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Sqarijdrven upeasti remontoitu kirk*o kaikui kiertoajeluun osallistuneiden sukujuhlavieraiden kajauttaessa Suriyirren Anne pek*ari_
sen sciestyksellå. Sankarihaudoilla kokoonnuttiin lqskemaqn kukkaseppele ja asitruii, yht"irk-oLr.

Sukujuhlilla sekä letkeää meininkiä
että arvokasta juhlaohjetmaa

Sukuseura Pekkadsen 20-wotisjuhlille
Saarijiirvelle kokoontui viime kesänä sankka
joukko Pekkaris-sukuisia. Noin satapäinen
juhlav:iki sai nauttia sekä kesäisen kepeästä
lauantaipäiväsui että juhlavasta sunnuntaista.

Kaksipäiväisen sukukokoofltumisen en-
simmäinen päivä oli varattu Saadjiirveen
tutustumiseen. Kiertoajelulla poikeniin mm.
Käsityökeskukseen ja museoituun säitylåis-
kotiin, jo*a yläkerassa nuori J.L. Runeberg
aikoinaal ammensi aineksia runouteensa.
Sateen keskellä kipaistiin pikapikaa myös
kahvilla Vesieläinpuistossa ja lopuksi ko-
koonnuttiin Saadjärven kunnostettuun kirk-

koon. Kirkon esittelyn jälkeen sukuseura laski
kukkatervehdyksensä sankarimuistomerkille.
Osa kiertoajeluun osallistuneista j atkoi lopuk-
si Kivikauden kylätu, joka on ennallistettu
kuvaamaan kampakeraam ista aikaa arkeologi-
en tekemien 6000 vuotta vanhojen löydösten
perusteella.

Lauantaipäivä jatkui ruokailun jälkeen
sukukokouksell4 ja päiv?in päittt€eksi yhteistä
iltaa vietettiin vielä rennosti laulun ja soiton
merkeissä. Yhreislauluja säestivär Anne pia-
nollaja Esko haitarillaan. Nuoriso4 joka tosin
jäi valitettavan harvalukuisesti, viihdytti
hotellin alakenassa jfiestetty disko, ja van-

hempi vaki saattoi myöhemmin tanssahdella
hotellin salin puolella.

Suonuntai alkoi perinteisesti sukujuhliin
kuuluvalla jumalanpalveluksella. Varsinainen
sukujuhla koostui puhe- ja musiikkitadon-
nast4 josta päosin vastasivat Keski-Suomen
Pekkariset, sillä seudulla kun kerran olliin.

Kaiken kaikkiaan sukutapaamisesta jäi
hyvä mieli, sillä se vahvisti keskinästä yh-
teenkuuluvaisuuden tunnetla. On ilo tavata
sukulaisi4 joita muuten nzikee harvakseltaan,
jos lainkaan. Tavataan taas tåioä kesänä Oulus-
sal

Sukujuhlasta lisää sivuilla 4-8 ja 16.



) PEKKARINEN 2001

Tässä lehdessä:

1 SukuluhlaSaarijärvellä

2 Puheenjohtajanpalsta
Sihteerin nurkka

3 sukukokous Oulussa

4 Saarijärven satoa:
Puheenjohtajan ter-
vehdyspuhe

5 Sukututkimuksesta

6 Sukuseuranhistoriikki

8 Mauri Pekkarisen puhe

9 Jäsenasiaa

10 Sukutietotomake

Eila Repo tutustui iso-
isoäidin syntyseutuun

12 Toimintakertomus

13 Tilit ]a toimintasuun-
nitelma

14 lsoisan isästå epäsel-
vyyttä

1 5 Armi Pekkarinen

16 Kotisivut tekeillä

11

Puheenjohtajan palsta
Sukuseuramme juhli 20-
vuotistaivaltaan viime kesänä
Saarijärvellä, tosin vuoden
myöhässä. Kun väkeäkin siellä
oli ihan mukavasti ja juhlista
saadun palautteenkin mukaan
Pekkariset tuntuival siellä
viihtyneen, voimme senkin
puolesta kohtuullisen tywväi-
sin mielin siirtyä toiminnas-
samme uusille vuosikymme-
nille - uusia haasteita vas-
taanottamaan.

Sukuseuratyössä on varsi-
nainen sukututkimus eräs tär-
keimmistä tehtävistä. Niin
meidänkin seurassamme.
Neljä seuran julkaisemaa su-
kukirjaa ke(oo omalta osal-
taan työn tuloksista. Silti Pek-
karisiakaan koskeva sukutut-
kimus ei ole läheskään valmis,
sillä jotkut sukuhaarat ovat
vielä joiltakin osin yksityiskoh-
taisesti selvittämättä. Työtä
näin ollen vielä riittäå. Seuraa-
va todella suuri työvaihe on
sitten saada kaikki aikaisem-
mat julkaisut ja sukuhaarät
yhteen julkajsuun, mikä pe-
rustuisi yhtenäiseen rekisteriin
ja nykyaikaiseen tietojen kä-
sittelytekniikkaan. Tällöin olisi
tietojen jalkohyödyntäminen
eri sukuhaaOen omissakin
tutkimuksissa nykyistä hel-
pompaa. Myös intemetin
käyttöä sukuseurassamme
olemme miettimässå ja omat
kotisivut saamme toivottavasti
jo tämän vuoden kuluessa
käyttöömme.

Sukuseuratyö niin kuin
kaikki muukin yhdistysloiminta
tarvitsee toimiakseen ihmisiä,
jotka ovat valmiita talkoisiin
yhteiseksi koelun asian hyväk-
si. Sukuseuratyössä tarvitaan
ennen kaikkea sukutukijoita,
mutta myös niitä, jotka pyöri!
tävät seuran hallintoa ja talo-
utta sekä huolehtivat toimin-
nan kehittämisestä siten, että
sukujen jäsenet kokisivat toi-
minnan mukanaolon arvoisek-
si. Uudet ja tuoreet voimat
ovat tervetulleitta seuramme
toimintaan.

Tänä vuonna kokoonnum-
me pitämään vuosikokousta
viime aikojen
käytännöstä
poiketen
keskisestä
Suomesta
vähän kau-
emmaksi eli
Ouluun.
Oulusta ja
Oulun seu-
dusta yleen-
säkin on uu-
den leknolo-
gian myötä
tullut yksi
maamme ke-
hityksen ve-
tureita ja on
varmasli
mielenkiintoi-
nen kokous-
paikka myös
Pekkariselle,
ja asuuhan

Pekkarisia melkoinen määrä
Pohjois-Suomessakin.

Viime kesänä Saarijärven
sukukokouksessa esitettiin
toivomuksia sukukokoustem-
me järjestämisestä joskus
myös Etelä-Suomessa. Tule-
vista kokouspaikoista voimme
käydä keskustelua jo seuraa-
vassa vuosikokouksessa.

Hyvää alkanutta kesää
Teille kaikille ja tapaamisiin
elokuussa Oulussa.

g
Sukuseura Pekkarinen ry:n

iäsenlehti

Nro 12, painos 500 kpl

Päätoimittaia:
Hanna-Kaisa Pekkarinen
Kalalammintie 191
43 300 Kannonkoski
p. (014) 453 271 '

050 5533 098
hanna.pekkarinen@vokotus.fi

Toimitus: sukuneuvosto

Julkaisiia:
Sukuseura Pekkarinen ry

Painatus:
Viitasaaren Painopalvelu Oy

Sihteerin nurkka
"Rannan vihreät puut vetehen
päilyy. Ruohikon reunassa
loiskahdus kalan häilyy. Aa-
muisen numen kosteus var-
paani kastaa. Kuulen metsästä
i lo is e n I au I u rastaa n. "

maistua puulla, kun aurinko
paistaa ja ulkona riittää teke-
mistä. Pekkarinen-lehti tulee
kuitenkin yhtä varmasti kuin
kesä, joka vuosi, joten kyllä se
on vaan kynään sihteerin tar-
tuttava.

Sukuseura Pekkarinen ry.
kokoontuu vuosikokoukseensa
tällå kertaa Ouluun 11. elo-
kuuta. Oulun seudun Pekkaris-
sukuiset ovat erittäin aktiivista
väkeå ja kokousvalmislelut
ovatkin Soinlu Annalan joh-
dolla sujuneet niin hyvin, että
kaikki tuntuu olevan valmista
mennä, kuten lehdestä ilme-
nee. Sukuneuvosto toivookin,
että mahdollisimman monella
olisi tilaisuus lähteä Ouluun.

On katsottu. että kokoontumi-
sia tulisi -järjestää eri puolilla
Suomea, jotta mahdollisimman
monet kokisivat sukuseuratoi-
minnan läheiseksi. Kulkuyh-
teydet Ouluun ovat hyvät ja
yösijojakin riittää. Niille, jolka
jäävåt yöksi ovat oululaiset
halukkaita järjestämään vielä
yhteistä iltaohjelmaa, jotta
kaikki sukulaisuudel ehdittäi-
siin selviltää kunnolla.

Hyvää kesää kaikille lu-
kijoille ja tapaamisiin Oulussal

Marja-Liisa Pekkarinen
Tervassalontie 229

71 310 VEHMERSALI\,41
Puh. (017) 385 1187

Olavi Pekkarinen
Kustaantie 38

44 5OO VIITASAARI
puh. (014) 572 539

Jäsenmaksu: 60,-
Tilinumero: 552001 - 26341

Se on kesä taas kerran!
Tänä vuonna se luli melkein
talvesta. Huhtikuun lopussa
piti jo etsiä kesäpaidat päälle
kun lämpö varjossa kohosi
Tervassalossa jo + 23 astee-
seen ja tätä kirjoitettaessa Ti-
mon-päivän seutuun lämpimi-
en ennustetaan jatkuvan.
Hauen kutu on meneilläån ja
kapakalat ovat kuivumassa.

Näin kevättöiden aikaan
nämä kynåhommat alkavat
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Vuosikokoukseen Ouluun 11. elokuuta
Tänä kesänä Sukuseura

Pekkarisen vuosikokoukseen
kokoonnutaan vasta loppu-
kesästä, juuri ennen koulujen
alkua eli lauantaina 11 .8.2001 .

Kyseessä on siis perinteinen
yksipäiväinen kokous, mutta
kun Ouluun saakka kerran
lähdetään, kannattaa seudulla
viipyä useampi päivä ja tutus-
tua samalla paitsi sukulaisiin,
myös kaupunkiin ja sen käyn-
tikohteisiin vähän tarkemmin.

Oululaiset sukuseuran jä-
senet Sointu Annala, Olli pek-
karinen ja Heino Pekkarinen
ovat suunnitelleet ansiokkaasti
sukuseuran kokousjärjestelyt.
Vuosikokouksen ja lounaan
jälkeen on mahdollisuus lähteä
yhteiselle kiertoajelutle ja i alla

Kokouspaikkana Hotelli Ra-
mada, Kirkkokatu 3, 90100
Oulu, p. 08 - 8839 111, fax 08
- 8839 100, sähköposti:
oulu.ramada@restel.fi ja koti-
sivut www. restel.fi /ramada

Klo 10.00 kokoontuminen ja
sukuseuran tarjoamat tulo-
kahvit
klo 11.00 - 13.00 (tai 13.30)
sukukokous
noin klo 13.15 lounas 95
muhlö, seisova pöytä
klo 15.00 tutustuminen Ou-
lun kaupungintaloon. (Jos
kaupungintalolla on joku suuri
kokous, tutustuminen estyy ja
kiertoajelu alkaa heti klo 15.)
klo 15.30 - 17.00 kiertoajelu
kaupunkiopas Kaadna Niska-
lan johdolla. Kiertoajelun hinta
riippuu osallistujien määrästä
esim.40 hlöä å 25 mk. Kan-
nattaa osallistua!
klo18-21 halukkaitta on

mahdollisuus rentoiluun ja uin-
tiin Kylpylähotelli Edenin al-
lasosaslolla. Hinnat; 70
muhlö, 40 mk/lapset ja se-
niorit. 10 hengen ryhmähinnat
55 mk ja 35 mk. Oma pyyhe ja
uimapuku mukaan. Suositte-
lemmel Bussi nro 5 lähtee
hoteliin edestä Edeniin.

Muuta yhteistä illaohjelmaa
järjestetään tarpeen tullen.

Majoitus: la-su 11.-
12.A.2001 välinen yö

Huoneen hinta on 460 mk
(kahden tai yhden hengen
huone, sisältåä aamjaisen).
Tradekan bonuskorttihinta on
sama. Hotelli on erinomainen.
Se sraitsee keskustassa Tuo-
miokirkon vieressä. Lento-
kenlältå tuleva bussi pysähtyy
hotellin edessä. Matkaa rauta-
tie- ja linja-autoasemalta on
noin 400 m. Maksuton auto-
paikka kokousvieraille ja ma-
joittuiille on hotellin vieressä
Auto-Heikin pysäköintitalossa.
Hotellista saa maksulapun.

KOKOUSKUTSU

Sukusseura Pekkarinen ry:n såäntömääräinen

VUOSIKOKOUS

Oulussa
.00 alkaen
kuseuran

sääntöjen määräämål asiat.

kokous pidetään kokouspaikalla
useuran vuosikokou ksen iälkeen

ILMOITTAUTUIIllISET

Oulun sukukokoukseen 31.7. mennessä
Marja-Liisalle puh. 017 - 385 1187
tai sähköpostilla marja-liisa.pekkarinen@nic.fi

Majoitusvaraukset suoraan hotellista
Pekkarisille varatusta kiintiöstä 1 1.7. mennessä
Ramada Hotel Oulu, puh. 08 - 8839 1 1 1.
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T

,

voimme lähteä porukalla vaik-
kapa polskimaan kylpytåhotelli
Edeniin. Olli Pekkarinen on
koonnut sukuseuralaisille Ou-
lun kaupungin historiaa matka-
tai iltalukemiseksi.

Sihteerimme [,larja-Liisa
ottaa vastaan ilmoittautumisia
sukukokoukseen heinäkuun
loppuun mennessä. Samalla,
kun ilmoittaudutle kokouk-
seen, kertokaa osallistutteko
lounaaseen ja kiertoajeluun.
Majoitus varataan suoraan
holellista kuukautta ennen ko-
kousta. l/ainitkaa yöpaikkaa
tilatessanne. että olette Pekka-
rislen porukkaa.

Tule ja tuo kaverisikin.
Nähdään Oulussa!

,4

Kokouspäivän ohjelma
lauantaina 11.8.2001:
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Sukuseuran puheenjohtaja Olavi Pekkarisen tervehdyspuhe
ttKen ei vanhaa tunne, ei uuttakaan ymmärrärr
Arvoisal sukujuhlavieraatl Hyvät
ystävätl I oivotan Teidät sydä-
mellisesti tervetulleeksi tähåin
yhteiseen sukutapaamiseemme -
sukuseuramme 20-vuotisjuhlaan.
Nyt pidetyt sukujuhlarnme ovat
jäiestyksessään kahdeksannet.
Edcllisen kenan olimme Keski-
Suomessa vuonna 1982. Silloin
pidimme sukukokouksen Kinnu-
lassa ja Viitasaarella. Kun muu-
lama vuosi sitten mietimme, mis-
sä sukujuhlat vuonna 2000 pi-
dettäisiin. tuli ratkaisu Keski-
Suomen hyväksi m€lkein kuin it-
sestään.

Vaikkå Saarijärvellä ei sinän-
sä Pekkarisen sukuisia kovin
palion asukaan. on Keski-Suomi
ja ennen kaikkea pohjoinen Kes-
ki-Suomi ollut ja on edelleenkin
Pekkaristen tiirkeimpiä asuinalu-
eita. Saarij?irvi historians4 mat-
kailullisen merkityksensä sekä
seutukuntansa merkittäv?tnä kes-
kuspaikkana on vamaankin ollut
sopiva paik:ka ollut myös Pekka-
risten kokoontumista ajatellen.

Kun ilmojenkin haltijat ovat
sen kaiken näkemisen ja kokemi-
sen jälkeen jälleen kerran suosi-
neet tilaisuuksiamme, oJemme
varmast; saaneet monipuolisen
kuvan maakunnasta - seudust4
jossa esi-isämme ovat vuosisa-
tojen saatossa eläneet ja joilta
seuduilta ovat lähteneet eri puo-
lille elämisen tarpeita etsimiiiin.

Sukuseuratyön kolme
alkuunsaattajaa

vaa kokousta esitti, eftä siinä vai-
heessa luovuftaisiin koko seuran
perustamisesta ja keskityttäisiin
"tingel tangeli'lhommien sijasta
olennaiseen eli sukututkimuk-
seen. Vaikka Lauri ei osallis-
tunutkaan seuran perustamisen
jälkeen aktiivisesti sen hallin-
toon, hän oli silti osailistumisel-
laan ja esiintymiselliiän kaikin
tavoin tukemassa aloittavan seu-
ran toimintaa.

Aimo oli taas todellinen
työmyyrä. Hänen perusteelli-
suuttaan työssä ja harastuksissa
kuvaavat hyvin ne monet ja erit-
täin täydellis€t muistio ja pöytä-
kirjat, joiden perusteolla on ollut
kahden vuosikymmenkin jiilkeen
helppo saada monipuolinen ko-
konaiskuva seuran syntyvaiheis-
ta.

Veikko puolestaan oli itseoi-
keutettu ensimmäinen puheen-
johtaja. Hyvåinä organisaattorina
hän hoiti sotilaallisella täsmälli-
syydellä - kun sotilas oli amma-
tiltaankin - seuran toiminnan
käynnistiimisen niin siiiintöineen
kuin toimintamalleineenkin. Hän
organisoi myös sukututkimuksen
alulle saattamisen, minkä kaiken
tuloksena vuosi siften valmistui
sukukirjarnme lV osa.

Oman suvun taustat
kiinnoståvet

"Ken ei vanhaa tunne, ei uutta-
kaan ymmänä". Näillä sanoilla
avasi edesmennyt setäni Lauri
I1.8.1979 Kuopiossa sukuseu-
ramme perustavan kokouksen.
Tämä sanonta pitää tänäkin päi-

vänä paikkansa. Me suomalaiset
tunnummekin oleva! entistä
enemmän kiinnostuneila juuris-
tanlme - suvuistamme ja suku-
jemme lährökohdista. Sukuseu-
ratyössA sen eri muodoissaan on
laskettu olevan mukana noin
neljännesmiljoona suomalaista.

Samaa on sanotta\,a myös
Pekkarisista. Entistä useampi
Pekkaris-sukuunkin lukeutuva
haluaa selvitellä oman sukunsa
lähtökohtia. Se ilmence n1m. niiin
sukutapaamisten alla, jolloin
usein kysellään, että miten voisi
paustä selville sukunsa lähtökoh-
dista ja miten asiasla sajsi lisä-
tietoa.

Sukuseura syntyy
tekijöistä

'l ällaisessa vuosijuhlassa on
myös kiitoksen paikka. Sukuseu-
ramme puolesta haluan osoittaa
parhaimmat kiitokset Teille kai-
kille, jo&a olette olleet eri tavoin
mukana työssämme jotkut Teistä
jopa koko seuramme olemassa-
oloajan. Te olette hoitaneet hal-
linto4 Te olette suodttaneet su-
kututkimust4 Te olette olleet te-
kemässä yhteistä lehteämme
Pekkaristq Te olette näiden vuo-
sien aikana mukanaolollanne
juhlissa tai kokouksissa tukemas-
sa toimintaamme. Minulle hen-
kilökohtaisestikin on ollut mieltä
lämmittävä?i tavata teitä näissä
yhteisissä tapaamissamme. Par-
haat kiitokset siitä Teille.

Toivonkin. että niimä suku-
juhlarnme ovat omalta osaltaan
jälleen antamassa uutta kuvaa
sukuseuratyöstä ja Pekkaristen
sukuun kuuluvien asuin alueesta
Keski-Suomesta. Edelleen toi-
von, että tapaamisemme syven-
täisi myös yhteenkuuluvuutta eri
Pekkaris-sr.rkuisten ja sukuhaa-
rojen kesken sekä antaisi uusia
eväitä ja voimia meille itse kul-
lekin myös arkisia askareitamme
varten.

Olkaa sydzimellisesti terve-
tulleita!

Olavi Pekkarinen

Tervehdyspuhe Saariär
ve n Su m m as s aate s s a p ide tys s ti

2 9-.ruo t i s s ukuj uhl as s a 2 3. 7. 2 0 00
(Ots i ko t t o i mit u ltse h)

Kivikauden kylå Saarijcirven Summassaaressa oli yksi sukujuhli-
en kiehtoyimmistq tutustumiskohteista. Nailla rannoilla niinqi_
set esi-iscit aikoinaan asuiyat ja metsdstiyöt.

Sukuseuramme perustettiin Kuo-
piossa elokuun 11. päivzinä
1979. Aikakirjojen mukaan en-
nekuin seuran perustaminen ta-
pahtui, sitä edelsi useamman
vuoden mittaiset suunnittelut ja
keskustelut asiasta kiinnostuflei-
den kesken. Unohtarnafta ketåiän
seuramme perustamisessa muka-
na olleita ja siihen vaikuttaneitq
haluan erityisesti kuitenkin otat-
laa esille kolmen henkilön mer-
kityksen. He olivat nyt jo kaikki
edesmenneet Lauri Pekkarinen
Kuopiosta, Aimo Pekkarinen Tu-
rustaja Veikko Pekkarinen Joen-
suusta.

Lau oli omalla persoonall!
sella tavallaan kehittelemajssä ja
ideoimassa sukuseuran perusta-
mista. Hänen suorasukaista per-
soonallisuuttaan kuvannee mm_
se, että hiin avatessrum perusta-
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Sukututkimus vie arkistojen ääreen
Sukuseurojen eräs pälitoiminta-
muoto on sukututkimus ja siinä
sukuseura Pekkarinen on toimi-
nut aktiivisesti perustarnisestaan
lähtien. Suomalainen sukututki-
mus tä)tti viime vuonna 150
vuotta. Ensimmäinen työ: Ge-
nealogia Sursilliana ilmestyi
vuonna 1850. Sen tekijä oli Ka-
lajoen kappalainen Elias Robert
Alcenius, joka eli vuosina 1796-
1875. Hzin polveutui uumajalai-
sest4 1500-luvun puolivälissä
kuolleesta talonpojasta Erik Ån-
germannista jolla oli lisiinimi
Sursill. Mainitussa kirjassa oli n.
2000 S ursillien j älkeläistä.

Alkuun sukututkimus oli aa-
telisten ja sziätyläisten harastus,
mutta myöhemmin siitä on tullut
oma tieteenhaara ja ennen muuta
suurten joukkojen harrastus,
melkein kansanliike.

Suomen Sukututkimusseura
perustettiin v. 1917. Aloitteen
seuran perustamiseksi teki Eeli
Granit-llmoniemi. Seuran wosi-
kokous on huhtikuun 10. päivZin
paikkeill4 Elias Robert Alceni-
uksen kuoli[päivzin aikoihin.
Seuran penrstamisesta aina toisen
maailmansodan jälkeiseen aikaan
toiminta oli suppean aktiivipiirin
käsissä, mutta viimeisten 30
vuoden aikana toiminta on j),r-
kästi vilkastunut. SuomeD Suku-
tutkimusseumssa on nykyäiio n.
5000 jäsentä, paikallisia sukutuF
kimusyhdistyksiä n. 50 ja suku-
seuroja useita satoja. Suomen
toinen valtakunnallinen jiirjestö

on Sukuseurojen keskusliitto.
Niimä jädestöt julkaisevat mm.
Genos, Sukutieto ja Sukuviesti
nimisiä lehtiä. Suomessa oli
myös Sukutekniikl€ seura mutta
se sulautui v. 1999 Suomln Su-
kututkimusseuraan.

Monta lähdettä
kiiytössä

taan historian kirjoiksi. Lisiiksi
ehtoollisella käyr'ät on luetlelo!
tava rippiki{oihin sekä seura-
kunnasta ja seurakuotaan muut-
taneet muuttaneiden luetteloihin.

Vuoden 1686 kirktolain mu-
kaan papin piti luetteloida:
Caickein nijn Awio- kuin Äpiirä
Lasten / ynnä heidiin Wanhim-
miftens ja Cummain Nimet /
Syndymä ja Casten Päivä / nijn
myös Paicka / josa he syndyneet
ovat.

Vuonna 1702 Pietari Suuri
antoi miiiiräyksen ns. metrikka-
ki{asta (syntyneet, vihit},t, kuol-
leet) koskien mm. kreikkalais-
katolisia Suomeen myöhemmin
kuuluneita alueita. Niimä ovat
venäjainkielisiä. Luterilaisessa
Suomessa kirkko käytti ruotsin-
kielt?i pitkälle l800Juvulle myös
suomenkielisillä alueilla. Kåisiala
on usein vaikeasti luettavaa. Su-
kututkijan työtii helpottaa se, että
noifl vuoteen 1850 asti historian-
ki{at on kopioitu selvällä kä-
sialalla ja jii4estetty seurakun-
nittain kirjoiksi - kansien värin
mukaan ne ovat mustia kirjoja.
Nykyään kirjat ovat mikrokor-
teilla. Syntyneistä on tietoa myös
Icl-korteissa (lntemational Ge-
nealogical Index). Se on mor-
monikirkon, myöhempien aiko-
jen pyhien Jeesuksen Kristuksen
kirkon ylläpitåimä tiedosto sekä
sukunimien että etunimien mu-
kaisesti jåirjesteftynä.

Rippikirjoissa
rikkoet ja rokotukset

Rippikirja on sukututkijalle var-
sinainen tietolfide. Vuoden 1686
kirkkolain mukaan: Rippikirja
toimitetaan erinäis / jossa pitäjän
Wäki kirjoitenu on / Kylä- ja
Taloi lugun jälkeen / jaettu cukin
erinomaisen Pladin p?Ulle /johon
kirjoitetaan / cuinka cukin joca
lukea taita / on catechismuxen
opis harjoitetux tullut.

Rippikirjan tarkoitus oli kir-
jata seurakuntalaiset niin tark-
kaan kuin mahdollista, että voi-
raisiin pit?iä y ä kirkkokuria ja
valvoa kristinopin osaamista.
Rippikirjasta voi saada tietoa
seuraavista asioista: tilan nimi,
omistajq siellä asuneet henkilöt
(nimi, syntymiiaika ja -paikka),
katekismuksen sisä- ja ulkolu-
kutaito, ehtoolliskäynnit, kuolin-
vuosi, avioliittoon vihkiminen,
rokotus, rikkomukset, muutot
jne. Rippikirja on tavallaan mo-
nien asiakirjojen yhteenveto.

Suomessa on h).vät mahdollisuu-
det harastaa sukututkimust4
siit?i ovat pitiineet huolen sekä
maallinen että hengellinen esi-
valta. Verotusta varten on pidetty
kirjaa vuosisatoj4 oikeuksien
tuomiot on kirjanu ja kirkko on
luetteloinut ihmisiä, tehn),t mer-
kintöjä heid?in toimistaan ja
osaamisistaan Arkistolaitok-
semme on huolella säilF?inlt
näitä asiakirjoja meidiin tutkitta-
vaksi. Niinpä sukututkijalla on
kä)tössä kirkonarkistoi4 liiZinin-
hallinnon, tuomiokuntien, sotilas-
, maanmittaus- ym. arkistoia.
Näitä säilfet?i in mm. kirkkohär-
ran virastoissa Kansaiiisarkistos-
s4 maakunta-arkistoissa ja mo-
nissa muissa paikoissa.

Sukututkijan tiirkein ja en-
simmiiinen tietoliihde on kirkon
arkisto, joita on runsaasti mm.
Kansallisarkistossa. Kirkollinen
väestökirjalpito perustuu vuoden
1686 kirkkolakiin. Sen mukaan
papin tulee pit:iä slnryneiften ia
kasrettujen. kuulutettujen ja vi-
hittyjen sekä kuolleiden ja hau-
dattujen luetteloita. Näitä kursu-

Ja lopuksi rärk€in: Sukutut-
kimus alkaa haastattelemalla
vanhoia sukulaisia. vilkaisemaila
perheraamattua, penkomalla laa-
tikoita. Kaappien kätköistä saat-
taa lö)tyä paljon arvokasta su-
kuun liittyvää tietoa: perukirjoja,
kauppakirjoja, todistuksia jne.
Kun tämä t?irkein on tehty, voi
Iiihteä arkistoja tutkimaan.

(L?ihde: Suomen Sukututkimus-
seuran kirja: Sukututkimus askel
askeleelta 1999 Jyväskylä,
Gummerus)

LauriPekkarinen
esitelmti Saarijdften

sukujuhlilla

Filosofian
tohtori
Lauri Pek*arinen
opasti
kuulij oitaan
sukututkimuks en
pariin.

Seuraavassa on esitetty lueF
telomaisesti sukututkimuksen
tieto lilhteet:

Kirkolliset arkistotl

. syntyneiden ja kasteftujen lu-
ettelot

. vihittyjen, kuolleiden ja hau-
dattujen luettelot

. rippikiiat (vuoteen 1962)

. lastenkirjat

. muuttaneidenluettelot

. rippilastenluettelot

. perukidar,pdytäkirjat

Liilininhallinnon arkistot:

o henkikirjat (vuodesta 1625
myllltulli, vuodesta 1652
henkiraha vuoteen 1924 asti)

o maakiiat (vuodesta 1539
kruunun veroluettelo, vou-
dintilit)

. SAY = Suomen asutuksen
yleisluettelo (vuoteen 1808
asti osasta Suomea)

Tuomioistuinten arkistot:

. varsinaiset pö),täki.jat (rikos-
ja riita-asiat)

. ilmoitusasiat (lainhuuto,
kiinnitys, holhous, perukirjat,
katselmus ym.)

Sotilasasiakirjat (Rullat vuoteen
1809 asti Kansallisarkisto, muut
Sota-arkisto)

Maanmittausarkistot (vuonna
1628 perustettiin Maanmittaus-
laitos)

Siirtolaisasiat (passit, matkusta-
jaluettelot ym., Turku)

Muut arkistot (vankeinhoito,
kuntien asiat, maistraatti, väestö-
rekisteri)
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Sukuhistoriikki
Sukuseuramme toiminnassa ku-
luva vuosi on sen 22 toiminta-
kausi. Viime keszinä Saariiiirvellä
juhlimme kuitenkin sukuseu-
ramme 2o-vuotistaivalta. Miksi
näin? l'iimä johtuu sukuseuran-
me .iuhla- ja välivuosieo rytmi-
tyksestä siten, että sukuseuras-
samme 2-päiväisiä sukujuhlia
vietetään .ioka kolmas vuosi ja
välivuosina tyydytzi?in yksipiii-
väisiin vuosikokouksiin. Tzistä

rytmivuoroftelusta ei haluttu poi-
keta merkkivuoden johdosta.

Seuran perustamiseen
liitt)ryät esivaiheet

Sukuseuran arkistossa olevien
asiakirjojen joukossa on mm.
professori Aimo Pekka sen pi-
tAmä esitelmäluonnos, josta käy
selville. että sukuseuran perusta-

misaiatuksia on ollut jo 1930-
luvulla. Tuolloin agronomi Lauri
Pekkarinen (s.1906) Kuopiosta
on keskustellut asiasta apulais-
professori Maija Pekkarisen isän
ja hänen vanhimman veljensä
kanssa. Myös Muuruvodeltii on
oltu yhteydessä sukuseurakysy-
myksessä. Lauri Pekkarinen laa-

.ialla toimialueellaan tapasi Pek-
karisia sekä sukurakkaana ihmi-
senä tutki heidzin sukujuuriaan.

Aimo Pekkarinen mainitsee
esitelmässä?in myös opettaja Aa-
ro Pekkarisen (Muuruvedeltä
lähtöisin) joka on myös tutkinut
omia sukujuuriaan. Niin Lauri
Pekkarinen kuin Aaro Pekkari-
nenkin ovat tutkimuksissaan tul-
lest samaan tulokseen siitåi että
Savossa ensimmäinen Pekkari-
nen on ollut Nilsiässä asuva ta-
lonpoika Nils Pekkarinen (§.

162l) Samaan tulokseen on pää-

tynyt 1970 luvulla omissa suku-
tutkimuksissaan everstiluutnantti
Veikko Pekkarinen tutkiessaan
oman sukunsa perimätietoja.

1970-luvulla suoritettujen
sukututkimusten .iohdosta Leppä-
virran ja Vehmersalmen Pekkari-
set. liilinnä Heikki Pekkarisen
( 1846-1908) iälkeläiset ovat ko-
koontuneet omiin sukutapaami-
siin ia tutustumisretkiin esivan-
hempiensa asuinalueille. Näissä
tapaamisissa on käsitelty laa-
jemman sukuseuran perustamista.

K.o. sukuhaaran kokoontu-
misessa 4.8.1978 asia konkreti-
soitui niin, että sukuseuran pe-
rustaminen tuli mahdolliseksi
vuoden 1979 aikana. Vuoden
1979 alkupuolella keskinäisillä

neuvotteluilla ja kirjeenvaihdoilla
sekä Kuopiossa 9.6. 1979 pide-
tyssä neuvottelutilaisuudessa
p?iätettiin kutsua sukuseuran pe-

rustava kokous Kuopioon Val-
keisen Motelliin I1.8.1979. Tä-
miin vaiheen kehittämisessä ja
toimeenpanossa mainitaan agro-
nomi Lauri Pekkarinen ja J€nny
Pekkarinen-Hirvi Kuopiosta, evl
Veikko Pekkarinen Joensuusta,
proi Aimo Pekkarinen Turustaja
ins. Kauko Pekkarinen Helsin-
gistä.

Sukuseuran
perustaminen

Sukuseuran perustavaan kokouk-
seen lähetettiin 130 kutsukirjettä.
Osoitteita hankittiin puhelinluet-
teloiden avulla eri puolilta Suo-
mea- Perustavaan kokoukseen
Kuopioon oli saapunut 54 osan-
ottajaa. Tiissä I 1.8.1979 pidetys-
sä kokouksessa tehtiin sukuseu-
ran perustamispZiätös.

Sukuseuralle hyv?iksyttiin
nimeksi SUKUSEURA PEK-
KARINEN Uudelle sukuseuralle
hyv?tksyttiin sziännöt, valittiin l0-
henkinen sukuneuvosto, joka
myöhemmin muutettiin 12-

iziseniseksi ja piiätettiin yhdistys-
rekisteröinnistä. Perustavan ko-
kouksen puheenjohtajana toimi
agr. Lauri Pekkarinen Kuopiosta,
joka oli myös kokouksen koolle-
kutsuja yhdessä evl. Veikko Pek-

karisen ja prol. Aimo Pekkarisen

kanssa.

Kokouksessa kartoitettiin
pitkälti uuden sukuseumn toi-
mintatavat ja periaatteet sukutut-
kimuksen ja -tietouden tallenta-
miseksi. Sukuneuvostoon valit-
tiin puheenjohtajaksi evl Veikl(o
Pekkarinen Joensuusta, varapu-
heenjohtajaksi Jenny Pekkarinen-
Hiryi Kuopiost4 sihteeriksi Sep-

po Pekkarinen Kuopiosta sekä.iä-

senet prof. Aimo Pekka nen Tu-
rusta, metsäteknikko Aimo Pek-

karinen Piippolastq maanviljelijä
Eino Pekka nen Lapinlahdelt4
insinööri Kauko Pekkarinen Hel-
singist4 apul.proL Maija Pekka-
rinen Helsingistii" kunnanjohtaja
Olavi Pekkarinen Miehikkältistä
sekä kenttäpäällikkö Paavo Pek-

karinen Vehmersalmelta.
Kokouksen yhteydessä suku-

seuraan liinyi 35 jäentä, jäsen-

maksun ollessa 35 mk.
Sukuseuran toiminnan periaatteet

mZiairitellä?in såiiintöjen 3 §:ssä.
Niitä pyritiiän toteuttamaan: jär-
jestämältä kokouksia joissa jäse-

net voivat tutustua toisiinsa- pi-
tämällä jäsenrekisteriä myöskin
henkilöistä, iotka eivät ole jäse-

ninä, selvittämällä suvun vaiheita
sekä saattamalla tutkimustyön
tulokset jäsenten tietoon kokoa-
mall4 luetteloimalla ja säilyttä-
mällä suvun vaiheita koskevia
asiakirjoja sekä julkaisemalla
niitä.

Toiminnan vuodet

Perustamisvuosi käsitti viisi kuu-
kautt& mutta tänä aikana luotiin
perustaa järjestäytymiseen liitty-
vien asioiden ohella luomalla su-

kututkimukselle mziiirätietoista ja
järjestelmällistä perustaa, johon
koko 20 vuoden sukututkimus
perustuu. Myöskin sukuseuran

sukukirjaiulkaisut ovat asultaan
ja muodoltaan säilyneet helposti

luettavine tietoineen omaleimai-
sina kokoelmina.

Sukukirjat

SUKUKIRJA 1 on .iulkaistu
1985. Kirja käsittiiä agr. Lauri
Pekkarisen Kuopiosta, evl Veik-
ko Pekkarisen Jocnsuusta. apul-
prof. Maija Pekliarisen, Helsin-
gistä, varatuomari Helge Pekka-
risen Helsingista mitfaustekn.
Tuomo l]ntisen Naantalista. seu-

rak.sisar Eliisa Pekkarisen Kuo-
piosta sekä opiskelija Malti Pek-

karisen kiioitukset ja sukututki-
mukset omien sukuhaarojensa
perimätiedoista.

SUKUKIRJA Il on täyden-
nystä edclliselle julkaisulle. Tä-
hän kirjaan osin edellisen kirjan
kirjoittajat ovat jatkaneet omien
tutkimustensa täydennyksiä. Su-

kukiria II ilmestyi v. 1987.

SUKUKIRJA III laaia-
alaisena sukututkimusaineislona
edustaa merkiftävää sukutietou-
den futkimusta ennen vuoden

1850-lukua. Sukukirjan ovat
koonneet sukututkijat fi l.tri Lauri
Pekkarinen ja varatuomari Helge
Pekkarinen Helsingistä. Suku-

kiria käsittää Keski-Suomen,
Pohjois-Savon ja Pohjois-
Karjalan sukuhaarojsta koottua
tietoutta. Kirja ilmestyi v. 1991.

SUKUKIRJA IV edustaa tut-
kimustyön tulosten .julkaisua il-
mestymisvuoteen saakka n täy-

dellisenäja sellaisena kuin suvun

.iäsenistö on antanut tietoja su-
kututkijoillemme. Kirian ovat

koonneet varatuomari Helge
Pekkarinen, fil.tri Lauri Pekkari-
nen ja apul.prof. Maija Pekkari-
nen kaikki Helsingistä. Kirjan
kokoaminen on vaatinut pitkä-
jänteistä .ia uhrautuvaa työsken-
telyä tutkimusaineistoon ja niiden
saamisessa painatuskuntoon.

Kiria ilmestyi v.1999.
Edellä olevat sukukirjat ovat

yksi osoitus sukuseuran toimin-
nasta ja kiinnostuksesta suvun

Vuosiko-
kouksen
osanottq-
jat pddsi-
vdt istut-
tqmqan
muisto-
kuustq
Leppdvir-
ralla 1985
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Hallinto

Sukuseuraa sai?intöjen mukaan
sukuseuran hallinnosta vastaa
vuosittain erovuoroisten tilalle
kolmivuotiskaudeksi valittavien
sukuneuvoston l2-jiiseninen su-
kuneuvosto. sukuneuvosto valit-
see keskuudestaan tarvihavat
toimihcnkilöt. Sukuseuran pu-
heeniohtajina ovat toimineet: evl
Veikko Pekka nen Joensuusta
I I.8.1979 - 5.7.1980, prof. Aimo
Pekkarinen Turusta 5.7.1980 -
19.6.1982, apul.prof. Maija Pek-
karinen Helsingistä 19.6.1982 -
20.7.1991 sekä kuntatarkastaj a
Olavi Pekkarinen Viitasaarelta
20.7.1991 liihtien.

Varapuheenjohtajina ovat
toimineet: hammaslälkäri Jenny
Pekkarinen-Hirvi Kuopiosta,
apul.prof. Maija Peklarinen Hel-
singistä, evl Veikko Pekkarinen
Joensuusta, rehtori Aura Valtaka-
ri Lappeenrannast4 påiätoimittaja
Aulis Urpilainen Kinnulast4 ve-
turinkulj. Vilho Pekkarinen piek-
sämäeltä sekä 24.7.1999 lirJ:ltien
Kauko Pekkarinen Kannonkos-
kelta.

Sihteerinä ovat toimineet:
opettaja Seppo Pekkarinen Kuo-
piosta 11.8.1979 - 19.6.1982,
vahtimestari Pentti Pekkarinen
Espoosta 19.6.1982 - 18.10.1982,
rouva Kaarin Pekkarinen Joen-
suusta
1.11.1982 - 31.12.1983, mittaus-
teknikko Tuomo Untinen Naan-
talista 6.5.1984 - 31.12.1988,
seurakuntaneuvos Pentti pekka-
rinen Rautalarnmilta 28.1.1989 -
24.7.1999, sekä 24.7.1999 alkaen
Marja-Liisa Pekkarinen Vehmer-
salmelta.

Sukuneuvostossa näiden vuo-
sien aikana on ollut noin 30 hen-
kilöä.

Rahastonhoitajina ovat toi-
mineet Rauha Pekkarinen Kuopi-
osta, Pentti Pekkarinen Espoosta,
Karin Pekkarinen Joensuust4
Tuomo Untinen Naantalista

Olavi Pekkarinen Viitasaarelta
sekä Kaarina Pekkarinen Vii-
tasaarelta.

Tilintarkastajina ovat olleet
Pentti Pekkarinen Leppävinalta,
Eino O. Pekkarinen Kuopiosta,
Veikko Pekkarinen Kuopiosta,
Katri Pekkarinen Viitasaarelta ja
Hellin Urpilainen Kinnulasta.

Jäsenistö

Sukuseuran .iäsenistö ensimmäi-
sen toiminta-kauden lopussa on
ollut 55 jiisentä. Tiimä jälkeen
vuosittainen j ZisenmiiZtä o[ vaih-
dellut 150 - 200 paikkeilta. Li-
säksi j iisenrekisterissä on n. 600 -
700 nimeä. .Jäsenmaksu on py-
synyt io vuosia 60 markassa vuo-
si. Jiiseneksi voivat liittyä kaikki
syntyisin Pekkariset sekä avio-
liiton kautta tulleet henkilöt ja
heidänjätkeläiset.

Kunniajäsenet

Professori Aimo Pekkarinen Tu-
rusta 16.4.1983 - 8. t.1990.
Everstiluutnantti Veikko Pekka-
rinen Joensuusta 20.'7.1985 -
28.11.1994. Agronomi Lauri
Pekkarinen Kuopiosta 23.7. 1988
- 20.5.1999. Apulaisprofessori
MaUa Pekkarinen Helsingistä
25 .7 .1992 alkaen.

Tiedotustoiminta

Sukuseuran toimintojen erZjs tåir-
keä toiminta on yhteys jäsenis-
töön ja sen ajantasalla pitiiminen.
Tässä toiminnassa sukuneuvosto
toimintansa alusta alkaen on lä-
hettänyt kaikille maksaville jåbe-
nilleen vuosittain jäsentiedotteen,
jossa on kerrottu sukuseuran tiir-
keimmät tapahtumat ja toimin-
not.

Talous

Sukuseuran talous on ollut pit-
kälti sukuseuran jäsenmaksujen

varassa. TiStä johtuen eräiinä tair-
keZinä tavoitteen tuiee olla altii-
visesti osallistuva ja jäsenmak-
sunsa maksava jäsenistö ja hei-
dain tukensa toimintojen ylläpi-
tämiseksi. Sukuseura on saanut
toimintansa tueksi ja .julkaisu jen
painattamiseen huomattaviakin
Iahjoituksia ia avustuksia eri
henkilöiltä.

Talouden ylläpitoon on oman
osansa tuottanut sukukirjojen .ja
muiden sukutuotteiden myynti-
tulot, unohtamatta aktiivista ar-
pajaistulojen tuottoja sukutapaa-
misten yhteydessä.

Jäsenyydet

Sukuseuramme kuuluu jäsencnä
Sukuseurojen Keskusliittoon.
jonka toimintaan Maija Pekkari-
sen puheenjohtajakaudella suku-
seuramme aktiivisesti otti osaa.
Sukuseura laihettää vuosittain
edustajansa edelleen liiton koko-
uksiin. Kyseinen liitto sukuseu-
rojen keskusliittona tukee sukrl-
seurojen toimintaa julkaisuiliaan
ja antaa tarvittaessa asiantuntiia-
apua sukututkimuksissa .ia j ulkai-
sujen aikaan saamisissa sckä jul-
kaisee Sukuviesti Iehteä.

Kahdenkymmenen vuoden pe-
riodi on lyhyt taival kun sitä pei-
laa sukuhistoriaan ja siellä men-
neiden sukupolvien elämiiän-
Kuitenkin näinä vuosina sukrr-
seurarTlme on osoihanut, että
kaikki se työ, jonka sukuseuran
hyviiksi on tehty, on ollur ruottoi-
saa ja arvokasta. Ennen kaikkea
kaikki sukututktamme ansaitse-
vat vilpittömät tunnustuksen ja
kiitoksen ansiokkaasta työstiiiin.
Samoin kaikki ne henkilöt ovat
kiitoksien arvoisi4 jorka ovat
olleet avustamassa työn tuloksia
omilla sukutietolomakkeillaan .ia
omilla sukututlimuksillaan.
Tästä on hyvä lähteä jatkamaan
uutta alkanutta vuosikymmentä.

Kukkalaitteen lasku sanksrihaudoille on kuulunut j okaisen suku-
kokoulrsen yhteyteen. Niin myös Ilomantsissct vuonnq lgg4, jol-
loin tehtdvdn suorittivat Maija, Penttija Olavi.

Kokoukset ja
sukujuhlat

Sukuseuran toiminnassa joka-
vuotiset vuosikokoukset kokoa-
vat sukuseuran jäsenistöä päät-
tiim?iiin sukuseuran asioista eri
puolille maatamme paikoille,
joissa Pekkarisia on asustanut tai
asuu. Näillä kokouspaikkakun-
nilla on samalla tutustuttu kysei-
sen paikkakunnan nykypäivåiiin ja
menneisyyteen.

Varsinaisia sukujuhlia viete-
t:i?in joka kolmas vuosi kaksipäi-
väisillä juhlallisuuksilla. Päivien
ohjelmaan sisältry paikkakun-
nasta riippuen k.o. alueen Pekka-
risten esittiimiU ohjelmaa mm
jumalanpalvelus paikallisessa
kirkossa seka kunnianosoitus-
käynti sankarihaudoilla. Mainit-
lavana on, että v. 1997 Siilinjär-
ven Vuorelassa pidetyssä juhla-

menneisyyteen henkilö- ja peri-
mätietoineen. Aloittelevakin su-
kunsa tutkija löytää näistä suku-
kirjoista sopivan lährökohdan
omien sukujuuriensa tutkimuk-
selle.

Sukututkimustyö on jatku-
vaa, sillä sr!kukirjatkaan eivät ole
täydellisiä vaan ne kaipaavat täy-
dennyksiä ja ajantasalla pitiimistä
jatkuvöti. Sukuneuvosto tulee
jatkossakin osaltaan panostamzum
sukututkimuksen kartoitukseen.

Sukuseuralla on vuodesta
1988 IähtieD oma sukuviiri, jonka
on suunnitellut raiteilija Jussi
Valtakari.

Vuodesta 1988 alkaen tiedo-
tustoiminta on tapahtunut Pekka-
rinen-lehden välityksellä. Lehden
päätoimittaiana oli aluksi Aulis
Urpilainen Kinnulasta, mutta hä-
nen yllättävän poismenonsa joh-
dosta lehden toimituksessa ta-
pahtui katkos vuosina 1992 ja
1993 jolloin tiedotukset lahetet-
tiin monisteina. Vuodesta 1994
lähtien lehden toiminta on ollut
Hanna Pekkarisen Kannonkos-
kelta vastuulla ja toimittamana
yhdyssiteenä jäsenistölle.

Mainitsemisen arvoisena on
pidettävii, että sukuseuramme
Pekkarinen-lehti kuuluu sukuseu-
ralehtien joukossa arvostettujen
lehtien joukkoon jopa niin, että
se v. 1998 palkittiin sukulehtien
joukosta kunniamaininnalla kol-
men parhaimman lehden jouk-
koon hyvien juttujensa.ja asunsa
vuoksi.

jumalanpalveluksessa kaikti
toimitukset suoritettiin Peklfiis-
ten voimin.

Tulevaisuuden
näkymät

Sukuhistorian kokosi:

Pentti Pekkarinen
seurakantaneuy os

Rautalaupi
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Kansanedustaja Mauri Pekkarinen juhlapuheessaan:

Tietoyhteiskunnassakin säilYY

tarve tuntea omat juurensa

Pirstaleisessa maailmassa
sukuseuratyö korostuu

Sukuseurojen työn ia toimin-
nan yksi tärkeistä motiiveista on
varmasti ihmisten halu ja tarve
Iietää taustastaan- sekä omasta
geneettisestä tiestäiin että niistä
elinolosuhteist4 joissa esi-
isämme ovat asuneetja eläneet.

Nopean muutoksen maail-
massä- jossa elinympitistöt pirs-
toutuu, ihmiset muuttavat pois
synnyinsi joiltaan, ihmisyhteisöjen
muutos on nope4 tällainen omien
juurien tarve on, jos mahdollist4
vieLzikin suurempi kuin ennen.

Ihmiset syntyvät yhdellä seu-
dulla, varftuvat toisell4 elävät

aktiivisen työeliimävaiheen kol-

mannel14 neljännellä ja ties kuin-
ka monennella.

Ja saattavatpa viettiiä eläke-
päivänsä vielä vaikkapa eteläisen
Espanjan tai vaikkapa Floridan
rannikolla.

Synnyinpaikka ja siihen van-
hastaan kytkeytynyt kotiseudun
käsite eivät eniiä ole tae siitä että
edes liihisuku pysyisi ympärillä.

Länsimainen kulthruri on kul-
kenut io pitkän aikaa sukukeskei-
syyden niikökulmasta moniin
muihin kulftuureihin verrattuna
aivan eri suuntaan. Teollistumi-
nen, liikkumisen lisäntyminen ja
siftenkin aika höllät sukusiteet

ovat oUeet teFijöitii, joika ovat se-

koittaneet länsimaiset sukupakat

huomattavan helposti ia nopeasti.
Yksi monista vastareaktiosta

tällaiseen menoon on uskoakseni
ollutjuuri edellä toteamani omien
juurien etsiminen ja siihen liittyvä
sukuseuratyö ja sukututkimus.

Voin omastakin kokemuk-
sesta sano4 että niin tärkeätä kuin
jossakin tilanteess4 vaikka Eu-
rooppaa kiertäessii in, onkin seu-

rata mitä vaikkapa Financial Time
kirjoitta4 voi paljon virkistäväm-
pää olla lukea ns. pikkulehdestä
Eino Pekkarisen - Syrjäliin Einon
- .juttuja omasta lapsuudestaan ja
nuoruudestaan, ajalt4 jolloin itse

en ollut vielä syntynyt, mutta seu-

duilt4 jolle synnyin.

Tietotekniikka
lyhentää välimatkat

Mutta ei aika tai maailman
muutos ole suinkaan vuosituhan-
nen vaihteeseen pysähtynyt.

Nykyisellä ajalla on monta
nimeä. Talouden niikövikkelistii
asioita tarkastelevat puhuvat uu-
den talouden ajasta. Tietoteknii-
kan näkökulmaa korostavat puhu-
vat infomaatioteknologiasta ja
informaatioyhteiskunnasta.

Molemmat näkökulmat ko-
rostavat sen vallankumouksen
merkitystii minkä tietotekninen
vallankumous on tulleessaan tuo-
nut. Se on parantanut tuottavuutta
ja auttanut talouden kasvua ilman,
että inflaatio olisi ryöstäytynyt
käsistä.

Tietotekninen vallankumous
voi merkitä myös työn ja tuotan-
non paikkasidonnaisuuden muut-
tumista. Se keskittyminen, mitä
teollinen vallankumous viime
vuosisadalla edellytti, ia ne alueet,
joilla teollinen vallar*umous to-
teutettiin, eivät olekaan itsestai?in

selviisti informaatioteknologisen
ajan menestysalueita.

lT merkitsee maailman glo-
balisoitumista kutistumista. tule-
mista radikaalisti entistä nope-

ammin saavutettavaksi ja liikutta-
vaksi paikasta toiseen, henkilö-

kohtaisesti tai sfiköisesti, tekstin
tai kuvan avulla.

Oulun, Salon jopa Sievin ko-
koiset paikkakunnat saatlavat

nousta maailmanmittaisiksi me-

nestyjiksi, jos niille annetaan sii-
hen edellytykset, osaamisen, tai-

tainisen ia teknologian avaimet.ia
jos paikalle löytyy rohkeaa yrit-
täjyyttä.

Siinii, missä ison helsinkiläi-
sen teollisuusfirman puhelinkes-
kuksen piti ennen olla ilman
muuta teollisuuslaitoksen sisällii,
siinä se nykyisin voi toimia vaik-
kapa Lapissa. Tai eurooppalaisen

lentoyhtiön paikanvamus voi toi-
mia vaikkapa Intiassa.

Tottakai tä]lä uusimmallakin
vallankumoul<sella on suuri mer-

kitys ihmisyhteisöjen, myös su-

kuyhteisöjen toiminnan, Yhtey-
denpidon ja kanssakäymisen kan-

nalta.
Ainakaan minä en usko. eftä

IT-vallankumous vzihentäisi omi-
en juurien tuntemisen tai ryysisen
kanssakäymisen taJvetta.

Suku yhteen netin aYulla

Uusi teknologia antaa ym-

märtiiiikseni myös sukuseurojen

työlle, maailmanlaajuisella yhtey-
denpidolla reaaliaikaiset mahdol-
lisuudet.

Halutessaan suku - vaikkapa
meidän - voi seurata sähköisesti

hyvinkin tarkasti elämiinkuikua.
Voimme kätevästi v iestittiiiin yh-
den kirjeen sUasta saman viestin
yhdellä napin painalluksella vaik-
kapa kaikille 2300:lle.

Tällaisella visioinnilla en

kuitenkaan yritä sano4 että hen-

kilökohtaisten tapaamisten ja
kosketusten merkitys olisi men-

nyt. Päinvastoin, uskon, että uusi

aika ia sen tarioamat yhteydenpi-
tometodit voivat antaa entistä

useammalle entistä suuremman

motiivin tulla ensin nettisivuiile ja
sieltä sitten sukuseuran tapahtu-

miin.

Mauri Pekkarinen
Kansanedltstaja

Juhlapuhe
Saar ij drve n su latj u hl as s a

(Otsikot toiniluksen)

Kansanedustoja Mauri Pekkorinen korosti iuhlapuheessaan ih'
misen knipaavan juuriaan, silld muultw(lssa maqilmqssq ne

sdilr.vcit ennqllaan. Mauri Pekkarisen vieresså Kauko seki vi-
deokuvausta suunnittelevat Olavi ja Mark*u.

PEKKARINEN

Uusimman saatavissa olevan tie-
don. eli Väestörekisterikeskuk-
sesta toissapäiv?inä klo 14.13 saa-

dun tilastotiedon mukaan Pekka-

risia oli maailmassa 2300 henki-
Iöä. Lisäksi 843 henkilön aikai-
sempi nimi on ollut Pekkarinen.
Suomessa meistä tallustaa 2156

henkilöä ja ulkomailla Pekkarisia
vilistiiii 1 44 henkilöä. Ulkomailla
on lis?iksi lähinnä avioliiton kautta
entisiksi Pekkarisiksi muuttuneita
48. Naiset ovat tiissä suvussa nis-
kanpäällä. Naisia on 56 enemmiin
kuin miehiä. Pekkarisen nimellä
manan majoille menneitä on ollut
nykyisen kirjausjäjestelmän ai-
kana 795 henkilöä.

Tällaisen sukuyhteisön keski-
näisten yhteyksien vaaliminen,
omien juurien tutkiminen, suku-
yhteisön henkisen selkärangan
vahvistaminen on aruokasta työtä.
Suomessa arvioidaan toimivan
tällä hetkellä noin 700 - 800 suku-
seuraa. Osa seuroista on rekiste-
röimättömiä.

Uskon voivani puhua kaikki-
en PekkzLristen suulla kun kiitiin
sukuseuramme puuhanaisia ja -
miehiä suurenmoisesta sukuseu-
ratyöstä. Monet meistä - minä
mukaan lukien - olemme passiivi-
sia sukuseuratoimijoita. Mutta
olen vakuuttunut siitä, että taval-
lani hyvin monet muukin viihem-
män aktiiviset ovat tavattoman
lyytyväisiä siihen, että teitä löy-
tyy, iotka työtä teette.

I.!

I
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Sukututkimus jatkuu
Pekkaristen suvun tutkimukset eivät toki paiätfyneet vaikka seura

sai julkaistua jo neljiinnen ja tähzin mennessä kattåvimman su-

kukirjansa. Julkaistuissa perhetiedoissa on vielä puutteita ja
vlheitiikin. Siispä nyt olisikin erittäin täkeää, että aikaisemmis-
sa julkaisuissa huomatut puutteet ilmoitettaisiin sukuseuralle

Tietoja voi kertoa sukuseuran sihteerille Marja-Liisa Pekkari-
selle, ionta yhteystiedot löytyvät tämiin lehden sivulta 2.

Seuraavalla sivulla on perhetietolomake niitä sukuun kuulu-
via varten, jotka eivät vielä ole ilmoittaneet tietojaan seumlle,

eivätkä ole löytaineet niitä sukukirjoista. Samaisella lomak-
keella voi ilmoittaa myös muutokset, kuten syntyneet lapset,

naimisiin menon tai suwn jäsenen poismenon. Lomaketta voi
kopioida itse tarvitsemansa määrän.

Jotta sukukiioihin saataisiin elävyyttä ja papereihin tattioi-
tua muutakin kuin pelkät perustiedot suvun jäsenistä, olisi tifke-
iiä kirjata ylös myös muistoja ja kuvauksia suvun jäsenen elä-

mästä. Niinpä pyydiimmekin erityisesti iäkkäimpiä sukulaisia
kertomaan tapahtumia elåimiinsä varrelta, esimerkiksi kuvaile-
maan omia vanhempiaan, isovanhempiaan ja muita lähisuku-
Iaisiaan, kertomaan muis§a omasta lapsuudestaan ja nuoruu-

destaan sekä perheen perustamisestaan. Mikäli olette kokenut
sota-ajan, voitte kertoa myös sen vaiheista.

Muistitiedot voi kirjoittaa tavalliselle paperille ja lähettää

sukuseuran sihteerille. Muistakaa merkiä myös yhteystiedot se-

kä tiedot kertoneesta henkilöstä että tietojen ylöskirjaajasta, mi-
käli tiedot on kirjattu muistiin haastatellen.

Kerättyjä tarinoita julkaistaan myös Pekkarinen-lehdessä,
joten mikäli piirongin kätköistä löytyy muistoihin Iiittyviä va-
lokuvia, ovat ne tervetulleita mukaan. Kuvat toki palautetaan
julkaisun jälkeen. Kiitos jo etukäteen!

Jäsenmaksut ovat sukuseuran tärkein tulonlähde,
joten huolehdithan, että maksusi tulee suoritettua
Maksamalla jäsenmaksusi saat mm. suvun vuosi-
julkaisun, Pekkarinen-lehden postitse kotiisi. Lehti

sisåltää tietoa suvun yhteistapaamisista ja sen jå-

senistä.
Jos jäsenmaksusi on maksamatta kolmelta vuo-

delta peräkkäin, poistamme tietosi rekistereistäm-
me.

Vanhat jäsenet saavat maksulapun tämän leh-

den välissä. Koska lehden valmistuminen on vii-
västynyt, jäsenmaksun ehtii maksaa vielä merkityn
eräpäivän jälkeenkin, kuitenkin mielellään mahdolli-
simman pian.

Uudet jåsenet voivat liittyä sukuseuran jäseneksi

maksamalla jäsenmaksun 60 markkaa sukuseuran
tilille

Keski-Suomen OP 552001-26341

Maksulomakkeeseen pyydetään merkitsemään
alla olevat tiedot, joita jatkossa voidaan käyttää
myös sukututkimuksissa ja -julkaisuissa.

Jäsenmaksun lisäksi voit halutessasi tukea Pek-
karinen-lehden julkaisua vapaaehloisella 10 markan
tukimaksulla. Maksun voi lisätä jäsenmaksun yh-
teyteen.

Jäsenmaksusi
on tärkeä!

JASENEKSI ILMOITTAUTUMINEN
JA JÄSENMAKSULASKU

Sukuseura Pekkarinen r.y.
Kustaantie 38, 44500 Viitasaari

Pankki: Keski€uomen Osuuspankki, Viitasaari
puh. 014-572 539

552001-26341

lm itta d kuseu J äsen ks J ksa iäs aksmn unn e a ma n eu nu us rao
Sukunimi:
Etunimet:

tymäaika:
Lähiosoifei

Nämä tiedot metuitään RRi si i rro n Yiestiosaan

Edellä antamiani tietoja voidaan kä su kuse u ran su kututki m u ksissa ia ssa

Maksun peruste:

Jäsenmaksu vuodelta 200 60 mk
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SUVUN JÄSENEN NEDOI PERHETIEDOT

o.s.sukunimi

etunimet'

syntyftäaika ja -paikka kuolinaika ia -paikka

arvo jaltai ammatti

lähiosoite

postinumero ja -toimipaikka . = -_- puhelin k'

Suvun iäsenen vanhemmat

isån sukunimi ja etunimef 

-

syntymäaika ia -paikka kuolinaika ja -paikka

arvo jaltai ammatti 

- 

vihkim.aika ja -paikka

t.

äidin etunimet' o.s.

syntymäaika ja -paikka kuolinaika ja -påikka

Suvun iäsenen puoliso (Mikåti suvun jäsen on ollut useamman kerran naimisissa, jokaisesta avioliitosta tåyteläån oma lomake)

etunimet' o.s./sukunimi 

-

vånhempien vihkimisaika

syntymäaika ja -paikka kuolinaika ja -paikka

arvo ialtai ammatti 

- 

vihkim.åika ia -paikka --_ .--
isän sukunimi ja etunimef 

- 

arvo jaltai ammatti

syntymäaika ja -paikka kuolinalka ja -paikka

o.s.åidin etunimet'

syntymäaika ia -paikka

puolison muut avioliitot (nimi ia avioliittovuodet)

kuolinaika ia -paikka

' puhuttelunimi alleviivataan

Suyun iäsenen lapset (etunimet', syntymäaika ia -paikka)

Lisätietois swun iäsenesiä (esim. koulutus, työpaikat jå {ehtävät, asuinpaikkakunnat sekå harrastukset)

Antamiani tietoja voidaan kåyttäå sukututkimuksessa.

åika ia paikka

' puhutteluhimi alleviivataan

allekirjoitus
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Ote päiväkirjasta 13-08-00
Sunnuntai-iltana 13. päivänä

elokuuta lähdimme ajamaan Ki-
vijärveltä kohti Kinnulaa. Tuon
kolmenkymmenen kilometrin
matkan aikana näimme vain
mets:iä. Jossakin vaiheessa
runtui siltä, ettii olemme väii-
rällä tiellä. Vihdoin saavuimme
kuitenkin Kinnulaan. Löysimme
myöskin Nickilän, talon, jonka
vuoksi olimme paikkakunnalle
tulleet. Näky oli suurenmoinen.
Talo oli vanla, suuri rakennus
pihapiireineen, punamultaisine
aittariveineen. Nykyinen, vuon-
na 1870 rakennettu ja uusittu
rakennus ei ole alkuperäinen,
mutta siinä on onnistuttu säi-
lyttämarin entisyys. Piha oli
kaunis ja portin punaiset, korke-
at valkohuippuiset pylviiät an-
toivat kuvan siitä, minkälainen
talo Nickilä on ollut vuosisatoja
sitten. suuri 600 hehtaarin suu-
ruinen tila, mikä myöhemmin
on lohkottu pienemmiksi tiloik-
si.

Nickilän tila on suuri vielä-
kin, 6J hehtaarin suuruinen.
Nykyinen omistaja soi meille
mahdollisuuden tutustua taloon
sisältäpäin. Tupa oli mahtava.
Vanha puolipyöreä leivinuuni,
paksut yeistetyt hirsiseinät ja
lankkulattiat kertoivat "mui-
naista" kieltiiän. Suuri pidti
pöytä oli kuin pieni postimerkki
keskellä A4-kokoista paperiark-
kia. lhastuin todella tuohon tu-

Eila jq Mikko Repo kdvivät
viime kesdnd Keski-Suomessa
tutustumassa sukututkimuk-
s e s t a tuttu ihin s eutu i hin.

Pekkaristen suvusta sain
muutamien henkilöiden nimiä.
joilta saatoin kysellä lisätietoja.
Sain mm. yhteyden Pekka sten
sukulehden toimittajaan, Hanna-
Kaisa Pekkariseen, ja näin au-
keni mahdollisuus tapaamiseen
seuraavana päivänä. Saimme
katsella sukuseuran lehtiä ja su-
kukirjoja. Saimme nähdä myös
Pekkarisen suvust4 Erasmuksen
sukuhaarasta tehdyn todella se-
kä kooltaan että tiedoiltaan val-
taisan sukutaulun, joka oli tehty
Yhdysvalloissa.

Sukututkimuksen avulla
olen saanut tietiill, ettii suonissa-
ni virtaa myöskin pisara "pekka-
risverta". Äitini isoäiti, Stina
Kaisa Pekkarinen, syntyi 24.
maaliskuuta l83l Nickilässä,
mutta muutti miehensä, Henrik
Samuelinpoika Paanasen, kans-
sa Viitasaaren Huopanaan vie-
den mukanaan Nickiliissä oppi-
mansa tiedot ja taidot. Saatoin
kuYitell4 mitii kaikkea äitini
isoäiti oppi tuossa talossa. Var-
maan kirmaili lapsena talon pi-
hanurmikolla ja pelasi piilosta
aittarakennelman nurkilla moni-
en serkkujensa kanssa. Mitii hiin
oppikaan aikaisemmilta esi-
isiltii ja iiideiltä? tsiltä ankaran,
uutteran työn tekemisen ja äi

deiltä kodin ja pienempien las-
ten hoivaamisen ja kasvatuksen
merkityksen. Kaikki oppi siirtyi
ja siirtyy sukupolvelta toiselle.
Uskon, että olen myöskin itse
saanut joitakin opetuksia, jotka
ovat siirtyneet perintönä Stina
Kaisan lapsenlapselle, minun
äidilleni. Tunsinja tunnen syvilri
kiitollisuutta ja onnellisuutta ai-
kaisemmista sukupolvista.

Tietokoneen ?iltessä olin
istunut monen kuukauden ajan
ja tallentanut tietoja. Miten
monta kymmentä kertaa olin-
kaan kirjoittanut nimet: Nickilä,
Kinnula, Kivijärvi. Viihite llen
kasvoi sydämessäni voimakas
halu tietiiå ja nähdA missä si-
jaitsee Nickilä. Kuinka monet
sukupolvet olivatkaan syntyneet
ja kuolleet siellä. Piha, ympä-
ristö, maisemat olivat samat.
Aurinko nousi ja nousee sa-
malta suunnalta ja laskee kuul-
taen maisemat samalla tavalla
vuosikymmenestä toiseen. Elä-
miin kokemukset sekä tapahtu-
mat olivat juurruttaneet suvun
jiisenet tuohon paikkaan.

Matts Klementinpoika Pek-
karinen syntyi vuonna 1680,
toimi Nickilän isiintänä vuo-
desta 1733 eteenpäin. Hänellä
oli kolme poikaa: Mafts, Eras-
mus ja Påhl. Sukututkimuksen
ayulla olen saanut tietää, että

olen Matts Klementinpojan jäl-
keläinen. Nickilzin isäntä. Matts
Klementinpoika oli äitini isoäi-
din Stina Kaisa Pekkarisen isän
isän isain isä.

Tutustumiskäynti Keski-
Suomen Kinnulan Nickiliän
kasvatti sydämessiini yhä voi-
makkaamman halun tutkia su-
kua ja sukuhaaroja. Mielen-
kiintoista on todeta. miten Matts
Clementinpoika Pekkarisen
kolmesta pojasta on kasvanut
suuri suku. Onnekasta on, että
sukututkimusohjelman avulla
voidaan nykyäiin helposti tal-
lentaa suvun jäsenet katkea-
mattomaksi ketjuksi.

"Eldm.j on jatkuva prosessi.
Meidtin on lakkaamattq työs-
keknekdvd sen h) tdksi. Meistä
ei ole hetkessti lullut sellaisid
kuin nyt olemme. l'ain tu ti-
malla menneislrylemme loppu-
matonla muistiinmerkillyci ai-
neistoa, me roimme ynmdrtaiai
sen, mitd nyt olemme."

y'antaa.26-09-0A

Eila Repo
kasval.maisteri

Uomatie l5 E 72

O 1600 VANTAA
puh.:09-534 554

eila.repo@pp.inet.fi

Nikkildn taloa Kinnulassa qsuu nylryisin Liisa Nikkilö, joka on kunnostdnut talon perinteitd kunni-
oittaen

pamiljööseen, taloon ja ympä-
ristöön.

a
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Vuosi 2000 kirjataan Sukuseura Pekkarinen r.y:n 21 toimintakau-
deksi, mutta Silti kokoontuessaan heinåkuussa Saarijårvelle pek_
kariset viettivät vasta 2o-vuotisjuhliaan. Tämä silta syystä, että
vuosi 1999 oli sukuseurassamme normaali välivuosi vuosiko_
kouksineen ja varsinaisia kaksipäiväisiä sukutapaamisia pidetään
vain joka kolmas vuosi.

Muinaishistoriallinen Saaruärven pitäjä monine arvokkaine nåhtä-
vyyksineen tarjosi mieleenpainuvia elämyksiä sinne kokoontu-
neille Pekkaris-sukuisille. Lauantaipäivän kiertoajelulta jäivät eri_
tyisesti mieleen Kivikauden kylä ja Säätylåiskotimuseo.
llta sujui raftoisasti laulun ja kevyemmän viihteen merkeissä, josta
erityinen kiitosmaininta suvun nuorille ohjelmansuorittajille!
Sunnuntain Jumalanpalyelus Saaruärven kirkossa aloitti 20_
vuotisjuhlallisuudet. Päiväjuhlan arvokas ohjelma koostui Olavi
Pekkarisen tervetulotoivotuksesta, sekä kansanedustda Mauri
Pekkarisen juhlapuheesta, jossa hän toi julki kuinka paijon pek-
karisia löytyy maailmalta numerotietojen mukaan. pitkåaikaisen
sukuneuvostomme sihteerin, pentti pekkarisen historiikki muis-
tutti mieliin tapahtumia 20-vuotistaipaleelta.
Musiikki-esityksistä ja lauluista vastasivat Anne pekkarinen, Tatu
ja Seppo Pekkarinen, Jatta Voutila sekä Marko pekkarinen.

Hellin Urpilaisen, "Kotiseudulta jä een" ja Maija-Liisa pekkarisen,
"Taina-tyttären mieheläänmeno,, olivat runoantia juhlassamme.
Juontajana toimi oma kauneuskuningattaremme Anu pekkarinen
ja hän saikin raikuvat aplodit lähes satapäiseltä juhlayleisöltä.
Kiitokset keskisuomalaisille Kauko, Hanna, Markku, Olavija Kaa_
rina Pekkariselle hyvästä sukujuhlasta Saarijårvellä.

Hallinto

Sukuneuvoston hallintoon vuonna 2OOO kuuluivat:
Puheenjohtaja Olavi pekkarinen Viitasaari
Varapuh.joht. Kauko Pekkarinen Kannonkoski
Sihteeri Maija-Liisa pekkarinen Vehmersalmi
Jäsenet Seppo pekkarinen Naarajärvi

Marianna Huttunen Kuopio
Eino Pekkarinen Jyväskylä
Hanna Pekkarinen Kannonkoski
Helge pekkadnen Helsinki
Markku pekkarinen Äänekoski
Matti Pekkarinen Korpilahti
RaUa Fogethotm Kuopio
Pentti Pekkarinen Rautalampi

Rahastonhoitajana toimi Kaarina pekkarinen Viitasaari, ja Maija-
Liisa Pekkarisen hallussa oli myyntituotteiden,päävarasio. Su[u_
kirjoja oli neuvoston jäsenillä myynnin helpottamiseksi.

Kokoukset

Sukuneuvoston vuosikokous ja 2o-vuotisjuhla pidettiin
22.07.2000 Saarijärven Summassaaressa. Kokouksen puheen_
johtajana toimi Tuomo Untinen Naantalista. Kokouksessa läsnä
46 henkeä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja uu_
deksi kunniajäseneksi kutsuttiin filosotian tohtori Laud pekkårinen
Helsingistä. Samassa kokouksessa muistettiin Eino pekkarista
Jyväskylästä sukuviirillä, hän on ollut kantava voima sukuseura-
työssämme ja avustanut pekkarinen-lehteä kirjoituksillaan.

Vuoden lopussa sukuseuraamme kuului 164 jäsenmaksunsa
maksanutta jäsentä. Uusia jäseniä tuli 7.
Sukuseuramme kunniajäseniä ovat Maija pekkarinen ja Lauri
Pekkarinen Helsingistä ja edesmennyt Lauri pekkarinen Kuopi-
osta.

Jäsenistö

Edustus

Sukuseura kuuluu Sukuseurojen Keskusliittoon ja siinä edusta-
jinamme ovat olleet Helge ja Maj-Lis Pekkarinen Helsingistä.

Tiedotukset

Sukuseuramme tiedolusta hoitaa Pekkarinen-lehti, jota on jaettu
kaikille jäsenrekisterissä oleville jäsenille.
Lehti ilmestyy kesän alussa ja sen päätoimittajana toimi ammat-
titaidolla Hanna Pekkarinen Kannonkoski.
Sukuviesti ja paikallislehdistö on toiminut myös tiedotuskanavana.

Sukututkimus

Sukututkimus on päättymätön projekti ja siihen tarvitaan jatkuvaa
panostusta koko jäsenistöltä.

Talous

Jäsenmaksu oli 60mujäsen/vuosi. Vapaaehtoisena on voinut
maksaa 10 mk:n lehtimaksua/vuosi.
Sukuneuvosto antaa erillisen tilinpäätöksen seuran taloudesta.
Tilintarkastdina toimivat Hellin Urpilainen Kinnulasta ja Katri pek-
karinen Viitasaarelta, sekä varajäseninä Viljo K. pekkarinen Kuo-
piosta ja Helvi Koistinen Siilinjärvettä.

SUKUNEUVOSTO

WjeUelct
Sukukirja lll myydään nyt puoleen hintaan!

Sukukirja lll:a löytyy vielä varastoista niin paljon, että
sukuneuvosto on päättånyt laskea kirjan hintaa. Kol-
men ensimmäisen sukukirjan yksikköhinta on nyt vain
25 markkaa. Uusin sukukirja lV maksaa 100 markkaa.
Jos hankit koko sarjan kerralla, saat senkin nyt entistå
edullisemmin vain 150 markalla!

Sukukirjojen hinnat:
| 25i
ll 25:-
lll 25i
lV 100:-
Koko sarja 150:-

Sukukirjoja myyvät käteisellä sukuneuvoston jåsenet
sekä postiennakolla puheenjohtaja ja sihteef. Lisåksi
Kinnulassa kirjoja saa käteismaksulla Hellin Urpilaisel-
ta.

t2

Toimintakertomus vuodelta 2000

Sukuneuvosto kokoontui kaksi kertaa, O|.O4.2OOO Summassaa_
ressa Saarijårvellä ja 22.O7.2000 samassa paikassa. Kokouksista
kirjattiin 27 pykälää pöytäkirjaan.
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Varsinainen toiminta:
Hallinto ja toiminta:
Tuotot

Tarvikemyyntituotot 3850,69
3850,69

Kulut
Pankkipalvelut
Posti- ym. palvelut
Toimistotärvikkeet
Kokouskulut mm. sukujuhla
Huomionosoitukset
Jäsenmaksut kesku§seuralle
Sukuviestit hallitukselle

- 265,30
-1200,90
- 40,00
-4133,00
- 173,50
-1 155,00
- 880.00
-7447,70 -3997,01

Pekkarinen-lehti
Tuotot

Tukimaksutt
Kulut

Palkat ja palkkiot

Painatuskulut

1450.00
1450,00

-2080.00
-2080,00

-3190pa
-3490,00 4120.00

-81 17,01

9960,00
315.50

10275,50 10275.50

2158,49

414.91
414,91 414,91

2573,40

Varainhankinta:
Tuotot

Jåsenmaksutulot
Avustukset

Tuottojäämä:

Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä

2573,40

?573fi

Toimintasuunnitelma vuodelle 2001

Varsinainen toiminta

Vuosi 2001 tulee olemaan sukuseuran 22. toimintdvuosi.
Vuosikokous kokoaa Pekkariset elokuussa Ouluun. Juhlan jär-
jestelyvastuu on tällä kertaa Sointu Annalalla ja Olavi pekkårisella
Oulun puolessa, mutta kokoontumiseen tarvitaan myös jäsenten
aktiivisuutta.

llt

Julkaistaan Pekkarinen-lehti, joka hoitaa tiedotusta ja
yhteydenpitoa sukuseuran jäsenille. Lehteen ovat ter-
vetulleita myös jäsenten omat kirjoitukset ja mietipiteet.
Vuosikokous Oulussa 11. elokuuta
Sukututkimustyötå jatketaan.
Sukukirjda, viirejä ja Pekkarinen-paitoja tarjotaan jä-
senistölle ostettavaksi.
Jatketaan jäsenhankintaa.
Edustus Sukuseurojen Keskusliitossa.

Talousaruioesitys vuodelle 2001

Varsinainen toiminta:
Hallinto ja toiminta:
Tuotot

Tarvikemyyntituotot
Kulut

Kirjanpitopalvelut
Pankkipalvelut
Posti- ym. palvelut
Toimistotarvikkeet
Kokouskulut
Huomionosoilukset
Jäsenmaksut keskusseuralle
Sukuviestit hallitukselle

PekkarinenJehti
Tuotot

Tukimaksut
Kulut

Palkkiot
Painatus yms. kulut

Varainhankinta:
Tuotot

Jäsenmaksut
Avustukset

Sijoitus- ja rahoitustoiminta:
Korkotuotot

2000

-6100

-4500
-3000
-2500

10000
200 10200

400 400

0

SUKUNEUVOSTO
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Tuloslaskelma vuodelta 2000

Kulujäämä:

Tuottojäämä:

Sijoitus- ja rahoitustoiminta :
Korkotulot

I

tt.1

-_l{t

Sukuneuyoston pirtedd vdke(i puolisoineen. Nqiset yasemmalta.

Majlk, Kaarina, Marja-Liiso, Mqrianna jq Tuoyi, sekci miehet:
Pentti, Mqrtti, Olavi, Eino, Helge, Seppo ja Kauko.

-1500
-300
-1200
-300
-2500
-200
-1200

1000

YliJalijäämä

SUKUNEUVOSTO
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Kuka oli isoisän isä?
Perimätieto ja kirkonkirjat ristiriidassa Kivijärven (Kinnulan) Pekkarisissa?

Hiimeenlinnassa asuva lsto Pek-
karinen on sukutauluaan kootes-
saan huomannut että Kinnulan
Pekkaristen sukuhaamssa näyttäi-
si olevan joko virhe tai ristiriita
siinä, mitä sukukirjat kertovat ja
toisaalla siinä miten perimätieto
sukuiuuret muistaa.

Sukukirjojen pohjalta lsto
Pekkarinen on edennyt isänsä Is-
raelin s. 23.12.05 ja isoisåinsä Ju-
ho Antinpojan 01.11.1857
( 1.2.2.5.6) jälkiä sukupuussaan
vuoteen 1572. eli Paavo Pekkari-
seen Mu urasj iirvellä. Hänen huo-
mionsa kuitenkin kiinnittyi suku-
kirjassa llt olleeseen esi-isiin Jo-
hannes (Juho) Antinpojan isään,
joka sukukirjan mukaan on Antti
Eerikinpoika, synt. 24.8.1801
(1.2.2.5) eikä Anfti Erasmuksen-
poika, synt. 5.5.1816, Nikki-
liysiltapuro ( 1.2.1.4.5), kuten
mm. Pekkarinen-lehdessä nro
7.1996 Eino Pekkarinen on esille
tuonut ja perimätieto Kinnulassa
kai on

Onko isoiszini isä Antti Ee-
rikinpoika (1.2.2.5) vai Antti
Erasmuksenpoika ( 1.2. 1.4.5), Isto
Pekkarinen ihmetteleekin.

Kivijärven Pekkarisi4 joihin
nykyisen Kinnulan kunnankin
Pekkariset kuuluvat on sukukir-

.ioihimme selvittzinyt Lauri Pek-
karinen. Hiin vastaa lsto Pekkari-
selle Kivijzirven seurakunnan
kirkonkirjat kertovan seuraavaa:

Synryneiden luettelon mu-
kaan talollinen Antti Pekkariseile
ja hänen vaimolle Mala Liisa
Kinnuselle (ikä 38 v.) syntyi
Kinnulan Pellonpiiässä
0l.l1.1857 Johannes. Hänet
kastettiin 20. 12. I 857. Rippikirjan
( 1853-64) mukaan Kinnula n:o
6issa Pellonpzä oli seuraavia
henkilöitäi Taloll. Antti Eerikin-
poika Pekkarinen s. 1801; puoliso
Maija Liisa Johanintyt. Kinnunen
s. 1819; poika Antti Antinpoika s.

07.10.1845.
Lastenkirjassa 1839-52 on

seuraavaa: Kinnula n:o 6. Antti
Eerikinpoika Pekladsen lapset
Liisa Larsintyt. Rekosen kanssa:
Antti s. 07.10.1845, ja Maija Lii-
sa Kinnusen kanssa: Heikki s.

28.10.1850, k. 29.07.1852; Matti
s.06.05.1852: Anna Maria s.

17.08.1853; Vilhelmiina s.

27.07.1855, k. 13.05.1856; Jo-
hannes s. 01.11.1857.

Rippikirjassa on Kinnula n:o
5:een Nikkilä Haikkilä merkitty
seuraavat henkilöt: Torppari

Antti Erasmuksenpoika Pekkari-
nen s. l816; puoliso Stiina Abra-
hamintyt. Kinniä s. 1820; isä
Erasmus Heikinpoika Pekkarinen
s. 1782. Vastaavasti lastenkirjan
mukaan Antti Erasmuksenpojan
lapset ovat: Maija Liisa s.

15.03.1840; Matti s. 21.08.1842;
Antti s. 28.09.1845: Heikki s.

30.05.1848; Matilda s. 25.04.
1851; Anna Stiina s.25.10.1855;
Vilhelmiina s. 30.06.1858: Leena
Kaisa s.20.05.1861 ja Esaias s.

24.02.t864.
Anfti Erasmuksenpojalla ei

siis kirkonkirjojen mukaan ole
Johannes (Juho) nimistä poikaa
joka siis on lsto Pekkarisen isZin

isa! mutta Antti Eerikinpojalta
(1.2.2.5) löytyy Johannes niminen
poikA synt.01.ll.l857

- Kirkonkirjatietoien perus-
teella isoisän isä näyttziä olevan

Anhi Eerikinpoika kuten suku-
kirja III:ssa ja IV:ssä on esitefty,
Lau Pekkarinen toteaa.

Samaan pliätelmälin Isto Pek-
karinen on tullut varovaisesti itse-
kin. Hän arvelee, että perimätieto
on harhautunut väärään haaraan,
Antti Eerikinpoika ja Antti Eras-
muksenpoika kun kuitenkin ovat
sukua keskenäin.

Antti Eerikinpojan isä on Erik
Erasmuksenpoika, synt. 28.1. 11 52
(1.2.2) ja hänen isänsä Erasmus
Matinpoika, synt. 1725 (1.2), jon-
ka poikia ja siten veljeksiä ovat
Pekka Erasmuksenpoika, synt.
l'7.9.1760 (l.2.4), Heikki (Hen-
rik) Erasmuksenpoika synt.
8.3.1750 (1.2.1) ja em. Erik
Erasmuksenpoika. Erasmuksen
isä taas oli Matti Klementinpoika
synt. 1680 Kivijäwen Nikkilässä
(l).

Erasmus Matinpojan veljiä
taas olivatMatti Matinpoika synt.
1723. Nikkilä (1.1) ja Paavo Ma-
tinpoika. synt. 1731, Nikki-
lii/Purola (1.3), (Korpelan Pekka-
riset).

Heikki Erasmuksenpojan poi-
ka oli Erasmus Heikinpoika synt.

5.5.1816, Nikkitä (1.2.1.4), jonka
poika taas Antti Erasmuksenpoika
(1.2.1.4.5).

Lauri Pekkarisen selvityksen
mukaan lyhyenajan perimätieto
Kinnulassa näyttää osoittavan
vätuaizin isoisain isai:in. Silti mm.
Eino Pekkarinen (Sy{älä) va-
kuuttaa isoiszinsä isiin olevao
Erasmus. Jos haluafte antaa asi-
asta palautettA njin kirjoittakaa
lehteemme. Toivoftavasti asia

näin selkenee.

SUKUTAULU Pekkarinen

v
Matti Metinpoikå
Pekkarinen
(1723), Nikkirä
Poikkeus,Rekole

Pekka Erasmuksen-
poika Pekkarinen
(1760),Jäpänpäå

Paavo Pekkarinen
(1572),iruurasiärvi

? Pekkarinen
(1579),Muurasiärvi

otti PertJaanen
(1583) 

J
Paavo Ollinpoika Pekkarinen
(161s-1es2) 

I

,1,

Klemetti Paavonpoika Pekkarinen
(1 662-1 68/t),Alvaiärvi,Elämäiårvi

,i/

Klemetti Klemetinpoika Pekkarinen
(1669-t694) lI
Matti Klemetinpoika Pekkarinen
(1680), KiviiärvirNikkilä, (taulu I )r
ErasmusMatinpoikaPekkarinen PaavoMatinpoika
(1725, Nikkilä, (taulu 1.2) Pekkarinen

(1731 ),Purola,Korpela

v
Erik Erasmuksenpoika Pekkarinen Heikki Erasmuksen-
(1752), Nikkilä, (taulu 1.2.2) poika Pekkarinen

' (1750), Nikkilå
Y

AnftiEerikinpoikaPekkarinen ErasmusHeikinpoika
(1801), Kinnula n:o 5, (taulu 1.2.2.5) Pekkarinen

..1, t1782), Nikkilä
Johannes (Juho) Antinpoika Pekkarinen
(1857), Kinnula, Pellonpää (taulu 1.2.2.5.6)

\y
lsrael (lsto) PekkarinEn
{l 905),Kinnula,Kangaskylä
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Armi sanavalmis Asemapeällikkö
Armi Pekkarinen s. 12.12.-28.
Niin kuin numerot nåytt2ivät mie-
hellä on ikiä yli 72 vuott4 mutta
se ei ainakaan puheista piiätellen
tunnu, niin eloisa ja sanavalmis
mies on. Kyllfiän askel on jo vä-
hiin hiljennyt entisestä. Armi on
asunut syntymästä saakka Kin-
nulan Niemenkyltin Syrjäliissä.
Kyllä se kotipiha mäkineen, ahoi-
neen ja rantoineen on tuttua joka
kivi ja mätiis. Armi on ollut niitä
raskaanryön raatajiq että hyvällä
mielellä saa nyt viettiiå hyvin an-
saiftuj a elzikepäiviä.

Armin miehuusvuosina ei
maa- eikä metsätyöt toimineet
nappia painamalla ja vipuja
vääntämällä, se oli kaikki ruumil-
lista työtä. Alle kouluikziä Armi
hoiti jo paimenpojan tehtävät,
silloin ei ollut szihköpaimenpoi-
kia, oli paimennettava pyhät ja
aret. satoi tai paistoi.

Talvisodan alettua Ami oli
I l-Yuotias poik4 tosi töihin piri
silloin ottaa osaa kun terveet ja
aikamiehet oli\ a1 sodassa monta
lxotta Heinåntekohommissa piti
olla tä) sillä mukana ensin hara-
\ amiehenä m! oheomin s€i\ås-
tystyössä silloin ei ollut kotreita
muuta kuin niittokone. jota hevo-
nen veti, kaikki muu oli kzisiD,ötil

Metsätyörkin Armi aloitti ko-
vin nuorena. Muistan kun isä myi
propsimehtiiä hankintakaupalla
Savijifven takaa, se oli kesä -42.
Minä päZisin sinä kevälnä ripille

ja AImi on reilut kaksi vuotta
nuorempi. Isä sanoi nyt pojat
alatte ropsia tekemäZin. Ensim-
mäisenä aamuna h?in vei meidät
metszin reunaan ja teki Armille
parkkuupukit, minä kaatoin ja
katkoin puupäisellä pokasahalla ja
kasasin myös, ne ropsit piti pan-
taveitellä kuoria.

Kyllä niitä valkeita ristikoita
alkoi ilmesty?! me yleensä tehtiin
pitkää päivää niin kauan kun jak-
settiin, kelloa meillä ei ollut.
Eräänä iltana Armi sanoi läietiiiin
jo pois kun niin väsyttiii! minä
sanoin parkkaa yksi läjä vielz!
sitten lfietaiän. Armi kantoi puk-
kinsa kasalle ja yritti ahkeraan
kuori4 että påiåisee pois, viimein
huusi nyt ne on kaikki, minä sa-
noin vielä yksi kasa silloin Ar-
milta pZi?isi itku ja sanoi sinåihåin

narrasit niinhän minä tein ja niin
myö lähettiin nyörZi?imzi?in ve-
neelle, meillä oli järvimatka vä-
lillä, Kyllä sitå iltaisin oli niin vä-
s]'nyt, hyvä kun uirnassa jaksoi
kA] däja pävän hikeä p€stå pois.

Kun sota loppui Armilla oli
ikää jo muutarna r-uosi lisäii ja
trämä samat hornmelit jatkui
edelleeD- talvet meri etupA?issä

olikien 4ossa teq $i hevosella-
Exmimi on Armille joskus

tuottalut piedä pulmi_a- mutta
sanavalmiina miehenä on siitii
hyvio selvinn),t- Ken'an oli An-
naJehdestä soitettu ja plydetty
Armia puhelimeen. Armi oli sa-
nonut voi kun Armi liihti. asia-
mies oli klsynyt mihin h?in latti,
no kun meille tuli avioero liihti
ovet paukkuen ja jouti kyllä
miinniikkin - niin 151 4r1nu1.1r,i
tilaamatta. Salaojitusmies oli
pyyt?inyt emäntää puhelimeen no
taas Armi oli saronut voi kun ei
ole emäntäii mies, oli sanonut tii-
mä työtilaus on tehry Armin ni-
mellä. Se on justiin nyt puheli-
messa. Niin oli asia selvinnyt.

Maatalousnäyttelyssäoli saa-
nut jättiiä kirjeenvaihto ilmoituk-
si4 Armikin oli puottanut kirjc-
kuoren laatikkoon. Jonkun päivän
päästä oli tullut viisi vastausta ja
kaikki miehilti! yhteen Armi oli
va§tannut ja laittanut, että tule
niin pian kun kerkiät ia männää
sänkyyn het kun tulet, ei ollut uk-
koa knulunut.

Nuorena miehenä Armi meni
erään lii2ikiirin vastaanotolle jotair
vaivaa valittarnaan. liiiikziri oli
mennyt huoneeseensa ja mennes-
sään sanonut seuraavaksi Armi

Pekkarinen sisään, kun Armi me-
ni l?iiikiiri istui selin ja selaili pa-
pereita viimein oli kysynyt onko
teillä ollut pahoinvointia Armi oli
hil.iakseen sanonut on.joskus, llä-
kZiri oli sanonut te olette raskaa[4
silloin Armi oli isosti sanonut vai
niin, jo oli l?riktui kääntynyt ai te
olettekin mies minä nimessä
erehtyin, näin ei Armin tarvinnut
mennä neuvolaan.

Armi on oma persoona siinä
huumoripuolella. Jos asiallisissa
asioissa asiat .joterkin jumiutuu
paikalleen ja menee pattitilantee-
seen niin Armilta löytyy sinne
väliin vitsin poikanen, ja se pul-
mat laukaisee. Nykyän Armi
käppäilee pihapiirissä ja mitä nyt
katiskoita käy Poikkeusiärvellä
kokemassa. Mimmi-koira on tiir-
keä huolettava ja sen kanssa on

mukava tehdä pieniä lenkkeiä
mitä lonkka antaa myötä se ly-
hentivl askelta

Sukuseura on Armille tärkeå-
on ollut jiisen alusta lzihtien, alku-
aikoina kun Pekkariset vieraili
Kinnulassa kävivät myös Armin
koton4 kyllä ainakin Aino ja
Mafti muistavat ja varmaan moni
muu. Armi on melkein joka kesä

ollut mukana kokouksessa .ja juh-
lassa.

Tzinä keszinä tullaan Ouluun-
kokous on yksipäiväinen. Tulkaa
joukolla mukaan Pekka set ja
jälkeläiset. Siellä kaikilla on niin
muukaavaa. lloisiin niikemiin.

Eino Pekkarinen
Jtvöslq,lä

Armi ja Mark*u Pekkorhen esittelivdt sukujuhlassa kinnulalai-
siq költtinimid eli kinnulalqisten toisilleen qntamiq kutsu-
mqnimicl Költtinimillti henkilöt erotetaan toisistaan, silla kun-
nassa on "yks kolmasosa Kinnusiaja loput Pekkarisia". Armin
suku lunnetqan Juna-Pekkarisina, ja Armin omq liikanimi on
Asemapedllikko.

Armi 7 9-yuotis kuyassd joulu-
kuussq I997.

Terveisin

.-,..-,
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Kuvatunnelmia
sukujuhlilta
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Sukujuhlan musiik*itarjonnosta yastas i erilyisesti Kinnulan Pek-
kristen Hqkelan suku. Lauantai-illqn yhteislaulua yetdvdt ya-
semmdssct kwassa Johanna ja Anne Pekkarinen, Moona Viini-
kainen ja Anu Pekkarinen. Anne ja Anu oyat sisaruksia jq muut
kes ke ntian pi kkus er ku ks e t.

O ikeal la kuvassa mus is oiyat sunnuntain pddj uhlass a serkukset
Jattq Voutilq ja Marko Pekkarinen. He ovctt myös Johannan
serkkuj a j a muiden Qttöjen pi kkuserkkuj a.

Sukuseura Pekkarisen
kotisivut

ovat valmistumassa!

Seurallemme on parhaillaan valmistumassa omat kotisivut lnternetiin. Sivuja työstää Seppo Pekkarinen, ja jokaisen
seuramme jäsenen tai aiheesta muuten kiinnostuneen toivotaan osallistuvan sivujen kehiftelyyn. Kotisivu-pilotti löytyy
osoitteesta

http ://personal. i net.fi/koti/pekkari nen/

Käy tutustumassa ja kerro mielipiteesi. Jos sinulla on jotain ideoita sivujen kehittämiseksi niin palautefta otetaan vas-
taan ilomielin. Voit kertoa mielipiteesi kotisivuilla olevan palautelomakkeen avulla tai ottamalla suoraan yhteyttä Sep-
poon puhelimitse 015 - 468 1 151 tai såhköpostilla spek@mbnet.fi

Tarkoitus on, että jossain vaiheessa sivuilla olevat sukutiedot annetaan vain rekisteröityjen käyttäjien eli lähinnä jä-
senmaksujen maksaneiden nähtäväksi. Muu yleinen tieto olisi jatkossakin kaikkien nähtävillä.
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