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Pihtiputaalla tav ataan kesäkuun lopulla

Pesäpallon isän Lauri "Tahko" Pihkalan patsas koristaa Pihtiputaan kunnantalon pihaa.

Pihtiputaan kaunis puukirkko on valmistu-
nut 1700-luvulla.
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Sul<useura Pekkarisen vuosittainen ko-
koc».rtuminen tapahtuu tänti kesänä Pihti-
putaalla, Keski-Suornen 1äänin pohjoi-
simmassa kurnassa. Pihtiputaalle ko-
koonnunrnre .juhannuksen .jälkeisenä lau-
antaina 29. kesiikuuta. Oh.jelmassa on
seuran vuosikokous sekä tutustuminen
urheilu-. kulttuuri- ja luontopitäjänä itse-
ään markkinoivaan paikkaklrntaan.

Pihtiputaalle on helppo tulla. sillä se

sijaitsee nelostien eli valtatie E,75:n varrel-
la, Oulun ja Jyr,äskylän pr-ro1ivälin paik-
keil1a. Kokouspaikkana toirni i Osur-rspan-
kin maja Kän,äsk.v1än Hakaniemessä.
KärvriskyIälIe löytää kun nelostieltä kään-
tyy (etelaistä tullessa oikealle) Keiteleen-
tielle. Pihtiputaan keskustasttr majalle on
matkaa noin kahdeksan kilornetriä. (Katso
karttaa takasivulla.) Jos tulet Pihtiputaalle
linja-autolia, ota yhteyttä sukuneuvoston

.j äseniin j atkokuljetuksen sopimiseksi.

Sukukokouksen ohjelma alkaa l<ello
10.30 sr.Lkuseuran tarjoanrilla tulokahveil-
la. Vuosikokous aloitetaan kello 11.00.
jonka jälkeen on mahdollisr-rus ruokai-
lr-run. T'ämän jälkeen lähdemme yhdessä
tu tu stumaan paikkakuntaan.

Sr-rkukokous or.r ajoitettu siten. että ha-
lutessaan kokousr,äellä on mahdollisuus
osailistua Pihtiputaan urheilukesän yk-
köstapahtr-rmaan, Keihäskarnevaaleihin.
Torstaista lauantaihin pyörii vielä nuorille
tarkoitettu keihäskoulu. mutta sunnuntai-
na 30.6. on vLlorossa kansainvälinen kei-

häskilpailu. .johon perinteisestj liokoontu-
vat sekri Suomen. että kansainvrilisen tason
huiput. Miesten B-kilpailu alkaa sunnun-
taina kello 11.00, naisten kilpailu kel1o
13.00 ja kutsukilpailuna järjestettävä
miesten A-kilpailu kello l:1.30.

Nimensä rnukaisesti Keihäskarnevaa-
leihin liittyy myös erilaisia iloisia oheista-
pahtumia. Lauanlai-iltaa voi viettää esi-
merkiksi kesälavatunnelmissa upealla
Niemenharjun Tanssilavalla. Alueella kan-
nattaa poiketa muutoinkin. sillä siellä kul-
kee Niemenharjun maisematie lnonnon-
kauriiine näk-vmineen.

Rauhalliseen hetkeen on mtrhdollisur-rs
Pihtiputaan 17O0-luvulla valmistuneessa
kirkossa tai Suomen cnsimmäisessä mat-
kailijoiden hiljentymiskirkossa. ioka si-
jaitsee nelostien varress.l. kymmenkunta
kilornetriä keskr-Lstasta pohjoiseen. Pihti-
putaan luontoon tutustuu ehkä parhaiten
vaeltamalla Lapin Sonnen eräreitillä.

Pihtiputaan sijainti nelostien varrella on
vaikuttanut siihen. että normaalien kes-
kr.rstapalveluiclen lisäksi palveh-rja on
suunnattu erityisesti matkailijoille. Esi-
merkiksi Puttranportin rnatkailualueelta
löytyy useita eri iiikkeitä ja tehtaanmyy-
mlilöitä. Majoitusvaihtoehdot vaihtelevat
hotellista mirkkimajoitukseen ja maatila-
matkailukohteisiin, ja myös ruokapaikko-
ja on ta{olla laaja valikoima. Pihtiputaan
tarjoamista palveluista voit kysellä tar-
kemmin pirauttamalla kunnan matkailu-
neuvontaan, puh. 946-579 41 1.
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Puheenjohtajan palsta
Sukuseuramme toimin-

nan kohokohta vuonna
1995 oli Lapinlahdella pi-
detty vuosikokous. Kaunii-
na kesäkuisena lauantaina
Pekkariset kokoontuivat
Portaanpään opistol le. Vuo-
sikokouksen jälkeen tehty
retki antoi mukana olleille
mieleenpainuvan kuvan
yläsavola isesta ku lttuu rista,
elämästä siellä, joilla eri sa-
volaiset suvut - Pekkariset-
kin - ovat jo vuosisatoja sit-
ten asuneet ja eläneet.

Lehtemme ilmestyessä
olemme jälleen kesän kyn-
nyksellä valmistautumassa
monin odotuksin uuteen
suveen. Suunnittelemme lo-
mamatkoja niin ulkomaille
kuin kotimaahankin. Tar-
jontaa ja mahdollisuuksia
on paljon. Erään mahdolli-
suuden kotimaan maise-
miin ja kesätapahtumiin tu-
tustumiseen antaa seuram-
me vuosikokousmatka. Kun
Pekkariset kokoontuvat Pie-
tarin päivän aikaan Pihtipu-
taalle, on kesä kauneimil-
laan. Pihtiputaalla käynnis-
sä tällöin myös maan kuulu
keihäskoulu, joka huipen-
tuu viikon vaihteessa pidet-
täviin keihäskarnevaalei-
hin. Mitä taas Pihtiputaa-
seen ja Pekkarisiin tulee,
kertoo Pekkaristen sukukir-
ja lll sivulla 21 näin: "Vuosi

1572 on merkittävä Keski-
Suomen Pekkaristen vaihei-
ta tarkasteltaessa. Silloin on
Hämeen voudintileissä en-
simmäinen merkintä Pekka-
risista Rautalammin pitäjän
Muurasjärvel lä. Muurasjärvi
kuului sittemmin Viitasaa-
reen ja 1800-luvulta Pihti-
putaan pitäjään." Keski-
Suomen Pekkaristen juuret
näyttävät siis johtavan Pih-
tiputaalle, joten matka
pohjoiseen Keski-Suomeen
olisi näinkin perusteltavissa.

Jo vakiintuneeksi käytän-
nöksi sukuseurassamme on
m uodostu nut, että kokoon-
numme kolmen vuoden vä-
lein sukujuhliin. Kesällä
1997 on jälleen juhlien vuo-
ro. Heinäkuun 19. ja 20. päi-
vänä pidetään sukujuhlat
Siilinjärven kuntoutumis-
keskuksessa. Merkitkäähän
jo nyt allakoihinne, että tä-
män viikon vaihteen käy-
tämme sananmukaiseti Pek-
karisten eli itsemme hyväksi
ja lähdemme tutustumaan
juuriimme ja toisiimme
Kuopion kauniissa kainalos-
sa.

Sukuseuratyön yksi tär-
keimmistä lähtökodista on
käytännön sukututkimuk-
sen suorittaminen. Tulosten
saaminen edellyttää tutki-
jalta pitkäjånteistä työhön
paneutumista. Unohtamat-

ta kenenkään työtä haluan
nyt erityisesti mainita Lauri
Pekkarisen ansiot sukutut-
kimuksen käytännön uuras-
tajana. Lauri itse syntyjään
savolaisena on laatinut
Tuusniemen Pekkarisista
selvityksen. Pohjois-Karja-
lan Pekkarisia koskevan
työn jälkeen hän on paneu-
tunut Keski-Suomen Pekka-
risten sukuihin. Niinpä meil-
lä alkaa olla aineisto koossa
seuraavaa sukukirjaa var-
ten. Näillä näkymin Sukukir-
ja lV:n saadaan painetuksi
kesän 1997 sukujuhliin
mennessä.

Sukututkimuksen lisäksi
on tärkeää työmme kannal-
ta myös eripuolilla asuvien
ja elävien Pekkaris-sukuis-
ten tutustumismahdolli-
suuksien edistäminen. Seu-
rassamme on tilaa juuris-
taan kiinnoistuneille uusille
jäsenille, yhdistyksemme
käytännön toiminnasta ja
hallinnosta huolta kantavil-
le mutta ennen kaikkea su-
kututkimuksesta innostu-
neille ihmisille. Tervetuloa
joukkoomme ja tervetuloa
jo 29.6.96 Pihtiputaan vuo-
sikokoukseen.

Olavi Pekkarinen
Kustaantie 38

44500 VIITASAARI
Puh.946-572 539

Soittajat
sekaisin

Kuten monet lukijoista huo-
masivatkin, olivat viime leh-
dessä sukumme muusikoista
julkaistut kuvat vaihtaneet
paikkaa. Oikea kuva Juhonpo-
jista löytyy siis takasivulta ja
Kasurilan Pekkariset -lauluyh-
tyeestä sivulta 7. Molemmille
yhtyeille kuuluu ihan muka-
vaa. Juhonpoikien cd-levy il-
mestyi tammikuussa ja se on
saanut osakseen hyvän vas-
taanoton. Levy-yhtiön mukaan
seuraavaksi näköpiirissä on
Etelä-Suomen valloitus. Keik-
kailu siellä suunnalla aloitettiin
räväkästi I evynj ulkistamistilai-
suudella Helsingin keskustas-
ta. KeskiSuomessa ja varsinkin
Pohj anmaalla Juhonpoj at ovat-
kin jo vanhoja tuttuja.

Pekkari set-laul uyhtyeen ää-
nittämää Tatu Pekkarisen lau-
lukasettia saa edelleen tilattua
esimerkiksi Vililtä puh. 957-
474 205. Kasetti sisältää tusi-
nan verran lauluja Tatun tuo-
tannosta, ja se maksaa 40,- +
postikulut.

Sukuseura Pekkarinen
ry:n jäsenlehti

Nro 7, painos 500 kpl

Jäsenmaksu: 60,-
Tilinumero:
552001 -26341

Päätoimittaja:
Hanna-Kaisa
Pekkarinen
Kallentie 12 B

40270 PALOKKA
Puh.941-3782 336

Toimitus:
sukuneuvosto

Julkaisija:
Su kuseura
Pekkarinen ry

Ladonta/painatus:
Kari Lajaste/
Painovalmiste Ky
Helsinki 1996

Sihteerin nurkka
Sukuseuramme sääntö-

jen mukaan "sukuseuran
tarkoituksena on vaalia su-
vun perinteitä, edistää yh-
teenkuuluvuuden tunnetta
suvun jäsenten keskuudessa
ja kunnioittaa menneiden
sukupolvien muistoa. " Jotta
sääntöjen tarkoittamat ta-
voitteet saavutettaisiin, niin
sukuseuran keskeisimpinä
tavoitteina tulee olla suku-
tutkimus, sukutietouden
keruu ja tallentaminen sekä
yhteyksien luominen eri ta-
hoilla asuvien suvun jäsen-
ten kesken. Sukuseuramme
tulee tänä vuonna toimi-
neeksi 17 vuotta. Tämän
ajanjakson aikana sukuseu-
ramme on mielestäni onnis-
tunut e.m. tavoitteissa var-
sin hyvin. Todisteena ovat

mm. kolme julkaistua suku-
kirjaamme, jotka historialli-
sine tietoineen henkilötie-
tojen lisäksi antavat arvok-
kaita kuvauksia esi-isiemme
elämästä ja elinoloista. Vuo-
sittaisissa juhla- ja kokous-
tapahtumissa olemme voi-
neet tavata eri sukuhaaroi-
hin kuuluvia suvun jäseniä
ja näin osaltamme olla vah-
vistamassa yhteenkuulu-
vuutta ja sukutietouttam-
me.

Kuitenkin, kaiken jo teh-
tyjen toimintojen lisäksi tar-
vitsemme jatkuvasti ponnis-
teluja voidaksemme tavoit-
taa yhä laajemmalti sukum-
me jäsenistöä ja täydennet-
tyä suku- ja henkilötietoja.
Sukututkimus ei ole pelkäs-
tään vain vanhan aineiston

keruuta. Sukututkimus on
myös tämän ajan tietouden
tallentamista. Tässä työssä
tarvitaan omalta osaltam-
me meitä kaikkia sukuun
kuuluvia. Toivottavaa olisi
että yhä useampi välittäisi
tietojaan sukututkijoillem-
me tallennettavaksi ja mah-
dollisesti myöhemmin jul-
kaistavaksikin. Tervetuloa
sukututkim ustyöhön.

Muistathan vuosikokouk-
semme kesäkuussa Pihti-
putaalla. Tule ja tuo ystävä-
sikin.
Tapaamisiin

Pentti Pekkarinen
Riihipellontie 14

77700 Rautalampi
Puh. 979-530 203
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Lapinlahdella nautittiin taiteesta ja maisemista

Sukukokouksen tutustumiskoh-
teita olivat Lapinlahden taide-
museo ja Väisälänmäen kansal-
lismaisema.

Viimekesäinen sukukokous
Lapinlahdella vietettiin aurin-
koisessa suvisäässä. Portaan-
pään kristillinen kansanopisto
kokosi sukuväen aluksi tulo-
kahveille. jonka jälkeen emän-
tä Tellervo Ahonen esitteli
opistoa. Portaanpään opi5to on
herännäisopisto - Paavo Ruot-
salaisen kotipitäjässä kun o1-

laan - ja siellä opiskelee 150
180 henkeä. Erityisesti emäntä
mainosti opiston ruokaa, joka
tehdään leivästä lähtien itse.

Vuosikokouksen puheen-
johtajana toimi kunnallisneu-
vos Eino Pekkarinen, joka 13
lapsenlapsen avulla pitää huol-
ta suvun jatkumisesta seudulla.
Lapinlahdelle Pekkariset ovat
alunperin tulleet Maaningan
kautta Keski-Suomesta. Tosin
Maaninka on koonnut Pekkari-
sia muiltakin suunnilta, mm.
Kiulualta ja Vehmersalmelta.

Vuoden 1 994 toimintakerto-
mus ja tilit käsiteltiin ja hyviik-
syttiin. Myös toimintasuunni-
telma ja talousarvio vuodelle

1995 r,ahvistettiin. Sukuneu-
\ o\1()n e|o\ uor( )i:cil jli:enen
Lassi Pekkarisen (Outokumpu)
tilalle valittiin Marja-Liisa
Pekkarinen Vehmersahrelta.
Mttut ertrr ttot'oi:et. Mariuntta
Huttunen Kuopiosta, Per.rtti

Pekkarinen Rar-rtalammilta ja
Vilho Pekkarinen Pieksämäel-
tä. valittiin uudestaan.

Kokouksen. nr\ onnan ja
ruokailun jälkeen suku matkasi
tutustumaan Lapinlahteen. In-
nokkaana oppaana retkellä toi-
mi Leo Puurunen, joka kertoili
nildjristä historiun ()petta.ian

täsmällisyydellii. Retkellä ja-
loiteltiin Väisiikinmäen kansai-
I ismaisemussa jl ihastelti i n tui-
depitäjiin aarteita. Taidemuse-
ossa esi1lä oli Pekka Halosen
ainutkertainen I 30-vuotisjuh-
lanäyttely, joka loi laajan kat-
sauksen kuulun taiteilijan tuo-
tantoon. Toisen Halosen. Pe-
kan serkun Eemilin. koko tuo-
tanto, 800 kipsiveistosta löytyi
omasta nimi kkomuseostaan.

Sukukirja lV valmistunee ensi
vuoden sukujuhlille

Pekkarisen suvun suku- Jotta sukukirjasta saatai-
juuret selkenevät sitä vauh- siin mahdollisimman tarkka
tia, että neljännen sukukir- ja kattava, olisi jokaisen
jan julkaiseminen alkaa olla Pekkarisen hyvä lähettää
ajankohtaista. Lauri Pekka- sukututkijoille,omat perhe-
risen tutkimuksista paina- tietonsa. Perhetietolomak-
tusvalmiina ovat jo Tuusnie- keita saa sukuneuvoston jä-
men ja Pohjois-Karjalan Pek- seniltä sekä Pihtiputaan su-
karisten sukuhaarat. Viime kukokouksesta, mutta selvi-
talven Lauri on uurastanut tyksen lähisuvustaan voi
Keski-Suomen Pekkaristen toki tehdä muullekin pape-
parissa ja näillä näkymin rille. Elossa olevilta on syytä
Kinnulan, Kivijärven, Kan- pyytää myös lupa tietojen
nonkosken. Pihtiputaan ja julkaisemiseen.
Viitasaaren Pekkaristen 5ukuseura pekkarinen sai
osalta tulokset ovat paino- 

"ii;; ;;;;a 12.000 mar_
kunnossa ensi syksynä. Hel- k;; - 

-Åuistolahjoitu[sån
ge. Pekkarinel gl jatkanut 

"å"rr"nn"än 
seuran perus-

Nilsiän-Murtolahden P"l.- 1aJå-;ikrÅniajasenenVeik_karistensukujentutkimusta f.,j åäf.[ärlseä tyttärettä.ja Maija Pekkarinen selvittä- kiitta* visiaanotLttu lah_nyt Kieluan pekkaristen 
loituirrrÅu tullaan käyttä_

osuutta. Myös muut suvun inään sukututkimustyöhön.jäsenet ovat suorittaneet
tutkimuksia omista lähisu-
vu istaa n.

Kokouskutsu
SUKUSEURA PEKKARINEN r.y. :n sääntömääräi-

nen vuosikokous pidetään Pihtiputaal la Hakanie-
men majåilf ar,(OP) , |,å,ua nla,i,na,'29;,,kesårkuuta 1 996
kello 11.00. Kokouksessa käsitellään sääntöjen
määräämät asiat. TERVETULOA!

Sukuneuvoston kokous pidetään kokouspai-
.kå,,lla I |mro,irtettavähå aika na. Lisätietoja k,okous.,
päivästä saa sukuseuran sihteeriltä Pentti Pekka-
riselta puh. 979-530 203.
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Thlohistoriaa Pohjois-Savosta
Pckkaristen r,anhin oma talo

Pohjois-Savossa oli Kuopion pitä-
jiin Kaaraslahden kvlässri. Kylä si-
jaritsi Kallaveclen latvavesistiiön
kttuluvan Juurusveden l.ililellä.
Nykyään Kaalaslahden kvläri ei
ole enää olemassa. Sen alue Iiitct-
tiin isojaossa naapuilkyliin Kuus-
lahtcen ja Siinkimiikeen.

Vcrirltrcileloir.l Pekhuri:ten
talo ja sen ensirnrläinen isäntli Nil,
lo Tahvonpoika (ks. Sukukirja lll,
s. 83. I .2.) mainitaan cnsir.nrnäisen
keran vuonna 16.18. Hän isiinnöi
taloa yli 30 r,uotta. Vuodesta 1 688
taloa isärrncii Niilon poika Mikko
vuoteen 1699. Mikon jälkeen isrin-
näksi tLrli hrinen vanhin poikansa,
joha oli kasteessa saanr.rt isoisänsti
mukaan nimen Niilo. Hän isiinnöi
tulor:iilren sui-lkkt kunr)e\ tlr\ i \cn
vuonna 17:1 I .

Pekkaristen talon vcrolr-rku oli
aluksi I veromarkka. rrikli vastan-
nee norn l/:1 manttaalia. Talo lie-
nee ol1ut sen ajan olosr.rhteisiln
nähclen kcskikokoinen. Katovlro-
sicn tultr-ra taloon orettiin vhtiii-
rrrieltck:i r uorrnu l6h2 Pckk;r Piik-
slincn. Hrin r,i1jc1i puolta taloa
isonvihtrn aikaan saakka. Sen jiiL-
keen yl.rtiihiehenrl oli Juho Kok-
kltlinctt. Ylrtii'nticltert ()\uLl\ r"
koskaan palar:Lr:uut Pektarisille.

Seuraar,assa ken'on 1,[5i11,1r-
kohtaisemmin kunkin isiinnlin
trjasta. Ensi rnrliiisen ja toi sen islin-
niln alalta ci ole paljon tictoa. Kol-
mannen islLnän ajalta asiakljat
kertovat cner.nnriin.

Niilo Tahvonpojan aika
(1648- n. 1687)

Niilo lienee syntynyt l6l0- lu-
r,un puoliviilissii. Ennen muutto-
aan Kaaraslahtccn hän asui pelhci
neen vanhempiensa kanssa samas-
sa taloudessa Rissalan k,"-liissli.
Kylä oli noin puolen peninkulmnn
piilissä Kaaraslahclesta. Muuttaes-
saan Kaaraslahteen hiin oli jo kes-
ki-ikäinen. Tämä ilmenee siitri.
ettli jo ensimmirisessli Kaaraslal-r-
desstr toimitetussa henkikirjoitLrk-
sessi-r vuonna 16;18 henkiraha on
t'ltrrkscttu Niilorr jlr hiinet) \irint()n-
.lr lirrik.i r rir r i1iij11 tirtxirt r ritrro.-
ta. Perhccseen on jo tuolloin kur-r-
lunnt rnuitakin lapsia, mutta heistii
ei ole hclclän nuc»'uutensa vuoksi
mal(scttu henkilahaa. cikä heitli
ole rlerkitty henkikirjaan. Niilolla
oli vuonna 16,18 nelj:i lammasta.
lehmä ja hieho.

On ilmeistii. että Niilo on tullut
uuteen asulnpaikkaansa ur.rdis-
asnkkaana. Hiin on itsc rakentanLlt
sar.'upirttinsä ja muut fakcnnukset.
Kaskir,iljely uudellir asuinpaikalla
on aloitettu murta vuotta. ehkaipli
vr.rosikymr-ncnkin ennen mr-luttoa.
Muuttokrn on ehkä tapahtr-rnr-rt
useita vuosiii ennen velollepanoa.

Joittenkin vuosien kuluttua
Niilon vär,),-n perhettä ei enää hen-
kikirjoitettu Nii lon talossa. Smattaa
olla. ett:l vuoden 1 662 henkikirjas-
sa Niilon yhtiömieheksi merkitty

Kaavio Pohjois-Savon Kaaraslahden alueen Pekkariset 1600-luvullaja 1700-luvun alussa. Suluissa olevat
merkinnät tarkoittavat läänintilien merkintävuosia. (Lähde: Pekkaristen sukukiria III, s. 81-84.)
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Pekka Piiksrinen on kl,seessli oler'ir
1,111,y. }llr,ös Niilon veLi Ttrhvo per-
hcineen asui useita r,uosil talossa.
Hiin rrr-rutti \,riorlnrt 1663 Picksrin
ky'1iiän.

Elänrli trrrJer.x 1111r'rlr .trjui
;rltrkri ilmrtn lttrllirr. y.,.r1ni, r.-
den saalista sekii kaskcn viljaa oli
riittrivlisti. Kruuuun ja papin r.clot
ja muut nsrtteet hoidcttiin rjal-
laan. Mutta sitten alkoivat kato-
r,uLoclet. Vuonna 16-5t halla r,ei kol-
mr;rsosan sadosta. \ruonna 1672
kato koetteli ankalasti kaikkia r iit-
tr.i Kaaraslahclcr.r t11oa. Niilon .ja
clliän toisen Kaaraslahden talon
osalta kato o1i tii\dellinen. \rnosi-
na 1673 ja I67J hal1a r,ei suurerr
osrn sadosta. VrLosi 1675 oli niin
huono. errri Niilo ja Pckka Pijksii-
ncrr ntet kittiirt ltrtr,,lrrctlelt,on luti
kö1,hiksi. Kuvaavaa ajulle oli. ettii
naapurikvlässr Multolahdessa
ilsuneesta Risto Jalkasesta on luet-
telossa mcrkintä. että mies kulkcc
kcljLu-rlltr. Vuodet 1676 ja I677 o1i,
vat rryiis katovuosia. eikä Niilolla
ollut viljaa eikä muutakaan varalli-
suutta vcrojen rnaksuun.

Vuonna 1675 Niilolla oli riita-
junu käräjillä naapulinsa kanssa
kaskeanrisesta ja vuonna I 68 I toi-
sen naapurin kanssa kcsantor.rrltrr
omistuksesta (Sukukirja III. s.

133). Niilo kuoli viirreistriiin
vnonna 1699.

NIikko Niilonpoian aika
(1688-1699)

Mrkko lienee syntyn.vt 16-50-
Irrr rrllrr. Trlon isärrtrrr:i hänet tlui-
nitaan e nsirnmliisen kerran vuonna
1688 ja viimeiscn kelran 1699.
Hän jäi leskeksr vuonna 1693.
Mliii l6(lf)- l ur un r iinrei:inli r uo-
sina o1i uscita katovuosia, jotka
liener,ät heikentllnect Mikon r,e-
ronmaksukykyä j a ehkä terve-vttri-
kin. Vuoden 1700 talr,ikäräjillä
r,ahvistettiin Mikon ja hiinen Mul-
tolahden kyliiss2l asuneen nuorem-
man veljensä Tahvon vrilinen pe-
lintösopimus, jolla Mikko rnaksoi
T:rhvolle isän perintönä 50 kupari-
ttralaria. Mikon isrinnyysaika jäi
lyhyeksi. sillii hän lienee kuollut

pian trimrin jälkeen. Mikolta jäi
kolme poikaa ja kaksi tytärtä.

Niilo llikonpojan aika
(1701-t74t)

Islinnäksl tullessaan Niilo o11

1 li .tt) r u,,li:rr nelhcellinen rrrie..
jolla oli kolme poikaa. Niilon
kiltt\\il \lrl'lil>\lr ltrluttdcs>lt trrtri
rrvös hänen nuorempi veljensä
Paavo perheineen. Paar,olla oli
1'ksi tytär ia kaksi poikaa. Nuorin
Niilon veli Tahvo rnuutti Niilon
r slinnriksi tulon aikaan ko1iu1il,yksi
Kasurilan k1,l:irin. Niilur j a Paavon

lret heel kilkirlrt .curtJ\ inlr r uori-
na ja vuosikvrrrrneninli kor,in aiko-
jlr. | 7t tt t-lrrr un clLr:.u,'li rr:eitu irn-
kana hallavuosra. Sen iiilkecn tuli
vuosina 11 10-11 12 kolnic periik-
kriistii katovuolta. Vuonna I7l I oli
Niilon talosta nutioluetteloon teht1,
mcrkintri. ettll talossa o1i viclä
savu. Silki talkoitettiin. että talo oli
viclä asuttu.

Krtovuosien jiilkeen alkoi
kr nttttcrtclt r trottr ke.llrr) t r lrinott
aika. joka tunnctaan isor-r vihan ni-
mcllä. Silloin venlilliinen sotar,äki
nriehitti maata. Vainajat jäir,ät siLr-
naamatta jtl \,erot kantantatta pap-
pien ja vilkan-riesten paettua nti,ri-ts-

ta Ruotsiin. S iitä. jatkLrivatko hato-
vuodet ison vihan aikrna. ei ole
tietoa.

Rauhan tultua rnelkittiin Kaa-
raslahdessa vllonna 1722 mirakir-
jaan kaikki talot kruunr:lle otetuik-
si rnrksarrattomista vcrolsta. Niilcr
1a mr-rut talonpojat strivat kr.ritenl<in
viljellli entisiä talojaan. Verot saa-
tiin vähitellen rraksetuiksi ja talo-
jen kruunulle otot peraiytet)'iksi.
Elämä palautui rauhzrnaikaiseen
Llolnilansii. Niilon vcli Paar,o kuoli
viirneistiiiin yuonna 1727. Paavon
llrp:el ur i,rituir at jlr rtrutrtlir rt f,,ir
talosta. Niilon pojlsta Pekka mr-rr-rt-

ti pois kotoa I 730- I uvun alkupuo-
lella. Molemmat muut pojat Piravo
ja Tahvo asulvat talossa sirhen
ruuk-ka kun hcidrrr isirr.C nn i lrr-
lon vuonna 17.11.

Niilo oli tLrnnettu kotiseLrdul-
laan luottamusta nautti vanr henki-
1önä. Tämii llmenee siitä. että klh-

,i-qH!c alift:
il0i:-8! Ä&!i§!bri ' lait
169?-1?Ci Ur"lnal:1i)

lakunnanoikeus mäziräsi hänet
vuonna 1708 yhdessä toisen tehtä-
vään määrätyn henkilön kanssa
toimittamaan erään kuolinpesän
omaisuuden jakamisen lesken ja
lasten välillä. Myös omissa ariois-
saan Niilo joutui kiiräjöimään
montakertaa. Vuonna 1701 hänel-
lä oli käräjillä sovintoon päättynyt
riita kaskimaasta. Vuonna 1726
Niilo vaati oikeudessa poikansa
Paavon puolesta naapuriltaan yh-
den vuoden palkkasaatavaa. Oi-
keudenkäynnissä ilmeni, että Paa-
vo oli muuttanut naapudtaloon tar-
koituksenaan tulla naapuri-isän-
nän vävyksi, mutta naapudn tyttä-
ren ja Paavon välisten tunteiden
viilennyttyä tu1lut vuoden kuluttua
takaisin kotiinsa. Tämän vuoksi
oikeus hylkäsi palkkavaatimuk-
sen. Vuonna 1727 Niilon edes-
menneen veljen Paavon poika
Mikko vaati oikeudessa sedä1tään
isänsä pelintöosuutta. Asia sovit-
tiin niin, että Niilo antoi veljenpo-
jalleen kolme tynnyriä r iljar. te-
räksisen jousen j änteen j a 24 kupa-
rikillinkiä. Oikeus vahvisti sovin-
non. Vuonna 1735 Niilo riiteli oi-
keudessa Halunan ky1ästä olevan
Heikki Kokkosen kanssa velaksi
saadun vil.jan takaisin maksusta ja

kasken sadon omistuksesta (ks. oi-
keudenkäynneistä Sukukirja III,
ss. 133 135ja 139).

Niilo myi talonsa'7.2.\'747 Ii-
salmen pitäjän Lukkarilan ky1ästä
olevalle Paavo Kekäläiselle 220
kuparitaalarin rahasuoritusta ja
yhtä viljatynnyriä vastaan, minkä
lisäksi Kekäläinen luovutti talon
kauppahintana myyjän vanhim-
malle pojalle Paavolle liralmen pi-
täjän Luk-karilan kylässä omista-
mansa 1/2 veromarkan perintöta-
1on sekä sitoutui antamaan myyjäl-
Ie ravinnon hänen vanhuutensa
päivinä j a sitten, kun Jumala kutsui
hänet tästä viheliäisestä maailmas-
ta, kunniallisesti saattamaan hänet
hautaan (Sukukirja III, ss. 142 ja
143). Kauppakirjassa Niilo kerloi
kaupan tapahtuvan poikiensa
suostumuksella. Hä sanoi olevan-

JiNNI
(164E nlssab
l$i0 H$krnld)
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sa pakoitettu talon mvyntiin kily-
hyytensli vuoksi. Omistusoikeu-
den taloon hän ilmoitti si-r;lneenstl
suoraan isoisältiilin tiimlin kuoltua
ja rnnittcn perillisten hiinen saan-
toalrn moittimatta.

Kauppakirjan tr*iilo vahvisti
puumcrkillään. Niilon puunrerkki
oli jo pakanuuden ajalta periiisin
oler l r ii.iktrlnrlr. jonkr :il)()uiin
tuottavan kaivttrijälleen onnea. Nii-
lon elämä ei knitcnkaan ollut aina
onnellistcn täl-rtien alla kulkemis-
ta. Hän olijoutunuL elrirriil-in uuden
rri:rn chkr pahirrrpien nilkrr tro.ierr
ja ison vihan vainon aikana. Mt,ös-
kärin hllncn viinrerset kaksi elin-
vuottaan eir lit ollect onnellisia.

Niilo Nlikonpoika Pekka-
risen puumerkki vuodel-
ta 1741.

Talon myvnnin jiilkecn Niilon elä-
rrii muuttui täysin. Hainen poikan-
:u Pmro j:r Tulrru pelhe rnecrr j,,rr-
turvat muuttamaan mur-ral le.1a Nii-
lo.tlr tuli tllon uu.lcrr unti)ttiiln
httr,lcrtpiJ, 'rr \ u,il\:ir ! lti\ I \\ \ Iin-
kiläinen. Myöhemrnrssä talon
mv1'nnistä aiheutnneissa oiken-
dertk,ir nnr'ir.ä r,n oikcrrtletr |ör l.i-
kirjaan mm. merkitn. cttä \iilo
olisi kuolinvuoteellaan todistrjien
liisnliollesstr keltonLrt. ettei hen o1-

Ittt .:rlrrrtrl tirl,rn N:rUpl':.lt.l]]1...1i.
maksua enempiili kuin kaksi kuprL-
lilrri;i. -j,'tku ltln uli r.i tt..i'.rLt:.
tan,innut paprn Iippili r alten. H,.rcr

lenprto Niilosta lienec muLLroinkin
ollut kehnoa. Niilo kuoli 1-1.-1.

l7:13. c1i run-saat kaksi r uortr talon
t.t.tyvnnin.jiilkcc-n. Han oli kuollcs-
san 75-r'liotras.

Talon mvvnnin i astikkccna
Niilon r-an1-rirrnralle pojalle Paa-
r,,lle lrr,,rLrtclLIr li.:rlrrrcrr pittiiärr
Lukkarilan klliissii o1leen talon
ni1- öhernpia vaiheita ei o1c tutkittu.
Se kuitenkin on tiedossa. cttei Paa-
vo koskaan muLlttanul asLllnaalr
tlihiin taloor-r.

Oikeudenkä1'nnit talon
myynnin jälkeen

Niilo cl ollut ilrneisestikiiän
perinyt taloa suu'aan isoisältlirin.
Tär-nä ilnrence jo edellli kelrotusta
oikeudenkävnnistä r,r,ronna 1727.
jolloin Niilo antoi veljcnpojllleen
Mikol le tämän isiin perintöosnute-
na taiosta r:Lhaa j a tavaraa. Kaupan
jälkeen nl\ii. tnuittell ),Jiilolr iirrr
rusten jiilkcläiset rroittir,trt kaup-
paa sillii perusteclla. ettei talo kuu-
Iunut yksin Nii1olle. Lisäksi kaup-

fut m()ililliin tuolluin roimrr:t
olleen sukulr-rnastLrslain nojalla.
Vaatimus sr.rkulunastuksesta oli
telrtJrä rön jr r rrtrderr kulrre.:;.ii-
til l<un ostaja oli saanut kolmannelr
hrrtrdon o\ttrnttn\it luloun.

Ertsirrrrnliircksi klrrrppru m,,it-
tir,at Kasurilan kyliistä oleva Nii-
lon veli Tahvo ja Räslillin ky1ästä
oleva edellii mainittu Niilon veljen
Paavon poika Mikko. He tirlivat
oikeuteen Kekäliiisen hakiessa
saannolleen ensimmäistli hr-rutoa
vuoden 17zll syyskäriijillä. Kekä-
lliinen maksoi heille kummallckin

l2 kupalitaalaria sitii vastaan. cttä
he luopuivat perintöii ja sukLrlu-
nastLlsta koskevasta pLlhevallas-
taan.

Kekäliiisen hakiessa saaunol-
leen kolmatta huutoa vuoden l7:12
syyskäriiji1lä oikeuteen tLrli Niilon
pojan Pekan tytiir Susanna Pekka-
ritll morttren klruppult jl r lrlrtien
itselleen suknlunastusta taloon.
Oikeus lykkäsi asian käsittel1,n
ser"n'aaville kär'aji11e kr:ullakscen
asiasta Susanrran isiiä ja isoisiiä.
Ser.rraavillc käraj ille. jotka jouclut-
tiin pitälniilin r,enä1äistcn nriehi-
tysvallan (pi kkur,ihan) aikana. Su-
sanna ci kuitenkaan saapunut. Sen
srjiran l-rän tuli vuoclen 1111 tal-
vikiiräjille vaatien edcllcen suku-
luruslusta. mlttta llmoitti samalla.
ettci häne11ii ollLrt r,iclä sukulunas-
tukseen tarr,ittuvia varoja. Ral'rat
llin kLritcnkirr i lrrruitti ltruil.l'ir lur.r
oikeudenkiir-nnin aikana. Sen joh-
do.trt. ett.. ,,ikcLrr olr p:iiil1:irr\t
kur,rlla asiassa Susannan isää.ja
isorsää. SLisanri:L ilrroini. cttei hä-
ncn isän-\ai ollnt ehtiuvt trrjkiir-eit-
tcrt.:i \ u, k.i .1..r1.-r.1 ,'rkc..tccn ir
cttC hinen i:oi:linsii o1i kLLollr-rt.

Srnraun oikcuclc'r.rk;ir ntiin oli\ itt
tr,rllcct Susannun r cI Pekkr ja
cJc. .,s rllc. . ...1,, 1 t,l... \-'.,1 .:.: -

ten llpsct. .1otka kriikki r htvrr lit
SuslLnn.Ln )ukuluniL\LLL\\ irirtintLlk-
:ean. \ckii ilmorttrr iit. ettai Kekii-
Iliinen ollnt rriik:irnLrt kaLrppal'rin-
tle. Oikcus hrlklLri sLrkulunastus-
\ airtumkset ja kehoitti hakeuaan
lrr:rk.:rlrlillonl.r Ilr.tp1r;,6in' ,,, a, 

'

krnteellr. Kekriläi:clle iutncttiin
kirnnekirja taloon vuoden 1146
tai vi käläjillä.

\rielli sen tiilkeen. klrn Kekiiläi-
nen oli saanut kiinnekirjan taloon.
Susannan veli Mlkko Pekanpoika
rroitti oikcudessål talon kauppaa.
Oikerr. lr) lkrisi Mikon k;rrrtecrr .irr
Iangetti hänelle viiclen hopcataale-
rin sakon oikeudenkäynnin viiririn-
kär'ttlirnisestri. koska Kekliläiscn
saanto oli kiinnekirj an antamisellir
tullut lainvoimaiseksi. Mikko ei
t)'-vtyn--\t päLitökseen. r,aan \alitti
ll:unlrnninoikctttcen. Llurmlrnttirt
oikeus h-vlkiisi virlitr:ksen 5.3. 1 75 1

antamallaan päritöksellä ja katsoi,
että Mrkko oli veclonnut laaman-
ttittoikcttleert :elr'li..u .r.itt.::t jr
langetti hänc11c kyr-r-rmenen hopea
taalalin sukon oikeudenkäynnin
väärinkliyttlin'risestli.

Viirneisen keran talon kauppa
tuli oikeudessa esille 26 r,uoclen
kr-rluttua krupanteosta. Hakkara-
lan kyliistii oleva torppaf i Niilo
Paavonpoika Pekkalinen, .joktr o1i
edellä rrainitun Räsäliin kylästii
olevan Mikko Paavonpojan vcli.
haastoi vuoden I 767 talvikäräjille
edesmcnneen Paavo Kekäläiscn
ktrolinPeslin oirkl'lrat. jl r rati
heiltä isänsä perintöosuutta talos-
ll. Oikerr. hr lkri:i krntee r) jr luo-
mit.i Niilo P;r:rr,,np,'i111.1 rikri:errr-
rrrin annetttrt I;rirtrr,rril:riserr |lili-
tijksen rikkomiscsta \,iiden hopea-
tiralarin sakko0n.

Helge Pekkarinen
Helsinki

Sukuneuvoston kasvoja
Tällä palstalla esittelemme uudet sukuneuvoston jä-

senet. Ensimmäisenä vuoron saa viime kesänä Lapinlahdel-
la sukuneuvostoon valittu Marja-Liisa Pekkarinen, joka esit-
telee itsensä runomuodossa seuraavasti:

Savossa syntynyt (1944) - Satakunnassa "sivistynyt",
Tervassaloon Vehmersalmelle emännäksi eksynyt (1 965).
Perheen perustanut, lapsia kaksi laittanut.
Esikoinen (Timo 30) isäntänä, kuopus (Taina 29)
asuu Atlantassa, puolisonaan aito jenkki.
21 vuotta vierinynnä monipalvelun parissa -
asiakkaita auttamassa (Säästöpankissa 1 9 vuotta,
Postipankissa 2 vuotta ja edelleen).
Harrastukset aikaa vie * omat syynsä siihen lie!
Kesäpuoleen kalastelen, keräilen ja nautiskelen -
ta lvi p u o I e e n ki rj o itte I e n, ko ko usta n j a m atkuste I e n.
Tehtäviä lisää tuli (sukuneuvosto), mutta vastarinta suli:
lupsakkata oli väki- heti jo sen heistä näki.
Suvun hyväks' aikaa käytän - toivon, paikkani mä täytän!
Kanalassa Martti (puoliso) pyöri, liki 30 vuotta hyöri.
Oloneuvoksena matkaa hänellä on hyvä jatkaa.
Pekkarisen puolisona rikasta on elämäni
tunnen ihan eläväni!
Kodillemme luomme ilmeen - aitan polku ei käy pilveen!

Pekkarisen sukua tervehtien:
Marja-Li isa Pekkari nen

Vehmersalmi

Puureliefikukko koristaa Nlarja-Liisa ja Martti Pekkarisen kodin
upeaa ulko-ovea. Kanalatoiminta Vehmersalmen Tervassalon Ylä-
mäen tilalta on jo kuitenkin loppunut.

Tule seuraamme
Läl.rde rr.rukaan Pekkaristen

ikiomaan seuratoir.n intaan. S u-
kuseuran jäsener.rä pääset tu-
tustumaan eripuolella Suontea
ja maailmaa asuviin Pekkari-
siin. koet mahdollisuuclen löy-
tää on'ria juuritrsi sukututki-
muksen ai,ulla ja saat kotiisi
vlrosittain ih.nestl,viin Pektriari-
nen-lehden. Sukuseuran j zisen-
maksu on 60 rrarkkaa..ja halLr-
tessasi voit tukea n.ryös Peklia-
rinen-lehder.r julkaisukustan-
nuksia 10 markalla. Seur-aan

liittyminen onnistr-lLl maksa-
ma1la jäsenmaksun Sukuseura
Pekkarinen ry:n ti1il1e Keski-
Suomen Osuuspankkiin tilinu-
merolle 552001 - 263.11. Muis-
ta ilmoittaa laskun viestiosassa
nimesi. osoitteesi .ja s-vntymä-
aikasi. niin posti lirytiiä perille
jatkossakin. Seuran entiset jä-
senet saavat jäsenmaksulap-
pllnsa postitse. Ethän unohcla
maksaa .jäsenmaksuasi, sillä
rncidLln krrikkien prnoste tar'\ i-
taan !
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Tatu Pekkarisen komedia hurmaa Tampereella

-.*, &.
.Åsb4-W). -.ffi'v

sotki karjalaisisäntä Mlle Pu-
sakka (Matti Viironen) saapuu
Huminaan ja suostuu autta-
maan nuoria lempiväisiä. Pu-
sakka itse nääs ihastuu vireään
leskirouvaan: "En ole näin pir
kä, mutta istun lompakkoni
pää11ä". Lopulta kaikki on kui-
tenkin onnenkauppaa ja niin
paljon riippuu tuurista...

Hotelli Huminan asukit ovat
hotellinpitijän harmiksi pen-
nittömiä musiikereita. Nämä
velikullat sekä kvintetin solisti
Elli Hot (Salme Laaksonen)
täyttävät kuitenkin talon hulp-
peil1a sävelmillä harjoitelles-
saan hilpeitä laulunumeerei-
taan. Näytelmässä kuullaankin
useita tuttuja ja tuntemattomia-
kin kupletteja mm. Dallapdn ja
Kipparikvartetin sävelistä.

Hotelli Huminan on ohjan-
nut Jussi Helminen. Teatteri on
tehnyt Hotell i H um i nasta myös
esitteen, jossa kerrotaan laajas-
ti Tatu Pekkarisesta ja tämän
tuotannosta. Hotelli Huminan
näytökset ovat jo kevätkaudel-
ta ohi, mutta näytökset jatkuvat
Tampereen Työr äen Teatlerin
suureila näyttämöllä kesätauon
jälkeen. Syksyn ensimmäiset
näytöspäivät ovat 1 1., 13. ja 14.
sekä 21., 21 ., ja28. syyskuuta.

a.:ia:r

Marja-Sisko Aimonen ja Matti Viironen naurattavat Hotelli Huminassa.

Tatu Pekkarisen hulvaton (roolissa Maija-Sisko Aimo- mutta tyttärelle pelkkä nyhve-
komedia Hotelli Humina ihas- nen) vilkas valtakunta. Rouva rö. "Oon saanut jo monet ruk-
tuttaa Tampereen Työväen Äyskäri tahtoisi Miqam-tyttä- kaset, vaikka ostanut oon niin
Teatterin ohjelmistossa. Maa- rensä (Jaana Oravisto) kunnon monet jopa viidenkympin kuk-
liskuun lopussa ensi-iltaan tul- naimisiin, mutta Mirjam on kaset", Feeliks-parka huokaa.
lutta komediaa kehutaan taat- mieltynyt rutiköyhään kirjaili- Mirjam ja Akseli etsivät
tuna ilopillerinä. ja Akseli Tuliterään (Esko Ko- kuumeisesti ulospääsyä vai-

Pekkarisen näytelmän juo- vero). Myös nuori hema Fee- keasta tilanteesta: miten tulla
nesta ei puutu rakkautta eikä iiks (Ilmari Saarelainen) mieli- äkisti niin rikkaaksi, että olisi
huumoria: Hotelli Humina on si Mirjamin siipaksi. Leskiäi- vara paistaa margariinikin
omistajansa rouva Äyskärin dille hän onkin kelpo kosija, voissa? Tilaisuus avautuu, kun

Agatha-mummon toistuva uni

Puolisonsa. lähes 90-iuoti-
aan Olli-ukin. kuoltr-La Agatha-
mummo melkein samanikäi-
nen tunsiolonsayksinäiseksi.
Oisin unet toivat vanhukselle
levon ia virkistyksen. Herätty-
ärin hän kertoili talonväelIe
uniaan. Nuoremman vlien k-v-
sellessä hieman huvittuneena,
että mistäpä mummo näki vii-
me l iinti untr. \ n\tau5 oli urein
sama: "Olin vihillii." No. ke-
mernpäkas kanssa mummo olj
r ihillri? - Kenrernprikä: rnui-
hen kun Uolun. oli mummon
haikea vastaus. Mummon tapa
oli aviomiestälin Ollia (Olof)
kutslut Uoluksi. jota rnuunnos-
ta käytettiin paikkakunnalla
yleisemminkin.

Olli-ukin ja Agatha-mum-
mon harvinaisen pitkään kestä-

nyt "parisuhde" (nykykiele11ä
il mai stuna) pälittyi timanttisul-
hasen kuolen-raan hiiiden aatto-
päir irrä. j{)ten munlmon toistu-
vat unet vihillii olostaan "Uo-
lun kanssa" olivat mieltä Iäm-
mittävär.r oikeutettuja. Molenr-
nttt ranhuk:et otttl5iirl tnr- .
hr r ärr lruluäärten jr r eisa:ir ul

i l<älintyneinäkin usein yhdessä.

Edel1ä kerrotut Agatha ja
Olli olivat nykyisen sukuseu-
ran puheenj ohtai an lapsr-rusko-
din. Räsälän-kylän Pekkarilan
sulcutilan kuudes isäntä-.ja hal-
lit:ijaprrri 40 r utrtlen u jurr. r ii-
me vuosisadan loppupuolella.
Tärnän kertoja oli edesmennyt
Elsa Voutilainen (o.s. Pekkari-
nen).

Paavo Pekkarinen
Vehmersalmi

MYYNTILISTA
Ai kaisemmat su kuselvitykset:
Sukukirja I 40,-/kpl
Sukukirja ll 40.*/kpl
Su ku kirja lll 80,-/kp I

Sukukirjat l, ll ja lll yhteensä 120,-
Sukuviiri marmorijalustalla 200,-
Sukukirjoja ja sukuviirejä voi tilata Jenny Pekkarinen-Hirvel-
tä, Myl lykatu 6, 70 1 00 Kuopio ta i pu hel im itse 97 1 -261 4 960.
Tilauksia voi myös jättää sukuneuvoston jäsenille.

Sukuseuran jäsenmaksu 60,-/vuosi. Vapaaehtoinen Pekkari-
nen-lehden tukimaksu 10,-.

Etsintäkuulutus vanhoille tarinoille
Onko muistissasi sukuum- toriaa. Siksi lehteemme ovat

me liittyviri tar:inoita tai löytyy- ten,etulleita myös tuoreemmat
kö lipastonlaatikostasi vanhoja uutiset: perheenlisiiykset, syrl-
valokuvia Pekkarisista? Nyt on tymäpäiväjutut, hauskat tapah-
aika kaivaa ne esille. sillii Pek- tumat tai vaikka kalavaleet.
karinen-lehti ottaa julktiista- Myösvinkitmielenkiintoisista
vakseen kaikkea mahdollista Pekkaris-sukuisista orat pri-
sukuumme liittyr,ää. Vanhat kallaan. Pistä kynä sauhua-
jutut on syytä saada talteen en- maan tai ota luuri käteenja soi-
nen kuin ne tyystin katoavat, ta ideasi, niin pistämme tarinat
mutta myils tämän päivän ta- talteen! Lehden yhteystiedot
pahtumat ovat huomenna his- löytyvät sivulta 2.
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Sukututkimuksen saralta
Sukuseuramme on julkaisut

kolme sukukirjaa: PekkarisLen
Sukukirja I vuonna 1985, Pek-
karisten Sukukirja II vuonna
1987 ja Pekkarisren Sukukirja
III vuonna 1991. Nämä kolme
sukukirjaa antavat arvokkaita
tietoia sukumme historiasta
sen varhaisimmista vaiheista
aina vuoteen 1850 saakka.
Kaksi ensimmeiistä sukukirjaa
perustuvat usearrman kirjoitta-
jan keräiimiin ja tallentamiin
tietoihin oman sukuhaaransa
Pekkarisista. Kolmas sukukirj a
puolestaan on laajempi suvun
historiikki, joka käsittelee eri
sukuhaarojen henkilötietojen
lisäksi sukumme asutusta, le-
vinneisyyttä ja elinkeinojen
sekä elämän eri vaiheiden kehi-
tystä. Kolmannen sukukirjan
ovat toimittaneet fil.tri Lauri
Pekkarinen ja varatuomari
Helge Pekkarinen.

Nämä kolme sukukirjaa täy-
dentävät mielekkäällä tavalla
toisiansa ja antavat aloittele-
valle sukututkijallekin oivan
lähtökohdan oman sukunsa ja
sukuhaaransa tutkimukselle.
Tietenkin lähtökohtana tulee
tietää perustiedot kaksi tai kol-
me sukupolvea taaksepziln, jot-
ta löytää oikean låihtökohdan
suvulleen. Tietenkin voi suku-
aan tutkia kirkonkirjoista sekä
haastattelujen kautta, mutta
nämä sukukirjat antavat jo
koottua tietoa suvuista ja nii-

den keskin?iisistä yhtymäkoh-
dista.

Sukututkimuksen
nykyvaiheet

Fil.tri Lauri Pekkarinen on
urakoinut sukututkimuksissa
todella ahkerasti ja antaumuk-
sella, sillä viime vuonna hän
sai painokuntoon saakka val-
miiksi oman sukunsa Tuusnie-
men Juurikkamäen Pekkaris-
ten sukuselvitykset sekä myös-
kin Pohjois-Karj alan Pekkaris-
ten sukututkimukset. Lisäksi
viime vuoden puolella Lauri
aloitti Keski-Suomen Pekka-
risten sukututkimukset, lähin-
nä Kannonkosken, Kinnulan,
Kivijärven, Pihtiputaan ja Vii-
tasaaren sekä näihin liittyvien
lähialueiden Pekkaristen tieto-
jen keruulla. Tämän vuoden
puolella tutkimukset ovat
edenneet niin pitkälle, että
Lauri on tällä hetkellä puhtaak-
sikirjoitusvaiheessa. Lähiai-
koina saavat eräät sukuun kuu-
luvat henkilöt tarkastettavaksi
valmisteilla olevan tutkimustu-
loksen. Tarkistusten jälkeen
seuraa "puhtaaksikirjoitus"
painokuntoon saattamiseksi.
Lauri Pekkarisen tutkimukset
yltävät noin vuoteen 1950
saakka, osin vuoteen 1995.

Kaikki edellä mainitut ovat
näi I lä näkymin valmiina paino-
kunnossa ensi syksyyn men-
nessä. Nyt vain olisi toivotta-

vaa, että kaikki yksityiset omil-
la tahoillaan keräisivät suvun
tietoj a j a toimittaisivat sukutut-
kijoillemme sukutietonsa. Pai-
noon tulevien tietojen laajuus
riippuu juuri sukutietojen täy-
dellisyydestä. Vähäisetkin tie-
dot ovat arvokkaita.

Varatuomari Helge Pekkari-
nen on omalla tahollaan selvi-
tellyt laajaa ja suuritöistä Nil-
siän-Murtolahden Pekkaristen
sukuhaaraa. Työtä on vaikeut-
tanut kirkonkirjoista saatavien
mikrokorttien saanti, koska
k.o. seurakunnilla niitä ei ole.
Helgen työtäkin voisivat suvun
henkilöt auttaa omilla selvityk-
sillään, eräät ovatkin niitä jo
tehneet, mutta lisää kaivataan.

Apulaisprofessori Maija
Pekkarinen on selvittänyt Kie-
luan Pekkaristen osuuden.
Vehmersalmen sekä Leppävir-
ran Pekkaristen sukujen tutki-
muksiin kaivataan täydennyk-
siä ennen painokuntoon saatta-
mista. Lapinlahden-Maanin-
gan sekä Kasurilan Pekkaristen
osalta puuttuu yhtenäistä tutki-
musta. Näiltä osin kaivataan
eräiden yksityisten tutkimus-
ten lisäksi tutkijaa/tutkijoita,
jotta nämäkin sukuhaarat saa-
taisiin ajallaan painettua yhte-
näiseksi painokseksi.

Loppupäätelmä:
1. Sukututkijoiden käytössä

tulisi olla sukutietolomakkeet

Erasmus Pekkarisen jälkeläiset kokoontuivat sukutapaamiseen
viime kesänä Nlinnesotassa.

tietojen tarkistamista varten.
Sukutietolomakkeita saa suku-
tutkij oilta sekä sukuneuvostol-
ta. Sukutietolomakkeiden tie-
tojen ajantasalla pysymiseksi
ne tulisi uusia muutosten
yhteydessä.

2. Laajempia sukututkimuk-
sia tehneitä pyydetään otta-
maan yhteyttä sukututkijoi-
himme.

3. Epäselvissä tapauksissa,
mm. omaa sukuaan tai'annettu-
ja tietoja koskevissa asioissa
voi ottaa yhteyttä sukututkijoi-
hin-

4. Mikäli entisistä tai tule-
vista julkaisuista puuttuu itsen-
sä tai sukuun kuuluvien henki-
löiden tietoja, se johtuu siitä,
ettei sukututkijoilla ole ollut
käytettävissä luotettavia tietoj a
k.o. asiassa. Asia korjautuu 1ä-

hettämällä sukutietolomake tai
ottamalla yhteyttä sukututki-
joihin.

Pentti Pekkarinen
Rautalampi

Tule
mukaan

sukuseuraan!

Sukuseurassa
olet yksi
meistä.

Ameriikan serkut koolla
Over 60 descendants of

Erasmus Pekkarinen gathered
at the Markham Community
Building, Markham, Min-
nesota, on July 29th, for their
first reunion in 17 years. Rela-
tives came from New Hamp-
shire, Colorado, Iowa, Califor-
nia, Virginia and Michigan as
well as Minnesota. Only one
participant, Hilkka Korpela
Carter, was bom in Finland. We
enjoyed good food, good weat-
her, and good companionship.
We hope to make this a regular
event, every five or ten years,
and we would be very pieased
if some of our Finnish relatives
could attend.

Adrian Niemi
Minnesota U.S.A.

Yli 60 Erasmus Pekkarisen
jälkeläistä kokopntui Markha-
missa Minnesotassa heinäkuun
29. päivänä1 995. Kokoontumi-
nen oli ensimmäinen 17 vuo-
teen. Sukua saapui New Hamp-
shirestä, Coloradosta, Iowasta,
Caliiorniasta. Virginiasra.
Michiganista sekä Minnesotas-
ta. Osallistujista vain yksi,
Hilkka Kotpela Carter, on syn-
tynyt Suomessa. Sukutapaami-
sessa nautittiin hyvästä ruoasta,
säästä ja seurasta. Tarkoitukse-
na on tehdä kokoontumisesta
säännöllisesti joka viides tai
kymmenes vuosi tapahtura. ja
siihen odotetaan innolla myös
Suomen sukulaisia mukaan.
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Vaarini "männöö kuin juna"
Vaarini Juho Pekkarinen syntyi 1.11.

1857 Kinnulassa ja kuoli 8.2.1942 Kinnu-
lassa. Juho oli maanviljelijä, isännöi Syrjä-
län tilaa, puoliso Elisabet kuoli 1 922. Vaari
oli isäni Immanuelin isä, isännyyden siir-
ryttyä isälleni vaari asui samassa taloudes-
sa kuolemaansa saakka. Muistan hyvin
vaarin, pääsin ripille sinä kesänä kun hän
kuoli helmikuussa. Isäni kerloman mukaan
hän oli ollut kovin tempperamenttinen mies
nuoruudessaan, siis miehenä ollessaan,
kasvattaessaan heitä poikia, joita oli useita,
tyttöjä ei ollut yhtään. Komento oli toisi-
naan kovaa, monasti vitsan sijasta oli tullut
luudanvarsi.

Työnteossa vaari oli ollut etukeulan mie-
hiä, nopea ja pystyvä. Keran oli useita
miehi ä ollut heinää ni ittämässä viikatteella.
niin hän oli eilläpäin lähtenyt viemään nii-
tostaan, toiset oli jäänyt heti. Yksi miehistä
oli sanonut: sehän männöö kuin juna, ja
siitä lähtien häntä usein sanottiin Junaksi.
Tämä kunnioitettu nimi tuntuu säilyvän
sukupolvesta toiseen, olemme ylpeitä tästä
lisänimestä, kiitokset vaarille. "Että ei
muuta poijat kuin siitä voan niittämään!"

Minun muistini mukaan vaari ei enää
ottanut osaa raskaisiin töihin. mutta kevem-
piin ja pihatöihin kyllä. Usein ajeli hevosel-
la heiniä niityltä kotia, veljeni Vilho o1i aina
kaverina. Kerran heiltä karkasi Tähti-tam-

ma kun aisoihin laittoivat, silloin vaarilla
oli hätä: mitä nyt Villo tehhään, hän sanoi
Vilhoa Villoksi j a minua Eenaksi. Tamman
saivat kirkonkylällä kiinni eikä vahinkoa
sattunut, ei ollut autoja.

Kyllä vaarin usein tapasi liiteristä, jossa

hän pokasahalla veteli haloista hella- ja
kakluunipuita, ei koskaan loppunut pieni-
tyt puut.

Perunan istutuksessa hän joskus oli
mukana, mäkipellothan oli kivisiä silloin,
niin hän sanoi: pitää laittaa peruna kiven
viereen, se saa kosteutta kivestä ja kasvaa
hyvin.

Kyl1ä vaari meille poikasille joskus piti
kovaa komentoa kun olimme liiaksi villejä
hänen mieiestään. Kyllä myös tytöt, Mei-
mi, Taimi ja Laura varmaan muistavat kun
olivat vaarilta piilossa. Mutta oli hän hyvä-
kinja leikkisä usein. Talvi-iltoina kerään-
nyimme hänen kammariin, siinä vaari istui
tuolilla ja kohenteli kakluunia. Meitä lap-
sia, myös naapureitten, kerääntyi hänen
ympärille, lattialla istuttiin. Vaari kertoi
vanhoja asioita ja satuja joita mielellään
kuuntelimme, illat meni kaikilla hyvin.

Loppuvuosinaan vaarin aika kului suu-
rimman ajan kamarissaan, siellä hän usein
luki Raamattua ja lauloi virsiä. Erikoisesti
on jäänyt muistiin virsi "Ratkitaivaassa",

liekö lukutaitonsa oppinut kiertokoulussa
tai muuten.

Vielä tulee mieleen, silloin vielä kun
vaari jaksoi, hän oli innokas kalamies.
Usein hän kyseli kuka lähtee soutumiehek-
si, verkko ja katiskat laskettiin Poikkeus-
järveen siihen Vuohisaaren päähän. On-
gella istuttiin usein kaislikon vieressä, on-
gen kohoa hän ei käyttänyt koskaan, sanoi
että vapaalla kädellä tietää milloin kala on
koukussa, ja kyllii ahvenia ja särkiä nousi.

Sitten loppuvuosina alkoi voimat hei-
ketä, hän tarvitsi hoitoapua paljon. Siskoni
Taimi ja veljeni Armi olivat enimmäkseen
häntä auttamassa kaikessa, ky1lä toisetkin
oli mukana. Silloin oli tavallista. että van-
hukset hoidettiin kotona loppuun asti.

Oli helmikuun pakkassunnuntain aa-

mupäivä, olimme Vilhon kanssa Peltolas-
sa, niin Armi ja Mauno-serkku juoksivat
sanomaan. että vaari kuoli. Läksimme
kaikki, talon väki myös. Kun menimme
kamariin vaari oli nukkunut hiljaa pois 84-
vuotiaana.

Kaksi viikkoa myöhemmin oli myös
pakkanen kun vaaria lähdettiin saattamaan
viimeiselle matkalle. Paljon o1i hevosia
laitarekineen ja väkineen saattamassa.
Siunauksen toimitti kirkkoherra Harri
Mikkola, muistotilaisuus oli kotona.

Vaarini isä oli Andreas "Antti" (s.

5 .5. 1 8 1 6, k. 21 .4.1868). Andreaksen isä oli
Erasmus (s. 2.12.1182, k. 15.3.1855).
Erasmuksen isä o1i Henrik (s. 8.3.1750, k.
9.1.t194).

Eino Pekkarinen
Jyväskylä

Ensi vuonna
iuhlitaan
Siilinjärvellä
Vuoden 1997 sukujuhlat jär-

jestetään Siilinjärvellä Vuorelan
kuntoutuskeskuksessa. Varat-
kaapa jo kalentereihinne val-
miiksi heinäkuun 19.- 20. päivä,
sillä sinä viikonloppuna kokoon-
numme tapaamaan vanhoja tut-
tuja ja tutustumaan uusiin. Su-
kujuhlan yhteydessä pidetään
myös vuosittainen sukukokous.
Tarkempi päivien ohjelma on vie-
lä suunnitteluasteella, ja siitä
vastaa toimikunta, johon kuulu-
vat Marianne Huttunen, Marja-
Liisa Pekkarinen ja Pentti Pekka-
rinen. Heihin voitte ottaa yhteyt-
tä. mikäliteillä on ideoita taitoi-
veita sukujuhlien tiimoille.
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