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SUKUKOKOUS DOMNAN PIRTILLÄ 11.07.2003 KLO 
18.00. 
  
      KOKOUSKUTSU TOARIE JA LARI HUOVISEN SUKUSEURAN 
VUOSIKOKOUKSEEN! 
 
      Sukuseuramme kokoontuu sääntömääräiseen sukukokoukseen  Suomussalmen 
Kuivajärvelle 
      Domnan Pirtille perjantaina 11.07.2003 klo 18.00. 
      Virallisten asioiden käsittelyn jälkeen jatketaan illanviettoa teen ja pienen 
purtavan sekä 
      vapaamuotoisen ohjelman ja seurustelun merkeissä. Musiikin taitajat,soittajat, 
laulajat,               
      tarina kertojat sekä muut ohjelmien taitajat viritelkääpä instrumenttinne 
valmiiksi! 
  
      Lauantaina ja sunnuntaina on mahdollisuus osallistua proasniekkaohjelmaan, 
esimerkiksi kyykkä- 
      kisaan olisi mukava saada oma ”joukkue”! Tsasounassa järjestetään useita 
mielenkiintoisia 
      tapahtumia. 

Lauantaina tanssitaan taas rantalavalla hyvän haitarimusiikin tahdissa. 
Proasniekan pääjuhla 

      on sunnuntaina myöskin rantalavalla.   
      Majoituksiin on saatu lisätilaa rajavartioston asuntolasta, niistä tiedustelut ja 
varaukset 
      Ritva Huoviselta puh.08-723 179. Kuljetuksia pyritään tarpeen mukaan 
järjestämään joko 
      Kajaanista tai Ämmänsaaresta Domnan Pirtille. Sitovat ennakkovaraukset 
majoituksiin ja 
      kuljetuksiin on tehtävä 25.06.2003 mennessä Ritvalle! Ilmoita samalla myöskin 
teeiltaan      
      osallistumisestasi. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
Toarie ja Lari Huovisen Sukuseura 
S U K U K O K O U S  11.07.2003 

     KLO 18.00. 
 
ESITYSLISTA. 
 
1) Kokouksen avaus. 
2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
3) Puheenjohtajan ja sihteerin valinta. 
4) Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijain 

valinta. 
5) Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi. 
6) Toimintakertomukset vuosilta 2001 ja 2002. 
7)  Tilinpäätökset vuosilta 2001 ja 2002. 
8) Toimintakertomusten ja tilinpäätösten hyväksyminen. 
9) Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle. 
10) Puheenjohtajan ja hallituksen valinta kaudelle 2004-2005. 
11) Hallitusta avustavien toimikuntien valinta. 
12) Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 
13) Jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle. 
14) Muistomerkki; rakentaminen, rahoitus. 
15) Kotisivut. 
16) Hallituksen jäsenten kokousmatkojen korvaukset. 
17) Muut esille tulevat asiat. 
18) Kokouksen päättäminen. 
 
Hallituksen puolesta 
Pertti Huovinen 
Puheenjohtaja 
08-741 833 tai 0400-231 028 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAJOITUS JA KULJETUS. 
 
Rajavartioston kanssa on neuvotteluissa sovittu heidän majoitustilojensa käytöstä, mutta 
heille pitää saada tieto kuinka monta majoittujaa on tulossa, sen takia yllä oleva päivämäärä 
on tärkeä. 
 
Kuljetukset onnistuvat normaalisti Kajaanista aamu-, sekä  iltalennoilta taxi-yhteytenä 
suoraan  Ämmänsaareen, matkan hinta 21,-e/henkilö. Yhteystaxi poikkeaa hakemassa 
matkustajat myös rautatieasemalta. Tämä normaali jatkoyhteys toimii ainoastaan aamu-, 
ja ilta vuoroilta!  

 Tältä ns. normaalilta jatkoyhteydeltä on myös mahdollisuus taxi-yrittäjän kanssa sopia 
kuljetus perille  

 eli Domnan Pirtille asti mikäli matkalaisia on riittävästi ( 5-6 henkeä riittää). Sama taxi-
yrittäjä saa myös 

 isomman auton mikäli matkalaisia tulee suurempi joukko. Samoin hän hakee samat matkaajat 
Domnan Pirtiltä pois sovittuun aikaan ja vie heidät lähteviin liikennepaikkoihin ( VR/Finnair). 
Samoin hän voi hakea asiakkaita 

 myös päivälennolta ja niihin aikoihin tulevalta junalta, mikäli asiakkaita on tarpeeksi. Näissä 
erikoistapauksis- 

 sa on tietenkin kuljetusmaksu sovittava, mutta ymmärsin yrittäjän puheista ,että maksut 
eivät olisi este kuljetuksille. Tähän vaihtoehtoon yrittäjä tulisi Kajaanista. Yhteys tiedot 
löytyvät netistä  KAJAANIN 

 sivuilta = LIIKENNEYHTEYDET= jatkoyhteydet Suomussalmelle; 0400-381 468 Seppo 
Moilanen. 

 Mauri on keskustellut hänen kanssaan alustavasti ja häneen voitte olla suoraankin 
yhteydessä, mutta 

 voin toimia yhteyshenkilönä,  mikäli tarvitsijoita tulee enemmänkin. Soitelkaa minulle vaikka 
alustavasti puh. 

 O400-211  630. 
 
 Vaihtoehto on myös järjestää kuljetus  vain Ämmänsaaresta Domnan Pirtille ja takaisin. 

Asian järjestä-miseksi on Ritvalla oltava varmaa tietoa kuljetettavien lukumääristä. Tähän 
vaihtoehtoon yrittäjä löytyy 

 Ämmänsaaresta (Suomussalmelta) . 
 Kuljetuksiin löytyy vaihtoehtoja kunhan vain saadaan luotettavaa ja tarkkaa tietoa 

kuljettavien määristä. 
 
 
 
 On myös kysytty auton vuokraamismahdollisuuksista! Auton vuokrausyrityksiä löytyy 

myöskin  samalta Kajaanin netti sivulta, jos autoa haluaa vuokrata Kajaanista. Laitan oheen 
muutamia vaihtoehtoja: 

 
 
   Avis   08-614 1021 
   Budget  08-877 5332 
   Europcar Interrent 08-612 03+5 
   Hertz  020-555 2850 
   Toyota Rent/No-Pan Auto Oy 08-617 860 

____________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 



KOTISIVUILLE TULEVAA ASIAA. 
 

Ajatuksena sivujen tekemisessä on ollut, että näin alkuun teemme ns. suvun esittelysivut 
joissa kerromme 
suvun/kylien alkujuurista  ja kylien kehityksestä nykyhetkeen. Myöhemmin aloitamme kylien 
ja sukuhaarojen 
seurannan. 
Toivomme Teiltä aiheita sivuille laitettavista ”starinoista”, valokuvista ja niihin liittyvistä 
ihmisistä tai tapahtumista , ja yleensä ajatuksia sivujen aiheista. 
Ottakaa vaikka mukaan niitä valokuvia mitä haluaisitte sivuille laitettavan, meillä on mukana 
Domnan Pirtillä  
scanneri millä voimme tallentaa kuvat, niin  saatte valokuvat välittömästi takaisin. 
 
  

 
ARPAJAISET. 

 
Jo  perinteeksi muodostuneet loistavien voittojen arpajaiset järjestetään myöskin tämän 
kesän sukujuhlassa. Arpajaisiin tarvitaan mukavia palkintoja, myös suussa sulavia 
leivonnaisia! Mikäli joku vain sellaiset pyöräyttää! Tuokaa tullessanne! 
 
 

 
ONNAKKO-LEHTI. 

 
Onnakko-lehti on myöskin perinteisesti lähetetty kaikille jäsenmaksunsa maksaneille 
jäsenille. Ei maksaneet jäsenet voivat ostaa lehden kokouksen aikana Domnan Pirtiltä. 
Luonnollisesti lehden saa myöskin myöhemmin 
ostaa Domnan Pirtiltä 2,50 euron hintaan, tai lehden voi tilata Maurilta samaan hintaan 
lisättynä postikuluilla! 
 

 
TULKOA TERVEH JUURILLENNE! 
 
Toivomme, että kylille saapuisi mahdollisimman paljon sukuhaarojen edustajia ikään 
katsomatta. 
Meitä on runsaasti hajaantuneina ympäri valtakuntaa,  sekä muilla maillakin, siis kaikki 
pikkuserkkuja 
myöten ovat tervetulleita. Mikäli vain tiedät sukulaisistasi jotka eivät ole tietoisia 
seurastamme, vie 
tietoa heillekin! 

 
 Varaa siis aikaa ja hyvää mieltä ja pane toimeksi. Tule kisoamah, laulamah, nakramah, 

itkömäh. Ota mukahas 
 soittopelisi, laulukirjasi, siveltimesi, ja kynäsi. Pakkoa stujassuhus mitä ikinä keksit. Nuku 

missä nukut, syö 
 missä syöt; koululla, Domnan Pirtissä, sukulaisissa, tuttavissa, kuusen persiessä, 

asuntovaunussa ta missä  
 parahaksi neät!  Mutta elä tsuipota! 
 
 
 
                    
 



 
 
 

           TULKOA TERVEH VIERAHAISIH 
 
                 tänne meäm pienih proasniekkaisih, kaunehilta järver rantasilta, 
                     näillä Kuivajärven rantasilla. tulkoa terveh rahvahaiset 
                    Oi Spoassuseni syöttäjäiseni, tänne meäm pineh proasniekkaiseh, 
                     anna sie rauha rahvahaisilla, ihalo iltakisasih näillä järver rantasilla. 
                       jotta hyö hyviv viihyttäis  teälä meän kaunehilla rantasilla 
   katselkoa tätä meän kaunista kyleä  

 
 
                           Tule tervehenä ta nakravana! Silma vuotamma moajilmalta kotih! 
 
 
 
             Terveisin 
 
          Mauri Huovinen 
        Puh. 0400-211 630 
 
          Kiventie 16 40950 Muurame 
 


