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Sinisiä ajatuksia...
 Omalaatuisen korpifilosofin Konsta Pylkkäsen (s.1908, k.2008) sininen
ajatus lentelee vapaasti yli rajojen niin,
että Helsingin lisenssitkin mykistyvät
kunnioituksesta.
Vuonna 1952 ilmestynyt Havukkaahon ajattelija oli Veikko Huovisen
(s.1927, k.2009) läpimurtoteos ja hänen kuuluisin romaaninsa, jonka Kari
Väänänen on vastikään tehnyt mainioksi elokuvaksi, pääosassa Kai Lehtinen.
Oliko Konstalla esikuvaa? Perimätieto kertoo, että isoisäni Kostja Jaakonpoika Huovinen (s.1886, k.1936) olisi
Konstalle esikuva!
Olen lukenut kirjan vuosia sitten ja
luin sen jälleen uudestaan, kun katsoin
tuon elokuvan. Tapahtumat olivat aivan kuin minulle on Kostjan touhuista
kerrottu!
Kostjan isä Jaakko Hietajärven Jaakontörmältä on ollut fiksu mies. Hänelle on tullut jopa sanomalehti ainoana
kylällä.
Kostja on ollut metsänvartijana Karhukankaan toimipisteessä. Sieltä Veikko Huovisen isä, joka oli metsänhoitaja, sai Kostjan siirtymään Sotkamoon
metsänvartijaksi.
Kostja oli jossain vaiheessa hävinnyt
omille teilleen kuuden vuoden ajaksi hän oli myös kateissa seitsemän vuotta
ennen kuin palasi takaisin Lentualle.
Kylällä on puhuttu ja ihmetelty, missä
Kostja, kuten myös Konsta, on mahtanut seikkailla. On arveltu hänen olleen
kouluttamassa itseään ja takaisin tullessaan Kostja olisi käyttänyt itsestään
metsänhoitajan titteliä, kun Konsta
käytti maisterin titteliä!
Perimätiedon mukaan Kostja olisi
ollut korpifilosofi. Tarina kertoo myös,
että kirjailija Veikko Huovinen olisi seuraillut poikasena isäänsä ja muita metsäalan miehiä metsäreissuilla ja näin
tallentanut tarinoita muistiinsa. Eloku-

vassakin nuori poika seurailee Konstaa
tiiviisti!
Veikko Huovinen on tosin sanonut,
ettei Konsta Pylkkäselle olisi ollut esikuvaa mutta olihan James Bondillekin esikuva, jonka siemenen ympärille tarinat
fiktioidaan.
Sen kylläkin uskon, että muun muassa
pyymetsojen ampumista ja välikäsien filosofisia mietteitä tuskin on Kostja tehnyt. Mutta mene ja tiedä!
Mikäli ette ole jo käyneet katsomassa
elokuvaa niin käykää ihmeessä! Elokuva
teki ainakin minuun väkevän vaikutuksen!
Hyvä ystävä, jos sinulla on lisätietoa,
joko faktaa tai perimätietoa, tästä asiasta, laita ystävällisesti tietoa joko kirjallisesti osoitteeseen hallitus@huovistensukuseura.net tai soita numerooni
0400 211 630.
Jos saan jostain lisävalaistusta asiaan,
kerron siitä kyllä teillekin!
Lainaan tarinan lopuksi Pentti Huovista. Kun häneltä on kysytty, onko hän
sukua kirjailija Veikko Huoviselle, Pentti on vastannut, ettei kirjailijalle mutta
Konsta Pylkkäselle kyllä.
Ylös, ulos ja suksimaan!
		

Mauri Huovinen

Konstan ajatuksia viisaudesta
”Tavallaan maapallossa on liiaksi viisautta, epäilee Konsta luodollaan − sitä
ei jakseta kaikkea käyttää, vaan turvottaa se nupopäät mustansinisiksi…
Viisausopin lajit ovat
− kaukoviisas
− teoreettinen viisaus
− käytännön viisaus
Kaikista paras ja imelin viisauven laji
on jälkiviisaus.”

Kuva: Ella Karttimo

Huhtikuun alussa hiihdettävä Vienanhiihto
kulkee Kuivajärven ja Hietajärven vienalaiskylien ja Murhisalon luonnonsuojelualueen
maisemissa. Hiihtolenkin pituus on 3-30
kilometriä hiihtäjän oman valinnan mukaan.
Hiihtotahti on leppoisa ja matkalla on hyvää
aikaa ihailla maisemia. Kuvassa eturivin lähtivät vuoden 2008 Vienanhiihdossa.

Tulossa!
 XXIII Vienanhiihto Kuivajärvellä la
3.4.2010. Lisätiedot: www.vienanhiihto.fi.
 Kuivajärven proasniekka 10.-11.7.2010
Kuivajärvellä. Lisätiedot: Suomussalmen kulttuuritoimisto, puh. (08) 6155 5791 tai 044
511 9871.
Karjalan Sivistysseuran tapahtumia
 Karjalan-Rahvaan liiton 21. vuosikokous su 21.3.2010 Petroskoissa, Lönnrotkoululla. Asiasta kiinnostuneet saavat lisätietoa osoitteista toimisto@karjalansivistysseura.
fi tai
www.karjalansivistysseura.fi.
 Heimopäivät 10.-11.4.2010 Kuopiossa.
Ennakkotiedot ohjelmasta ilmoittautumis- ja majoitusvaraus ohjeineen ovat Karjalan Sivistysseuran
sivuilla osoitteesta www.karjalansivistysseura.fi.

JÄSENMAKSUISTA!
Saat Starinoiden mukana jäsenmaksulomakkeen 2010. Maksa
jäsenmaksusi 19.3.2010 mennessä - lomakkeeseen on jäänyt
väärä päivämäärä!
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Ajassa!
Anjukkaisen tanssi
tanssiesityksenä
 Pekka Jauhonen Kajaanista on ollut
yhteydessä suomussalmelaiseen Liisa
Karppiseen, joka ohjaa Promenad-tanssiryhmää. Sen ohjelmistoon kuuluu muun
muassa Anjukkaisen tanssi -esitys.
Pekka kertoo, että musiikkina on Domna Huovisen laulama Anjukkaisen laulu
”sellaisena niin kuin hän sen viehättävästi itse esittää”. Domnan äänitys lienee
1950-luvulta.
Pekka Jauhonen on saanut Suomussalmella esitetyn tanssin dvd:n, jonka musiikki on salissa äänitetty. Liisa Karppinen
on luvannut esityksestä version, jossa äänitystä on parannettu.
Dvd on tulossa lähipäivinä seuralle tutustumista ja mahdollista myöhempää
käyttöä varten. Mietitään sitten, miten
tuo esitys voitaisiin tuoda ulottuville.

Jussi sävelsi
Muistojen kellot
 Jussi Huovisen luomisvoima on edelleen tallella. Hän on säveltänyt uuden
kappaleen tyttärensä Hilkka Kaipaisen
sanoitukseen, joka on saanut nimekseen
Muistojen kellot”.
Kappale on tahtilajiltaan valssi. Tämän
kappaleen on Jussi säveltänyt edesmenneen puolisonsa Ennin muistolle. Kunhan

kappale on saatu nuotitetuksi, julkaisemme kappaleen myöhemmin.

Tunnetko
Nykäsen sukua?
 Akonlahden Nykästen sukuun kuuluva
Pauli Nykänen Jyväskylästä on ottanut
myös yhteyttä. Hän on kiinnostunut tietämään Kuivajärven, Hietajärven ja Akonlahden kylien ihmisten solmimista parisuhteista.
Tiedossa on, että näiden vienankylien
välillä on solmittu useita avioliittoja. Pauli Nykäsen mukaan hänen isoisänsä veli,
Juho Nykänen, on ollut naimisissa Domna Huovisen tyttären Olgan kanssa.
Nykästen sukuun voi tutustua osoitteessa www.webbisivu.com/mihailjaakonpoika.aspx.

Lesoset
kokoontuvat Oulussa
 Lesosten sukutapaaminen on Oulussa
15.5.2010, paikkana hotelli Uusi Seurahuone. Olemme saaneet mielenkiintoisen yhteydenoton Oulun suunnalta. Sari
Heimonen kirjoittaa ja kertoo, että hän
on kokoamassa Lesosia sukutapaamiseen
seuran perustamisen merkeissä.
Sukumme esiäiti Toarie on rippikirjojen
mukaa omaa sukua Lesonen ja on kuulunut juuri näihin rajantakaisiin Lesosiin.

Toarien sukujuurista on sukumme piirissä keskusteltu useaankin otteeseen. Joissakin yhteyksissä on väitetty, että Toarie olisi
runonlaulaja Perttusen sukua. Uskomme
kuitenkin Toarien olevan Lesosia.
Lisätietoja on osoitteessa www.lesonensuku.vuodatus.net.

Karjalan kielen
seura tiedottaa
 Olemme saaneet Karjalan Kielen Seuralta viestin Ruotsista, jonka lähettäjänä
on Eila Pöllänen.
”Ruotsin radion Sisuradio on ottanut
musalistalleen uuden karjalankielisen uuden ”Minuu sa et tahto”. Sitä voi kuunnella myös osoitteessa www.sr.se/sisuradio >
”musalista”, josta se löytyy nimellä. Eila
Pölläselle voi antaa palautetta: eila.pollanen@swipnet.se.
 Karjalan kielen seura on avannut nettiradion, www.karjalankielenseura.fi/radio.
Sivulta löytyy ajankohtaisia asioita karjalankielestä. Sieltä kannattaa kuunnella ainakin Folkswagen-yhtyeen esitys Tulkua
Vienah työ käymäh! Sivuilta löytyy paginoi da pajoloi!
 Karjalainen Kalevala ilmestyi joulukuussa. Lisätietoa: www.karjalankielenseura.fi.
 Karjalan sivistysseura ry on avannut
uudistetut sivunsa - www.karjalansivistysseura.fi. Seura on myös avannut digitaalisen kirjaston verkkosivuillaan. Lisätietoja
ja kirjaston käyttöön oikeuttavat tunnukset: Pertti Lampi, 0400 246 266.

Sukutietoa!
 Sukututkijamme Yrjö Väisänen on saanut papereitaan järjestykseen ja luvannut
antaa tietoja omista esivanhemmistamme
aina 1750-luvulta asti niillä tiedoilla, mitä
seuralla tällä hetkellä on. Ottakaa yhteyttä Yrjöön ja kyselkää.
Paljon puuttuu vielä asioita, joita haluaisimme teidän täydentävän. Viime sukutapaamisessa Hietajärvellä jaoimme
lomakkeita, joilla on mahdollista kertoa
oman sukuhaaran tapahtumista. Yhtään
lomaketta ei ole Yrjölle palautunut!
Lomakkeet voi palauttaa täytettynä
osoitteeseen: Yrjö Väisänen, Taitoniekantie 13 C 28 40740 Jyväskylä. Häneltä saa
myös lisää lomakkeita, puh. 0400 543
971 tai yrkki.vaisanen@gmail.com.
Jäsenet kyselevät ja ovat kiinnostuneet
tietämään, mitä suuren suvun sisällä ta-

pahtuu - perhetapahtumista, syntymäpäivistä, muista merkkipäivistä ja erikoisista perhetapahtumista, valmistumisista,
urheilusaavutuksista vaikka pienistäkin,
musiikki- ja muista kulttuurisista tapahtumista, erikoisista harrastuksista sekä
myös tuonilmaisiin siirtyneistä.
Haluaisimme myös esitellä seuramme jäseniä näiden asioiden parissa, mutta tarvitsemme Sinun apuasi tietojen saannissa!
Näitä tietoja voisimme välittää Starinoissa
kaikkien jäsenten tietoon! Tai laittaa niitä
halutessanne kotisivuillemme.
JÄSENISTÖN keskuudessa on herännyt
myös kiinnostus tietää sota-ajan evakkotapahtumista! Jos vain vielä joku muistaa
sen ajan, miten lähdettiin, minne mentiin,
kuinka kauan oltiin ja mitä sitten, kun pa-

lattiin takaisin kylille ja aloitettiin uudisrakentaminen. Vaikka muistelot saattavat
tuntua kipeiltäkin, ne ovat kumminkin olleet yksi osa kylien elämää!
Näyttää siltä, ettei näitä asioita ole kovinkaan paljon tallennettu tekstein eikä
kuvin. Kirjoittakaa tarinoita muistiin ja
laittakaa vaikka kuvien kera tulemaan ne
Maurille tai Yrjölle. Jos kirjoittaminen tuntuu vaikealta, tulemme Yrjön kanssa luoksenne kirjaamaan ne ylös!
Kaikenlaiset henkilöhistoriat muutenkin
olisivat erittäin tervetulleita tarinoineen ja
valokuvineen tallennettavaksi jälkipolvia
varten.
Nämäkin tiedot voitte lähettää Yrjölle tai
Maurille yllä oleviin osoitteisiin! Kiitos!
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Mauri Huovinen

 Sanotah starinoa -palstalle ovat tervetulleita kaikenlaiset tarinat - vanhemmilta tai isovanhemmilta kuullut tai aivan
uudet tekstit omista tapahtumista, kokemuksista tai kommelluksista. Tarina voi olla myös lastemme keksimä. Kirjaa
muistiin ja laita tulemaan!

Uitossa
 Menimmä kerran kepien Oleksin keralla uittoh Uhtuon likellä, jossa oli myös
ihan ummikoita venäläisie. Hyö katšeli
kuin halveksien meitä. Myö kun olimma
nuorie ta ilosie, niin lauloimma aikamma
kuluksi monenmoisie lauluja, ta aina peätimmä laulut omah sepittämäh värssyh:
”Laulamma, laulamma, Íekkuma, Íekkuma, kluk, kluk, kluk!”
Kah, tätä ryssät matkimah, vain hyö kun
ei osattu: ”Ljaalama, Íjaalama, kÍjekkume,
kÍjekkume, kÍjum, kÍjun, kÍjut.” Tämäkö
meilä ei sapella käynyt, kun ryssä pölkyllä kÍjunkluttaa! Mie nuorempana sanoin,
jotta: ”Mie uitan tuon pirun!” Kaima myhähtäy ta sanou: ”Tapahtukoh siun tahtos, kun vain et puksujas kastele!”
Mie ryssän luo sumalla ta samalla pölkyllä, ta alan rulloamah. Ryssä karkuh,
mie jälkeh! Vauhti oli jo luja, ryssä meinasi harttovoilla turvautuo, mie myös, ta
ryssä järveh, jotta sorkat ilmassa vilahti.
Kaima rannalla täyttä keroista hoiloau:
”Laulamma, laulamma, Íekkuma, Íekkuma, kluk, kluk, kluk!”
Vain ei eneä rysseä ”Íjaalattanut” tämän
pienen opetuksen jälkeh.

ei ole, niin pahuttako siinä nakrat?” Katselou, ka, kun ei ni mitä näy, ta’i lähtöy
poikes.
Tämä miula hoi hoi henkie! Soat sen
uskuo, jotta kyllä myö osasima olla hiljoa.
Miun piti päivä ta’i seuroava yö olla, kun
en ruohtit pois lähtie.
Sain käsiini edellä olevat ukki-Iivanan muistelemat tarinat viime syksynä Yrjö-serkultani, hän
oli saanut ne SKS:n arkistosta, minne Aleksi
Saavinen oli ne aikanaan tallentanut. Kiitokset
Aleksille tuonilmaisiin hienosta työstä, että oli
pannut muistiin isänsä Iivana Saavisen ja ukkini
Iivana Huovisen nuoruusmuistoja.
Elettiinpä sitä ennenkin, tulee mieleen näitä
lukiessa! Kovin on liikunnallista ollut kaverusten
elämä, proašnikoita, peššotoissa käyntiä, uittoa,
jossa kaveria ajettiin takaa pölkyllä juosten,
akanottoa toiselta...ja aina on laulettu työn lomassa!
Otammako opiksi, emmä murehi joutavie,
eleä elmetämmä! Laulamma, Íekumma ta plässimmä! Lukiet ta nakroat!
Tervehyisin
Hilkka Kaipainen
Hämeenlinna

Tytöissä käynti
 Ennen kun piti salassa kulkie tyttölöissä,
ei tytön toatto eikä moamo soanut tieteä
sen enempeä kuin kylän väki. Mie monta
tuntie konttoan ta matkoan tytön aittoa
kohti, ta jo’i peäsen, ka kun tämä vetehini
ei malttat olla hiljoa, kun nakroa kikatti,
kun mie vähä niinkun nännie kopeloin.
Tytön toatto alko tulla köhkytteä katsomah. Valkiesta aitasta oli vain pieni ikkuna, jossa oli voateriepu mussan aitan
välillä, mie siitä pakkauvuin, ta peäsin,
sorkat jäi seinällä kun ovi aukeni. Ta voi
emäs, käpälät kyynäspeätä myöten piimäpytyssä, no, elä liiku, ole hiljoa!
Toatto ärähtäy kuin kontie: ”A, kenpäni
teälä siula on kaverina, kun niin nakrattau?” ”Ei ni ketäh, ei ni ketäh!” ”Ka, kun

Vituttoman
Vaššin štarina

ei ole vittuo, kaikilla muilla neitšysillä jo
on, vain miula kun ei ole sitä”.
Moamo siihi, jotta ”onnakko siun pitäy
lähtie sitä etšimäh”…
Siitä lähtöy Vašši metšäh, allapäin kulkou ta kävelöy tuon pitkeä, tämän lyhyttä, katšou, ni tulou kontie vastah. Karhu
kysyy, jotta ”mintäh olet Vašši-rukka allapäin pahoilla mielin?”
”Ka, sentähen olen, kun miula ei ole vittuo.” Karhu siitä ilahtuu, jotta ”ota miut
matkah, lähemmä yhessä etšimäh”. Läksivät ielläh kävelömäh, tuon pitkeä, tämän
lyhyttä, niin tulou hukka vastah.
”Minnepä työ oletta matassa”, susi kysyy. ”Ka, miula kun ei ole vittuo, niin sitä
läksimmä etšimäh”, Vašši sanou. Hukka
kysymäh, jotta ”ottoat milma matkah,
jospa miusta ois jotaki apuo”. No, siitä
läksivät kolmestah kulkomah, kävelläh hyvin loitoksi, niin tulou repo vastah.
”Minnepä työ oletta mänössä”, kettu
kysyy. ”Ka, Vaššilla kun ei ole vittuo, ni
sitä läksimmä etšimäh ta soahustamah”,
karhu vastoau. ”Ka, rupiemma yhessä
loatimah” repo livahuttau. ”Asetuhan
Vašši tähä mättähällä ta ojentauvu siihi
pitäkseh sammalilla.” Eikä aikoakana, ni
kotvan perästä karhu karvat kapsahutti,
hukka huulet hupsahutti ta kettu kielen
kepsahutti!
Näin sai Vašši etšimänsä, nousou mättähältä hyvillä mielin ta lähtöy kotih juoksomah.
Ta vielä eläy Vašši tänäki peänä ylen
tyytyväisenä ta vielä kotvan huomenaki!
Semmoni oli tämä štarina.
Tämän Vassin starinan Jussi Huovinen on kuullut sisareltaan Annilta, joka oli kuullut sen
Niskajärvessä ”ämmöltään” eli mummoltaan
Irolta. Minä sain kuulla sen Jussilta. Nimestään
huolimatta se on kaunis vienalaisen tytön kehityskertomus.
Hilkka Kaipainen

 Oli ennein ukko ta akka, ta heillä yksi
tyttö on, Vašši nimeltäh. Hyö ollah, eletäh
ta siitä jo Vašši alkau tulla neitšytikäh. Erähänä peänä siitä Vašši moamollah sanou,
jotta ”a-voi-voi moamorukka, kun miula
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SukuShopuutuuksia!
 Sukuseuramme on ottanut uusintapainoksen Götha Rannikon kirjasta Paastoa ja
Pitoa - Ruoka- ja tapaperinnettä Kainuun
karjalaiskylistä!
Kirja kertoo Ylä-Kainuun itäosien karjalaiskylistä, niiden menneisyydestä ja kohtaloista. Kirja tutustuttaa lukijansa seudun
tapa- ja ruokaperinteeseen, joka edustaa
ainutlaatuista Vienan saareketta suomalaisella maaperällä. Tekstiä täydentävät valikoidut ruuanvalmistusohjeet. Kirjassa kerrotaan muun muassa, mitä mielenkiintoista
tehtiin, kun lähdettiin ativoimaan!
Kirja on mainio lahjaidea ja sitä voi tilata
Maurilta, tilaukset kaikin viestimuodoin!
Kirjan hinta on 15 euroa + toimituskulut,
toimitus postiennakolla. Kirjaa on ”hyllyssä”
heti toimitukseen.

Toarie ja Lari Huovisen sukuseura
Pähkinätie 8 A 2, 01710 VANTAA
puh. 0400 211 630
hallitus@huovistensukuseura.net

TILAUSLOMAKE
TILAAN SEURAAVAT SUKUSEURAN TUOTTEET:
 POLKU SAMMUI			
 ISÄNNÄN VIIRI (karjalan värit)
 ISÄNNÄN VIIRI (sinivalkea)		
 SUKUSEURAN PINSSI		
 ETÄHÄL ON EMONI		
 PAASTOA JA PITOA		

___ kpl
___ kpl pituus:  4m  5m
___ kpl pituus:  4m  5m
___ kpl
___ kpl
___ kpl

		
Tilaajan nimi: __________________________________________
Postiosoite: ____________________________________________
Postitoimipaikka: _______________________________________
Puhelin: _______________________________________________
Allekirjoitus: ___________________________________________
Päiväys: _____ / ____ / 2010

HINNASTO:
POLKU SAMMUI 		
ISÄNNÄN VIIRIT 		
PINSSI		
KARJALA KAINUUSSA
ETÄHÄL ON EMONI		
T-PAIDAT
		
LIPPIKSET			
PAASTOA JA PITOA		
Myös Polku Sammui -kirjan uusintapainosta on jälleen saatavilla. Hinta 32 euroa +
toimituskulut, toimitus postiennakolla.
Jussi Huovisesta kertovaa Etähäl on emoni -kirjaa on jäljellä vielä muutama kappale
hintaan 28 euroa + toimituskulut, toimitus
postiennakolla.
Oheisella lomakkeella voit kätevästi tilata
tuotteet!

32,00,95,00,2,50,35,00,28,00,10,00,10,00,15,00,-

TILAUS TUOTTEET TOIMITETAAN POSTIENNAKOLLA LISÄTTYNÄ POSTIMAKSULLA.
ISÄNNÄN VIIRIEN TOIMITUSAIKA ON NOIN 3-5 VIIKKOA TILAUKSESTA.
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Jäsenhankintaan!
 Seura kaipaa lisää jäseniä. Sukuseuratoiminta on mielenkiintoinen ja hyvä
harrastus, mutta kuinka saamme yhteyden tuleviin harrastajiin?
Hallitus vetoaakin muun muassa kaikkiin vanhempiin: viekää seurasta tietoa
lapsillenne ja muillekin sukuun kuuluville. Kaikki sukuun kuuluvathan eivät välttämättä edes tiedä, että Huovisten suvulla on oma sukuseura.
Tiedon siirtämisen voi aloittaa muun
muassa tutustumalla kotisivuihimme
osoitteessa www.huovistensukuseura.net.
Sieltä saa hyvän alkupaketin! Tämän jälkeen on jokaisen itsensä päätettävissä,
ovatko suvun vaiheet tarpeeksi kiinnostavia, että asian voi ottaa uudeksi harrastukseksi, sillä harrastushan tämä on!
Hyvät ystävät, viekää tietoa eteenpäin.
Jokaisen hallituksen jäsenen yhteystiedot
ovat vapaasti levitettävissä. Yhteys vain
meihin, niin homma lähtee käyntiin!
Myös hyviä ehdotuksia jäsenhankinnasta
otetaan kiitollisuudella vastaan!
		

Toarie ja Lari Huovisen sukuseura
Pähkinätie 8 A 2, 01710 VANTAA
puh. 0400 211 630
hallitus@huovistensukuseura.net

TOARIE JA LARI HUOVISEN SUKUSEURA
Liittyminen
Katson kuuluvani Toarie ja Lari Huovisten jälkeläisiin. Ilmoittaudun sukuseuran jäseneksi ja sitoudun suorittamaan vuotuiset jäsenmaksut 10
€ / v sekä annan suostumukseni, että antamani tiedot saa lisätä seuran
osoiterekisteriin. Lisäksi hyväksyn säännöt ja tulen noudattamaan niitä.
Sukunimi

Etunimet

Mauri Huovinen

Osoitetiedot
ajantasalle
 Kun osoitetietoihisi tulee muutoksia,
muistathan ilmoittaa niistä
• kirjeitse osoitteeseen: Mauri Huovinen

Syntymäaika

Jakeluosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Pähkinätie 8 A 2, 01710 Vantaa

• tekstiviestillä ja puhelimitse numeroon 0400 211 630
• sähköpostitse osoitteeseen hallitus@
huovistensukuseura.net

Ajankohtaista tietoa
sähköpostitse
 Sähköposti antaa entistä joustavamman ja nopeamman mahdollisuuden välittää yhdistyksen omia ja
yhteistyökumppaneilta tulleita tiedotteita sukuseuran jäsenille. Muista siis
ilmoittaa yllä kerrottuihin yhteystietoihin ajan tasalla oleva sähköpostiosoitteesi.
Jatkossa on tarkoitus lähettää myös
Starinat, jäsenmaksulaskut ja muut
viestit sähköpostitse. Niille, joille ei ole
sähköistä postilaatikkoa, kolahtavat
sukuseuran postit edelleenkin perinteiseen luukkuun tai laatikkoon!

Puhelin

Sähköposti

Allekirjoitus

LISÄTIETOJA/PALAUTETTA SEURALLE:

hallitus@huovistensukuseura.net
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Hallitus 2009-2011
Puheenjohtaja Mauri Huovinen
Pähkinätie 8 A 2, 01710 Vantaa
puh. 0400 211 630
myynti@kassystems.fi
Varapuheenjohtaja Markus Huovinen
Tiilikuja 5, 62200 Kauhava
puh. 0400 169 825
markus.huovinen@pp.inet.fi
Anni-Elina Huovinen
Koskitie 26, 89400 Hyrynsalmi
puh. 044 358 2177
anni.huovinen@gmail.com
Asko Kaipainen
Ruutikellarintie 7 B, 13210
Hämeenlinna
puh. 0400 318 932
asko.kaipainen@kaipainen.fi
Ella Karttimo
Kiviniemenrantatie 9, 90810 Kiviniemi
puh. 040 526 4880
ella@karttimo.fi
Martti Saavinen
Kurkisuontie 16 B 13, 00940 Helsinki
puh. 040 579 8683
mosaavi@luukku.com

 Seuran sähköpostiin tuli joulun alla
terveiset rajan takaa Petroskoista, lähettäjänä sukulaismiehemme Vilho Kivisalo.
Hänen kanssaan olemme olleet kirjeenvaihdossa vuoden 2009 aikana useastikin. Vilhon ajatus on ollut muuttaa
Suomeen, saa nähdä onnistuuko se!
Tässä joulun toivotukset suurelle heimokunnalle näin jälkikäteen:
Hyvä Yrjö! Onnittelen sinua ja koko suurta heimokuntaa Ruostuon noustua, hyvää terveyttä,
onnea ja iloista juhlaa!
En asioistani ole ilmoittan mitään, kun jonkun
ajan rujuin sairaalassa, sitten keräsin kaikkia

Sukututkimusasiat: Yrjö Väisänen
Taitoniekantie 13 C 28, 40740
Jyväskylä
puh. 0400 543 971, (014) 254 194
yrkki.vaisanen@gmail.com

Juhlatoimikunta 2009-2011
Puheenjohtaja Anni Takkula
Ollikantie 37, 90440 Kempele
puh. (08) 515 495, 040 824 7573
yrjo.takkula@dnainternet.net
Ari Huovinen
Vainiontie 14, 90450 Kempele
puh. 0400 820 764
hillevi.huovinen@kempele.fi
Pekka Jauhonen
Nuotiotie 22, 87700 Kajaani
puh. 050 597 4712
pjauhonen@gmail.com
Ella Karttimo
Kiviniemenrantatie 9, 90810 Kiviniemi
puh. 040 526 4880
ella@karttimo.fi

todistuksia ja luovutin yhteistiedot Petroskoin
konsulaattipisteeseen vasta 18 p. elokuuta. Sanottiin, jotta on vuotettava kuusi kuukautta,
neljä jo on poistun, vuotan vielä.
Suuri kiitos avusta. Terveisiä ja juhlaonnea
Maurille.
Terveisin Vilho Kivisalo
Toivotamme Vilholle onnea pyrkimyksissään päästä muuttamaan Suomeen!
Yrjö Väisäsen lisäys oheiseen tekstiin:
ruostuo on joulu ja vierissä on joulun ja uuden vuoden välinen aika.

Toimitus: Mauri Huovinen, Ella Karttimo
Taitto: Ella Karttimo

Aikataulu: Starinat ilmestyy 2-3 kertaa vuodessa, seuraava kerran kesäkuussa.
Aineistot: kevään aikana Maurille, osoitetiedot yllä.

Onnittelemme!
86 vuotta
Jussi Huovinen 2.4.
85 vuotta
Heikki Karhunen 17.3.
75 vuotta
Hanna Karttimo 1.3.
70 vuotta
Yrjö Väisänen 2.3.
Margaret Kangas os.Karen 14.3.
Pentti Nykänen 25.3.
Peter Schwarz 30.3.
Paavo Minkkinen 28.5.

”Minne voi olla
niin kiire,
että jää
tämän päivän
riemut
nauramatta,
tämän päivän
ihmeet
huomaamatta,
tämän päivän
lahjat
vastaanottamatta.
Kiire pois
johonkin kauas,
kenties
saavuttamattomaan,
kiire
kiireeseen.
Nyt pitäisi olla
kiire
pysähtymiseen!”
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