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Hei kaikki!
Minulla ja perheelläni on ilo välittää teille kesäiset terveiset maapallon toiselta puolelta!
Olimme koko perheen kanssa reilut kaksi viikkoa lomalla Uudessa Seelannissa. Lensimme suomesta
tapaninpäivän aamuna Lontooseen josta jatkoimme Hongkongiin ja siellä vaihdoimme seuraavana
aamuna konetta . Siinä meni ensimmäinen yö! Muutaman tunnin lennettyämme huomasimme taas
olevamme illassa ja yössä, siinä tuhottiin nopeasti yksi päivä ! Seuraavana aamuna olimme Uuden
Seelannin Aucklandin lentokentällä. Ja mikä aamu! Aurinkoa ja lämmintä!
Ei kun tavarat kentälle varattuun autoon ja nokka kohti n. 40 km päähän varaamaamme majapaikkaa.
Päästyämme tien päälle alkoi takapenkiltä kuulua pelonsekaisia kiljahduksia kun autot tulivatkin vastaan
aivan väärää puolta! Siellä on nimittäin vasemmanpuolinen liikenne. Kestihän se meikäpojallakin
muutaman kilometrin totutella, että auton suuntavilkku vipu onkin aivan eripuolella kun meidän
autoissa. Tuli pyyhittyä etuikkunaa muutama kerta!
Takaisin palasimme suurin piirtein samaa reittiä, paitsi Suomeen koukkasimme Frankfurtin kautta.
Paluulennon aikana otimmekin kiinni menomatkalla menetetyn yhden päivän!
Eihän minun pitänyt tästä asiasta höpöttää mutta kun nyt tuli tarinoitua niin ei voi muuta kun sanoa, että
jos haluatte elämyksiä, ( mm. vuoden vaihde 11 tuntia aikaisemmin kuin täällä koto suomessa ) kauniita
maisemia, ystävällisiä ihmisiä ym. toiselta puolen palloamme, niin suosittelen!

Sukutapaamisen 2007 päätöksiä.
Syyskuun -07 Onnakossa on julkaistu kokouksen
päätökset. Siinä on kerrottu uuden hallituksen
kokoonpano sekä hallitusta avustavien toimikuntien
kokoon panot.
Siinä kerrotaan myös uuden puheenjohtajan
valinnasta. Allekirjoittanut valittiin seuraavaksi kaksivuotis´ kaudeksi seuran uudeksi puheenjohtajaksi.
Jäsenmaksu päätettiin pitää entisenlaisena ( 10,- )
Sukuseura etsii edelleen Sirkan työn jatkajaa, Ella on
lupautunut osaltaan jatkamaan mutta hänen ajanköyttö
on rajallista, joten kaipaamme asiasta vilpittömästi
kiinnostunutta henkilöä hänen apurikseen. Otapa
yhteyttä joko allekirjoittaneeseen tai Ellaan puh. 040526 4880 tai ella@karttimo.fi
Seuraava sukutapaaminen päätettiin järjestää jälleen
Kuivajärvellä, vaikka Kuhmossa oli kiitettävästi
jäseniä paikalla. Mutta kyllähän se KuivajärviHietajärvi on oikea paikka sukumme tapaamiseen.
Kiitän vielä kerran Perttiä hyvin sujuneesta yhteistyös-

tämme hänen puheenjohtajuuskaudellaan. Eikä Pertti
ole meitä kokonaan hyljännyt, vaan hän jatkaa työn
tekoa seuran hyväksi edelleen hallituksessa.
Hallitukseen valittiin kaksi uutta jäsentä; Johannapiritta
Huovinen, Oulusta ja Markus Huovinen, Pielavedeltä.
Muistomerkki puhutti myös kokousta, siitähän puuttuu
vielä ns. siipiosa muistokiven päältä. Hallitus on löytänyt Ämmänsaaresta sopivan tekijän siipiosalle, joten
eiköhän tämän kevään aikana siinäkin asiassa edetä
positiiviseen päätökseen. Tavaraa on valmiina jota
aloitetaan työstämään näinä päivinä.
Sukutapaamisessa oli mukana harvinainen vieras
kaukaa Kanadasta, Margaret Kangas, hän on Hilipän
veljen Kliimon tytär. Margaret lupasi, että hän tuo
sieltä seuraavaan sukutapaamiseen ”lentokoneellisen
verran sukulaisia”. Oli miellyttävää tavata hänet ja todeta kuinka suku on levinnyt ympäri maailmaa.
Mikäli posti ei tuonut sinulle ko. ONNAKKOA niin
tarkistapa olitko maksanut -07 jäsenmaksun! Tai oliko
unohtanut osoitteen muutoksen!
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Hoida ne kuntoon niin ONNAKKO kolauttaa
postiluukkuasi!
Muistattehan, että se tulee automaattisesti kaikille
jäsenmaksunsa maksaneille.
------------------------------------------------------------------Hallituksen kokous kuulumisia.
Hallitus piti ensimmäisen ns. järjestäytymiskokouksensa 10.08.2008 Kuopiossa. Siinä päätettiin
mm. että sukukokouksen nimi muutetaan;
sukutapaamiseksi. samoin praasniekka kirjoitetaan
tästä eteenpäin muotoon; proasniekka. Uutena toimihenkilönä valittiin seuralle;varapuheenjohtaja. Tehtävään hallitus valitsi sisältään Markus Huovisen,
Pielavedeltä.
-------------------------------------------------------------------

Tulevia tapahtumia:
Vienan Hiihto järjestetään perinteisesti pääsiäisen
seutuun Kuivajärvellä; 22.03-08.
Reitti on suunniteltu suuntautuvan ainakin
Vuokkisalmen Kalmosaareen, Jussin talolle, Rantalaan
ja Saunasaareen. Paluu saattaa olla Kirnulammen
kautta, kertoo järjestäjänä toimiva Matti Vainio.
Lisätietoja saat Vienan Hiihdon omilta www-sivuilta :
http://www.hossanjuntu.fi/vienanetu.htm
sivuilta pitäisi löytyä myös Latu Laulumailla – Vienan
hiihdon 20- v. historiikki.
Matti Vainiolta saa myös lisätietoja puh. 0400- 295 794
Toivotaan, että sieltä löytyy sopivasti ”hiihtolunta”!
------------------------------------------------------------------Karjalan Sivistysseura järjestää
Heimopäivät 2008 Seinäjoella.

SukuShop asiaa:
SukuShopilla on ollut ongelmia saada ns. isännänviirien toimittajalta viirejä! Emme ole saaneet
nykyiseltä toimittajalta vastausta miksi he eivät voi
toimittaa niitä seuralle. Niinpä olemme etsineet uutta
toimittajaa ja sellainen löytyi. Mutta valitettavasti
hinnat ovat hieman nousseet;
sini/valkea/solmulla/4metrisen hinnaksi muodostuu; 95
euroa.
Vienan Karjalan väreissä sama kuvio ja sama pituus;
198 euroa. Tehtaalla ei ole valmiina vienan karjalan
väreissä olevaa viiriä vaan se joudutaan tekemään.
Viirejä täytyy tehtaalle antaa vähintään 10 viirin tilaus
kerrallaan.
Samoin Karjala Kainuussa kirja oli SukuShopin
hyllystä lopussa, mutta niitä on saatavilla n. 2-3 viikon
kuluttua. Polkusammui- teosta on vielä muutamia
jäljellä, sitten kun ne loppuu meidän on tehtävä päätös
kokonaan uudesta painoksesta. Jussin kirjaa ”Etähäl’
on emoni” on hyllyssä!
Nyt onkin aika miettiä kesää varten viirien tilauksia.
Laittakaa tilaukset minulle joko postitse; Mauri
Huovinen, Pähkinätie 8 A 2 01710 Vantaa tai sähkis:
myynti@kassystems.fi
Voitte myös soitella: 0400-211 630

Tämän vuuven päivät pijetäh Seinäjovella, suuren
Seinäjokisalin kaunehissa tiloissa 12 – 13.4-08.
Lisätietoja Karjalan Sivistysseuran www-sivuilta:
www.karjalansivistysseura.fi
tai toimistolta puh. 09-171 414
------------------------------------------------------------------Kuivajärven tsasounan 50-vuotisjuhla on ensikesänä
4 – 6.7-08 Kuivajärvellä.
Ohjelmasta on tietoja viimeisessä Onnakossa.
Tämän vuoden kesällä ei sukuseuralla ole
sukutapaamista vaan sukulaiset voivat tavata toisiaan
tänäkin kesänä ko. juhlassa.
------------------------------------------------------------------Ohessa jäsenmaksulasku, muistakaa maksaessanne
laittaa viitenumero maksutositteeseen.
Muistakaa ilmoittaa myös osoitteiden muutokset
sekä muut tapahtuneet muutokset .
------------------------------------------------------------------Oikein hyvää kevään odotusta kaikille!
Toivoo
Mauri

-------------------------------------------------------------------
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