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Demetriuksen perhe potretissa
Demetrius Pekkarinen (8.10.1880-2.8.1931) oli kauppias Pyhäjärven Oravankylässä. Demetrius ja Anna (os. Turunen
25.10.1886-17.9.1933) Pekkarisen lapsia ovat kpvassa näkyvät Hilja, Fanni, Eeva, Reino, Aino ja Liisa-vauva. Kuva on otettu
vuonna 1927. (Tämän ja pari muuta muistoa isänsä sukualbumista lähettivät toimitukseen Reinon tyttäret Aino Saastamoi-
nen ja Helvi Jämsä.)

Sukukiria lV vihdoin valmis
Sukuseuran vuosia kestänyt uurastus neljännen sukukirjan parissa
on vihdoin loppusuoralla. Kirja tulee painosta aivan lähiaikoina ja
on valmiina esiteltävänä ja myytävänä kesän sukukokouksessa
Vehmersalmella.
Kirjan ovat koonneet Lauri Pekkarinen, Helge Pekkarinen ja Maija
Pekkarinen ja se esittelee Keski-Suomen, Murtolahden, Juurikka-
mäen, Räsälän Kieluan ja Pohjois-Karjalan sukuhaarat noin '1800-
luvun puolivälistä 1960-luvulle tai tutkijoille tulleiden tietojen poh-
jalta jopa nykypäivään.
Uutta noin 240 sivuista sukukirjaa voi ostaa sadan markan kappa-
lehintaan. Sukuseura myy edelleen myös aikaisempia sukukirjoja.
Tilaustiedot löydät sisäsivulta.
Kari Lajaste on työstänyt sukukirjan tekstit painokuntoon. Kirjan
painaa Karisto Oy.
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Puheenjohtaian palsta

Kuluvana vuonna tulee 20
vuotta siitä, kun Sukuseura
Pekkarinen perustettiin.
Kuopiossa kokoontui
11.8.1979 yli 50 innokasta
osallistujaa, jotka päättivät
seuramme perustamisesta
ja sen ilmoittamisesta yhdis-
tysrekisteriin. On siis juhla-
vuosi. Sukujuhlavuosien
jaksotuksesta johtuen
olemme kuitenkin yhteises-

ti sopineet, että varsinaiset
20-vuotisjuhlat pidämme
kesällä 2000 Saarijärvellä.
On aivan paikallaan. että
vuosijuhlat ovat Keski-Suo-
messa, sillä onhan Keski-
Suomi Savon ja Helsingin
seudun lisäksi Pekkaris-su-
kuisten pääasuinalueita. Li-
säksi suuri osa seuramme jä-
senistäkin on keskisuoma-
laisia tai täältä lähteneitä.

Saarijärvi niin historiansa
puolesta kuin monine näh-
tävyyksineenkin antaa hy-
vät puitteet juhliemme jär-
jestämiseen.

Ennen vuoden 2000 juh-
lia kokoonnumme kuiten-
kin tänä kesänä pitämään
vuosikokoustamme tällä
kertaa Vehmersalmelle.
Edellisen kerran olimme
siellä vuonna 1980, jolloin
pidettiin seuramme ensim-
mäiset sukujuh lat yhteisesti
Kuopiossa ja Vehmersalmel-
la. Vaikka sanomaani saat-
taa nyt sisältyä paljon koti-
seuturakkaudesta johtuvaa
nostalgiaa, uskon ja tiedän,
että kesäinen Vehmersalmi
on nimensä mukaisesti veh-
mas ja että siellä vietetty
päivä tai useampikin kan-
nattaa ja antaa uusia näke-
myksiä kesäisestä kotimaas-
tamme ja Pekkaristen asuin-
sijoista.

Vuosi sitten kerroin, että
Pekkarinen-lehti arvioitiin
Sukuseurojen keskusliiton
järjestämässä sukulehtikil-
pailussa kärkijoukkoon
kuuluvaksi. Viime vuoden

kilpailussa, jonka tulokset
julkistettiin Jyväskylässä pi-
detyssä Suomalaiset Ju uret-
messutapahtumassa leh-
temme sijoittui vieläkin pa-
remmin. Parhaaksi arvioitiin
Mänttärien sukujulkaisu
Niinipuu. Kilpailuissa jaet-
tiin Iisäksi kolme kunnia-
mainintaa " hyviä sukujuttu-
ja" sisältäville lehdille. Tä-
hän joukkoon pääsi myös
meidän Pekkarisemme.
Näyttää siis siltä, että Pek-
karista kannattaa lukea ja
varmistaa sen saaminen liit-
tymällä sukuseuramme jä-
seneksi.

Hyvää kesää Teille kaikil-
le ja tavataan heinäkuussa
Vehmersalmella.

Olavi Pekkarinen
Kustaantie 3

44500 VIITASAARI
Puh. (014) s72s39

Sihteerin nurkka

tietoisesti sukututkimuksen
ja -tietouden kartuttamisen
ohella myös sukumme kult-
tuuriarvojen tutkiskeluun ja
tuntemiseen. Sukututkijam-
me ovat osaltaan avarta-
neet sukujuuriamme suku-
tutkimuksi I laan ja jul kaisui l-
laan menneitten sukupolvi-
en elämää aina tähän päi-
vään saakka. Myöskin vuo-
sittaiset tapaamiset, suku-
juhlien ja kokousten yhtey-
dessä eri puolilla maatam-
me Pekkaristen asui nsijoilla,
ovat tehneet meille tutuiksi
niitä elämän oloja ja asuin-
sijoja, joilla joko esi-isämme
ovat asuneet tai nykyisin
Pekka riset va i kuttavat.

Sukuseuramme 20-vuo-
tisjuhlia vietetään v. 2000,
mutta jo nyt voidaan tode-
ta, että sukuseuramme on
täyttänyt sille asetetut ta-
voitteet, mutta silti suku-

seuran työn on jatkuttava.
Tärkeää onkin saada kerät-
tyä kaikista sukuhaaroista
sukutietoutta, jotta se tie-
tous, mikä vielä on saatavis-
sa saataisiin arkistoitua ja
myöhemmin julkaistua
meille ja tuleville sukupol-
ville. Osaltani toivon, että
vähäiseltäkin tuntuvat peri-
mätiedot ta I lennettaisii n.

Omalta osaltani haluan
kiittää kaikkia Teitä, jotka
olette olleet mukana näinä
kymmenenä sihteerivuo-
tenani. Tehtävä on ollut
haastava ja mielenkiintoi-
nen. Osaltani katson, että
nyt on aika vaihtaa sihtee-
riä, itse jään "rivijäseneksi."

Pentti Pekkarinen
Riihipellontie 14

77700 RAUTALAMPI
puh. (017) 530 203

Sukuseura Pekkarinen
ry:n jäsenlehti

Nro 10, painos 500 kpl
Jäsenmaksu: 60,-
Tilinumero:
552001-26341

Päätoimittaja:
Hanna-Kaisa Pekkarinen
Kalalammintie 191
43300 Kannonkoski
050 ss33 098

Toimitus:
sukuneuvosto
Julkaisija:
Sukuseura
Pekkarinen ry

Ladonta/painatus;
Kari Lajaste
Painovalmiste Ky
Helsinki '1999

Kuluva vuosi on v. 1979 pe-
rustetun sukuseuramme 20.
toimintakausi. Kun pikaises-
ti tarkastelee näitä kulunei-
ta vuosia, niin voi ansaitusti
todeta, että su kuseu rassa m-
me tehty sukuseuratyö on
ollut antoisaa. Puheenjoh-
tajamme Aimo Pekkarinen,
Veikko Pekkarinen, Maija
Pekkarinen ja Olavi Pekkari-
nen ovat luotsanneet suku-
seuraamme yhdessä suku-
neuvostojen kanssa määrä-
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Sukukokous Savon saaristossa
Sukuseuramme jokake-

säistä sukukokousta viete-
tään tällä kertaa Savon saa-
ristokunnassa Vehmersal-
mella. Edellisvuosien ta-
paan odotamme taas kau-
niin kesäistä päivää sukuko-
kousajankohtaan, joka on
lauantaina 24. heinäkuuta.
Kokous alkaa puolilta päi-
vin, mutta sitä ennen on jo
mahdollisuus ruokailuun.

Sukukokouksessa on näh-
tävänä ja ostettavana pai-
notuore Sukukirja IV. ltse
kokousasioista tärkein lie-
nee uuden sihteerin mietti-
minen, sillä Pentti Pekkari-
nen on ilmoittanut luopu-
vansa pitkään hoitamistaan
sihteerin tehtävistä.

Perinteiseen tapaan var-
sinaisen vuosikokouksen li-
säksi tutustumme myös ko-
kouspaikkakuntaan. Veh-
mersalmen kiertoajelu tu-
tustuttaa Tetrimäen Kan-
sainväliseen kylään, joka on
kuulu taidokkaista koriste-
puusepän töistä. Tetrimäel-
tä lähtee Eliel Saarisen
suunnittelemia tyylihuone-
ka.luja muun muassa Japa-
niln.

Koulukeskuksen kivi- ja
kasvipiha on Vehmersalmen
kunnan ja Geologian tutki-
muskeskuksen yhdessä to-
teuttama ainutlaatuinen
puistopiha, joka esittelee
havainnollisesti alueen kal-
lioperää ja kasvistoa. Puis-
ton sydän on erikoinen suih-
kulähde, jossa vesi pyörittää
pallokiveä.

Käymme myös tutustu-
massa Vehmersalmen kau-

ä*

Vehmersalmen kiertoajelulla tutustumme muun muassa Josef Stenbäckin suunnittelemaan rapattuun
tiilikirkkoon, joka on valmistunut vuonna 1920.

niiseen tiilikirkkoon ja Hor-
kanlahden vanhaan hauta-
usmaahan, joka on entisöi-
ty.

llmoita tulostasi
Marja-Liisalle

Sukukokouspaikkana
Vehmersalmella on Ritonie-
men lomakylä, joka sijaitsee
Suomen suurimmassa saa-
ressa Soisa lossa. Riton iemen

emännät ovat ruokailujär-
jestelyjen takia pyytäneet
kokoukseen saapuvilta en-
nakkoi lmoittautum ista. Ko-
koukseen tulijat voivat pi-
rauttaa tulostaan Marja-Li i-
sa Pekkariselle iltaisin nu-
meroon 017-3851 187. ll-
moittautuminen tulisi teh-
dä 15.7. mennessä.

Kiertoajeluun varattu
bussi tulee Kuopiosta, ja se
on luvannut ottaa mukaan-
sa Kuopiosta sukukokouk-

seen saapuvat. Bussi lähtee
linja-autoasemalta kello
10.00. Linja-autoasema si-
jaitsee heti Kuopion rauta-
tieaseman takana, joten ju-
nalla tulevat voivat vaivat-
tomasti jatkaa matkaa suo-
raan kokouspaikalle. Kier-
toajelu päättyy noin kello
16.30, jolloin bussi lähtee
paluumatkalle Kuopioon.

Sukukokouksen ohjelma-
aikataulu ja Vehmersalmen
kartta ovat takasivulla.

Kunniakirjat vastaanottivat sukulehtikilpailussa Lauri Kauranen,
Hanna Pekkarinen sekä Eero, Jorma ja Jarkko Mänttäri.

Lehtemme sai kunniaa
Pekkari nen-lehdel le myönnettii n viimevuotisessa

sukulehti kilpailussa kunniamaininta. Vuoden suku-
lehdeksi valittiin Mänttärien sukuyhdistyksen Niini-
puu. Kunniamaininnan a nsaitsivat myös Pyhäjärven
Kaurasten KauraSet ja Wirmailan Rusthollin sukuyh-
distyksen lehti Virmailan Uutiset.

Kilpailuun osallistui noin 30 sukulehteä. Raati ke-
hui palkittuja lehtiä hyvin tehdyiksija kiitti sitä siitä,
että niistä löytyy kiinnostavaa luettavaa sukuun kuu-
lumattoma IIekin.

Su ku lehti ki I pa i I un tu lokset ju I kistettiin Sukumes-
sut -tapahtuman yhteydessä Jyväskylässä viime ke-
sänä. Messujen yhteydessä pidettiin myös seuramme
vuosikokous.
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Isäni Otto Eemil Pekkarinen

Isäni Otto Eemil Pekkari-
nen syntyi Sorsakoskella v.
1899 syyskuussa Otro Ville ja
Anna Pekkarisen perheeseen.
Kaikkiaan poikia oli neljä: Vil-
le, Emil, Onni ja kuopus Veik-
ko Juhani.

Tältä ajalta ei ole muistitie-
toa. Uskon isäni käyneen kan-
sakoulua ainakin joitakin vuo-
sia. Hän oli aikamoinen vekku-
li jo tuolloin. Kertoi opetrljtn
sanoneen. että olet sinä mel-
koinen miehen alku. pää on
kuin partaveitsi, mutta kun olet
niin ilkiä. Ymmi.irrän opettajarr
tuskailun: r ilkas ja oppivainen
poika, mutta aina keksimässä
kepposia.

Kuitenkin uskon. että ra-
kennushommia hän teki ja har-
rasti nuoresta asti.

Sitten tuli kapina-aika. Isä-
nikin pidätettiin Sorsakosken
ja Leppävirran välisellä maan-
tiellä. Seurasi raskas nälkäai-
ka. Vangittuna monien muiden
kanssa. kerran oli ollut sem-
moisessa rivissäkin, josta joka
kolmas aina ammuttiin. Kun
ajattelee mikä hätä on ja tuska!
Yksi mies oli ollut perheen isä
ja vaatinut isän vaihtamaan
paikkaa ja niin oli tapahtunut.
Mutta niin vain kävi. että se

mies ammuttiin ja isäni selvisi.

Ja aikanaan hän sitten va-
pautui. Elämä kulki taas nor-
maaliin tapaan.

Tuli "kutsunnat". Isäni oli
liikuskellut rerrsseesti, pauku-
tellut henkseleitään. ettii tarvi-
taanko tällästä "punikkia"? On
se minusta ollut henkien taiste-
lua, kun sen vihan, halveksun-
nan tietää. Mutta eihän se riit-
tlinyt hylkäämisen syyksi. Vi-
ralliseksi syyksi tuli "laftaja-
lat" ja hänestä tuli "nosto-
mies".

Isäni avioitui Lyytia Marti-
kai:en kanssa. ju he asuivat
Paukanlahdessa. Vanhin velje-
ni Eero Olavi syntyi 21.12.21,
sitten syntyi Eila Annikki
4.7.24, joka kuoli 31.1.38.
Minä synnyin 21.4.29 ja Esa
Veli 4.8.33.

Asuimme Paukanlahdessa.
Ja niin lapset varttui. Isäni kävi
töissä Sorsakoskella, ajoi po1-

kupyöräI1ä yleensä vain pyhän
ajaksi kotirn.

Muutimme asumaan "Mus-
tasalolle" 1938 syksyllä: ensin
vuokralle Ville Erosen omako-
titalon yliikertaan ja isäni ra-
kensi meille oman kotimökin.

Se oli elämäni parasta ai-
kaa. Isä oli herkkä ja hyvä ih-
minen. Tuli kuitenkin sota-
aika. Isiini joutui lähtemään
linnoitustöihin Kannakselle.
En muista tarkkaa aikaa, mutta
luulen sen olleen noin seitse-
män kuukautta.

Siellä jossain hän teki puh-
detöitä ja kirjoitteli kotiin ah-
keraan. Siinä joutui Eero-vel-
jeni myös lähtemään sotavä-
keen. Selvisi kuitenkin sodasta
takaisin kotiin. Kun isäni pääsi
kotiin. oli se tietenkin iloinen
asia. Mutta surua riitti silti. Äi-
tini veli kaatui talvisodassa.

Isäni oli niin persoonalli-
nen, oikeudenmukainen ja reh-
ti, että hänet valittiin työmaan
luottamusmieheksi ja oli hän
ehdolla myös kunnanvaltuus-
toon. No, eihän ne äänet sen-
tään riittäneetja ikävältä tuntui
sekin, että ammattiosaston pu-
heenjohtaja ja luottamusmies
sai "potkut". Järjestäytyminen
ei sopinut herroille. Mutta ei
sekään isää lannistanut. Niin
hän kokosi porukan (neljä
miestä) ja alkoi ottaa urakoita,
ensin pienempiä ja sitten isom-
pia, jopa monia kansakouluja,
ainakin Moninmäen ja Reinik-
kalan koulut.

OIi itseoppinut rakennus-
mestari. Onnistui upeasti. Se
on 1ähes ihme. Arvostan häntä
ihmisenä hyvin paljon.

Viimeisinä,vuosinaan hän
sairasteli ja täytettyään 50
vuotta hiin kuoli sydänkohta-
ukseen. Kiireisen miehen en-
simmäiset juhlat. Muistan sep-
pelenauhan muistolauseen:

" Sykkdile ei syddn lämmin
joka muita rakasti
lq,lmd on käsi hänen
joka muista huolehti."

Suuressa surussani, minua
lohdutti se asia, että uskoin hä-
nen olleen onnellinen, kun
kaikki ystävätja sukulaiset kä-
vivät.

Enni Suhonen
(os. Pekkarinen)

Kotalahti

Otto Vilho Pekkarin€h (edessä)

Syntynyt 21.10.1877 Leppävirta
Kuol lut 26.12.1934 Leppävi rta

lsä: Matts Vilhelm Pekkarin, maanviljelijä
Syntynyt 21.9.1854 Leppävirta?
Kuollut 8.5.1 933 Leppävirta

Äiti: Maja Stina Reinikainen
Syntynyt 5.1.1 853 Leppävirta
Kuollut 7 .2.1929 Leppävirta

Puoliso: Anna Maria Luostarinen (edessä
oikealla)
Syntynyt 1.2.187 6 Leppävirta
Kuol I ut 8.12.1956 Leppävirta

Lapsia: Ville Pekkarinen (takana vas.)
Syntynyt 2.1 .1898 Leppävirta
Kuol I ut 19.1 1 .197 3 Leppävirta

Otto Eemeli Pekkarinen (2. vas.)
Syntynyt 28.9. 1 899 Leppävirta
Kuollut 3.1 0.1 949 Leppävirta

Hannes Pekkarinen
Syntynyt 7.10.1901 Leppävirta
Kuollut 2 pv:n ikäisenä 9.10.1901
Leppävirta

Lauri Johannes Pekkarinen
Syntynyt 1 1.12.1902 Leppävirta
Kuollut 1 v 1 kk:n ikäisenä 19.1.1903
Leppävirta

Onni Einari Pekkarinen (3. vas.)
Syntynyt 5.4.104 Leppävirta
Kuollut 1977

Helmi Maria Pekkarinen
Syntynyt 30.5.1 907 Leppävirta
Kuollut 11 kk:n ikäisenä 23.4.1908
Leppävirta

Veikko Johannes Pekkarinen (4. vas.)
Syntynyt 30.1.1912 Leppävirta
Kuollut 25.9. 1966 Leppävirta
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Serkut koolla Vehmersalmella
Viime heinäkuun '14. päi-

vänä kokoontui 'l 7 serkkua,
Kieluan Ukko-Riekon (Fre-
derik Pekkarinen, s. 1855)
lastenlasta, Maija ja Aino
Pekkarisen kesämökillä
Vehmersalmen Räsälän Ky-
lässä Kieluanjärven rannal-
la. Ukilla oli kahdeksan lasta
ja näillä yhteensä 28 lasta.
Viime kesänä meitä oli elos-
sa 19 serkkua, joista vain
kaksi ei voinut saapua yhtei-
seen tapaamiseen.

Tildan (Miettinen, s.

1878) perillisistä oli läsnä
Jenny Kokkonen Kuopion
Kurkiharjusta, Anni Savolai-
nen Suonenjoelta ei uskal-
tanut sairautensa takia läh-
teä matkaan. Hanneksen (s.

1881) perilliset Maija ja
Aino Helsingistä olivat tilai-
suuden emäntinä. Viljamin
(s. 1887) tytär Jenny Hirvi
Kuopiosta iloitsi, että vaka-
va sairaus oli hellittänyt het-
keksi niin paljon, että hän
pääsi mukaan. Annan
(Miettinen, s. '1889) lapsista
olivat läsnä sinä päivänä 80
vuotta täyttänyt Veikko
Vehmersalmelta, Sisko Anti-
la Tukholmasta, Kalle Nur-
meksesta, Erkki Kuopiosta
ja Eino Orimattilasta. Oton (

s. 1891) perilliset Helvi Kois-
tinen Siilinjärveltä, Leena
Miettinen Järvenpäästä ja
Viljo Kuopion Levälahdesta
noudattivat kutsua, samoin
jennyn (Huttunen, S. 1894)
tytär Aura Valtakari Lap-
peenrannasta. Auran veli
Heikki Kuopiosta ei päässyt
mukaan. Oskarin (s. 1896)
kaikki neljä perillistä: Matti
ja Martta Kuopiosta, Pauli
Siilinjärveltä ja Olli Tuusnie-
meltä olivat läsnä. .Aviopuo-
lisot mukaan luettuina mei-
tä oli kaikkiaan 25 henkeä.

Ukko-Riekon jälkipolvea koolla edessä vasemmalta Maija, Sisko, Jenny (Kokkonen) ja Martta, keskellä
vas. Aino, Helvi, Aura, Leena ja Jenny (Hirvi) sekä takana vas. Pauli, Erkki, Kalle, Yeikko, Olli, Viljo,
Matti ja Eino. Kuvan otti Orimattilan Eino-serkku.

Muistelimme aluksi edes-
menneitä serkkuja, joista
viimeisen puolen vuoden ai-
kana olimme menettäneet
kolme: Lauri F. Miettisen
19.12.1997, veljekset Erkki
Miettisen 14.01.1998 ja Mi-
kon 22.02.1998. Em me tuol-
loin aavistaneet, että ennen
vuoden päättymistä menet-
täisimme vielä yhden ser-
kuistamme, Jenny Hirven,
joka nukkui pois Kuopiossa
01.12.1998.

Vietimme viehättävän ja
ikimuistoisen iltapäivän
nauttien toistemme seuras-
ta ja kesämökin antimista.
Lähellä sijaitseva Kieluan

sukutila oli meidän kaikkien
isän tai äidin lapsuuskoti
sekä meistä seitsemän ser-
kun synnyinkoti. Eräät ser-
kut pistäytyivätkin siellä ve-
restämässä lapsuusmuisto-
Jaan.

Yhteinen toivomuksem-
me oli, että tapaisimme
toistekin. Se toteutui odo-
tettua nopeammin ja aivan
toisenlaisissa merkeissä.
Kaksitoista meistä kesällä
läsnä olleista serkuista oli
saattamassa Jenny-serkkua
hänen viimeiseen lepoonsa
Kuopiossa tämän vuoden
tammikuun 2. päivänä. Jen-
nyä tulemme muistelemaan

myös Jennyn isän Viljamin
lapsuuskodissa Kielualla pi-
dettävissä seuroissa heinä-
kuun '13. päivän iltana. Mei-
tä on vielä l8 serkkua elos-
sa, toivottavasti pääsemme
mukaan.

Sukusiteillä on ihmeelli-
nen meitä yhdistävä voima.
Sen olemme viime kesänä
todenneet iloitessamme yh-
dessäolosta. "Suvun äidiksi "
nimettynä toivon tästä tule-
van perinteen.

Maija Pekkarinen

MYYNTILISTA
Sukukirja I 25,-
Sukukirja ll 25,-
Sukukirja lll 50,-
Sukukirja lV 100,-
Sukukirjat l-lV yhteensä 180,-
Sukuviiri marmorijalustalla 200,-
Pekkarinen T-paita 60,-
Sukukirjoja ja viirejä voi tilata sukuneuvoston
jäseniltä. T-paitoien tilaukset vastaanottaa Markku
Pekkarinen puh. (01a) 583 448. Hintoihin lisätään
postikulut.
Sukuseuran jäsenmaksu 60,-/vuosi.
Vapaaehtoinen Pekkarinen-lehden tukimaksu 10,-

KOKOUSKUTSU
Sukuseura Pekkarinen ry:n sääntömääräinen

vuosikokous pidetään Vehmersalmella Ritoniemen
lomakylässä lauantaina 24.7.1999 kello 12.15.

Kokouksessa käsitellään sukuseuran sääntöien
määräämät asiat.

Sukuneuvoston kokous pidetään kokouspaikalla
vuosikokouksen jälkeen.

Tervetuloa!
Sukuneuvosto

.:1 , X§å,"-x&*
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Kalervo on poissa
Rekolan Vihtorin perheeseen.
Isänsä mukana hän kulki met-
säpalstoilla jo pienestä pojasta
lähtien. Maa- ja metsätalou-
desta tulikin hänen elämän-
uransa.

Kalervo opiskeli Saarijär-
vellä Tarvaalan maatalouskou-
iussa työnjohtajaksi ja Rova-
niemellä metsäteknikoksi.
Myöhemmin hän jatkoi opin-
tojaan tenttien metsälalousin-
sinööriksi asti. Hän ehti toimia
metsänhoitoyhdistysten palve-
luksessa ensin Lestijärvellä ja
Petäjävedellä sekä myöhem-
min metsähallituksen Keski-
Pohj an hoitoalueen kenttäpää1-
likkönä 1ähes parikymmentä
vuotta. KenttäpääIlikkönä Ka-
lervon vastuulla olivat kaikki
metsähallituksen alueella teh-
Iävät työt autokuljetuksisra oji-
tuksiin. Työ oli monipuolista,
mutta m)'ös t1ölästä. ja useirr

työt seurasivat mukana kotiin.
Viimeiset kymmenkunta

vuotta työurastaan Kalervo
työskenteli maatilahallituksen
palveiuksessa Jyväsky1ässä,
välittäen esimerkiksi asutusti-
lakauppoja. Kalervo Pekkari-
nen tarkasti rnyös peltojen
metsityksiä. vaikka kulttuuri-
maisemallisesti arvokkaiden
peltojen metsittäminen olikin
hänestä kummallista. Työajat
muuttuivat normaaleiksi ja
Aino-vaimon mukaan he tuol-
loin elivät parasta aikaansa.

Kalervo tapasi tulevan vai-
monsa Ainon opiskellessaan
Saarijärveilä. Kalervon elä-
mäntaival ehti päättyä juuri
ennen pariskunnan 45. hääpäi-
vää. Lapsia heillä on kaksi,
Eija ja Jouko. Erityisen iloinen
Kalervo oli siitä, että hän ehti
tavata myös toisen lapsenlap-
sensa ennen kuolemaansa.

Myös vapaa-ajallaan Ka-
lervo suunnisti mielellään met-
sään. Metsästys, kalastus,
marjastus, sienestys ja muu
luonnossa liikkuminen olivat
Kalervon lempiharrastuksia.

Kaiervo jäi mieliimme rau-
hallisena ja soviftelevaisena
miehenä. Kalervo tuli hyvin
toimeen kaikkien kanssa, sillä
håin pyrki käsittelemään vai-
keita asioitakin ilman ri stiriito-
ja ja löysi asioista usein useita
niikökulmia. Kalervo luotti
ihmisiin ja ajatteli heistä joka
tilanteessa positiivisesti.

Sukuneuvoston jäsenenä
Kalervo toimi vuodesta 1994
kuolemaansa saakka. Håin oli
aktiivinen jäsen, joka oli mu-
kana kokouksissa ja sukujuh-
lissa säännöllisesti aina kun
vain kynnelle kykeni.

Hanna Pekkarinen

Lehtivaihtoa
Juuret Messujen yhteydes-

sä Jyväskylässä järjestetyssä
sukulehtien toimittajatapaam i-
sessa sovittiin muun muassa
sukuseurojen väiisestä yhtey-
denpidosta j a sukulehtien vaih-
dosta. Pekkarinen-lehti vaih-
taa sukulehtiä noin kymmenen
eri sukuseuran kanssa. Meille
saapuneita lehtiä tParr iaisten
parissa, Kauraset. Laitiset-leh-
ti, Hinkkaset, Pentikäisten su-
kulehti. Toikander-Hohti suku-
seuran Hohto. Mänttärien Nii-
nipuu ja Leinosten sukulehti
sekä Gröndahl-Murtola suku-
seuran jäsenjulkaisu) saa luet-
tavaksi Hannalta.

Su kuju hlat
jatkuvat

Suosittu televisio-ohjelma
Sukujuhlat jatkuu kesän ajan.
Ohjelma näkyy lauantai-iltai-
sin kello 20.00 MTV3-kana-
val1a.

Ohjeimassa esitellään tun-
nettuja suomalaisia sukuja,
esim. sarjan viimeisessä osassa

31.7. teatterisuku Palot. Ohjel-
man juontaa Pekka Karhuvaa-
ra, historian asiantuntijana on
Kaari Utrio ja sukuasiarrtunti-
jana Sanna-Kaisa Spoof.

Sukuneuvostomme jäsen
Kalervo Pekkarinen nukkui
pois Jyväskylässä 26.4.1999.
Kalervon poismeno tulille mo-
nille yllätyksenä, sillä hänellä
ei ollut tapana valitella vointi-
aan. Läheiset kuitenkin tiesivät
Kalervon vaikeasta syöpäsai-
raudesta io pitkaan.

Kalervo Pekkarinen oli
syntynyt 4. 10. 1928 Kinnulassa

Paavo Pekkarisen muistolle
Juhannuksen alla viime kesänä saim-

me suruviestin, että Paavo Pekkarinen
Vehmersalmelta on kuollut. Kenttä-
päällikkö, talousneuvos Paavo Pekkari-
nen oli syntynyt 1.1.1924 Vehmersal-
men Räsälässä ja kuului Lammin Pekka-
risten sukuhaaraan.

lkäistensä tavoin Paavo 1 S-vuotiaana
vuonna 1942 joutui puolustamaan
maatamme. Jatkosodan jälkeen hänen
oli vielä osallistuttava Lapin sotaan. So-
tilasarvoltaan hän oli yliluutnantti.

Yksitoistalapsisen perheen Lammin
"Puavosta" tuli Vehmersalmen kirkon-
kylään muutettuaan monen toimen
mies. Hän toimi autoilijana ja liiken-
nöitsijänä ja oli pitkään suuren autoliik-
keen kuorma-automyynnin kenttäpääl-
likkönä.

Paavo temmattiin jo nuorena myös
yhteisten asioiden hoitoon. Luonteel-
taan avoimena, sovittelevana ja palve-
lualttiina hän joutui monien eri yhtei-
söjen ja järjestöjen Iuottamustehtäviin
mukaan. Hän oli Vehmersalmen kun-
nan luottamustehtävissä, mm. valtuus-
ton puheenjohtajana, yli 30 vuoden
ajan. Myös Vehmersalmen seurakun-
nan ja ammattiinsa liittyvien autoilija-

järjestöjen johtotehtävissä hän toimi
pitkään.

Rakkautta ja kiintymystä kotiseu-
tuun ja sukuunsa osoittaa sekin, että
kun vuonna 1979 perustettiin Pekkaris-
ten sukuseura, Paavo tuli mukaan myös
Pekkaristen sukuseuran toimintaan
heti perustamisesta lähtien. Hän toimi
yli kymmenen vuotta sukuneuvoston
jäsenenä ja osallistui aktiivisesti suku-
seuran kokouksiin ja juhliin.

Nuorempana Paavo harrasti urheilua
,ja oli kotikuntansa parhaimpia mm.
yleisurheilun heittolaieissa. Musiikista
kuitenkin tuli Paavolle vuosien mittaan
isänsä Aaron tapaan läheinen harras-
tus. Monet olivat ne juhlat ja tilaisuu-
det, joissa hän esiintyi joko laulaen,
soittaen tai säestäen. Vehmersalmen
kotiseutulaulu "Vehmersalmi" on Paa-
von säveltämä ja sanoittama.

Eläkevuosinaan hänelle jäi enem-
män aikaa viettää syntymäkylälleen ra-
kentamallaan kesämökillä. Jotenkin
tuntui luontevalta ja hyvältä tieto, että
Paavo saavutti matkansa pään rakasta-
missaan maisemissa mökkinsä rannassa
Räsälänlahdessa venemoottoria korja-
tessaan.

Olavi Pekkarinen
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Jenny Hirven muistolle
Sukuseuramme perustaja-

jäsen, hammaslääkäri Jenny
Hirvi, os. Pekkarinen, kuoli
01 .12.1998 Kuopiossa vaike-
aan syöpäsairauleen. Hän syn-
tyi Kuopiossa 11.11.7917 ja
tuli ylioppilaaksi 1937 Kuopi-
on tyttölyseosta. Opinnot Hel-
singin yliopistossa hän aloitti
samana syksynä valmistuen
odontologian (hammasläiike-
tieteen) kandidaatiksi 1940.
Koska sota keskeytti jatko-
opinnot, hän jäi lottatöihin
Kuopioon, missä oli veripalve-
luryhmän johtajana. Hän osal-
listui myös rintamapalveluun
toimien lääkintäsisarena ja
hammaslääkärinä Syvärillä.
Opinnot jatkuivat syksyllä
1942 ja hän valmistui odonto-
logian lisensiaatiksi keväällä
t945.

Jenny teki pitkän päivätyön
hammaslääkärinä. Hän aloitti
1945 kotonaan Kuopiossa yk-
sityisen vastaanoton, jota jaf
koi eläkkeelle siirtymiseensä
asti. Kuopion varuskunnan
hammasläiikärinä hän oli
1946-1963 ja Kuopion mlk:n
kouluhammasläiikiirinä 1950-
1965.

Ansiotyö ei vienyt aikaa
hairastuksiita. Sota-ajan koke-
neena ja rintamalla palvelleena
hän tunsi itselleen läheiseksi
sekä sotaveteraanien että rinta-
manaisten toiminnan, joiden
tilaisuuksiin hän osailistui vie-
1ä sairausvuosinaankin. Vasta-
painona liikunta oli hänelle
välttämätöntä päivittäisen ul-
koiiun muodossa sekä Kuopi-
on Reippaan U-killan riveissä.
Kuopion Finnish-British So-
cietyn kunniajäsenyys oli to-
disteena Jennyn kieliharras-
luksesla. Kielitaitoa tan ittiin-
kin monilla eri puolilie rnaa-
palloa suuntautuneiiia mat-
koilla. joihin hän o.alliqtui sai-
rastumiseensa saakka.

Sukuseurassa Jenny oli ak-
tiivisesti mukana seuran perus-
tamisesta 1979 lähtien: suku-
neuvoston jäsenenä 1919-
1 
q92. r arapuheenjohrajana

1979-1 980 sekä m1'yntiartik-
keleiden hoitajana kuoiemaan-
sa saakka. Jenny o1i lnnokas
sukukokouksissa kär'ij ä. Viime
kesäistä kokousta lukuun otta-
matta hän osallistui kaikkiin
vuosikokouksiin. Hänet näh-
tiin niissä ar uliaana alpojen

Jenny Hirvi
Maija ja
Aino
Pekkarisen
kesämökillä
t4.7.t998

myyjänä ja arpajaisten toimit-
tajana. Monet arpa.jaisr oitot
olivat lähtöisin häneltä. Arpa-
jaisasiat olivat Jennyn mieles-
sä viimeiseen asti. Melä viik-
koa ennen kuolemaansa hän
huolehti ensi vuosikokouksen
arpajaisvoitoista ja niiden toi-
mittamisesta kokoukseen.

Jenny oii elämänmyöntei-
nen. oplimistinen multa toi-

saalta realistinen. Hän oli kiin-
ni tässä elämässä ja ilmeisesti
olisi halunnut elää kauemmin.
Sukuseura muistaa kiitoilisena
Jennyä hänen arvokkaasta ja
pitkäaikaisesta työstään suku-
seuran hyväksi.

Maija Pekkarinen

Eräs muistokirjoitus
Kieluan Pekkaristen su-

vun vanhin, Mikael (Mikko)
Johannes Miettinen, kuoii
Kuopiossa helmikuun 2.
päivänä viime vuonna. Hä-
nen hautajaistensa muisto-
tilaisuudessa maaliskuun 7.
päivänä luettiin häntä hoi-
taneen lääkärin Juha M. Ve-
näläisen osanoton ilmaus
lähiomaisille ja saattoväel-
le:

"Johannes Miettinen oli
erikoinen, erilainen, erityi-
sen muistettava mies. 86-
vuotiaana kuoli 11 lapsen
isä, mutta myös isoisä ja iso-
isoisä. Terävät, älykkäät ai-
vot ja valppaat aistit, mutta
hengityselimissä, sydämes-
sä ja liikuntaelimissä vuodet
tekivät tehtävänsä. Johan-
nes nukkui rauhallisesti iki-
uneen, sydän ei enää jaksa-
nut. Kotiin jäivät kaipaa-
maan Kaija ja lapset.

Johannes teki miehuusi-
känsä työt maanviljelijänä,
saaristokunnassa Vehmer-

salmella. Kasvatti kahdek-
san lasta, uurasti aikansa.
Kun tuli luopumisen aika,
läksi Johannes kaupunkiin,
mutta perusti uuden per-
heen eläkkeelle jäätyään.
Näin teki eräs toinenkin pie-
nikokoinen suomalainen
merkkihenki lö,,Arvo Ylppö.
Kaupungissa Johannes
heikkenevistä ruumiinvoi-
mistaan huolimatta huoleh-
ti esimerkillisesti perheensä
asioista ollen selkeästi paitsi
isä myös perheenpää. Jo-
hanneksen ääni ei viime
vuosina ol lut keuhkosairau-
desta johtuen kova, mutta
sanat olivat tehokkaita. Per-
heen lasten kasvamiseen
välttämättä liittyvät pienet
eripurat Johannes sovitti
määrätietoisesti, ta rvittaes-
sa määräysvallallaan. Jo-
hannes osasi myös pyytää
tarpeen mukaan apua koti-
palvelusta, kotihoidosta ja
terveydenhoidosta.

Tapasin Johanneksen joi-

takin vuosia sitten kotisai-
raanhoidon Iääkärinä. Koti-
palvelun ja kotisairaanhoi-
don henkilöstö kertoi mi-
nulle. että Johannes on "sit-
keä sissi". Kun olimme tu-
tustuneet Johanneksen
kanssa, ja ystävystyneet,
keskustelin joskus hänen
kanssaan myös veteraania-
sioista. iohanneshan oli ikä-
luokkaa, joka joutui ase kä-
dessä huolehtimaan siitä,
että voimme näissä nykyisis-
sä puitteissa vapaassa isän-
maassa tehdä suomalaisen
demokratian edellysten
mukaisesti omat päätök-
semme. Johannes oli todel-
lakin sissi. Talvisodan tämä
pohjoissavolainen maanvil-
jelijä vietti ajoittain hake-
massa reppuun evästä ja
panoksia. Jatkosota päättyi
Vuosalmen joukkueenjoh-
tajana ja kersanttina. Teille,
Antti, Petri ja Helvi, ei vält-
tämättä Vuosalmen joukku-
eenjohtajuus sano vielä mi-

tään. Vuosien kuluttua te
muistatte, että isänne oli
Sankari "isolla ässällä", kai-
kissa elämänsä töissä.

Olen syvästi pahoillani,
etten päässyt henkilökoh-
taisesti siunaustilaisuuteen
mukaan. Näiden rivien
myötä välitän syvän osanot-
toni teille surussanne. Osan-
otto tarkoittaa osaa surus-
ta, jakaa suru. Tässä olen
kanssanne. Juha M. Venäläi-
nen "

Näin harvinaisen kauniil-
la tavalla lääkäri muisteli
potilastaan. Mikolla oli suu-
ri perhe, 11 lasta, l9lasten-
lasta ja 5 lastenlasten lasta.
Muistotilaisuudessa läsnä-
olleena sain Mikon sisarelta
Jenny Kokkoselta luvan tä-
män muistopuheen antami-
seen sukuseuran jäsenleh-
delle ja Jenny Hirveltä toi-
vomuksen sen julkaisemi-
seen.

Maiia Pekkarinen
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Luvan perästä naapuriin
Juuri itsenäistyneessä Suomessa tapahtunut sisällissota rajoitti kansalaisten kulkua koti-

maassaan laajasti, jopa naapuripitäjään mennessä täytyi olla kirjallinen lupa. Yllä olevalla
lupakirjalla on kansikuvamme kauppias Demetrius Pekkarinen saanut toukokuussa 1918
luvan matkustaa naapuripitäjään Pyhäjärvelle ja viipyä matkallaan neljä vuorokautta.
Matkan tarkoituksena ovat olleet yksityisasiat.

Vanhan ajan palvelutoimisto
Demetrius Pekkarisen talo oli nimeltään
Oravankylässä. Talossa oli kauppa, posti

Uutela. 5e sijaitsi
ja näyttää olleen

nelostien varrel la Pyhäjärven
myös Suomi-yhtiön toi m isto.

Onnittelemme

60 vuotta
Esko Jämbäck
Kinnula 16.5.1939

Allan Pekkarinen
Kinnula 12.4.1939

Kauko Pekkarinen
Kannonkoski 29.4.1939

50 vuotta
Adrian Niemi
Minnesota 1.2.1949

Miettisten
sukukirja
palkittiin

Vuoden sukukirjaksi on
valittu yli 80 sukukirjan
joukosta Juhani Miettisen
kirjoittama Miettisen suku
ll: Pohjois-Savon Miettiset
1700-luvulta 1 900-luvulle.
Miettisen palkittu sukukir-
ja sivuaa läheltä Pekkarisia,
sillä siinä seurataan Veh-
mersalmen kunnan Tervas-
salon saaressa 1700-luvulla
asuneiden suvun kanta-
vanhempien jälkeläisten
jålkeläisiä. Tervassalohan
on myös Pekkaristen asu-
mapaikkoja.

Miettisen suku ll on sel-
keä jatko tekijän aiemmin
samasta suvusta julkaise-
maan teokseen. Valinta-
raadin mukaan teos kelpaa
esimerkiksi muillekin suku-
kirjaa suunnitteleville su-
vuille erityisesti tarkkojen
lähdeviitteiden takia. Siinä
esitellään suvun polveutu-
minen viivataulukoin, su-
kutauluihin on koottu vä-
hintäänkin perustiedot ja
kirjassa on runsaasti kuvia.

Varsinaisen sukuaineis-
ton lisäksi kirjan alussa lu-
kija johdatetaan suvun juu-
rille kertomalla isosta jaos-
ta Tervassalossa. Samassa
yhteydessä esitellään su-
vun talot ja tilat. Kirjan lo-
pussa on henkilöhakemis-
ton lisäksi luvut kirkkove-
neiden ajan Vehmersal-
mesta, vanhoista rahoista,
mitoista ja painoista. Myös
lyhenteet ja vanhat sanat
on selitetty.

Vuoden sukukirja julkis-
tettiin Mäntässä pidetyillä
sukututkimuspäivillä maa-
liskuussa. Kilpailun järjesti-
vät kahdeksannen' kerran
Suomen Sukututkimusseu-
ra ja Sukuseurojen Keskus-
liitto.

-4_rua
Passinomist. omakätinen alle kirjoitus :

f,furo.z.*=*"rn2
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Lapsuuskotini raunioil
Muisto vuosien takaa

On aurinkoinen heinäkuun
iltapäivä Seison äänettömänä
autioituneen lapsuuskotin i rau-
nioiden äärellä ja katselen
murheellisin mielin edessäni
olevaa näkyä, näkyä joka saa
hetkessä minut unohtamaan
sen tosiasian, että nyt on vuo-
den paras ja kaunein hetki kä-
sillä ja kesälomanikin on vielä
pitämattä. miltei kokonaisuu-
dessaan. Tuo entinen lapsuus-
kotini on hävitetty käytännöIli-
sesti katsoen kokonaan.

Kaikki näytti kuin tuhon
ylitse pyyhkimä1tä. Vain ha-
jonnut uuninraunio ja pystyssä
törröttävä savupiippu o1i enää
jäljellä kaikesta siirä, mikä ker-
ran oli ja merkitsi itselleni
kaikkea sitä, mitä jokainen ih-
minen sisimmässään arvostaa.
Nuoruuden onnea. synnyin-
seutunsa I uomaa turvallisuutta
ja sisäistä rauhaa. . .

Niin, sillä helkellä minun
maailmalla paatunut sydämeni
murtui, murtui äärettömiin su-
runkyyneliin ja jalkojeni her-
paantuessa minä polvistuin
maahan, vierelläni kasvavan
pihlajan juureen, pihlajan joka
oli ainoa kaikesta siitä, mikä
näytti säilyneen muuttumatto-
mana sitten lapsuusvuosien.

Kun jonkin ajan kuluttua
aloin tarkastella entistä kotipi-
haani lähemmin, pystyin yhä
erottamaan tuon kauan sitlen
heinittyneen aittapolun, jota
pitkin me pienet pörröpäät re-
paleisin vaattein kesäisinä päi-
vinä kirmattiin edestakaisin, i1-
man pienintäkään huolenhäi-
vää huomisesta. Kävellessäni
tuota hyljättyä, raunioituneen
kotini entistä pihapiiriä. tunsin
miten sen jokainen neliö, jo-
kainen verkkaisesti astumani
askel, toivat esille lukematto-
mia nyt jo taaksejääneitä muis-
toja, muistoja jotka herättivät
sisimmässäni kaipausta ja tus-
kaa, syystä ettei noihin päiviin
ollut enää paluuta takaisin, sil-

1ä ihmiselämässä ei ole aske-
leita taaksepäin.

Kävelen pellonlaidalla ole-
van lähteen luo, lähteen jonka
reunalla niin monet kesäillan
hetket olin islunut. istunut ja
katsellut sen kalvoon sieltä
peilaavan sileäposkisen pojan
kasvoja. Kun nyt kurkistin
alaspäin, niin sileitten kasvo-
jen sijasta katseli minua vas-
taan nyt vuosikymmeniä van-
hemmat, maailmaila kovettu-
neet ja ahavoituneet miehen-
kasvot. Vasta sillä hetkellä
minä tuiin huomaamaan elä-
mäni ku1un, ja samalla oivalta-
maan sen tosiasian, että omalta
osaitani tuo aika oli mennyt
hukkaan, nämä nuoruuteni ja
koko ihmiselämäni e1i neljä-
kymmentä elirivuotta.

Ja minusta runrui kuin nuo
samat Iapsuudestani asti tutut
kukat. päivänkakkarat ja sini-
set kissankeliot olisivat puhel-
leet minulle: Mitä sinä Erkki
toit meille. tullessasi sieltä
suuresta, avarasta maailmasta,
jossa olit niin kauan viipynyt?

Oman itseni, oman ikäväni
vain, tunsin vastaavani. Olen
tehnyt teidän paristanne vain
suuren tyhjän ympyrän, jonka
keskellä on yksi ainoa paikka,
tämä lapsuuskotini ja lähde.
Täältä kerran nuorena, kasva-
vaisena poikana läksin kauas
avaraan maailmaan. sen pyör-
teisiin.

Tänne ker:ran joskus tahtoi-
sin palata takaisin teidän luok-
senne. takaisin nuoruuteni
kehtoon.

En muista, miten kauan
mahdoinkaan istua siinä pai-
kallani kun kertailin ajatus-
maailmassani läpi koko lap-
suuselämän. Kun lopulta, päi-
vän laskiessa iltaan, li&sin
verkkaisesti astelemaan kotoa-
ni poispäin, tunsin itseni kuin
olisin raukka, raukka joka on
jättänyt, hylännyt aineellisesti

ehkä turvatumman ja helpom-
man elämän toivossa kaiken,
herkimpään lapsuuteensa liit-
tyvän osan, kaiken sen, minkä
tuntee kuitenkin sisimmässään
kaikkein läheisemmäksi ja tur-
vallisemmaksi näitten maail-
malla vietettyjen vuosien jä1-

keen.

Tuona hetkenä minusta
tuntui kuin jokainen kivi. jo-
kainen lahoamassa oleva
puunkanto, jonka äärellä olin
niin monet kerrat lapsena
kyykkinyt seuratessani muura-
haisten kesäisiä joka päivän
touhuja olisi nyt huutanut mi-
nun perääni, kehottanut jää-
mään takaisin lapsuusseudul-
1eni, palaamaan entiseen isäni
maahan.

Tunnustan, minun askelee-
ni olivat silloin raskaat, ras-
kaimmat kuin ehkä koskaan ai-
emmin siihenastisen elämäni
varrel1a.

Ymmärsin, että se lyhyt,
kaunein osa elämästäni minkä
olin kokenut, tai tulisin vastai-
suudessa kokemaan, liittyvät
näihin hiljaisiin, karuihin kor-
pimaisemiin. Näitten korkeit-
ten vaarojen ympäröimään lap-
suuskotiini, sen muistoihin,
eikä palaisi enää koskaan ta-
kaisin.

Kun kävelin tuota tuttua,
kivikkoista ja mutkittelevaa
kotipolkuani vaaranpäältä alas,
tiesin, huomasin, että osa itseä-
ni, osa herkintä sisimpääni tu-
lisi jäämään tänne, ikuisiksi
ajoiksi.

Niin, tänään tuolla raunioi-
tuneella lapsuuskodillani. sen
kaukaisilla muistoilla. niin
iloilla kuin suruillakin näyttää
olevan yksi ihmeellinen omi-
naisuus: Ajan kuluessa ne
muuttuvat ikään kuin sinistä
surunvaloa hohtaviksi kaihon-
kukkasiksi, joita minä joskus
harhaudun vaalimaan niin suu-
rella antaumuksella, että ne

valtaavat kaiken mieleni jättä-
mättä tilaa uusien asioiden hy-
väksymiselle. Tuo menetetty
kotini, oman kotoisen korpiky-
län tutut asujat. lapsuustoveri-
ni pysyttelivät alinomaa mie-
lessä. Asettuminen ventoon
ympäristöön, vieraiden ihmis-
ten pariin, oudon kielen kuule-
miseen korosti siirtolaisuuden
tunnetta. Siinä orpoudessa jo-
kainen kohtalotoveri, joka pu-
hui omaa murrettani, tuntui 1ä-

heiseltä kuin omainen.

Olen nyt lopultakin huo-
mannut jättäneeni kaiken. siir-
tyneeni uuteen ja lopulliseen
alistumisen tielle, siihen tosi-
asiaan. että paluu menneisiin
maisemiin tuskin enää olisi
mahdollista...

Aika on hidas kiduttaja. se

kuluttaa, haalistaa, irrottaa. Ei
iikkiä kirpeästi ja lopullisesti
kiskaisemalla vaan hitaasti ve-
nyttäen, niin hitaasti, että hai-
keat vihlaisut tuntuvat vielä.
Kaihon sininen kukka asuu yhä
minussa, käy kuulaammaksi ja
kauniimmaksi.

Nyt minä kasvatan kesäisin
pienen kasvihuoneeni seinus-
talla kotoista palsamia, piha-
maalla köynnöshumalaa. nä-
perlelen tuohesta erilaisia ko-
riste-esineitä ja puhelen pojal-
leni aitoa Pohjois-Karjalan
murretta.

Eteenpäin kiiruhtaminen
on kai elämän ratkaisu meidän
jokaisen kohdal la. Menneisyys
ja muistot ovat myös pohja,
josta me kukin kasvamme koh-
ti vanhuulta, kohti viimeiseen
suureen muutokseen sopeutta-
mista. ja viimein muistojen
voimin, senkin hyväksymistä
viimeisen raj an ylitykseen.

Erkki Pekkarinen
Asikkala
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Vuosikertomus vuodelta { 998
Kulunut vuosi oli sukuseuran 19. toimintakausi. Suku-
seuran yhteinen tapaaminen vuosikokouksen merkeissä
oli 1. päivänä elokuuta jyväskylässä Sukumessujen yh-
teydessä. Sukuseuramme sai Sukumessuilla v.'l 997 Pek-
karinen-lehdellä kunniamaininnan 5ukuseurojen Kes-
kusliiton sukulehtien kilpailuissa. Pekkarinen-lehden
päätoimittajana toimi Hanna Pekkarinen.
Sukuseuraa kohtasi suruviesti aivan vuoden lopulla, kun
sukuseuran perustajajäseniin kuuluva sekä monin tavoin
sukuseuran toimintaan aktiivisesti osallistunut Jenny
Pekkarinen-Hirvi Kuopiosta kuoli pitkällisen vaikean sai-
rauden murtamana 7.12.1998. jenny Pekkarinen-Hirvi
ol i vuosia suku neuvoston jäsenenä, osa I I istui sukujuh I i i n
ja -kokouksiin kaikkiin tilaisuuksiin perustamisesta luki-
en lukuun ottamatta kuluvaa vuotta. Muistamme hänet
kokou ksi en a rpaja i sten jä rj estä m isestä sekä myyntituot-
teiden hoitajana kuten myöskin sukunsa sukutietojen
hankkimisesta sukujutkaisuihin. Hänen avoin ja herkkä
luonteensa loi välittömän ilmapiirin, joka oli innostava
toimintaan omaa sukua kohtaan. Lämmöllä muistamme
ja kunnioitamme hänen työtään sukuseuramme piirissä.

Hallinto
Sukuseuran hallinnosta on vastannut sukuneuvosto, jon-
ka jäsenet on lueteltu alla. Sukuseuran rahastonhoitaja
Kaari na Pekkarinen Viitasaari ja myyntituotteiden hoita-
ja Jenny Pekkarinen-Hirvi.

Kokoukset
Sukuseuran vuosikokous pidettiin '1. päivänä elokuuta
1998 Jyväskylässä Messukeskuksessa. Kokouksen pu-
heenjohtajana toimi Kirsi Suokas Jyväskylästä ja sihteeri-
nä. Pentti Pekkarinen Rautalammilta. Kokouksessa oli
läsnä 27 sukuseuran jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat sekä keskusteltiin Sukukirja IV pai-

natuksesta ja sukututkimuksi in I i ittyvistä sei koista. Su ku-
neuvosto on pitänyt kaksi kokousta, joista on kirjattu 25
pöytäkirjapykä lää.

Jäsenistö
Vuoden lopussa sukuseuraan kuului 174 maksanutta jä-
sentä, joista uusia jäseniä oli viisi. Kunniajäsenet: Lauri
Pekkarinen Kuopiosta ja Maija Pekkarinen Helsingistä

Edustus
Sukuseura kuuluu Sukuseurojen Keskusliittoon, jossa su-
kuseuran edustajina ovat olleet Helge ja Maj-Lis Pekkari-
nen Helsingistä.

Tiedotukset
Sukuseuran tiedotukset on hoidettu Pekkarinen-lehden
välityksellä. Lehti on jaettu kaikille jäsenrekisterissä ole-
ville jäsenille. Lehti ilmestyi kerran ja sen päätoimittaja-
na oli Hanna Pekkarinen Kannonkoskelta. Lisäksi suku-
seuran asioita on käsitelty Sukuviestissä ja paikallisleh-
distössä.

Sukututkimus
Sukututkimusta ovat jatkaneet Lauri ja Helge Pekkari-
nen tehden lähinnä tarkistuksia ja puhtaaksikirjoitusta
tulevaa Sukukirja lV varten.

Talous
Jäsenmaksu on 60 mt</jäsen/vuosi. Lisäksi vapaaehtoise-
na lehtimaksuna on ollut 10 mk/lehti. Sukuneuvosto an-
taa eri I I isen ti li npäätöksen ta loudestaan. Ti lintarkastaji-
na ovat toimineet Hellin Urpilainen Kinnulasta ja Katri
Pekkarinen Viitasaarelta, varajäseninä Helvi Koistinen
Siilinjärveltä ja Viljo K. Pekkarinen Kuopiosta.

Sukuneuvosto

Sukuneuvoston kokous Jyväskylässä. Sukuviirin ympärille kokoon-
tuivat Tuovi (takarivi vas.), Pentti, Eino, Kalervo, Aino, Kauko,
Helge ja Olavi sekä Matti (eturivi vas.), Marianna, Marja-Liisa ja
Hanna. Kuvan otti Kaarina Pekkarinen.

sihteeri
Pentti Pekkarinen
Riihipellonti e 14, 777 00 Rautalampi

Marianna Huttunen
Kirkkokatu 26 A2,70100 Kuopio

Eino Pekkarinen
Saihokatu 1 A 18, 40630 Jyväskylä

Hanna Pekkarinen
Kalalammintie 191
43300 Kannonkoski

Helge Pekkarinen
Professorintie 8 A 9
00330 Helsinki

Kalervo Pekkarinen
Emännäntie 3-5 H 109
40740 Jyväskylä

Kauko Pekkarinen
Kp 2,44300 Kannonkoski

Marja-Liisa Pekkarinen
Tervassalontie 229
71310 Vehmersalmi

Markku Pekkarinen
Pirttiläntie 9, 44190 Parantala

Matti Pekkarinen
Matinkuja 2, 41800 Korpilahtl

(017) s30203

(017) 262 6079

(014) 2s3 429

(014) 4s3 271

050 5533 098

(09) 483 8s8

(017);623 209

(014) 2s3 sgs

(014) 4s7 12s

(017) 38s 1 18

(014) 583 448

(014) 821 874

Sukuneuvoston jäsenet 1 998-99
pi.
Olavi Pekkarinen
Kustaantie 38, 44500 Viitasaari
varapj.
Vilho Pekkarinen
Lohkotie 3-7, 7 6150 Pieksämäki

(014) s72 s39
0400 402 1 10

(01s) 613332
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Vuosi 1999 on sukuseuran 20. toimintakausi. Vuoden
tärkein tavoite on Sukukirja lV painaminen, joka jäi
vuodelta 1998 tarkistusten ja puhtaaksikirjoituksien
vuoksi painamatta. Tavoitteena on myös aktiivinen
yhteyden otto sukuseuran jäsenistöön sekä v. 2000
sukujuhlien valmistelut.
Varsinainen toiminta
I Vuosikokous pidetään Vehmersalmella heinä-

kuussa.

ll Julkaistaan Sukukirja lV
lll Julkaistaan Pekkarinen-lehti, joka samalla toimii

tiedotus- ja yhteydenpito-välineenä jäsenistöl-
le.

lV Sukututkimusta jatketaan
V Jäsenmaksuksi vuodelle 2000 sukuneuvosto

ehdottaa säilytettäväksi entisen eli 60 mk/
jäsen/vuosi sekä 10 markan vapaaehtoista
lehtimaksua/lehti

Vl Sukukirjoja, viirejä ja Pekkarinen-paitoja tarjo-
taan jäsenistölle ostettavaksi varojen kartutta-
miseksi painatus- ym. kuluihin.

sukuneuvosto

Meitäkö onkin vain alle sata?
Eräs ulkomainen aikakauslehti on markkinoinut omaa sukua ja
sen sijaintia maapallolla käsittelevää kirjaa, joka lupaa selvit-
tää kuinka paljon esimerkiksi Pekkarisia on maailmassa ja
missä päin maapalloa he asuvat.

Mitä tästä "The New World Book Of Pekkarinens" -kirjasta
sitten paljastuu? Helge Pekkarinen tilasi kirjan alkuvuodesta,
ja ainakin sen hetkisten tilastojen mukaan kirjan julkaisija löysi
maailmasta 30 Pekkarinen-nimellä olevaa taloutta, ja Pekka-
risten kokonaisväestömäärä nousi huikeaan 93 henkeen!

Tulosta varten oli pengottu yli 250 miljoonan nimen rekiste-
rit Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Australiassa ja
Afrikassa. Eniten Pekkarisia on Yhdysvalloissa 62 henkeä.
Australiassa Pekkarisia asuu tämän tilaston mukaan 18, Ka-
nadassa seitsemän, lsossa-Britanniassa kolme, Belgiassa
kolme ja muualla maailmassa eli Suomessa kaksi henkeä,
joista toinen on Helge itse. Kirjan lopussa on kaikkiaan 32
Pekkarisen nimi- ja osoitetiedot

Osoitetietoja lukuun ottamatta normaalin kirjan paksuinen
teos kertoo Pekkarisista vain parin sivun verran. Muuten se
keskittyy kuvaamaan Euroopasta uudelle mantereelle muutta-
neiden siirtolaisten taustoja ja asettumista Amerikkaan, sekä
vaakunoiden ja nimien syntyperää. Lisäksi kirja antaa neuvoja
siitä, miten löytää omat sukujuurensa.

Tarinoiden tallentamista tämäkin. Helge, Kaarina, Majlis, Ttrovi ja
Pentti tutkivat vanhoja sukukokouskuvia sukuneuvoston kokouk-
sessa Yehmersalmella viime talvena.

Laita juttua liikkeelle
Onko muistissasi hyviä ta-

rinoita tai löytyykö lipas-
tonlaatikostasi vanhoja va-
lokuvia Pekkaris-sukuisista?
Nyt on aika kaivaa ne esille,
sillä Pekkarinen-lehti ottaa
julkaistavakseen kaikkea
mahdollista sukuumme liit-
tyvää.

Vanhat jutut on syytä
saada talteen ennen kuin
ne tyystin hautautuvat.
Muistele itse tai pyydä suku-
si iäkkäimpiä jäseniä kerto-
maan lapsuudestaan, per-
heestään ja koko elämäs-
tään. Jaa sitten juttu koko
suvun kanssa Pekkarinen-
lehden välityksellä.

Myös tämän päivän tari-

nat ovat huomenna histori-
aa. Siksi lehteemme ovat
tervetulleita myös tuoreem-
mat tarinat. Eikä jutun tar-
vitse välttämättä liittyä su-
kuunkaan, vaan yleiiiä ai-
heita käsittelevät tarinat
ovat ihan yhtä tervetulleita.
Pilkuista ja pisteistä ei tar-
vitse huolehtia, toimittaja
pistelee ne kyllä paikoil-
leen.

Laita siis tekstiä paperille
tai ota luuri käteen ja soita
vinkkisi mielenkiintoisista
jutunaiheista, niin pistäm-
me tarinat talteen! Toimi-
tuksen yhteystiedot löydät
sivulta 2.
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Varsinainen toiminta:
Hallinto ja toiminta
Tuotot
5000 Tarvikemyyntituotot 1.200
Kulut
6023 Pankkipalvelut - 300
6024 Posti- ym. palvelut -1.500
5025 Toimistotarvikkeet - 300
6026 Kokouskulut -1.000
6027 Huomionosoitukset - 300
5028 Jäsenmaksut

keskusseuralle -1.700
5029 Sukuviestit

hallitukselle - 900 -4.800

Pekkarinen-lehti

Tuotot
5'11 1 Tukimaksut
Kulut
6100 Palkkiot
5051 Painatus- yms. kulut
Kulujäämä

Varainhankinta:
Tuotot
7000 Jäsenmaksut
7100 Avustukset 200

Sijoitus- ja rahoitustoiminta:
7404 Korkotulot

Yli-/Alijäämä

1.000

-3.000
-2.500 -4.500

10.000
10.200

300 300

-9.300

1.200
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Sukukokous Vehmersalmel la
Ritoniemen lomakylässä lauantaina 24.7.99
10.00 Tilausajobussi Kuopiosta Puutossalmen kautta

lähtee I inja-autoasemalta ra utatieaseman takaa
ja ottaa kyytiin junalla Kuopioon tulevat ja
m uutkin yhteiskyytiä Vehmersa I mel le ha I uavat.
Lounas Ritoniemessä
Vehmersalmen kunnan tervehdys
Vuosikokous
Kahvi
Kiertoajel u Vehmersa I mel la

- Tetrimäen Kansainvälinen Koti
- Kivipiha koulukeskuksessa

- Kirkko
- Horkanlahden vanha entisöity hautausmaa

'16.30 Tilausajo-bussi Kuopioon Ritoniemestä.

llmoittautuminen ruokailujärjestelyjen vuoksi Marja-Liisa
Pekkariselle puh. (017) 3851 187 iltaisin tai sähköpostilla
marja liisa.pekkarinen@pp.inet.fi viimeistään 15.7. 99.
Ritoniemessä on mökkimajoitusmahdollisuus - varaukset
suoraan Ritoniemen Lomakylästä puh. (017) 3851212

1 1.00
12.00
't2.15
't3.30

14.00

Sukukokouspaikka Ritoniemen lomakylä sijaitsee Kallaveden ran-
nalla Soisalossa, Suomen suurimmassa saaressa. Matkaa Kuopiosta
on maitse noin 55 kilometriä. Soisalon saareen saavutaan Iossin
kyydillä.
Marja-Liisa Pekkarinen asuu aivan Ritoniemen naapurissa, joten
häneltä voi kysyä suunnistusapua, jos kartta ei auta perille asti. O = RtroNtEMt

Thle mukaan sukuseuraan
Sukuseura Pekkarinen ry on
vuonna 1979 perustettu yhdis-
tys, jonka tarkoituksena on yllä-
pitää yhteyttä Pekkarisen suvun
eri haarojen välillä, tutustuttaa
suvun jäseniä toisiinsa, hankkia
ja koota tietoja suvun ja sen jä-
senlen vaiheista sekä panna toi-
meen sukukokouksia ja -juhlia.

Seuraan voivat liittyä kaikki
isänsä tai äitinsä puolelta Pek-
karisesta polveutuvat sekä ne

henkilöt, jotka ovat tai ovat o1-

Ieet naimisissa Pekkarisesta
polveutuvan kanssa. Sukuseura
jtirjestää sukukokouksen joka
vuosi ja sukujuhlat joka kolmas
vuosi. Pekkarinen-jäsenlehti il-
mestyy kerran vuodessa ja se

postitetaan kaikille jäsenilIe. Su-
kuseura on julkaissut kai-kkiaan
neljä Pekkaristen sukuhaaroja
selvittävää sukukirjaa. Seuralla
on myös oma sukuvaakuna. Su-

kuseura Pekkarinen ry on jäse-

nenä Sukuseurojen Keskuslii-
tossa.

Sukuseuran jäsenmaksu on
60 markkaa vuodessa. Lehden
toimitus- ja painokuluja voi ku-
kin avustaa vapaaehtoisella leh-
timaksulla, joka on ollut 10

markkaa/vuosi.
Jäseneksi liittyminen tapah-

tuu vaivattomasti maksamalla

.jäsenmaksun sukuseuran tilille
Keski-Suomen Osuuspankkiin.
Tilinumero ot 552001-26341.
Pankkisiirtolomakkeen viesti-
osassa ilmoitetaan jäsenen nimi.
osoite, syntymäaika ja puhelin-
numero.

Jos olet jo seuran jäsen. niin
kerro sukuseurasta, kesän suku-
kokouksesta ja seuran julkaise-

mista sukukirjoista myös ser-

kuillesi, pikkuserkuille ja muille
sukulaisillesi. Sukuseurasta

saattaa olla kiinnostunut vaikka-
pa joku, jonka mummo oli tyttö-
nimeltään Pekkarinen.

Muistathan
jäsenmaksun

Mikäli olet jo sukuseuran jäsen,

saat tämän lehden mukana jä-
senmaksulapun. Jos et ole saa-

nut Pekkarinen-lehteä. voi syy-
nä olla se. että jäsenmaksusi on

unohtunut maksaa. Koska jokai-
sen jäsenmaksu on seuran toi-
minnan kannalta tärkeä, on seura

päättänyt "tiukentaa otteitaan" ja
pudottaa jäsenrekisteristä pois

.läsenmaksunsa maksamatta jät-
tävät. Muistathan siis maksaa.lä-

senmaksusi.
Lehti voi ol1a tulematta

myös, mikäli osoite on muuttu-
nut, eikä uutta o1e ilmoitettu seu-

ran rekisteriin. Joka vuosi seu-

ralle palautuu takaisin pieni nip-
pu lehtiä, jotka eivät ole löytä-
neet vastaanottajaansa. Tarkasta

siis. että osoitetietosi ovat ajan

tasalla. Muuttuneet tiedot voi il-
moittaa puheenjohtaja-Olaville
tai rahastonhoitaja-Kaarinalle,
jotka molemmat tavoittaa sa-

masta numerosta 014 - 512 539.

TUle
mukaan

sukuseuraan!

Sukuseurassa
olet yksi
meistä,

§-i


