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       SUKUSEURALLA OLI UPEA JUHLA KUIVAJÄRVELLÄ! 
 
Juhlat on juhlittu ja toivottavasti niistä jäi meille jokaiselle mukavia ja mieleenpainuvia muistoja kerrottavaksi  
jälkipolvillekin , ja muille poissaolleille, vaikka  vuosienkin kuluttua! Ainakin allekirjoittaneelle ne olivat mahtava 
elämys. Oli mitä hienoimmat juhlailmat kaikkina päivinä. Oli mitä hienoin juhlayleisö ja todella mainiot juhlaesiintyjät! 
Kuten kaikki panivat merkille niin esiintyjäthän olivat kaikki juontajasta lähtien ” omasta takaa” eli suvun omia jäseniä. 
Ainoastaan karjalasta tullut reipas Hepokatti-ryhmä oli ulkopuolinen esiintyjä. Muistamme kaikki ”suvun nousevan 
tanssitähden” SENJAN esityksen, upeaa! Muistamme Sadun upeat laulut ja Matin yhtä upeat musisoinnit, Eurosetin 
versiot Jussin sävellyksistä, ym..ym..!!  
Tietenkin muistamme muistomerkin mieliin painuvan vihkimistilaisuuden koko arvovaltaisen vierasjoukon läsnäollessa! 
                  Erityinen kiitos, yhteisesti ja erikseen, kaikille juhlan järjestelyihin sekä esityksiin osallistuneille!  
 
Ohessa kaikille jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille ONNAKO-juhlanumero jossa lisää juhlatapahtumasta ja kuten  
huomaatte, lehti on kokonaan  väripainos jolla myöskin kunnioitamme seuran ensimmäistä 10-vuotistaivalta!
  
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Vuosikokous perjantaina 8.7.2005 klo 18.00. 
 
Pertin avattua kokouksen täsmälliseen tyllin klo 18.00, 
käytiin lävitse virallisia asioita ja hyväksyttiin 
toimintakertomukset ja tilinpäätökset ja myönnettiin 
hallitukselle vastuuvapaus sekä valittiin kaudelle 2005-
2007 puheenjohtaja sekä hallitus.  
 
Puheenjohtaja jatkaa edelleen Pertti Huovinen, 
Hyrynsalmelta. Hallituksessa jatkavat edelleen Martti 
Saavinen, Helsingistä, Sirkka Komulainen, Kuhmosta, 
Mauri Huovinen, (sihteeri/rahastonhoitaja) Muuramesta  
sekä uusina jäseninä, Pentti Huovisen ja Sirkka Pusinin  
pyytäessä eroa, Ella Karttimo-Hänninen, Oulusta ja 
Jouni Kangasniemi, Kankaanpäästä.  
 
Hallitusta avustavat toimikunnat jatkavat samoin voimin 
kun edellisetkin, poikkeuksena on muistomerkitoimikunta 
joka lakkautettiin merkin jo valmistuttua. 
 
Tilintarkastajiksi valittiin  Tuula ja Kalevi Huovinen, 
Tampereelta. Varatilintarkastajiksi valittiin Aino ja Pek- 
ka Junkkari, Suomussalmelta. 
  
Jäsenmaksu päätettiin pitää entisenä 10,- euroa jäsen. 
 
 
 
 
 

 
 
Seuraavan kokouksen ( 2007 ) aika ja pitopaikka syn- 
nytti vilkkaan keskustelun. Ehdotettiin mm. kokouksen 
pitoa joka toinen kerta Kuivajärvellä ja toinen kerta 
jossain muussa paikassa.  
Kokous hyväksyi ehdotuksen , että seuraava kokous 
pidetään Kuhmossa. Ajankohdaksi päätettiin edelleen  
perinteinen Kuivajärven proasnikka-viikonloppu, kuten 
aikaisemminkin.  
Hallitus ja juhlatoimikunta jätettiin valmistelemaan ko.  
tilaisuutta. 
 
Hyvät jäsenet, aiheesta voitte antaa palautetta kaikille 
hallituksen jäsenille! 
 
Kysyttäessä, että jatketaanko ONNAKKOA tulevaisuu- 
dessa.  Kokous päätti, että jatketaan mutta ilmestymis- 
ajankohta siirretään aina kokouksen jälkeen. 
 
Mauri esitteli kokoukselle seuran vaakunan joka 
hyväksyttiin sekä seuralle ”huomionosoitus ohjesään- 
nön” jonka mukaan tullaan muistamaan jatkossakin 
seuran ansioituneita jäseniä. 
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Ensimmäiset huomionosoitukset diplomeineen sekä seuran 
pöytästandarteineen jaettiin juhlallisesti kokouksen  lopuksi 
seuraavasti; 
 
Erikoismaininta työpanostuksesta; 
 
Diplomit; 
 
Ella Karttimo-Hänninen,  Oulusta 
Anni Takkula   , Oulusta. Matti Kontio, 
Turusta. 
 
Kunniajäsenet; 
 
Diplomit sekä pöytästandartit; 
 
Pertti Huovinen, Hyrynsalmelta. Pentti 
Huovinen, Suomussalmelta. Martti Saavinen, 
Helsingistä ja Mauri Huovinen,  Muuramesta. 
 
Diplomin saivat jo aikaisemmin kunniajäseniksi 
nimitetyt; Sirkka Pusin  ja Jussi Huovinen. 
 
Arvokkain huomionosoitus; 
 
Sukuneuvokset; 
 
Diplomit; 
 
Sirkka Pusin, Espoosta sekä Jussi Huovinen, 
Hietajärveltä. 
 
Parhainta onnea ja menestystä kaikille! 
 
 
 
Pertti päätti kokouksen perjantai-iltana klo 20.00. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SukuShop tarjoaa; 
 
Kokoukseen olimme saaneet pari kirja-uutuutta, Heikki 
Rytkölän kirjoittama teos Karjala Kainuussa on  mitä 
mainioin jatko Pertti Virtarannan Polku Sammui teok- 
selle. 
 
Sekä Jussista kertova teos Etähäl on emoni on läpileik- 
kaus Jussin ja perheen elosta Hietajärvellä. 
 
Kumpaakin teosta myytiin erittäin hyvin kokouksen 
aikana. Kirjoja on vielä jokunen kappale SukuShopin 
hyllyssä.  
 
Kirjat ovat tasokkaasti painettuja kovakantisia teoksia. 
 
Hinnat:  Karjala Kainuussa   35,-  Etähäl on emoni 28,-  
              Polku sammui          32,-  
 
 
Muita tuotteita:  isännän viiri  sini/valkea väritys   75,- 
                           Isännän viiri  puna/musta/vihreä  75,-       
                             ( vienan-karjalan väritys )     
   viirien toimitusaika n. 2-4 viikkoa  
  
Tässä hyvä joululahja idea!    
 
Kaikki tilaukset toimitetaan postiennakolla lisättynä 
postikuluilla. 
 
 
Tilaukset voitte tehdä sähköpostilla: 
 myynti@kassystems.fi   
 tai postitse: Mauri Huovinen 
                    Lammastie 11 A 10   01710 Vantaa. 
 
Huomioikaa uusi posti-osoitteeni! 
 
 
Hyvää syksyn jatkoa!    Mauri.

 
   
  
 
 


