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HYVÄT SUKULAISET!
Erittäin hyvää alkanutta vuotta ja antoisaa
sukuseuravuotta 2006.
Aluksi haluan kiittää kaikkia, jotka osallistuivat viime
kesän sukukokoukseen ja sukujuhliin!
Kauniit kiitokset niin yleisölle, kuin esiintyjille ja
järjestelyissä mukana olleille.
Saadun palautteen perusteella onnistuimme kai aivan
hyvin. Kiitoksia on tullut myös onnistuneesta ONNAKOSTA. Kiitos Annelle!
Tulevan kesän toimintaan ja tavoitteisiin kuuluu
ensisijaisesti muistomerkkihankkeen loppuun
saattaminen. Siipiosan pystytys jäi viime syksyltä
kesken ja sen myötä muutkin loppusilaukset. Keväällä on tarkoitus jatkaa kesken jääneitä töitä.
Tulevan heinäkuun toisena viikonloppuna on taas
Kuivajärven proasnikka. Toivottavasti monen sukulaisen matkasuunnitelmissa tämä on mukana.
Suomussalmen kulttuurisihteeri toivoo sukuseuralta muutamaa ohjelmanumeroa sunnuntain päiväjuhlaan. Kyllä kai me tämän toiveen tulemme
toteuttamaan?
Harjoitukset on hyvä jo aloittaa. Mauri ja minä
otamme ilmoittautumisia vastaan.
Muusta toiminnasta ja ajankohtaisista asioista
enemmän Maurin palstalla.

Pertti avaamassa vihkimistilaisuutta!

Kiitokset vielä kerran kuluneesta vuodesta ja antoisaa
tulevaa toimintavuotta kaikille.

Pidetään yhteyttä!
Terveisin Pertti!

Komea muistomerkki kauniilla paikalla
Kuivajärven rannassa!
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IKIMUISTOINEN 10v.JUHLA!
Kuten Pertti jo tuossa etusivun jutussaan kehuikin
niin juhlista saamamme palaute oli todella hyvää,
kaiken kukkuraksi onnistuimme ”juhlailmojenkin
tilauksessa” täydellisesti ns. nappiin!
Juhlista on jo kerrottu edellisessä Starinoissa
sekä enemmän ONNAKOSSA.
Sukuseuran kotisivuilla on lisää tarinaa ja kuvia
saamme sinne laitettua helmikuun alkuun mennessä.

Ortodoksinen sekä luterilainen papisto suorittivat
merkin vihkimisen aurinkoisessa kesäsäässä!
Mukana oli myös kattava edustus Kainuun
rajavartiostosta. Toimitusta seurasi lukuisa joukko
sukuseuralaisia ympäri Suomen niemen ulkomaita myöten!
Tilaisuuden päätteeksi seura muisti merkin tekemisessä
mukana olleita ”erikoismaininta työpanoksesta”
Diplomilla!
Tilaisuudessa oli myös mukana merkin suunnittelija
Árpád Sailo sekä Pertti Härkönen, Jarmo
Kaikkonen,Tapio Huovinen ja Asko Kaipainen.
Iltapäivä vietettiin mukavasti sukulaisten kesken
seurustellen ja kuunnellen Pirtillä Kainuun musiikkiviikon konserttia sekä hiljentyen tsasounassa pidettyyn
hartaustilaisuuteen.
Ilta huipentui klo 21.00 alkaneisiin lavatansseihin,
pessotoihin sekä arpajaisten palkintojen arvontaan!

Juhlaviikonloppu avattiin perjantaina klo 17.30
lipunnostolla Pirtin pihassa.
Varsinainen kokous aloitettiin klo 18.00 Onttoni
Miihkalin leirikeskuksen juhlasalissa.

Sunnuntaina käytiin tsasounassa aamuhartaudessa sekä
seurattiin vedenpyhitystä.
Klo 13.00 alkoi lavalla päiväjuhla jossa nähtiin suvun
omien taiteilijoiden korkeatasoisia esityksiä. Mukana oli
myös rajantakainen mainio Hepokatti tassi- ja
lauluryhmä.
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MUISTAMISET.
Seuran kymmenvuotisen taipaleen juhlistamiseksi
seuran hallitus hyväksyi seuralle ns. palkitsemisohjesäänön ja sen mukaisesti jaettiin seuran
historian ensimmäiset kunniakirjat: erikoismaininta
työpanoksesta, kunniajäsenet sekä sukuneuvokset!
Edellisessä Starinoissa ja Onnakossa on kerrottu
kunniakirjojen saajat! Nimityskäytäntöä seura tulee
jatkamaan tulevaisuudessakin.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
SUKUVAAKUNA.
Seuran hallitus on myös hyväksynyt seuralle
sukuvaakunan.

malliksi Polku sammui teoksen nimiösivulle. Taika perustui
siihen, että se oli solmittava kädet selän takana. Kun
sillä esimerkiksi sitoi säkin suun, ei kukaan päässyt
mitään varastamaan säkistä.
Kilven pohja-värit pohjautuvat Vienan Karjalan lipun
väreihin; vihreä merkitsee Karjalan metsää. Musta ja
punainen värit karjalaisten kansallisia perinnäisvärejä,
musta on väri solmussa sekä karhuissa. Kilpeä molemmin
puolin ahdistelevat karhut kuvaavat metsissä liikkuneita
karhuja jotka olivat kyläläisten ja karjan ainaisena
riesana ja jotka ajoivat mm. Miinan ja Iron Murhijärven
rannoilta asumasta takaisin Hietajärven kylään
Seuran hallitus on 19.03-05 kokouksessaan hyväksynyt
seuralle tämän ehdotuksen sukuseuravaakunaksi.
Yksittäiselle ihmiselle sukuseuran jäsenyys antaa oikeuden
käyttää seuran vaakunaa. Sukuseuravaakunan on
suunnitellut Mauri Huovinen.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

SUVUN MUISTOT TALTEEN.

Toarie ja Lari Huovisen Sukuseuravaakunan suunnittelun perusteet;
Kilvessä oleva solmu on vaakunan ydin, joka on vanha
vienalainen taikasolmu ja nimeltään osmonsolmu jonka
Miikkula Huovinen solmi Hietajärvellä kesällä 1954

Seuran hallitus on huolissaan seuran toiminnan
jatkuvuudesta. Hallitus toivookin nyt, että joukostamme löytyisi henkilöitä joita aidosti kiinnostaisi sukuseuratyö useassakin muodossa.Talkootöitä olisi
mm. suvun muistitietojen tallentamisessa, perinnekeruussa ( muistitieto), valokuvien kerääminen ja
tallentaminen, unohtamattakaan lähimenneisyyttä.
Suvulla olisi tilaus ns. digitaalisesta muistitietoarkistosta.
Sukuseurojen keskusliitot järjestävät eriasteisia
koulutustilaisuuksia ko. asioihin. Seuramme hallitus
on päättänyt, että mikäli joukostamme löytyisi henkilöitä
jotka olisivat näistä asioista aidosti kiinnostuneet,
niin seura kustantaisi koulutuksia.
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JÄSENMAKSUT.

Koulutustilaisuuksia on myös erilaisten
julkaisujen, sukulehtien ym. tekemiseen.
Myös sukuohjelmien käyttämiseen ja hyödyntämiseen tarvittaisiin kiinnostunutta henkilöä.
Sinulla jolla on uteliaisuutta ja halua ymmärtää omia juuriasi ja vielä jos on tavoitteellista
tutkimusintoa niin niillä on mahdollista synnyttää
sukumme muistitietoarkistoa!
Seura on jo pitkään harkinnut sukututkimusohjelmiston hankkimista mutta kun ei ole ollut
tiedossa ketään asiasta kiinnostunutta käyttäjää!
Soittele Maurille 0400-211 630, jutellaan lisää!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Ohessa jäsenmaksulasku. Hartain toiveeni on edelleen,
että kun suoritatte maksunne, myös jos maksatte jonkun
muun jäsenen laskun, laittakaa maksutositteeseenne
aina ko.laskussa oleva viitenumero!
Sillä tavoin helpotatte laskujen kohdistamista oikealle
henkilölle.
Jäsenmaksut päätettiin viime kokouksessa pitää ennallaan
10,- euroa / jäsen.
Jos teillä on sähköpostiosoite niin laittakaa siitä tieto
minulle: myynti@kassystems.fi Kokeillaan tiedotteiden
lähettämistä sitä kautta.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

SUKUSHOP ASIAA.
SukuShopissa on nyt useita mielenkiintoisia myyntituotteita.
Kirjat: Polku sammui , sukumme perus teos. 32,Karjala Kainuussa, mainio jatkoteos. 35,Etähäl on emoni, Jussin elämän kerta 28,Isännän viirit kesämökille, talon pihaan!
75,Kaksi eri väritystä; sini/valkea
Vienan karjalan värit
Viirien pituudet 4 ja 5 m.
Pinssi: seuran tunnus ”osmon solmu”.
2,50
T-Paidat; valkea, harmaa, useita
eri kokoja.
Rinnassa seuran vaakuna
10,Lippikset: sininen, vihreä, musta,
seuran vaakunalla
10.Vaakuna tarra; 3 vaakunaa samassa
tarrassa.
5,Onnakko lehtiä no.2-7 on vielä saatavilla.
1,Lehdethän ovat kysyttyjä keräilyharvinaisuuksia.
Tilaukset Maurilta. Toimitukset postiennakolla,
lisättynä postikuluilla.
Kaikkia on heti toimitukseen paitsi viirien toimitusaiaka on n.3 – 5 viikkoa.

Hyvää ja aurinkoista kevään odotusta!
Mauri
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