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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, rovasti Kauko Ivanoff
klo 19.00 Vienalainen iltahetki ja starinailta Hietajärven Perinnetalossa
•  laulua, soittoa, starinoita, esiintyjänä mm. Pekka Jauhonen Kajaanista
 
Lauantai 13.7.
klo 10.00 Kyykkäkisa Kuivajärven kisakentällä 
klo 10.30 Lasten ongintakilpailuun ilmoittautuminen Kuivajärven lavalla 
klo 11.00–13.00 Ongintakilpailu Kuivajärven rannoilla
klo 13.00 Keittolounas Domnan Pirtillä 
klo 14.00 Sukukokous Hietajärven Perinnetalolla 
klo 16.30 Karjalanpaisti Domnanpirtillä
klo 17.30 Edesmenneiden muistopalvelus Kuikkaniemen hautausmaalla 
klo 18.00 Ehtoopalvelus Kuivajärven Pyhän Nikolauksen tsasounassa 
klo 20.30 Angelos-kuoron konsertti Kuivajärven lavalla 
klo 21–24 Pessotat Kuivajärven lavalla
• musiikista vastaa Kevyen musiikin ystävät

Sunnuntai 14.7.
klo 10.00 Liturgia Kuivajärven Pyhän Nikolauksen tsasounassa; 
                 ristisaatto ja vedenpyhitys 
klo 12.00 Keittolounas Domnan Pirtillä 
klo 13.00 Päiväjuhla
• avaus ja Toarie ja Lari Huovisen sukuseuran tervehdys, 
  puheenjohtaja Markus Huovinen
• ortodoksisen seurakunnan tervehdys, piispa Arseni
• juhlapuhe, Elias Lönnrot -seuran ja Ilmari Kianto -seuran 
  puheenjohtaja Lasse Lyytikäinen
• lauluja, Angelos-kuoro, kuoronjohtajana kanttori Eija Honkaselkä
• huomionosoitukset
• yhteislauluna Kuivajärven valssi yhdessä Angelos-kuoron kanssa

Lisätiedot ja ruokailujen varaukset: 
Domnan pirtti, Anni Huovinen, puh. 040 184 3423, info@domnanpirtti.fi 
Toarie ja Lari Huovisen sukuseura, Markus Huovinen,
puh. 0400 169 825, markus.huovinen@pp.inet.fi

Proasniekka ja sukutapaaminen 
Kuiva- ja Hietajärvellä 12.–14.7.2013

Kysy 
majoitusta!

• Domnan pirtti 
ja Ohenpirtti
040 184 3423

• Vienan Lomat
040 023 4209

Starinat
Toarie ja Lari Huovisen sukuseuran tiedote • Kesäkuu 2013
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Runsaat pari sataa vuotta sitten 
esivanhempamme Lari ja Toarie 

perustivat perhettään Suomussalmen 
Kuivajärvelle - Suomeen. Tuskin he ar-
vasivat, että tuosta pienestä Kainuun 
rajakolkasta tulisi pitkiksi ajoiksi, eh-
käpä ikiajaksi, kappale Vienan karja-
laa. 

Nyt vuonna 2013 voimme todeta 
Kuivajärven ja Hietajärven kylien olevan 
yhä vienalaisia saarekkeita Suomessa. 
Alue, joka on pysynyt ainutlaatuisena 
Huovisen sukukunnan ansiosta. On 
hienoa, että tällainen sukukunta pitää 
yhä yhtä ja haluaa vaalia arvokasta 
suku- ja kulttuuriperinnettään.  Tässä 
työssä jokainen olemme yhtä tärkeitä, 
asummepa missä maailman kolkassa 
tahansa.

Tänä kesänä saamme taas jojoontua 
yhteen heinäkuiseen sukutapaamiseen. 
Perinteinen ohjelmamme muodostuu 
Kuivajärven proasniekan kirkollisen 
ohjelman yhteyteen. Sukuseura tekee 
tärkeät päätöksensä sukukokouksessa. 
Muu ohjelma antaa mahdollisuuden 
sukulaisten tapaamiseen, yhdessä-
oloon ja sukumme perinteiden vaali-
miseen sekä sukumme vanhoihin elin-
paikkoihin tutustumiseen. 

On siis tärkeää olla mukana ja tuo-
da mukaan tapahtumaan niitä suku-
laisia, jotka eivät vielä ole sukuumme 
suuremmin tutustuneet tai tarvitsevat 
muuten tukea matkalleen vaikkapa 
korkean ikänsä takia. Siispä tervetul-
leeksi toivotellaan kaikki vauvoista 
(bunukoista) vaareihin (tuattoihin) 
ikään katsomatta.

Jotta tietäisimme enemmän suvus-
tamme, on ensiarvoisen tärkeää pi-
tää sukutietomme ajan tasalla. Tähän 
meillä kaikilla on helpot konstit, sillä 
voimme päivittää  tietojamme niin 
nettisivujen kautta kuin vaikka Stari-
nat-tiedotuslehdestämme löytyvällä 

Puheenjohtajalta

   Sukutiedot kuntoon ja 
suurella joukolla sukutapahtumaan

Alangon savusauna ja Pienen Kuivajärven virkistävä vesi on tuhat kertaa parempi kuin 
etelän hieno virkistyskylpylä.

sukutietolomakkeella. Vaikka tietojen 
lähettäminen onkin helppoa, niitä ei 
tunnu juurikaan tulevan sukututkijam-
me kirjattaviksi. 

Kun lähisukuumme syntyy uusia jä-
seniä, perheitä solmitaan tai joku siir-
tyy tuonilmaisiin, on sukutietolomak-
keen täydentämisen hetki. Ei tarvitse 
odotella useita muutoksia, vaan voi  
ilmoittaa jo yhdestäkin. On mukava 
saada sitten sukututkijalta oma ”su-
kupuu” ajantasaisilla tiedoilla. Hienoa 

on sellaisen tietopaketin avulla esitellä 
oma lähisuku vaikka lastenlapsilleen.

Haastankin nyt kaikki päivittämään 
oman perhekuntansa tiedot ajan ta-
salle ja lähettämään ne sukututkijalle. 
Esivanhempiemme Larin ja Toarien 
osalta tiedot ovat kunnossa , mutta 
omissa tiedoissamme on vielä paljon 
ilmoittamatta. Siispä siinä perheille 
yhteistä tekemistä omien sukutietojen 
parissa vaikkapa yhden kesäpäivän tai 
-illan ajaksi. Samalla voi muistua mie-
leen ja jälkeläisille kerrottavaksi monta 
mukavaa tarinaa ja muistelusta vaik-
kapa omasta ukista tai mummosta. 
Näinkin vaalimme arvokkaita perintei-
tämme.

Toivotan kaikki sukuseuramme 
jäsenet, sukulaiset ja suvustamme 
kiinnostuneet tervetulleiksi sukuta-
pahtumaamme 12-14.7.2013 esivan-
hempiemme asuinseuduille. Tulkoa 
terveh!

Markus Huovinen
puheenjohtaja 

Kuikkaniemen kalmismaalla voi kunnioit-
taa edesmenneitten sukulaisten elämän-
työtä.
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Palkintoja
arpajaisiin

Sukutapaamisen yhteydessä järjes-
tetään tuttuun tapaan arpajaiset. 
Keräämme lahjoituksina arpapalkin-
toja, jotka voi tuoda Domnan Pirtille 
perjantaina tai lauantaiaamuna. 

Lisätietoja: Anni Huovinen puh. 044 358 
2177 ja anni.huovinen@gmail.com ja 
Ritva Still puh. 040 164 5707 ja ritva.
still@gmail.com

Lähde patikkaretkelle MURHIJÄRVELLE!

Lähdemme retkelle Murhijärven rannalle  pe  12.7.2013 klo 12.15 Domnan Pir-
tiltä. Menemme autolla Ruuvikko-aholle, josta jatkamme patikoiden   noin 6 km 
pienen  Särkilammen rantaan. Siitä jatkamme  Murhijärven rannalle Hoikanjoki-
suulla olevalle laavulle. Nautimme siellä eväät, jonka jälkeen palaamme takaisin  
autoille. Retken oppaana toimii Martti Saavinen.

Vaatetus:   säänmukainen varustus, hiukan evästä ja ennen kaikkea juotavaa. 

Domnan Pirtiltä voi ostaa retkieväspaketin (makkara, mehu, pikkuleipä, hedel-
mä), hinta 4 euroa. Kahvia omaan termospulloon, hinta 2,5 euroa / puoli litraa.

Ennakkoilmoittautumiset ja tiedustelut 8.7. mennessä: 
Martti Saavinen, puh. 040 579 8683, mosaavi@luukku.com.

Sukuseuralla ei ole retkeläisiä varten vakuutusta, joten jokainen osallistuja huo-
lehtii vakutuksestaan itse.

Rantaongintakilpailut
7—15-vuotiaille

Sukuseura järjestää sukutapaamisen yhteydessä rantaongintakilpailut la 13.7. 

klo 11—12.30 Kuivajärvellä, ”Aronjärven” rannoilla. 

Ilmoittautuminen tanssilavalla klo 10.30 alkaen.

Paikalla  onget  20  ensimmäiselle onkijalle. Mielellään omat syötit.

Tiedustelut: Martti Saavinen, puh. 040 579 8683.

Ohenpirtiltä 
majoitustiloja
proasniekkaan

Uuden uutukainen Ohenpirtti tar-
joaa majoitustilojaan Proasniekka-
viikonlopun aikana. Huoneita saa 
vuokrata Domnan Pirtin kautta. 
   Ohenpirtissä on 10 kahden hen-
gen huonetta ja käytössä on yhtei-
nen keittiö sekä sauna- ja pesutilat. 
Huoneen hinta on 80 euroa / yö. 
   Hintaan eivät sisälly liinavaatteet. 
Ne voi tuoda joko itse tai vuokrata 
Domnan Pirtiltä hintaan 15 euroa 
/setti.

Majoitustiedustelut:
Domnan Pirtti, puh. 040 184 3423 
Vienan Lomat, puh. 040 023 4209

Haluatko
sukututkijaksi?

Seuramme sukututkimuksesta vas-
taava Yrjö Väisänen toivoo, että jä-
senistöstä löytyisi sukututkimuksesta 
kiinnostunut jäsen, joka ottaisi Sirkka 
Pusinin aloittaman ja hänen jatka-
mansa työn hoidettavakseen. Luvassa 
on perehdytysapua ”saattaen vaihta-
en” eli uusi sukututkija saa hyvät eväät 
matkaansa.
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Maisemat Ruotuun -hankkeen ja Vie-
nan Veräjä ry:n yhteinen kyläkäve-

ly pidettiin Kuivajärvi-Hietajärvi kylissä 
17.6.2013. Maisema-alueen hoito- ja 
käyttösuunnitelmasta Vienan veräjillä Ky-
läkävely pohjattiin maisema-alueen hoito- 
ja käyttösuunnitelmaan Vienan veräjillä, 
joka on luettavissa myös verkossa. Päätee-
mana olivat avointen alueiden hoito. 

Vienan Veräjä ry haluaisi hoitaa suunni-
telmassa kylän vielä avoimia alueita niit-
tämällä tai laiduntamalla. Hoitoon hae-
taan Maisemat Ruotuun -hankkeen avulla 
tukia. Maanomistajia toivotaan mukaan 
yhteistyöhön. Myös kylän polkureittien 
kohentamiseksi suunnitellaan jatkoa. 

Kyläkävely tuotti jo nyt tulosta ja toi-
von mukaan ensi vuonna voidaan aloittaa 
lammasaitojen rakentaminen kylämaise-
man näkyvimmille osille.

Tiistain 18.6. talkoiden aikaansaannok-
set olivat varsin näkyviä ja tuovat varmasti 
iloa meille kaikille, niin kylissä asuville kuin 
siellä vieraileville sukulaisille, tuttaville ja 
täysin uusille vieraille. 

Suunnitelmissa oli kunnostaa Kuivajär-
ven lavaa ja se tehtiinkin. Tarvittavat ra-

Kyläkävely ja maisematalkoot Kuivajärvellä

kennustarpeet tulivat lahjoituksena kaup-
pias Tommi Niskaselta ja talkoolaiset 
tehdä näppäsivät näiden avulla tarvittavat 
korjaustyöt. 

Kyykkäkentän, muistomerkin, tanssila-
van sekä tien vierustat 
aina sillalle asti avat-
tiin vesakoista. Myös 
sillan kupeessa olleet 
sakeat pajukot avau-
tuivat ja saivat väistyä 
avonaisen maiseman 
tieltä.

Huovisten suvun 
muistomerkki on nyt 
yhä enemmän arvoi-
sessaan maisemassa. 
Puustoa harvennettiin 
ja kaadettiin niin, että 
komea maisemapetäjä 
merkin takana näkyy ja 
koko muistomerkki nä-
kyy tielle Kuivajärveltä 
ajettaessa. 

Toivottavasti tule-
vinakin vuosina löytyy 
innokkaita osallistu-

jia talkoisiin yhteisen kylämaisemamme 
kunnossa pitoon.

Yläkuva: Talkootauolla.

Keskellä: Peltomaisemassa Kainuun 
Maa- ja kotitalousnaisten Sari Leino-
nen  (vasemmalla) ja Maisemat Ruo-
tuun -hankkeen Aili Jussila.

Alakuva: Maisematalkoissa saivat 
muun muassa sillan kupeessa olleet 
sakeat pajukot väistyä avonaisen 
maiseman tieltä. Talkoilemassa oli-
vat myös Teijo Vornanen (vasemmal-
la) ja Veikko Huovinen
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Domnan Pirtin kesä 1.6.-30.9.2013

Domnan Pirtillä on tänä kesänä esillä Helena Kinnusen ikoninäyttely ja Maija Pen-
nan taidenäyttely ”Laatikkoelämää”.

Ikoninäyttely on esillä pirtin seinillä ja osa ikoneista on myös myytävänä. Joukossa on 
myös pari Pyhää Nikolausta esittävää ikonia. Kinnunen on aikonut tehdä ikoneita myös 
tilauksesta.

Maija Pennan näyttely on yläkerran isossa näyttelytilassa. Esillä on esinekoosteita sekä 
petsi- ja tussinestemaalauksia. Yläkerran näyttelytilassa on edelleen sukuseuran kokoa-
ma Juurilla! -valokuvanäyttely, joka ilahduttaa vuodesta toiseen vanhoilla kuvilla suku-
laisistamme.

Kesäkuun viimeisenä viikonloppuna Sommelon musiikkijuhla järjestää pirtillä Itkuvir-
sikurssin. Kurssin päätöskonsertti on sunnuntaina 30.6. klo 14.00 Domnan Pirtillä.

Heinäkuun suurin juhla on tietenkin proasniekka ja heimotapaamisemme. Muistat-
han varata ruokailusi ennakkoon! Elokuulla järjestetään myös iltojen pimetessä yhdet 
pessotat lavalla.

Kesä ja syksy tuo myös kursseja meidän kyliimme. Ajankohtaiset tiedot löytyvät Dom-
nan Pirtin www-sivuilta tai soittamalla. Tulossa on ainakin kuvataidekurssi ja käspaik-
kakurssi.

Koulun paikalle 
kohosi Ohenpirtti

Ohenpirtti on osakeyhtiö, jonka 
muodostaa joukko metsästäjiä 
Keski-Suomen ja Pohjanmaan 

alueelta. Ohenpirttiläiset ostivat muuta-
mia vuosia sitten entisen koulun ja leiri-
keskuksen ortodoksiselta seurakunnalta. 
Rakennus paloi 2012 helmikuussa ja uutta 
alettiin tehdä tilalle syksyllä 2012. 

Ohenpirtti Oy:n toimitusjohtaja Juk-
ka Rönkkö kertoi, että rakennuksen 
nimi tulee karhusta ja siitä, että he ovat 
kaikki karhun metsästäjiä. Oksi on yksi 
karhun kutsumanimistä ja se taipuu 
muodossa”ohen”.

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

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

Ohenpirtti kutsui kyläläiset ja lähialueen asukkaat tupaantuliaisiin lauantaina 15.6. Mukana 
olikin mukava joukko vieraita.

Syksymmällä 
pirtillä tehdään 

muun muassa 
käspaikkoja.

Liinoja Kianta-Opiston 
kevätnäyttelyssä 2013. 

Kuva: Leena Manner
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TOARIE JA LARI HUOVISEN SUKUSEURA

Liittyminen

Katson kuuluvani Toarie ja Lari Huovisten jälkeläisiin. Ilmoittaudun su-
kuseuran 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 

 Sähköposti

 Allekirjoitus

LISÄTIETOJA/PALAUTETTA SEURALLE:

www.huovistensukuseura.net

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

www.huovistensukuseura.net  - uudet 

 
Kirjoja juurilta

Pertti Virtarannan kirjoittama 
Polku sammui -kirja on hyvä pe-
rusteos juuristaan kiinnostuneille 
Kuiva- ja Hietajärven jälkipolville. 
Kirjan hinta on 32 euroa + toimi-
tuskulut, toimitus postiennakolla.

Götha Rannikon kirjoittama 
Paastoa ja Pitoa - Ruoka- ja ta-
paperinnettä Kainuun karjalais-
kylistä tutustuttaa lukijansa Kui-
vajärven ja Hietajärven  tapa- ja 
ruokaperinteeseen - ainutlaatui-
seen Vienan saarekkeeseen suo-
malaisella maaperällä. Tekstiä 
täydentävät valikoidut ruuanval-
mistusohjeet.

Kirjan hinta on 15 euroa + toi-
mituskulut, toimitus postienna-
kolla.

Mikko Karvosen kirjoittama Sa-
lainen sotapäiväkirja Itä-Karjalas-
ta 1941-1942 kertoo Karvosen 
eli Onttoni Miihkalin salaisesta 
toiminnasta rajakylissä vuosina 
1941-1942.

Kirjan hinta on 50 euroa + toi-
mituskulut, toimitus postienna-
kolla.
   Kirjoja voi tilata Mauri Huovisel-
ta, 0400 211 630,
myynti@kassystems.fi

Uudet kotisivut ja  
Facebook
Toarie ja Lari Huovisen sukuseuran uu-
det kotisivut avattiin kevättalvella osoit-
teessa www.huovistensukuseura.net. 
Seura on myös Facebookissa: www.face-
book.com/huovistensukuseura. 

Tutustu, liity jouk-
koon ja kerro 
myös muille suvun 
jäsenille! 
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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 


