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Puheenjohtajalta

Yhdessä olemme paljon enemmän!

K

esä on edennyt jo pitkälle. Juhannuksen molemmin puoJuhlatoimikunnan uusi vetäjä Ritva Still huolehtii joukkoilin tuli suvun synnyinsijoilla vierailtua, tällä kertaa ihan neen ohjelmasta, jonka sydämenä on totuttuun tapaan kirtyön merkeissä. Samoilin soita ja maita Kostamus-radan var- kollinen proasniekkajuhla. Elikkä varatkaahan aikaa ensi keressa itikoiden yrittäessä ottaa verinäytteitä lännestä tullees- sän yhteiseen kokoontumiseemme.
ta vieraastaan.
Syksyn koittaessa saamme sukuseuran netSanoivat jo Kuhmossa, että onko ohvia riit- Murhijärven ”nuoriso- tisivut uudistettua. Uusimistyö on annettu
tävästi mukana, sillä hyttysiä on ennätysmää- retki” järjestetään vuon- Pentti ja Ritva Huovisen tyttärentyttärelle
rin. Ostinpa minäkin hyttysmyrkkypurkin, na 2013 Kuivajärven Veera Korhoselle. Yhdessä kehitellään toimimutten sitä iholleni laittanut, kun en ole 35 proasniekan aikaan 12.- va foorumi yhteisille asioillemme, että kaikki
vuoteen sellaisia aineita käyttänyt.
halukkaat pääsevät osallistumaan kykyjensä ja
14. heinäkuuta.
Varmuudeksi karkotteen siis hankin, mutten
halujensa mukaan sivujen tuottamiseen koko
sitä käyttänyt. Ajattelin, että olen niin kovaa sukua, etteivät sukukuntamme ja ystäviemme iloksi ja hyödyksi.
hyttyset ja muut ötökät minuun koske.
Olkaa yhteydessä hallituksen ja toimikuntien jäseniin ideNo iskiväthän nuo täydeltä laidalta, mutta enpä välittänyt oiden ja osallistuen. Yhdessä voimme edistää sukumme yhniistä ja tuumin, että jos saisi vielä 35 vuodeksi immunitee- teistä eloa varmasti aina enemmän kuin yksin. Jokainen idea
tin, kun antaa niiden oikein hakata niskaa ja korvallista. Saas on tutkimisen arvoinen ja jokainen uusi sukulaisyhteys uusi
nähdä, onnistuinko. Ohvi joka tapauksessa jäi kokeilematta. mahdollisuus meille kaikille.
Hallitus kokoontui kesäkuussa Domnan Pirtillä vähälukuiPitäkää huoli, että saamme sukukuntamme jatkuvasti uusena mutta päätösvaltaisena. Suunnittelimme ensi kesän su- distuvat tiedot sukututkija Yrjö Väisäsen kirjoihin ja kansiin.
kukokousta ja järjestelimme juoksevia asioita.
Kaikki puuttuvatkin lenkit pitäisi kirjoihin saada.
Päätettiin, että tälle kesälle aiottu Murhijärven ”nuorisoretSiinä jokaiselle haastetta ensi sukutapaamiseen asti. Yhdeski” siirretään ensi kesän sukutapaamisen yhteyteen.
sä olemme paljon enemmän!
Aloitettiin myös sukutapaamisen järjestelyjen suunnittelu. Tapahtuma sukukokouksen ja sukukunnan yhdessäolon Markus Huovinen
merkeissä järjestetään vuonna 2013 Kuivajärven proasnie- puheenjohtaja
kan aikaan 12.-14. heinäkuuta. Tarkoitus on saada yhteiselollemme entistä enemmän aikaa ja sisältöä.
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Hoto Ohvontytär Huovisen

				ja hänen lastensa elämänvaiheista
Hoto (Feodosija) Huovinen syntyi vuonna 1876 Suomussalmen
Hietajärven kylässä Ohvo ja Malanie Huovisen perheen ainoana
tyttärenä. Hänellä oli kolme veljeä: Issakka, Iivana ja Riiko.

N

uoruutensa Hoto vietti kotitalossaan
Hietajärvellä. Hänen tyttärensä Olga
on kertonut pojalleen Vilho Kivisalolle,
että Hoto joutui odottamaan viisi vuotta
Tsaarin armeijassa palvellutta sulhastaan
Soava Kontratanpoika Lukkaa.
Tämän palattua Vuokkiniemeen nuoret
vihittiin 29.6.1901. Perhe asui myöhemmin omassa talossaan Vuokkiniemellä,
naapurina oli Soavan veljen Huotin lapseton perhe.
Hotolla ja Soavalla oli kuusi lasta: Vasselei s. 1902, Moarie s. 1904, Olga s. 1908,
Iivana s. 1911 sekä kaksoset Anna ja Matro 1916. Matro kuoli samana vuonna.
Hoto sai vuonna 1916 tiedon miehensä
kuolemasta. Viranomaiset vahvistivat sen
pohoronkalla eli kuolintodistuksella. Siinä
ei kuitenkaan ilmoitettu kuolinsyytä.
Hoto oli tällöin raskaana ja sairastui
vakavasti synnytyksen jälkiseurauksista.
Hän oli vuoteen omana puoli vuotta, jolloin hänen 14-vuotias poikansa Vasili ja
Soavan veljen Huotin vaimo Moarie Tiitantytär huolehtivat perheestä.
Myös Hietajärvellä asuva Iivana-veli auttoi perhettä taloudellisesti rajan sulkeutumiseen saakka.
Hoton vanhimman pojan Vasilin vangitsemisen jälkeen hän jäi hoitamaan miniänsä Hoton kanssa heidän kolmea alaikäistä lastaan.
Talvi- ja jatkosodan aikana Hoto joutui
muuttamaan evakkoon Vuokkiniemestä
aina Vienanmeren rannalla olevaan Arkangelin Pokrovskin kylään yhdessä miniänsä
ja Vasselein lasten kanssa.
Hän kuoli 67-vuotiaana evakossa Arkangelissa 6.2.1943.

mainitaan Vuokinsalmen kirkonkirjoissa
sotaväen reservissä olevana rivimiehenä.
Palveltuaan viisi vuotta Tsaarin armeijassa hän palasi kotikyläänsä Vuokkiniemeen
vuonna 1901.
Ehkäpä armeijassa saamansa venäjänkielen taitonsa ansiosta hänet määrättiin
työporukan kympiksi Murmanskin ratatyömaalle Uhtuan alueelle. Täällä ollessaan hän työmaan loppuvaiheessa sairastui ja jäi toipilaana majoitusparakkiinsa
toisten lähtiessä työmaalleen. Palattuaan
majoitustiloihinsa he löysivät Soavan
kuolleeksi pahoinpideltynä. Häneltä oli
ryöstetty vaatteet, rahat ja passi.
Soavan kuolinvuosi oli 1916 ja häneltä
jäi neljä alaikäistä lasta sekä raskaana oleva vaimo. Tutkinnan tuloksista ja kuolinsyystä eivät viranomaiset antaneet mitään
tietoja. Soava kuoli 44-vuotiaana

Vasselei

syntyi Vuokinsalmessa 1902
Hoton ja Soavan esikoisena. Isänsä kuoleman jälkeen ja äitinsä sairastaessa hän oli
vuodesta 1916 alkaen 14-vuotiaana perheenpäänä hoitamassa sisaruksiaan yhdessä setänsä Kontratan Huotin ja tämän
vaimon Moarie Tiitantyttären kanssa.
Stalinin vainojen aikaan vuonna 1932
häntä syytettiin aiheetta vakoilusta englantilaisten hyväksi sekä petturuudesta.

Moarie syntyi Vuokinsalmessa

vuonna 1904. Hän oli naimisissa Tollonjoella,
(kylä 7 km Vuokkiniemestä etelään). Puoliso oli Teppana Rettijev Kapulajärveltä.
Moarie kuoli ensimmäiseen synnytykseensä noin 21-vuotiaana.

Iivana syntyi Vuokinsalmessa vuonna
1906. Hän oli perheetön. Hän oli Punaarmeijan riveissä Neuvostoliiton hyökätessä Puolaan vuonna 1939.
Iivana palasi Vuokkiniemeen 1941 ja oli
Uhtualla metsätyömaalla kaatajana. Kesällä 1941 hänet kutsuttiin jälleen palvelukseen. Hän taisteli Suomen rintamalla
ja kaatui 35 vuoden ikäisenä Uhtualla Kiskis-kukkuloilla. Hänen luunsa on siirretty
Uhtualla olevaan neuvostosotilaiden veljeshautaan.

Olga syntyi Hietajärvellä vuonna 1908
ja hänet oli kastanut Kuivajärven pappi.
Hän avioitui Iivana Tiihvananpoika Peksujevin (s. 1909, k. 1974) kanssa. Sukunimi
muutettiin Kivisaloksi 9.2.1920. Heillä on
neljä lasta: Nikolai s. 1927, Maria s. 1930,
Veera s. 1932 ja Vilho s. 1935. Vilho sai
vuonna 2011 paluumuuttajan oikeudet ja
hän asuu Inkeroisissa.
Vuonna 1921 Iivana pakeni perheineen
Kuopion läänin Vehmersalmen Särkilahteen ja asui siellä vuoteen 1924. Neuvostoliiton antaessa pakolaisille armahduksen perhe palasi takaisin kotikyläänsä
Vuokkiniemen Kylmäsenvaaraan. Vuonna
1937 välttyäkseen joutumista karkotetuksi

Soava

Kontratanpoika Lukka syntyi
vuonna 1872 Vuokinsalmessa. Hänet

Hänet vangittiin ja vietiin Sorokan (Belamorsk) kanavatyömaalle pakkotyöhön.
Hänet teloitettiin 1932 Sorokassa.
Häneltä jäi vaimo Hoto (kotoisin Vonkajärven kylästä) ja kolme alaikäistä lasta:
Nikolai 4 vuotta, Feodor 3 vuotta ja Maria
vasta syntynyt. Kuollessaan Vasselei oli 30vuotias.
Vasselei Lukka on rehabilioitu eli todettu
syyttömäksi ja hän on saanut takaisin neuvostokansalaisen oikeudet vuonna 1954.

Hoto Huovinen.
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Siperiaan Iivana luovutti kolhoosiin lehmänsä ja hevosensa. Hän työskenteli kolhoosin metsätyömaalla ja Olga kolhoosin
leipomossa.
Iivana määrättiin Haikolan partisaanikomppanian rivimieheksi. Hän haavoittui
Suomen puolelle suuntautuneen tiedusteluretken aikana vuonna 1944 miinan
räjähtäessä jalan alla. Hänet siirrettiin
Kostamuksen sairaalaan, josta hän löysi
uuden elämänkumppanin, muutti hänen
luokseen ja jätti perheensä. Olga jäi yksin
neljän lapsensa kanssa.
Olga oli kertonut vierailleensa rajan sulkeutumisen aikoihin äitinsä Hoton kanssa
Hietajärvellä ”Ukkolassa” eli äitinsä synnyinkodissa. Matka oli tehty veneellä.
Olga oli kuollessaan 68-vuotias.

Anna syntyi Vuokinsalmessa vuonna
1916. Hän tapasi Uhtuan metsäpunktilla
töissä ollessaan siellä toimineen päämetsäinsinöörin ja avioitui hänen kanssaan.
Aviomies, nimeltään Smirnov, oli Leningradista kotoisin ja kuoli kaupungin piirityksen alkupäivinä kesäkuussa 1941. Tytär
Meeri kuoli ensimmäisenä evakkotalvena.
Vuonna 1944 Anna oli Kurkijoella kaupan vastaavana hoitajana (Kurkijoki on
Laatokan rannalla oleva kylä). Kaupan
kanssa samaan taloon oli sijoitettu suuri
perhe, joka oli talven aikana syönyt luvatta
kaupan varastossa olleet siemenperunat
miltei kokonaan. Anna oli vastuussa tapahtuneesta ja hänet vangittiin.
Anna kuoli 28 vuoden ikäisenä vuonna
1944 Petroskoin vankityrmässä tutkintavankeudessa ollessaan, eikä häntä keritty
tuomita. Hautapaikasta ja kuolinsyystä ei
ole saatu viranomaisilta tietoa.
Yrjö Väisänen
Lähteet:
• Elävä muisto, Vienankarjalaisen muistoja
vanhasta Kostamuksesta, Kylmäsenvuaran
eläjät, Vilho Kivisalo Petroskoi 2010
• Vilho Kivisalon haastattelut ja sähköpostiviestit 2011-2012
• Vuokkiniemen seurakunnan metrikat
1906-1910
• Jussi Huovisen haastattelut 2011-2012

Arvautuksen akan palsta
Arvaatko, mikä on oikea
vastaus seuraaviin arvoituksiin? Koetapa vain! Etpä
taida arvata!
• Kivini pelto, rautani uatra, koivunkuoriset siemenet.
• Kiät čiirallah, hampahat irvallah,
kivitakka selässä.
• Pieni koira, ei hauku, eikä pure,
pirttih ei piässä.
• Pohjatoin, kannetoin, tuoresta lihua täynnä.
• Rasva kuatu lattiella, ei lähe vuollen eikä siivellä sipaisten.
Oikeat vastaukset arvoituksiin
löytyvät takasivulta.
Mutta nytpä onkin taas teidän
vuoronne yrittää lausua arvautuksia, joita minä en tunne!
Kaivelkaahan muistejanne ja lähettäkää arvautuksenne ja niiden

vastaukset minulle, niin saatan jo
ensi kerralla niitä tällä palstalla arvuutella!

Arvautuksen akka:
Ida Väisänen
Aallontie 7 A 13, 80160 Joensuu
rache90@gmail.com

Sinileväongelma kuriin hapetuksen avulla

Kuivajärvien kunnostus myötätuulessa

S

inileväongelmasta vuosikymmenia kärsineet Kuivajärvi ja pieni Kuivajärvi
ovat päässeet Suomussalmen kunnan hallinnoiman SILE-hankkeen kohdevesistöiksi yhdessä Jumalisjärven, Korpijärvenja Ruokojärven kanssa. Jos
rahoitus järjestyy suunnitelmien mukaan, hapetustyöt Kuivajärvellä voisivat
alkaa ensi vuoden loppupuolella.
Syvyyssuhteiden kannalta molempien järvien kunnostusmenetelmäksi sopii
hapetus. Talviaikaiseen hapetukseen sopiva menetelmä on ilmastus. Pieneen
Kuivajärveen suositellaan sisäisen kuormituksen vähentämiseksi myös fosforin kemiallista saostusta, ellei hapetus kohenna järven tilaa. Kuivajärveen on
hapetuksen lisäksi suunnitteilla kosteikko järveen laskevan Aronjoen valumaalueelle.
Kuivajärvien vahva petokalakanta on pitänyt tehokkaasti särkikannan kurissa. Kunnostussuunnitelma suosittelee kaikille kohdejärville monipuolista ja
säännöllistä kalastusta. Yksipuolinen ja petokaloihin keskittyvä kalastus voi
vääristää kalaston rakennetta ja heikentää järven hyötykäyttöä. Särkikalojen
kalastamiseen kannattaa panostaa muiden lajien ohella.
Suurin osa Kuivajärven ja pienen Kuivajärven ulkoisesta ravinnekuormituksesta aiheutuu metsä- ja suomaiden luonnonhuuhtoumasta. Metsätalouden
osuudeksi arvioidaan kolme-neljä prosenttia kokonaisravinnekuormituksesta.
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Keitä he ovat, mitä he tekevät?
Lokakuussa 2011 järjestettiin
vapaamuotoinen sukulaisten tapaaminen Viettolassa Vartiuskylällä. Vai pitäisikö tätä perimätiedon mukaan 1800-luvun
puolivälin seudulla syntynyttä kylää nimittää Rimmin kyläksi, jona
se tunnettiin Kuhmon kautta Vienaan matkaavien runonkerääjien
ja kareliaanien keskuudessa?

P

aikalla kävi 18 Viettolan Huovisten
suvun jäsentä päivän ja illan aikana.
Tarve tämänkaltaiseen tapaamiseen syntyi toteamuksesta: ”Serkut tuskin tuntevat
toisiaan, pikkuserkuista puhumattakaan!”

Sukulaisten tavatessa toisiaan vuosien
ja jopa vuosikymmenien jälkeen monenlaiset tunteet ovat pinnassa, kuten kuuluukin. Varsinkin meillä karjalaisilla nauru ja
itku ovat vierekkäin.
Saaren veljekset, Mauri ja Risto toivat mukanaan suru-uutisen lokakuiseen
lauantaihin, sillä heidän äitinsä, tätimme Senja Saari os. Huovinen oli siirtynyt
tuonilmaisiin äkillisesti pari päivää aiemmin 13.10. Vietimme hiljaisen hetken hänen muistolleen.
Ruokailimme nyyttikestiperiaatteella: jokainen toi jotain. Pitopöydän erityisherkku
oli Maija Syrjäläisen os. Huovisen tytärten Riitan ja Airin tuoma palvihirvikeitto.
Seurustelun ohessa mietimme, kuinka
voisimme pitää vieläkin tiiviimmin yhteyttä
toisiimme muullakin tavoin kuin sähköisten viestimien kautta. Päätimme jatkaa
vapaamuotoisia yhteishetkiä Viettolassa,
perheemme syntysijoilla.
Kuivajärven sukukokoukset kesäisin laajentavat sukulaistuttavapiiriämme. Toivottavasti aktivoidumme myös siihen suuntaan!

Viettola 1950 Kiimavaaran suunnasta kuvattuna. Kuva: Antti Huovinen

tiedon mukaan isoisämme ovat sopineet,
että Rimmi antaa maapohjan hautausmaaksi, kun Viettolan sekä Huosiusvaaran
väki pitää alueen aidattuna.

Seuraavaksi yhteiseksi ponnistukseksi sovittiin lauantaina 26.5.2012 Lapinniemen
hautausmaan aidankorjaustalkoot.

Viettolan portailla.
Osa mukana olleista pääsi
käymään työkiireidensä
takia vasta myöhemmin
illalla. Mutta kävi kuitenkin! Edessä vasemmalta
Risto Saari sylissään
Patric Saari, Samu Saari,
Sari Muhonen ja Hannu
Huovinen. Keskellä Lea
ja Mari Kemppainen,
penkillä istumassa Airi
Pajari ja Riitta Jestola,
takana seisomassa Auli ja
Pekka Jauhonen, Mauri
Saari, Veikko Jestola,
Helena Saari sekä Kalle
Kemppainen.
Kuva Petri Huovinen

Ulkoilimme kiertelemällä ja katselemalla tuttuja tantereita sekä lapsuutemme
leikkipaikkoja. Kävimme Lapinniemessä
haudoilla suunnitellen samalla, mitä hautausmaan aidalle olisi syytä tehdä. Muisti-

Edellistä aitaa Lapinniemeen olivat rakentamassa sekä nuorempia ohjaamassa 1980-luvun puolivälin seutuvilla
Yrjö Huovinen oikealla ja Antti Huovinen vasemmalla. Kuva Hannu Huovinen
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Vartiuskylän Huoviset tapasivat talkoillen
Kuhmon Vartiuskylän Huovisten
suvun 22 jäsentä kokoontui Vartiukseen 26. toukokuuta 2012
sukulaistapaamisen ja talkoiden
merkeissä. Päivän koollekutsujana oli Vartiuksen Viettolan tilan
nykyinen isäntä Petri Huovinen.

E

dellissyksyn tapaamisessa oli havaittu,
että kylällä sijaitseva Lapinniemen erämaakalmisto kaipaisi jo vähän ehostusta:
perinteinen riukuaita oli paikoin pahastikin lahonnut ja veräjä kaipasi kokonaan
uudistusta.
Nyt pidetyissä talkoissa korjattiin vanhaa
riukuaitaa uudistusta kaipaavista kohdista. Työ tehtiin täysin vanhoja menetelmiä
noudattaen ja käsityökaluilla – rautanaulaakaan ei puuhun lyöty.
Aidanseipäistä kuorittiin vuoluraudalla
kyljet auki, seipäiden päät hiillettiin nuotiossa ja sidoksissa käytetyt katajavitsakset lämmitettiin sidontaa varten notkeiksi
nuotiossa.
Oikein tehtynä perinteinen riukuaita kestää hyvin aikaa ja koviakin säitä, sillä tätä
aitaa olivat viimeksi korjanneet Antti ja
Yrjö Huovinen 1980-luvulla.
Antti oli paikalla nytkin ”pääsniekkana”.

Hautakarttaa laatimassa. Oppaana Antti Huovinen.

Viettolan tilan viehättävä pihapiiri kesällä 2012.

Talkooväkeä vanhoihin menetelmiin perehdytti lähistöllä asuva Yrjön vävy Tarmo
Niskanen.

Lapinniemen erämaakalmisto on pieni
ortodoksihautausmaa Kuhmon Vartiuskylällä, Pienen Juortanajärven hiekkapohjaisella niemekkeellä. Taidokkaat käsintehdyt
puuristit ja kauniisti ikääntyneet hirsipuiset kropnitsat, hautamajat henkivät menneitä vuosikymmeniä arvokkaalla tavalla.
Hautausmaa syntyi aikoinaan, kun Venäjän raja sulkeutui, eikä kylän ortodoksivainajia, ”pokonniekkoja”, enää saatu vietyä rajan yli Hukkasalmen kalmismaahan.
Rimmin suvut Ahtonen ja Huovinen sopivat tuolloin keskenään, että Ahtosten
suku luovuttaa uudelle hautausmaalle tar-

vittavan maa-alueen, jos Huoviset sitoutuvat pitämään hautausmaan kunnossa.
Yhteinen sopimus on pitänyt ja Huoviset
ovat huolehtineet hautausmaan kunnosta. Ontrei Huovinen oli ensimmäinen hautausmaalle haudattu vuonna 1924.

Hautausmaa on Vartiustien varressa
suojaisessa paikassa, eikä kovin yleisessä
tiedossa. Kuhmolaisittain se on kuitenkin
merkittävä yksittäisten sukujen oma hautausmaa ja ortodoksisen hautausperinteen maamerkki.
Vuosien ajan Kuhmon peruskoulun oppilaat ovat tehneet kotiseuturetkiä hautausmaalle, vaikka Kuhmon keskustasta
Seuraavalle sivulle...

Isä Kauko Ivanoff pitämässä hartaushetkeä kanttori
Kaisa Mönttisen kanssa.
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Hallitus 2012-2013
Puheenjohtaja Markus Huovinen, Tiilikuja 5, 62200 Kauhava, puh. 0400 169 825, markus.huovinen@pp.inet.fi
Varapuheenjohtaja Martti Saavinen, Kurkisuontie 16 B 13,
00940 Helsinki, puh. 040 579 8683, mosaavi@luukku.com
Anni Huovinen, Hietajärventie 16, 89840 Yli-Vuokki, puh.
044 358 2177, anni.huovinen@gmail.com
Mauri Huovinen, Pähkinätie 8 A 2, 01710 Vantaa
puh. 0400 211 630, myynti@kassystems.fi

Jotain uutta, jotain vanhaa – perinneaita kestää.

Asko Kaipainen, Ruutikellarintie 7 B, 13210 Hämeenlinna
puh. 0400 318 932, asko.kaipainen@kaipainen.fi

sinne kertyy matkaa 60 kilometriä suuntaansa. Rimmin kylän
vahva ortodoksinen hengellisyys on vuosikymmenien saatossa
ja väen vähetessä häipynyt miltei kokonaan pois, mutta hautausmaa kertoo alueen historiasta ja asukkaista paljon.

Ella Karttimo, Kiviniemen rantatie 9, 90810 Kiviniemi
puh. 040 526 4880, ella@karttimo.fi

Talkoiden yhteydessä piirrettiin ”heimon vanhimman” Antti

Juhlatoimikunta 2012-2013

Huovisen avustuksella karttaa alueelle haudatuista vainajista.
Puiset ortodoksiristit ja niiden merkinnät ovat osin huonossa
kunnossa, joten oli tärkeää kirjata muistiin tiedetyt ja vielä näkyvät hautapaikat.
Kartoituksessa merkittiin muistiin 29 varmaa hautapaikkaa.
Tietoa ei ole lapsivainajista eli menehtyneinä syntyneistä ja ennen kastetta kuolleista. Hyvin voidaan olettaa, että alueella on
myös muutamia merkitsemättömiä hautoja.

Työt keskeytyivät iltapäivällä hetkeksi, kun Isä Kauko Ivanoff
kävi pitämässä hautausmaalla pienen ortodoksisen hartaushetken kanttori Kaisa Mönttisen avustamana.
Hartauskahvit juotiin Viettolan pirtissä. Suvun naiset olivat
laittaneet pöydän koreaksi niin aamupäivän lounaalle kuin hartauskahvejakin varten.
Päivä sujui aurinkoisissa joskin tuulisissa merkeissä – aivan
kuin ”tuonilmaisiin” jo matkanneet heimolaiset olisivat samalla
hymyilleet ja puhaltaneet uutta tuulta talkoolaisten purjeisiin.
Reippaalla yhteishengellä saatiin pidettyä talkoot ja mukava
yhteinen tapaaminen.
Teksti ja kuvat:
Jukka Huovinen

Sukututkimus: Yrjö Väisänen, Taitoniekantie 5 A 16, 40740
Jyväskylä, puh. 0400 543 971, yrkki.vaisanen@gmail.com

Puheenjohtaja Ritva Still, Ollilantie 35, 90440 Kempele
puh. 040 164 5707, ritva.still@gmail.com
Ritva Huovinen, Petkelkatu 1 A, 89600 Suomussalmi,
puh. 040 728 5583
Pekka Jauhonen, Nuotiotie 22, 87700 Kajaani
puh. 050 597 4712, pjauhonen@gmail.com
Ella Karttimo, Kiviniemen rantatie 9, 90810 Kiviniemi
puh. 040 526 4880, ella@karttimo.fi

Oikeat vastaukset Arvautuksen akan palstalle
• tulukset
• kiukua
• lukku
• sormus sormessa
• päivänpaisto lattiella

Starinat ilmestyy 2-3 kertaa vuodessa.

Historialähde:
Pertti Virtaranta: Polku sammui, 1972

Tekstit, kuvat ja muu Starinoihin tarkoitettu aineisto
osoitteeseen ella@karttimo.fi
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Kirjoja juurilta
Pertti Virtarannan kirjoittamaa
Polku sammui -kirjaa saa vain Toarie ja Lari Huovisen sukuseurasta
- ja hyvällä onnella joskus divareista. Kirja on hyvä perusteos 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 - ainutlaatuiseen Vienan saarekkeeseen suomalaisella maaperällä. Tekstiä
täydentävät valikoidut ruuanvalmistusohjeet.
Kirjan hinta on 15 euroa + toimituskulut, toimitus postiennakolla.
Kumpaankin kirjaa voi tilata
Mauri Huoviselta, 0400 211 630,
hallitus@huovistensukuseura.net

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

Syntymäaika

Jakeluosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Sukuseura

Facebookissa
Toarie ja Lari Huovisen sukuseura
löytyy myös Facebookista. Sivujen tavoitteena on välittää tietoa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista sekä
tarjota kanava omia sukujuuria koskevalle keskustelulle.
Liity joukkoon ja
kerro myös muille
suvun jäsenille!

Puhelin

Sähköposti

Allekirjoitus

LISÄTIETOJA/PALAUTETTA SEURALLE:

Seuran vanhentunut
nettisivusto
uusitaan alkavana syksynä.
Työhön tarttuu Veera Korhonen, jonka käsialaa ovat myös Domnan pirtin
kotisivut osoitteessa www.domnanpirtti.fi. Kannattaa tutustua. Ja pirtti
on myös Facebookissa.

hallitus@huovistensukuseura.net

www.huovistensukuseura.net

www.huovistensukuseura.net - hallitus@huovistensukuseura.net

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
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