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Puheenjohtaian palsta
Sukuseurojen jäsenten yh-

teydenpidossa ovat yhdistys-
ten vuosikokoukset ja suku-
juhlat tärkeällä sijalla. Tämä
pätee myös Pekkaristen suku-
seuran toimintaan. Vlime ke-
sänä kokoonnuimme vuosi-
kokoukseemme Pihtiputaal-
le. Meitä oli paikalla runsaasti
entisiä tuttuja ja uusiakin toi-
minnastamme kiinnostuneita
Pekkarisia. Mukana olleille jäi
kesäisen kehkeästä päivästä
ja kauniista keskisuomalaises-
ta kunnasta miellyttävät
muistot. Parhaat kiitokset
pihtiputaalaisille hyvänä pi-
dosta ja Teille mukanaolosta.

Vaikka tätä lumisena ja
kylmänaurinkoisena huhti-
kuun lopun päivänä kirjoitta-
essani tuleva kesä tuntuu
melko kaukaiselta, on tosi-
asia, että kesässä olemme jäl-
leen tuota pikaa ja lehtemme
ilmestyessä se on jo käsillä.
Olemme itse kukin jälleen
suunnittelemassa lomamat-
koja ja muuta kesään liittyvää
toimintaa. Tarjontaa ja mah-
dollisuuksia on tietenkin pal-
jon, sillä onhan Suomi kesäta-
pahtumien luvattu maa.
Myös sukuseuramme antaa
mahdollisuuden yhden kesäi-
sen viikonlopun viettoon.
Heinäkuun 19. ja 20. päivänä
kokoonnumme Siilinjärven
Vuorelaan pitämään sukuko-
koustamme ja viettämään su-

kujuhlaa pohjoissavolaisessa
ympäristösså. Kun Siilinjärvi
tarjoaa kokouksellemme hy-
vät puitteet ja kun Pekkariset
osaavat juhlimisen taidon
muutoinkin, uskon, että ta-
paamisestamme muodostuu
jälleen kaikin puolin mukava
ja arjen aherruksen katkaise-
va tapahtuma. Toivonkin,
että sukuseuramme jäsenet
ja kaikki muutkin Pekkkari-
sen sukuiset tai asiasta kiin-
nostuneet saapuisivat oikein
joukolla mukaan.

Kesätapahtumista ja suku-
tutkimuksesta puheen ollen
on syytä mainita, että 8. -
10.8.97 Leppävi rralla pidettä-
vien valtakunnallisen koti-
seutupäivien yhteydessä 5u-
kuseurojen Keskusliitto jär-
jestää 9.8. sukuharrastajien
tapaamisen. Minimessumuo-
toisessa tapahtumassa esitte-
levät sukuseurat, sukututki-
musyhdistykset ia yksittäiset
sukututkijat toimintaansa ja
työnsä tuloksia. Päivän aika-
na Iisäksi järjestetään aihee-
seen liittyvä seminaari. Täl-
löin on oiva tilaisuus kaikille
sukututki muksesta ki innostu-
neille ja sen aloittamisesta
suunnitteleville perehtyä su-
kututkimuksen saloihin.

Hyvän lähtökohdan ja
mahdollisuuden tutustua ja
seurata sukututkimuksen
ajanvirtauksia antaa myös 5u-

kuseurojen Keskusliiton jul-
kaisema Sukuviestilehti. Vuo-
sikerran hinta on tällä hetkel-
lä 200 mk ja irtonumerot
maksavat 35 mk. Lehteä, joka
ilmestyy 6 kertaa vuodessa,
voi tilata em. liitosta osoit-
teesta: Työmiehenkatu 2,
00180 Helsinki, puh. (09)
6941127.

Vuosi sitten tällä samalla
palstalla mainitsin, että Pek-
karisten Sukukirja lV pyritään
saaman painosta Siilinjärven
sukujuhliin mennessä. 5uku-
neuvosto on kuitenkin sit-
temmin päättänyt, että jul-
kaisemista on syytä vielä vä-
hän siirtää, jotta aineisto
kaikkien sukuhaarojen osalta
saadaan mahdollisimman
kattavaksi ja kirja ulkoasul-
taan onnistuneeksi. Joka ta-
pauksessa kirjan aineisto on
jo lähes kokonaan koossa.
Sen puhtaaksikirjoitus on Iäh-
dössä liikkeelle ja painatusta
ollaan järjestämässä. Kun li-
säksi olemme rahoituksell!-
sesti varautuneet asian hoita-
maan, on kirja vuoden päästä
valmis. Mitä muutoin seu-
ramme taloustilanteeseen tu-
lee, niin taloutemme pyörii
paljolti jäsenmaksujen varas-
sa. Sillä kuusikymppisellä,
minkä vuosittain saamme jå-
senmaksunsa maksavi lta jäse-
niltä, on ratkaiseva merkitys
myös seuramme julkaisutoi-

minnan rahorttamisen kan-
nalta. Tässäk n mielessä toi-
von, että ma h do llisim ma n
moni meistä muistaisi hoitaa
taas jäsenmaksunsa, kun las-
ku lehtemme mukana itse
kullekin saapuu.

Myös uusia jaseria roivom-
me saavamme I sää, sillä seu-
rassamme on ti aa juuristaan
kiinnostuneille, yhdistyksem-
me käytå n nö n to m in nasta ja
hallinnosta huolta kantaville
ja sukr,tutk'nt<sesta innos-
tuneille ihmisi e, Tervetuloa
joukkoomme ja tervetuloa jo
19. ja 20.7.97 Si injärvelle.

Olavi Pekkarinen
Kustaantie 3

44500 VIITASAARI
Puh. (014) 572539

Sihteerin nurkka
na odotella Teitä, sukuseura-
laisia yhteiseen tapaami-
seemme.

Sukujuhlien tiimoilta halu-
an muistuttaa parista asiasta:

1. llmoittautumiset suku-
juhlille tulee tehdä heinä-
kuun 10. päivään mennessä
puhelimitse minulle tai Viita-
saarelle Olaville (osoitteet ja
puhelinnumerot ohessa).

2. Huonevaraukset, mikäli
tarvitsette, tulee tehdä suo-
raan Kuntoutumiskeskuk-
seen kesäkuun 15. päivään
mennessä maininnalla Suku-
seura Pekkarisen varaus.
Huoneen hinta on 180 mk/
henkilö/2 hengen huoneessa
aamupalalla ja -uinnilla. Kun-
toutumiskeskuksen puh.
(017) 4761 1 1. Tietenkin suku-
juhlille voi tulla vaikka ei ole
ehtinyt ilmoittautumaan,
mutta esim. retkelle osallistu-
jien määrän vuoksi on tar-
peen saada henkilöluku noin

määräisesti selvil le I inja-auto-
jen tilausta varten. Myöskin
kuntoutumiseskus toivoo ti-
lajärjestelyjen vuoksi ennak-
koon osanotajamäärät noin
määrinä.

3. Mikäli tarvitset lähem-
piä tietoja, niin soittele. Su-
kuneuvosto kokoontui myös-
kin tammikuussa kokouk-
seensa, jossa tärkeimpänä ja
kiinnostavimpana asiana oli
Sukukirja lV painattaminen.
Yksimiel isenä, päätöksenä oli
että Sukukirja lV painatetaan
vuoden 1998 sukukokouk-
seen mennessä, jolloin se on
julkaistavissa ja myynnissä
ensi vuoden vuosikokoukses-
sa. Tähän sukukirjaan ovat jo
valmiina Lauri Pekkarisen val-
mistuneet sukututkimukset,
Maija Pekkarisen valmistunut
sukututkimus sekä valmisteil-
la oleva Helge Pekkarisen Nil-
siän Murtolahden Pekkaris-
ten sukututkimus. Nyt olisikin
tärkeää, että mikäli aikaisem-

min antamiin sukutietoihin
on tullut muutoksia tai niitä
ei ole sukututkijoillamme lä-
hettäisitte pikaisesti tieton ne
tai ottaisitte heihin yhteyttä.
Osoitetietojen puuttuessa ei
voida ottaa jokaiseen yhteyt-
tä. Tarvitaan omatoimisuut-
ta, jotta sukutiedot kaikilta
osin olisivat mahdollisimman
tarkat ja virheettömät.

Parraat sukulaeset. Toevo-
tan teijät kaekki mitä höylim-
mästi tervetul leeks Savon m u-
ahan tulevaks heinkuu hele-
peemmiks päeviks virkistym-
mää ja tappoomaa kaakaae-
sempiakkii sukulaesia. Ollaa
yhessä viih§mässä ja solomi-
massa yhteekuuluvaesuutta
ja immeisuhteita toestemme
kanssa.

Jos kävis nii ettettä kaekki
sattus ymmärtämmää meijän
huastelua, nii sanokee jotta,
myö osataa seleventee itekul-
lekkii asijoitte oekee laeta.

Pentti Pekkarinen
Riihipellontie 14

77700 RAUTALAMPI
puh. (017) 530 203

Talven selkä on jo taittu-
massa ja pian muuttolinnut
aloittavat keväisen paluunsa
meidän iloksemme, kun kir-
joitan tätä kirjoitelmaani.
Kaikesta huolimatta ajatuk-
seni pyörivät tulevassa kesäs-
sä ja elnnenkaikkea sukuseu-
ramme tulevissa sukujuhlis-
samme. Juhlien järjestelyjen
vuoksi juhlatoimikunta on
ehtinyt kokoontua kuluvan
talven aikana neljä eri kertaa.
Tällä erää kesän juhlamme
ovat jo pääpiirteissään koos-
sa, jotenka voimme levollisi-
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Helvi Pekkorisen
muistolle
Helvi Morio Pekkorinen syn-
tyi Kuopiosso 207. 1920
iä kuoli I 5.6. I 996. Sonoi-
!in, ettö hönen törkein hor-
rostuksenso oli Pekkorinen-
suvun tutkiminen, ioto hön
horrostikin vuosikvmmenet.
Hön oli sukuneuvo(ton iösen
vuosino l980-,l984 sekö
r 985-r 993.
Helvi Pekkorinen horrosti
mvös kösitöitö io mooloo-
misto sekö toistån ihmisten
outtomistc. Hön osollistui
mm. sukuseuron orpoioisten
iöriestömiseen.
Helvi Pekkorinen teki elö-
möntyönsö Osuusliikkeen
oolvdluksesso. Konttorioööl-
likön toimesto hön iöi inyös
elökkeelle.

Luonteeltoon Helvi Pekkori-
nen oli vokovomielinen ihmi-
nen. Hön kuului Kuooion
Mormoniseurokuntoon' sen
oerustomisesio löhtien. Seu-
i'okunnon toimintoon hon
myös uhrosi suuren oson
voimistoon.
Vilho Pekkorinen, veli

Siilinjärvi kutsuu sukujuhlille
Pekkaristen suku kokoon-

ttru tänä kesänä vrettimään :u-
kujuhliaan Siilinjärve1le, Vuo-
relan Kuntoutuskeskus Kun-
nonpaikkaan. Kallaveden ran-
nassa. aivan viitostien lähei-
syydessä sijaitseva Kunnon-
puik-[.a täytty) Pek].arisista
heinäkuun I 9. 20. päir ä.

Yhteisen viikonlopun viet-
to aloitetaan lauantaina 19.7.
kello 10.00 sukuseuran tarjo-
amilla tuiokahveilla. Kahvitte-
lun lomassa kuullaan ja näh-
dään tarkemmin esittelyä Kun-
nonpaikan tarjoamista palve-
luista. Kello 1i.00 lähderään
linja-autolla opastetulle koti-
seuturetkelle, j onka pääkohtei-
na o\at tutustuminen kemian-
teollisuuteen Kemiran tehtaal-
la sekä kä1 nti Pöljän kotiseutu-
museossa.

Kierroksella tutustumme
mvös Siilinjärven kirkkoon ja
samassa yhteydessä laskemme
seppeleen sankarihaudoille.
Ajelemme myös maisemissa.
joista Siilinjärven PekJ<aristen

sukuhaarat ovat lähtöisin:
Kasurilan. Kuuslahden ja Räi-
män kylissä. Retkellä kuulem-
me tietysti runsaasti tietoa Sii-

linjzirven kunnan menneisyy-
destä, nykyisyydestä ja kehi-
tyksestä. Kiertoajelun kesto on
noin neljä tuntia, ja siihen osal-
listuvilta aikuisilta peritään il-
moittautumisen yhteydessä 20
markkaa. Maksu sisältää kier-
toajelun lisäksi oppaan palve-
lut ja pääsymaksut.

Kotiseuturetken iälkeen on
hetkinen Yapaata aikaa käytet-
tävissä esim. ruokailuun ennen
I 7,30 alkavaa sukukokoustaja
Pekkaristen illanviettoa. Ilta-
ohjelmasta vastaavat taattuun
Pekkaris-laatuun kootut peli-
manniporukat. Iltaa on mah-
dollisuus myös pitkittää Kun-
nonpaikan ravintolan tarjo-
aman ohjelman parissa.

Sunnuntaina sukuiuhla
Sunnuntaiaamuna kokoon-

numme yhteen kirkkoon käve-
lymatkaa varten. Kunnonpai-
kasta on matkaaVuorelan kirk-
koon noin kilometri, joten ha-
lutessaan saa toki turvautua
autokyytiinkin. Pekkaristen
juhlajumalanpalvelus alkaa
kello 10.00 ja sen toimittaa
Helsingin Agricolan kirkko-
herra Matti Pekkarinen.

Jumalanpalveluksen jä1-

keen on jälleen varattu ruokai-
luaikaa ennen kello 13.00 alka-
vaa sukujuhlaa. Sukujuhlassa
sukelletaankin syvä11e savolai-
suuteen. kun Maija Pekkarinen
kertoo savolaisesta ruokape-
rinteestä ja kirjailija Pirkko
Pekkarinen puhuu savolaisesta
luonnosta kirj ailijoiden kuvaa-
mana. Lisäksi ohjelmassa on
mm. loruja ja musiikillista tar-
jontaa.

Helppo tulla
Siilinjåirvi sijaitsee hyvien

liikenneyhteyksien var:rella.
Kuopiosta matka taittuu uutta
moottoritietä pitkin. Kunnasta
Iöytyvät myös Rissalan lento-
kenttä ja Savonradan Siilinjiir-
ven asema. Veneilijät voivat
rantautua suoraan Kuntoutu-
miskeskuksen vierasvenesata-
maan.

Järjestelyiden takia suku-
juhlille saapuvien toivotaan pi-
rauttavan ennakkoon Pentti
Pekkariselle puh. (017) 530
203 tai Olavi Pekkariselle puh.
(014) s72 s39.

Kunnonpaikka sijaitsee Kallaveden rannalla \hltatie 5:n välittömässä läheis1-ydessä. Kuopion keskustas-
ta matkaa Kunnonpaikkaan on klmmenen kilometriä.

Sukuseura Pekkarinen
ry:n jäsenlehti

Nro 8, painos 500 kpl
Jäsenmaksu: 60,-
Tilinumero:
5s2001-26341

Päätoimittaja:
Hanna-Kaisa Pekkarinen
Kallentie 12 B

40270 PALOKKA
puh. (014) 3782336
Toimitus:
sukuneuvosto
Julkaisija:
Sukuseura
Pekkarinen ry

Ladonta/painatus:
Kari Lajaste/
Painovalmiste Ky
Helsinki 1997

Kannen kuva:
Kristiina Hemminki
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Sukukirja lV päättää Laurin tutkimusurakan
Lauri Pekkarinen aikoo nyt antaa aikaa itselleen

Kymmenen vuotta Pekka-
risten sukututkimuksen parissa
töitä tehnyt Lauri Pekkarinen
sanoo vakaasti päättäneensä
lopettaa selvitystyönsä neljän-
nen sukukirj amme julkaisemi-
seen.

- Aina jossain vaiheessa
tutkimus on katkaistava, muu-
ten työ olisi lopuron. Ei ikä riit-
täisi kaiken haravoimiseen,
Lauri sanoo ja aikoo jatkossa
antaa aikaa enemmille päiväu-
nille ja lastenhoidolle. Näistä
ensimmäistä haittaavat ja jä1-
kimmäisestä pitävät huolen
lasten, Jussin ja Helenan jälki-
kasvu.

Aivan tosissaan Lauri ei
toki sukututkimusharrastus-
taan ole jättämässä, vaikka
Pekkaristen suku onkin nyt
jäämässä taakse. Uusia selvit-
telyn kohteita ovat Laurin äi-
din suvut Taskinen ja Mietti
nen sekä isän äidin suku eli
Holopaiset.

- Sukutukimus pitää vir-
keänä. Se on kuin palapeiin
täyttämistä. Olen tutustunut
Kuopioon oman suvun kautta
ja sitten työ laajeni Pohjois-
Karjalaan. Selvitysmatkoja
olen tehnyt siellä Lieksaan,
Kontiolahdelle ja Juukaan.

Sukututkijan tärkeimpiä
lähteitä ovat kirkonkirjat, jois-
ta kirkkoherranvirastot ovat
auliisti Iähetelleet tietoja. Kan-
sallisarkistosta eli entisestä
valtionarkistosta löytyy henki-
kirjoja nykyisin noin 1960
vuoteen asti.

lnnostus alkoi
Larukasta

Alunperin Lauri Pekkari-
sen vei sukutukimuksen pariin
omaan etunimeensä liittynyt
tarina.

-Innostuin selvittämään
pitikö paikkaansa, kun kasteti-
laisuudessani pappi oli kysy-
nyt pojalle nimeä, oli vanha
setäni sanonut: "Larukka - se

on vanha nimi, ruotusotilaan
mukaan." Pappi oli vastannut,
ettei sellaista nimeä ole alla-
kassa, laitetaan Lauri.

Sukututkimuksen ansions-
ta selvisi, että Larukka oli tosi-
aan ollut kaukainen esi-isä, oi-
keammin sotilas Lars Lax. Lar-

Lauri Pekkarisen taustalla komeilee Aune-vaimon suvunpuu. Koi-
viston Kurki-suku on eräs Suomen parhaista sukututkimuksista,
joten tavoiteltavaa Pekkaristen sukututkijoilla vielä on.

että kirjat siten tukevat toisi-
aan.

-Juurikkamäestä minulla
on olemassa valokuvia. ia
muistakin haaroista valokuvat
ovat kirjaan tervetulleita.

Pari vuotta sitten Pekkari-
sia houkuteltiin lähettämään
sukutietolomakkeita lupaa-
malla palkkioksi tiedot omasta
sukupuusta. Muutamaa suku-
tietolomakkeen lähettänyttä
Lauri Pekkarinen ei kuiten-
kaan saanut yhdistettyä tausta-
ansa. Muutoinkin sukutietojen
lähettäminen olisi saanut olla
aktiivisempaa, si1lä se olisi
auttanut paitsi tietojen keruuta
myös sukukirjan julkaisemis-
ta.

Tietosuojalakiin tullut
muutos oli Laurille, kuten
muillekin sukututkijoille, to-
dellinen pettymys. Nyt olisikin
ensiarvoisen tärkeää, että kaik-
ki Pekkaris-sukuiset saisivat
tiedon kirjan julkaisemisesta ja
että he itse tarkistaisivat kir-
jaan tulevat tietonsa. Sukuseu-
ralla ei ole mahdollisuuksia il-
moittaa ennakolta tietoja jokai-
selle kirjassa mainitulle, kuten
laki kirjaimellisesti otettuna
vaatisi. Halutessaan omien tie-
tojen julkaisemisen voi myös
kieltää.

sin perilliset ottivat käyttöön
nimen Pekkarinen, samoin
kuin Larsin veli, Mikko. Kol-
mas velieksistä oli Pål Holm
eli Paavo, jonka perillisistä osa
on muuttanut sukunimiään
mm. Honkalammeksi, Pajamä-
eksi ja Saaririnteeksi, vaikka
siis ovatkin samaa sukujuurla
Pekkaristen kanssa.

Pakkasta ja voileipiä
Koska Keski-Suomen Pek-

kariset olivat vailla vastuullista
sukututkijaa, otti Lauri Pekka-
rinen harteilleen myös tämän,
hyvin laajan sukuhaaran tutki-
misen. Keski-Suomeen Lauri
teki kolme hyvin onnistunutta
tutkimusmatkaa. Ensimmäisil-
1ä ker:roilla kohteina olivat Ki-
vijiirvi ja Kinnula, kolmannel-
la Viitasaari ja Pihtipudas.
Vaikka Lauri kuvaileekin reis-
suja mukaviksi, mahtuu mu-
kaan myös karuja hetkiä.

- Kun tulin linja-autolla
Viitasaarelle, oli kylmä pakka-
silta. Linja-auton kuljettaja ke-
hoitti ottamaan taksin Pihku-

riin, mutta takseja ei näkynyt
missään. Siinä minä värjöttelin
autiolla ja tyhjällä asemalla,
kunnes linja-auton kuski pyysi
asemalla ollutta pakettiauton
kuljettajanaista "pelastamaan
vanhan miesparan pakkases-
ta". Nainen veikin minut Ho-
telli Pihkuriin. jossa olin ainut
vieras. Niinpä minulle ei luvat-
tu aamiaista, vaan sain keitti-
men ja voileipiä ja laittaa itse
aamiaiseni. Aamulla kuitenkin
oltiin reippaana valmiina suun-
taamaan kirkkoherranviras-
toon.

Tietoja ehtii vielä
tarkastaa

Sukukirja IV:een Lauri
Pekkarinen on selvittänyt Kes-
ki-Suomen Pekkaristen lisäksi
Juurikkamäen, Pohjois-Karja-
lan ja Tuusnimen sukuhaarat.
Keski-Suomen osalta ongel-
mia tuotti se, että Pihtiputaalta
puuttuvat kirkonkirjat vuosilta
1800-1880. Lauri on kirjoitta-
nut osuutensa niin, että tiedot
pohjaavat Sukukirja ITT:een ja

LAURI PEKKARINEN
. syntynyt 1924 pahnan-
pohjimnaisena 12-lapsi-
seen maanviljelijäperhee-
seen Tuusniemen Juurik-
kamäessä.
. kävi kansakoulun alku-
osan Juurikkamäessä, siir-
tyi Kuopion lyseon kautta
oppikouluun Helsinkiin ja
julistettiin sotaylioppilaak-
si 1943.
. asunut vuodesta 1936
Helsingisså, viettää kesåt
kotona Juurikkamäessä,
. valmistui kemistiksi 1951,
väitteli tohtoriksi 1954 1a
nimitetiin Helsingin yli-
opiston dosentiksi 1962.
. työskenteli Helsingin yli-
opiston kemian laitoksella,
1957-58 tutkijana USA:ssa

1a 1959-87 OTK:ssa labora-
toriopäåilikkönä.
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Päivä palstoi Pihtiputaalla
Reilu linja-autolastillinen

Pekkarisia kokoontui viime
kesäiseen vuosikokoukseen
Pihtiputaalle, Kolimajärven
rannalle. Kunnanjohtaja Heik-
ki Aurasmaa toi kokousväelle
kunnan tervehdyksen todeten
samalla itsekin melkein kuulu-
vansa sukuun. sillä hän toimi
aikoinaan ministeri Mauri Pek-
karisen erityisavustajana.
Heikki Aurasmaa toimii itse
myös sukuseuratoi mi nnassa ja
on Keski-Suomen Argillande-
rit seuran perustaja.

Sukuseuramme puheenjoh-
taja Olavi Pekkarinen pohti
avauspuheessaan sitä, onko
olemassa j onkunlaista "Pekka-
risten perusolemusta" ja jääkö
tasapäistävässä yhteiskunnas-
sa yleensäkään tilaa luonteelle.
Pekkaristen perusluonnetta ei
Olavi lähtenyt kuvailemaan,
mutta nosti esimerkiksi suku-
seuran perustajiin kuuluneen
Aimo Pekkarisen, josta Leiras
on julkaissut hyvin persoonal-
lisuutta valaisevan teoksen
"Muistikuvissa Aimo Pekkari-
nen".

Kokousasiat Pihtiputaalla
käytiin sukkelasti Iäpi. Keik-
kakiireiden takia sivuun j äävän
Sakari Pekkarisen tilalle suku-
neuvostoon valittiin Markku
Pekkarinen Äänekoskelta. Al-
kaneen vuoden tärkeimmäksi
tapahtumaksi nousee joka kol-
mas vuosi pidettävät sukujuh-
lat, jotka pidetään Siilinjärvel-
lä, Vuorelan kuntoutuskeskuk-
sessa heinäkuussa.

Kokouspäivän ohjelmatar-
jonnasta vastasivat kinnulalai-
set Paavo ja Paavon pojat eli
Sakari, Esko ja Seppo Pekkari-
nen. Paavon lasten jälkikasvua
edustivat myös Jatta Voutila ja
Marko Pekkarinen sekä eri-
tyistä ihastusta herättänyt 6-
vuotias Tatu Pekkarinen. Tatu
valloitti kokousväen laulullaan
ja haitarin soitollaanja pisti 1o-

puksi kunnon pelimannin ta-
paan hatun kiertämään yleisön
joukkoon.

Keittolautasen kautta suku
siirtyi linja-autoon, joka kul-
jetti väen tutustumaan keski-
suomalaiseen Pihtiputaan kun-

Tatu ja Marko Pekkarinen viih-
dyttivät sukuseuralaisia Pihti-
putaalla. Taustalla myhäilee
setä Sakari.

taan. Kunta on kuulu mm. Tah-
ko Pihkalasta ja Keihäskarne-
vaaleista. Savon ja Hämeen ra-
jamailla sijaitseva pitäjä on
päässyt osalliseksi rajariidois-
ta. mutta siellä sijaitsee myös
kolmen lälinin rajapyykkinä
oleva Rillankivi, jonka kautta
aikoinaan kulki Plihkinäsaaren
rauhan raja. Pihtipudas on
myös maan suurinta asutustila-
aluetta. Kunnan pinta-alasta
asutustiloja on kolmasosa, yh-
teensä yli 350 tilaa. Asuttami-
sen takia kuivattiin kaksi jär-
veäkin pelloiksi.

Kienoajelun päätteeksi o1i

aikaa tehdä ostoksia mm. ke-
raamiikan ja nahkalaukkujen
tehtaanmyymälöissä Putaan-
portin teollisuusalueella. Lo-
puksi kokonnuttiin vielä lettu-
kahveille suoramyntiaitalle.
Näin oli jälleen vietetty kesäi-
nen ja päivänpaisteinen päivä
"koko suvun voimin".

Ainot, vaan ei ainokaiset. Saman pöydän ääreen kokoontuivat Aino
Pekkariset Korpilahdelta, Jyväskylästä ja Helsingistä sekä Aino
Saastamoinen os. Pekkarinen Pyhäjärveltä.

Kirjoituskilpailu
suvusta

Suvun suuri kertomus-
kirjoituskilpailu etsii su-
kuun ja perheeseen liitty-
vää muistitietoa itsenäisen
Suomen ajoilta. Valtakun-
nallinen kilpailu on kaikil-
le avoin ja se kestää elo-
kuun loppuun saakka. Kil-
pailun järjestävät Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seu-
ran kansanrunousarkisto
ja Suomi 80 vuotta -toimi-
kunta yhdessä Kalevalais-
ten Naisten Liiton ja Suo-
men Kotiseutuliiton kans-
sa.

Ki I pakirjoittaj ien toivo-
taan pohtivan teksteis-
sään esimerkiksi suvun ja
perheen historiaa ja sen
merkitystä, sukupolvien
kertomuksia muunmuassa
yhteiskunnallisista muu-
toksista, suvun ratkaisevia
vaiheita iloineen ja mur-
heinen, suvun ylläpitämiä
tapoja, arvoja ja toiminta-
malleja sekä näihin liitty-
viä ristiriitoja, naisten ja
miesten sukutunnetta se-
kä eläviä ja edesmenneitä
sankareita tai suvun "mus-
tia lampaita".

Kirjoitukset tulee lä-
hettää elokuun loppuun
mennessä osoitteeseen
Suomalaisen Kirjallisuu-
den Seura, Kansanrunous-
arkisto, PL 259, 001 71 Hel-
sinki. Kuoreen kirjoitetaan
nimi, osoite sekä tunnus
"Suvun suuri kertomus".
Kilpailussa jaetaan raha- ja
kirjapalki ntoja, ja tulokset
j u I kistetaa n itsenä isyyspä i-
vän tuntumassa. Saatu ai-
neisto jää tutkijoiden
käyttöön ja siitä julkais-
taan myöhemmin kokoo-
mateos.

Tule
mukaan

sukuseuraan!

Sukuseurassa
olet yksi
meistä.

Tullaan tutuiksi
EM U-professori kinnulalaisia

EMU-työryhmän puheenjohtajana kevään esillä ollut Jukka
Pekkarinen (s. -47) on syntyjään Kinnulasta, Mlikelän Jalmarin ja
Ailin poika. Tällä hetkellä Jukka Pekkarinen toimii Helsingin
kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen professorina. josta pa-
laa varsinaiseen työhönsä Palkansaajien Tutkimuslaitoksen johta-
jaksi elokuussa.

Jukka Pekkarisen perheeseen kuuluvat Ritva-vaimo sekä lap-
set Tuomas, Laura, Elina ja Sanna. Vapaa-ajallaan Jukka Pekkari-
nen mielellään lukee, lenkkeilee tai harrastaa muuta liikuntaa.

Jukka Pekkarinen on pääministeri Lipposen talouspoliittinen
keskustelukumppani ja neuvonantaja. Hiin oli laatimassa hallituk-
sen talouspoliittista ohjelmaa sekäjäsenenäAhtisaaren työllisyys-
työryhmässä.
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Sukuneuvoston kasvoja

Markku pitää luovasta
ravintolatyöstä

Viime kesän vuosikokouk-
sessa uudeksi jäseneksi suku-
neuvostoon valittiin Markku
Pekkarinen Äänekosken Pa-
rantalasta. Markku on lähtöisin
Kinnulasta, josta hän on työn
mukana matkannut Pihtipu-
taan ja Viitasaaren kautta Ää-
nekoskelle. Markku työskente-
lee ravintolapäällikkönä ääne-
koskelaisessa Mosquiro-ravin-
tolassa, ja sanoo viihtyvänsä
haasteellisessa työssään, jossa
on koko ajan luotava uutta.

- Työssä on perusrutiinit.
mutta on oltava myös vara-
suunnitelmat aina mietittynä.
Jatkuva muutos ja vääntökin
on luovuutta, Markku sanoo.
Pari vuotta sitten myös ravin-
tola-alalla oli hiljaista, mutta
nyt katsotaan hyvin luottavai-
sesti kohti tulevaa.

- Suunta on selvästi ylös-
päin. Markku Pekkarinen in-
nostuu kertaamaan viime
vuonna kolminkertaistunutta
nettotulosta sekä tiloissa tehty-
jä muutoksia. Mosquiton yhte-
ydessä on pub ja ruokaravinto-
la sekä vieressä sa-
man ketjun disko.
Markku vakuuttaa-
kin, että kokonai-
suus on koko poh-
joisen Keski-Suo-
men suosituin illan-
viettopaikka. Par-
haimpina tapahtu-
ma-iltoina paikka
kokoaa asiakkaita
jopa tuhatkunta.

- Valttejamme
ovat palvelu, hyvä
tunnelma ja ei-pe-
rinteisyys, siis siten,
että ravintolasalissa
olisi valkoiset pöytä-
liinat.

Mosquitossa ei
tosiaankaan ole val-
koisia liinoja, vaan
sisustuksessa ravin-
tolapäällikkön saa-
nut toteuttaa villejä ideoitaan.
Tunnelma on rakennettu har-
mailla ladon seinillä, pöllijak-
karoilla ja meksikolaistyylisil-
1ä koristemaalauksilla. Seinillä
komeilee intiaanipäällikön ku-
via ja baaritiskillä voi kavuta

satuloidun puuratsun selkään.

Luovuuttaan Markku pur-
kaa myös vapaa-aikanaan tart-
tumalla öl.jyvärisiveltimeen.
Kahdessakymmenessä vuo-
dessa Markku on maalannut
satoja tauluja, vaikka sanoo-
kin, että aiheen löytäminen ja
miettiminen vaatii paljon ai-
kaa. Nykyisin tauluja syntyy
muutama vuodessa. lähinnä
syntymäpäivä- tai vuosipäivä-
lahjoiksi.

Sukuneuvostoon Markku
lähri mielellään, sillä hän on
ollut kiinnostunut sukuasioista
"pienen ikänsä". Omaa suku-
puutaankin Markku on koon-
nut. Aidin puolelta tietojen ke-
rääminen on ollut helppoa, sil-
lä Lepinsalon suku (entinen
Sneck) on löytynyt kansista jo
pirkään.

PekkarisLen sukukirjan te-
koon Markun perhe pääsee pis-
tämään sormensa ihan kirjai-
mellisesti. sillä Leena-vaimo
on luvannut puhtaaksikirjoit-
taa eri tutkijoiden tekemät
tekstit. l2-vuotias Tommikin

Markku Pekkarinen on sukuneuvoston tuo-
rein jäsen.

Sukuneuvoston kokoonpano 1 gg7

Alh. vas. Hanna-Kaisa, Marja-Liisa, sihteeri pentti, pj.
Olavi ja Helge. Ylh. vas. Kalervo, Kauko, Eino ja varapj.
Vilho. Kuvasta puuttuvat Marianna Huttunen, Matii
Pekkarinen ja Markku Pekkarinen.

Olavi Pekkarinen
puheenjohtaja

Vilho Pekkarinen
varapuheenjohtaja

Pentti Pekkarinen
sihteeri

Marianna Huttunen

Eino Pekkarinen

Hanna Pekkarinen

Helge Pekkarinen

Kalervo Pekkarinen

Kauko Pekkarinen

Marja-Liisa Pekkarinen

Matti Pekkarinen

Markku Pekkarinen

Kustaantie 38
44500 Viitasaari
puh. (01a) 572s39
Lohkotie 3-7
76150 Pieksämäki
puh. (01s) 613 332
Riihipellontie 14
77700 Rautalampi
puh. (017) s30 203
Kirkkkokatu 26 A2
70100 Kuopio
puh. (017) 2626 079
Saihokatu 1 A 18
40630 jyväskylä
puh. (014) 2s3 429
Kallentie 12 B
40270 Palokka
puh. (014) 3782336
Professorintie 8 A 9
00330 Helsinki
puh. (09) 483 858
Emännäntie 3-5 H 109
40740 Jyväskylä
puh. (014) 2s3 s9s
Kp2
44300 Kannonkoski
puh. (01a) 4s7 12s
Tervassalontie 229
71310 Vehmersalmi
puh. (017) 3851 187
Matinkuja 2
41800 Korpilahti
puh. (014) 821 874
Pirttiläntie 9
44190 Parantala
puh. (01a) s83 448

Pikku-uutisia
Tasava I la n presidentti on myöntä nyt seu ra ku ntaneuvok-

sen arvon Pentti Pekkariselle Rautalammilta. 29. marras-
kuuta 1996 myönnetty nimitys on harvinainen, ja sen myön-
tämiseen vaikuttavat seurakunnallisten ansi6iden liiaksi
muu yhteiskunnallinen toiminta.

Eläke-Sa mmon ha I I itus on nim ittänyt markkinoi ntijohta-
ja Sakari Pekkarisen yhtiön yhteysjohtajaksi viime lokåkuus-
ta alkaen- Hänen pääasiallisena tehtävänään on hoitaa yh-
tiön yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteita.

saattaa päästä kaveriksi näpyt-
tämään, sillä hän on kiinnostu-
nut mm. historiasta. Markun ja
Leenan poikaparven täydentä-
vät S-vuotias Teemu.ja 3-vuo-
tias Tuukka.
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Sukupolvien ketju kiehtoo kirjailijaa
lhminen löytää itsensä suvustaan

- Asiat, joista puhutaan tai
ei puhuta vaikuttavat sukupol-
vien takaa. Se on hyvin kiehto-
vaa, aloittaa kirjailija Pirkko
Pekkarinen heti johdettuaan
vieraansa keskellä Helsinkiä
sijaitsevan pappilakotinsa sa-
linpöytään.

- OIen turkinul sukuja ja
miettinyt, mitä suku merkitsee
ihmiselle. Suku voi olla rasi-
tus, jos suku on dominoiva,
mutta se on myös voima ja
tuki. Ilman perhettä ihminen
on yksin, lastu laineilla heitel-
tävänä.

Pirkko Pekkarinen sanoo
olevansa sukuidean lumoissa,
ja sen huomaa. Hän pohtii suo-
malaisuutta ja toteaa kansam-
me olevan sekoirus monelta
kolkalta tulleita ihmisiä.

- Tutkiessani Novgorodin
historiaa, oli hyvin mielenkiin-
toista huomata, että Venäjäilä
asuivat alunperin suomalais-
ugrilaiset kansat. Venäldiset
ovat tulleet vasta myöhemmin.
Alkuperä minua Pekkarisissa-
kin kiehtoo, Pirkko kertoo ja
ottaa esimerkiksi oman sukun-
sa miehistä poikansa, appensa
ja Matti-puolisonsa serkun,
jotka kaikki ovat tummia, ke1-
lertävä ihoisia ja ruskettues-
saan hyvin ulkomaalaisen nä-
köisiä.

- Työkaverini sanoi, että he
voisivat olla l2ihtöisin Bysan-
tista, Pirkko sanoo salaperäi-
sesti hymyillen ja jatkaa usko-
vansa siihen, että Lulevaisuu-
dessa DNA-tutkimus tuo esiin
yllätyksiä kansojen alkuperäs-
tä.

Taustat kiinnostavat
Pirkko Pekkarinen itse ku-

vailee Pekkarisia taiteellisiksi,
musikaalisiksi, charmikkaiksi,
karismaattisiksi ja kaiken kaik-
kiaan hurmaaviksi ihmisiksi,
joten heissä on oltava jotakin
etelämaista.

- Ihastuin Mattiin ensin ul-
konäöltä. Kirj oitin päiviikirj aa-
ni: "Näin kirjakaupassa Matti
Pekkarisen ia aion mennä hä-
nen kanssaan naimisiin", Pirk-
ko muistelee Iisalmessa vietet-
tyjä nuoruusaikoja.

Ihmisten taustaan ja alku-
perään liittyvät asiat nousevat
esiin myös vapaana kirjailijana

toimivan Pirkko Pekkarisen
julkaistuista teoksista. Kolme-
osaisen Aurora-sarj an päähen-
kilö on suomalainen herrastyt-
tö, joka ajautuu palvelijaksi
Torontoon. Auroran kohtelu
vuosisadan alun edvardiaani-
sessa kartanossa muuttuu hä-
nen alkuperänsä selvittyä.
Pirkko Pekkarinen laittaakin
kirjoissaan palvelusväen ja
isäntäväen kohtaamaan toisen-
sa, mikä perinteisissä tyttökir-
joissa on ollut harvinaista. Sa-
malla hän osuu myös Suomes-
sa nyt ajankohtaiseen piikakes-
kusteluun.

- Suomessa palvelus- ja
isäntäväki olivat keskenään
hyvissä väleissä. Äitini oli
nuorena palvelustyttö ja her-
rasväen keittäjä, ja hän kertoi
usein tarinoita työpaikoistaan.
Tosin riippuihan kohtelu työ-
paikastakin.

Kanada teki kirjailijan
Aurora-sarja sijoittuu ajal-

lisesti ruosisadan alun Kana-
daan ja sortovuosien Suomeen.
Pirkko Pekkarinen on nähnyt
erityisesti vaivaa, että histori-
alliset faktat ovat kirjoissa
mahdoliisimman täsmäl1isiä.

- Aikakauden oiojen sel-
vittämisessä oli hirmuinen tut-
kimustyö. Luin sitä varten tois-
tasataa kirjaa. Museoista oli
suuri apu, tarkastin sieltä tieto-
ja lehmän nimistä alkaen, Pirk-
ko Pekkarinen kerloo.

Siirtolaistytön tuntemuksia
Pirkko Pekkarinen pystyi ku-
vailemaan omienkin kokemus-
tensa perusteella, sillä hän asui
perheineen Kahadassa liki
kymmenen vuotta. Kanadassa
syntyi myös alku kirjoittajan
uralle. Ensin Pirkko Pekkari-
nen kirjoitti kolumneja paikal-
liseen kanadansuomalaiseen
viikkolehteen ja läherti juttuja
omien sanojensa mukaan "kai-
kista mahdollisista aiheista"
suomalaisiin lehtiin.

- Kerran sitten näin edes-
säni tytön, kuin viirillisen holo-
grammin, ja ajattelin kukahan
hän on. Annoin tytölle anoppi-
ni mukaan nimeksi Aurora,
joka on hyvin monikulttuuri-
nen nimi, ja se 1ähti työstä-
mään tarinaa eteenpäin. Aluksi
pelkäsin, ettei kirjoja julkaista

Pirkko Pekkarinen Aurora-sarjan nukkehahmojen lidan ja Auroran
kanssa. Pirkko Pekkarinen on löytänyt sukututkimuksen avulla it-
sestään ja suvustaan sekä palvelus- että herrasväkeä. Nuket on val-
mistanut Jaana Perttuli.

Suomessa, koska ne kertovat
sortovuosista. 9O-luvun alussa
oli kuitenkin ehtinyt tapahtua
suuri muutos ja ilmapiiri Suo-
messakin vapautunut.

Jälkeläisten vaisto
Pirkko Pekkarinen on kiin-

nostunut murroskausista. Hän-
tä kiinnostaisi paneutua 1500-
lukuun ja keski-ajan vaihtumi-
seen renesanssin aikaan. Auro-
ra-sarjalle saattaa myös joskus
tulla sisarsarja, mutta kiirettä
Pirkko ei nyt kirjoittamisella
pidä.

- Aiheita olisi suunnatto-
masti. Kirjoittamisessa on se

etu, että ikä ei haittaal Itse asi-
assa minulla on nyt ihanneti-
lanne, kun lapset ovat aikuisia
ja perhe tukee työtiini. En silti
hätäile seuraavan kirjan ilmes-
tymistä.

Myös sukuaihe Pirkkoa
kiinnostaa. si11ä sota-aikana
mummolassa vietetty aika on
jättänyt mielikuvia, .jotka hän
haluaisi tallentaa paperille.
Mielessä onkin romaani omas-

ta ukista, suksimestari Jaakko
Rytkösestä.

- Uskon, että jälkeläiset
vaistoavat alitajuisesti suvun
asioita, niitä joista puhutaan
tietyllä sävyllä ja niitä, joista ei
puhuta lainkaan. Sukuni tutki-
mus muutti minunkin maail-
mankuvaani. Luulin taustani
olevan köyhä, mutta paljastui-
kin. että sukuni oli Savon en-
simmäisiä asuttajia ja he piti-
vät hallussaan 25 000 hehtaa-
rin, siis läänin kokoista maa-
alaa. Se selitti paljon salaperäi-
sen isoisäni ulkoniiköä ja luon-
netta.

-Suosittelen sukututki-
musta kaikille. Sen avulla löy-
tää itsensä.

Pirkko Pekkarinen on itse
tottunut asumaan suvun kans-
sa. Suurperheen hän kokee tär-
keänä ja rikastuttavana, vaik-
kakin hienotunteisuutta ja so-
siaalisuutta vaativana.

- Ikä ei merkitse, vaan se,
millainen ihminen on ja mistä
hän on kiinnostunut, Pirkko
Pekkarinen sanoo.
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Meitä Kinnulan serkkupoi-
kia, "Juna-Pekkarisia", on ny-

§isin viisitoista. Viime kesään
asti meitä oli kuusitoista, mutta
Vilho on poisnukkunut. Tyttö-
serkkuja on enempi. Nämä ser-

kut koostuu kuuden veljeksen
pojista. Juhon poikia ovat Nii-
1o ja Heino, Immanuelin poikia
Vilho, Eino, Armi jaAllan. Ei-
non pojat ovat nimeltään Ar-
mas, Aimo ia Aulis, Eliaksen
poika on Mauno, Joosepin po-
jat Olavi ja Raimo sekä Iston
pojat Toivo. Olavi. Kalervo ja
Tapio. Lapsina on kuollut neljä
serkkupoikaa.

Serkut kuuluu tavallaan
kahteen ikäryhmään. Vanhem-
paa ikäryhmää, johon itse kuu-
lun, on syntymävuodet 1922-
29 ja nuorempaa ryhmää vuo-
sina 1937-51 syntyneet. Että
lapsuuden leikit ja nuorukais-
vuodet vietimme eri aikaan.
Me vanhempi ryhmä elimme
lapsuuden ja nuoruuden ennen
sota-aikaa ja e1ämä oli aika ko-
rutonta veffattuna nykyaikaan.
Leikit ja urheilut oli päineen
keksiträvä. ei ollut ohjaajia. ei

ollut jääkiekko- ja pesäpallo-
otteluita, eikä ollut monenkir-
javia urheilutamineita. Jdrven-
jäällä oli jääkiikku, jota pyöri-
tettiin vuoron perään. Yksi is-
tui kyydissä pienessä kelkassa.
Siinä "hattuun tuuli vaikka oli
lätsä päässä".

Hiihtokilpailussa niin kou-
lussa kuin pihoissakin vaate-
tuksena oli sarkahousut ja pu-
sero yllä ja pieksut jalassa.
Suksissa oli nahkavarpaalliset
siteet. Kuitenkin aina joku
voitti, minä en koskaan, en o1-

lut toinenkaan. Kerran oli Pel-

tolan pihassa hiihdon låihtö-
paikka. Juho-setä antoi Ame-
riikka-kellonsa, jolla saa ajan
ottaa. Siinä ennen lähtöä valit-
telimme, kun sukset on oijen-
neet. Silloin Niilo keksi suksen
paininpuun: heillä oli pieneksi
kulunut tahko, Niilo laittoi
suksen kärjen kylmiltään vesi-
ruuhen ja tahkon väliin ja ker-
ran pyöräytti, niin suksi poikki.
Kyllä siinä muutamat sukset
lyhennettiin ja painajalla oli
lystiä. Ei tainnut niistä hiihois-
ta tulla mitään.

Miikikilpailut pidettiin
meidiin riihimäessä, siihen ka-

sattiin lumesta iso hyppyri,
josta lensi muutaman metrin.
Taas joku ehdotti, että kun kat-
kaistaan sukset poikki heti siitä
.jalustan takaa, niin tulee puoli
metriä pitemmät hypyt. Jäi sii-
hen jalustan taakse viisi sent-
tiä, iohon naulattiin laudanpa-
1a, joka tasapainottaa suksen.

Sitten joukolla - ei "jäätä
särkemään". vaan suksia kat-
komaan. Ei se remontti muuta
auttanut kuin sen, että sukset
meni pilalle. Niitä sai kotona
piilottaa pitkään ja eihän niillä
hangella päässy, ne oli aina
pystyssä.

KesäI1ä urheiltiin myös
niinku kotipiirissä, pihoissa oli
korkeushyppytelineet ja pi-
tuutta hypättiin hiekkaläjään.
Sataametriä juostiin Peltolan ja
meidän välillä, Onnelan tiili-
1aanilla urheiltiin usein.

Sitten sodan aikana .ia sen
jälkeen tämä vanhempi ryhmä
alkoi miehistyä ja alkoi tosi
toimet. Tälle nuoremmalle

ryhmälle alkoi ne samat leikit
ja kujeet, elämänmeno muu-
tenkin kirkastua, alkoi nousu-
aika. Aika kului ja ajanmyötä
viimein olimme aikuisiässä.
Itse kukin etsi tehtäväänsä
omalla sarallaan ja urallaan.
Työammatteina olivat ja nuo-
remmalla ryhmällä vieläkin,
autoala, kauppa-ala, maanvil-
jelys, opettaja, rakennusala ja
tehdas. Yksi on sellaisessa teh-
taassa, missä tehdään "kos-
sua".

Noin puolet meistä asuu
muualla kuin Kinnulassa. Ja

saman velTan meitä on eläke-
iässä. Sanotaan että kerran
miesnä kahesti lasna; kohta saa

leikitja pelit ottaa uusiksi, jää-
kiekkomailan siiasta on vaan
väline, jota sanotaan kävelyke-
piksi. Näin on aika ollut ja
mennyt, siitä lapsuudesta maa-
ilman meno ja tyyli on oikein
paljon muuttunut. Täytyy vain
sanoa vaikka se lapsuus o1i ko-
rutonta, mutta kyllä se oli pa-
rasta aikaa.

Pekkariset kaikki tulukoa
joukolla sukujuhlaan Siilinj är-
velle, lehessämme tarkemmin
paikka ja aika. Näkemiin.

Eino Pekkarinen
Jyväskylä

Serkkupoiat

Kinnulan "Juna-Pekkaristen" serkkupoikia vuonna 1966 Elias-se-
dän hautajaisissa. Alh. vas. Aimo, Raimo, Mauno, Armas, Niilo,
Eino, Armi, Olavi ja Allan sylissään Reijo-poika. Ylhäällä oikealla
Esko Jämbäck.

Yksilöitten historiästa muodostuu kansan historia
Jokaisella sukuseuran jäse-

nellä on mahdollisuus tehdä
monenlaista suvun vaiheita va-
laisevaa selvitystyötä. Aivan
liihihistoriaan liittyvä, ja siksi
helppokin tehtävä on toimittaa
sukutietonsa seuran jäsenkor-
tistoon, jotta se pysyy ajanta-
salla. Pian julkaistava sukukir-
ja on puutteellinen niiden su-
kuhaarojen kohdalta, jotka ei-
vät itse ole hoitaneet tietojaan
ajan tasalle.

Ilmoituksen aika on, jos lä-
hisukuun on syntynyt jälkipol-
vea. on menty vihille, erottu tai

muutettu paikkakuntaa tai jos
suvun jäsen on kuollut. Hyvä
on tietenkin tarkastaa, onko su-
vustanne annettu tietoja rekis-
teriin alunperinkään, sillä su-
kututkijoiden kirkonkirjoista
keräämät tiedot ulottuvat tuo-
reimmillaan vain noin 1960-
luvun puoliväliin. Tietoja voi
tarkistaa esim. Lauri Pekkari-
selta puh. (09) 562 4146 tai
Helge Pekkariselta puh. (09)
483 858.

Myös suvun vaiheista ole-
vaa muistitietoa kannattaa kir-
joittaa ylös tai kerätä muiste-

loita ääninauhalle. Tarinoiden
ei tarvitse olla mitenkäiin ih-
meellisiä, esim. sukulaisuus-
suhteet, arjen työ ja juhlien
vietto, koulunkäynti, tapahtu-
mat ja mieleen jääneet henkilöt
tuovat persoonallista väriä ja
elävyyttä muuten ehkä unohtu-
vaan perimätietoon.

Suvun valokuvista kannat-
taa koota kokoelma. Samoin
vanhat asiakirjat, postikortit,
kirjeet ja lehtileikkeet ovat tu-
levaisuudessa rakkaita ja ehkä
arvokkaitakin muistoja jälki-
polvista. Perheitten hallussa

voi olla myös erilaisia vanhoja
esineitä, joihin liittyy tietoja ai-
kaisemmista omistajista tai jo-
kin tarina. Tällaiset tiedot on
hyvä tallentaa aivan kuten
muutkin perimätiedot. Esineen
voi myös valokuvata tai tallen-
taa sukuarkistoon piirroksen
muodossa.

Pekkaristen sukuseura ottaa
arkistoitavaksi j a talletettavaksi
sille låihetetyt tarinat ja kuvat.
Myös Pekkarinen-lehti julkai-
see mielellään eri perhearkisto-
jen helmiä, jolloin niistä pääsee

osalliseksi muukin suku.
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Pekkariset käräiillä I 7OO.
ia 18oo-luvuilla

Poimintoja Keski-Suo-
men Muurasjärven Pekkari-
sia koskeyista kihlakunnan-
oikeuksien pöytäkirjoista
vuodesta 1776 eteenpäin. Su-
Iuissa olevat numerot kerto-
vat kyseessä olevan henkilön
sijainnin sukukirja III:ssa.

Vuoden 1776 syyskiiräjillä
(§ 4) oli esillä asia, jossa Muu-
rasjärven taiolliset mm. Matti
Heikinpoika Pekkarinen (1.3.
2t ja yhtiömiesAntti Juhonpoi-
ka Pekkarinen (=Paananen)
syyfiivär Mikko Eliaanpoikaa
Kalajoelta siitä. että hän oli ra-
kentanut ilman kantajien lupaa
Särkimäki-nimisen maapaik-
kaan ja kaatanut puita heidän
mestästä. Mutta },fikolla ja hä-
nen veljellään Heikillä oli 1u-
pakirja kruunun uudisasuk-
kaaksi kyseessä olevalle alu-
eelle. Luvan oli antanut tarkas-
tuksen jälkeen herra kenraali-
luutnantti, maaherra. yliko-
mendantti, kuninkaallisen ma-
jesteetin miekkaritarikun-
nan suurristin komentaja, kor-
keasukuinen parooni Anders
Henric Ramsay.

Sinuttelun suhteen oli en-
nenvanhaan oltava hyvin varo-
vainen. Vuonna 1783 touko-
kuussa oli nimismies Jacob
Ticcander mennyt lautamies
Paavo Lökön kanssa viemään
kuninkaallisen majesteetin
käskynhaltij an välipäätöstä ta-
lon hallinnasta vanhalle talolli-
selle Matti Heikinpojalle
(l .3.2). Läsnä olivat pojat Mat-
ti (1.3.2.3) ja Paavo (1.3.2.4).
Päätös ei vanhaa Mattia miel-
lyttiinyt. Han oli korottanut ää-
nensä, käyttänyt pahatapaisia
sanoja ja lopulta sinutellut ni-
mismiestä. Seurauksena oli kä-
räjzireissu (v. 1783 syyskäräjät
§ 26). Sakkoja tuli yksi riikin-
Iaalari ja 32 killinkiä sekäjul-
kinen anteeksipyyntö nimis-
mies Ticcanderilta. minkä
Matti tekikin välittömästi.

Vänrikki Gustaf Adolf
Bröijer vuokrasi Paalalan Kau-
tiaistorpan Jöran Jöraninpojal-
le (3.3.1) 14.02.1185 jatorppa-
risopimus oli kiiräjillä v. 1192
(syyskäräjät § I 9). Torppariso-
pimus sisälsi vuokraehdot,
vuodesta 1787 lähtien oli vuo-
sittain annettava kaksi tynnyriä

ruista, yksi leiviskä (l lispund =
16 naulaa = n. 6,5 kg) voita ja
kaupungista oli tuotava rautaa
ym. tarpeellista sekä tehtävä
muutamia työpäiviä.

Jöran oli lapsen tunnusta-
misasioissa ktiräjillä moneen
otteeseen. Toisena osapuolena
oli Kaisa Tuomaantytär Paana-
nen (v. 1810 syyskäräjät § 1 12,
v. 1811 syyskäräjät § 66, v.
1812 talvikiiräjät § 60). Vuo-
den 1812 syyskäräjillä (§ 59ja
601 oli esillä perunkirjoitus ja
avioliittoaikomus. Jöran il-
moitti avioliittoaikeistaan Kai-
sa Paanasen kanssa. Kaisalta
puuttuivat tiedot kristinopista
ja se esti kuulutukset. Kaisa sai
todistuksen riittävistä opillisis-
ta tiedoista 13.09.1812, ja vih-
kiminen tapahtui marraskuun
l. päivänä v. 1812. Jöranin ja
Kaisan piti maksaa kirkolle 96
kopeekkaa tai tehdä vastaavas-
ri ryötä (v. 1813 talvikäräjär §

141).

Heikki Jöraninpoika (3.3.
2), sotilasnimeltään Wast, soti-
las Paavo Göök ja talollinen
Antti Hakkarainen olivat hel-
luntaina 1784 kirkkokortteris-
sa Matti Tenhusella. Siellä oli
viljelty vähän viinaakin. Antti
Hakkaraisen ja sotilaiden vä1il-
le syntyi riitaa. Riita-asia meni
kiiräjille ja asiaa jouduttiin se1-

vittämään useita kertoja. Heik-
ki ei aina saapunut edes käräjil-
le. joten siltavuoti Öhman jou-
tui hänet sinne noutamaan. Oi-
keus langetti Heikille tuomion
kolmen haavan aiheuttamises-
ta ja muista rikomuksista seu-
raavasti: haavoista tuli sakkoa
2 riikintaalaria ja 32 killinkiä,
Hakkaraiselle matkakorvausta
1 riikintaalari, joupumuksesta
1 riikintaalari 32 killinkiä, sa-
pattina tapahtuneista rikko-
muksista 3 riikintaalaria ja 16
killinkiä, yhteensä 8 riikintaa-
laria ja 32 killinkiä (1 taala-
ri=48 killinkiä, 1 killinki=l2
runstykkiä). Lisäksi Heikin
piti maksaa siltavuoti Öhma-
nille käräjille hakemisesta kor-
vausta I riikintaalari ja 8 killin-
kiä. Kirkkoreissu helluntaina
tuli Heikille kalliiksi (v. 178
syyskäräjät § 44, v. 1786 tal-
vikäräjät § 38, v. 1786 syyskä-
räjät§ 24,v.1181 talvikäräjät §
?q)

Simo Jöraninpoika Pekka-
rinen (3.3.4), sotilasnimeltäan
Kär, oli mikkelinpäivänä
vuonna 1785 laillisesti kihlan-
nut piika Kerttu Kumpulaisen.
Sotilas Heikki Heikki Frimo-
dig oli ollut puhemiehenä. Asia
oli jo kaksi kerlaa kirkossa
kuulutettu. mutta kolmannen
kuulutuksen Simo peruutti (v.
1786 talvikärajät 7 § 22). Hän
halusi erota Kertusta ja vaati
kihlalahjoja takaisin. Kertun
mielesta ei ollut syytä erota.
Lapsikin oli jo syntynyt. Asia
oli esillä monilla k?iräjillä (v.
1786 syyskäräjät § 50, v.1"787
talvikäräjät § 51 ja v. 1788 tal-
vikäräjät § 66). Näissä oikeu-
denkäynneissä olivat todistaj i-
na mm. apulaispastori, hyvin
kunnianarvoisa ja korkeasti
oppinut Johan Porthan, ker-
santti Carl Gustaf Schöneman
ja rummunlyöjä Samuel Roos.
Vänrikki Bröijer ja kapteeni
Lode mainitaan myös asiakir-
joissa. Käräjöinti sai lopulta
onnellisen päätöksen, Kerltu ja
Simo vihittiin v.1192.

Vuoden 1789 syyskåirajillä
(§ 47) oli esillä uudisasukas
Paavo Kallio-Pekkarisen =
Paavo Matinpojan (1.3.2.4)
vaatimus saada osuus peltojen
tuotosta kesälrid 11 89. Käräjillä
ilmeni. että veljekset Paavo ja
Matti olivat yhdessä hoitaneet
kotipaikkaa edelliseen pääsiäi-
seen asti. Sen jälkeen omistus
oli siirtynyt Matille. Jutun kä-
sittely jatkui v. 1790 syyskiirä-
jillä (§ 8 ja 9). Paavo valitti
myös siitä, että ei oltu tehty
lainmukaista jakoa hänen ja
veljien Antin ja Johanneksen
kesken.

Paavo oli usein kiiräjillä.
Hänet oli tavallisesti merkitty
pöytiikirjoihin nimellä Paavo
Kallio-Pekkanen. Esimerkkei-
nä voidaan mainita velka-asiat
torppari Johan Leppäsenja pii-
ka Kaisa Paanasen kanssa (v.
1794 talYikaräjät § 75, v. 1195
syyskåiräjät § 65).

Lauri Pekkarinen
Helsinki

MYYNTILISTA
Aikaisemmat sukuselvitykset:
Sukukirja I 40,-/kpl
Sukukirja ll 40,-/kpl
Sukukirja lll 80,-/kpl
Sukukirjat l, ll ja lll yhteensä 120,-
Sukuviiri marmorijalustalla 200,-
Sukukirjoja ja -viirejä voi tilata Jenny Pekkarinen-Hirveltä,
Myl lykatu 6, 7 01 1 0 Kuopio ta i puhel imitse (0'l 7) 261 4 960.
Tilauksia voi myös jättää sukuneuvoston jäsenille.

Sukuseuran jåsenmaksu 60,-/vuosi. Vapaaehtoinen Pek-
karinen-lehden tukimaksu'l 0,-.

9

.l,i:i:l:til,l.l:llil§iilt lllill§§l§l}ålä e !
:rrcrkk§ii§iä§i.l,ri*lkni§*iåär§i:§toi.:rf§: åitrl§iid::Läi§li:,lrukkaiisr
sukui set, myös kouem pnd,lifsir.§ålr§,u§t§lii:i§å0isnrAilidldi:
seno on suvun voiheiden io historion selvittöminen, perin-
te id e n vool i m i ne n 
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ko io puhelinnumero. Seuron iösenet soovot postitse kotiin-
so vuosittoin ilmestyvön Pekkorinen-lehden. Lehden poino-
kustonnuksio voi holutessoon helpotloo moksomollo vo-
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ynreyoesso.
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Tarinoita Vehmersalmen Pekkafilan perukoilta
Sukuseuramme kunnia-

jäsen, agronomi Lauri A.
Pekkarinen on kirjoittanut
yli 40-sivuisen koosteen Veh-
mersalmen Räsälän kylällä
sijaitsevasta Peltolammin ti-
lasta. Peltolampi, joka vuo-
teen 1905 saakka kulki ni-
mellä Pekkarila, on asutta-
nut Pekkarisia jo yhdeksässä
polvessa, aina 1720-luvulta
saakka. Seuraayassa julkai-
semme otteen Laurin tekstis-
tä (väliotsikot toimituksen):

Eeva Soininen oli syntynyt
Kuopion Jännevirralla vuoden
1840 paikkeilla ja oli useaan
otteeseen "piikana" Pekkari-
lassa. Hän toimi parikymmen-
tä viimeistä elinvuottaan Aaro
Ollinpojan lasten kaitsijana ja
kuoli naimattomana joulun alla
1918. Eeva Soininen oli armoi-
tettu satujen ja vanhojen tari-
noiden kertoja. Sattui usein.
että kun hän iltapuhteella aset-
tui rukkinsa ääreen, istuutui
hänen ympärilleen lattialle 3-
4 parhaassa kuunteluiässä ole-
vaa lastaja tarinaa alkoi silloin
tulla. Kuulijain mielenkiintoa
ei paljonkaan vähentänyt se,

että sama kertomus saatettiin
talven mittaan kuulla useam-
paankin kertaan. Seuraavissa
tarinoissa on pohjana Eeva
Soinisen kertomus.

Pekkarilan 1 840-luvulla ra-
kennetun aitan 1änsipuolella
olevaan peltoon (Aittapelto)
on kätketty raha-aarre. Eeva
S:n lisäksi kerrottiin useiden
muidenkin henkilöiden näh-
neen, että aarteen paikalla vilk-
kui juhannusyönä kirkas siner-
tävä liekki. Aarteen haltijan
kerrottiin silloin kirkastaneen
rahojaan niihin kertyneestä ho-
meesta. Kenenkään myöhem-
piin polviin kuuluvien ei kui-
tenkaan tiedetä nähneen raho-
jen puhdistukseen käytettyä
liekkiä eikä aarretta ole vielä
myöskään löytynyt, vaikka sen
sijaintipaikkaa on peltoa kivet-
täessä jouduttu möyrimään ny-
kyaikaisilla kivenraivauslait-
teilla melko perusteellisesti.

Paroja ja kummajaisia
Rakennusten piirissä liik-

kui Pekkarilassa 1800-luvun
lopulla para eli talon haltia. Se
oli pienikokoinen harmaisiin
vaatteisiin pukeutunut pitkä-
partainen ukko ja hanasti liik-

kumista rakennusten tienoilla
erikoisesti hämärinä syysiltoi-
na. Kun para huomasi, että sitä
tarkkailtiin, se hävisi j onnekin,
tavallisesti navetan yhteydessä
olleiden rakennusten sokkeloi-
hin. Tätä tarinaa kertoi myös
eräs 1930-luvulla Kuopiossa
asunut rouva Immonen. Rouva
Immonen kertoi olleensa apu-
laisena Riekko Ollinpojan
meijerissä ja väitti nähneensä
paran moneen otteeseen. Usko
paran ja muidenkin kummitus-
ten olemassaolosta oli vielä tä-
mlin kirjoittajan lapsuudessa
niin elävä, että pimeän aikaan
varsinkin syksyisin oli lasten
hyvin peloittavaa liikkua yksin
erikoisesti navetan ja riihen
seutuvilla. Isä-Aaro (Aaro O1-

linpoika) ei oikein pitänyt siitä,
että lasten kuullen kerrottiin
tarinoita "kummaj aisista".

Haltiako herätti?
Kerran, joskus viime vuo-

sisadan puolella, oli joku van-
hahko mies eräänä syksy-yönä
lämmittämässä Pekkarilan
riihtä. Hän asettui pitkälleen
riihen permannolle ja nukahti
siihen. Unissaan hän kuuli sa-
nottavan kovalla äänellä:
"Nouse y1ös!" Mies käänsi
vain kylkeä ja nukahti uudel-
leen. Silloin joku tarltui hänen
olkapäähänsä luj alla otteella j a

sanoi äskeistä vielä kovem-
malla ja käskeväIlä äänellä:
"Nouse ylös!" Nyt mies heräsi
ja huomasi riihen nurkan kiu-
kaan takana olevan tulessa.
Paikalle hälytetyn talon muun
väen turvin saatiin jo hyvässä
vauhdissa ollut tulipalo sam-
mumaan. Lieneeköhän miehen
herättäjä ollut talon haltia?
Muistona tästä tapauksesta oli
vielä 19l0luvulla se, että rii-
hen harjakaton toinen puolisko
oli katettu tuohilla, mutta toi-
nen puolisko p2ireillä. Viimeksi
mainittu katon osa oli jouduttu
uusimaan onnistuneesti sam-
mumaan saadun tulipalon joh-
dosta.

Menneinä aikoina liikkui
myös Kuopion seudulla susia.
Kerran - tämä lienee tapahtu-
nut vuosien 1870-1880 vaih-
teen poikkeuksellisina susi-
vuosina - ilmestyi eräänä kuu-
tamoisena helmikuun yönä
Pekkarilan talouskeskuksesta
Yölinnunrinteelle johtavalle
"solalle" monikymmenpäi-

Lauri A. Pekkarinen (90 v.) oikealla ja Olavi Pekkarinen sukukirja-
kauppoja tekemässä. Lauri Pekkarinen on kirjoittanut Vehmersal-
men Peltolammin tilasta laajan tarinakoosteen.

nen(?) susilauma. Ulvahtelevia
susia peläten hevoset korskui-
vat tallissa ja lehmät olivat na-
vetassa hyvin levottomia. Pä-
retuohusten ja ihmisten huuto-
jen pelottamina saatiin sudet
lopulta Iähtemään tiehensä.

Vintiöt viattomina
Pekkarilassa 1800-luvun

lopulla asuneeseen suurper-
heeseen kuuluivat mm. Aaro
Ollinpoika ja Hannes Riekon-
poika (Kieluan Hannes 1881-
1957). Nämä setä ja veljenpoi-
ka olivat noin seitsemän vuo-
den ikäerostaan huolimatta hy-
viä "kamuja". Kerran he kripe-
sivät tuvan vintille ("nahkavin-
ni"), jossa säilytettiin erilaisia
työkaluja ja sillä kenalla myös
melkoista nippua kotona par-
kittuja eläinten vuotia. Vintiltä
löytämillään teräaseilla pojat
pilkkoivat matalalla orrella ol-
leet vuodat siekaleiksi. Tästä
työstään he tietenkin joutuivat
"häränsavuille". Kun heiltä
kysyttiin, että mitenkä te nyt
tuollaista teitte, vastasi Hannes
kirkkain silmin: "Minä kir-
veellä ja Aaro piilullal"

90 vuotta
Sukuseuramme vanhin
ja kunniajäsen agronomi
Lauri A. Pekkarinen Kuo-
piosta täytti 3. syyskuuta
1996 pyöreät 90 vuotta.
Onnittelemme Lauria,
joka oli merkittävästi
vaikuttamassa siihen,
että Pekkarisen sukuseu-
ra vuonna 1979 perus-
tettiin.

kokoava
voima
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Taiteilija Juho Rissanen ia Siilinjärvi
Suomen taiteen kultakau-

den tunnetuimpiin mestareihin
kuuluvalla taiteilijalla Juho
Rissasella (1873-1950) on
mielenkiintoiset kytkennät
ensi kesän sukujuhlien paikka-
kuntaan Siilinjärveen.

Juho Rissanen oli suoma-
laisista suomalaisin taidemaa-
lari, syntyisin Kuopiosta köy-
histä oloista. Hänestä tuli suve-
reeni eurokansalainen, jonka
lupsakka hahmo tunnettiin hy-
vin Ranskankin taiteilijapii-
reissä. Vaikka Rissanen eli yli
puolet vaiherikkaasta elämäs-
tään ulkomailla, hän säilytti sa-
volaisuuden persoonallisuu-
tensa lähtemättömänä osana
eikä koskaan unohtanut koti-
maataan ja sen ihmisiä.

Rissanen tunnetaan erityi-
sesti suomalaisen kansanelä-
män kuvaajana. Hänen tuotan-
tonsa parhaimmistoa ovat r,rro-
sisadan vaihteessa syntyneet
kansankuvaukset. savolaiset
ihmiset iloineen ja suruineen.
Ne ovat rakastettuja, jo klassi-
koiksi tulleita taidereoksia,
joilla on merkittävä asema
Suomen taiteen historiassa.
Näistä monet ovat syntyneet
nykyisen Siilinjärven kunraan
kuuluvissa kyläyhteisöissä,
joissa savolainen maalaiselä-
mä tarjosi taireilijalle innoiria-
van aihepiirin.

KesälIä 1897 Rissanen
maalasi tuolloin Kuopion maa-
laiskuntaan kuuluvassa S avon-
kylässä eli nykyisen Siilinjiir-
ven Koivusaaren kylässä. Siel-
1ä hän asui Heikkilän talossa
eli Hönttälän tai Höntän talos-
sa kuten paikkakuntalaiset sa-
noivat. Oleskelun kustansi pai-
kallinen kauppias Pöyhönen,
.jonka neuvosta Rissanen oli
paikan valinnut. Savonkylään
hän palasi vielä monta kertaa.

Seuraavana kesänä Rissa-
nen hakeutui jälleen kotoiseen
ympäristöön S iilinj åirvelle, nyt
Väänälänrantaan. Työ jatkui
edellisen kesän tapaan: Rissa-
nen maalaili ja piirsi kansan-
tyyppejä ja heidän elämäänsä.

Loppuvuodesta 1898 Al-
bert Edelfelt pyysi nuorta, vie-
lä tuntematonta taideopiskeli-
jaa osallistumaan vuoden 1900
Pariisin maailmannäyttelyyn.
Näyttely oli suomalaisille näy-
tön paikka: pienellä suuriruhti-
naskunnalla oli tilaisuus esitel-

1ä maailmalle omaa kansallista
kulttuuriaan ja sen saar..utuk-
sia, jotka oikeuttivat itsenäi-
seen asemaan kansakuntien
joukossa.

Nuorelle taiteilijalle tehrä-
vä oli suuri haaste. Keväällä
1899 hän vetäytyi keskitty-
mään työhön jälleen Savonky-
lään, ensin Antikkalan taloon
ja myöhemmin Taskilan ta-
loon. Kuudesta tilatusta maala-
uksesta ehti näyttelyyn valmis-
tua vain kaksi. Avannolla onki-
minen ja Murtaja sekä lisäksi
Talvinuotanveto Kalastushalli-
tuksen osastolle. Malleina oli-
vat paikalliset ihmiset. Kuiten-
kin tilaustöiden lomassa syntyi
vesiväritöitä, jotka ylittivät
kaiken, mitä Rissanen oli sii-
hen mennessä tehnyt sekä ih-
miskuvauksina että taiteellisi-
na suorituksina: Sokea ja Po-
varissa.

Sokean mallina oli 94-vuo-
tias Heta Kauppinen eli Iivolan
mummo, joka oli naapurikyliin
Käärmelahden Mattilan talos-
ta. Povarissa-teoksen Rissanen
maalasi Antikkalan talon pir-
tissä. Sommitelman aiheena on
sulhasonnen povaaminen koet-
telemalla sukkapuikolla käden
viivoja. Povarina on Haran
Maija, joka paransi eläimiä
loitsuillaan. Hän povaa kädes-

tä Antikkalan tyttrirelle Annil-
le. Povarin takana seisoo An-
nin sisko Akusta, ja hilpeinä
tapahtumaa seuraavat meijers-
ka Alberta Thure, Hilluttareksi
sanottu Heta Hiltunen, Sohvi
Taskinen ja Antikkalan elätti-
poika. Alunperin työn keski-
osaan kuuluivat vielä yhdet
kasvot, mutta kun Albert Edel-

Juho Rissasen mestariteos Povarissa vuodelta 1899 (vesiväri paperil-
le, 100 x ll2 cm) on maalattu Savonkylässä eli nykyisen Siilinjärven
Koivusaaren kylässä malleina paikalliset ihmiset. Teos kuuluu Suo-
men taiteen museon Ateneumin kokoelmiin. Kuva: Kuopion taide-
museo.

felt piti niitä liian rumina, Ris-
sanen valitettavasti poisti ne.

Sokea ja Povarissa -teosten
taiteelliset arvot huomattiin
heti, ja myös ne pääsivät Parii-
sin maailmannäyttelyyn. Sen
jälkeen ne kiersivät Kööpenha-
minassa, Oslossa, Dresdenissä
ja Budapestissä. Tämä oli Ris-
sasen läpimurto tunnetuksi tai-
teilijaksi. Ulkomailla teokset
saivat kiitosta, mutta koti-
maassa arvostelu oli varautu-
neempaa, jopa kielteistä. Ris-
sasen henkilöitä pideniin rumi-
na ja kömpelöinä. Kuopioon
näitä huipputöitä ei ostettu tar-
jouksesta huolimatta, mutta
onneksi ne jäivät Suomen tai-
deyhdistyksen eli nykyisen
Ateneumin kokoelmiin Edel-
feltin käyttäessä vaikutusval-
taansa.

Povarissa-maalausta ja
muitakin Rissasen mestarite-
oksia on ainutlaatuinen tilai-
suus käydä katsomassa Kuopi-
on taidemuseossa 10. 12. 1997-
8.3. I 998 jiirjestettävässä näyt-
telyssä, joka on tdhän mennes-
sä laajin Rissasen tuotantoa
esittelevä näyttely. Kuopion
jälkeen näyttely tulee olemaan
esillä myös Helsingissä Ate-
neumissa.

Marianna Huttunen
Kuopio
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Kokouskutsu
Su kuseu ro Pekkori nen ny. : n söö ntömöö rci i nen vuo-
sikokous pidetöön Siiliniörven Vuorelon Kuntoutu-
miskeskus' Kunnonpoikodso louontoino 

,l9. 
heinö-

kuuto 1997 kello'l 7.30. Kokouksesso kösitellöön
I ....

sukuseuron sööntöien mööröömöt osiot.

TERVETULOA!

Sukuneuvoston kokous pidetöön kokouspoikollo
sukuseuron vuosikokoukseh lal keen.

AJO.OHJE SIITINJÄRVEN VUORETAN
KU NTOUTUSKESKUS KU N NONPAI KKAAN

Jos olet tulosso etelöstö viitostietö (moottoritietö), iotko Kuopi-
osto pohioiseen noin kymmenen kilometriö. Nouse ylös Joen-
suun rompisto io köönny heti vosemmolle moottoritien ylittö-
völle sillolle. Jotko sillolto suoroon eteenpöin noin 300 met-
riö, niin vosemmollo nöetkin io Kuntoutuskeskuksen suuret
opostoulut.

Pohloisen suunnosto viitostietö tulevot kaanryvat Joensuun
rompilto oikeolle. Tovotoon perillöl

SUKUJUHL AT 1997 OHJELMARUNKO:
Si i I i njä rven Vuorela n Ku ntoutu m iskeskuksessa hei nä-.kuun 19.-20. päivänä 1997

Lauantai 19.7.1997

Kello '10.00 llmoittautumiset ja tulokahvi
llmoittautuessa peritään 20 mk retkel-
le osallistuvilta (ei lapset) sekä jaetaan
rintamerkit

10.40 Talon esittely
1'1.00 Lähtö kotiseuturetkelle

n. 1 5.00 paluu kotiseuturetkeltä
Vapaata, jolloin mahdollisuus ruokai-
luun

17.30 SUKUSEURAN VUOSIKOKOUS

- kokouksen jälkeen sukuneuvoston
kokous

19.30 Pekkaristen illanvietto
21.00 Mahdollisuus osallistua Kuntoutumis-

keskuksen ravintolassa tapahtuvaan
iltaan

Sunnuntai 20.07.1997

Aamupala
Kello 09.30 Kokoontuminen Vuorelan kirkkoon

lähtöä varten. Matkaa n. 'l km, joka
mennään joko kävellen tai tarvittaessa
a utoilla

1 O.OO PEKKARISTEN JUHLAJUMALAN-
PALVELUS Vuorelan kirkossa

1 1.30 Mahdollisuus ruokailuun
1 3.OO PEKKARISTEN SUKUJUHLA

Kokoontumispaikkana on Kuntoutumiskeskuksen
TAKKAHUONE ellei toisin ilmoiteta. Sukuseura kus-
tantaa tulokahvit ja osan retkestä aiheutuvista kus-
tannuksista. Majoituksesta ja ruokailuista vastaavat
osanottajat itse.

Tervetuloa Siilinjärvel le
Kehityksen virta ei ole soljunut Siilinjärven kunnassa rauhal-

lisesti, vaan lähes jokaiselle itsenäiselle vuosikymmenelle on osu-
nut merkittäviä käännekohtia, jotka ovat mullistaneet paikkakun-
nan ja sen asukkaiden elämää. VäIi1lä muutos on ollut hyvinkin
rajua.

Kun kunta perustettiin vuonna 1925, pitäjässä asui alle 5.000
asukasta. Vuosikymmenten mittaan väkiluku on kasvanut ripeäs-
ti. Nykyisin asukkaita on lähes 20.000.

Siilinjärvelle on tullut merkittävää teollisuutta. Suurimpia
teollisuusyrityksiä ovat Kemiran kemianteollisuuden ja Lujabeto-
nin betoniteollisuuden tehtaat. Paikkakunnalla on lisäksi lukuisia
hyvin menestyviä ja kasvavia metallialan yrityksiä.

Siilinjiirvellä on myös hyvät vapaa-ajan ja matkailun palvelut.
Suosittuja kohteita ovat mm. virkistysuimala Fontanella, aktivi-
teettikeskus Kunnonpaikka, Tarinaharjun golfkenttä ja Kasurilan
laskettelukeskus.

Toivotan Pekkarisen sukujuhlien osanottajat tervetulleiksi
ensi kesänä paikkakunnallemme. Toivon, että ehditte kaksipiiiväi-
sen tapahtumanne aikana tutustua monipuolisesti Siilinjärven
kuntaan ja vierailette myöhemminkin pitäjässämme.llttlt. J/'a .4 /

'ar-{ zt/" /a^-
Jouni Mutanen

kunnanjohtaja

nenKllomooro.
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