieni erä ”Polku Sammui” teosta hinta 
32,- + postituskulut. 
 
Samoin on vielä jonkin verran jäljellä upeita sukuseuran 
”pinssejä” hinta 2,- +postituskulut. 
 
Sukuseuran omat ns.”isännän viirit” olisi nyt korkea aika 
tilata jotta talon tai mökin kesäinen pihapiiri täydentyisi ja, 
että naapurit sekä muut ohikulkijat tulisivat ”vihreiksi 
kateudesta”! 
 
Viiriä on saatavana kahdella eri värityksellä:  
Vienan-Karjalan väritys; 
vihreä/punainen/musta/punainen/vihreä, 
sekä ”suomalainen” sininen/valkea väritys. 
 
Viirin yläosassa on valkealla pohjalla sukuseuran tunnus: 
”osmon solmu”. 
Kumpikin viiri on saatavissa joko 4 m tai 5 m pituisena, 
mainittava tilattaessa. 
Viirin hinta on 65,- euroa+ postikulut, toimitusaika on 2  - 
4 viikkoa. 
Viirit ovat todella näyttävän näköisiä jommallakummalla 
värityksellä valmistettuna. 
Hyvä vinkki lahjaksi tai tuliaiseksi! 
 
Kaikkien suku-shop tuotteiden tuotto menee lyhentämät- 
tömänä muistomerkkirahastoon! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maurin yhteystiedot: puhelin 0400-211 630 
        sähköposti: myynti@kassystems.fi 
 
Kotiosoite:   Kiventie 16  40950 Muurame 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lahjoitukset muistomerkkirahastoon. 
 
Muistomerkki vaatii vielä lisärahoitusta, kuten Pertti tuolla 
alussa jo mainitsikin. Jäsen maksuilla saadaan kasaan 
tietty summa mutta valitettavasti lisää vielä tarvitaan! 
 
Vetoankin  vielä Teihin hyvät seuran jäsenet. Kaiken 
suuruiset lahjoitukset otetaan kiitollisuudella vastaan! 
Jos vain on mahdollista niin yrittäkää saada paikkakuntanne 
yrityksiä mukaan tähän kulttuurihistoriallisen tekoon! 
Kehottaisin ottamaan myös yhteyttä paikallisiin LION´s / 
ROTARY ym. järjestöihin, josko heiltä olisi mahdollista saada 
avustuksia.  
Mikäli saatte yhteyksiä ko. järjestöihin ym. ja jos he tarvitsevat 
lisätietoja muistomerkistä ja sen tämän hetkisestä tilanteesta, 
laitan heille mielelläni lisätietoa millä lähetysmuodolla tahansa. 
Kun laitatte vain yhteystiedot minulle. 
 
Muistuttaisin, että sukuseura on yhteistyössä Kuivajärven 
ja Hietajärven kyläläisten kanssa ryhtynyt pystyttämään  
muistomerkkiä vienankarjalaisille runonlaulajille sekä 
Vienan rakennusperinteen säilyttämiselle. 
Kantaäiti Toarie Huovinenhan vaikutti merkittävästi 
Kalevalan rakenteeseen. 
 
On hyvin perusteltua ryhtyä toimenpiteisiin, jotta 
Suomeen kuuluvan Vienan osan perinteenkantajat  
saisivat muistomerkin. Se on vähintä, jonka olemme 
entisille sukupolville velkaa! 
 
Muistakaa laittaa lahjoitukseen merkintä; ”muistomerkki”. 
Lahjoitukset voi laittaa samalle tilille kuin jäsenmaksutkin. 
( Kainuun Osuuspankki  576003-224689 ).  
 
Etukäteen kiittäen! 
 
 
Tehdään tästä juhlavuodesta yhdessä tosi juhlava tapahtuma 
ja tavataan   suu…uuu..rella  joukolla Kuivajärvellä! 
 
Toivotan myöskin omasta puolestani Teille kaikille 
               Oikein hyvää  kevään odotusta! 
 
 
Tervehtien Mauri! 
 
 
 
 
 
 
 
Seuran kotisivut: www.huovistensukuseura.net 
 


