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ALBUMIEN AARTEET NÄYTTELYKSI!
VANHAT VALOKUVAT KERTOVAT-näyttely
ENSI KESÄN SUKUKOKOUKSESSA!
Ensi kesän sukukokoukseen on tarkoitus koota vanhojen valokuvien
näyttely, joka kertoo Kuivajärven, Hietajärven ja Rimmin menneistä vuosikymmenistä 1980 luvulta taaksepäin.
Onko sinulla kuvia kylien elämästä, maanviljelystä, karjanhoidosta,
kalastuksesta, pyykinpesusta tai mistä tahansa arkisesta askareesta?
tai maisemista ja rakennuksista, ihmisistä, juhlista illanvietoista
sekä pessotoista?
Kuvista tehdään näyttelyä varten suurennokset ja alkuperäiset kuvat
palautetaan omistajilleen.
Kuvat voidaan myös skannata suoraan albumista
jos kuvan irrottaminen on hankalaa. Laita mukaan selitys ketä kuvassa
on, missä tilanteessa ja milloin se on otettu. Myös kuvaajan nimi olisi
hyvä mainita. Ellei kuvaajan tietoja enää ole, mainitaan kuvan
omistajan nimi.
Näitä tietoja tarvitaan jokaisen kuvan oheen tulevaa lyhyttä esittelytekstiä
varten.
Kuvat voit lähettää suoraan Ellalle osoitteeseen;
ELLA KARTTIMO, KIVINIEMEN RANTATIE 9, 90810 KIVINIEMI
Lisätietoja saat Ellalta puh.040 526 4880 tai sähköpostilla ella@karttimo.fi
Tehdään yhdessä kiehtova ja muistoja tulviva näyttely

!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------selvitä sukusi vaiheita – vaali sukusi perinteitä – edistä yhteenkuuluvaisuutta
www.huovistensukuseura.net
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************************************

Tässäpä muutama oiva lahjavihje pukin kirjeeseen!

Anna lahjaksi sukulaisellesi, veljellesi, siskollesi, lapsillesi, lapsenlapsillesi, tai muuten
suvustamme kiinnostuneille ystävillesi sukumme kirjastosta oma sukukirja!
Vihje no.1.

” POLKU SAMMUI ”

Pertti Virtarannan perusopas sukumme
historiaan on oltava jokaisen sukumme
jäsenen kirjahyllyssä!

Vihje no.3.
” ETÄHÄL ON EMONI ”
Lippo Vester ja Titta Vester-Mäkinen
ovat koonneet kansien väliin, viimeisen
aidon runonlaulajan Johannes ( Jussi )
Huovisen elämäntarinan. Teos on
omis- tettu Jussille ja hänen
puolisolleen Enni Huoviselle.

Hinta 32.00 €
Vihje no.2.
” KARJALA KAINUUSSA ”
Heikki Rytkölän kirja on mainio jatkoteos edelliseen, jossa kerrotaan yksityiskohtaisemmin Kuiva- ja
Hietajärven sekä Rimmin kylien
historiaa, jopa talo/
asukas historiaa!

Hinta 35.00 €

Hinta 28.00 €

SukuShop vihje no.4
” ISÄNNÄN VIIRI ”
Viiriä on saatavana kahdella eri
värityksellä; sini/valkea ja Karjalan
värityksellä, vihreä/punainen/musta.
Viirin yläosassa on sinisellä valkoisella
pohjalla sukumme tunnus; ”OSMON
SOLMU” Viirien pituudet ovat 4m ja
5m. Toimitusaika tilauksesta 3-4
viikkoa
Hinta á 95.00€

www.huovistensukuseura.net
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see jokaisen vähintään kaksi ( 2 ) kuvaa lähettäneen jäsenen seuran vaakuna
tarralla ja aina kahdesta
seuraavasta kuvasta vaakuna-tarralla!
Eli jokaista kahta ( 2 ) kuvaa vastaan
tulee vaakuna-tarra! ( Tarrasta malli
myös etusivun yläreunassa ).

Mainitse tilatessasi viirin pituus ja
väri.
Kaikki tuotteet toimitetaan
postiennakolla lisättynä postikuluilla.
Tilaukset seuran sihteerille osoitteella
Mauri Huovinen Lammastie 11 A 10
01710 Vantaa
sähköpostitse: myynti@kassystems.fi
puhelin: 0400-211 630
Vanhat valokuvat kertovat- näyttelyyn
toivomme mahdollisimman monen ottavan osaa! Kuvat palautetaan omistajilleen alkuperäisessä kunnossa. Kuvista
tehdyt suurennokset jäävät
sukuseuran omistukseen ja arkistoon.
Sukuseura kustantaa suurennokset
ym. näyttelyyn kohdistuvat kulut,
myös lähettäjien postikulut.
Vaivannäön palkkana sukuseura palkitwww.huovistensukuseura.net

Niin se vaan tuo aika vierii, just
ollaan
saatu viettää pitkä intiaanikesä, ja
juuri
ohitettiin mahtava ruska-aika ja
joulukin pukkaa tässä vielä päälle!
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Oikein hyvää
raikasta,
sateista,
salamoivaa
ukkossyksyä ja
jännittävää
JOULUN
ODOTUSTA!!

www.huovistensukuseura.net

”Eikun tarroja keräileen”!!
Toivoo Mauri
Ps. Tämänkin Starinan tarinat löytyvät seuran
kotisivuilta; www.huovistensukuseura.net

Poikkea sivuilla!

