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Kannen kuva:

"KARHU-OSKARI (Pekkarinen
laikka Pasanen) ollut yli 20 vuotta
Siperiassa. Tuli syksyllä 1902
käymään synnyinseudullaan
[i]eni Kinnulassa Raanu-Maijan
kanssa naimisiinkin, mutta meni
takaisin Siperiaan. Kuva v. 1905"

Kuva Karhu-Oskarista ja Yllä
mainitut tiedot löytyivät Kannon-
kosken kunnan Kotiseutuarkis-
tosta. Kuvan on ottanut Eeveft
Lyytinen. nykyisen Kannonkos-
ken alueella sijaitsevan Leppälän
talon isäntä ja harrastevaloku-
vaaja. Ivlyös kuvan tiedot ovat
hänen muistiin merkitsemät. Jos
joltakin sukuseuran jäseneltä
löytyy lisätietoa Karhu-Oskarista,
kuulisimme mielellämme hänestä
lisää. Tiedot voi ilmoittaa lehden
toimitukseen.

Sihteerin nurkka

On jälleen aika valmistautua vuo-

tuista sukukokousta vaften. Tänä

vuonna kokoonnumme Äänekoskelle
3. elokuuta klo 12.00. Ohjelma toi-
saalla tässä lehdessä.

Sukututkimus on edennyt Keski-

Suomen ja Pohjois-Karjalan Pekka-

risten sukuhaarojen osalta lähes

valmiiksi. Pohjois-Savon sukuhaa-
roista on osa vielä tutkimatta ja tut-
kimuksia jatketaan edelleen, joten

työsarkaa riittää. Jos sinulla, hyvä

lukija löytyy tietoja sukusi vaiheista,
mahdollisesti vanhoja valokuvia
jaltai juttuja otapa yhtel'ttä suku-

seuraan ja kerro niistä meille. Näin

voimme täydentää jo olemassa ole-
vaa sukuhistoriaa. Seuraava vaihe

tietojen saattamiseksi yhä useampi-
en ulottuville on niiden siiftäminen
sähköiseen muotoon.

Sukuseuralla on jo nyt kotisivul-
laan, osoitteessa
http://koti.mbnet.filsDek/suku/ osia

kootuista tiedoista. Tiedot pohjautu-
vat sukukirjoista I - III saatuun ma-
teriaaliin. Muutenkin tietoverkkojen
hyödyntämistä sukututkimuksessa
tutkitaan ja tullaan käyttämään hy-

väki niin tietojen tallentamisen kuin
julkaisunkin apuna. Tähän talkoo-
työhön sukuseura toivoo nuoria
"nettiosaajia" moniPuolistamaan
seuran julkaisutarjontaa.

Päätoi mittaian tervehdYs

Päätoimittaja on jälleen lisännyt su-

kua niin, että lehden valmistuminen
on livennyt luvatusta alkukesästä
keskikesän tuntumaan. Kaki vuotta
sitten Ira-esikoisemme syntyessä

Pekkarinen-lehti lähti painoon kolme
päivää ennen laskettua syntymäai-
kaa. Tyttö varmaan huomasi, että

äiti sai homman hoidettua, kun heti

seuraavana Yönä Päätti Patistaa
vanhemmat laitokselle.

"Pikkuinen velimies" oli tätäkin
huomaavaisempi: hän jaksoi odottaa
syntymäänsä viikon Ylimääräistä,
jotta kaikki jutut tulisivat valmiiksi.
Tänä vuonna nämä harrastushom-
mat, kuten tämä lehden teko, ovat
kuitenkin jääneet muiden kiireiden
jalkoihin. Nyt synnyttyään "pikkuinen

Sukuseura Pekkarinen ry:n
iäsenlehti

Jäsenmaksu: 10 euroa
Tilinumerot:
oP 552001 - 26341
SP Optia 460021 - 291386

Päätoimittaia:
Hanna-Kaisa Pekkarinen
Kalalammintie 191
43 300 Kannonkoski
p. (o14\ 453 271
050 5533 098
hanna.pekkarinen @ vokotus.f i

Toimitus: sukuneuvosto

Julkaisiia:
Sukuseura Pekkarinen ry

Paino:
Viitasaaren Painopalvelu OY

Äänekoskella tavataan!

Hanna

Hyvää kesän odotusta kaikille ja

tapaamisiin Aänekoskella.
SePPo Pekkarinen
Valkamantie 27 d

7L 4600 PAUKARLAHTI
040 510 5331

spek@mbnet.fi

velimies" on osoittautunut aivan iha-

nan hurmaavaksi, mutta tavan-

omaista työläämmäksi pikkuvauvelik-

si. Tätä nylqä vietänkin kaiket päivät

vauvansyöttöpuuhissa.
Siispä näillä seli§ksillä PYYdän

anteeksi, että saatte lehden käsiinne

vasta nyt.
Nauttikaa kesästä, tavatkaa su-

kulaisianne, muistelkaa ja kirjatkaa
juttuja meillekin. lokainen tarina

auttaa lehden valmistumista - ja sitä

paitsi parantaa sen sisällöllistä laa-

tual Joten odotan Postianne.

l
I

Nro 13, painos 500 kpl
llmestyy kerran vuodessa, alku-
kesästä
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Sukujemme tiedot
sähköiseen
sukukirjaan

Kesä on taas tullut. Kesä on suku-
seuramme samoin kuin useimpien
muidenkin sukuyhteisöjen sukuko-
kousten ja juhlien aikaa. Viime ke-
sänä pidimme vuosikokouksemme
lauantaina elokuun 11. päivänä

syyskesän lämmössä kylpevässä
Oulussa. Oululaiset sukuseuramme
jäsenet Sointu Annala, Olli Pekkari-
nen ja Heino Pekkarinen olivat hoi-
taneet kokouksen ja myös muun
kokouspäivän ohjelman järjestelyt
erinomaisesti.

Varsinaiset kokousasiat käsiteltiin
kokouksessa joutuisasti. Kokoukses-
sa hyväksyttiin vuoden 2000 toi-
mintakertomus. tuloslaskelma ja tase
sekä vuoden 2001 toimintasuunni-
telma ja talousarvio. Sukuneuvoston
jäsenmäärää päätettiin lisätä kah-
della jäsenellä 14 jäseneen. Ero-
vuorossa olevat jäsenet valittiin uu-
delleen lukuun ottamatta jäsenyy-
destä kieltäytynyttä 14arianna Hut-
tusta, jonka tilalle valittiin Helena
Pekkarinen-Väkeväinen Joensuusta.
Sukuneuvoston uusiksi jäseniksi va-
littiin Marja-Leena Laaksonen Lah-
desta ja Olli Pekkarinen Oulusta.

Vuosikokouksen jälkeen Olli Pek-

karinen esitelmöi mielenkiintoisesti
Oulun kaupunqin historiasta. Päivän
ohjelmaan kuului myös tutustuminen
Oulun historialliseen kaupunginta-
loon ja kiertoajelu kauniissa ja mo-
nipuolisesti kehittyneessä yliopisto-
ja tietoteknologiakaupungissa kau-
punkiopas Kaarina Niskalan johdolla.
Lisäksi halukkailla oli mahdollisuus
osallistua konserttiin lYadetoja-
salissa ja uintiin Kylpylähotelli
Edenissä.

N4eille mukana olleille jäi tuosta
aurinkoisesta lauantaipäivästä miel-
lyttävät muistot, Parhaimmat kiitok-
set päivän ohjelmasta vastanneille
oululaisille.

aikaisemmin antaneet sukutietoil-
moitusta, olisi nyt hyvä tilaisuus su-
kutietojensa antamiseen. Sukutie-
toilmoitukset voi lähettää Sepolle,
jolta saa myös ilmoituslomakkeita.
Myös internetin välityksellä saa yh-
teyden Sepon ylläpitämille sukuseu-
ran kotisivuille. Sepon posti-, puhe-
lin- ja internet-yhteys on ilmoitettu
toisaalla tässä lehdessä.

Tämänvuotisen vuosikokouksen
pitopaikaksi olemme valinneet Ääne-
kosken kaupungin. Kokoonnumme
sukuneuvoston jäsenen Markku Pek-

karisen ravintolassa elokuun 3. päi-

vänä kello 12. On erinomainen asia,
että joukossamme on ravintola-alan
yrittäjä. Näin mekin vuosikokouksen
osanottajat voimme tuntea olomme
siellä kotoisaksi.

Hyvää alkanutta kesää ja tapaa-
misiin elokuussa Äänekoskella.

Helge Pekkarinen
Professorintie 8 A 9

OO 330 HELSINKI
puh. (09) 483 8sg

Kun ny§aikana ollaan lähes kai-
killa elämän osa-alueilla siirryt§ tai
ollaan siirtymässä tietokoneaikaan,
on myös sukuseuramme kokouksissa
keskusteltu sukukirjojen sisältämien
sukutietojen siirtämisestä nykyaikai-
seen tietojenkäsittelytekniikkaan
perustuvaan sähköiseen muotoon.
Tällöin kaikkien sukukirjojen sukutie-
dot muodostaisivat yhden kokonai-
suuden, joka sisältäisi myös yhtenäi-
sen rekisterin kirjoissa olevista suvun
jäsenistä. Sähköisessä muodossa
olevia tietoja voidaan täydentää sitä
mukaa kun tietoja saadaan suku-
seuran käyttöön.

Sukuseuramme sihteeri Seppo
Pekkarinen on nyt aloittanut suku-
tietojen siiftämisen sukukirjoista
tietokoneen muistiin. Kun suuri osa

sukutiedoista on annettu jo 1980-
luvulla, on mahdollista, että useissa
sukutiedoissa on tapahtunut muu-
toksia. Myös myöhemmin annetut
tiedot ovat voineet muuttua. Ellei
muutoksia ole aikaisemmin ilmoitet-
tu, olisi nyt hyvä ajankohta sukutie-
tojen täiydentämiseen, jolloin ajan
tasalla olevat tiedot saadaan heti
"sähköiseen sukukirjaan". lvlyös sel-
laisilla suvun jäsenillä, jotka eivät ole
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Satavuotiaalla Lainalla on jo
toistasataa j älkeläistä

Kinnulalainen Laina Pekkari-
nen täytti 22. huhtikuuta
kunnioitettavat sata vuotta.
Pitkän iän salaisuus ei ole ai-
nakaan pehmeässä ja hel-
possa elämässä - Lainaa ovat
karaisseet elämässä kovatkin
ajat.

Laina Pekkarinen syntYi

Viitasaaren Va lkeisj ä rvellä,
josta perhe muutti Kinnulan
Muholan kylälle Lahden-
laidalle.

- Ne oli näläkäaikoja, kun

äitikin oli pien, kedoo Lainan
poika Tauno Pekkarinen. LaF

na kulki jo tlttösenä Piikana
muun muassa naapurissa

Uudellatalolla.
- Sitten pappa myi La-

henlaijan, ja ne ol Ketolassa
kortteeria. Ketolassa oli Jat-
kolan torppa, jonka ne möi
papalle, ja siihen sitten
muuttivat.

Välillä Laina oli Piikana
Toholammilla, mutta Palasi
Kinnulaan, ensin Kuokkalaan
piiaksi ja sitten sen emän-
näksi. Puoliso lvlatti Pekkari-
nen kuitenkin kuoli jo vuonna
1935, vain 48-vuotiaana, ja

Laina jäi yksin neljän lapsen

kanssa.
- Isä kuoltua talo meni

hajalleen, ja äiti rakensi Ve-
nepalon. Viiden vanha olin
kun sinne muutettiin. Siinä se

asua retusti ja marjametistä
meitä elätti, Tauno Pekkari-
nen muistelee.

- Ei heleppoja Päiviä ollu.

Kotipihassa jäiestetyillä syntynäpä iväkahveilla kävi toistasataa

he;keä. Sankari jaksoi olla valveilla koko ajan, istuikin kotuan

tuolissa i h m iste n seu rassa sa

!

II

Sota-aikana ei Paljon sYötY

leipää kun oli korttileivät.
Niin kuitenkin elettiin.

Lapsista toiset lähtivät
maailmalle, mutta Tauno ra-
kensi oman talonsa lähelle
Venepaloa, jossa Laina edel-
leen asusti pitkälle eläkepäi-
viin asti.

- 82-vuotiaana hän meni

ens kertaa lääkäriin ja sai

lääkkeet, siihen saakka ei

muuta kun joskus jonkun as-
periinin otti, Tauno kertoo
äidistään, joka jo 60-vuoden
ikäisenä ilmoitti, että aikoo
elää satavuotiaaksi.

Kinnulan KotiPihan van-
hainkotiin Laina muutti vasta
13 vuotta sitten. Hän on PY-

synyt terveenä, vaikka vaka-
va viftsatulehdus olikin vä-

hällä sotkea satavuotisjuhlat'
Onneksi siitä kuitenkin selvit-
tiin.

Enää Laina ei juttele,
mutta muuten kunto on hY-

vä. Aamuisin hän on vähän

uninen, mutta muulloin vir
keä.

- Kyllä hän seuraa kun
vanhoja juttelee, ne hän

muistaa Paremmin kuin
nuoret asiat, Tauno Pekkari-
nen sanoo,

Satavuotiaan vanhuksen
voi hyvällä syyllä sanoa ole-
van oikea suvun kantaäiti,
sillä hänellä on toistasataa
jälkeläistä jo viidessä Polves-

Kylymätän Kiiti eti Kiiti Väisänen on ottanut vuonna 1937 va-

töiuvan Venepalon perheestä uuden kotinsa seinustalla' Lai'

na-äidin vieretlä tapset Tauno (vas.), Esko, Helvi ja Hillevi'
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Hetppo tapa etsiä sukuasi!
Sukuseuramme omat kotisivut osoitteessa

http ://koti. m bnet.f i/spek/su ku/

Käy tutustumassa ja kerro mielipiteesi. Jos sinulla on

ideäita sivujen kehittämiseksi niin kerro palautteesi si-

vuilla olevan lomakkeen avulla tai ottamalla yhteyttä

Seppoon puhelimitse 015 - 468 1 1 51 lai sähkÖpostilla
sPek@ mbnet.fi

Jäsenmaksusi on tärkeä!

Vanhana jäsenenä saat jäsenmaksulapun tämän leh-

den välissä. Jos maksulappua ei lehden välistä löydy

tai hatuat liittyä sukuseuraan uutena jäsenenä, maksa

iäsenmaksu 1O euroa jommalle kummalle sukuseu-

ran tilille:

Keski-suomen OP 552001 -26341 tai

SP Optia, KuoPio 460021 - 291386

I\4erkitse maksulomakkeeseen jäsenen koko nimi,

osoite ja syntymäaika. Näitä tietoja voidaan jatkossa

käyttää myös'sukututkimuksissa ja -julkaisuissa' Jå-

senmaksun lisäksi voit halutessasi tukea Pekkarinen-

lehden julkaisua vapaaehtoisella kahden euron tu-
kimaksulla.
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Vuosikokoukseen Aänekoskelle 3. elokuuta
Sukuseura Pekkarinen kokoontuu
tänä vuonna vuosikokoukseensa
lauantaina 3.8.2002. Kokouspaikka
on tällä kertaa Keski-suomessa Ää-
nekoskella. Sukuneuvoston jäsen
lYarkku Pekkarinen pyörittää Ääne-
koskella omaa Irish Bar Dan -ni-
mistä ravintolaa, jonka suojissa
vuosikokous järjestetään.

Kokouspäivän ohjelma alkaa
lounasmahdollisuudella kello 11 al-
kaen. Ivlarkku on luvannut seiso-
vaan pöytään tarjoukseen porsaan
ulkofilettä ja kermaperunoita hin-
taan 9 euroa. Jotta ruokaa osattai-
siin varata riittävästi, olisi hyvä, jos
ruokailijat ilmoittaisivat tulostaan
etukäteen suoraan ravintolalle puh.
(014) 514 621. Lounasvaraus on
hyvä tehdä maanantaihin 29.7.
mennessä.

Varsinainen vuosikokous alkaa
kello 12.00, jonka jälkeen juomme
sukuseuran tarjoamat kahvit. Pe-
rinteisen kieftoajelun sijaan käym-
me tällä kertaa yhteisellä tutustu-
misretkellä Metsä-Botnian Äänekos-
ken tehtailla. Tutustumiskäynti
kestää reilut kaksi tuntia.

Ravintola lrish Bar Dan sijaitsee
kaupungin keskustassa, torin taka-
reunalla (Torikatu 5). Äänekosken

kartta löytyy tarvittaessa internet-
sivulta www.aanekoski.fi ja ravin-
tolan omat sivut osoitteesta
www.irish-bar-dan.fi

Metsäteollisuuden keskus

Aänekoski 14 000 asukkaan kau-
punki on pohjoisessa Keski-

Suomessa, E4-tien varressa, noin
40 kilometriä Jyväskylästä pohjoi-
seen. Kaupunkiin on hyvät kulku-
yhteydet linja-autolla, ja lyväsky-
lään saakka myös junalla ja lento-
koneella.

Alueen metsä- ja energiavarat
olivat sata vuotta sitten pohjana
nykymuotoisen teollisuuskaupungin
synnylle. Vanha teollinen perinne on
ollut voimavarana myös uutta yri-
fystoimintaa luotaessa. Nykyiset
elektroniikka-alan tuotantolaitoket
työllistävät jo lähes yhtä monta

§öntekijää kuin perinteinen met-
säteollisuus.

Kaupunki on tunnettu myös kes-
kustansa hyvistä ja monipuolisista
palveluistaan.

Kokouspäivän ohjelma

11.00 Lounasmahdollisuus
12.00 Sukukokous
13.30 Kokouskahvit
14.30 - noin 17.00 Tutustumis-

käynti Metsä-Botnian
Äänekosken tehtaisiin

Kinnulan Pekkariset musisoivat päi-
vällä sekä illalla vapaamuotoisessa
illanvietossa.

KOKOUSKUTSU

Sukuseura Pekkarinen ry:n
, sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
pidetäån Äänekoskella

ravintola lrish Bar Danissa osoitteessa
Torikatu 5, 44 100 ÅÄNEKOSK|

lauantaina 3.8.2002 alk. kello 12.00.

Kokouksessa käsitellään sukuseuran
sääntöjen mååräämät asiat.

TEHVETULOAI
Sukuneuvosto

Sukuneuvoston kokous
pidetään kokouspaikalla

sukuseuran vuosikokouksen jälkeen.
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Olikko nää Oulussär

Pekka risten Periferiassa?
Sukuseuran vuosikokous Pi-
dettiin yhdessä Suomen

merkittävimmistä high tech -

osaamiskeskuksista Oulussa

viime elokuussa. Kokous jär-
jestettiin hotelli Ramadassa.

Pekkaristen kokouksen
pitopaikkana Oulu on Poik-
keuksellinen edellisten vuosi-

en kokouspaikkakuntiin ver-
rattuna. Meitä Pekkarisia

täällä Oulussa, kuten koko

Pohjois-Pohjanmaalla ei ole

paljon. Oulun ja sen YmPä-
ristön puhelinluettelossa on

18 numeroa Pekkarisen ni-

mellä. Alueella asuu sentään
noin 150.000 ihmistä.

Pohjois-Pohjanmaa ei ole

sukumme vanhoja asuinsijo-
ja, ja yhteYdet täältä Pekka-

risten periteisille alueille Sa-

voon sekä Keski-Suomeen

kea, kun se Päätti Pitää vuo-

sikokouksen täällä Oulussa,

Pekkaristen Periferiassa. Me

harvat oululaiset sukuseuran
jäsenet olemme kiitollisia,
että tänne tulitte. Olimme
ylläWneitä siitä, että osal-

listujia oli suhteellisen run-
saasti verrattuna ainakin sii-

hen, niitä me Paikalliset jär-
jestäjät ennakkoon odotim-
me.

Vuosikokouksesta on se-

lostus seuran vuosikertomuk-
sessa, joka ilmestyY tässä

lehdessä. Sen vuoksi ei ole

syytä laajemmin selvittää
mitä kokouksessa Puhuttiin
ja päätettiin ja mitä oheis-

ohjelmaa osallistujille tarjot-
tiin. Kokouksen oululaisten
järjestäjien Puolesta teen
joitakin lisäYksiä vuosikerto-
muksen "keftomukseen".

Kokouksen valmistelivat
Oulussa Sointu Annala, juu-

riltaan Räisälänmäen Pekka-

risia, ja allekirloittanut (Kin-

nulan Pekkarisia). Suurim-
man osan va lm istelutyÖstä

teki rehtori, musiikkineuvos
Sointu Annala, kokouksen
oululainen Priimus motor.

Tarmokkaana ja huolellisena
ihmisenä hän varmisti sen,

että vuosikokous sekä sen

oheisohjelmat onnistuivat
Kokouksessa me oululai-

set ihmettelimme ja ihaste-

limme sukuseuran tutkimus-
työn perusteellisuutta sekä

seuran laajaa julkaisutoi-

mintaa. Saimme vahvistuk-

sen sille, mitä me jo aikai-

semmin olimme ajatelleet:

seuran sukukirlojen julkai-

seminen Perustuu suurim-
malta osaltaan työtään PYY-

teettÖmästi tehneiden Lauri

ia Helge Pekkarisen tutki-
muksiin. He ovat todella teh-
neet valtavan työn.

Vuosikokouksen jälkeen

tutustuttiin arkkitehti Kaarina

Niskalan oPastamana oulun
Kaupungintaloon sekä tehtiin
linja-autolla noin 1.5 tuntia

kestänyt tutustumiskierros
kaupungilla. Vuonna 1887

valmistunut KauPungintalo
on Oulun vanhoista raken-

nuksista paras kulttuurinäh-
tävyys. Sen juhlasalissa on

sekä eurooppalaisen/ suo-

malaisen että oululaisen tai-
teen merkkiteoksia. Kaupun-
gintalossa ovat viime vuosien

aikana käyneet mm. Neu-

vostoliiton viimeinen johtaja

Mihail Gorbatshov (1989),

Ruotsin nykyinen kuningas-
pari, Saksan ja ltävallan liit-
tokanslerit ja Nepalin kunin-
gas. He tuskin aavistivat ta-

lossa käydessään, että me

Pekkarisetkin sinne joskus

tulemme!
Kiertoajelu kauPungilla oli

ajan puutteen vuoksi varsin

lvhyt, mutta oleellinen kau-
pungin historiasta ja nYkY-

päivästä toivottavasti ehdit-
tiin nähdä. Valitettavasti vain

muutamilla oli aikaa osallis-

tua muuhun iltaohjelmaan,
kuten illan konserttiin, mikä

oli yhdessä maamme Par-
haista konserttisaleista, Ma-

detoja-salissa.
Kokouksessa allekirjoitta-

nut esitteli Oulun historiaa ja

vähän nykYpäivääkin. Histo-

riasta ei tässä Yhteydessä ole

syytä kertoa. Siitä kiinnostu-
neet kyllä löYtävät tietoa ko-

tiDaikkakuntansa kirjastosta

Sen sijaan selostan joitakin

asioita nykyisestä Oulusta,

kaupungistahan Puhutaan
paljon julkisuudessa. Erityi-

sesti on kiinnitetty huomiota
kaupungin voimakkaaseen
kasvuun sekä sen kehitty-
neeseen informaatioteknolo-
giaan ja alan teollisuuteen'
Kuitenkin Oulu ilmeisesti on

suhteellisen tuntematon ete-

läisemmän Suomen asuk-

kaille. Monet heistä ajattele-
vat, että Lapissahan se kau-
punki on, Todellisuudessahan
täältä LaPin Perukoille on

matkaa miltei Yhtä Paljon
kuin Helsinkiin.

&
k

ovat olleet ja ovat vieläkin
vähäiset, joten sieltä tänne

muuttaneita ei kovin run-
saasti ole.

Pekkariset Oulussa ovat
viime vuosikymmenien aika-

na tänne tYön ja toimeentu-
lon takia muuttaneita, en-

simmäisen sukuPolven asuk-

kaita, joita täällä kutsutaan
"tullista tulleiksi". Nimitys ei

suinkaan ole halventava, sillä

ylivoimainen enemmistö nY-

kyisistä asukkaista ovat tul-
leista tulleita. Ouluun muut-
taneiden Pekkaristen toden-
näköiset lähtöalueet ovat Sa-

vo, Keski-Suomi ja Keski-

Pohjanmaa. Ehkä joitakin on

tullut Helsingistä.
ottaen huomioon edellä

olevan, sukuseura oli ennak-

koluuloton ja sanoisin roh-

tI a{
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Kokouksen puheeniohtaiana toimi iäriestelyistä..erinomai'
sesti vastannut Soiitu Annala (vas ) ia sihteerinä sukuseu'

ran rahastonhoitaiaksi siirtynyt Marja-Liisa Pekkarinen'



2002 PEKKARINEN

Olli Pekkarinen

Kokousväki tutustui kaupungintalon arkkitehtuuriin kaupunkiopas Kaarina Niskalan (oik.)
iohdolla.

Oulun kaupungintalo on upea rakennus

Perheuutisia

Tohtorin väitös: Lääketieteen lisensiaatti Leena Krogerus on väitellyt tohtoriksi Helsingin yliopistossa 31.8. 01
Hänen väitöskirjansa käsitteli syöpätutkimusta.

Kauko Pekkarinen Jyväskylässä täyttää 80 vuotta 7.7.2002

FM, Suomen ensimmäinen naispuolinen tekniikan tohtori Aino Pekkarinen s. 7.3.1908, k
23.11 . 2001 .
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Oulun asukasluku on kas-
vanut rajusti viime vuosina.
Tällä hetkellä se on 124.000
henkeä. Kaupunkiin on
muuttanut ihmisiä Pohjan-
maalta, Kainuusta, Lapista
sekä muualtakin Suomesta.
l.4uuttaneet ovat suhteellisen
nuoria. joten Oulun ikära-
kenne oli kaupungin tulevai-
suutta ajatellen hyvä.

Työpaikkojen määrä sekä
eri työnantajien palvelukses-
sa olevien työntekijöiden lu-
kumäärät antanevat viitteitä,
mistä oululaiset elantonsa
hankkivat. Työpaikkoja Ou-
lussa on 65.000. Kymmenen
suurimman työnantajan leF
vissä on 40 o/o palkansaajis-
ta. Nämä kymmenen ovat
Oulun kaupunki (8300), Yli-
opistollinen sairaala (5000),
Nokia Oy (4500), Oulun Yli-
opisto (3000), Stora-Enso
(1100). Oulun seudun am-
matti- ja ammattikorkeakou-
lut (950) sekä Osuuskauppa
Arina, Suomen Posti, ADC
Electrocommunications ja
VR-Osakeyhtiö. lYuista työ-
paikoista mainittakoon lukui-
sat pienet it-alan yritykset,
jotka toimivat Helsingin Pörs-
siin listautuneessa Oulun
teknologiakylässä, Techno-
poliksessa.

Toivottavasti vuosikoko-
ukseen osallistuneet viihtyi-
vät Oulussa niin hyvin, että
he vierailevat täällä usein
tulevaisuudessakin. Tervetu-
loa Ouluun toistekin I
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Syntymäpäiviä:

Poisnukkuneita:
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Sukuneuv.oston.Xastmlal

Kun isotädin valokuva-albumi alkoikin elää

20.04.2002 minulla oli ilo tutustua
Pekkaristen sukuneuvostoon uutena
jäsenenä. Kokous pidettiin keväises-
sä aurinkoisessa Helsingissä Helge ja
Maj-Lis Pekkarisen kotona kerras-
saan herkullisten pöydän antimien ja
kahvitusten merkeissä, unohtamatta
mainita todella makoisaa omename-
hua, joten erikoiskiitos emännille,
jotka olivat nähneet todella paljon
vaivaa. Onnistuneempaa kokousta ei

varmaan olisi voinut olla! Ja vasta-
vuoroisesti minua pyydettiin esittäy-
tymään sukulehden sivuilla.

No siis asiaan, nimeni on Marja-
Leena Laaksonen 'Räsälän Pekkari-

sia' ja ammatiltani olen Lahden seu-
rakuntayhtymän hautainhoitorahas-
ton toimistonhoitaja, varmaankin
suora jatkumo sille kun vanhempani
kuljettivat minua pikkutyttönä muas-

saan hautausmailla. Eli jo ammatin,
sitkeän sissiluonteen sekä harras-
tusten - vanhat esineet, tavarat ja
valokuvat, perinnekäsityöt ja kirjalli-
suus - pohjalta sukututkimus on

luonteva jatke harrastu kseksen i.

Huomioimatta sitä seikkaa, että asi-
oiden alkulähteet ovat aina kiinnos-
taneet minua. Kuitenkin todettakoon,
että sukututkimukseni on tehty täy-
sin amatööripohjalta omaksi ilokseni
ja vähän siltäkin pohjalta, että lap-

seni joskus maailmanaikaan tietäisi-

vät 'mistä ovat kotoisin'.
Näissä puitteissa siis aloitin suku-

ni tutkimisen isän sekä äidin van-
hempien sukuhaaroista. Pekkarisen

suku - mummoni isän suku - on yksi

neljästä tutkimuskohteestani ja
edennyt pisimmälle, peräti valmiiksi
paketiksi, josta kiitos Pekkaristen su-
kukirjojen I - IV.

Kuvat saivat kasvot ja
tarinan ympärilleen

Haluaisinkin kedoa miten innostuin
aiheeseen. Kaikki alkoi siitä, kun

isotätini kuolinpesästä löysin muu-
taman vanhan valokuva-albumin. Ne

olivat samat valokuvat, joita vuosia

aiemmin olin pikkuq/ttönä katsellut
isotätini viininpunaisella antiikkisoh-
valla... Ja taas katselin noita kuvia,
miettien keitä nämä ihmiset ovat ja
lähdin ottamaan siitä selvää. Pala
palalta kuvat alkoivat elämään ja

saivat kasvot ja kuvien ympärille al-
koi kertyä tarinaa.

Tarinoita löy§i vanhoista kirjeis-
tä, eritoten isotätini rakkauskirjeistä
1920 -luvulta sekä Ameriikan suku-
laisten kirjeenvaihdosta 1920-1979.
Ja suuri kiitos äidilleni, joka muisteli
ja kirjoitti vanhoja asioita ja jututti
sukulaisia. Unohtamatta sota-
arkistoa. perunkirjoja ja kauppakir-
joja. Tietoa pursuaa joka puolelta on

netti, kirjat, lehdet, dokumenttioh-
jelmat... ja tulipa kerrattua Suomen
historiakin...

, Köökkiengelskaa
ja päketsejä

Ameriikan kirjeenvaihto oli sen ver-
ran mielenkiintoinen juttu köökkien-
gelskoineen ja teki minuun ainakin
vaikutuksen, etten malta olla ohitta-
matta sitä pelkällä olankohautuksel-
la, vaikka tämä ei suoranaisesti kos-
ke Pekkaristen sukua.

1920-luvulla isoisäni ja serkkunsa
kirjoittelivat toisilleen. Liekö kirjeen-
vaihto sitten hiipunut ja lähti 1938

uudelleen käyntiin vuosikymmeniksi.
Kirjeitä ja 'päketsejä' kulki 41 vuotta
meren yli ja niitä odotettiin puolin

sun toisin aina yhtä innokkaasti. Var-
sinkin sodan jälkeen, kun oli Puu-

tetta kaikesta tavarasta ja ruuasta
kulkivat paketit tiuhempaan. Paketit
saivat painaa tuolloin enintään 11

paunaa. Siellä päässä oltiin ihmeis-
sään painorajoitusten kanssa, kun
paketti oli niin vaikea tehdä, piti ot-
taa rusinakin pois, ettei tule ylipai-

noa. Ameriikan paketti sisälsi tuolloin
vaatepuolta: kenkiä, sukkia ja mYö-

hemmin nailonsukkia sekä ruoka-
puolta: kahvia, kaakaota ja rusinoita.

Kirjeissä saatiin aina kuulla kuu-
lumisia kotimaasta ja varsinkin valo-
kuvat olivat Ameriikan tädille Marille
hyvin rakkaita. Hän kirjoitti kerran
saatuaan kuvia Suomesta, että hän

katseli ja itki ja taas katseli. Laittoi
valokuvat kahvipöytään ja jutteli
isotädilleni ja hänen q/ftärelleen,

vaan eivätpä nuo mitään vastanneet.
Ameriikan sukulaisilla - varsinkin

Marilla - oli kova koti-ikävä kotiseu-
dulle katsomaan sepänmökkiä, missä

sisarukset Mari ja isomummoni leik-
kivät pieninä. Hänellä oli myös huoli
siitä, miten hänen B4-vuoden ikään

ehtinyt isänsä täällä Suomessa pär
jäilee, kun äiti ja'uusikin äiti' olivat
jo kuolleet. Uudelleen virinneen kir-
jeenvaihdon kautta hän sai huojen-
nuksekseen kuulla, että sisarpuolet
hoitivat vanhaa seppää. Hän saavut-
tikin pitkän g4-vuoden iän, ennen
kuin hänet saatettiin kirkkomaalle.

Harva se kirje, jossa lYari ei olisi

8
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haaveillut siitä, että pääsisi Suomes-
sa käymään. Kirjoitteli isomummol-
Ieni, että jos emme täällä maailmas-
sa enää toisiamme näe, niin ol-
kaamme jälleennäkemisen toivos, jos
ei siis ennen, niin taivaassa.

Saunaa myös kaivattiin kovasti.
lYari kirjoitteli kaipaavansa saunaa
niin paljon, että 'voisi vaikka asua
saunas'. N4yöhemmin heillä oli itsel-
läänkin huvilalla sauna ja sukulais-
pojan ostettua yleisen saunan, pää-
sivät saunomaan kunnolla.

.,. muu maa mustikka

Jos N4arilla oli kova koti-ikävä, oli
taas täällä Suomen päässä kauko-
kaipuu lähteä rapakon taakse kultaa
vuolemaan. Jo 1920 -luvulla oli aina-
kin isoisääni kutkuttanut Amerikkaan
Iähtö. 1948 isotädilläni olisi taas ollut
tahtoa lähteä Ameriikkaan. Ensin
Mari ilostui kovasti, mutta sitten kun
oli asiaa tarkemmin ajatellut, tuli hän
uusiin aatoksiin. Kirjoitteli,'sinun tu-
lee äitii ikävä, niin kuin tuli minullek-
kii, mutta olla piti kun mieskin oli
täällä.' Lisäksi Amerikkaan muutetta-
essa piti olla 5 vuoden takaus hen-
kilöltä, jolla oli vastaavaa omaisuut-
ta. Mari perheineen asui sillä hetkellä
vuokralla, kun olivat myyneet maa-
paikkansa. lYari myös varoitteli on-
gelmista mitä voi tulla kun ei ym-
märrä mitä toiset puhuvat ja kieltä
taitamattomille oli vain saha- ja
myllytöitä. Paremmissa patkoissa piti
osata engelskaa. Tulipa vielä mie-

leen, ettei Minnesotassa ollut niin
kaunista kuin Turussa. Etelämpänä
Floridassa ja Kaliforniassa oli jo kau-
nijmpaa.

Kirjojen suurkuluttaja

Ja kuin aasinsiltana kirjeistä kirjoihin.
lo pikkuq/töstä lähtien olen pitänyt
kirjoista, olen siis lukutoukka ja kir-
jaston suurkuluttaja. Muistanpa pie-
nenä q/ttönä saaneeni kirjarajoituk-
sen lainaamilleni kirjoille. Mutta asi-
asta kolmanteen, muistan vielä elä-
västi ensimmäisen kirjastokokemuk-
seni, jolloin taisin olla alle viisi -
vuotias, kun lymyilin aikuisten osas-
ton hyllyjen välissä ja mietin kuu-
meisesti miten uskaltaisln ohittaa
tuikean kirjastovirkailijan päästäkseni
lastenosastolle... no sittemmin olen
rohkaissut mieleni ja ohittanut
eräänkin kirjastovirkailijan. Eikä sen
puoleen, oikein mukavia ovat olleet.

Ei sitten muuta kuin pöyhimään
sukua unohtamatta nauttia kauniista
kesäpäivistä!

Terveisin:
Marja-Leena Laaksonen

Valokuvat Pekkarisen suvun naisista
neljässä sukupolvessa näyttävät,
miten maailma on muuttunut. Ennen
riitti oma kotipiiri - isomummo lda
Pekkarinen ( 19.10.1875
27.12.1961) kuvattuna torpan kivi
lalan kupeessa, mummo Hilma Maria
Messo os. Pekkarinen (3.2.1900 -
15.6.1960) valokuvaamossa, äih
Irene Maria Salmi os. Messa
(24.4. 1927 - ) perisuomalaiseen ta-
paan kukkaniityllä ja viimeisenä itse
Ylarla-Leena Laakonen os. Salml
(10.3.1957 -) lentokoneella singah-
taneena ltalian Napoliin Vesuviuksen
huipulle!
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S.um,neuv,osmn."fasv.ota"

Henkilöiden todellista elämää etsimässä
Olen sukuneuvoston uusi jäsen, Olli
Erkki Pekkarinen, syntynyt Kinnulassa
8.9.1937. Olen siis Kivijärven-Kinnulan
eli Keski-Suomen Pekkarisia (Sukukirja
IV s. 46). Valmistuin kuusikymmentä-
luvun alussa Helsingin Yliopistossa filo-
sofian maisteriksi pääaineena yleinen
historia. Oltuani pari vuotta töissä Hel-
singissä, muutin Ouluun v, 1964. Toi-
min aluksi Laanilan yhteiskoulun histo-
rian vanhempana lehtorina ja sen jäl-
keen v:sta 1974 lähtien saman koulun
lukion vastaavassa virassa. Elämän-
työni olen tehnyt Oulussa. Eläkepäiville
jäin lokakuussa toissa vuonna. Jäin
asumaan Ouluun siitä huolimatta, että
ne "Keski-Suomen rakkaat rantatiet"
vieläkin muistan. l4onta kedaa vuosit-
tain käyn niitä vaeltamassa sekä ta-
paamassa sukulaisiani ja lapsuuteni ai-
kaisia tuttaviani.

Sukututkimusta en ole aktiivisesti
harrastanut. Opiskellessani tein lau-
datur-työn Suur-Viitasaaren asutuk-
sesta ja väestöstä 1700-luvulla (sen
kopio ilmeisesti on Viitasaaren kir-
konarkistossa). Tätä työtä tehdessäni
törmäsin ko. vuosisadan Pekkarisiin ja
sen vuoksi tutkin vähän sukuni taus-
toja. Monia vuosia myöhemmin olin
kirjeenvaihdossa Tuomo Untisen kans-
sa. Hän tutki silloin oman sukunsa,
Pekkaristen Keski-Pohjanmaan haaraa,
mikä on Kinnulasta lähtöisin. Tutkim-
me erityisesti Kinnulan ensimmäistä
Pekkarista. Löytyihän hän. Hämeen ja
Uudenmaanläänin voudin tilikiIojen
rästiveroluettelossa on seuraava mai-
ninta Nikkilän talosta v. 1731: "Talon
asukas on sairastellut eikä ole voinut
maksaa veroja". Sen vuoki maaherra

määräsi uuden asujan Nikkilään. Talo,
kuten suurin osa pohjoisen Keski-
Suomen taloista, oli kruununluontoi-
nen, jonka asukkaan määräsi maa-
herra. Uudeksi asukkaaksi määrättiin
Matti Klemetinpoika Pekkarinen. Hän
oli todennäköisesti kotoisin nykyisen
Pihtiputaan Alvajärven kylästä. Lauri
Pekkarinen oli saman asian todennut
jo meitä aikaisemmin. Matti Klemetin-
pojan jälkeläisiä ovat melkein kaikki
Kinnulan Pekkariset. Eräs, ilmeisesti
hieman huolimaton Nikkilän talon
isäntä velkaantui kokkolalaiselle kaup-
piaalle 1800-luvulla ja talo pantiin pak-
kohuutokauppaan. Se siirtyi nykyisen
omistajasuvun haltuun (Sukukirja 3, s.
61 ja 69). Nykyinen Nikkilän tato ra-
kennettiin 1800-luvun lopulla ja se
kunnostettu Museoviraston avustama-
na.

Osallistuin, en sukututkimukseen,
vaan tutkimuksen tietojen täydentämi-
seen ja niiden tarkistamiseen Sukukirja
IV:n teon yhteydessä Lauri Pekkarisen
pyynnöstä. Hän pyysi tarkistamaan ja
täydentämään käsikirjoituksensa tie-
toja Kinnulan Pekkaristen osalta. Tein
sen mielelläni. Sain samalla tutustua
lukuisiin kotipitäjäni Pekkarisiin, joita
en aikaisemmin ollut edes tuntenut.
Pyydän anteeksi, mikäli kirjan tiedoissa
on virheitä ja puutteita nuorempien
sukupolvien kohdalla.

Sukuneuvoston kokouksessa viime
huhtikuussa minut nimettiin henkilöksi,
jolle Keski-Suomen, Keski- ja Pohjois-
Pohjanmaan sekä Pohjois-Suomen
Pekkariset voivat lähettää tietoja, ker-
tomuksia, valokuvia sekä mitä tahansa
muuta aineistoa suvustaan tai sen ih-
misistä. Otan kaiken kiitollisena vas-
taan. Lähetän aineiston Sukuseuralle,
mikä arkistoi kaikki ja julkaisee osan.
Tarkoitushan on. että seura jatkaa jul-
kaisutoimintaa. Vaikka suurin osa
Suomen Pekkarisista on juurien myö-
ten tutkittu ja tutkimukset on julkaistu,
yritetään vielä saada julkisuuteen su-
vun ja sen henkilöiden todellista elä-
mää, sitä, mitä he ovat touhunneet,
miten he ovat elantonsa hankkineet,
keitä he oikeastaan ovat olleet. N4eidän
pitäisi saada näistä asioista tietoja.
Tarttukaa kynään, penkokaa vanhoja
kuvia ja muistelkaa. Unohtakaa turha
itsekritiikki ja muistakaa, että kaikki
tiedot ovat arvokkaita.

Su kututki mustyöryhmä kerää elämän kuvauksia
Sukuneuvosto on viime kokouksessaan perustanut erillisen sukututkimustyöryhmän, jonka tehtävänä on viedä eteenpäin
Pekkaristen sukujen selvisstyötä. Sen jäsenet toimivat yhteyshenkilöinä eri sukuhaaroja koskevissa asioissa. yhtenä teh_
tävänä on koota edelleen eri sukuhaarojen tietoja tulevia sukujulkaisuja varten. Jotta sukukirjat eivät jäisi pelkiksi nimi_
matrikkeleiksi, toivomme saavamme jatkojulkaisuja elävämmäksi henkiiöhistoriaksi suvun jäsenten elämästä kertovilla ku_
vauksilla, pienillä elämäntarinoilla ja jutuilla. Näitä muistoja ja kuvauksia, kuten muitakin tietoja, voitte lähettää työryh_
män jäsenille sukuhaaroittain seuraavasti :

Leppävirta ja Räsälä: Marja-Leena Laakonen, Hinaajankatu 6 C 36, 15 140 LAHTI
Muuruvesi ja Pohjois-Savo: Helge pekkarinen, yhteystiedot-lehden sivulla 3.
Kivijärvi, Kinnula ja Pohianmaa: Olli pekkarinen, wyttytie fO A 23, 90 500 OULU
Muu Keski-Suomi: Olavi pekkarinen, Kustaantie 38.44 500 VIITASAARI
Kaikki sukuhaarat yleisesti: Lauri pekkarinen, Tinatie 2 A 5, OO 440 HELSINKI
Aik. sukukirjojen tietojen korjaukset ja täydennykset: Seppo pekkarinen, yhteystiedot lehden sivulla 2.

2002

Olli Pekkarinen
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Pekkaristen elämää
Kangasjärvellä

Vuosjärven pohjoispäästä noin kilo-
metri koilliseen on pieni, kaunis Kan-
gaslampi.

Sipilän isännän, Juho Lyytisen veli
Antti ja vaimonsa Pritha olivat kauan
haaveilleet omasta torpasta. Kangas-
lammen rannasta alkava aurinkoinen
moreeniharjanne oli heidän mielestään
sopiva torpan paikka. Kevättalvel la
1855 he tekivät Antin veljen kanssa
seuraavanlaisen torpan kontrahti so-
pimuksen:

''Torpplriksi Kangasahon maa-
kappaleella sijaitseva omistamani
Multamäen veroralon maa lla No:4
Vuoskosken [ylässä. otan minä
veljeni Antti Pietarinpoika Lyytisen,
seuraavilla ehdoilla:

Yksi: On torpparilla oikeus sa-
notulle paikalle rahentaa talpeelliset
huoneet ja raivata niin paljon peltoa
kun yoi, sekä kotitarpeeksi käyttää
talon metsää.

Kaksi: Vuosittain tulee hänen
tehdä kuusi päivätyötä talon ruuas-
sa, mutta viiden vuoden kuluttua li-
säiintyy vero kolmella hopearuplal-
la.

Kolme: Kontrahti kestää niin
kauan kun veljeni ja hänen jäl-
keisijänsä perillisiä paikalta löytyy
0os kontrahti ehdot täytetään.)
Mutta päinvastaisessa tapauksessa
tulee veljeni tai hänen perillistensä
saada koNaus torppaan tehdystä
työstä arvion mukaan.

Joka vakuutetaan Viitasaarella
maaliskuun 4. päivänä 1855."

Juho Pietarinpoika Lyytinen
Puumerkki

Tfi än kaikinpuolin tyyryväinen
Antti Lyytinen

Puumerkki

Jussi lvlikonpoika Pekkariselle, ioka
oli kotoisin Kinnulan Purolasta ja hä-
nen vaimolleen Susannalle syntyi rei-
pas poikavauva 20.09.1834 Viitasaaren
Hilmossa.

Poika oli kovasti isänsä näköinen,
ja niinpä hänellekin annettiin nimeksi
lussi. Jussista kasvoi roteva nuorimies.
Hän harrasti metsästystä ja kalastusta.

Keväällä 1858 Jussi oli metsästys-
reissulla Kangasahon soidinmailla.
Metsässä hän kohtasi erittäin kauniin
nuoren naisen. Kangasjärven Eeva-

q är oli hänkin tullut seuraamaan
metsojen kevätsoidinta.

Nuoret rakastuivat toisiinsa, ja
vaikka Eeva oli vasta 16-vuotias vihit-
tiin heidät kristilliseen avioliittoon loka-
kuun 16. pnä 1858. Jussilla ei ollut
omaa kotia. Nuoripari päättikin asettua
asumaan Eevan kotiin Kangasjärvelle.
Se olikin viisas päätös. Uudessa tor-
passa oli paljon työtä. Rakennettiin
uusia rakennuksia, raivattiin peltoja ja
kuokittiin suota. Tapana oli, että joka
kesä raivattiin syysrukiin §lvöala uu-
dismaata. Karjaa myös hoidettiin, par
haimmillaan Kangasjärvellä oli toista-
kymmentä lehmää, 3-4 hevosta, pari-
kymmentä lammasta, kanoja ja kukko,
sikakin kasvatettiin ainakin jouluksi.

Kangasjärvi oli hyvä paikka myös
lasten kasvaa. Eevalle ja Jussille syn-
tyikin 9 pikkupekkarista. Valitettavasti
kolme heitä kuoli lapsena, mutta 4
poikaa ja 2 Mtöä kasvoivat aikuisiksi
ja perustivat kukin omat perheensä.
Pojista Kalle osti oman tilan Kivijärven
Tiironkylältä. Tyttäristä lvlaija meni
Ameriikkaan ja jäi sille reissulle. Selma
avioitui Toivo Ruuskan kanssa ja asui
parin kilometrin päässä Pohjosmäessä.
Myös Jussi ja Ville läksivät Ameriik-
kaan, Ainoastaan Antti-poika pysyi
perheineen kiltisti Kangasjärvellä.

Jussi ja Ville palasivat kuitenkin
Ameriikasta takaisin synnyinseudul-
leen. Ville oli mennyt Ameriikassa nai-
misiin Sipilän tyttären Ella Kotilaisen
kanssa. He asettuivatkin asumaan
Kankaanpäähän, joka sekin oli Sipilän
torppa. Jussi jäi perheineen asumaan
Kangasjärvelle yhdessä vanhempiensa
ja Antti-veljen perheen kanssa.
' "Pahempien riitojen ja rettelöiden

välttämiseksi," kuten testamentissa
sanotaan, Eeva ja Jussi antoivat kaiken
omaisuutensa ja torpan vuokraoikeu-
det pojilleen Jussille ja Antille, sillä eh-
dolla että heidät hyvin hoidetaan ja
kunnialla hautaan saatetaan.

lussi kuoli 1904 ja Eeva 1909. Mo-
Iemmat siunattiin kunniallisesti Viita-
saaren kirkkomaahan ikiunta nukku-
maan,

Sipilän tilan maat myltiin 1920-
luvun paikkeilla Äänekoski yhtiölle.
Samassa kaupassa menivät Kangasjär-
venkin maat. Torpparien vapautuslaki,
ja 1855 tehty torpan kontrahti sopimus
antoivat kuitenkin Jussinpoika Juliuk-
selle ja Antille mahdollisuuden ostaa

Vi e, Aili ja Kauko Pekkarinen valo-
kuvassa lokakuussa 1 942. Taustalla
näkyy Kangasjärve n päärakenn us.

Kangasjärven maat itselleen. Vaikka
raha olikin tiukassa, onnistuivat he
kolmessa vuodessa suorittamaan
kauppahinnan Äänekoski yhtiölle kor
koineen, ja niin heistä tuli ihan oikeasti
Kangasjärven isäntiä.

Julius ja Antti jakoivat Kangasjär-
ven maat ja rakennukset kahtia ja Ju-
lius rakensi oman talon Kangaslammen
eteläpuolelle. Talolle annettiin nimeksi
14än nikkö.

Antti jäi poikiensa Ilmarin ja Villen
perheiden kanssa asumaan Kangasjär-
velle.

Antin kuoltua llmari ja Ville jakoivat
taas Kangasjärven maat ja rakennuk-
set. Ville rakensi samaan peltoaukeaan
Kangasjärven kanssa Kotiahon.

llmarin kuoltua leski meni uusiin
naimisiin. Ilmarin kahdekan lasta ovat
löytäneet elämäntyönsä jostakin muu-
alta. Tällä hetkellä Kangasjärvellä ei
asu ketään.

Joskus, kun iltaisin katselen Koti-
ahon olohuoneen ikkunasta Kangasjär
velle päin, ajattelen haikein mielin niitä
aikoja, kun tuo vanha pihapiiri sykki
täyttä elämää. Esi-isät ja äidit, sedät ja
tädit, ahkerasti työtä tekivät, paljon
kestivät ja vähään tyytyivät.

Kannonkoskella
keväällä 2002

Kauko Pekkarinen

?
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I I
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Tiedätkö kuka o Ii Sofia Josefina?
Richard E. Tupa Yhdysvalloista Min-
nesotasta on lähestynyt minua säh-
köpostitse löytääkseen tietoa liittyen
hänen isoäitinsä perheeseen. Olen
saanut häneltä luvan välittää pyyn-
nön tiedoista myös muille sukumme
jäsenille. Siispä jos osaatte auttaa,
kerrotteko tietonne joko suoraan
sähköpostilla Richard Tuvalle osoit-
teella rljt@uslink.net tai sitten minun
välitykselläni.

Isoäidin nimi oli Sofia Josefina
Pekkarainen (Pekkarinen?), syntynyt
16.5.1878, epävarman tiedon mu-
kaan Vehkalahdella. Hän on asunut
Viipurissa mennessään naimisiin ha-
minalaisen sepän sälli Viktor luhon-
poika Ylä-Tuvan kanssa 19.4.1896.
Heillä oli kaiketi yhdeksän lasta jo
ennen kuin he muuttivat Amerikkaan
vuonna 1910.

Talikalan kirkonkirjojen mukaan
työmies Vihtori Ylätupa ja vaimo Jo-
sefina Pelkman (18 vuotta) ovat
saaneet 25.10.1896 tytön, joka on
kastettu 1.11.1896 Tyyne Mariaksi,
sekä 16.5.1898 pojan, joka on
22.5.1898 kastettu nimelle Bernhard.
Kyseinen Bernhard on Richard E. Tu-
van isä. Sofia losefina kuoli Hibbin-
gissä Minnesotassa 1938.

Olen tehnyt pari hakua Suomen
Sukututkimusseuran sivuilla, ja sen
mukaan 10.3.1878 on syntynyt Sofia
Josefina Pekkarain -niminen lapsl
työmies Anders Pekkaraiselle. Äidin
nimeä ei oltu merkitty, mutta Anders
Pekkarain ja vaimonsa Maria Bo-
strÖm ovat saaneet myös qttären
Rosa Amalia, syntynyt 22.2.7877 ja
kuollut viikon ikäisenä.

Jos 10.3. on etsimämme Sofia Jo-
seflnan oikea syntymäaika, voi
Richard Tuvan ilmoittama ja oheises-
sa papintodistuksessakin näkyvä
16.5. olla hänen kastamispäivämää-
ränsä.

Työmies Anders Pekkarainen ja
vaimonsa lYaria lsaksdotter Viipurin
maaseurakunnasta ovat saaneet
myös pojan Anders Adolf, syntynyt
73.7.7872. Vetelin kirkonkirjoissa on
tieto, että työmies Anders Annasson
Pekkarainen (eli siis Anna Pekkarai-
sen poika) ja vaimo lvlaria Isaksdot-
ter ovat saaneet 2.10.1861 pojan
Anders Gustaf, joka on kuollut jo
22.5.7862 Halsualla. Vetelissä An-
ders ja Maria ovat saaneet myös Jo-
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Löytwkö ylläolevasta papintodistuksesta tuttuja nimiä ? Todistuksen mukaan
Viktor Juhonpoika Ylätupa (s. 10.12.1874 Vehkalahde d) ja Sofia losefina
Pekkarainen (s. 16.5.1878) muuttivat vuonna 1896 Haminasta Viipurin mda-
seurakuntaan. Lapsia heillä on ollut yhdeksän, joista kuusi elossa: Tyyne
llaria s. 25.10.1896, Bernhard s. 16.5.189& Kaarin Whelmiina s. 17.12.
1901, Ennu? Viktor s. 8.7.1905, Tenho Pelleruo s. 17.5.1908 ja Aino Onerva
s. 12.8.1909. Perhe on saanut vuonna 1910 todistuksen Ameriikan matkad
varten.

han-pojan, syntynyt 3.7.1857 ja N4ari

Lovisa -tytön, syntynyt 3.4.1859.
Tytär Kaisa Greta on kuollut
24.9.7864 8 vuoden, 5 kuukauden ja
2 päivän ikäisenä. Nämä kaikki
saattavat siis olla Sofia Josefinan si-
saruksia.

Hanna Pekkarinen

Jos yksikään nimi kuulosti tutulta
tai voit jotenkin muuten auttaa iso-
äidin etsinnöissä, Richard E. Tupa on
avusta erittäin kiitollinen.



Tietotekn i i kka helpottaa
sukututkimusta

Tietotekniikka on huomatta-
vasti helpottanut sukututki-
musharrastusta. Sukunsa tie-
toja kokoava löytää apua sekä
lnternetin laaioista tiedostoista
ia palveluista että erilaisista
sukututkimusohielmista, ioi-
den avulla kerätyt tiedot saa
koostettua yhtenäiseen muo-
toon.

Internet on sukututkijan loputon
aarreaitta, sillä sinne siirretään jat-
kuvasti eri arkistojen tietoja, jotka
sitten ovat käytettävissä oman tieto-
koneen ruudulla. Näin jonkun puut-
tuvan tiedon takia ei välttämättä
enää tarvitse lähteä selaamaan kir-
konkirjojen tai muiden arkistojen
pölyisiä mappeja, vaan tietoa voi et-
siä omalla päätteeltään. Tosin tiedon
hakeminen ei välttiimättä ole yhtään
sen yksinkertaisempaa, eikä histori-
an kiehtova tuntu niin vahvaa kuin
vanhoja käsialoja arkistoissa tava-
tessa.

Ensimmäinen sivusto, jota Inter-
netissä kannattaa tutkia on Pekka-
risten omat kotisivut osoitteessa
http ://persona l. inet.f i/koti/pekkari nen/

Sivuja ollaan vasta kehittelemäs-
sä, joten kaikki palaute sekä mah-
dollisesti itse työstämänne materiaali
on sinne tervetullutta lisää.

seurakuntien osalta jopa vuoteen
1900.

Lisäksi Suomen Sukututkimus-
seuran sivuilta löytyy tietoja Suomen
seu rakun nista, sukututkimusyhd is-

§ksistä, sukuseuroista jne.

Ameriikkaan
kultaa vuolemaan?

Oppaita avuksi

Harrastetutkija SePPo Palander

on julkaissut kolme eri opasta tieto-
konetta sukututkimustyössään apuna
käyttäville. Uusin kirja on nimeltään
"Sukututkijan tietokoneohjelmat",
joka esittelee nimensä mukaisesti eri
sukututkimusohjelmien käyttöä ja
niiden mahdollisuuksia. Esiteltävinä
ovat Genus, Juuret, SukuJutut ja Su-
kuohjelma B -nimiset ohjelmat. Op-
paassa käydään esimerkkien avulla
läpi henkilötietojen tallennusta, tal-
lennettujen tietojen avulla tapahtu-
vaa tutkimusta ja tietojen tulostusta
paperille. Kirjaa kannattaa kysellä
kirjastoista, tai sen voi tilata Suku-
seurojen Keskusliitosta puh. (09)
436 99 450. Opas maksaa 17 euroa.

Myös Seppo Palanderin aiemPia
atk-oppaita saa tilattua Sukuseuro-
jen Keskusliitosta. "Sukututkuan tie-
tokoneopas" on tarkoitettu yleisop-
paaksi tietokonetta sukututkimuk-
sessa apunaan käyttävälle. Oppaassa
käydään läpi tietokone ja sen hyö-
dyntäminen. "Internetopas" on
seikkaperäinen ja helppokäyttöinen
opas Internetiä käyttävälle sukutut-
kijalle. Se sisältää myös runsaasti
sukututkualle tärkeitä Internet-

Sukututkijoilla
oma verkkolehti

Sukututkijoiden ensimmäinen verk-
kolehti on ilmestynyt. Patronyymi-
niminen lehti on noudettavissa
osoitteesta groups.yahoo.com/
group/Sukututkijat. Lehden saami-
seksi on ensiksi rekisteröidyttävä
sukututkijat-listalle. Lehti on pdf-
muodossa, joten sen lukemiseen
tarvitaan Adobe Acrobat Reader -
ohjelma, jonka saa ilmaiseksi osoit-
teista www.adobe.com tai
www.adobe.fi.

Ensimmäisen numeron pääanik-
keleista löytyy mm. lehteä päätoi-
mittavan Arvi Tammisen kirjoitus su-
kutulkimuksesta ja henkilötielolaista.

Sukututkimusseu ran
sivusto on aarreaitta

Osoitteesta www.genealogia.fl
löytyy Suomen Sukututkimusseuran
sivusto, jonka kautta on pääsy lähes
kaikkiin mahdollisiin sukututkimus-
tiedostoihin, niin kotimaassa kuin ul-
komailla. Siksi se onkin erinomainen
liikkeellelähtöpaikka. Sivuilta löytyy
esimerkiksi historiakirjojen tietokanta
HisKi, joka on oikea tutkUan aarre-
kammio! Sen avulla voi etsiä eri
seurakuntien tietoja henkilön synty-
mästä, avioliitosta, muutoista ja
kuolemasta. Tiedot ovat nähtävissä
HisKissä alkaen vanhimmasta päästä

noin vuoteen 1860 tai joidenkin

Siirtolaisuus on monia Pekkarisia-
kin koskettanut asia. Siirtolaisuusin-
stituutin sivuilta osoitteessa
www.utu.fi./erill/instmigr löytyy siir-
tolaisrekisteri, jossa voi tehdä hakuja
passi- ja matkustajaluetteloista. Re-

kisterissä on passiluettelot 1800-
luvun alkupuolelta vuoteen 1920,
Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön
matkustajaluettelot alkaen vuodesta
1892 ja Ulkoasiainhallinnon arkis-
tosta saatu aineisto, joka päätfyy
vuoteen 1950.

Väestörekisterikeskuksen sivuilta
www.vaestorekisterikeskus.fi löyW
esimerkiksi tieto siitä, missä kunnissa
Pekkarinen-sukunimisiä henkilöitä on
syntynyt eniten.

Osoitteessa tietokannat.mil.
fl/index_meneht.html sijaitsee yli 94
000 Suomen sodissa 1939-1945 me-
nehtyneen henkilön tiedosto. Tie-
dostosta voi tehdä hakuja sukuni-
men, etunimen, syntymä- tai kuo-
linajan mukaan tai vaikkapa kunnit-
tain.

Niin sanotun sotasurmaprojektin
nimihakujärjestelmä vuosina 1914-
22 sotaoloissa surmansa saaneista
on yksinkertainen ja helppo käyttää,
mutta osoite niin vaikea, että sinne
kannattaa mennä joko jonkun ha-
kuohjelman tai Sukututkimusseuran
kotisivujen linkin kautta. Koko so-
tasurmaprojektin ajatuksena on, että
sisällissodan aiheuttamat traumat
voidaan poistaa vain avoimella ja
puolueettomalla tutkimuksella ja tie-
dottamisella. Pikaisella hakemisella
nimitiedostosta löytyi kahdeksan si-
sällissodan aikana surmansa saa-
nutta Pekkarista.
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Toimintakertomus vuodelta 2001

Vuosi 2OO1 oli Sukuseura Pekkarinen r.y:n 22 toiminta-
kausi. Vuoden päätapahtuma oli seuran vuosikokous, jo-

ka pidettiin Oulussa. Kokouspaikkana oli Hotelli Ramada.
Sukukokouksen onnistuneista järiestelyistä vastasivat
Sointu Annala, Olli Pekkarinen sekä Heino Pekkarinen.

Vaikka Oulu ei olekaan suvun vahvimpia asuma-alueila,
on sentään muutama Pekkarinenkin löytänyt tiensä kult-
luuriltaan monipuoliseen ja viihtyisään kaupunkiin. Oulun
historiaan meidäl tutustutti Pekkarisen Olli, asiantunte-
vasti ja mielenkiinloisasti. Kokouksen jälkeen siirryttiin
kävetlen tutustumaan Oulun historialliseen kaupunginta-
loon ja kiertoajelulle Oulun kaupunkiin, kaupunkiopas
Kaarina -Niskalan johdolla. Halukkaille tarjoutui tilaisuus
"rentoiluun" ja uintiin Kylpylähotelli Edenissä. Konsertti-
musiikista kiinnostuneille oli mahdollisuus osallistua kon-

serttiin l\4adetoja-salissa.

Hallinto

Marianna Huttunen
Eino Pekkarinen
Hanna Pekkarinen
Helge Pekkarinen
Markku Pekkarinen
I\/atti Pekkarinen
Raija Fogelholm
Pentti Pekkarinen
Seppo Pekkarinen

Jäsenet

Kokoukset

Sukuseuran vuosikokous pidettiin 11.8.2001 Oulussa.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Sointu Annala Oulusla
ja sihteerinä Marja-Liisa Pekkarinen Vehmersalmelta.
Kokouksessa läsnä 27 suvun jäsentä. Kokouksessa kä-
siteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi sukukirjojen
markkinointiin liiltyviä kysymyksiä sekä sukuseuran www-
sivujen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä.

Sukuseuran uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Helge
Pekkarinen Helsingistä ja sihteeriksi Seppo Pekkarinen
Naarajärveltä. Sukuneuvoston jäsenmäärää päätettiin li-

sätä kahdella jäsenellä 14 jäseneen. Erovuorossa ollut
lvlarianna Huttusen kieltäytyi neuvoston jäsenyydestä ja
esitti tilalleen lil.maisteri Helena Pekkarinen-Väkeväistä
Joensuusta. Lisäksi valittiin sukuneuvosloon uusiksi jä-

seniksi Lauri Pekkarisen ehdottamana Marja-Leena
Laaksonen Lahdesta sekä Sointu Annalan ehdottamana
Olli Pekkarinen Oulusta.

Sukuneuvosto kokoontui kaksi kedaa, 29.04.2001 Viita-
saarella Olavi ja Kaarina Pekkarisella sekä 1 1 .8.2001

Oulussa Hotelli Ramadassa. Kokouksista kirjattiin 22 py-

kälää pöytäkirjaan.

Viilasaari
Kannonkoski
Vehmersalmi
Viitasaari

Kuopio
Jyväskylä
Kannonkoski
Helsinki
Äänekoski
Korpilahti
Kuopio
Rautalampi
Naarajärvi

Jäsenistö

Vuoden lopussa sukuseuraamme kuului 169 iäsenmak-
sunsa maksanutta jäsenlä. Uusia jäseniä tuli viisi.

Sukuseuramme kunniajäseniä ovat Maija Pekkarinen ja

Lauri Pekkarinen Helsingistä.

Edustus

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

Tiedotus

Sukuseuramme tiedotusta hoitaa Pekkarinen-lehti, jota

on jaeltu jäsenrekisterissä oleville jäsenille.

Lehti ilmestyy kesän alussa ja sen päätoimittajana toimii

ammattitaidolla Hanna Pekkarinen Kannonkoskelta

Uutena liedotuskanavana on seuran kotisivut internetissä
osoitleessa http://koti.mbnet.liispel</suku/

Sukuviestiä ja paikallislehdistöä käytetään myös liedo-
tuskanavana.

Sukututkimus

Sukututkimustyötä jatketaan edelleen Lauri Pekkarisen ja

Helge Pekkarisen toimesta Kuopion ja Vehmersalmen
sukuhaarojen osalta.

Talous

Jäsenmaksu oli 60mk/jäsen/vuosi. Lisäksi vapaaehtoista
lehtimaksua on voinut maksaa 1O mldvuosi. Euron myÖtä
jäsenmaksuksi päätettiin 10 euroa ja lehden tukimaksuksi
2 euroa.

Sukuneuvoslo antaa erillisen tilinpäätöksen seuran ta-

loudesta.

Tilintarkastajina toimivat Juha Pekkarinen Kempeleeltä ja

Ville Pekkarinen Vehmersalmelta sekä varalla Viljo K.

Pekkarinen Kuopiosta ja Helvi Koistinen Siilinjärveltä.

Sukukiriat

Sukukirjojen uudet eurohinnat:

l-lll 4-
lV 15:-

Koko sarja 25-

SUKUNEUVOSTO

t4 2002

Sukuneuvoston hallintoon vuonna 2001 kuuluivat:

Puheenjohtaja Olavi Pekkarinen
Varapuh.joht. Kauko Pekkarinen
Sihteeri Marja-Liisa Pekkarinen
Rahastonhoit. Kaarina Pekkarinen
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Tuloslaskelma vuodelta 2001

Varsinainen toiminta:

Tuotot
Tarvikemyyntituotot

Tuotot yhteensä, vars. toiminla

Kulut
Toimistokulut
Pankkikulut
Kokouskulut
Postikulut
Matkakulut
Sukuviestit hallitukselle

Kulut yhteensä, vars. toiminta

Tuotto-/kulujäämä

Varainhankinta:

Kulut
Jäsenmaksut
Toimituspalkkiot
Sukulehden painatus

Varainhankinnan kulut yht.

551,00
551,00

-515,70
-327,93

-1273,00
-1520,50

-650,00
-990.00

-5277,13

-1075,00
-2076,O0
-3100,00
-6251,00

Tuotto-/kulujäämä

Sijoitus- ja rahoitustoim inta:

Tuotot
Korko- ja osinkotuotot

Tuotot sijoitus- ja rahoitust. yht.

Tuotto-/ku I uiäämäiäämä:

Satunnaiset erät:

Satunnaiset erät

Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä

10188,80
1540,00

180.00
11908,80

-4726,13

931,67

1479,33

1424,33

1-4,e1

547.66
547,66

-55,00

§&'xwma& 
§as§«§w66r

Sukukirja I

Sukukirja ll
Sukukirja lll
Sukukirja lV
Koko sarja

4i
*

Sukukirjoja myyvät sukuneuvoston jäsenet.

Yli-/alijäämä

SUKUNEUVOSTO

Vuosi 2002 on sukuseuran 23. toimintavuosi.

Kuluvan vuoden sukukokous pidetään Äänekoskella 3.

elokuuta. Kokousiärjestelyistä vastaavat lvlarkku Pekkari-
nen Parantalasta ja Hanna Pekkarinen Kannonkoskella.

Varsinainen toiminta

Julkaistaan Pekkarinen-lehti, joka hoitaa tiedo-
lusta ja yhteydenpitoa sukuseuran jäsenille.
Lehteen ovat tervetulleila myös jäsenten omat
kirjoitukset ja mielipiteel.

Vuosikokous Äänekoskella 3. elokuuta.

Sukututkimustyötä jatketaan ja pyritään saa-
maan mukaan uusia sukututkijoita. Tutkimus-
työn kehittämiseksi perustetaan sukututkimus-
työryhmä.

Sukukirjoja, viirejä ja Pekkarinen-paitoja mark-
kinoidaan jäsenistölle.

Jatketaan jäsenhankintaa.

Valitaan edustus Sukuseurojen Keskusliittoon.

Ylläpidetään ja edelleen kehitetään Sukuseura
Pekkarinen ry:n www-sivuja lnternetissä.

SUKUNEUVOSTO

Talousarvioesitys vuodelle 2002

Varsinainen toiminta:
Hallinto ia toiminta:
Tuotot

Tarvikemyyntituotot
Kulut

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

Pekkarinen{ehti
Tuotot

Tukimaksut
Kulut

Palkkiot
Painatus yms. kulut

Varainhankinta:
Tuotot

Jäsenmaksut
Avustukset

Korkotuotot

336,00

-252,OO
-50,00

-201,00
-50,00

-420,O0
-33,00

-201,00
-151 ,00

168,00

-756,00
-504,00
-420,OO

1680,00
33,00 1713,00

Tuotot
Jäsenmaksutulot
Lehden tukimaksut
Arpatulot

Varainhankinnan tuotot yht.

Euron käyttöönoton myötä saat sukuseuran iulkaise-
mia kirjoja nyt entistäkin edullisemmin:

t

Toimintasuunnitelma vuodelle 2002

IV

vlr

Sijoitus- ja rahoitustoiminta:

-1022,OO

72,OO 72,OO
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Pekkariset Oulussa
Sukuseuran vuosikokous oli viime
kesänä 11.8. -01 Oulussa hotelli Ra-
madassa. Täytyy aluksi sanoa, että
Keski-Suomen Pekkariset oli nyt
huiluu vuorossa, ei he laiskoja ole,
muuten vain jäi lähtemättä. lYeitä
Keski-Suomesta oli neljä mieshenki-
löä, Kinnulasta oli Allan ja Heikki,
Viitasaarelta oli Olavi, minä edustin
Jyväskylää.

l'4inun matkani alkoi perjantaina,
ajoin Kinnulaan yöksi entiseen kotiini
Syrjälään. Siellä veljet Armi ja Allan
sanoivat, että taitaa olla vähän läh-
tijöitä, joillain oli esteenä sairaus ja
toisilla jokin muu este. Taisi matka-
kin olla syy, kun kokous oli yksipäi-
väinen. Pojat tiesi, että Heikki lähtee
jos kyyti järjestyy. Heti soitto Hei-
kille: siellä oli mies valmis lähtemään
kuin partiopoika. Asemapäällikkö ei
voinut lähteä, kun kipeä lonkka ei
keståinyt istua niin pitkää matkaa.

Aamulla puoliseitsemän lähettiin
ajamaan Hiilingille, Allan kuskina.
Heikki oli jo portailla vastassa, ja
näin matka alkoi Ouluun. Reitti oli
Lestijärvi, Toholampi, Sievi, Ylivies-
ka, Oulainen ja Oulu. Matka sujui
hyvin vaikka hirven vasat vähän säi-
käytti, kuski huomasi ajoissa, toinen
meni yli tien toinen käänty takaisin.

Hyvin löysimme hotellin ja park-
kihallin, sinne ajoi myös Olavi. Poru-
kalla menimme hotelliin, joka on
Tuomiokirkon vieressä. Oli tullut jo
muutama jäsen, Helge ja Lauri rou-
vineen Helsingistä, heitä ei matkan
pituus haitannut, nihkeästi tuli lisää.

Sointu Annala ja Olli-Erkki toivot-
tivat meidät tervetulleeksi Ouluun.
Pian alkoi kahvittelu, kertyihän meitä
kaikkiaan 27 jäsentä, sanotaanhan
sitai niinkin, että piot paranee kun
väki vähenee.

Sitten alkoi varsinainen kokous
puheenjohtajana oli Sointu Annala ja
sihteerinä l,larja-Liisa. Puheessaan
Olavi muisteli menneenvuoden ta-
pahtumia ja suunnitteli uutta tule-
valle vuodelle. Tämän jälkeen Sointu
selosti Oulun historiaa musiikin puo-
lelta, hän on musiikin opettaja, oli
mielenkiintoista kuunnella. Tämän
jälkeen Olli-Erkki, historian lehtori,

hän on Kinnulasta lähtöisin. Olli se-
losti Oulun perustamisesta aina
1300-luvulta lähtien, kuinka terva-
porvarit rikastuttivat Oulua, hän oli
tehnyt kaavion jota näytti meille val-
kokankaalla. Olli antoi vielä lehtiön
jokaiselle iltalukemista varten, täyw
sanoa, että alanmiehiä on.

Kokouksen jälkeen alkoi ruokailu,
kyllä Oulussa osataan keitteä ja
paistaa, söimme että napa tirisi. Sit-
ten oli pikainen sukuneuvoston ko-
kous. Olavi pyysi jos hän sais huilata
välillä, Olavi on luotsannut meitä 11

vuotta ja hyvin, kiitos hänelle. Uu-
deksi puheenjohtajaksi valittiin Hel-
ge, sihteeriksi Seppo, taloudenhoi-
tajaksi Marja-Liisa ja lehden päätoi-
mittajaksi Hanna-Kaisa. Uusiksi neu-
voston jäseniksi valittiin Helena Jo-
ensuusta ja Olli Oulusta, Marianna
jäi pois.

Tämän jälkeen alkoi kiertoajelu ja
kaupungin esittely. Kävellen me-
nimme kaupungintalolle, portailla
odotti opas. Olli siinä sanoi, että hän
on hänen entisiä oppilaita, minä siinä
kysäisin minkälainen ope tämä oli.
Tyttö sanoi: hyvä, siihen Olli: ja sinä
olit villi. Nauruksi se meni.

Oli upea talo saleineen, oli seinä-
että kattomaalauksia ja vanhoja
tauluja. Hiljaa kuunneltiin kun opas
esitteli niitä. Ulos tultaessa linja-auto
odotti rappusten edessä. Niin alkoi
kieftoajelu, opas esitti kaikki suuret
Iaitokset, koulut ja kirkot, käytiin
Nallikarilla ja Eedenissä. Viimein
ajelu päättyi, meidät tuotiin hotellin
eteen, näin oli kokopäiväinen ohjel-
nia päättynyt, hyvät jäi muistot Ou-
lusta. Nyt oli vain näkemisiin sano-
misen aika.

Me poikain kanssa kävimme baa-
ritiskillä ottamassa piristystä, pitkä
matka oli edessä. Hyvin paluumatka
sujui, tuntui kuin olisi ollut myötä-
maa koko väli, kuski oli turvallinen.
Puoliyhdeksän olimme Heikin kotona
ja sitten "asemalle". "Asemapeällik-
kö" oli vielä hereillä, kerrottiin kuu-
Iumiset.

Hyvät Pekkariset, tänä kesänä
kokoonnumme Äänekoskelle. Sinne
ei ole pitkä matka mistään päin, se

on keskellä Suomea, lähempi osoite
on lehdessä. Ivlinä en lähe maailman
ympärys matkalle, minä lähen Ääne-
koskelle. Ivloooil

Eino Pekkarinen
Jyväs§lä
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Dan's Grill House

P.S. Yksi miinuspuoli oli. Kamera ei
pyörittänyt filmirullaa, surisi vain.


