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Puheenjohtajalta

Sukutapaaminen, proasniekka ja Murhijärvi kutsuvat

S

ukukokousten välinen kaksivuotiskausi alkaa olla loppupuolella ja on aika suunnata katseet ensi kesän sukutapaamiseen. Viikonvaihteessa 12.-14. heinäkuuta Kuivajärven
ja Hietajärven seutu tarjoavat puitteet sukukuntamme kokoontumiselle proasniekkoineen ja muine tapahtumineen.
Sukukokous luo suuntaviivat sukuseuran tulevalle toiminnalle henkilövalintoineen ja toimintasuunnitelmineen. Toivottavasti sukutapahtuma tuo myös uusia sukulaisia mukaan toimintaan, joka vaalii arvokasta perinnettä ja pitää
yllä yhteenkuuluvuuttamme.
Sukutapahtumaa vietetään yhtä aikaa ortodoksikarjalaisen
proasniekkajuhlan kanssa. Tämän kirkollisen juhlan säilyttämisessä sukuseurallamme on elintärkeä rooli. Yhdessä pidämme proasniekkaperinteen yllä ja jatkamme sitä sukupolvilta toisille. Samalla saamme matkaevääksi samaa henkistä
ravintoa, mitä jo esi-isämme ja -äitimme ovat saaneet.
Tulevana kesänä halukkaat pääsevät tutustumaan myös
paikkaan, joka on tarjonnut sukukunnallemme elantoa
ja voimaa jokapäiväiseen elämään. Pertti Virtarannan
teoksessa Vienan kansa muistelee kerrotaan seuraavasti:
”Suomen puoleisten Vienan kylien kalakkaimpia järviä lienee Mur-

hijärvi Suomussalmella. Siellä on muinaisista ajoista alkaen Kuivajärven ja Hietajärven kyläläiset pyytäneet kalaa.”
Virtarannan haastattelema Ranta-Miikkula kertoo: ”Monta
kesselintäyttä mie ennein kannoim Murhijärvestä kaloa. Kyllä se kesseli jalat moassa pitäy!”
Hänen kertomuksestaan ilmenee, että talvella pyydettiin rysällä matikoita, keväällä haukia ja ahvenia. Kesällä kalastettiin pääasiassa verkoilla, ongella ja uistimella. Myös nuotta
on ollut ahkerassa käytössä Murhijärven vesillä. Virtarannan
Polku sammui -kirjassa kerrotaan Domna Huovisen hyvästelleen 82-vuotiaana kalarantansa Murhijärvellä säynäänkudun
yhteydessä keväällä 1960.
Eli kyllä Murhijärvellä riittää kertomista niin luontonsa kuin
perintönsäkin kautta. Itselleni toistaiseksi viimeinen reissu
Murhijärvelle oli elokuussa 1977. Varmaan monen muunkin
on korkea aika palata Murhin rannoille toivottavasti lapsia ja
lastenlapsia mukanaan. Tai käydä siellä ensimmäisen kerran.
Hyvää kevättä ja sukutapaamiskesää!
Markus Huovinen
puheenjohtaja

Karhusen kalasauna elokuussa 1977.
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Toerie ja Lari Huovisen

				sukutapaaminen ja proasniekka 2013
Alustava ohjelma:
perjantai 12.7.
klo 12.00 Lipun- ja sukuviirin nosto Domnan Pirtillä
klo 12.15 Murhijärven eräretki, lähtö Domnan Pirtiltä
klo 16.00 Muistopalvelus Rimmillä
klo 19.00 Vienalainen iltahetki – Starinailta Hietajärven Perinnetalossa
lauantai 13.7.
klo 10.00 Kyykkäkisa Kuivajärven kisakentällä
klo 10.00-13.00 Ongintakilpailu lapsille Kuivajärven rannoilla
klo 13.00 Keittolounas Domnan Pirtillä
klo 14.00 Sukukokous Hietajärven Perinnetalolla
klo 17.30 Muistopalvelus Kuikkaniemen hautausmaalla
klo 18.00 Ehtoopalvelus Pyhän Nikolauksen tsasounassa
klo 20.30 Angelos-kuoron konsertti Kuivajärven lavalla
klo 21–24 Pessotat tanssit Kuivajärven lavalla
sunnuntai 14.7.
klo 10.00 Liturgia Pyhän Nikolauksen tsasounassa, ristisaatto ja
vedenpyhitys
klo 12.00 Keittolounas Domnan Pirtillä
klo 13.00 Päiväjuhla
Lisätiedot: Markus Huovinen, puh. 0400 169 825, markus.huovinen@pp.inet.fi
Arpajaiset
Sukutapaamisen yhteydessä järjestetään perinteiset arpajaiset.
Keräämme lahjoituksina arpajaispalkintoja.
Lisätiedot: Anni Huovinen puh. 044 358 2177, anni.huovinen@
gmail.com ja Ritva Still puh. 040 164 5707 ja ritva.still@gmail.com
Majoitus
Majoitustiedustelut:
Domnan Pirtti puh. 040 184 3423 ja Vienan Lomat puh. 040
023 4209
Ruokailu
Ruokailuvaraukset ennakkoon Domnan Pirtille
puh. 040 184 3423

Angelos haluaa osaltaan jatkaa ja säilyttää karjalaista lauluperinnettä.

Angelos laulaa proasniekassa

A

ngelos toimii jumalanpalveluskuorona Kuopion ortodoksisen seurakunnan läntisellä alueella. Ohjelmistoon kuuluu
perinteisen ortodoksisen kirkkomusiikin lisäksi niin karjalankielisiä lauluja kuin kansanlaulujakin.
Kuorossa on yhdeksän naislaulajaa, joista suurin osa on karjalaisista perheistä Pielavedeltä ja Maaningalta. Johtajanamme
toimii kanttori Eija Honkaselkä. Sanoitusten, sovitusten ja sävellysten osalta olemme saaneet merkittävää apua alan taitajilta.
Olemme järjestäneet omia konsertteja ja sävelhartauksia, matkanneet temppelitaivalluksina laulamaan seurakuntamme eri
pyhäkköihin, osallistuneet oman seurakuntamme kuorojen yhteiskonsertteihin kirkkolaulupäivinä ja jouluaikoina sekä kuntakeskuksissamme järjestettyihin kulttuuritapahtumiin.
Kuoromme laulut sopivat mainiosti pieneen tilaan ja yleisölle,
joka on meitä kotoisasti lähellä. Kesällä 2011 teimme onnistuneen konserttimatkan Pohjois-Karjalaan, Nurmekseen ja Ilomantsiin. Tulevana kesänä kuoron konserttimatkan suuntana on
Kainuu ja siellä Suomussalmi ja Kuivajärvi. Angelos-kuoro esiintyy Suomussalmen tsaounassa perjantaina 12.7. kello 17. Tilaisuus alkaa akatistoksella ja jatkuu kuoron sävelhartautena.
Viikonloppuna la 13.7. ja su 14.7. kuoro laulaa Kuivajärven
proasniekassa.
Irene Rutonen

Kiinnostaako bussimatka Keski-Suomesta proasniekkaan?

O

letko kiinnostunut bussikuljetuksesta sukukokoukseen
12.-14.7.? Muuramelainen A&A TRAVELS tarjoaa tilausja matkapalveluja niin kotimaahan kuin ulkomaillekin. Yrittäjä
Ari Karhunen kuuluu sukuumme ja on tarvittaessa järjestämässä bussimatkaa Keski-Suomesta Kuivajärvelle, jos kiinnos-

tusta on riittävästi. Kiinnostuneiden tulee ottaa yhteyttä Ariin
pikaisesti, jotta tiedetään onko matkalle tarvetta ja millaisia
palveluja tarvitaan.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 15.3. mennessä: Ari Karhunen, puh.
040 0302 857, ari.karhunen@a-atravels.fi, www.a-atravels.fi

www.huovistensukuseura.net - uudet sivut avataan huhtikuussa

Maisemanhoidon päivät
Domnan pirtillä 17.-18.6.

M

itä alueita Kuivajärvellä ja Hietajärvellä voisi hoitaa laiduntamalla
ja niittämällä? Miten kylämaisemaa voisi avartaa ja kyläkuvaa kohentaa? Asiaa
pohditaan kyläkävelyllä Kuivajärvellä maanantaina 17.6. Kävelyn järjestävät Vienan
Veräjä ry sekä Kainuun ELY-keskuksen ja
Kainuun maa- ja kotitalousnaisten Maisemat Ruotuun -hanke. Mukaan ovat tervetulleita maanomistajat, kesäasukkaat ja
yhdistyksen väki.
Kyläkävelyn jälkeen tiistaina 18.6. pidetään talkoot sopivassa kohteessa, joka
voisi olla esimerkiksi kylän tanssilava, jonka huono kunto keskusteluttaa jokaisen
tapahtuman jälkeen.
Maisemat Ruotuun -hanke tarjoaa ilmaista apua kunnostukseen, mutta tarvittava puutavara on kyläläisten hankittava
itse. Lahjoituksia lavan korjaamiseen otetaan vastaan Domnan pirtillä.
Lavan kunnostustalkoiden tuloksia olisi mahdollisuus juhlia heti juhannuksena,
jolloin siellä järjestetään tanssit.

Tapahtumia 2013
Pääsiäislauantaina 30.3.2012 hiihdetään Suomussalmen Kuivajärvellä
perinteinen Vienan Hiihto.
6.-9.6. pidetään Domnan pirtillä
Voimaa Vienan Veräjältä - Tietoisuustaidot arjen jaksamisen apuna
-viikonloppukurssi.
21.6. Juhannusaaton tanssit Kuivajärven lavalla
12.-14.7. Kuivajärven Proasnikka
sekä Toarie ja Lari Huovisen sukuseuran sukutapaaminen.
Lisätietoa: www.domnanpirtti.fi

Muutkin kylämaisemaa koskevat parannusehdotukset ja korjaustoiveet ovat tervetulleita.
Lisätietoja: Anni Huovinen, puh. 044 358
2177, anni@domnanpirtti.fi ja Sari Leinonen,
puh. 044 320 1641, sari.leinonen@maajakotitalousnaiset.fi

Hallitus 2012-2013
Puheenjohtaja Markus Huovinen,
Tiilikuja 5, 62200 Kauhava, puh.
0400 169 825, markus.huovinen@
pp.inet.fi
Varapuheenjohtaja Martti Saavinen,
puh. 040 579 8683,
mosaavi@luukku.com
Anni Huovinen, puh. 044 358 2177,
anni.huovinen@gmail.com

Veera suunnittelee
sukuseuran uudet kotisivut
Veera Korhonen on nuori nainen sukuseuralle valmistuvien kotisivujen takaa.
Hän kuuluu äitinsä puolelta Huovisten
sukuun, ja sekä Hietajärven että Kuivajärven maisemat ovat Veeran lapsuuden ja nuoruuden lomamaisemia.
Veera on kunnostautunut Domnan
Pirtin kesäapulaisena jo Ritva-mummun apurina. Viimeksi kesän 2012 hän
palveli talon vieraita.
Veera valmistui Kajaanin medialukion
linjalta keväällä 2011 ja opiskelee nyt
viestintää Joensuussa Karelia-ammattikorkeakoulussa.
Veera tekee opiskelujensa ohessa sukuseuran kotisivuja, jotka avataan huhtikuussa. Sivut löytyvät tutusta osoitteesta www.huovistensukuseura.net.

Mauri Huovinen, puh. 0400 211
630, myynti@kassystems.fi
Asko Kaipainen, puh. 0400 318
932, asko.kaipainen@kaipainen.fi
Ella Karttimo, puh. 040 526 4880,
ella@karttimo.fi
Sukututkimus: Yrjö Väisänen, puh.
0400 543 971, yrkki.vaisanen@
gmail.com

Juhlatoimikunta 2012-2013
Puheenjohtaja Ritva Still, puh. 040
164 5707, ritva.still@gmail.com
Ritva Huovinen, puh. 040 728 5583
Pekka Jauhonen, puh. 050 597
4712, pjauhonen@gmail.com
Ella Karttimo, puh. 040 526 4880,
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,
myynti@kassystems.fi

Toarie ja Lari Huovisen sukuseura
Mauri Huovinen, Pajarinne 10, 01630 Vantaa
puh. 0400 211 630, myynti@kassystems.fi

www.huovistensukuseura.net - uudet

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

Puhelin

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.

Sähköposti

Allekirjoitus

LISÄTIETOJA/PALAUTETTA SEURALLE:

Liity joukkoon ja
kerro myös muille
suvun jäsenille!
www.huovistensukuseura.net
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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 5 A 16, 40740 Jyväskylä
puh. 0400 543 971
yrkki.vaisanen@gmail.com
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