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KOKOUSKUTSU TOARIE JA LARI HUOVISEN SUKUSEURAN
URAN VUOSIKOKOUKSEEN.
Sukuseura kokoontuu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Kuhmoon, hotelli Kalevalaa,
Väinämöinen 9, 88900 Kuhmo, perjantaina 6.7.2007 klo 15.00.
Toarie ja Lari Huovisen Sukuseura
S U K U K O K O U S 6.7.2007 klo 15.00
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Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijain valinta
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Tilinpäätökset vuosilta 2005 ja 2006
Toimintakertomukset vuosilta 2005 ja 2006
Tilinpäätösten ja toimintakertomuksien hyväksyminen
Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
Toimintasuunnitelma vuosille 2008 ja 2009
Seuran puheenjohtajan ja hallituksen valinta
Hallitusta avustavien toimikuntien valinta
Jäsenmaksu seuraavalle toimintakaudelle
Muistomerkki
Onnakko-lehti
Sirkka Pusinin sukututkimuksen jatkaja
Seuraavan sukukokouksen ( 2009 ) pitopaikka ja aika
Muut esille tulevat asiat
Kokouksen päättäminen

Hallituksen puolesta
Pertti Huovinen
Puheenjohtaja
Puh. 08-741 833
0400-231 028
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Sukukokouksen pitopaikka on Hotelli Kalevala
Kokous ohjelma.
Hotellin osoite; Väinämöinen 9, 88900 Kuhmo.
Puhelin; 08-655 4100 fax.08-655 4200
Sähköposti; info@hotellikalevala.fi
www.hotellikalevala.fi

Hotelliin on sovitut huonehinnat:
- kahdenhengen huone
83,- /yö
- yhden hengen huone
68,-/yö
- sviitti kahdelle hengelle 175,-/yö
- kolmen hengen huone 110,-/yö
Hinnat sisältävät runsaan aamiaisen sekä
iltasaunan.
Ruokailu;
- päivällinen 17,-/hlö alku-,pää-,ja jälkiruoka
- lounas
14,-/hlö pää-, ja jälkiruoka
Jokainen tekee varaukset suoraan hotelliin,
ilmoittakaa varaukset sukuseuran kiintiöstä.
Holli Kalevala sijaitsee 1980-luvulla rakennetun
Kalevala-kylän vieressä joka avataan uusien yrittäjien luotsaamana samana viikonloppuna.

Domnan Pirtille uusi vetäjä.
Ella Karttimo on tehnyt meille kaikille mieluisan
yllätysratkaisun ja päättänyt Suomussalmen
kunnan kanssa käymiensä neuvottelujen jälkeen
aloittaa Pirtin kesäyrittäjänä. Muuten olisi Pirtti
ollut kiinni koko kesän.
Ella on luvannut, että pirtiltä saa ruoka, juomaa ja
kaikenlaista pikkusuolaista. Saunakin lämpiää
joka päivä!
Olkaa niin ystävällisiä ja varatkaa Ellalta ruoka,
varsinkin proasniikka viikonloppuna. Muistatte
varmasi kuinka pitkä matka sieltä on lähteä pikaisesti hakemaan jotain puuttuvaa ruokatarviketta.
Puhelin Ellalle on; 040-526 4880
Vanhat valokuvat kertovat-näyttely.
Ella on saanut kokoon mittavan kokoelman kuvia
kylien tapahtumista. Ne on nähtävillä kokouksessa
Kuhmossa ja koko kesäajan Domnan Pirtillä.

Varsinaisen kokouksen ohjelma on tuossa
kokouskutsussa mutta oheisohjelmaakin on
luvassa.
Ilmoittautumiset aloitamme perjantaina 6.7-07
Kuhmossa klo 12.00.
Kokous alkaa klo 15.00 tervetulokahvilla ja Riion
Kalevin tarinoinnilla. Kokouksen jälkeen n. klo
18.00 – 20.00 menemme tutustumaan
Juminkeko-säätiön kulttuurikeskukseen.
Keskuksen johtaja Sirpa Nieminen on lupautunut
esittelemään taloa ja Juminkeon toimintaa.
Juminkekoon tutustumisen jälkeinen ilta on vapaa
sukulaisten keskeisille ”starinoille”.
Lauantai ja sunnuntai on Kuivajärven
proasniikan tapahtumien aikaa.
Varsinainen proasniikka-ohjelma on katsottavissa
Somussalmen kunnan kotisivuilta
Juminkeko rakennuttaa mm. Jussin-taloa Hietajärvelle.
Taloon ollaan muuraamassa juuri suurta uunia! Muuten
talo alkaakin olla valmista. Se on myös tutustumisen
arvoinen kohde Hietajärvellä.
Hietajärvi-valssi.
Tämän Starinoiden toimittajalle oli sattunut edellisessä
Starinoissa paha lapsus, olin uskotellut teille, että sen
hienon valssin olisi sanoittanut joku Suomussalmelainen
opettaja. Eihän se niin ollut, vaan oikea sanoittaja on
Hilkka ,Jussintytär, Kaipainen! Tuhannesti anteeksi
erehdystäni.

Kotisivujen ”perheuutiset ” osasto.
Laittakaan ihmeessä lisää tietoja sukulaistemme
tapahtumista julkaistavaksi kotisivuillamme. Osastosta
tulee muuten hyvin yksipuoleinen esittely suvustamme!
Tapahtumat julkaisemme ”ajankohtaisia” asioita osassa.
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SukuShop-asiaa.

Kuhmosta Kuivajärvelle!

SukuShop on myös paikalla Kuhmossa hyvien
tarjousten kera!
Mukana ovat kaikki hyvät sukukirjamme, tarrat
lippikset, kesäpaidat, ym. Sekä uusin teos;
Vuokkiniemiseuran julkaisema
Tupenkolahuttajien mailla! Teos kertoo
Vuokkiniemen esihistoriasta toiseen maailman
sotaan!

Moni on varmaan ajatellutkin menevänsä kokousviikonloppuna Kuivajärvelle ja Hietajärvelle. Matkaa
kylille ei ole Kuhmosta kuin n. 85 km, hyvää pikitietä ja matkalla voi ihailla kauniita Kainuulaisia
maisemia!
Kaikki tietävätkin kyliemme majoitus ongelmat, joten
Hotelli Kalevala on mitä mainion paikka yöpyä ja
ajella siitä sitten kylille.

Myös isännänviirit ehtii vielä tilata kesäpihojen
kaunistukseksi.
Vienen lapset ja seuralaiset
TULKOA TERVEH JUURILLENNE!
toivoo mauri
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