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     Vienan lapset ja seuralaiset 

           TULKOA TERVEH JUURILLENNE !  
 

 
 
”Elokuun 6 – 8. päivänä Sinua ja läheisiäsi odotellaan Suomussalmen Kuiva- ja Hietajärvelle  
vapaamuotoiseen sukulaistapaamiseen. Silloin kylille toivotaan saapuvan sukuhaaramme edustajia 
ikään katsomatta. Siis kaikki pikkuserkutkin  sukulaisineen ja ystävineen ovat tervetulleita! ” 
 
Näin kävi kutsu  seuramme historian ensimmäisen ONNAKKO – lehden pääkirjoituksessa 10 vuotta sitten! 
On tosiaan kulunut 10 vuotta seuran perustamisesta ja taas kutsu kuuluu kaikille sukulaisillemme kaikkialle 
missä päin maailmaa mahtanettekin asustella ; 
 
                      TULKOA TERVEH VIERAHAISIH 
                       tänne meän pienih proasniekkaisih 
                        näillä KUIVAJÄRVEN rantasilla! 
                      Heinäkuun 8 – 10 päivä 2005 
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Aloitamme perjantaina 8 pv. klo 15.00 
ilmoittautumisella Domnan Pirtillä.  
Varsinaisen sukukokouksen virallisen osuuden 
aloitamme klo 17.30 lipunnostolla Pirtin pihassa. 
Sen jälkeen siirrymme klo 18.00 leirikeskuksen 
juhlasaliin virallisten asioiden käsittelyyn. 
Toivomme, että olisitte jo hyvissä ajoin 
ilmoittautumispisteellä, koska näin vältämme 
ruuhkautumisen ja voimme aloittaa kokouksen  
sovittuna ajankohtana. Meille on varattu leiri- 
keskuksen juhlasalista aikaa klo 21.00 asti. 
 
Iltaa jatkamme vapaan ohjelman merkeissä 
Pirtillä tai rantalavalla. 
Kyseisen ensimmäisen ONNAKON-lehden 
Leo Karttimon laatimaa niin mainiota ja  
tähänkin juhlavuoteen hyvin sopivaa  
pääkirjoitusta lainatakseni ; 
 
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 – mitä syöt – 
rannassa, Pirtissä, sukulaisissa, tuttavissa, kuusen 
persiessä, asuntovaunussa, -autossa, ta missä 
parahiksi neät!  Mutta elä tsuipota! 
 
Proasniekka - viikonloppu. 
 
Oheisesta käsiohjelmasta käy selville päivien  
tarkemmat ohjelmat. Muutos aikaisemmin 
ilmoittamaamme ohjelma kohtaan; lauantain 
Tsasounassa pidettävä konsertti on muutettu 
pidettäväksi Vuokin kirkossa, aika on pysynyt 
samana. 
 
Kuten huomaatte, tämänkertainen proasniekka 
ohjelma poikkeaa tavanomaisesta totutusta 
ohjelmasta oikeastaan aivan täysin. Tällä kertaa 
mukana ei ole rajantakaisia vieraita kuin yksi 
ryhmä. Ohjelma vedetään lähes täysin ”omin 
voimin”!   
 
Moni onkin jo tietoinen, ettei Ritva ja Pentti  
enää hoida Pirttiä, vaan sen pito on Suomus- 
salmen kunnalla, ja se rajoittaa Pirtiltä saatavia 
palveluita mm. perjantai-ilta saatetaan joutua 
hoitamaan omin eväin. Kehotankin varaamaan 

mukaan evästä sekä reipasta retkimieltä! 
Rantalavan maasto on mahtava paikka viettää 
yhteistä perjantai-iltaa, tutustua toisiimme, pais- 
tella makkaraa, nautiskella virvokkeita, laulella, 
soitella, tarinoida ja tehdä illasta ikimuistettava 
proasniekan aloitusilta! Kunta on luvannut Pirtin 
käyttöömme perjantai-illaksikin, mikäli ulkona ei 
ole mahdollista oleilla. Samoin se on  koko viikon 
vaihteen normaalisti avoinna. 
 
Muut ruokailut ym. palvelut Pirtiltä. 
 
Kunta on palkannut Pirtille hoitajan ja luvannut, 
että saamme aamupalaa lauantaina ja sunnuntaina 
Klo 8.00 – 10.00 välisenä aikana hintaan 6,- sekä 
lounasta lauantaina  klo 11.00 – 13.30  sekä sun- 
nuntaina klo 11.00 – 12.30 välisinä aikoina, 7,- – 
10,-  euron hintaan riippuen ruokalistan valikoi- 
masta. 
 
Ruokailusta pyydetään tekemään  ennakkova- 
raukset  Pirtille  puh. 08- 723 179. 
 
Majoitustilat Pirtillä on tietääkseni jo täynnä mutta 
majoituksista kannatta kysyä Suomussalmen kun- 
nan matkailutoimistosta  puh.08-6176 2243 Anna-
Liisa Heikkiseltä lähialueen kohteista. 
 
Muistomerkkiasiaa. 
 
Lauantaina vihitään käyttöön seuramme suurhanke, 
muistomerkki! Muistomerkki on pystytetty 
paikalleen jo viime syksynä ja viimeistelty tämän  
kevään aikana  ja se sijaitsee Kuivajärven rannassa 
välittömästi kylälle tultaessa. 
 
Merkille ei ole vielä keksitty sopivaa nimeä! Nimi- 
kilpailu on ollut voimassa ja odottelemmekin teiltä 
sopia  nimiehdotuksia.  
Ehdotukset pyydän lähettämään allekirjoitta- 
neelle joko sähköpostilla; myynti@kassystems.fi 
tekstiviestillä, 0400-211 630 , kirjeellä; Mauri 
Huovinen Kiventie 16 40950 Muurame tai faxilla; 
014- 373 1180.  
Muistomerkkiin voi alustavasti tutustua seuran 
kotisivuilla; www.huovistensukuseura.net  
Voin henkilökohtaisesti todistaa, että se on hulppea 
ilmestys siellä rannassa! Kannatta tulla itse totea- 
maan! 
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Muistomerkin tulee vihkimään ja siunaamaan sekä 
luterilainen että ortodoksinen papisto mm. 
arkkipiispa Leo on luvannut olla silloin paikalla. 
 
Seuralle oma vaakuna. 
 
Kuten Starinoiden aloitussivulta jo näittekin niin 
seuralle on vahvistettu oma sukuvaakuna. Lisää  
tietoa vaakunasta löytyy myös kotisivuiltamme. 
 
Ennakkoilmoittautumiset kokoukseen. 
 
Pyydän mahdollisimman monelta ennakkoon il- 
moittautumista edellä oleviin yhteystietoihini! 

Muistutan vielä, että joilla ei ole jäsenmaksut 
suoritettu niin hoitaisivat sen asian kuntoon ennen 
kokousta.  
Uusiksi jäseniksi haluavat voivat suorittaa jäsenek- 
si liittymisen ilmoittautumisen yhteydessä, eräänty- 
neet jäsenmaksut voi toki suorittaa myös ilmoittau- 
misen yhteydessä. 
 
Arvontaan palkintoja. 
 
Toivoisimme teidän tuovan mukananne arvontaan 
sopivia palkintoja! Kiitos jo etukäteen! 
 
 

 
Seuran muistamiset ansioituneille jäsenille. 
 
Seuran hallitus on hyväksynyt kokouksessaan seu- 
ralle ns. ”palkitsemis ohjesäännön” jonka mukaan 
seura muistaa ja palkitsee asioituneita jäseniään 
sekä myös mahdollisia ulkopuolisia henkilöitä, 
ansioituneesta toiminnasta seuran kehittämisessä.   
.  
Palkitseminen on jaettu neljään eri vaiheeseen; 
erikoismaininta työpanoksesta, kunniajäsen, 
kunniapuheenjohtaja ja ylimmäisenä sukuneu- 
vos!  
Hallitus on päättänyt, että palkitsemisesta muo- 
dostuu seuralle perinne. 
 
Ensimmäiset juhlalliset muistamiset tullaan 
suorittamaan tämän kymmenvuotisjuhla kokouk- 
sen yhteydessä. 
 
Suku   Shop-asiaa. 
 
Sukukirjasto on saanut pari merkittävää lisää 
kokoelmiinsa, sekä ne edelleen SukuShoppiin 
myyntiin.  
Jussista kertova teos; ETÄHÄLL ON EMONI, 
Jussi Huovisen elämäntyö. ( 28,- euroa) 
Oulun Yliopiston-Lönrot-instituutin julkaisema ja 
Heikki Rytkölän toimittama näihin kyliin sekä 
sukuumme liittyvä teos; Karjala Kainuussa. 
( 40,- euroa ). Tämä teos on juuri ilmestynyt! 
Olemme myös teettäneet lisää Polku Sammui 
kirjaa. 
Kaikki nämä teokset ovat SukuShopin myymä- 
lässä kokouksessamme. Sieltä voi hankkia myös  
suvun-isännän viirit, lippikset, t-paitoja ym. 

SukuShop avataan  perjantaina klo 15.00.  
 
 
 
 
Onnakko-asiaa. 
 
Ihmettelette varmaan miksi ONNAKKO ei ole 
tämän kirjeen mukana, kuten tavallisesti! 
Hallitus on päättänyt, että lehti kyllä ilmestyy 
mutta vasta tämän juhlakokouksen jälkeen jolloin 
saamme lehteen tuoretta asiaa, kuvia, haastatte- 
luja ym. asiaa kokouksesta sekä muistomerkin  
vihkimistilaisuudesta. 
Lehti tullaan toimittamaan veloituksetta kaikille 
tämän vuoden jäsenmaksunsa suorittaneille elo- 
kuun aikana, kunhan materiaali on saatu käsi-
teltyä. 
 
Tulemme teiltä kokouksessa kysymään mielipi- 
pidettänne Onnakon  jatkoista  sekä olisiko 
ilmestymisajankohta parempi näin kokouksen 
jälkeen kuin ennen kokousta! 
 
Lehteen kaivataan, ja vielä ehtii, kannatus ilmoi- 
tuksia! 
Hinnat; ½ sivua 100,-  1/3 sivua 50,- ns.pikku 
ilmoitus 20,-( yrityksen nimi/tai logo sekä yhteys 
tiedot). Tuokaa tiedot vaikka kokoukseen tulles- 
sanne! 
 
Muistuttaisin vielä, että kaikki näistä sekä 
SukuShopin myymistä tuotoista käytetään  
lyhentämättömänä vielä vajaaseen muistomerk- 
kirahastoon! 
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Tehdään tämän kesän proasniekasta meille 
kaikille mieluinen muistoihimme jäävää 
yhteinen 10 vuotisjuhla tapahtuma.  

 
Terveisin Mauri !

 
             Oi Spoassuseni syöttäjäiseni, 
              anna sie rauha rahvahaisilla, 
                  jotta hyö hyviv viihyttäis 
             teälä meän kaunehilla rantasilla. 
          Katselkoa tätä meän kaunista kyleä 
                 kaunehilta järver rantasilta, 
                  tulkoa terveh rahvahaiset 
          tänne meäm pieneh proasniekkaiseh,  

                                               ihalo iltakisasih näillä järver rantasilla.  
 
KOKOUSKUTSU TOARIE JA LARI HUOVISEN SUKUSEURAN VUOSIKOKOUKSEEN. 
 
Sukuseura kokoontuu sääntömääräiseen sukukokoukseen Suomussalmen Kuivajärvellä Onttoni Mihkaelin 
Leirikeskuksen juhlasalissa perjantaina  8. 7. 2005  klo  18.00. 
 
 
 Toarie ja Lari Huovisen sukuseura 
 S U K U K O K O U S  08. 07.2005  
 KLO 18.00. 
 
 
 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) Toimintakertomus kausilta 2003-2004 
7) Tilinpäätös kausilta 2003-2004 
8) Toimintakertomusten ja tilinpäätösten hyväksyminen 
9) Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 
10) Seuran puheenjohtajan ja hallituksen valinta kaudelle 2005-2007 
11) Hallitusta avustavien toimikuntien valinta 
12) Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 
13) Jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle 
14) Muut esille tulevat  asiat 
15) Huomionosoitukset suvun jäsenille 
16) Kokouksen päättäminen 

 
 
 
 
 
  


