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a1k.6.30 Aamusaunat

8.00-10.00 Aamiainen

]O,OO JUMALANPALVELUS
Saarijärven kirkossa

1 1.30 Mahdo,lisuus lounaaseen

13.00 SUKUJUHLA, Kylpyläraken-
nuksen kokoustila
. Juontajåna Anu Pekkarinen
. Juhlapuhe,

Mauri Pekkarinen
. Sukuseuran 20-vuotis-

historiikki, Pentti
Pekkarinen

SUKUSEURA PEKKARINEN RY 11 .2000

Saarijärven Sumassaari on muinaishistoriallisesti arvokas asuinseutu. Kivikauden kylä on
ennallistettu kuvaamaan kampakeraamista kylää arkeologien tekemien 6000 vuotta vanho-
jen lö!dösten perusteella,

Z0-vuotisjuhla kokoaa
suvun Saarijärvelle

Sukuseura Pekka nen juhlii tänä ke-
särä 20-vuotista taivaltaan. Seura perus-
tettiin jo vuonna lg7o. mufla p)öreitä
vuosia halutaan juhlistaa sukujuhlavuon-
na, joita järjestetään vain joka kolmas
vuosi. Tänä kesänä sukujuhlaa vietetään
heiniikuun 22.13. paiyinä, ja juhlapaik-
kana on Keski-Suomija Saarijärvi.

Saarijärven Seudun Matkailu on liittä-
nyt oheen seutuesitteen, jonka perusteella
alueella on paljon nähtävää ja koettavaa
pidemmäksikin aikaa. Esitteestä löytyy
myös kafita ja esimerkiksi yhteystiedot
juhlapaikkaamme Kuntokylpylä Sum-
massaareen, josta voitte suoraan tilata ma-
joituksen. Hotelli on varannut sukujuhli-
joille sekä huoneira e[ä \iekLoja. jolen
tilauksenne yhteydessä kannattaa mainita,
että olette tulossa Pekkaristen juhlaan.

Sukujuhlan ohjelmaan on tälliikin ker-
taa paneuduttu kunnolla. Lauantaina Iäh-
demme tutustumaan Saarij?irven "mahti-
pitäjään". Kiertoajelulla tutustumme mm.
vuosi sitten upeaksi kunnostettuun ja pal-

jon kehuja saaneeseen Saarijiirven kirk-
koon sekä Säätyläiskotimuseoon, jonka
maisemista nuori kansallisrunoilijamme
Runeberg aikoinaan poimi ainekset paitsi
Saarijäryen Paavoon myös Maamme-lau-
luun.

Vuo\ikoLouksen jälkeen vietämme
lauantai iltaa kevyesri laulun ja tanrsin
merkeissä.

Sunnuntaina osalli:'tumme juhlajuma-
lanpalvelukseen, ja varsinainen sukujuhla
alkaa kello 13. Juhlan juontaa missimaail-
masta tuttu Anu Pekkarinen, juhlapuheen
pilää kanranedustaja Mauri Pelkarinen ja
20-vuotishistoriikin on valmistellut seu-
ran pitkäaikainen sihteeri Pentti Pekkari-
nen. Lis?iksi mukana on runsaasti musiik-
kia ja mm. lausuntaa.

Sukujuhtilte saapuvilta odotetaan en-
nakkoilmoittautumista mm. kiertoajelu-
järjestelyiden takia. Ilmoittautua voi Han-
na Pekkariselle 1.7. mennessä puhelimitse
(014) 453 271 tai sähköpostilla hanna.
pekkarinen@jkouke.fi.

§

Lauantai 22.7.2OOO

Alk. 10.00

llmoittautuminen Hotelli-
ravintola Summassaaren
Kylpylärakennuksen kokous-
tilassa (alhaalla rannassa)

5ukuseuran tarjoamat
tulokahvit

1 1.00 Summassaaren esittely

Mahdollisuus lounaaseen

12.00 KIERTOAJELU ja seppeleen
lasku sankarihaudoille:
Saarijärven kirkko, Käsityö
keskus, Säätyläiskotimuseo,
Vesielä in pu isto, Kalastajakylä
(kahvimahdollisuus) ja
Kivikauden kylä

16.00 Paluu Summassaareen ja
majoittumisjärjestelyt

16.30 Mahdollisuus päivälliseen,
påärakennuksen ravintolasali

18.00 VUOSIKOKOUS, Kylpylära-
kennuksen kokoustila

19.00 ILLANVIETTO lau lun ja
tanssin merkeissä
. Nuorlen bänd i pääraken-

nuksen discossa

. Kevytmielistä oh jelmaa
rantalavalla

.lltaa voi jatkaa ravintola-
salissa. tähtenä Kirsi Ranto
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Puheenjohtajan palsta

etiö lehdestö iulisi sukulehti-
en porhoimmistoksi orvioitu
vuositioinen julkoisu.

Olemme toimineet siis
koksikymmentö vuotto. Vuo-
s iuhlot pidömme, kuten

emme viime kesönö Veh-o
mersolmello pidefyssö vuosi-
kokouksesso sopineet, Keski-
Suomesso Soorijörvellö hei-
noKtJLln ll - -/.J oorvrno
Uskon, ettö kesöinen Soori-
iörvi toriooo luonnonkou-
neutenso io kulttuurinso puo-
lesto hyvöt puitteet 2O vuolto
torm tneen seuromme suku-

iuhlien viettömiselle.

Tovoloon Sooriiörvellöl

Sihteerin nurkka
Tömö kulmo ködesscisi

olevosto Pekkqrinen-lehdes-
tö on io vuosio kuulunut toi-
messo olevolle sukuneuvos-
tomme sihteerille. Tehtövöö
hoiti onsiokkoosti l0 vuotto
Pekkorisen Pentti Routolom-
milto, hön holusi iöttöö sih-
teerin vokonssin io iöttöyl.yö
rivi jöseneksi sukuneuyostoon
- kiitoksemme Pentille! Alle-
kirjoittonut otti tehtövön vos,
toon kotipitöiössöön Vehmer-
solmello viime kesönä sillö
edellytyksellö, ettö sqmosso
sukukokouksesso uudeksi
neuvoston jöseneksi volittu
nuorim ies Seppo Pekkorinen
Nooroiörveltö soo oikoo pe-
rehtyö su ku ne uvostotyö hön.

Työ Sukuseuro Pekkori-
nen r.y:n sukuneuvostosso
on hyvin ontoisoo jo mielen-
kiintoisto. lösenet ovot eri
puolilto Suomeo io iköhoito-
rikin melkoinen, niin pitöö
ollokin kun olloon tekem isis-
sö sukutulkimuksen konsso.

Voikko osiot ovot säöntö-
mööröisiö io noudottovot tut-
tu jo koovojo, niin horvoin
soo ollo niin houskosso io
lupsokosso serrorro kuin
mitci Pekkorisen sukuneuvos-
ton kokoukset ovol - niistö

iöö oino "hyvö moku suu-
hun". Nykyinen elömönryt-
mi on tullut hyvin kiireiseksi

io o hdistovoksikin, on työttö-
myyttö, soiroutto io voikeito
elömöntilonteito. Sen vosto-
ooinoksi meillö tulisi ollo sel-
loisio horrosruksio ioisso voi-
simme unohtoo voikeudet
edes ioksikin oikoo. Tvö su-
kututkimuksen porisso Jn iuu-
ri selloinen olo, iosto voim-
me todeto, ettö ne sukupol-
vet, iotko ovot elöneet ennen
meitö ovot vuorolloon yrittö-
neet luodo porempio elö-
mön edellytyksiö seurooville
polville io siinö hyvin onnis-
tuneetkin. Se on kotkeomo
ton ketiu, iosso Sukuseuro
Pekkorinen r.y on yhtenö

lenkkinö tollentomosso orvcF
kostq tietoq nykyisyyttö io tu-
levo isuutto vorten. Siinö työs
sö sinökin orvoiso lukiioni
voit ollo mukono I

Tovotoon Soorijörvellöl

Sukuseuromme perustet-
tiin I I.8.1979 Kuopiosso.
Vorsinoisen sysöyksen seu"
ron perustomiseen onloivot
ioensuuloinen everstiluut-
nontti Veikko Pekkorinen,
kuopioloinen ogronomi Louri
Pekkorinen io turkuloinen
professori Aimo Pekkorinen.
Aimo io Veikko Pekkqrinen
kuuluivot Leooövirron suku-
hooroon jo Läiri Pekkorinen
Rösölön Lommin sukuhoo-
roon. On ooliolti Veikko Pek-
korisen qnsioto, ettö Pekko-
risten sukuseuro sqi heti olus-
so hyvöt toimintomollit. Hö-
nen lootimienso yhdistyksen
sööntöien jo mu iden toimin-
toohieiden sekö -mollien
mukoon löhti seuron toiminto
ripeösli köyntiin. Kun Veikko
ItSe Olt SeUrOmme enstmmo F

nen puheeniohtoio soi toi-
mintomme hyvin pion vokiin-
tuneet muodot. Veikon onsiot
ovot kiistottomot myös seu-
romme sukututkimuksen
köyn n istö m isessö jo. tutki-
muKSen orgontsotmrsesso.

Hönen kokoomqnso lomok-
keet olivot törkeönö io oivon
volttomottomono opuno heti
seuron perustomisen iölkeen
oloitetusso sukututkimustyös-
sä.

Sukuseuromme söönJö-
jen mukoon yhdistyksemme
torkoitukseno on voolio su-
vun perinteitö, edistöö yh-
teenkuuluvoisuuden lunnetto
suvun iösenten keskuudesso

io kunn ioittoo menneiden
sukupolvien muistoo. Tötö
torkoitusto olemme pyrkineet
toteutlomoon edellö moin i
tun vorsinoisen sukututkimuk-
sen lisöksi mvös ioko vuosi
pidetyillö vLositlokouksillo
io joko kolmos vuosi pidetyil-
lö sukukokouksillo - sukuiuh-
lillo. Ne ovot ontoneel meil-
le mohdollisuuden tutustuo
toisiimme io tutustuo suku-

iemme osuinsiioihin erityi-
sesti keskisessö Suomesso,
missö vuosikokouksio m me io
sukuiuhlio olemme pöösöön-
töisesti oitöneet. Kun Pekko-
rinen-suIuisio osuu jo elöö

polion etelöisessö Suomes-
so, olisi tulevoisuudesso vor,
mosti po ikolloon jö riestöö
vhteisiö kokoontumisio siel-
lo k rn.

Unohtqo ei mvös[öön
sovi ehköpö ."uror'r" ,"r-
kittövintö oikoonsoonnosto
eli nellön sukukirion iulkoise-
misto. Sukututkimusto suori!
toneet io sukukirioiemme te-
kiiöt ovot tehneet todello or-
vokkoon työn io töhön men,
nessö volmistuneen neliön
teoksen kokoomiseksi. Us-
kon, ettö nömö iulkoisut ovot
ontoneet meille itse kullekin
entistö poremmqt mohdolli-
suudet perehfö suku jemme
juuriin.

Ehköpö eninten jöse-
niömme tovoittovoksi yhdys-
siteeksi on kuitenkin muodos-
tunut Pekko rinen-lehti. Kun
kinnuloloisen Aulis Urpiloi-
sen oloitteesto io hönen vetö-
mönöön ensimmöinen Pek-
korinen ilmestvi vuonno
1988 Nilsiön'sukuiuhlien
ollo, ei moni meistö uskonut,

Olavi Pekkarinen
Kustaantie 3

44500 VIITASAARI
Puh. (014) 572 539

Marja-Liisa Pekkarinen
. Tervassalontie 229

71 310 VEHMERSALMI

Puh. (017) 385 1 187
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Mitä sukukirjoista löytyykään?
Sukuseuramme on julkais

sut neljä sukukirjaa, jotka esit-
televät ed sukuhaarojamme.
Ensimmäinen julkaisu on 15

vuoden takaa, ja tuorein, yli
20O-sivuinen teos valmistui
viime kesiinä.

Marianna Huttunen on
koonnut seuraavaan kirjojen
sisällön, jotta voit tarkistaa
missä kirjoissa kerotaan sinun
sukujuuristasi. Kaikki sukukir-
jat toki kannattaa hankkia, sil1ä
ne saa ostettua edullisena ko
konaispakettina. Sukuseuran
tuotteet ovat myös erinomaisia
I ahj ai deoi ta I

Pekkaristen sukukirja II
(r987)

Täydertää sukukirja I:n
tietoja. 39 sivua.

Lauri Pekkarinen (Kuo-
pio): Kaisa-Keisari

Maftta Laitinen: Lammin
Pekkariset. Vehmersalmi

Lauri Pekkarinen (Helsin

ki): Tuusniemen alueen Pekka-
risista II

Pirkko Pekkarinen ja Tuo-
mo Untinen: Kinnulan Nikki-
län Pekkarisista Il, Paavo Ma-
tinpoika Pekkarisen jälkeläisiä

Eliisa Pekkarinen: Kasuri
lan rn:o 7 Iivolan Pekkarisia.
luettelo Tahvo (Staffan) Matin-
poika Pekkarisen jälkeläisistä
sekä luettelo Paul Pekkarisen.
s. 1784, jälkeläisistä Kasurilan
m:o 17. Karhukaarteesta

Pekkaristen sukukirja III
(1ee1)

Suvun vaiheita ennen
1850 lukua. Toim. Lauri Pek-
karinen ja Helge Pekkarinen
Helsingistä. 187 sivua.

I Keski-Suomen Pekkari-
set:

- Voudin ja läänintilit

- Muumsjärven, Alvajär-
ven, Eliimäjärven ja Kivijär-
ven Pekkariset

II Pohjois-Savon Pekkari-
set

Kaaraslahden, Kasurilan,
Juu kkamäen, Mufiolahden,
Räsälän ja Tuusniemen Pekka-
riset

Poimintoja Kuopion pitä-
jän kihlakunnanoikeuden pöy-
täkirjoista 1675 1802

III Pohjois-Karjalan Pek-
kariset

- Pohjois-Karjalan Pekka-
dset

- Poimintoja Pielisjärven
kiiräjien pöytiikirjoista 1749-
1799

Pekkaristen sukukirja IV
(Nimellä Pekkarinen IV,
1999)

Selvityksiä Keski-Suomen,
Pohjois-Savon ja Pohjois-Kar-
jalan sukuhaaroista

Jatkoa sukukirja III:ssa kä-
sitellyille sukuhaaroille 1990
luvun lopulle saakka. Valoku-
via. henkilöhakemistot. 235 si-
vua.

Lauri Pekkarinen: l. Kes-
ki-Suomen Pekkariset: Muu-
rasjärven, Alva- ja Elämäjär-
ven, Kivtärven ja Kinnulan
Pekkariset

2. Juurikkamäen Pekkari-
set ja Holmit

Helge Pekkarinen: 3. Mur
tolahden Pekkariset

Maija Pekkarinen: 4. Räsä-
län Kieluan ja Luhtalahden
Pekkariset

Lauri Pekkarinen: 5. Lisäys
Tuusniemen Pekka siin suku-
kirja III:en

Lauri Pekkarinen: 6. Poh-
jois-Karjalan Pekkariset

Yhteisostona edullisesti
Sukukirjat I ja ll maksavat

molemmat 25 markkaa kappa-
Ie, Sukukirja III:n hinta on 50
markkaa ja uusimman Suku-
kirja IV:n saa omakseen sadal-
la markalla. Edkseen ostettui
na kirjojen hinnaksi tulee siis
yhteensä 200 markkaa, mutta
mikäli ostat kaikki kirjat ker-
ralla saat koko patetin hintaan
180 markkaa.

Myynti käteisellä tai posti-
tilauksena

Sukukirjoia voi ostaa kätei-
sellä sukuneuvoston jäseniltä.
Kinnulassa kirjoja myy, myös-
kin ainoastaan käteisellä. Hel-
lin Urpilainen. Kirjoja voi toki
tilata myös postitse. Näitä tila-
uksia hoitavat vain puheenjoh-
taja Olavi Pekkarinenja sihtee-
ri Marja-Liisa Pekkarinen, joi
den yhteistiedot löytyvät si-
vulta 2. Postitilauksiin lisätään
postituskulut.

Kaikkia sukukirjoja on
myynnissä myös Saadjärven
sukujuhlilla. Siellä voit hank-
kia myös muita sukuseumn
myyntituotteita: sukuviirejä ja
-paitoja. Marmorialustaiset
vii t maksavat 200 markkaa/
kappale ja paidat 60 markkaa/
kappale.

Oikaisut sihteerille
Mikäli huomaat sukukir-

joihin painetuissa tiedoissa oi-
kaistavaa, puutteita tai virhei-
tä. ilmoita asiasta sihteerille.
Hän kokoaa tiedot talteen lisä-
painoksia varlen. Tietoja voi-
daan oikaista myös Pekkari-
nen-lehdessä.

Sukututkimus jatkuu tie-
tenkin edelleenkin, joten per
hetietojen antaminen on edel-
leen tärkeää. Näin varsinkin
niiden sukulaisten kohdalla.
jotka ovat näistä julkaistuista
kirjoista jääneet pois. Myös
perheenlisäykset, naimisiin
menot, erot ja poisnukkumiset
on hyvä kertoa sihteerille, niin
perhetiedot pysyvät ajan tasal-
la.

Tietojen antamiseen on
olemassa oma lomakkeensa,
joita saa esimerkiksi puheen-
johtajalta, sihteeriltä ja suku-
juhlasta. Tiedot voi kirjoittaa
n.ryös tavalliselle paperille.
Tarvittavia tietoja ovat perheen
jäsenten (vanhempien ja iso-
vanhempien, puolisoiden, ap-
pivanhempien ja lasten) nimet,
syntymä- ja kuolinajat ja pai
kat, vihkimisajat ja -paikat
sekä aryot jaltai ammatit.
Myös muita mahdollisia asioi-
ta voj suvun jäsenistä kertoa.
Tärkeitä tietoja ovat myös tie-
dot antavan suvun jäsenen yh
teystiedot sekä hänen allekir-
joituksellaan vahvistamansa
lupa käyftää annettuja tietoja
sukututkimuksessa.

Sukuseura on julkaissut neljä sukukirjaa, joissa esitellään sukutut-
kimuksen aikaansaannoksia. Koko kirjasarja maksaa yhteensä 180
markkaa.

Pekkaristen sukukirja I
(1e8s)

Yleisesittelyjä sukuhaa-
roista, valokuvia. 42 sivua.

Lauri Pekkarinen (Kuo-
pio): Mitä väkeä ovat saYolai-
set?

Veikko Pekkarinen: Leppä-
virran sukuhaaran sukuhistori-
aa

Maija Pekkarinen: Veh-
mersalmen sukuhaara

Helge Pekkarinen: Pekka-
ristetr Nilsiä-Muuruvesi -suku-
haaran historiaa

Veikko Pekkarinen: Lapin-
lahden sukuhaaran sukuhisto-
riaa

Tuomo Untinen: Vanhan
Viitasaaren Pekkarisista

Eliisa Pekkarinen: Kasuri-
lan sukuhaarasta Kuopion
mlk:n alueelle hajaantuneet
Pekkariset

Matti Pekkarinen: Pekka-
risten historiaa Siilinjärven ja
Nilsiän Kaaraslahden kylissä

Helvi Pekkarinen: Pekka-
dsten histodaa Maaningalla
1700-1900 -luvuilla

Lauri Pekkarinen (Helsin-
ki): Tuusniemen alueen Pekka-

sista I
Veikko Pekkarinen: Poh-

jois-Karjalan sukuhaaran su
kuhistoriaa
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Aidin perintö taltioitui kirjaksi
Hilma (os. Pekkarinen) ja

Otto Ruohoniemi elivät Kuo-
piossa kahden lapsensa kanssa
onnellista ja tulevaisuustoivein

kastettua elämää. Perheen
nuoremman lapsen Pentin 3-
vuotissyntymä-päivänä äiti
kuoli lentävään keuhkotautiin.
Silloin kaikki muuttui. Pentti
ja hänen 5-vuotias Toivo-vel-
jensä jäivät Iiihes orvoiksi. Isä
oli arkisin työssä aamuvarhai-
sesta ehtooseen kello kuuteen
ja lasten oli tultava toimeen il-
man kaitstaa.

Näistä 1ähtökohdista alkoi,
ja hyvin patjon surkeammaksi
muuttui Pentti Ruohoniemen
elämän alkutaival. Kohtalos-
taan huolimatta Pentti Ruoho-
niemi ei katkeroitunut eikä ha-
lunnut kostaa. Palkinnoksi sii-
tä hän sai myöhemmin rinta-
malle kirjeen äitipuoleltaan,
jossa lapsuusaikainen kurittaja
paljasti Pentin saaneen Hilja-
äitinsä siunauksen taimän kuo
Iinvuoteellaan. Tuo äidin pe-
rintö on ohjannut Penttiä läpi
elämän.

Pentti Ruohoniemi julkaisi elå-
mäntarinansa "Aidin perintö".

Pentti Ruohoniemen oma-
elamaKera Ardrn pennto
valmistui vuosi sittetr. Vaikka
kirja kertookin yhden ihmisen
elämästä, se kuvaa myös men-
nyttä elämää yleisestikin.

Monet kehottivat minua
kirjoittamaan kokemuksistani.
Monta iltayötä meni, mutta se

oli mielenkiintoinen vaiva. itse
tekstinsä tietokoneelle napu
tellut Ruohoniemi kertoo. Hän
on kirjoittanut paljon muuta
kin, eikä aio järtää tekstejään
tähän.

- Minulla on tarkoitus jat-
kaa vielä kirjoittamalla varsin-
kin harrastuksistani ja esimer
kiksi pojan kanssa tekemistiini
retkistä Lappiin ja osallistumi
sista Sulkavan Soutuihin. 35
vuoden ikäerosta huolimatta
meillä on kiinteä isä-poika -
suhde. Pentti Ruohoniemi ker-
too.

"Äidin pedntö" -omakus-
tannetta voi tilata suoraan
osoitteesta:

Pentti Rrrohoniemi
Mustanl<alliontie 42
I5I50 LAHTI
tai puhelinnumerosta
(03) 733 3663.

Perinnetieto talteen
On tosiasia, että suuri

osä perinteestä - ihmistä ja
heidän elämästään - jää siir-
tymättä seuraaville suku-
polville siinä vaiheessa, kun
perinteestä tietävät tai
muutoin merkittävät per-
soonat rajan tuolle puolelle
siirtyessään vievät myös tie-
don mennessään. Ei riitä,
että kotiseutuyhdistykset
tai muut virallisen historian
kirjoittavat tallentavat pe-
rinnettä. Meidän kaikkien
lähipiirissä tai omassa su-
vussa vuosikymmenien saa-
tossa tapahtuu ja on jo ta-
pahtunut paljon sellaista tai
elänyt henkilöitä, joihin liit-
tyvä tieto ja perinne kiin-
nostaisi tuleviakin sukupoF
via, mutta mikä tieto ei
ehkä saata olla niin merkit-
tåvää, että yleisen ja laa-
jemman historian kirjoitta-

jat olisivat siitä kiinnostu-
neita. Jos perinne tältä osin
jäisi vain pelkän muistitie-
don varaan, se sen sisältö
muuttuisi vubsikymmenten
saatossa ja häviäisi toden-
näköisesti kokonaan muu-
taman sukupolven jälkeen.

Mutta vieläkään ei ole
myöhäistä ryhtyä työhön.
Varsinkin, kun meillä on jo
käytössämme tämän päivän
tietotekniikka, joka merkit-
tävästi helpottaa asioiden
käsittelyä ja n iiden tallenta-
mista. Esimerkiksi muuta-
man satasen hintaisilla su-
kututkimusohjelmilla pys-
tyy jokainen tietokonetta
käyttävä tallentamaan
oman sukupuunsa ja henki-
lötietojen lisäksi monenlais-
ta muuta asiaa, kuten hen-
kilökuvauksia, tarinoita, ku-
via ia jopa ääntäkin ihmistä

ja heidän elämänmenos-
taan, jotka suvun tai pel-
kästään selvityksen tekijän
kannalta katsottuna ovat
tärkeitä ja säilyttäm isen ar-
voisia. Sukujen ja perinteen
tutkimisessa internet jat-
kuvåsti laajenevine ja moni-
puolistuvine sisältöineen
voi olla mielenkiintoinen ja
monipuolinen tietolähde
tutkijalle ja asianharrasta-
jalle. Kokeillessani tätä jut-
tua kirjoittaessani kotimais-
ta netin hakupalvelua antoi
yksinkertainen kysely tulok-
sen, että sana "Pekkarinen"
löytyy 5094 internetsivulta
ja sana "sukututkimus"
1 518 sivulta.

Sukuseuraan
liittyminen

Sukuseura Pekkarisen jise
neksi liittyminen on helppot:t.
Maksat vain ruotuisen jäsenmdk-
su sLtkuseurai tilillc Keski-S o-
men Osuuspankkiin _ja ilmoitdt
pankkisi in'on tie sti osas sa nime si,
os oittee s i, sJntjmäaikdsi ja p uhe -

linnumerutsi. Jäsenmaksun suu-
r uus ptidte ttiä n I uo s i ko ko u ks e s s o.
Haltitus esittuA Summassaaren
kokouksessa, ettd maksu pidetään
ennallaan 60 markassa. Hdlutes-
saa jtise |oi nlös tukea Pekka-
r ine n-le hden j ul kaisua tapaae h-
toisella l0 uarkan lehtimaksulla.

S kuseura tilinunerc on 552
001-26 341, ja se löyr» mfis jo
kai se n P e kkarinen- le hde n toimi
tustiedoista, fussä lehdessö taka-
sivuba-

Jatkossa saat uude jAsen-
maksulapun aina Pekkarinen leh
den Nölissä. Ios jätät jäse maksu-
si maksamatta, m)ös lehti lakkaa
tulemasta, joten huolehdi jäsen-
malcsusi malcamisesta. Niiltd ka-
tetaan fim. sukututkimusten jul-
kaisua ja sukutapaamisten jätjes-
telykuluja.

;r-

:,)

Olavi Pekkarinen
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Lauri Pekkarisen muistolle
Pohjois-Savon maatalous-

jäiestöjen ja maataloustuotan-
non parissa pitkän päivätyön
tehnyt agronomi Lauri Pekka-
rinen kuoli 20. toukokuuta
Kuopiossa 92 vuoden ikäisenä.
Hän oli syntynyt Kuopion
maalaiskunnassa Vehmersal-
mella 3.9.1906. Tultuaan yli-
oppilaaksi Kuopion lyseosta
1928. hän suunnitteli eläinlää-
kärin uraa. Ulkomaille opiske-
lemaan meno ei seitsemän
vuosikymmentä sitten ollut
kuitenkaan kovin helppoa ja
hän ryhtyi opiskelemaal maa-
taloustieteitä Helsingin yli-
opistossa valmistuen agrono-
miksi 1933. Hän toimi Kuopi-
on maanviljelysseuran karjata-
louskonsulenttina 1933-39.
Kuopion kansanhuoltopiirin
johrotehrävissä 1939-44 ja Li-
hakunnan (entinen Savo Karja
lan Osuusteurastamo) järjestö-
asioiden hoitajana ja varatoi-
mitusjohtajana 1945 -7 2. Elak-
keelle hän siirtyi vuoden 1973
alussa.

Karjatalouskonsulentin työ
edellytti jatkuvaa maakunnas-
sa matkustamista. 1930-luvul
la konsulentti Iiikkui kesäaika-
na tavallisesti polkupyörällä ja
taipaleet neuvofltapaiklojen
välillä saattoivat olla monia
kymmeniä kilomerejä. Itä-
Suomen maatalouden asian-
tuntijana Lauri Pekkarinen
määrättiin talvisodan alkaessa
kansanhuolrorehtäviin. Väli
rauhan aikana hän oli sotilas-
koulutuksessa. mutta sodan
jälleen sytyttyä kesällä l94l
hänet määrättiin vähän myö-
hemmin johtamaan koko sil-
loisen Kuopion läänin kansan-
huoltoa.

Työhön Lihakunnassa kuu-
lui oleellisena osana yhteyden
pito osuuskunnan jäseniin -
Pohjois-Savon, Pohjois-Karja
lan ja Kainuun kadankasvatta-
jiin. Yhteyksiä hoidettiin jat-
kuvin maakunnassa käynnein
ja erilaisin jäsenkokouksin;
myös maanviljelijöiden retki-
kunnat vierailivat usein tuotan-
tolaitoksiin tutustumassa. Li-
hakunta eli liihes koko Lauri
Pekkarisen toimikauden ajan
voimakasta kasvukautta.
1950-luvun alussa rakennettiin
Kuopioon Likolahteen uudet
mittavat tuotantolaitokset ja
osuuskunta ha{oitti myös puu-
tarhaviljelyä ja turkiskasvatus-

ta. Suurena osuuskuntana Li-
hakunnalla oli myös merkittä-
vä asema alan keskusliilkeen.
Tuottaj ain Lihakeskuskunnan,
toiminnassa.

Lauri Pekkarisella oli lu-
kuisia pitkäaikaisia luottamus-
toimia. Hiin toimi mm. Poh
jois-Savon osuuskassojen lii-
ton puheenjohtajana, Kuopion
ympäristön maataloustuottaji-
en yhdistyksen johtokunnassa,
Itä- ja Keski-Suomen koesika-
layhdistyksen puheenjohtaja-
na, Suomen Pankin Kuopion
konttorin valvojana, Savon Sa-
nomat Oy:n tilintarkastajana ja
Kuopion evankelislutedlaisten
seurakuntien kirkkovaltuuston
jäsenenä. Myös Rotary-toi-
mintaan hän osallistui lähes 40
vuoden ajan Puijon Rotary-
klubin jäsenenä.

Talonpoikai syhtei sös sä
kasvaneena Lauri Pekkarinen
ymmiirsi hyvin pohjoisen maa-
taloutemme ja sen harjoittajien
vaikeudet. Suomen maatalou
den veraten alhaisesta tuotta-
vuudesta huolimatta hän puo-
lusti perusomavaraisuutemme
turyaavan maataloustuotannon
ylläpitämistä kriisiaikojen va-
ralle ja samalla maaseutumme
säilyttämistä elävänä. Hän us
koi vakaasti osuustoimimalli-
sen maataloustuotteiden jatko-
jalostuksen takaavan tuottajille
parhaan tuloksen ja kuluttajitle
tuotteiden korkean laadun.
Hiin kannatti lihanjalostuksen
tutkimustoiminnan kehittämis-
tä osuusteurastamojen yhtei-

Sukuseuramme
kunniaiäse[ Lauri
Pekkarinen
3.9.1906-20.s.1999.

sessä tutkimuslaitoksessa, joka
toimi 1940-52 Kuopiossa ja
sittemmin Hämeenlinnassa.
Hän piti myös tärkeänä lihan
jalostuksen korkeamman tutki-
muksen ja opetuksen perusta-
mista Helsingin yliopistoon,
mikä hanke toteutuikin osuus-
teurastamojen lahjoitusvarojen
turvin 1960.

Lauri Pekkarinen esiintyi
puhujana sadoissa eri jii{estö-
jen tilaisuuksissa ja piti myös
radioesitelmiä sekä kirjoitti
mm. historiikin Savo-Karjalan
Osuusteurastamon vaiheista
1903-52. Hän oli erinomaisen
hyvin perehtynyt itäisen Suo-
men historiaan ja erityisen
kiintynyt lapsuudenaikaiseen
kotiseutuunsa.

Sukuseuramme perusta-
misvaihetta koskevien asiakir-
jojen mukaan Lauri Pekkari-
nen esitti ajatuksen Pekkaris
ten sukuseurasta ensimmäisen
kerran jo 1930Juvulla.

Mukana olollaan ja mieli-
piteilläiin hän vaikutti merkit-
tävästi Pekkaristen sukuseuran
perustamiseen. Vaikka hän ei
myöhemmin varsinaisesti 01-

lutkaan sukuseuran hallinnos-
sa, hän osallistui säännöllisesti
sukuseuran kokouksiin ja su-
kujuhliin. Sukuseuramme hy-
vi&si tekemästään työstä hiinet
kutsuttiin seuan kunniajäse-
neksi yuonna 1987. Sukututki-
musta Laud Pekkarinen suo-
ritti lähinnä oman sukuhaaran-
sa eli Räsälän Lammin Pekka-

Tila- ja retkijärjestelyiden
takia Såarijärven sukujuhlille
säapuvia pyydetään ilmoit-
tautumaan Hanna Pekkarisel-
le 14.7. mennessä puhelimitse
(014) 453 271. såhköpostilla:
hanna.pekkarinen@jkouke.f i
tai postitse osoitteella Kala-
lammintie 191, 43300 Kan-
nonko5ki. Viestistä tulee selvi-
tä lauanta:n kotiseuturetkel-
le, vuosikokoukseen ja sun-
nuntain sukuiuhlaan osallistu-
vien määrå,

Hotellivaraukset mainin-
nalla: Pekkarisen sukuiuhlat
tehdään suoraan l(untokylpy-
lä Summassaareen 1.7. men-
nessä puh (014) 421 311. Mui-
den sestukunnan mäioitus-
paikkoien yhteystiedot ilme-
nevät tämån lehden mukana
seuraavasta esitteestä.

KCFIISEUDULLM{I

hrrassalo så ri irlo
tj.re6i-i.:ä sosi
1r rEt. ratadllenrsi.
IGääll,ä iE kaskdl
rdt
nota li"iLt i qc6sa r?doi.
M]ttapalal<sflsavai\En
kaskGtaan lE sadcxr saivat .

Eliv:jt fenEdaLiki
Iar&Elijtl<a*oihiki.
hi\alEl ferusi saiLl,,
sa1Dinnl,cdan klitc6larflL.
Tirllcllaol'ndeiFlsl -
lclavil;aareEirosi.
Sai\dvä1iinläo"u:&r
taf€j§<r-j trlh,
mrtta Lnrsi a;mrkoi
usl<cn par:omE5ta ]oi,
flirt aofittilti
tafvi\d ldtoi ]älti!
S-rkrlcr|ori I d€d\,a.tri -
u-äfof\dqdaitarthi.
Esi-j-§hläicrqid.
talcad: teif8r q.ct..

\t kas]<essa e1p61a li3rt-o,
mrL'k-r'nioihs ar,illa1fo
neidjn töitzit;iil].i lC taa
\E-tE aij<a ur§r kohtaa.

I6qa-Liisa ldC€rjr:sr
VahElsalni

risten osalta. Hän mm. laati
l800luvulla eltueen Katri Rä-
säsen - Kaisa-keisarin elämäs-
tä seikkapedisen selvityksen.
Myös syntymäkotinsa Lam
min tilan elämästä ja tapahtu-
mista hän teki laajan esityksen.
Kyseiset kirjoitukset ovat
myös sukuseuramme arkistos
sa odottamassa julkaisuaan.
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Vuosikertomus vuodelta 1 999
Historiallinen vuosi 1999 oli Sukuseura Pekkarinen r.y.:n

20. toimintakausi. Kesän sukutapaaminen kokosi Vehmer-
salmen saaristokunnan Ritoniemen lomakylään 24. heinä-
kuuta 55 osanottajaa.

Vuosikokous ja sen jälkeen seurannut kiertoajelu Tetri-
mäen Kansainvälisessä kodissa, Kivipihassa ja Vehmersal-
men kauniissa kirkossa sekä Horkanlahden vanhalla hauta-
usmaalla kertoi osallistujille miten Vehmersalmella elettiin
ennen ja nyt. Horkanlahden hautausmaan mullassa lepää
myös Pekkaris-sukuun kuuluvia.

Sukuneuvosto sai suruviestin keväällä kun neuvoston jä-
senenä 1994-1999 ollut Kalervo Pekkarinen Jyväskylästä
poistui keskuudestamme 26.4.1 999. Hänet muistetaan posi-
tiivisena ja sovittelevana miehenä jolla oli paljon annetta-
vaa Pekkarisen sukuseuralle.

Hallinto
Sukuneuvoston hallintoon vuonna 1999 kuuluivat:
Puheenjohtaja Olavi Pekkarinen Viitasaari
Varapuh.joht. Kauko Pekkarinen Kannonkoski
Sihteeri Marja-l. Pekkarinen Vehmersalmi
Jäsenet Seppo Pekkarinen Naarajärvi

Marianna Huttunen Kuopio
EinoPekkarinen Jyväskylä
HannaPekkarinen Kannonkoski
HelgePekkarinen Helsinki
IvlarkkuPekkarinen Äänekoski

MattiPekkarinen Korpilahti
Raija Fågelholm Kuopio
PenttiPekkarinen Rautalampi

Rahastonhoitajana sukuseurassamme toimi Kaarinå Pek-
karinen Viitasaarelta ja myyntituotteet olivat pääosiltaan
Marja-Liisa Pekkarisen hallussa, ja sukukirjoja oli neuvoston
jäsenillä myynnin helpottamiseksi.

Kokoukset
Sukuseuran vuosikokous pidettiin 24.7.1 999 Vehmersal-

mella Ritoniemen lomakylässä. Kokouksen puheenjohtaja-
na toimi Raija Fågelholm Kuopiosta ja sihteerinä Marja-
Liisa Pekkarinen Vehmersalmelta. Kokouksessa läsnä 55 jä-
sentä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömåäräiset asiat ja esi-
teltiin sukukirja lv. sukuseuramme iäsen Pentti Ruohonie-
mi Lahdesta kårtoi kir.loittamastaan'kirjasta "Äidin perintö
"ja lahjoitti yhden kappaleen sitä sukuseuran käyttöön.

Sukuneuvosto piti kaksi kokousta ja niistä kirjattiin 21
pykälää pöytäkirjaan.

Jäsenistö
Vuoden lopussa sukuseuraamme kuului 159 maksanutta

jäsentä. Maija Pekkarinen Helsingistä ja edesmennyt Lauri
Pekkarinen Kuopiosta ovat sukuseuramme kunniajäseniä.

Edustus
Sukuseura kuuluu 5ukuseurojen Keskusliittoon ja siinä

edustajinamme ovat olleet Helge ja Maj-Lis Pekkarinen
Helsingistä.

Tiedotukset
5ukuseuramme tiedotusta hoitaa Pekkarinen-lehti, jota

on jaettu kaikille jäsenrekisterissä oleville jäsenille. Lehti
ilmestyy kesän kynnyksellä ja sen päätoimittajana on an-
siokkaasti toiminut Hanna Pekkarinen Kannonkoskelta.

Sukuviesti ja paikallislehdet ovat toimineet myös tiedo-
tuskanavina.

Talous
Jäsenmaksu oli 60 mk/jäsen/vuosi. Vapaaehtoismaksuna

on voinut maksaa lehtimaksua 10 mk-/ vuosi
Sukuneuvosto antaa erillisen ti1 inpäätöksen seuran talo-

udesta.
Tilintarkastajina toimivat Hellin Urpilainen Kinnulasta ja

Katri Pekkarinen Viitasaarelta ja varajäseninä Helvi Koisti-
nen Siilinjärveltä ja Viljo K. Pekkarinen Kuopiosta.

Sukukirjat
Kirjojen hinnat:

I

II

l

Koko paketti

25i-
25:-
50:-

100:-
180:-

Sukututkimus
Sukututkimus jatkuu ja tietojen keräämiseen tarvitaan

koko jäsenkunnan tietoa ja panostusta.

Vehmersalmen kiertoåjelulla mukana olleetkokoontuivat yhteispot-
rettiir 80 vuotta vanhan tiilikirkon rappusille,

a3':

ls

\

--

f'.
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Toimintasuunnitelma vuodel le
2000

Uusi 2000 vuosiluku tulee olemaan sukuseuran 21. toi-
mintavuosi.

Vuoden kohokohtana tulee olemaan sukujuhla Saarijär-
ven Summassaaressa heinäkuun 22.-23. päivinä. Juhlan iär-
jestelyvastuu on Kauko Pekkarisella avustajineen, mutta
sen onnistumiseen arvitaan runsaasti myös jäsenten åktiivi-
su utta.

Varsinainen toiminta
I Julkaistaan Pekka rinen-lehti, joka hoitaa tiedotusta

ja yhteydenpitoa sukuseuran jäsenille. Lehteen ovat
tervetulleita myös jäsenten omat kirjoitukset ja
m ielipiteet.

ll Vuosikokous ja sukujuhla Saarijärven 5ummassaa-
ressa heinäkuussa.

lll Sukututkimustyötäjatketaan.
lV Sukukirjoja. viirejä ja Pekkarinen-paitoja tarjotaän

jäsenistölle ostettavaksi.
V Jatketaanjäsenhankintaa.
Vl EdustusSukuseurojenKeskusliitossa-

SUKUNEUVOSTO

Talousarvio vuodelle 2000

Varsinainen toiminta:
Hallinto ia toiminta:
Tuotot

Tarvikemyyntituotot
Kulut

Pan kkipa lvelut
Posti- ym. palvelut
Toim istotarvikkeet
Kokouskulut mm. sukujuhla
H uom ionosoitukset
Jäsenmaksut keskusseuralle
Sukuviestit ha llitu kselle

Pekkarinen-lehti
Tuotot

Tukimaksut
Kulut

Pa lkkiot
Painatus yms. ku lut

Varainhankinta:
Tuotot

Jäsenmaksut
Avustukset

Sijoitus- ja ra ho itusto im inta:
Korkotuotot

2000

-300
-1 500

-300
3 200

-300
-1 500

-900

1 000

-6000

-4500

10 200

300

3 000

-2 500

10 000
200

300

0Yli-/aliiäämä

SUKUNEUVOSTO

Viime kesän sukukokouksessa Seppo ja Annikki odottivåt vielä esi-
koistaan. Nyt Ville Matias on yajaan vuoden ikäinen.

sihteer

Seppo Pekkarisesta
leivotaan uutta

ta

Sukuneuvostoon valittiin viime kesiinä kaksi uutta jäsentä,
Raija Fågelholm Kuopiosta ja Seppo Pekkarinen Naarajärveltä.
Seppo sai heti alkuun tehtäväkseen paneutua sukuseuran työhön
sillä odotuksella, että hän saa myöhemmin huolehtiakseen seuran
sihteerin tehtävät.

Seppo on 1ähtöisin Leppäviralta, hän on Esaja Maija Pekka-
sen viisilapsisen perheen toiseksi vanhin. Ammatiltaan Seppo

on hitsaaja. Hänen harrastuksena painottuvat tietotekniikkaan ja
järjestötoimintaan. Sukututkimuksestakin hän on aidosti kiin
nostunut, ja onkin sitä aloitellut. Veikko Pekkarisen valmiista
tutkimuksista on ollut suurulatonta apua.

- Minua kiinnostaa se, miten ennen on eletty, minkä nimisiä ja
mitä esi-isäni ovat tehneet, se kiinnostaa. Mielikuvitusta joutuu
käyftämään, kun miettii, miltä he ovat näyrräneet. Vanhojen teks
tien Iukeminen on hyvin hankalaa. Jos pystyisin vain parcmmin
tulkitsemaan histo aa, 1öytyisi varmasti huvirravia juttuja rämän
päiviin näkökulmasta. Ja jos vaikta löytyisi joku likas sukulai-
nen, että voisi tuhalnen vuoden perusteella sanoa, että tuohan o]t
minun maapala, nauraa Seppo.

Äidin suku Majuri kiinnostaa Seppoa yhtä lailla. Hänestä olisi
tärkeää haastatella elossa olevia sukulaisia ja houkutella heitä
kiinnostumaan taustoistaan.

Nykyisin sähköinen viestintä antaa mahdollisuuksia tiedon
välityksessä. Esimerkiksi ulkonäöltäiin hyvät ja helppokäyttöiser
kotisivut voisivat hedttää kiinnostusta, Seppo uskooja on valmis
Lehillelemään sukuseuralle omia Inlemel\i\ uju.

7
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Isäni Immanuel Pekkarinen
Immanuel Pekkarinen (s.

17.6.1890, k. 5.1.1932) 91,5
vuotta on pitkä aika näin ihmi-
siällä mitattuna, vaikka se on
lyhyt aika ajanjaksossa. Isän
syntymästä on nyt 110 vuotta.
Tuntuu kuin siitä olisi ollut vä-
hiin aikaa kun isä kertoi meille
Iapsille siitä, kun hän oli sellai
nen poikanen Kertoi, että sil-
loin oli kova kuritus lapsia
kohtaan jos sattui jotain pahaa
tekemään.

Isälle sattui näin: aikuiset
olivat ollcet heinän teossa nii-
tyllä, isä oli juoksennellut sii-
nä pihassa. Sianporsas oli ollut
ulkosalla ja lähtenyt isän pe-
rään. Isä oli ottanut kepakonja
huitaissutja keppi osui porsaan
kärsään ja porsas kuoli. Siinä
tuli pelko pojalle ja Elisabet-
äidille. että mitä Juho-isä. sa-

noo kun tulee kotia.. llta kun
läheni niin isä 01i mennyt kuis-
tin alle, joka oli alta auki, pii-
loon peloissaan. Viiki kun tuli
pihaan isältä oli päässyt itku
ääneen. Juho oli kysynyt tu-
vassa. että mitiihän Immonen
itköö kuistin alla. Elisabet oli
harmissaan ketonut miten oli
käynyt, muuta ei tarvinnut,
Juho meni ulos. otti luutasta
varren ja käski pojan kuistin
alta ja sitten alkoi kepitys joka
oli ollut kovaa. aamulla oli
mustelmia joka puolella, eikä
porsas heränny henkiin. Nyky-
ään ei näin tehdä, ja silläköhän
ei isä meitä lapsia piiskannut,
katse riitti.

Imma vafttui aikuiseksi,
tuli naimisiin menoaika, puoli
so löytyi Kangaskylältä Olga
Kauppinen. Näin atkoi yhtei
nen talostelu Kinnulan Nie-
menkylän Syrjälässä. Maanvil-
jelys oli pääammatti, talYisin
oli tuttua tukkienajo. Aikaa
myöten perhe kasvoi, meitä oli
viisi tytärtä ja neljä poikaa,
ihan paraan kokoinen sakki.

Ne työt mitä isän isännyy-
den aikana tehtiin, piti tehdä
miesvoimin ja työkoneena oli
hevonen niin maa kuin metsä-
töissä. Pelloilla ja kyvöillä oli
avo-ojat, ne piti lapiolla pitää
auki. Pellon muokkausvälinei-
tä olivat karhit ja vältit, peru-
nan teossa oli aatra,joita hevo-
nen veti. Isän aikana viljat etu
päässä leikattiin sirpillä ja ku-
hiloitiin kuivumaan, loppuai
kana ohraja kaura niitettiin vii-

katteella ja laitettiin seipäälle.
Alkuaikoina kaikki vilja pui-
tiin ihessä. Muistan myö-
hemmin, kun tuli kytän yhtei-
nen puimakone. Sitä sanottiin
ryskyksi ja se helpotti paljon
puintityötä.

Hevosia isä sääli aina, ei
ajanut liian suurilla kuormilla.
Sitten kun me pojat oltiin jo
ajomiehiä ja tultiin hiestä mä-
rällä hevosella kotia, isätuli pi
haan ja moitti, ettei saisi hevo-
sellanäin ajaa,jakyllä hän har
jaili ja laittoi loimia selkään ja
taputteli.

Peltotöissä isä oli niin he-
vosen puolta, kun hevonen
huilaa, niin ajomiehen piti
kuokkia kivien ympiiryksiä tai
pientareita. Rankametsässä isä
mielummin käytti kiNestä
puun kaadossa kuin sahaa. Sa-
noi, että saha on tiellä vain, ja
kyllä niitä puita kaatui tiheään.
Kirves oli ohut ja tedvä. Hä-
nen nuoruusvuosina kaikki
puut kaadettiin niin.

Nämä työt oli työnsydäntä
ja ne tuli tehryä, eikä kiireestä
puhuttu mitään. Nykyään kai-
killa tuntuu olevan kiire, vaik-
ka koneet tekee kaiken työn.
Kyllä isä kerkesi näkemään
koneitten tulon niin maa-kuin
metsätöihinkin, vaikka niitä
kyllä sivusta seurasi vanhuus-
päivinään. Kyllä ihmetteli, kun
leikkuupuimuri ilmestyi pel-
lolle. Sanoi: voi voi taitä moali
mata.

Isä kertoi myös siitä, kun
hän oli nuorena miehenä Pap-
pilassa kaivon pohjalla puitetta
uusimassa. En muista oliko
kirkkoherana Raitala vai Saa-
mnen. Kuitenkin pappi oli ol-
lut ylaimiehenä ja laskenut
pölkkyjä köydellä. Kerran
meni pölkky silmukan läpi ja
pölli meni kolisten alas. Isä sa-
noi, että kun kolina kuului, hän
meni nurklaan, pisti Iapion
pään päälleja pölli mosahti sii-
hen viereen. Pappi oli huuta
nut: kuolitteko. Isä oli huuta-
nut: En vielä. mutta elekeä en-
neä puottako, Ja niin oli pappi
ollut varovampi ja työ oli tehty
valmiiksi. Kaivo oli ollut e t-
täin syvä.

Kyllä se kehitys oli niin
valtava isän elinaikana. että se

ihmetytti sitten lopulla vanhaa
miestä. lsä kun muisti sen risu-
karhi-aikakauden.

Eino Pekkarinen

Jyväskylä

KOKOUSKUTSU
Sukuseura Pekkari-

nen ry:n sääntömää-
räinen vuosikokous
pidetään Saarijärvellä
Kuntokylpylä Sum-
massaaressa lauantai-
na 22.7 . 2000 kello
18.00.

Kokouksessa käsitel-
lään sukuseuran
sääntöjen määräämät
asiat.

Sukuneuvoston ko-
kous pidetään kokous-
paikalla vuosikokouk-
sen jälkeen.

Tervetuloal

Sukuneuvosto

g
Sukuseura Pekkarinen
ry:n jäsenlehti

Nro 11, painos 500 kpl
läsen maksu: 60,-
Tilinumero:
552001 -26341

Päätoimittaja:
Hanna-Kaisa Pekkarinen
Kalalammintie 191
43300 Kannonkoski
050 5533 098
(014) 453 271
hanna.pekkarinen@jkouke.f i

Toimitus:
sukuneuvosto
Julkaisija:
Su kuseu ra
Pekkarinen ry

Ladonta/painatus:
Kari Lajaste
Painovalmiste Ky
Helsinki 2000

Imma huoltaa sen aikaista haravakonetta. Eino seuraa tilannetta,

Runeberg ruvintolassa
Kinnulan Pekkarinen meni 50luvulla Kokkolassa ra-
vintolaan iltaa istumaan. Hovimestari toi myöhemmin
samaan pöytään tuntemattoman henkilön. Tämä tar-
josi kättä ja esittäytyi: "Snellman". Tähän sanavalmis
Pekkarinen vastasi: "Runebetg". Kaveri näytti pape-
reitaan, johon Pekkarinen vain totesi: "Joo, kyllä ninä
uskon, mutta minä olen Runeberg..."
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