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Puheenjohtajan palsta. 
 
 
 
 

                       TERVEH SUKURAHVAS! 
 
 
 
Talvinen tervehdys Hyrynsalmelta kaikelle sukukansalle ympäri Suomea. Täällä Kainuussa on 
maassa neljäs lumikerros, vaihdellen 5-15 senttiin ja pakkasta on tätä kirjoitettaessa kymmenisen 
astetta. Vielä loppiaisen aikaan satoi vettä. Kai tämä on niitä ilmastonmuutoksen enteitä.  
 
________________________________________________________________________________________________
 
 
 
Edellisestä Starinoista onkin vierähtänyt aikaa 
melkoinen tovi, onhan tämän tiedotteen tarkoitus 
antaa informaatiota seuran ajankohtaisista asioista 
ja vähän tulevistakin. 
  
Tulevana kesänä on jälleen sukukokouksen- ja 
tapaamisen aika. Kuten Kuivajärven edellisessä 
kokouksessa päätimme, kokouspaikkana on tällä 
kertaa Kuhmo. Tuttuun tapaan aika on heinäkuun 
toinen viikonloppu, 6 – 8.7. 2007. Kuivajärven  
proasniikka on perinteisesti samana viikonloppuna, 
joten sukukokouksen matkaan voi mainiosti 
yhdistää myös käynnin proasniikkoihin. 
 
Sukukokous pidetään perjantai-iltapäivän aikaan 
6.9  Hotelli Kalevalassa. Mauri omassa  
osuudessaan  kertoo ohjelmasta tarkemmin. 
Tarvittaessa voidaan esim. lauantaiaamupäivällä 
järjestää opastettu kiertoajelu, mikäli on halukkaita 
osallistujia. 
  
Muistomerkki ei saanut vielä viime kesän aikana 
puuttuvaa siipiosaa. Tekijällä, Aki Salosella, on 
ollut vaikeuksia löytää oikea ratkaisu rakenteille, 
jotka kestäisivät tuulet ja tuiskut. Muistomerkin 
suunnittelijan Arpàd Sailon mukaan Salonen toivoo 
saavansa siipiosan paikalleen tulevan kesäkuun 
alkuun mennessä, joka on asetettu takarajaksi. 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
Sukukokouksen yhteyteen on suunniteltu 
valokuvanäyttelyä suvusta. Näyttelyn toteuttaja Ella 
Karttimo-Hänninen  on suunitellut, että se voitaisiin 
viedä myös Kuivajärvelle proasniikan yhteyteen. 
Suomussalmen kulttuurisihteeri Raija Heikkinen on 
toivonut sukuseuralta jokusen ohjelmanumeron. 
Vapaaehtoiset ilmoittautukaa Anni Takkulalle  puh. 
0400-824 7573  tai allekirjoittaneelle  puh .0400-231 
026. 
 
Edellisessä sukukokouksessa ilmoitin tämän 
kaksivuotiskauden olevan ehdottomasti viimeinen 
puheenjohtajana, joten alkakaa miettiä henkilöä 
puheenjohtajan paikalle. Toivon mukaan löydetään 
nuoremmasta polvesta vetäjä. 
 
Joulun alla kantautui suru uutinen Espoosta; 
seuramme perustaja Sirkka Pusin  kuoli 
20.12.2006 pitkällisen sairauden murtamana. 
Muistokirjoitus tässä Starinoissa. 
Kepiet mullat Hänelle. 
 
Mauri kertoo enemmän omilla palstoillaan 
ajankohtaisista asioista ja edellä mainitun 
kokouksen tapahtumista.  
 
Oikein hyvää ja onnekasta toimintavuotta 2007 
kaikille. Kesällä tapaamme taas suurella joukolla 
Kuhmossa ja Kuivajärvellä. 
 
Terveisin Pertti! 
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”Vanhat valokuvat kertovat” 
- näyttely sukukokouksessa! 
 
Ensikesän kokoukseen kerättävä vanhojen 
valokuvien näyttely on saanut jo mukavasti kuvia 
kokoon mutta vielä tarvitaan lisää jotta saataisiin 
kasaan hyvä kokoelma kylien tapahtumista. 
Laittakaa kuvat Ellalle osoitteella: Ella Karttimo 
Kiviniemenrantatie 9, 90810 Kiviniemi. 
Ella kertoo mielellään lisätietoja miten kuvien 
kanssa tulee menetellä puhelimitse  040-526 4880 
Tai voitte lähettää hänelle sähköpostia; 
ella@karttimo.fi 
Tapahtuma kuvia toivotaan kaikista arkisista 
askareista, maisemista, rakennuksista, juhlista, 
pessotoista  ym.ym.ym. Kuvat suurennetaan ja  
varustetaan tapahtumatiedoilla/ kuvanottajan/  
omistajan tiedoilla ja sen jälkeen ne tallennetaan 
seuran arkistoon myöhempien sukupolvien katsel- 
taviksi! 
Tehdään yhdessä kiehtova ja muistoja tulviva 
näyttely! 
 
Kuivajärven proasniikka 2007. 
 
Pertti jo tuolla aloitussivuillaan vetosi Suomus-
salmen kunnan kulttuurisihteerin toivomukseen  
saada seuramme puolelta jokunen ohjelma 
numero, niin kai joukostamme edelleenkin löytyy 
esiintyjiä, olihan niitä 10-vuotis juhlissakin!  
Vanhan tavan mukaan proasniikan päiväjuhla on 
sunnuntaina. 
 
Sukukokous Kuhmossa 6 – 8.7.2007. 
 
Samalla vetoan Teihin myös omaan kokouksemme 
ohjelman järjestämisestä! Tarkoitus ei ole järjestää 
mitään suurimuotoista ohjelmaa kokouksen 
yhteyteen mutta kaikenlainen pienimuotoinen 
ohjelma on tervetullutta varsinaisen kokouksen 
päätöksen jälkeen perjantai-iltana. Olemme 
saaneet jo lupauksen Huovisen Kalevilta, että hän 
tarinoi meille jotain mukavaa!  
Kumpaankin tapahtumaan ohjelman esittäjien 
toivotaan ilmoittautuvan juhlatoimikunnan 
puheenjohtajalle; Anni Takkulalle puh. 040-
8247573.   
Tai ota rohkeasti mukaan kitarasi, haitarisi, mando- 
liinisi, huuliharppusi, tarinasi, laulusi, runosi, ym. ja 
hyppää ”estradille”! 

 
 
Sukukokouksen pitopaikka on Hotelli Kalevala. 
 
Hotellin osoite; Väinämöinen 9, 88900 KUHMO  
Puhelin; 08-655 4100 fax; 08-655 4200  
Sähköposti; info@hotellikalevala.fi  
www.hotellikalevala.fi 
 
Hotellin kanssa on sovittu kokoustilaksi iso 
”Kokoustila”. 
Huoneiden hinnoiksi on sovittu yhteispakettihinnat; 
-     kahden hengen huone;    83,- /yö 
-     yhden hengen huone;      68,-/yö 
- sviitti kahdelle hengelle; 175,-/yö 
- kolmen hengen huone;   110,-/yö 
Hinnat sisältävät runsaan aamiaisen sekä 
iltasaunan. 
Ruokailu: 
- päivällinen; 17,-/ hlö (sis. alku-.pää- ja jälkiruoka) 
- lounas;       14,-/hlö  (sis. pää-, ja jälkiruoka) 
Jokainen tekee itse varaukset suoraan hotellin 
kanssa, ilmoittakaa vain, että varaukset on Toarie 
ja Lari Huovisen sukuseuran kiintiöstä. 
 
Hotelli järjestää myös toivomuksemme mukaisia  
palveluita mm. perjantai-illaksi iltapalan, taikka 
tutustumisia paikkakunnan nähtävyyksiin ym.. 
mutta meidän pitää tietää kuinka moni on käyttä- 
mässä hotellin palveluja. 
Vaikka moni on ajatellut menevänsä Kuivajärven 
proasniikkan, niin onhan meillä koko lauantaipäivä 
aikaa tehdä Kuhmossa vaikka mitä. 
Kuhmosta on Kuivajärvelle matkaa n. 80 km hyvää  
pikitietä! Joten yöpyminen hotelli Kalevalassa on 
mahdollista vaikka koko viikonlopun ajaksi. 
Hotelli Kalevalahan sijaitsee aivan 1980-luvulla 
rakennetun Kalevala-kylän vieressä joka jo 
itsestään on tutustumisen arvoinen kohde. 
 
Otamme Annin kanssa avoimin mielin vastaan 
hyviä ehdotuksia päivien ohjelmasta/tarjoilusta ja 
toivomme myös ennakkoilmoittautumisia. 
  
Toivoisimme erityisesti Kuhmon seudulla asuvien 
sukulaistemme ottavan kokouksen omakseen ja 
antavan meille arvokkaita vinkkejä mihin meitä 
siellä veisitte ja mitä meille näyttäisitte!  
Onhan joukossamme jäseniä jotka ovat tuskin 
koskaan käyneet katsomassa kaunista pitäjäänne 
ja siellä olevia nähtävyyksiä.  
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Juminkekosäätiö on lupautunut järjestämään meille 
tilaisuuden tutustua heidän taloonsa sekä heidän 
toimintaansa. Juminkeko on kalevalaista ja 
vienankarjalaista kulttuuria vaaliva kulttuuri- ja 
informaatiokeskus.  
Juminkeko on mm. toteuttanut Jussin talon 
Hietajärvelle ja heillä on tarkoitus vihkiä talo 
käyttöön proasniikan aikaan! 
 
Uskoisin, että tulemme kaikki varmasti viihtymään 
meille uudessa ja niin erilaisessa kokousmiljöössä! 
Olemmehan tottuneet viettämään kokoukset ja 
sukutapaamiset meille niin rakkaissa, tutuissa ja 
kauniissa Kuivajärven sekä Hietajärven maisemissa. 
Mutta kuten sanottu, matkahan ei ole Kuhmosta 
niihin tuttuihin maisemmin pitkä. 
 
Sukukokouksen alkaminen. 
  
Alustava aloitusaika on perjantaina 6.7-07 klo 12 
ilmoittautumisella ja asettumisella hotelliin sekä 
tutusmisella ”vanhat valokuvat kertovat” -
näyttelyyn. 
Varsinainen kokous aloitettaisiin  klo 15 terve 
tulokahvilla. Varataan kokoukselle aikaa n. 2-3 
tuntia, mikäli asiaa ilmaantuu normaalia enemmän. 
 
Perjantai-illalle jätetään tilaa omille ohjelmanume- 
roille vaikka aamun pikkutunneille asti. 
Mahdollisesti voidaan käydä jo perjantai-iltana 
tutustumassa Juminkekoon. 
 
Kuunnellaan tuleeko hyviä ehdotuksia Kuhmon 
ystäviltämme lauantaipäiväksi, varataan sitä ns. 
Kuhmon kulttuuriin tutustumispäiväksi. 
 
Kuhmo aiheista tietoa voit löytää mm. netistä  
esim.: www.kalevalakyla.fi 
Tai pelkästään hakusanalla muodossa; 
 kalevala kylä 
ja sieltä nappaat kohdan; Kainuu 
Voit myös hakea Kuhmon omat sivut; 
www.kuhmo.fi 
Juminkekokin löytyy; www.juminkeko.fi 
Tietoa tulevasta sukupäivien kohdepaikkakunnasta 
netistä kyllä löytyy vaikka millä mitalla. 
 
 
 
 

 
 
Omilla seuramme sivuilla tulemme ilmoittamaan 
tarkempaa lisätietoa päivien ohjelmista.Tietenkin 
tulemme myös lähettämään paperi ”Starinoita”  
hyvissä ajoin ennen kokouksen alkua. 
 
SukuShop-asiaa. 
 
Sukuseuran isännänviiri. 
 
Kesä- ja kesälomat, mökkiasiat lähenevät myöskin 
ja jokaisen kesäpaikan /omakotitalon/asunnon 
pihaan kuuluu ehdottomasti sukuseuran näyttävä 
ikioma viiri ! 
 
Viiriä on saatavissa kahdella eri värityksellä; sin-
valkea  tai ns. vienankarjalan värit; 
vihreä/punainen/musta/vihreä. 
Viirien pituudet; 4 m tai 5m riippuen tangon 
pituudesta. 
Viirien hinnat: 95,. Euroa + postituskulut 
 
Toimitusaika viireille; 3-4 viikkoa tilauksesta. 
 
Sukukirjat. 
 
Polku Sammu /Pertti Virtaranta        hinta 32,- 
Karjala Kainuussa/Heikki Rytkölä    hinta 35,- 
Etähäll on emoni/Lippo Vester         hinta 28,- 
 
Suku pinssi. 
 
Tyylikäs pyöreä sukutunnuksella  
varustettu                                           hinta  2,50 
 
Lippis. 
 
Tyylikäs lippahattu, 
värit; vihreä,musta,vaalean sininen    hinta 10,- 
 
T-paita. 
 
Löytyy vielä eri kokoja,  
Värit; valkea, harmaa                         hinta 10,- 
 
Sukuvaakuna; 3 vaakunan tarra. 
 
Tyylikäs vaakuna väritarrana             hinta  5,- 
 
Kaikki tilaukset toimitetaan postiennakolla lisättynä 
postikuluilla.  
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Muita asioita. 
 
Sain 2006 syksyllä mielenkiintoisen sähköpostin 
Hilkka Kaipaiselta ( Jussin tytär) jossa hän 
kirjoittaa seuraavaa; 
”siivosimme viikonloppuna komeroita, ja löysin 
vanhan kassin taskusta luonnoksen Hetajärvi-
valssin  sanoista, olisiko teillä muusikoilla aikaa 
tarkistaa ,voiko näitä käyttää? Istuvatko ne esim. 
laulettaviksi. 
 
Hän kertoo taustaksi; 
”valssin välisoitto kuulostaa mielestäni pääskysten 
visertelyltä ja Hietajärvi on aina ollut mieluimmin 
pienilaineinen tai tyyni, ei myrskyävä järvi. Ehkäpä 
joku muukin Hietajärveltä lähtenyt voi samaistua 
tunnelmaan” 
 
Mielestäni tämä sanoitus on mitä parhainta 
lyriikkaa ja soveltuu vallan mainiosti laulettavaksi. 
En itse ole niin paljon ollut Hietajärvellä mutta voin 
vain mielessäni kuunnella laineiden liplatusta ja 
pääskysten visertelyä niissä hienoissa Hietajärven 
maisemissa. Hilkka jatkaa vielä, että joskus 80-
luvun alkupuolella Suomussalmelainen opettaja 
Kettunen olisi tehnyt nämä sanat. 
 
Jussi on säveltänyt tämän valssin luultavasti 
vuonna 1976 Kuivajärvellä pidetyn kansanmu- 
siikkileirin jälkeen. En puutu tähän asiaan tässä 
yhteydessä syvällisemmin mutta lupaan palata  
kesän Onnakossa siihen uudestaan sekä muuhu- 
kin Jussin tuotantoon.  
Nuotit löytyy tähän Hietajärvi-valssiin Jussin  
kirjasta ”Etähäl on emoni”, kuten  monia muitakin 
Jussin sävellysten nuotteja. 
 
 
 
 
Kuolleita. 
 
Johannes Karhunen 
Heikki Huovinen 
Sirkka Pusin 
 
 
 
 

Julkaisemme tämän sanoituksen Hilkan luvalla: 
 
Hietajärvi-valssi. 
 
Vaaleaan santaan, aalto käy rantaan 
sen kuisketta kehtoon kuunnellut oon, 
päivässä, yössä, 
juhlassa, työssä 
tuo laineiden laulu kanssani on 
 
Kesällä siellä käyn rantatiellä 
kun pääskyjen lento taivaalle vie 
saunojen sauhu, 
lintujen laulu 
kuin kaihoisa kutsu ystävän lie. 
 
Lapsuuden toiveet, nuoruuden haaveet 
ne tyyntyvään pintaan peilattu on  
lauluni aiheet, 
elämän vaiheet 
ne koivuille rannan kertonut oon. 
 
Kauas kun kuljen silmäni suljen 
ja maisemat rakkaat eessäni nään, 
suovillan nukkaan 
ulpukan kukkaan 
ja helmaasi  hellään painan taas pään. 
 
Toivottavasti muutkin kuin Hietajärveltä lähteneet 
voivat tunnelmoida ja saada Hietajärvi-valssin 
sanoituksesta hyviä muistoja aikaiseksi. 
 
Toivoisin, että saisimme tänne  sukuseuraan 
enemmänkin vastaavanlaisia viestejä välitettäväksi 
muille seuralaisille. 
 Toivomme myöskin viestejä kaikenlaisista muistakin 
joukossamme tapahtuneista tai tulevista tapahtumista  
 
Lähettäkää niitä millä postitusmuodolla tahansa, 
tallennamme ne sähköiseen muotoon. 
 
 
Kun tarpeeksi sinnikkäästi odottelee niin näyttää 
se talvikin tulevan! 
 
 
Hyvää kevään odotusta! 
Kesän tapaamisiin! 
 
Mauri  
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Sukuseuran perustamiskokous Kuivajärvellä 
1995. 
 

 
 
 
Sirkka siirtyi tuonilmaisiin 
 
Toarie ja Lari Huovisen sukuseuran kunniajäsen 
ja sukuneuvos, valtiotieteen maisteri Sirkka 
Pusin kuoli pitkäaikaisen sairauden murtamana 
Espoossa 20. joulukuuta.  
Sirkka oli sukuseuramme alkuvuosien 
puuhanainen ja asioita liikkeelle paneva voima. 
Hän ehdotti oman sukuseuran perustamista 
keväällä 1995. Sukuseuran siemen oli kylvetty jo 
kesällä 1993, kun liki 50 Oksenie ja Iivana 
Huovisen jälkeläistä tapasi toisensa Kuiva- ja 
Hietajärvellä.  
Sirkan haave toteutui. Onttoni Miihkalin 
leirikeskuksessa kokoontuneet suvun jäsenet 
päättivät 8.7.1995 sukuseuran perustamisesta. 
Hänet valittiin myös uuden seuran 
puheenjohtajaksi. Seuraan kuuluivat aluksi vain 
Hietajärven Huoviset.  
Kesän 1999 sukukokouksen kynnyksellä Sirkka 
Pusin nosti Onnakko-lehdessä esille toisen 
haaveensa: perustetaan toimikunta, joka selvittää,  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
mitä mahdollisuuksia on saada Toarie Huoviselle 
muistomerkki. Niin lähtivät taas pyörät pyörimään, 
ja lopputulosta voimme ihailla Kuivajärven 
rannalla. 
Kesän 1999 sukukokouksessa toiminta laajeni 
Toarie ja Lari Huovisen sukuseuraksi. Sirkka jätti 
puheenjohtajan tehtävät sairautensa vuoksi. 
Työ sukuseuran hyväksi oli jatke Sirkan 
kiinnostukselle ja rakkaudelle omiin sukujuuriin. 
Hän haki ahkerasti tietoa omalta suvultaan 
Suomessa ja rajantakaisissa karjalaiskylissä. 
Monta matkaa tarvittiin arkistojen äärelle 
Petroskoihin, Helsinkiin, Mikkeliin ja Ouluun.  
Vaikka intoa ja paloa kahlitsi pitkäaikainen sairaus 
raskaine hoitoineen, Sirkka ehti saada paljon 
aikaan ja suvulle avautui kiehtovia sivuja esi-isien 
ja äitien vaiheista. 
Sirkan esimerkki kannustakoon ja velvoittakoon 
meitä vaalimaan omia juuriamme ja kulttuuriamme 
- kunnioittamaan heitä, jotka olivat ennen meitä. 
 
Ella Karttimo
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