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Erkin virsu
ei hieruä
eikä purista
Asikkalan Vesivehmaalta
löytyy mielenkiintoinen
nähtävyys, jota ihmiset
saapuvat katsomaan linja-
autolasteittain. Paikka on
pieni varastoaitta soratei-
den takana, pienellä mäen-
kupeella. Pihasta ei löydy
paikoitusalueita tai lipun-
myyntikojuja, vaan kapea
pihapolku, jossa vastaan
köpittää talon ja varastoai-
tan haltija, mukavaa mur-
retta haasteleva Pekkari-
sen Erkki.

Erkki on tuohimestari. Hän
saa koivun vaaleasta kuo-
resta aikaiseksi melkein
mitä vaan: hattuja, koruja,
käyttöesineitä, koristeita,
maljakoita, lapasia, jalki-
neita, silmälasikoteloita,
solmioita, lehtitelineitä,
koppia ja koreja.

Lue Erkistä Iisää sivulta 6.

Onko kaikkien
nimet kirjoissa?
Pekkarisen sukukirja nro 4
painetaan mahdollisesti vielä
tämän vuoden aikana. Nyt
onkin viimeinen hetki tarkis-
taa, että omat tiedot ovat kir-
jassa mukana. Tietojen oikeel-
lisuus kannattaa varmistaa,
jos suvussa on tapahtunut
perheenlisäystä, poisnukku-
misia, naimisiin menoja tai
eroja. Lisäksi jokaisen, joka ei
vielä ole toimittanut perhe-
tietojaan sukututkijoille, on
tehtävä se pikimmiten, mikäli
haluaa tietojensa löytyvän
m u itten Pekkaristen joukosta.

Anun kauneus huomattu
Turengista kotoisin ole-
va Anu Pekkarinen on
ollut esillä viime kuu-
kausina lähes jokaises-
sa aikakaus- ja iltaleh-
dessä. Anun mainetta
ovat siivittäneet kau-
neuskilpailujen menes-
tykset sekä huhut seu-
rustelusta jääkiekkoili-
ja-tähti Paul Kariyan
kanssa.

Anu Pekkarisen suku-
juuret vievät Kinnu-
laan, jossa hänen Antti-
isänsä on syntynyt.
Antti Pekkarinen on
Kinnulan Koivulehdon
Heikin poika ja Hakalan
Juhon (Jussin) pojan-
poika.

Anun kauneusmeriitit
sivulla 7.



PEKI(ARINEN 1998

Puheenjohtaian palsta

Pekkaristen sukuseura n
suuri tapahtuma viime
vuonna oli Siilinjärvellä hei-
näkuussa pidetyt järjestyk-
sessään seitsemännet suku-
juhlat. Kesä oli kauneimmil-
laan, kun Pekkariset tapasi-
vat Vuorelassa. Varmaan
siksi, koska kokoontumis-
paikkamme oli Savon Pek-
karisten tyyssijoilla, suku-
juhlamme myös osanottaja-
määrältään oli tähän men-
nessä suurin. Puolitoistasa-
tainen joukko teki tapaami-
sestamme mieleenpainu-
van. Ehkäpä se myös kuvas-
tanee, että kiinnostus omiin

juuriimme ja esi-isiimme on
ja toivottavasti yhä enem-
män lisääntymässä.

Siilinjärven ja Nilsiän
seutu ja Kuopion ympäristö
kaikkinensa on hyvin mo-
nen Pekkarisen suvun kan-
tapaikkoja. Vetovastuussa
ol leet pohjoissavolaiset hoi-
tivat juhlien järjestämisen ja
ohjelman mallikkaasti. Par-
haat kiitokset Teille kaikille
mukana olleille.

Vaikka tulevana kesänä
ei nyt varsinaisia juhlia pi-
detäkään, niin joka tapauk-
sessa kokoonnumme lauan-
taina 1.8.98 vuosikokouk-
seemme Jyväskylään eli
kaupunkiin, jonne monen
lähinnä Keski-Suomesta
muuttaneen Pekkarisen
matka on johtanut. Pelkäs-
tään puhelinluetteloa tut-
kiskelemalla voi tehdä sen
johtopäätökseen, että Kes-
ki-Suomen kunnista Kinnu-
lassa näyttää asuvan eniten
Pekkarisia. Hyvänä kakkose-
na seuraakin jo Jyväskylä.

Vuoden 2000 sukujuhlat,
jotka samalla ovat sukuseu-
ramme viralliset 20-vuotis-

juhlat, pidetään viime ke-
säisen päätöksen mukaisesti
näillä näkymin Jyväskylän
seudulla.

Tämän vuoden vuosiko-
kouksemme on myös sikäli
poikkeuksellinen, että se pi-
detään 31.7.-2.8.1998 jär-
jestettävien Suomalaiset su-
kujuuret -messujen yhtey-
dessä Jyväskylän messupa-
viljongissa. Kokoukseen
osallistujilla on tällöin mah-
dollisuus samalla tutustua
myös sukututkimuksen ja
suomalaisuuden erikois-
messuihin ja osallistua Juu-
ret- seminaariin kolmipäi-
väisen tapahtuman aikana.
Alustavien suunnitelmien
mukaan vuoden 1999 vuosi-
kokous pidetään taas Savos-
sa, Vehmersalmella.

Sukuseurojen Keskusliit-
toon muutaman kerran jär-
jestänyt kilpailun parhaasta
sukulehdestä. Myös meidän
Pekkarisemme osallistui
vuoden 1996 numerollaan
viime vuonna järjestettyyn
kilpailuun. Palkinnoille vii-
me kesän kisassa pääsivät
Parviaisten sukuseuran Par-
viaisten parissa, Nenosten
sukuseuran Nenossuku ja

Toikander-Hohti sukuseu-
ran Hohto. Vaikka lehtem-
me ei vielä kolmen ensim-
mäisen joukkoon päässyt-
kään, on arvosteluraati to-
dennut antamassaan pa-
lautteesta, että jo tuo kaksi
vuotta sitten ilmestynyt leh-
temme kuuluu sukulehtien
pa rha im m istoon. Ku n n ia
lehden menestymisestä tie-
tenkin kuuluu päätoimitta-
ja Hanna Pekkariselle ja
taittamisesta ja painamises-
ta vastaavalle myös suku-
seuramme jåsenelle Kari La-
jasteelle.

Jotta saisimme lehdes-
sämme jatkossa vieläkin pa-
remman, ja ennen kaikkea
paremmin lukijoittemme
toiveita palvelevan, otam-
me vastaan mielellämme
vihjeitä ja toivomuksia leh-
den sisällön ja ulkomuo-
donkin kehittämisen suh-
teen.

Hyvää kesää kaikille tä-
män lehden lukijoille ja ta-
vataan elokuussa Jyväsky-
I ässä.

Olavi Pekkarinen
Kustaantie 38

44500 VIITASAARI
puh. (014) s72 s39

Sihteerin
nurkka

Kuluva vuosi on suku-
seuramme 1 9. toimintavuo-
si. Vuoden keskeisin tapah-
tuma tulee olemaan elo-
kuussa pidettävä sukuseu-
ran vuosikokous, josta tar-
kemmat tiedot toisaalla
lehdessämme. Tulkaapa
joukolla päättämään yhtei-
sistä asioistamme sekä an-
tamaan evästyksiä suku-
neuvostolle tulevien toi-
mintojen suuntavi ivoista.

Hyvät ystävät. Nyt olisi
tärkeää löytää jokaiseen

Pekkarisen sukuhaaraan yh-
dyshenkilö, joka kartoittaisi
oman sukuhaaransa tietoja
sukuarkistoomme, josta ne
olisivat saatavilla sukujul-
kaisuihinkin, ja tiedot olisi-
vat mahdollisimman täydel-
liset ja ajantasalla olevat.
Kaikki tiedämme, että mah-
dollisimman täydellinen ja
yhtenäinen lähdeaineisto ja
ennenkaikkea mahdol lisim-
man laaja sukujulkaisu pal-
velisi meitä kaikkia Pekkari-
sia, kun sieltä löytyisi kaikki-
en sukuhaarojen tiedot.

Henkilötietojen julkaise-
minen on yksi keskeisin ai-
neisto, mutta sen rinnalla
tulisi myös saada esiin men-
neiden sukupolvien elä-
mään ja asumiseen liittyvää
tietoutta. Mikäli teillä on
muistikuvia menneiden pol-
vien elämästä, niin pankaa
niitä muistiin ja lähetelkää
arkistoitavaksi sukuarkis-
toon. Myöskin nykyaikaa
koskevaa tietoutta, lapsuu-
teemme, nuoruuteemme,
myös oman aikamme nivel-
tymisen entisaikoihin jne.
vaikkapa pieninäkin tari-
noina ovat kallisarvoisia

helmiä arkistoitavaksi. Toi-
vomukseni onkin, että näis-
täkin saisimme julkaistuksi
kuvauksia sukumme histori-
aan.

Sukuseurassamme on us-
kollisia jäseniä, jotka ovat
maksaneet jäsenmaksunsa
vuosittain. Kiitos teille. Su-
kuneuvosto toivoo lisää uu-
sia jäseniä, jotta sukuseuran
tietous leviäisi laajemmalle
ja näin olisi lujittamassa su-
kulaissiteitämme. Jäsen-
hankinnassa voi jokainen
lehden saaja olla mukana
mm. kertomalla omassa su-
kulaispiirissään sukuseuras-
tamme.

Sukuseuramme 20-vuo-
tisjuhliin on aikaa kaksi
vuotta. Toivottavasti silloin
jäsenmäärämme on jo kas-
vanut tuplaten nykyises-
tään.

Tavataan vuosikokouk-
sessamme.

Pentti Pekkarinen
Riihipellontie 14

77700 RAUTALAMPI
puh. (017) 530 203

On1ktC,lem,må..',

Sukulseurian,,,,§,ihtäori,,:
Pentti Pekkarinen
Rautalammilta täytti

I , helnäkuun,,:fop,Ussa, 70,, .

vuotta,
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Suomalaiset Juuret kutsuvat koolle Pekkarisetkin
Sukututkimuksen ja suomalaisuuden erikoismessut Jyväskylässä

Sukuseura Pekkarinen ry:n
vuosikokous pidetään tlinä
vuonna Jyväskyliin messukes-
kus Paviljongissa Suomalaiset
Juuret -messujen yhteydessä.
Näin kokouksen yhteydessä on
mahdollisuus tutustua omiin
sukujuuriin tavallista tarkem-
min.

Suomalaiset Juuret on ta-
pahtuma, joka koostuu suku-
tutkimusLa ja suomalaisuutta
esittelevistä messuista sekä
erillisistä suomalaisten suku-
juuria ja siirtolaisuutta käsitte-
levistä seminaareista. Kysees-
sä on monipuolinen katselmus
suomalaiseen alkuperään, kie-
leen, historiaan ja kulttuuriin.
Tapahtumassa on mahdolli-
suus saada vastaus siihen, keitä
me olemme ja mistä tulemme.

Tietolähteitä ja
valmiita tutkimuksia

Messujen näytteilleasetta-
jina on monipuolinen joukko
taustojaan etsivän tietolähteitä
kuten museoita, arkistoja, seu-
rakuntia, kustannusyhtiöitä ja
oppilaitoksia. Lisäksi reemoi-
na on suomen kieleen ja kie-
lentutkimukseen, historiaan ja
siirtolaisuuteen, kulttuurita-
pahtumiin. matkailuun ja va-
paa-aikaan, suomalaiseen kä-
dentaitoon. ruokakulttuuri i n ja
yrittämiseen liittyviä alueita.
Tietysti messuilla esitellään
sukuharrastusta ja valmiita su-
kututkimuksia. Myös erilaisia
tietokantoja ja sukututkimus-
ohjelmia on messuilla mahdol-
lista testata.

Sukukokous lauantaina
Sukukokous alkaa lauan-

taina 1. elokuuta kello 11.00.
Messut kuitenkin avautuvat jo
edellisenä päivänä. Perjantai-
päiviin seminaareissa eri alojen
asiantuntijat selvittävät mm.
Suomen kansan syntyä, alku-
perää j a geneettisiä juuria. Kel-
lo 15 alkaa sukututkija Seppo
Sampion johdattelema suku-
tutkimuskurssi, joka jatkuu
lauantaina.

Perjantai-iltana voi Pavil-
jongissa tanssia Jyväskylä Big
Bandin tahdittamana. Tanssi-
aisten ohjelmistossa on suoma-
laista big band musiikkia bal-

Juuret-messut ja seminaari on tarkoitettu kaikille suomalaisuudesta ja omasta alkuperästä kiinnostu-
neille. Tapahtumaan osallistuu myös satoja ulkosuomalaisia.

laadeista latinorytmeihin ja
klassiseen .jazziin.

Seminaarissa
siirtolaisuutta

Lauantaina messut avautu-
vat kello 9.00, ja piiivän semi-
naarit alkavat 9.30,jolloin Siir-
tolaisinstituutin johtaja Olavi
Koivukangas pohtii siirtolai-
sen identiteettiä ja kuullaan
myös maailmalle muuttanei-
den ulkosuomalaisten puheen-
vuoroja. Kello 13.30 apulais-
professori Maisa Martin Jyväs-
kylän yliopistosta puhuu kie-
len merkityksestä siirtolaiselle.
IltapäiväIlä on r4yös Sukuseu-
rojen Keskusliiton tilaisuuk-
sia, mm. parhaan sukulehden
valinta ja sukuharrastusoppaan
julkistaminen. Lauantai-iltana
tanssiorkesteri Illuusio tuo tuu-
lahduksen siirtolaismusiikkia
suomalaisen musiikin iltamis-
sa.

Aaltoa ja Wanhan
ajan urheilua

Sunnuntaina Juuret-semi-
naari siirtyy Jyväskylän yli-
opistolle, jossa tutustutaan Al-
var Aaltoon ja hänen arkkiteh-
tuuriinsa. Messuilla on sun-
nuntaina useita yleisöluentoj a,
joita messuvieraat voivat seu-

rata ilmaiseksi. Luennoilla kä-
sitellään mm. perinnetietoutta,
muistitietoa ia haastattelua su-
kututkimuksen apuvälineinä,
talonpoikaissukuj en tutkimuk-
sen erityispiirreitä ja Viaporin
rakentamista.

Mitäpä olisivat suomalaiset
kesätapahtumat ilman musiik-
kia ja urheilua. Sukumessujen
yhteydessä järjestetään sun-
nuntaina Wanhan ajan urheilu-
kilpailut Harjun kentiillä. La-
jeina kisoissa on kolmiottelua,
kolmijalkajuoksua, köydenve-
toa ja kurranlyöntiä.

Pääsylipulla
paljon nähtävää

Koska Pekkaristen sukuko-
kous järjestetään Paviljongin
tiloissa, joutuu kokouksen
osallistuja maksamaan mes-
suille pääsymaksun 50 mark-
kaa. Tällä lipulla voi kuitenkin
tutustua kaikkien näytteil-
leasettajien osastoihin, kuun-
nella yleisöluentoja, etsiä juu-
riaan tietokantojen avulla, tu-
tustua esillä oleviin näyttelyi-
hin ja vielä illalla pistää jalalla
koreasti. Mikiili on lisiiksi kiin-
nostunut osallistumaan Juuret-
seminaareihin, pääsee niihin
mukaan 50 markan lis2imak-
sulla.

Näin tulet messuille
Jyväskylän mesir- ja

kongressikeskus Paviljonki si-
iaitsee Jyväskylän ohittavan
Rantaväylän varrella, Jyväsky-
län rannassa. Parkkitilat löyty-
vät messukeskuksen Kuokka-
lan sillan viereiseltä reunalta.

Jos tulet Jyväskylään junal-
la, pääset messukeskukseen
rautatieasemalta helposti jalan
radan ja Rantaväylän ylittävän
kävelyputken läpi.

Tule sisään messukeskuk-
seen sisäänkäynti I ovista. niin
neuvonnan henkilökunta opas-
taa sinut oikeaan kokoustilaan.
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SUI|MAIAISEI IUUREI

IUURTI STMI]IAARI
0[ielmassa messuion yhteydessä [0tmen [äiuän aian:
llui[[uasianuntii0iilGn alusulsia su0malaistGn alkupetästä,
hist0riasta, geeninerlmästä, su0mGn kiGlGstä,
siirtohisuudesta ia Ic]intGistä se[ä a]lffitGnfi [Ha] [all0n
iuIlauuoden IunriaIsl f,inutkertainen Gsius Alur] [alt0
ail(alaisten§a sitmin, iuhlauu0ilcn näyttGIy Aluat [alto
museossa ia [au[unlfikiorros Alual Aall0n [aulungissa
lyuäslrylässä.

lltaohiGlmistossa mm. suomalaisen Iig Danil musiiftin
ftonsemi, Ralmo llcnrilsson a tWästrytå Big Banil sG[ä
tf, [ssi0rlGste]l llluusi0n tahdGln SuomalainGn lslclmä-
musiikli I(autta ai[oiGn.

Päiuänassillr 100 m[ [ää§ct osallistumaan scl(ä mess[illG
että luulGt seminaalln yhilen päiuän ohielmoan.

Iulc nauttimaan
aiil0sta ia uleasla
s u 0 m a la is e st a I u Ittu [ ] ista !

Lehdellä uusi osoite
Pekkarinen-lehden päätoi-

mittaja Hanna-Kaisa Pekkari-
nen muutti viime syksynä
maalle. Siinä samalla muuttui
myös lehden osoite. Juttuvink-
kejä ja valmiita kirjoituksia
toivotaan nyt roppakaupalla-
oheiseen uuteen osoitteeseen.
Hannan puhelinnumerosta
(014) 453 2ll voi tosin vastata
Kauppinenkin. Sähköpostia
käyttävät saavat postinsa peril-
le osoitteella hannapek@hot-
mail.com.

Kaikki sukuun liittyvät ju-
tut (a vähän sen viereenkin)
ovat lehteen tervetulleita.
Muistathan, että tarinat ovat
elävää historiaa ja kirjoitettui-
na ne säilyvät pidempään ja
ilahduttavat useampia kuin
päåikoppaan taltioituina !

Lehti kaipailee yhteyden
ottoa myös hyviiltä piirtäjältä,
sillä aina silloin tä1Iöin tarvit-
semme julkaisuumme piirros-
kuvitusta. Tarlu siis rohkeasti

§nään ja kirjoita, tai soita
vinkkisi toimittajalle, niin teh-
dään lehteämme yhteisvoimin.

Sukuseura Pekkarinen
ry:n jäsenlehti

Nro 9, painos 500 kpl

Jäsenmaksu: 60.-
Tilinumero:
552001-26341

Päätoimittaja:
Hanna-Kaisa Pekkarinen
Kalalammintie 191
43300 KANNONKOSKI
puh. (014) 4s3 271
G5M 050-5533 098

Toimitus:
sukuneuvosto

Julkaisija:
Sukuseura
Pekkarinen ry

Ladonta/painatus:
Kari Lajaste/
Painovalmiste Ky
Helsinki 1998

Kannen kuva:
Vesa Pekkarinen
Pauli Sampåkkilä

llmoittautumiset ja lisätiedot:
Juuret Seminaari
Kilpisenkatu 6, 40100 Jyväskylä
Puh. (014) 4499 614, fax (014) 4499 613
E-mail : terttu.tanttinen @ juuret.fi

Yhteistyökumppanit:
Jyväskylän seudun kehittämisyhtlö JYKES OY . ICL
Jyväskylän yliopisto. Jyväskylän kaupunki . Finnair
Jyväskylån musiikkiopisto . Sokos Hotellit Jyväshovi,
Alex & Alexandra . Fair Wind Travel Oy . Opetusministeriö
Euroopan Unionin aluekehi§srahasto EAKR

SEMINAARI

OPM
ffiffi,e§"ffi
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Wffi#
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Suku kirja
Su ku kirja
Su ku kirja

MYYNTILISTA
Ai ka isem mat su kuselvitykset:

40,-ikpl
40,-/kpl
80,*/kpl

Sukukirjat l, llja lll yhteensä 120,-
Sukuviiri marmorijalustalla 200,-
Sukukirjoja ja -viirejä voi tilata Jenny Pekkarinen-Hirveltä,
Myllykatu 6,70110 Kuopio tai puhelimitse (017) 2614960.
Tilauksia voi myös jättää sukuneuvoston jäsenille.

Sukuseuran jäsenmaksu 50,-/vuosi. Vapaaehtoinen Pek-
karinen-lehden tukimaksu 10,-.

I

il
lil

JI.]IJRET

4

,.,l,lll.,ttrrtt,,tttt,Lli'.it$.lllll§.6U:fäå: lm.€,lrl:,.'lt,ll,.l,,.lttl,tl,tl:.l.'...,.

Pe.kftqri;te;. §'u ku§euiooh, 
',åvat 

rr tai iu,l[eiia'], ka i kk i Pekko-

11s.in,ku,1iäi; ,:.mpi1,:kcuampcä,kli.hr,,. l€u,iuva,i,,,Seu ro n to "koitukseno on suvun voihäiden jo historion selvitkiminen,
p*|nieldåni:1toAli1fi 1i1non

räd1§tämilnån.,,,,,r[åianrisn,,.:.,,rkaiku:u,0,å!i*r..],l.§äu,iå,,,.lkokaåniua:
,nuöiifiain,,,toit§i,no,i,§sefi,.kbkork§åäh..,.el,i,,i,iukurkokoukseen.,Vtö§i lta in,,:Vd,r§i'n oi§6en
Lä .,,,ka,1[fi oq].rträtii.,riäiieiruiåä.n..r;,m i' :i,;lig:iu,h 

I o t.

;§åU,roin,li,äielne.kii..tåkii iaitinqhyy:in::yk(,inkäiiciiiesti mak
so m o I [o v u os i ttq i se n 

i ö,i.en,mä,ki..u,n,.]60,,,,mo,ikkoo] seuion,
oonkkitiliHe nro 552001;263l,1,,.,r.,Pän:kki,siiiron.kohtA;nr.§oalkkiiillq1,{..niäti5r52.Ö01.'263rrl]iirr;lr,rPää.kklrtiiiion kohtoon
"tiedonontoio" merkitöön iösenen nimi, osoite, syniymö-
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moksun yhteydessö.
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Siilinjärven sukuiuhlilla osallistujaennätys

Milla Pekkarinen Oulusta ja Anne Räsänen Nilsiältä ihailivat kivien
kauneutta Kemiran avolouhoksella.

Maaningan Lausu.iat esittivät lauantain illanvietossa mm. hauskan
tarinan Matin ja Maijan automatkasta.

Sukuseuran viimer,uoder.r
päätapahtuma oli Siilinjän,en
Vuorelassa pidetyt sukujuhlat.
Joka kolmas vuosi järjestettä-
vät sukujuhlat keräsivät Siilin-
järvel1e ennätyksellisen -y1i
1-50 osanottajan joukon. Jäl-
Ieen kerran Pekkariset sairat
kokoontua auringonpaistees sa.

Lauantain ohjelmassa oli Sii-
lin järr en tutuslumi\kierro\,
jonka aikana tutustuttiin mm.
Siilinjiirr en ke.kuslrrun ja
kirkkoon sekä laskettiin seuran
kukkatervehtll s sanku rr lina-
jille.

Siilinjärven maisemaankin
vahvasti leimansa lvör'ä tutus-
tumiskohde oli Kemiran teh-
taiden apatiittilouhos. Tästä
Pohjoismaiden suurimmasta
avolouhoksesta kaivetaan lan-
noitteiden, rehujen ja elintar-
vikkeiden raaka-aineena käy-
tettävää apatiittia noin kym-
menen miljoonaa tonnia vuo-
dessa. Pöljän kotiseutumuse-
olla nähtiin vanhoja rakennuk-
sia ja esineitä, ja vielä kierto-
ajelulla tutustuttiin Pekkaris-
ten varhaisimpiin asuinpaik-
koihin.

Lauantain ohjelmaan kuu-
lui myös sukukokous. lllaila
naurettiin yhteisessä illanvie-
tossa Matin ja Maijan autoret-
kelle, nautittiin Kinnulan Paa-
von, Tuulan ja nykyisen han-
kolaisen Eskon haitarinsoitos-
ta sekä tanssittiin.

Jumalanpalvelus täysin
"omin voimin"

Sunnuntain ohjelmaan
kuului Vuorelan kirkossa pi-
detty juhlajumalanpalvelus,
joka toimitettiin kokonaan
Pekkaristen voimin. Jumalan-
palveluksen toimitti kirkko-
herra Matti Pekkarinen Helsin-
gistä, kanttorina toimi Tuovi
Pekkarinen ja tekstinlukijana
Pentti Pekkarinen Rautalam-
milta. Jumalanpalveluksen
aluksi lauludueton esittivät
Annikkr ja Niilo Pekkarinen
Siilinjiirveltä.

Sunnuntain pääjuhlan ter-
vehdyspuheessaan seuran pu-
heenjohtaja Olavi Pekkarinen
mainitsi sukuseuratoiminnan
kasvavasta suosiosta: tänä piii-
vänäjo 250 000 suomalaista on
sukuseuratoiminnan piirissä.
l0-vuotias Emmi Pekkarinen
Siilinjärven Pöljåiltä esitti si-
kermän pianokappaleita ja pa-
kinoi isoisästään ja entisajan
elämästä maalla lapsen näkö-
kulmasta. Fil.lis. Aura Valtaka-
ri Lappeenrannasta (äiti Veh-
mersalmen Kieluan Pekkari-
sia) piti esitelmän, i oka käsitte-
li kansanomaista laivarakenta-
mista ja sen merkitystä Vuok-
sen vesistössä. Myös Pekkari-
set, jotka aikanaan levittäytyi-
vät Vuoksen vesistöä ja sen
haaroja pitkin etsimään uusia
metsästys-, kalastus- ja kaski-
maita, tarvitsivat nliltä "luon-

nikkaita lotjiaja tehokkaita ter-
vahöyryjä".

J1 r äsk1 läläinen opettilja-
pianisti Kaija Toiviainen (isä
Nilsiän Murtolahden Pekkari-
sia) esitti Sibeliuksen lmp-
romptun ja Paciuksen Suomen
laulun.

Kirjailija Pirkko Pekkari-
nen Helsin-eistä 1oi katsauksen
savolaiskirjailijoiden luonto-
kuvauksiin esimerkkeinä Aar-
no Kellberg. Erno Säisä, A.
Oksanen. Kauppis-Heikki, Eli-
na Karjalainen ja Helvi Juvo-
nen. unohtamatta Pirkko Pek-
karisen trmita Auroru-sarjitu.

jonka yhdestä osasta kuultiin
myös esimerkki.

Sukujuhla päättyi yhdessä
laulettuun Savolaisten lauluun.
Sukujuhlista saatiin jälkeen
päin runsaasti myönteistä pa-
lautetta; kiitos järjestäjille ja
kaikille osanottajille. Seuraa-
van kerran sukujuhlille ko-
koonnutaan vuonna 2000, jol-
loin samassa yhteydessä pide-
tään seuran 2O-vuotisjuhlat.

Kokosivat:

Marianna Huttunen,
Pentti Pekkarinen

ja Hanna Pekkarinen
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Mestarin käsissä syntyy tuohesta
melkein mitä vaan

Asikkalalainen Erkki Pek-
karinen on tuohimestari, joka
taivuttelee koivunkuoresta jos
jonkinlaisia esineitä. Kaikki-
aan varastoaitan hyllyiltä löy-
tyy 8-5 erilaista tuotetta ja niille
erilaisia mrlleja 1li .tgg.

Tuohitöillään Erkki Pekka-
rinen on päässyt myös Guin-
nessin ennätystenkirjaan. Pek-
karisen nimi mainitaan maail-
rnan surrrimman r irsuparin te-
kijänä. Mitkään pikkukotppo-
set Erkin tuohivirsut eivät ole-
kaan; niillä on pituutta 2.70
metriä ja leveyttä varvaskoh-
dan tyvessä 1,20 metriä. Kum-
pikin virsu painaa noin 50 ki-
loa. joterr aivan pieni mies ei
virsuillu kävele. Yhreen r ir-
suun kului 7.5 sentin levyistä
tuohinauhaa 798 metriä, ja
molempiin yhteensä siis yli
puolitoi sta kilometriä.

Jättivirsuistaan huolimatta
ei Erkkiä voi moittia pelkäs-
tään isokenkäiseksi. sillä mie-
hellä on myös useita pienem-
piä virsuja. Kaikista pikkiriik-
kisimmillä suurennuslasin
avulla näpriitl illä r irsupieno-
kaisilla on pitrrutta vain vair ai-
sel -1.8 millimetriri.

Tlrohi-innostus syttyi
jo lapsena

Erkki Pekkarinen kertoo
innostuneensa tuohitöihin jo
pikkulapsena.

- Taisin oleva kymmenen
vuotta. kun paperista rupesin
virsua suunnittelemaan. Suun-
nittelin ja purin ja siitä ne yhet
virsut synty. Erkki Pekkarinen
kertoo.

- Tänä päir änä ei juuri oo
tuohesta tavaroita. Iteillään ne
on suunniteltava tai lainastosta
yritettävä ettiä. Hyvin Erkin

suunnittelut ovatkin toimineet.
sillä tuotteista on kova kysyn-
rä.

- Aina ovat ihmiset manku-
massa niitä. että tehä semmo-
nen ja semmonen, Erkki hy-
mähtää.

Arvokas materiaali
Tuohi on Erkki Pekkarisen

mukaan arvokas materiaali.
Itse hän saa tarvitsemaansa
raaka-ainetta kunnan hakkuu-
alueilta tai ostamalla aina Nui-
jamaalta asti. Tuohi kerätään
kaadettavasta pystymetsaistä,
vaikka koivu ei välttämäträ
Erkki Pekkarisen mukaan kuo-
rimisesta kärsikään.

- Ei se siitä kuolis. jos niin
varovasti viiltää. että korkki ei
halakia ja mahia pääse valu-
maan.

Triohi irtoaa koivusta kesä-
heinäkuussa. Se säilötään rul-
lattuna keltainen puoli sisään-
päin. sillä muuten tuohi alkaa
käpen1ä. Erkki Pekl<arinen
halkaisee kaikki kä1 ttämänsa
tuohet. jolloin valkoinen pinta-
ker-ro: ja jäkälä jäärät pois ja
r almii:ta tuotteesta tulee siist-i
ja pehmeä.

Maailmalta omalle mäelle
Erkki Pekkarinen on kotoi-

sin Pohjois-Karjalasta Pielis-
järven pitäjän Uusikylästä. Ky-
1ässä asui aikoinaan toistasataa
asukasta. nlkyään tuskin ai-
nuttakaan-

- Se oli se tavallinen tarina,
vilua ja näläkää. Erkki kertaa
Iapsuuttaan.

- Kulukurin elämätä oon
viettänny. Reppu selekään ja
yötä myöten lähin käpöttele-
mään keskenkasvusena. Ensin
Erkki oli metsätöissä, mutta

Erkki Pekkarinen voisi pukeutua täysin tuohiseen sotisopaan. Kontti
selkään, virsut jalkaan ja tuohikintaat käteen niin varustus on val-
mis.

- On väljempi olla, marja-
moat ja sienimoat liihellä. Per-
heen atk:ta opiskeleva Vesa-
poika on myös kiinnostunut
näpertämisestä, mutta tuohia
useammin hän tarttuu meisse-
liin korj atakseen jotain pienko-
netta. Välillä Pekkaristen mä-
entörmällä käykin melkoinen
vilske, kun toimittajat käyvät
katsomassa Erkin virsuja ja §-
läläiset kantavat koneitaan kor-
jaukseen Vesalle.

sitten välilevy luiskahti pois
paikoiltaan, ja raskaat metsät-
yöt oli jätettävä. Mies muutti
Turun kautta Paimioon ja toimi
kirvesmiehenä rakennuksilla.

- Minen viihtyny melussa
ja soasteessa. Ei minkäänlaista
hinkua ollut kaupunkiin. Erkki
maanitteli vaimonsa Marju-
Liisan matkaansa, ja niin muu-
tettiin Asikkalaan, 14 vuotta
sitten.

Sukuseura Pekkarisen
tunnukset

Pekkarisen sukuseuralla
on käytössä kolme erilaista
tunnusta. Niistä ainut viral-
linen on sukuseuran viiri,
mustalla pohjalla keltainen
kuvio, jossa yhdistyvät en-
tisajan elannoista, metsäs-
tyksestä ja kalastuksesta
kertovat symbolit. Viirin on
suunnitellut taiteilija Jussi
Valtakari. Pentti Pekkarisen

Sukuviiri

kirjoitus kertoo viirin synty-
historiasta enemmän.

Kirjepapereiden ja kuo-
rien tunnuksina sekä arkis-
toinnissa sukuseura on
käyttänyt tunnusta, joka
alunperin syntyi kirjeensul-

kijamerkkiin. Kirjeensulki-
joita sukuseuralla oli myyn-
nissä 1980-luvun alussa. Ar-
kistoista ei ilmene kenen
muotoilema k.o. merkki on.

Viime kesän sukujuhlilla
oli myynnissä Pekkarisen su-

kuseuran paitaa, johon su-
kuneuvoston jäsen Markku
Pekkarinen oli taiteillut seu-
ran tunnuksen. Paitaa voi
tilata edelleenkin suoraan
valmistajalta (ks. ilmoitus).
Mikäli teet tilauksesi hyvissä
ajoin ennen Jyväskylän su-
kukokousta, saat paitasi
siellä ja säästät toimitusku-
I ut.
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Pikkuserkut
Kinnulan "Junapekkaris-

ten" pikkuserkkuja on enempi
mitä meitä isojaserkkuja. ja
näinhän on oikein. silloinhan
suku lisääntyy. Tyttöserkuista
ei sanota tässä mitään, vaikka
heitä on varmaan samu nuilirui.
jos ei enempi. En rupea erik-
seen mainitsemaan kenen poi-
kia nämä pikkuserkut ovat.
Aloitan vanhimman serkun po-
jista ja siitä nuorimpaan. Olen-
kohan saanut kaikki selville.
kun nämä pojat asustelevat
ympäri Suomea. Pojat ovat
seuraavasti: Mauri, Tapani.
Raine ja Hari. Pentti, Jukka,
Hannu ja Timo. Matti. Jukka.
Tapani. Rauno ja Reijo. Timo
ja Tuomo. Jari. Terho. Tarmo ja
Tatu. Janne ja Marko. Joel. Pu-
hun vain pojista, sillä he ovat
niin paljon rtuorempia minus-
tr. vaikl<a ovatkin jo korusti
aikamiehiä suurin osa. En tun-
ne heistä kLrin nruutrmrrr. .io-
tenkin asur,at niin etää11ä ja
onhan se nykyään muotia. ettti
ei niin vain nähdä.

Mauri heistä on tunnetuin.
on tunnettu kautta maan. Hän
on ollut pitkään eduskunnassa
ja ministerinä yhden vaalikau-
den. on toiminnan mies. Mauri
oli yhdeksänvuoden ikäinen
poika, kun minä 1äksin Kinnu-
lasta. Hän oli jo poikasena hy-
r in r ilkas. huomaarainen ju
toimitti asioita. Kerran olimme
heinänteossa Savijärven taka-
na. Siinä seir,ästimme heiniä,
rajaoja oli r,älissä. Pilviä oli
taivaalla: pälyilimme niinkö
tuo rupeaa satamaan. Mauri
sanoi: Ii1a11a sanottiin radiossa.
että huomenna sataa siellä tääl-
1ä ja varsinkin täällä. Se oli
nokkeiasti sanottu poikaselta.

Kaikki toisetkin serkut on
kunnon kansalaisiaja ovat hy-
r issä r iroissa ja amntrteissa.
nuorinrmut r ielä opinahjoissa.
Parhaiten näistä pojista tunnen
henkilökohtaisesti R;rtrnon ja
Reijon. ollaanhan tavallaan sa-

man kodin poikia. heitä tapaan
useantntin. Jtr.si oli myös sa-

masta kodista liihtöisin ja oli
serkuista vanhin ja hänet tun-
sin hyvin, vaan hänhän poistui
keskuudestamme 48-vuotiaa-
na äkilliseen sairauskohtauk-
seen -94.

Kyllä elämänmeno on kai-
kin puolin muuttunut siitä en-
nenvanhasta tiihän nykyaikaan.
Heinänteossa ja viljapelloilla
ei näy muuta kuin koneita.
Yksi henkilö niitä ohjailee, sil-
loin ennen akkojaja ukkoja vi-
lisi pelloilla. Ja vielä ndistä ur-
heilutamineista: sitä ennen
hiihdettiin, että pussihousun
pussit lepatti tai muuten sarka-
housut tiirisi kun mäntiin, ol-
tiin oikein karheita. Nyt ne pu-
Yut ovat niin mäkimiehillä
kuin hiihtäjillä sileitä ja ihoa
myöten, ei yhtään löysiä, he
ovat kuin Muikkuja.

Nyt asiaan pikkuserkut.
Pekkaristen sukukokous on Jy-
väskylässä, joka on keskellä
Suomea, joka puolelta on hyvä
tulla. Kokous on yksipäiväi-

nen, Iehdessä on tarkempi
osoite. Tulukoa joukolla myös
tyttöserkut .ja liittykää suku-
seuran jäseneksi, jäsenmak-
suilla me etupäässä tätä seuraa
pidämme pystyssä. Meitä on
jokapuolelta Suomea. ja nrimä
ovat mukavia immeisiä nää

kaikki Pekkariset, ei yksin'Ju-
napekkariset". Sanotaan nyt,
että Jyväskylässä tavataan. Nä-
kemiin.

Eino Pekkarinen
Jyväskylä

Sukuneuvoston
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

jäsenet:
Kustaantie 38
44500 Viitasaari
puh. (014) s72s39
Lohkotie 3-7
76150 Pieksämäki
puh. (015) 513 332
Riihipellontie 14
77700 Rautalampi
puh. (017) 530 203

Kirkkkokatu 26 A2
70100 Kuopio
puh. (017) 2626079
Saihokatu 1 A 18
40630 Jyväskylä
puh. (014) 253 429
Kalalammintie 191
43300 Kannonkpski
puh. (014) 4s3271
G5M 050-5533 098
Professorintie 8 A 9
00330 Helsinki
puh. (09) 483 8s8
Emännäntie 3-5 H 109
40740 Jyväskylä
puh. (014) 2s3 s9s
Kp2
44300 Kannonkoski
puh. (014) 4s7 12s
Tervassalontie 229
71310 Vehmersalmi
puh. (017) 3851 187

Matinkuja 2
4'1800 Korpilahti
puh. (014) 821 874
Pirttiläntie 9
44190 Parantala
puh. (01a) 583 448

Anun kauneusmeriitit:
* Suomen mallikuningatar yleisön suosikki 1996
* Miss Hawaiin Tropic finalisti 1991

" Ruoveden Juhannusneito I perintöprinsessa 1991
* Miss Tennis II perintöprinsessa 1997
* Miss Yyteri I perintöprinsessa 1991
* Hymytyttö kilpailun voittaja 1998
* Miss Suomi finalisti 1998

'k Miss Bride of the World, Porin osakilpailun voittaja 1998
* Miss Hawaiin Tropic Suomen kilpailun voittaja 1998
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Sukuseura Pekkarisen viiri
Ensimmäisen kerran su-

kuviiriasia on ollut esillä su-
kuneuvoston 20.1 0.1 984 pi-
detyssä kokouksessa. Ko-
kouspöytäkirjan mukaan
asia on herätetty esiin tut-
kittavaksi ja val misteltavak-
si. 9.3.1985 pidetyssä koko-
uksessa sukuneuvosto on
tehnyt päätöksen sukuvaa-
ku nansuu nnittelu kil pai-
lusta jäsenistölle. Tavoit-
teeksi on asetettu aiheen
toteutus vuonna 1988 pi-
dettäville sukujuhlille. Kil-
pailu on julkistettu vuoden
1987 jäsentiedotteessa nro
1.

1 .3.1986 pitämässään su-
kuneuvoston kokouksessa
sukuneuvosto on todennut,
että sukuviiristä eiole tullut
yhtään ehdotusta. Samalla
sukuneuvosto on antanut
Aura Valtakaril le tehtäväksi
neuvotella taiteilija Jussi
Valtakarin kanssa, jotta

tämä pitäisi vuosikokouk-
sessa aihetta käsittelevän
lyhyen alustuksen. Suku-
neuvoston kokouksessa
11.10.1986 on ollut suku-
vaakunaluonnoksia useita
eri ehdotelmia. Näistä suku-
neuvosto on valinnut kaksi
ehdotusta sekä antanut
Aura Valtakarin tehtäväksi
edelleen neuvotella taiteili-
jan kanssa luonnoksien laa-
timisesta.

14.2.1987 sukuneuvos-
ton kokous on tutustunut
taiteilija Jussi Valtakarin su-
kuvaakunatunnuksiin sekä
päättänyt pienten tarkas-
tuksien jälkeen esittää vuo-
sikokoukselle jäsenäänes-
tyksen suorittamista annet-
tujen ehdotusten kesken.
Tehdyn päätöksen mukai-
sesti Sukuseuran vuosikoko-
us Kinnulassa 13.6. 1987
suoritti äänestyksen taitei li-
ja Jussi Valtakarin neljän

luonnoksen kesken. Äänes-
tyksessä valituksi tuli, vilk-
kaan keskustelun ja sulje-
tun äänestyksen tuloksena,
ehdotus nro kaksi. Tältä
pohjalta sukuseuran suku-
viiri on toteutettu.

3.1 0. 1 987 sukuneuvosto
on aloittanut sukuviirin
hankinnan ja sukuviirisään-
nön valmistelun. 30.1.1988
sukuneuvosto on laatinut
sukuviiriä koskevan sään-
nön. Viirisääntö alistetaan
vuosikokouksen vahvistet-
tavaksi. Se hyväksyttiin Nil-
siässä pidetyssä vuosikoko-
uksessa 23.7.1988. Samassa
vuosikokouksessa jaettiin
ensimmäiset sukuviirit niille
paikkakunnille, joissa on pi-
detty sukujuhlat tai vuosi-
kokous. Viirin saivat Nilsiän,
Kinnulan, Viitasaaren, Lep-
pävirran ja Vehmersalmen
kunnat sekä Nilsiän Murto-
lahdessa Lea ja Timo Pekka-

rinen Vehkalaan istutetun
sukupuun istutuksen yhtey-
dessä. Tämän jälkeen on
luovutettu kaikkiaan 13 su-
kuviiriä yksityisi I le henkilöil-
le merkkipäivien tai ansiok-
kaan toiminnan merkeissä.

Vuosikokouksessa 25.7.
1 992 Pieksämäellä sukuviiri-
sääntöä tarkastettiin. Sään-
tö päätettiin säilyttää enti-
sellään, paitsi äänestyksen
jälkeen päätettiin, että su-
<;viiria voidaan myös
myydä sukuseuraan kuulu-
ville henkiloille 200 markan
hintaan. Tällä tavoin suku-
seura voi kartuttaa tulo-
jaan. Sukuneuvosto tulee
jatkossakin myöntämään ja
pitämään ki rjaa myöntämis-
tään sukuviireistä. Sukuseu-
ran toiminnassa ansioitu-
neet henkilöt saavat suku-
viirin hopealaatalla varus-
tettu na.

Pentti Pekkarinen
Rautalampi
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T- PATTOJA V I ELA SAATAVANA I

Värit Tuhkanharmaa,oranssi,viininpunainen,
turkoosi ja keltainen

Koot: Lasten I 16 cm, I28 cm, 146- 152 cm
Aikuisten S, M, L, XL, XXL

Painatus mallin mukaan vasemmassa rinnassa.

!a

Hinnat Aikuisten paita
Lasten paita

63,-
55,-

suoraan

Teollisuuskatu 5

44 I 50 Äänekoski
Puh./Fax 0 I 4-523 44 I

Markku Pekkarinen (oik.) on ideoinut sukuseuran paidan ja suunni-
tellut sen logon. Paitaa esittelevät myös pojat Tommi (vas.), Teemu ja
Thukka.

Tilau kset postitse tai faxilla

SrilÅi,t


