
Starinat
Toarie ja Lari Huovisen sukuseuran tiedotuslehti • toukokuu 2011

Sukutapaaminen ja proasniekka 
2.-3.7. Kuiva- ja Hietajärvellä

www.huovistensukuseura.net - hallitus@huovistensukuseura.net

Ohjelma:

la 2.7.  klo 8.45 Lipun- ja sukuviirinnosto Domnan Pirtillä
 klo 9.00 Kyykkäkisa Kuivajärven kisakentällä
 klo 14.00 Toarie ja Lari Huovisen sukuseuran vuosikokous Hietajärven perinnetalossa
 klo 17.30 Edesmenneiden muistopalvelus Kuikkaniemen hautausmaalla
 klo 18.00 Ehtoopalvelus Pyhän Nikolaoksen tsasounassa
 klo 19.00 Vienalainen iltahetki Hietajärven perinnetalossa
   Ohjelmassa mm. Metropoliitta Panteleimonin tervehdys, Raija-Liisa Kiannon esitys 
   isänsä elinikäisestä Viena-innostuksesta ja matkoista Kuivajärvelle, Riion Kalevin 
   starinointia ja Pekka Jauhosen laulua ja soittoa
 klo 21.00 Tanssit Kuivajärven lavalla. Domnan pirtti myy makkaraa ja juomia.

su 3.7 klo 10.00 Liturgia Kuivajärven tsasounassa, ristisaatto ja vedenpyhitys
 klo 13.00 Päiväjuhla
   • avaus Jussi Huovinen  
   • ortodoksisen kirkon tervehdys, Metropoliitta Panteleimon
   • juhlapuhe, FT Heikki Rytkölä
   • esiintyjäryhmä Kalevalasta
   • laulua ja soittoa, Pekka Jauhonen
 klo 15   Kansanmusiikkijuhla Sommelon Vienan naisia -konsertti Domnan Pirtillä
   • esiintyjinä Liisa Matveinen (laulu, kannel) ja Tellu Turkka 
     (laulu, mortaharppu, udu)
   • runolaulua, esiintyjinä Janne Seppänen ja Jussi Huovinen
   • liput 12/8 euroa

      Tulkoa terveh juurillenne!

 

Pe
tr

i K
ar

tt
im

o

Pe
tr

i K
ar

tt
im

o

El
la

 K
ar

tt
im

o

El
la

 K
ar

tt
im

o



Päivityksiä Toarie ja Lari Huovisen sukuseuran
VUOSIKOKOUS

www.huovistensukuseura.net - hallitus@huovistensukuseura.net

Toarie ja Lari Huovisen sukuseura kokoontuu 
sääntömääräiseen vuosikokoukseen 

lauantaina  2.7.2011 klo 14.00 Hietajärven perinnetalolle

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijain valinta
5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
6. Tilinpäätökset vuosilta 2009 ja 2010
7. Toimintakertomukset vuosilta 2009 ja 2010
8. Tilinpäätösten ja toimintakertomuksien hyväksyminen
9. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
10. Toimintasuunnitelma vuosille 2012 ja 2013
11. Seuran puheenjohtajan ja hallituksen valinta
12. Hallitusta avustavien toimikuntien valinta
13. Jäsenmaksu seuraavalle toimintakaudelle
14. Seuran rekisteröintyminen
15. Seuraavan sukukokouksen (2013) paikka ja aika
16. Muut esille tulevat asiat
17. Kokouksen päättäminen

Hallituksen puolesta puheenjohtaja Mauri Huovinen,  puh. 0400 211 630

Toimintasuunnitelma 2012-2013
1. Valmistellaan  sukukokousta 2013 vuoden 2011 kokouksen päätöksen mu-
kaisesti
- ohjelmaa kokoukseen ohjelmatoimikunnan kanssa
- ohjelmaa proasniekkaan, jos Suomussalmen kunta sitä haluaa
- ym. kokoukseen vaikuttavat asiat
2. Tehdään tarvittaessa Polku sammui -kirjan lisätilaus
3. Seuran hallituksen kokouksia tarpeen mukaan 
- hallitus pyrkii aktivoimaan ja innovoimaan sitä avustavia toimikuntia
4. Jatketaan Starinat-lehden kehittämistä yhdessä lehtitoimikunnan kanssa 
- mietitään lehdelle jatkosuunnitelmia, lehden sisältöä, sukuun kuuluvien esit-
telyä ym.
5. Kotisivujen ylläpitämistä jatketaan ja sivuja kehitetään keskeiseksi tiedotus-
kanavaksi
- pyritään saamaan seuran jäseniltä tietoja perhetapahtumiin ja kiinnostavia 
tapahtumia tapahtumakalenteriin
6. Jäsenhankintaa jatketaan ja pyritään saamaan mukaan erityisesti nuoria suvun 
jäseniä
- jäseniä pyritään hankkimaan muun muassa kotisivujen kautta, ”heimotapaa-
misissa”, omien  yksityisten kontaktien ja jäsenien kautta.
7. Jäseniä kannustetaan perinteen keräykseen ja sukutietojen tallentamiseen.
8. Pyritään kehittämään seuralle lisää myyntituotteita (sukushop)
9. Pyritään jatkamaan ja tukemaan sukututkimusta ja sukuselvitysten tekemistä 
sekä kehittämään niihin vaikuttavia toimintamuotoja
-  sukuselvityslomakkeet   
-  tarvittaessa hankitaan sukututkimusohjelma tutkijan käyttöön

Kesän saapuessa huomataan, että jälleen on aika vierähtänyt 
nopeasti edellisestä sukutapaamisesta. Paljon on kahden vuo-
den aikana meinattu tehdä, jotain on tehtykin, mutta paljon 
on jälleen jäänyt tekemättä. Nyt on uusien päivitysten aika; sel-
laisten päivitysten, jotka kantavat pitkälle tulevaisuuteen.
   Sukukokouksen tärkeä teh-
tävä on valita sukuseuralle toi-
mihenkilöt, jota vievät toimin-
taa eteenpäin. Sukukokous voi 
myös asettaa tehtäviä, jotka 
tulee hoitaa seuraavan kaksi-
vuotiskauden aikaan. Haasteita 
varmasti riittää niin valitsijoille 
kuin valituillekin.
    Jotta pysymme ajan tasalla ja pystymme pitämään yhteyttä 
sukuseuramme jäsenistöön, tarvitsemme toimivat nettisivut. 
Ajantasaisilla kuulumisilla ja myös sivujen käyttäjien kuulemi-
silla pystymme aktiivisesti palvelemaan koko sukuseuraa. Toi-
mivat ja nykyhetkessä elävät nettisivut auttavat tavoittamaan 
sukuseurasta ja omista huovissukujuurista kiinnostuneita ih-
misiä, niin nuoria kuin vanhojakin. 
    Tulevaisuudelle on tärkeää, että tavoitamme uutta nuorem-
paa sukupolvea mukaan toimintaan. Omat sukujuuret  soisi jo-
kaiselle kiinnostuksen kohteiksi jo ennen myöhempää keski-ikää.

On taas se kesä, kun sukuseuramme ko-
koontuu yhteiseen tapaamiseen  Domnan 
pirtin maisemiin. Nyt onkin oikea hetki 
palauttaa mieliin sukuseuran säännöistä 
muutamia oleellisia kohtia, mitä on sovit-
tu seuran tarkoituksesta ja toiminnasta.

Seuran tarkoitus: ”Sukuseura selvittää 
suvun vaiheita ja historiaa, vaalii suvun perinteitä 
ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten 
keskuudessa. Tarkoituksen toteuttamiseksi seura  
• järjestää yhteisiä kokouksia, sukutapaamisia, 
  retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä 
  tilaisuuksia
• kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta 
  sekä saattaa sitä jäsenten tietoisuuteen
• selvittää suvun vaiheita, kannustaa sukututki-
  mukseen ja julkaisutoimintaan
• luetteloi suvun jäseniä.”

Moniko on pohtinut muun muassa näitä 
asioita, miten historiaa  taltioidaan ja siir-
retään tuleville sukupolville?
   Historiaa ovat vuosikymmenten takaiset 
asiat, mutta historiaa syntyy myös koko 
ajan, jokaisen perheen omasta elämäs-
täkin. Mutta moniko meistä on kertonut 

   Nykyiset aikanaan hyvän vastaanoton saaneet nettisivum-
me ovat saaneet viime viikkoina uusia päivityksiä. Toivotta-
vaa on, että pystymme jatkamaan reaaliajassa jatkossakin. 
Pysähtyneisyyden aika kotisivuillamme on ollut varmasti 
jokaiselle liian pitkä. Parempaa on jatkossa luvassa ja sitä 
varmasti yhdessä odotamme.
    Sukututkijamme odottaa meiltä tietoja. Jokainen tarkas-
takoon oman lähipiirinsä tiedot ja lähettäköön ne heti Yrjö 
Väisäselle.  Moni ajattelee, että perheeni ja lähisukulaisteni 
tiedot ovat jo sukututkijalla. Näin ei kuitenkaan asia lähes-
kään aina ole. Siispä päivityksiä tarvitaan. Ei kannata vain 
luulla, että joku on tiedot jo toimittanut. Näissäkin Stari-
noissa on ohje asian hoitamiseksi sukututkijallemme.
   Heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna sukumme juhlii 
yhdessä aikaansa viettäen sukumme syntysijoilla, Kuiva- ja 
Hietajärvellä. Muista tulla mukaan ja tuo tullessasi myös 
joku sukulainen, joka ei vielä ole ollut sukuseurassa muka-
na. Siinä jokaiselle tavoitetta ja takeita onnistuneen sukuta-
paamisen tekoon.

Tulkoa terveh juurillenne! 

Mukavaa kesää toivotellen 
Markus Huovinen, varapuheenjohtaja

Seuratoiminnan arvostuksesta
omille lapsillemme saatikka lastenlapsil-
lemme, mitä meidän nuoruudessamme ta-
pahtui? Mitä me esimerkiksi ihmeteltiin ja 
töllisteltiin taivaalle vuoden 1957 syksyllä?
   Olemmeko harkinneet yhdessäolon ja ta-
paamisten lujittamista, tarinoiden kerto-
misen, kirjoittamisen, valokuvin, videoin ja 
muin keinoin. Markus yllä omassa tarinas-
saan peräänkuuluttaa asioita, joilla seuran 
toimintaa voidaan viedä eteenpäin.

Asiat eivät tapahdu itsestään, vaan nii-
den eteenpäin viemiseksi tarvitaan   myös 
uusia ideoita sekä uusia ja mieleltään ak-
tiivisia ihmisiä, vapaaehtoisia käsipareja 
varmistamaan huomisen toimintaa. 
   Tarvitaan myös jäsenhankintaa ja eri-
tyisesti nuorempaa sukupolvea toimintaa 
jatkamaan. Sinja Kaipaisen ja Ida Väisä-
sen kirjoitukset Starinoissa ovat ilahdut-
tavia esimerkkejä siitä, että omat juuret 
kiinnostavat myös nuoria suvun jäseniä.  
Lisää tällaista!
   Useissa yhteyksissä on keskusteltu seu-
ratoiminnan arvostuksesta. Tuloksena on 
aina ollut, että mukana on joukko tavoit-
teisin ja tehtäviin sitoutuneita sekä paljon 

niin sanottuja ”vapaamatkustajia”!  
   Olen ollut jo mukana seuran toimin-
nassa niin kauan,  että ”Mauri on tehnyt 
tehtävänsä, Mauri  saa poistua” - laina-
takseni  vanhaa sananpartta! Toivon, että 
kesän kokouksessa valitsette uuden halli-
tuksen ja toimikuntien lisäksi myös uuden 
puheenjohtajan! 

Valitettavasti  tämän kesän sukuta-
paamisajankohta sattuu minulle erittäin 
pahaan aikaan. Olen koko kesä- ja hei-
näkuun alkupäivät matkoilla Euroopassa, 
joten on todennäköistä, etten ehdi Kuiva-
järvelle silloin.  
   Toivon, että ottaisitte huomioon näitä ar-
vostusasioita kokouksessa. Uskon ja toivon, 
että laajasta joukostamme löytyy seuratoi-
mintaa arvostavia jäseniä, jotka ovat valmii-
ta reilusti tulemaan mukaan ja toimimaan 
yhdessä sukuseuramme hyväksi.
   Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa. 
Sinä olet tänään vastuussa sukusi tiedon 
siirtämisestä nuoremmille polville.
 
Hyvää sukutapaamista kaikille!
Mauri Huovinen, puheenjohtaja

”Omat sukujuuret  
soisi jokaiselle kiin-
nostuksen kohteiksi 
jo ennen myöhem-
pää keski-ikää.”

www.huovistensukuseura.net - hallitus@huovistensukuseura.net

 Syö ja 
 yövy!

Domnan pirtti on avoinna tänä kesä-
nä joka päivä 20.6.-31.8. klo 10-19. 
Viime kesän tapaan pirtin toiminnas-
ta vastaa sukumme jäsen Anni Huo-
vinen taustavoimanaan suomussal-
melainen Scandic Kiannon Kuohut.

Sukukokouksen ja proasniekan aikana 
pirtti tarjoaa majoitusta seuraavasti: 
• 1hh 30 euroa
• 2hh 40 euroa
• 3hh 50 euroa
• sis. liinavaatteet + pyyhkeen

Ruokailut ennakkotilauksesta
- keittolounas la ja su klo 12.00  
  7,50 euroa / henkilö
- muut ruokailut sopimuksen mu-
kaan

Muina aikoina Domnan pirtti on 
käytettävissä myös yksityistilaisuuk-
sien, kokouksien ja kurssien pito-
paikkana.

Varaukset ja tiedustelut puh. 040 184 
3423, 0440 474 373,
anni.huovinen@kiannonkuohut.fi,
www.facebook.com/domnanpirtti

Koulu/leirikeskus on Ohentupa
Kuivajärven entisen koulun ja leiri-
keskuksen, nykyisen Ohentuvan, 
majoitustiedustelut Domnan pirtin 
numeroista.

Vartioasema on Vienan Lomat
Sitten viime sukutapaamisen Kuiva-
järven suurin muutos on ollut raja-
vartioaseman lakkauttaminen vuo-
den 2009 lopussa. Uusi omistaja 
kunnostaa rakennuksia parhaillaan 
matkailukäyttöön. 
Lisätietoa majoituksesta ja muista mah-
dollisuuksista: Kari Ollikainen, puh. 
0400 234 209
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Kilpailu nuorille kuvaajille ja starinan kirjoittajille
Sukuseura julistaa nuorille kaksi erilaista kilpailua. Etsimme hyviä kuvia ja mukavia starinoita.  
Tavoitteena on saada nuorilta sukulaisilta kerätyksi aineistoa, jota voidaan myöhemmin julkaista net-
tisivuillamme ja eri julkaisuissamme. Aihe on muuten vapaa, mutta kuvan tai starinan pitää liittyä 
jotenkin osallistujan Huovisten puoleiseen sukuun. Kyseeseen tulevat siis mm. erilaiset kohtaamiset 
vanhempien sukulaisten tai heidän kotiseutunsa kanssa. Erinomainen tilaisuus sopivan kuvan ottoon 
tarjoutuu vaikkapa ensi kesänä sukutapaamisessa. Sieltä voi saada aiheen myös mukavalle starinalle.  
Ja starinahan voi olla yhtä hyvin tarua kuin totta. Vanhempien sukulaisten jututtaminen saattaa tuoda 
esille jonkin mukavan tapahtuman, joka kannattaa tallettaa kuvaksi tai tekstiksi.
Osallistumisoikeus kilpailuihin on kaikilla Toarie ja Lari Huovisen sukuun kuuluvilla.

    Valokuvakilpailu: Aihe vapaa (ks. edellä)
    Starinakilpailu: Aihe kuten kuvakisassakin 
    Sarjat molemmissa kilpailuissa:
	 	 	 	 •	0-15	vuotta	(1996	ja	sen	jälkeen	syntyneet)
	 	 	 	 •	16-30	vuotta	(1995-1981	syntyneet)

Kilpailukuvat ja -starinat  toimitetaan digitaalisina sähköpostitse 30.11.2011 mennessä Markus Huo-
viselle osoitteeseen markus.huovinen@pp.inet.fi. 
Sukuseuralla on oikeus (ja velvollisuus) julkaista kuvia ja starinoita jo kilpailuaikana omissa medioissaan.

Parhaat kuvat ja starinat palkitaan! Siispä kisa alkakoon heti.

Toarie ja Lari Huovisen sukuseuran sukutietolomake 
 

 

Suvun jälkeläisen: Sukunimi Isän sukunimet äidin sukunimet 

Etunimet Etunimet Etunimet 

Syntymäaika ja – paikka Syntymäaika ja – paikka Syntymäaika ja – paikka 

Kuolinaika ja – paikka Kuolinaika ja - paikka Kuolinaika ja – paikka 

Vihkiaika ja – paikka / Avoliitto Vihkiaika ja – paikka / Avoliitto / Avioeropäivämäärä 

Asuinpaikka Asuinpaikka Asuinpaikka 

Ammatti Ammatti Ammatti 

 

Puolison sukunimi Puolison isän sukunimi Puolison äidin sukunimi 

Etunimet Etunimet Etunimet 

Syntymäaika ja – paikka Syntymäaika ja – paikka Syntymäaika ja – paikka 

Kuolinaika ja – paikka Kuolinaika ja – paikka Kuolinaika ja – paikka 

 Vihkiaika ja – paikka / Avoliitto / Avioeropäivämäärä 

Asuinpaikka Asuinpaikka Asuinpaikka 

Ammatti Ammatti Ammatti 

 

Lapset: Sukunimi, Etunimi Syntymäaika ja – paikka Kuolinaika ja – paikka 

   

   

   

   

   

Lisätietoja (kirjoita tarvittaessa lomakkeen kääntöpuolelle) 

Hyväksyn antamieni tietojen käytön sukututkimuksessa 

Pvm, Allekirjoitus Osoite Puhelin / sähköpostiosoite 

Tiedot pyydetään lähettämään osoitteella: 
Yrjö Väisänen 
Taitoniekantie 13 C 28, 40740 Jyväskylä 
puh. 0400 543 971 
yrkki.vaisanen@gmail.com 

Sukuseuramme tiedostossa on tätä kir-
joittaessani 1716 Toarie ja Lari Huovisen 
sukuun kuuluvaa henkilöä. Lukuun sisäl-
tyvät suoraan alenevassa polvessa olevat 
jälkeläiset ja heidän puolisonsa. Osa tie-
doista kattaa vuodet 1760-2010.

Toarien ja Larin jälkeläisistä 467 hen-
kilön sukunimenä on Huovinen. Muita 
sukunimiä löytyy 296 ja jakautuma näyt-
tää 10 kärjessä osalta seuraavalta: Huo-
vinen 467, Lesonen 50, Nykänen 43,Kar-
hunen 40, Minkkinen 32, Saavinen 30, 
Moilanen 29, Vatanen 23, Juntunen 21, 
Karttimo 21. 
   Muissa sukunimissä on 1-20 henkilön 
tiedot. Joidenkin sukuhaarojen viimeisim-
mät tiedot ovat 1900-luvun alkupuolelta, 
joihinkin  on kirjattu  vuonna 2010 synty-
neitä ”huovisie”.

Yleisin nimi on Anna (Anni) Huovinen 
46 kertaa. Naisten etuniminä Maria, Olga 
ja Outi ovat suosittuja. Miesten etunimis-

sä nousevat kärkeen Iivana, Riiko, Niko-
lai, Santeri, Aleksi ja Mikko.

Maantieteellisesti sukumme Suomes-
sa on keskittynyt Kainuuseen. Eri suku-
haarojen jälkeläisiä jäi rajan taakse Vie-
naan, osa juureutui kauppaa tehdessään 
Pohjois-Karjalaan. 
   Näistä juuret ylettyvät koko Suomeen ja 
lisäksi ainakin Venäjälle, Ruotsiin, Tans-
kaan, Saksaan, Ranskaan, Espanjaan, 
Marokkoon, Hollantiin, Italiaan, Israeliin, 
Kanadaan ja Pohjois-Amerikkaan.
   Seuraavalla sivulla on lomake, jolla toi-
voisin Sinun lähettävän tietoja juuristasi 
ja jälkipolvistasi. Toivoisin, että muitakin 
sukunimiä nousisi 10 kärjessä -listalle.

Tiesithän, että voit saada tietoja esivan-
hemmistasi osoitteesta yrkki.vaisanen@
gmail.com, puhelimitse 0400 543 971 tai 
kirjeitse osoitteella Taitoniekantie 13 C 
28, 40740 Jyväskylä.

Yrjö Väisänen

Sukututkimuskuulumisia Kirjoja juurilta

Sukuseuran uusintapainosta Pert-
ti Virtarannan kirjoittamasta Polku 
sammui -kirjasta on vielä  jäljellä muu-
tamia kappaleita. Kirja on hyvä perus-
teos juuristaan kiinnostuneille Kuiva- 
ja Hietajärven jälkipolville. Kirjan hinta 
on 32 euroa + toimituskulut, toimitus 
postiennakolla.
   Götha Rannikon kirjoittama Paastoa 
ja Pitoa - Ruoka- ja tapaperinnettä 
Kainuun karjalaiskylistä tutustuttaa 
lukijansa Kuivajärven ja Hietajärven  
tapa- ja ruokaperinteeseen - ainutlaa-
tuiseen Vienan saarekkeeseen suoma-
laisella maaperällä. Tekstiä täydentä-
vät valikoidut ruuanvalmistusohjeet. 
   Kirjan hinta on 15 euroa + toimitus-
kulut, toimitus postiennakolla.
   Kumpaankin kirjaa voi tilata Mauri 
Huoviselta, tilaukset kaikin viestimuo-
doin!     
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Vaarini Yrjö Väisänen kysyi minulta ker-
ran, haluaisinko lähteä kesällä Kuivajärven 
proasnikkaan ja tapaamaan Jussi-enoa eli 
Johannes ”Jussi” Huovista. Sanoin ”kyllä” 
sen kummempia miettimättä. Lauantaina 
10.7.2010 suuntasimmekin sitten kahdes-
taan autolla kohti Suomussalmea, Hieta-
järveä ja Kuivajärveä. 
   Perillä odottivat kaunis pihapiiri kesäi-
sine metsineen, kirkasvetinen Hietajärvi, 
Hilkka, Asko ja Jussi-eno valmiina otta-
maan meidät vastaan. Aikatauluissa oli 
jotain sekaannuksia, ja meitä oli ilmeisesti 
odotettu jo edellisenä päivänä, mutta nä-
kemistä ja tekemistä riitti joka tapaukses-
sa aivan tarpeeksi!

Olin lähtenyt matkaan osin hermostu-
neena ja osin odottavaisena. Luvassa oli 
takuuvarmasti vieraita ihmisiä ja paljon 
nähtävää. Kävi ilmi, että pelkoon ei ollut 
mitään syytä, sillä Hietajärven ja Kuivajär-
ven asukkaat ja vieraat olivat kaikki hyvin 
välittömiä ja ystävällisiä. Nähtävän osal-
ta olin aivan oikeassa, ja oli erittäin hyvä, 
etten ollut unohtanut kameraani kotiin.

Karjalainen arkkitehtuuri oli kiehtonut 
minua jo etukäteen, vaikka en tiennyt siitä 
juuri mitään, koska tarinoita kirjoittaessa-
ni haen mielelläni hahmojeni asumuksille 
esikuvia tosielämästä. Siksi esimerkiksi 
uuden upean perinnepirtin näkeminen ja 
tutkiminen oli palkitsevaa ja kaksin ver-
roin mielenkiintoista. 
   Talo, joka vei sydämeni, oli kuitenkin 

vaarini mummon vanha mökki, jossa mi-
nulla oli etuoikeus yöpyä! En tiedä kuinka 
moni minun ikäiseni voi sanoa nukku-
neensa yötä isoisoisovanhempiensa talos-
sa, mutta minä voin.

Läksimme vaarin kanssa Kalmosaaren 
hautausmaata katsomaan. Sinne lähtö oli 
sikäli huvittava tapaus, että me tarvitsim-
me tietysti sitä varten veneen. No, siitäpä 
piti sitten ryhtyä venettä lainaamaan.
   ”Pentti!” huutaa vaari Kuivajärven la-
valle tultaessa. ”Voidaanko lainata sinun 
venettä?”
   ”Sen kun otatte!” kuului vastaus, ja se 
oli sillä selvä. Minusta se oli huvittavan yk-
sinkertaista ja mutkatonta. 
   Mutkaton ja yksinkertainen oli myös 
vene, ja ihanan kevyt soutaa. Kuivajärven 
vesi oli aivan sameaa, ja ensin me ajat-
telimme, että aallokko oli möyhentänyt 
sitä pohjaa myöten, mutta kuulimme 
myöhemmin, että tosiasiassa siinä kasvoi 
niin mahdottomasti sinilevää, että vesi oli 
käyttökelvotonta ja myrkyllistä, eikä vesi 
vaihtunut tarpeeksi nopeasti.
   Kalmosaaren täytyy olla kaunein, rau-
hallisin ja tunnelmallisin hautausmaa, 
jonka olen koskaan nähnyt. Puiset ristit, 
jotka jätettiin maahan niiden kaaduttua, 
haalistuneet, hapertuneet tuulipaikat, 
hautojen päälle rakennetut ”talot”…

Illemmalla juhlaväki kokoontui perin-
nepirttiin Hietajärvelle. Minulla oli sitä 
ennen ollut etuoikeus kuunnella lauluyh-

tye Roaviskojen harjoituksia. ”Muamoni 
se milma tšakkai” tuli minulle tutuksi jo 
ennen kuin se esitettiin iltajuhlassa. 
   Kaikkien juhlien perinteiden mukaisesti 
paikalla oli joku, joka ei humalapäivään 
osannut pitää suutaan kiinni, mutta hä-
nestä huolimatta illanvietto oli mielen-
kiintoista ja opettavaista kuunneltavaa! 
Seurakunnan hajaantuessa minulta ky-
syttiin kamerani ja ruskean muistikirjani 
takia, olenko minä lehtityttöjä. Piti silloin 
vastata, että en ole, mutta nytpä olen!

Koskaan aiemmin en ollut käynyt savu-
saunassa, mutta tarjoutuipa minulle sii-
henkin mahdollisuus, ja oi miten ihanaa 
se oli! Saunominen on aina minusta ollut 
hauskaa, mutta nyt tiedän, että ei ole sa-
vusaunaa voittanutta! Myös Hietajärves-
sä uiminen oli hauskaa, koska vesi oli läm-
mintä, ja oli omituista ajatella, että jos 
menisi ja uisi järven halki toiselle laidalle, 
niin olisi jo Venäjällä! 

Aamulla säikäytin seurani tarinalla aa-
muisesta sammakosta, joka oli kuitenkin 
ollut vain unta, eikä totta ollenkaan.
   Pääsin seuraamaan ortodoksista liturgi-
aa tsasounassa, jonka rakentamisessa ja 
suunnittelussa kuulin Jussi-enonkin olleen 
mukana. Ei sitä voi kuin ihmetellä miten 
voi olla niin monilahjakas mies: rakentaa, 
soittaa, maalaa… Mitähän hän ei osaisi 
tehdä?

Jatkuu seuraavalla sivulla...

Vieraissa Hietajärvellä

   Vierailimme myös Domnan pirtissä, ja 
vaari olisi halunnut näyttää minulle valo-
kuvanäyttelyn sen yläkerrassa, mutta se 
oli ilmeisesti jo lopetettu, koska yhtäkään 
valokuvaa emme löytäneet.

Päiväjuhla Kuivajärven lavalla aurin-
gonpaisteessa oli viihdyttävä tapaus. Se 
oli kuitenkin ehkä hiukan liian pitkä aina-
kin kaikkein pienimpien makuun – lavan 
edessä juoksenteli vilkkaasti kaksi pientä 
tyttöä, jotka huvittivat yleisöä. Kalevalai-
sen laulu- ja tanssiryhmän iloinen esitys 
viimeistään sai hymyn irtoamaan ja kädet 
taputtamaan. Iloisia ihmisiä, ja kovaan 
ääneen lauloivat!

Sitten piti suunnata kotia kohti, mut-
ta Hietajärvi ja Kuivajärvi jäävät minun 
mieleeni pitkiksi ajoiksi, vielä varmaankin 
vanhana mummonakin muistelen niitä ja 
mitä niissä näin ja koin. Sellaista luon-
nonläheisyyttä, hiljaisuutta, välittömyyttä 
ja jonkinlaista karjalaista yhteisöllisyyttä 
ei voi monessa paikassa enää ainakaan 
Suomen puolella kokea.
   Kiitoksia karjalanpaistista, savusaunasta, 
kaikista kiinnostuneista kysymyksistä, ve-
neen lainasta, mansikoista, ihan kaikesta.

Kuvat ja teksti: Ida Väisänen

Vaari soutamassa Kuivajärven Kalmosaareen. 
Paluumatkalla sain soutaa itse.

Johannes ”Jussi” Huovinen & viulu. Kalmosaari on kaunis, rauhallinen ja tunnel-
mallinen hautausmaa.

Savusauna – parempaa saunaa ei löydy. On-
neksi pääsin kokeilemaan sitä kunnolla!

Mummon mökissä ei asu sammakoita. Sekin 
ainoa, jonka näin hyppäävän eteeni sänkyyn, 
oli vain unta.
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Arvaatko, mikä on oikea 
vastaus seuraaviin arvoi-
tuksiin? Koetapa vain! Etpä 
taida arvata!

•	 Kellä ensimmäksi kättä annat 
kun pirttih tulet? 

•	 Hepo jalat tervaset, ite vielä 
tervasempi? 

•	 Nirajau, narajau, seinällä 
seisou? 

•	 Nyppiy, näppiy, käyvä käpsiy, 
pikku nuorat selässä? 

•	 Alla loukko, piällä loukko, 
kesellä tulta ta vettä? 

Karjalaiset  ollah säilytetty  muississah  
äijä  arvautuksie, joita  siirrettih pol-
vesta  polveh.  Ne säilyttih hyvin karja-
laisissa kylissä, kunne muijen oli jykie 
vanhah aikah piässä, koska  kunnon 
teitä ei silloin ollun.  

Arvautukset liitytäh  jokapäiväseh  
elämäh, ruatoh ta kotihommih.  Arvau-
tuksenalaseksi  jouvutah  ennen kaikkie 
monet talon osat, talossa olijat  työka-
lut,  kalusto  (ikkuna, stola,  skammi,  
rukki, vasta, piisi, halot, taikina, kello, 
kiuakua ta muuta semmosta). Samoin 
arvoituksen alaseksi  joutuu  luonto ta 
luonnonilmijöt. 
   Arvautuksilla oli opettavaini rooli, 
niijen avulla opassettih lapsie ta nuor-
ta väkie ajattelomah abstraktisesti ta 
tuntomah  arvautuksien rakenneh ta 
tyyli. Niitä heitettih leikillisesti, on-
nakko vastaus niihin toičči ei löytyn 
helposti.  Piti niät pitälti smiettie en-
nein kun löytyy vastahus mihnih arva-
utukseh.

Arvautuksen akan palsta

Arvautettih  talvella, konsa oli enäm-
pi joutavua aikua.  Arvautettih huome-
neksella makuamasta noustuo  ta illal-
la vuotettih  vastaus arvautukseh. Illalla 
ei suanun arvauttua, sentäh kun silloin  
kerrottih  starinua:  erilaisie tapahuksie 
ta skuaskoja (satuja).  
   Mintäh ei voinun arvauttua illalla? 
Vastahukseksi sanottiin, jotta jos illal-
la arvautetah, ni tulou ”arvautuksen 
akka”.  Hiän on myyttini olento, kum-
pani tulou pirttiin, jos ruvetah arvaut-
tamaan illalla. Sen tuluo taloh pitäy 
varata. Hiän lähtöy pois vain siinä ta-
pahuksessa,  jos kennih sanou hänellä 
semmosen arvautuksen,  kuhu akalla 
ei ole vastahusta. Onnakko se on oi-
kein jykietä, sentäh kun  ”arvautuksen 
akka”  tietäy kaikki vastahukset arva-
utuksih. 

Iltastarinua sanottih sentäh, jotta  
pirtin ympärillä tulou yöksi rautavan-
neh, joka tavalla tai toisella suojuau 
taluo ta sen rahvasta pahoista hen-

kistä ta voimista.  Ta jos illalla tulou 
oikie vastahus  huomeneksella  annet-
tuh  arvautukseh, ni silloin rautavan-
neh  lähtöy  pois pirtistä. Varsin jos se 
on ollun jo monta päivyä.  Ta jos vas-
tahusta ei suatu, ni se ihmini  lähtöy  
vantehen kera Huikkol´ah  (Huikkol´a 
on semmoni  paikka, missä on huikie 
tahi häpeällistä olla).

Vienan Karjalassa sanotah, jotta  
jos ihmini ei voi antua vastahusta kol-
meh (kuuteh, yheksäh) arvautukseh, ni 
hiän  joutuu moitittavaksi ta sitä aje-
tah  ihmisien joukosta  sanoin:  Hui-
hui-Huikkol´ah,  hiiri heposeksi, hiiren 
suolet ohjaksiksi, kapusta rejeksi.
    Vasta sen jälkeh, kun ihmini arva-
si kaikki arvautukset, häntä prostittih 
ta tuas otettih ihmisjoukkoh. Suattau 
olla, jotta tällä perintehellä oli muino-
sena aikana minih  maagini funktio, 
jota myö emmä vielä tiijä.

    Karjalaisie arvautuksie
PEKKA ZAIKOV

   Oikeat vastaukset arvoituksiin 
löytyvät takasivulla.
   Mutta nytpä onkin teidän vuo-
ronne yrittää lausua arvautuksia, 
joita minä en tunne! 
   Kaivelkaahan muistejanne ja lä-
hettäkää arvautuksenne ja niiden 
vastaukset minulle, niin saatan jo 
ensi kerralla niitä tällä palstalla ar-
vuutella!

Arvautuksen akka:
Ida Väisänen
Tulliportinkatu 38,
80130 Joensuu
rache90@gmail.com
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Kun olimma Ulla-tšikon ta Risto-
veĺĺen kera pikkaraisie, kävimmä 
koko pereh yhessä suovattanilta-
sella kylyssä. Tuattoni Jessun Mik-
ko kanto miut harteillah. Tuatto 
kulki iellä rantakylyh. Mie ilosta 
ta riemusta onnellisena tuottani 
keralla.

Muu pereh - Riiko (Risto), 
Uĺĺana (Ulla) tai Oili-muamo ku-
lettih jälessä. Mie taisin olla sil-
loin nellävuoties, ihan pikkaraini 
kuitenkin. Tunsin olevani tuaton 
harteilla turvassa ta ylen kiitollini 
Spoassulle, jotta kylyssä oli tur-
vallista käyvvä.

Kyly oli silloin vielä savun vallassa 
niis nokinikyly. Myö pikkaraiset is-

tuo napotimma lautehilla ta mie 
pikkaraisena en jaksat äkeissä 
löylyissä äijjän kylpie. Oili-mua-
mo pesi miun kikkarat hiukset, ta 
mie sain melkein joka kertasella 
silmihini muiluo. Muamo jynssä-
si miut putipuhtahaksi. 
  Riiko-veĺĺeni ta Ullana-tšikkoni 
peseyvyttih jo itse, kun hyö jo 
oltih opastauvuttu peseytymäh 
muamon apuo tarvitsematta. 
Tuattoni peseyty ruttoseh. Mie 
tuaton hartehilla tahi sylissä piä-
sin kylystä poikes.

Koko pereh siitä puhtahana 
juotih muamon keittämät kylyt-
säijjyt ta kastelima tsäijjyh ko-
latsuo. Tuatto tahi muamo siitä 
kävi nukuttamassa meijät uneh. 

   Tuatolla oli ylen svontkoi iäni, 
niis hiän laulua luikutti meilä ta 
peitteli miät. Tuatto laulo unila-
uksi Tapie Rautavuaran Sinini uni 
-laulun. Ta siih mie nukahin ylen 
onnellisena. 

Jos muamolla oli aikuo ruatami-
siltah nukuttua miät pikkaraiset, 
hän kerto vienankarjalaisie stari-
noita yhen tahi usiemman. Hiän 
oli ne kuullut ta opastautut tuat-
toh muamolta aikanah pikkarai-
sena. Niih starinoih myö pikka-
raiset nukahimma.
   Sen pivus se kylyillan muistelu.

Tanja Huovinen, Hollola

Nokisessa kylyssä koko pereh

Kuivajärven vesien laulu
                                                      sanat: Onttoni Miihkali

Kuivajärven vesien laulun kätkyöhöni kuulin,
sitä lauluks moamoni mairien unissani luulin.

Kuivajärven vesien laulu mieholah miut soattau,
ilot, itut, surut, murehet oaltoloihes kattau.

Kuivajärven vesien laulun hautahani kuulen,
sitä mousot Luojani lauluks taivahaisen luulen.
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Toimitus: Mauri Huovinen, Ella Karttimo  
Taitto: Ella Karttimo Aikataulu: Starinat ilmestyy 2-3 kertaa 

vuodessa, seuraavan kerran loppuvuodesta 2011. 
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Kostjan viimeisin miniä ja 
Huovisen suvun vanhin 90 vuotta
Sotkamon Markkinatiellä vanhusten palvelukodissa asuva Hil-
ma Maria Huovinen täytti 90 vuotta 22.2.2011. Hän lienee nyt 
sukuumme kuuluvista vanhin.
   Sotkamon Kiantaperän Harjulassa 22.2.1921 syntynyt Hilma 
on  Sotkamon Korvanniemelle vuonna 1730 muuttaneeseen  
Meriläisen sukuun kuuluvan Edvard Meriläisen ja hänen vaimon-
sa Anna-Marian (os. Korhonen) kolmanneksi vanhin lapsi.
   Hilma avioitui vuonna 1945, Kostja (Jaakonpoika) Huovisen 
ja Anni (Iivanantyttö) Saavisen pojan kaksi sotaa käyneen Riston 
kanssa.  Nuori pari asettui asumaan Saviahon Mutkalaan, joka 
oli eteisen ja ison pirttihuoneen käsittävä varsin huonokuntonen 
ja kylmä hirsitalo. Lämmönlähteenä suuri kiviuuni.

Mutkalassa toimeentulo kainuulaisen pienviljelijän tapaan 
oli niukkaa eikä pienestä peltoalasta yksin saanut elantoa. Toi-
meentulonsa Risto hankkikin pääasiassa Valtion Rautateiden 
erilaisissa töissä. Hilman osana oli pitää huolta kotiaskareista.  
Pienessä navetassa oli pari-kolme lehmää ja muutama lammas, 
joista saatiin maitoa, voita ja lihaa.  
   Riston Anni äiti asui  kasvavan perheen kanssa samassa taloudes-
sa Mutkalassa, jonka Hilma ja Risto  kunnostivat oikeasti asumis-
kelpoiseksi vuonna 1952, ja vielä muutaman vuoden Lappajärven 
rannalla olevassa VR:n vuokratalossa, johon perhe muutti vuonna 
1956 jouduttuaan talousvaikeuksien takia myymään Mutkalan.

Lappajärvi antoi 50-70-luvulla hyvin kalaa. Saviahon kyläläiset 
tiesivät Hilman ja Riston ahkeriksi kalastajiksi, niinpä heiltä käytiin 
kyselemässä, liikenisikö jokunen ahven tai muikku naapurillekin keit-
totarpeiksi. Useimmiten liikeni. Käytiinpä pyydykset joskus iltamyö-
hälläkin varta vasten kokemassa, jotta särvintä saatiin tarvitseville.
   Parhaimmillaan noin 300 asukkaan Saviahon kylä kuihtui ja nuo-
ri väki muutti pois erityisesti 70-luvulla. Liikennehteydet Saviahos-
ta ”ihmisten ilmoille” olivat olleet pitkään junaliikenteen varassa. 
Kun junaliikenne Kontiomäki-Joensuu radalla loppui, sinnittelivät 
Hilma ja Risto vielä useita vuosia kotikylällään käyden asioillaan 
kylätaksin kyydillä. Palvelujen lisääntyvä tarve pakotti heidät kui-
tenkin muuttamaan Sotkamon kirkonkylälle vuonna 1990.

Riston kuoltua vuonna 2004 
Hilma on  asunut yksin Sot-
kamon kunnan vanhusten 
palvelutalossa. Hieman ennen 
Riston kuolemaa sattuneessa 
tapaturmassa murtunut lonkka 
vaikeuttaa liikkumista, mutta 
päivittäiset perustoiminnot su-
juvat vielä kohtuullisesti. Näkö 
ja kuulo toimivat ja muistikin 
on vielä varsin kirkas.
   Hilman lapset ovat lentäneet 
eri puolille Suomea. Pertti, s. 
1944 asuu Iisalmessa, Kauko, 
s. 1946, Kajaanissa, Sisko, 
s. 1951 Helsingissä, Raija, s. 

1954 Vantaalla ja Eija, s. 1958 Polvijärvellä. Sukupuun oksia 
ovat vielä 14 lastenlasta ja 10 lastenlastenlasta.

Kauko Huovinen

Hilma Huovinen

Oikeat vastaukset Arvautuksen akan -palstalle:
•	 Skiäkä, ovenripa
•	 Veneh
•	 Ovi
•	 Rukki
•	 Samovuara

Sukuseura Facebookissa
Toarie ja Lari Huovisen sukuseura löytyy nyt 
myös Facebookista. Sivujen tavoitteena on vä-
littää tietoa tulevan kesän sukutapaamisesta 
ja muista ajankohtaisista asioista sekä tarjota 
kanava omia sukujuuria koskevalle keskus-
telulle. Seuran vanhentunut nettisivusto on 
siirtymässä uudelle alustalle.

Tykkää, liity joukkoon ja jaa tietoa 
myös muille suvun jäsenille!


