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PEKKARINEN 2003

Viime vuonna sukuseuramme vuosi-
kokous oli Äänekosken kaupungissa
elokuun 3. päivänä. Kokouspaik-
kanamme oli sukuneuvoston jäse-
nen, ravintoloitsija Markku Pekkari-
sen lrish Bar Dan -niminen ravintola,
jossa myös ruokailimme ja nautimme
muista klon antimista. Viihtyvyy-
destämme vastasivat Kinnulan Pek-
kariset musisoimalla niin päivällä
kuin myös vapaamuotoisessa illan-
vietossa. Päivän ohjelmaan kuului
myös tutustuminen Metsä-Botnian
Äänekosken tehtaisiin ja Äänekosken
kaupunkiin. Äänekosken tehtaita
meille esitteli asiansa osaava tehtai-
den edustaja ja kaupunkiin tutus-
tuimme kaupunkikierroksella bus-
sioppaan esitellessä nähtävyyksiä.
Maille mukana olleille jäi tuosta au-
rinkoisesta ja lämpimästä elokuun
päivästä ja vireästä Keski-Suomen
kaupungista miellyttäivät muistot.
Parhaat kiitoket niille äänekoskelai-
sille ja muillekin, jotka huolehtivat
hyvinvoinnistamme ja viihtyvyydes-
tämme.

Sukuseurassamme on tähän
saakka ollut käytäntönä, että olem-
me kokoontuneet kaksipäiväisiin su-
kujuhliin joka kolmas vuosi. Suku-
neuvosto on kuitenkin 23.3,2003
päättänyt muuttaa tätä käytiintöä

niin, että kaksipäiväisiä sukujuhlia
vietetään tiistä lähtien vain joka vii-
des vuosi. Tänä vuonna ei siis ole
kaksipäiväisiä sukujuhlia, vaan seu-
raavat kaksipäiväiset juhlat ovat
vuonna 2005. Päätöstä perusteltiin
ensisijaisesti sillä, että kaksipäiväis-
ten sukujuhlien ohjelman ja kokous-
paikan järjestelyt vaativat järjestä-
jiltä paljon työtä, jotta tapahtuma
onnistuisi.

Tänä vuonna sukuseuramme
vuosikokous pidetään Alahovin viini-
tilalla Kuopion vaajasalossa. Vaaja-
salo on kauniin järvimaiseman kes-
kellä Kallavedessä oleva saari, jonne
on kesäisin säännöllinen laivaliikenne
Kuopion satamasta. Vaajasaloon voi
tulla myös autolla, sillä saareen on
lossiyhteys Kuopion itäpuolelta Veh-
mersalmentien kautta.

Uskon, että Vaajasalo ja Alahovin
viinitila ovat meille sukukokoukseen
saapuville mielenkiintoinen tutustu-
miskohde. Myös laivamatka on kau-
niin sään vallitessa miellyttävä ko-
kemus ja laivamatkan aikana meillä
on myös tilaisuus tutustua toisiimme
ja seurustella. Toivon, että suku-
seuran jäsenet ja muutkin Pekkaris-
ten sukuiset saapuisivat runsaslukuF
sina mukaan.

Tässä yhteydessä muistutan vielä

siitä, että sukuseuran halussa olevi-
en sukutietolomakkeiden sisältämis-
sä sukutiedoissa, joista suurin osa on
1980 ja 1990 -luvuilta, on saattanut
tapahtua sukutietoilmoituksen anta-
misen jälkeen muutoksia, joista su-
kuseuralla ei ole tietoa. Niistä, joiden
sukutiedoissa on tapahtunut muu-
toksia, pyydän ilmoittamaan niistä
sukuseuramme sihteerille Seppo
Pekkariselle. Kun Seppo on parhail-
laan siirtämässä sukutietoja suku-
kitoista sähköiseen muotoon, niin
ilmoitetut sukutietojen lisäyket ja
korjauket voitaisiin tehdä samalla.
Myös sellaiset suvun jäsenet, jotka
eivät ole aikaisemmin antaneet su-
kutietojaan sukuseuralle, voivat il-
moittaa tietonsa samalla tavalla. Se-
pon osoite, puhelinnumero ja net-
tiosoite ovat toisaalla tässä lehdessä.
Sepolta saa myös sukutietojen iF
moituslomakkeita.

Hyvää alkanutta kesää ja tapaa-
misiin elokuussa Kuopion Vaajasa-
lossa.

Helge Pekkarinen
Professorintie 8 A 9

OO 330 HELSINKI
puh. (09) 483 8s8

Sihteerin
nurkka

Tunnen pienen omantunnon pistok-
sen tätä kidoittaessani. Kulunut vuo-
si on ollut kiireistä ja haasteellista ai-
kaa omakotirakentajalle, eikä millään
tahdo löytyä aikaa eikä voimavaroja
kaikkien tehtävien hoitamiseen. Niin-
pä on jäänyt esim. sukutietojen tal-
lentaminen sähköiseen muotoon

Seppo Pekkarinen
Valkamantie 27 d

71 450 PAUKARLAHTI
040 510 5331

spek@mbnet.fi
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Puheenjohtajan palsta

Su kuj u h lat järjestetään
jatkossa joka viides vuosi

tehtåiväksi myöhäisempään ajan-
kohtaan.

Olen saanut muutamia yhteyden-
ottoja joissa on tiedusteltu suku-
seuran mahdollisista uusista julkai-
suista. Näillä nä§millä ei ainakaan
lähitulevaisuudessa ole luvassa uusia
julkaisuja. Uusien tietojen sekä van-
hojen, virheellisten tietojen kaftoitus
on vielä puutteellista. Tässä tarvi-
taan mahdollisimman monen seuran
jäsenen ja Pekkaristen sukuun liitty-
vien ihmisten panosta, tietojen
saattamiseksi ajan tasalle. Esitän
haasteen kaikille Pekkaris-sukuisille,

tulla mukaan tallentamaan Pekka-
risten historiaa tuleville sukupolville.

Tavataan näissä merkeissä vuosi-
kokouksessa Alahovin viinitilalla
Kuopion Vaajasalossa.
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Sukuseuran vuosikokous on tänä
vuonna vain yksipäiväinen. Suku-
neuvosto päätti kokouksessaan 22.3.
2003 Rautalammilla yksimielisesti,
että kaksipäiväiset sukujuhlat jär-
jestetään vain joka viides vuosi. Pe-
rusteluina mainittakoon, että kaksi-
päiväinen ohjelma vaatii kokouspai-
kalta ja järjestäjiltä paljon työtä,
jotta tapahtuma onnistuu. Toivotta-
vasti ratkaisu tyydyttää jäseniä ja in-
nostaa runsain joukoin koolle ainakin
joka viides vuosi.

Vuosikokoukset pidetään kuiten-
kin sääntömääräisesti kerran vuo-
dessa. Seuraava sukujuhla on vuon-
na 2005, ja paikka-ehdotuksia ote-
taan vastaan jo Alahovin viinitilalla
Kuopiossa.

Nähdään jo laivaristeilyllä

Sukukokous järjestetään siis tänä
vuonna Alahovin viinitilalla jo perin-
teeksi käyneeseen tapaan elokuun
alussa, Iauantaina 2.8. Varsinainen
kokous alkaa kello 12.00, mutta yh-
teisä sukutapaamista aloittelemme

ru

Vaajasalo on 9,5 neliökilometrin ja
100:n asukkaan saari Kallavedessä,
Kuopion itärannalla. Saareen pääsee
myös autolla Kuopion itäpuolelta
(Vt17), Vehmersalmen tieltä (tie nro
539). Silloin voi nauttia lyhyestä,
lapsille jännittävästä lossimatkasta
Kodesalmessa.

12.00
13.30
14.00
14.30
16.00

OHJELMA

Laiva M/S Salmetar Kuo-
pion satamasta viinitilalle.
Omilla autoilla tulevat
ajavat suoraan viinitilalle.
Lounas Alahovin viiniti-
lalla
Vuosikokous
Kahvi
Viinitilan esittely
Omaa ohjelmaa
Laiva M/S Salmetar Kuo-
pion satamaan

ILMOITTAUTUMISET

Laivakyydin (mahtuu vain 50
henkeä) ja ruokailun takia ilmoil-
tautumiset ovat välttämättömiä.
llmoittaudu viimeistään 15.7.
Marja-Liisa Pekkariselle Vehmer
salmelta puh. 017 - 3851 187,
sähköposti ma{aliisa.pekkarinen
@nic.fi tai Seppo Pekkariselle
Leppävirralta puh. 040 - 5105
331, iltaisin-

Alahoviin pääsee myös autolla
mutta vesateitse voi ihailla Kuol
piota laivasta käsin.

KOKOUSKUTSU

Sukuseura Pekkarinen ry:n
sääntömäåräinen

VUOSIKOKOUS
pidetään Alahovin viinitilalla Kuo-

pion Vaajasalossa
lauantaina 2.8.2003 alk. kello

12.00.

Kokouksessa käsitellään suku-
seuran

sääntöjen määräämät asiat.

TERVETULOA!
Sukuneuvoslo

Sukuneuvoston kokous
pidetään kokouspaikalla

sukuseuran vuosikokouksen
jälkeen.

2003

Sukukokous 2.8. Alahovin viinitilalla Kuopion Vaajasalossa

llmoittaudu pikaisesti mukaan

jo 10.00, jolloin M/S Salmetar irtoaa
Kuopion matkustajasataman laitu-
rista kyyditäkeen porukan viinitilan
rantaan.

Alahovin viinitilalla voit tutustua
viininvalmistukseen, maistella tilan
tuotteita ja ostaa viinipullon vaikka
matkamuistoksi. Tilalla on myös vii-
nitupa ravintolapalveluineen, jossa
kokousväellä on mahdollisuus lou-
nastaa vielä ennen kokouksen alkua.

Kokouksen päätteeksi sukuseura
tarjoaa kahvit, ja viinitilan esittelyn
jälkeen on vielä omaa aikaa nauttia
tuttavien tapaamisesta ja tuntemat-
tomiin tutustumisesta ennen kuin
paluukyyti starttaa takaisin Kuopion
satamaan.

Laivakyydin ja ruokailun takia
taryitsemme tiedon kokousosallistu-
jista ennakkoon. Katso ilmoittautu-
misohjeet oheisesta laatikosta, ja il-
moittaudu 15.7, mennessä.

Perille pääsee
myös maanteitse

iWåt&us[äj]saråma

10.00

1 1.00
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Anja Pekkarisen tie vie tutkijaksi
amerikkalaiseen ol utpanimoon

Anja syntyi Esa ja MaUa
Pekkarisen viisilapsisen
perheen kuopukeksi loka-
kuussa 1970. Anjan suku-
juuret juontavat Vehmer-
salmen Räsälän Kieluaan
(Räsälä 6).

Koulun käynnin Anja aloitti
pienessä Osmajärven kylä-
koulussa vuonna 1977. Koko
ala-asteella oli tuolloin vain
10-15 oppilasta, Jo ala-
luokilla opettajat huomasivat
ahkeran ja päämäärätietoi-
sen oppilaan. Kansakoulun
silloinen johtajaopettaja
Manne Savolainen kehottikin
Anjaa jatkamaan opiskeluja
mahdollisimman pitkälle.
Anjalle opettaja Savolaisen
kannustus oli merkittävä lisä-
kannustin opiskelujen ede-
tessä. Koulunkäynti maistui
hyvin yläasteellakin kirkon-
kylässä, ja stipendit olivatkin
usein palkitsemassa uutteraa
ja tunnollista ahedajaa.

Lukio oli ollut Anjalle pie-
nestä Möstä saakka itses-
tään selvä vaihtoehto perus-
koulun jälkeiseksi opinahjok-
si, ja hän sai kauan kaivatun
lakkinsa Leppävirran lukiosta
vuonna 1989.

Kielten opiskelu tuntui
helpolta ja lukiossa Anjan
haaveena oli opiskella serk-
kunsa esimerkkiä noudattaen
kielenkääntäjäksi. Yläasteella
ja lukiossa opiskeltujen eng-
lannin-, ruotsin- ja venäjän
kielten lisäksi ranskan kieli
kiinnosti. Ranskankielen tai-
dot eivät kuitenkaan heti lu-
kion jälkeen riittäneet si-
säänpääsyyn yliopistoon, jo-
ten Anja lähti kehittämään
kielitaitoaan Päivölän kan-
sanopistoon Valkeakoskelle.

I\4utta kielten opiskelussa
harjoittelu tapahtui tietenkin
pääosin teennäisesti luotujen
tilanteiden ja vuoropuhelujen
avulla, jota Anja ei kokenut
mielekkääksi. Loppujen lo-
puksi kiinnostus luonnontie-
teisiin vei voiton kielistä ja
Anja lähti opiskelemaan ke-
miaa Joensuun yliopistoon.
Anja arveli, että kielitaitoa

voisi kohentaa harrastus-
pohjalta ja monet opinkap-
paleetkin täW päntätä
englanninkielisistä oppikir-
joista, joten ainakaan eng-
lanninkielen taito ei pääsisi

unohtumaan.
Kemian opinnot vaihtuivat

pian biokemiaan, jota hän
opiskeli Kuopion yliopistossa
kevääseen 1996 saakka. Ke-
sällä 1995, ennen maisteriksi
valmistumistaan, Anja sai ti-
laisuuden harjoitella ranskan
kieltä Lyonissa, jossa hän oli
työharloittelussa WHO:n
syövä ntutkimuskeskuksessa.
Kotiväelle huolta toi samaan
aikaan Ranskan rautateitä
kohdanneet pommiattentaa-
tit.

Maisteriksi, valmistumi-
sensa jälkeen Anja aloitti
biokemian jatko-opinnot Hel-
singin yliopistossa ja tutki-
mustyön väitöskirjaansa
varten VTT Biotekniikassa
Espoossa. Tutkimus käsitteli
viljojen punahometta, joka
aiheuttaa satotappioita ja
heikentää viljan laatua var-
sinkin sateisina kesinä. Tau-
tia esiintyy Euroopassa,
mutta eniten se vaivaa Itä-
Aasiassa ja paikoitellen Poh-
jois-Amerikassa. Taudista
johtuneet ongelmat ovat vii-
me vuosikymmenellä aihe-
uttaneet esimerkiksi YhdYS-

valtojen pohjoisosassa jopa
viUatilojen konkursseja.

Tutkimuksen aihe oli siis
ajankohtainen Yhdysvallois-
sa, mikä antoi Anjalle virik-
keen lähteä tekemään tut-
kimusta lvladisoniin, Wiscon-
siniin. Aluksi suunniteltu
vuoden pesti venyikin koF
meksi vuodeksi, jona aikana
Anja sai tehtyä pääosan

väitöskirjatyöstään. Kolmeen
vuoteen mahtui lukematto-
mia tunteja sinnikästä työs-
kentelyä laboratoriossa ja
tietokoneen ääressä, käyn-
tejä alan kansainvälisissä
kongresseissa mm. Australi-
assa, Kanadassa ja Saksassa
sekä tutustumista ko. mai-
den paikallisiin ihmisiin ja
tapoihin. la taas maailman
väkivaltaisuudet huolestutti-
vat kotiväkeä astetta konk-
reettisemmin, kun syyskuun
11. päivän tapahtumista uu-
tisoitiin joka tuutista, vaikka
Anja asuikin kaukana terro-
ristihyökkäysten kohteista.

Väitöskirja valmistui vuo-
denvaihteessa ja tohtorin
tutkintoa juhlittiin tämän
vuoden helmikuussa. Nyt
Anja odottelee taas viisumia
Yhdysvaltoihin, jonne hän
on lähdössä tutkuaksi monF
kansallisen Sub-Millerin
olutpanimolle. SP

Anja Pekkarinen karonkassaan vanhempierEa ia sisarus'
terBa kanssa. Kuvassa vasemmalta lähtien: Eeva-Liisa,

Aarne, Anne, Anja, Esa-isä, Maia-äiti ja Seppo.
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Sakari
Pekkarinen

in memoriam

Paavo Sakari Pekkarinen
nukkui pois viime elokuus-
sa vaikean sairauden uu-
vuttamana. Hän oli innos-
tunut sukuseuran jäsen ja
toimi myös sukuneuvoston
jäsenenä vuosina 1993-96.

Sakari oli Kinnulan
Hakalan Pekkarisia (suku-

kirja IV sivu 21). Työkseen
hän ajoi omaa taksia. Ve-
renperintönään Sakari oli
saanut vahvan musikaali-
suuden ja hiinen, kuten
muidenkin hakalaisten,
musisoinnista saimmekin
nauttia muun muassa useis-
sa sukutapaamisissa.

Keväällä, pääsiäisen ai-
kaan, jiajestettiin Kinnulan
koulukeskuksessa upea
konsertti Sakarin muistoksi
ja hänen perheensä tukemi-
seksi. Idea konsertin jair-
jestämisestä tuli Juhonpo-
jat-yhtyeeltä, jossa Sakari
soitti ennen sairastumistaan
haitaria ja mandoliinia.

Juhonpoikien lisäksi
konsertissa esiintyi useita
kinnulalaisia tai sieltä
laihtöisin olleita muusikoi-
ta, muiden muassa Sakarin
sisaruksista koottu ko-
koonpano sekä hänen tyttä-
rensä Eveliina esiintyivät
hienosti.

Edesmenneestä soitta-
jasta ja supliikkimiehestä
kertoi varmasti jotain se-

kin, että konserttiin säapui
väl(eä useita satoja, ja
pentkirivej ä oli heti kätte-
lyssä kannettava saliin li-
sää.

Jäämme haikeina kai-
paamaan Sakarin valoisan
veikeilevää luonnetta.

" Kaikki on niin hiljaa
mun ympärillöin, kaikki on
niin helltiti ja hyviiti... "

* 2.10.1958

+ 26.8.2002

I
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Muistelmia Sakari-veljestämme
Sakari syntyi kaksosena Ki-
vijärven sairaalassa 2.10.
1958. Toinen kaksospojista
menehtyi jo syntyessään. Näin
oli Aune-äidin ja Paavo-isän
perhe saanut neljännen pojan.

Sakari varttui Ha kalassa
siskojen ja veljien keskellä. Jo
pikkumiehenä hän oli valoisa
ja seurallinen.

lvlonesti on tullut mieleen,
että niinköhän Sakari sai
kaksoisveljeltäänkin energiaa
ja toimeliaisuutta, kun tuntui
kerkeävän kahden edestä.

Jo alle kouluikäisenä hän
aloitti hanurin soiton. Ison
hanurin takaa ei soittajaa
näkynyt, mutta sävelet
irtosivat soittimesta ku in
vanhalta tekijältä. I'4 onet
hauskat hetket hän järjestikin
soitannollaan,

Kyläillessään mummun ja
papan luona läpänpäässä he
keksivät pikku-Sepon kanssa
hyvän bisneksen. Otettiin
maitokärryt, Sakari ja hanuri
kyytiin ja Seppo kuskiksi
työntämään kärryjä. Sitten
naapureihin kylään. Kylässä
Sakari soitti hanuria ja Seppo
kiersi hatun kanssa tienestin
toivossa. Lieköhän o llut
ku mmallekin enne oman
yrityksen perustamisesta.

f4onia hupaisia h etkiä
saimme Sa karin seurassa
viettää. Hänen hyväntahtoinen
h u u morinsa ja positiivinen
elämänasenteensa sai usein
naurun hersymään.

Sakarin ollessa ka n sa-
koulun alaluokalla hän myö-
hästyi koulusta. Toimeliaana
miehenalkuna hän koputti
luokanovea, astui luokkaan
sisään ja sanoi: " Anteeki että
myöhästyin, mutta kun tuli
illalla juhlittua'i Opettaja lrysyi,
että mitäs Sakari juhli, johon
Sakari vastasi: "No mummon
70-vuotissyntymä-päiviä"

Lapsena jouduimme tie-
tenkin puunkantohommiin.
Hakalassa asui yhden talven
kunnasta sijoitettuna mummo,

jolle usein kannoimme puita
kakluunin lämmitystä varten.
Joskus sattui niin, ettei Sakari
kerinnyt puunkantohommiin
ihan liiteristä alkaen. Silloin
Sakari käveli muiden perässä
kamariin syli tyhjänä ja puisteli
kakluunin edessä hihojaa n

ihan kuin toisetkin ja karamelli
oli tienattu.

Kansakoulun Sakari kävi
Kangas§län koululla, pitem-
piaikaisina opettajina Leila ja
Simo Kangas.

Yläasteen jälkeen opiskelu
jatkui Aänekosken ammatti-
koulussä autonasentajaksi.
Asepalveluksen hän suoritti
Tikkakoskella.

Tulevan vaimonsa Pirkon
Sakari löysi vuonna -79,
Pirkon perheen mu uttaessa
Ruotsista Kinnulaan. Kihlakah-
vit juotiin joulukuussa -80.

Siihen aikaan Sakari ajoi
Lumiahon pankkipostin kulje-
tusautoa välillä Jyväskylä-
Kinnula-Jyväskylä ollen päivät
Kinnulassa ja yöt Jyväslvlässä.
Yhteiselämän alettua Pirkon
kanssa, ensimmäinen yhtei-
nen koti oli lyväskylässä Ylä-
lahdentiellä.

Auton ku lj ettaja na toimi-
essaan toive oman taksiyrityk-
sen aloittamisesta tuli mah-
dolliseksi, kun Kinnulaan va-
pautui yksi taksilupa. Sakarin

ajokokemus kilometreissä ja
vuosissa varmaan vaikutti
päätöksentekijöihin, koska
Sakari sai vapautuneen taksi-
luvan vuonna -82.

Yrityksen perusta m isen
myötä pariskunta muutti takai-
sin Kinnulaan. Ensiasun-tona
oli Hakalan vinttihuone. Melko
pian kirkolta Häkkilän-kata-
nosta järjestyi yhteinen koti.

Sakarin ja Pirkon kesähäitä
tanssittiin 20.7. 1985 Seuro-
jentalolla. Esikoistyttö syntyi
joulukuussa -85 ja sai kas-
teessa nimen Krista Eveliina.
Omaa kotia alettiin rakentaa
keväällä -86. Kun Tolpantiellä
oli asuttu 5 vuotta, perhee-
seen syntyi toinen tytär iida-
Elina jouluaattona -91. Kolmas
q tö Essi Emilia syntyi joulu-
kuussa -98.

Harrastuksista musiikki oli
Sa ka rille varmasti kaikista
läheisin.

Tanssiorkesteriuran hän
aloitti turvallisesti isä-Paavon
mukana rumpalina, isän soitta-
essa haitaria.

Myöhemmin Sakari soitti
haitaria monissa eri orkesteri-
kokoonpanoissa.

Pitkäaikaisin porukka oli
Juhonpojat -yhtye. Yhtyeen
kolmessa viimeisimmässä
levytyksessä Sakari on ollut

mukana hanuristina ja välillä
mandoliinin soittajana.

Sakarin valoisuudesta ja
iloisuudesta pääsivät osalli-
seksi myös orkesterikaver!t
Sakarin toimittaessa mm. yö-
radiota keikkamatkoilta kotiin
palattaessa. Sakari toimi haas-
tattelijana ja haastateltavana,
eikä muita tarvittu, kun juttu
oli jo täydessä vauhdissa.

Toinen tärkeä ja mieluinen
harrastus Sakarille oli met-
sästys. Vaikka kuinka myöhään
oli edellisenä iltana keikka-
hommissa mennyt, niin se ei
estänyt hirvi- ja jänismetsälle
lähtöä. 14etsästysporukoissa
on varmaan monta huvittavaa
juttua jäänyt kavereille mie-
leen.

Yksi Sakarin nokkeluutta ja
tilannekomiikkaa kuvaava tari-
na kertoo kuinka hammas-
lääkäri Hulkko oli kaadon jäl-
keen raottanut hirven suuta
kieltä tutkiakseen ja Sakari oli
alkanut välittömästi luetella:
amalgaami ykköstä kolmosen
yläpinnassa, kariesta kakkos-
pinnalla ym. termejä mitä
hammaslääkäri yleensä käyt-
tää tarkastusta tehdessään.

Sakari oli kunnanvaltu u-
tettuna useampana kautena.
Vapaa-aika- ja kulttuurilauta-
kunnan puheenjohtajana hän
toimi viimeisenä valtuustokau-
tenaan vuoteen 2000 saakka.

Sakari oli niin työssään,
kuin vapaa-aikanaankin aina
avulias ja erittäin vuorovaiku-
tustaitoinen ihminen. Sairau-
tensakin aikana hän ajatteli
lä himmäisiään ollen positii-
vinen, ja lohdutti muita.

Emme olisi antaneet
Sakaria vielä pois, mutta kun
me ei Taivaan Isä n
käsikirjoitusta tiedä, milloin
lähdön aika on.

Luopumisen tuska on
sydämissämme, on pakko
kuitenkin jatkaa eteenpäin,
hyvät muistot seurana.

Sakarin m uistokonseftissa esiintyivät muiden m uassa hä nen
sisaruksensa Timo (takana rummuissa), Maija, Seppo, Aulis
(takana) ja Esko. Sisarukset

Ill
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I
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Toimintakeftomus vuodelta 2002
Vuosi 2002 oli Sukuseura Pekkarinen
r.y:n 23 toimintakausi. Vuoden pää-
tapahtuma, seuran vuosikokous pi-
dettiin tänä vuonna Äänekoskella.
Kokouspaikkana oli Markku Pekkari-
sen isännöimä ravintola Irish Bar
Dan. Sukukokousjärjestelyistä vasta-
sivat lYarkku Pekkarinen Äänekos-
kelta ja Hanna Pekkarinen Kannon-
koskelta. Ohjelmassa varsinaisen
vuosikokouken lisäksi oli kaupunki-
kierros ja tehdasvierailu lvletsä-
Botnian Äänekosken tehtailla sekä
tutustuminen työläismuseoon.

Hallinto

Puheenjohtaja:
Helge Pekkarinen Helsinki
Varapuheenjohtaja:
Kauko Pekkarinen Kannonkoski
Sihteeri:
Seppo Pekkarinen Leppävirta
Taloudenhoitaja:
Marja-Liisa Pekkarinen Vehmersalmi

Jäsenet:
Helena Pekkarinen-Väkeväinen

Joensuu
lYarJa-Leena Laaksonen Kalliola
Olli Pekkarinen Oulu
Eino Pekkarinen lyväskylä
Hanna Pekkarinen Kannonkoski
MarkkuPekkarinen Äänekoski
Matti Pekkarinen Korpilahti
Raija Fogelholm Kuopio
Pentti Pekkarinen Rautalampi
Olavi Pekkarinen Tikkakoski

Kokoukset

Sukuseuran vuosikokous pidettiln
3.8.2002 Äänekoskella. Puheenjoh-
tajana toimi Olavi Pekkarinen Vii-
tasaarelta ja sihteerinä Seppo Pek-
karinen Naarajärveltä. Kokoukessa
oli läsnä 43 suvun jäsentä. Kokouk-
sen sääntömääräisten asioiden lisäk-
si käsiteltiin sukututkimustyöryhmän
perustamista. Työryhmälle valittiin
yksimielisesti vetäjäksi Marja-Leena
Laaksonen Lahdesta.

Sukuneuvosto kokoontui kaksi ker-
taa, 20.4.2002 Helsingissä Helge ja
Majlis Pekkarisella sekä 3.8.2002 Ää-
nekoskella lvlarkku Pekkarisen ra-
vintolassa. Kokouksista kirjattiin 23
pykälää pöytäkirjaan.

Jäsenistö

Vuoden lopussa sukuseuraamme
kuului 154 jäsenmaksunsa maksa-
nutta jäsentä.

Edustus

Sukuseura kuuluu Sukuseurojen
Keskusliittoon ja siinä edustajinam-
me ovat olleet Helge ja Majlis Pek-
karinen Helsingistä.

Tiedotus

Lehti ilmestyy kesän alussa ja sen
päätoimittajana toimii Hanna Pekka-
rinen Kannonkoskelta.

Uutena tiedotuskanavana on seuran
kotisivut internetissä osoitteessa
http ://koti. mbnet.fi /spelVsuku/
Sukuviestiä ja paikallislehdistöä
käytetiiän myös tiedotuskanavana.

Sukututkimus

Sukututkimustyötä jatketaan edel-
leen Lauri Pekkarisen ja Helge Pek-
karisen toimesta Kuopion ja Vehmer-
salmen sukuhaarojen osalta. l4arja-
Leena Laaksosen vetämän sukutut-
kimustyöryhmän tehtävänä on koota
ja päivittää jäseniltä tulevat uudet ja
muuttuneet sukutiedot sekä niiden
siirtäminen atk:lle.

Talous

Jäsenmaksu oli 10 eu-
roa/jäsen/vuosi. Lisäksi vapaaeh-
toista lehtimaksua on voinut maksaa
2 euroa/vuosi.

Sukuneuvosto antaa erillisen tilin-
päätöken seuran taloudesta,

Tilintarkastajina toimivat luha Pek-

karinen Kempeleeltä ja Ville Pekkari-
nen Vehmersalmelta sekä varalla
ViUo K. Pekkarinen Kuopiosta ja Hel-
vi Koistinen Siilinjärveltä.

Sukukirjat

Sukukirjojen hinnat:

I-III 4:lkpl
IV 15:-

Koko sarja 25:-

SUKUNEUVOSTO

Kunniajäsenet:
lYaija Pekkarinen
Lauri Pekkarinen

Helsinki
Helsinki

Sukuseuramme tiedotusta hoitaa
Pekkarinen-lehti, jota on jaettu jä-
senrekisterissä oleville jäsenille.

a!,

Ää n ekosken kiertoajel u un
osalfistunut sukukokousväki poikkesi
mm. Suolahden puolella
tutustu massa Keitele- Pä ijä n n e
kanavan Paatelan sulkuun.
Ta usta lla ka na va va lvom o.

.a, I
§:

s

§
l :li*
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Toiminta-
suunnitelma
vuodelle 2003
Vuosi 2003 on sukuseuran 24. toi-
minkvuosi.

Kuluvan vuoden sukukokous pide-
tään Kuopiossa 2. elokuuta. Koko-
usjärjestelyistä vastaa N4arja-Liisa
Pekkarinen Vehmersalmelta.

Varsinainen toiminta

Nyt hankkimaan jäseniä ja
ilmoittamaan sukutietoja

Jäsenmaksut ja lehden tukimakut
ovat tärkeä tulolähde sukuseuralle.
Toimintaa voidaan ylläpitää ja lehteä
kustantaa rahavarojen puitteissa.
Lehti on mahdollista lähettää vain jä-
senmaksunsa maksaneille.

Vuonna 2002 jäsenmäärämme hie-
man vähentyi ja oli nyt 154 jäsentä.

Jokainen sukuasioista kiinnostunut
voi omalta osaltaan olla mukana su-
kuseuratyössä hankkimalla sukulaisi-
aan jäseniksi ja kehottaa heitä il-
moittamaan tietonsa sukuseuran
käyttöön.

Osoitteenmuutokset ja sukutietoihin
tulleet muutoket (naimisiinmenot,
syntyneet lapset, kuolinajat yms,)
voi ilmoittaa sukuseuran sihteerille
Seppo Pekkariselle. Yhteystiedot
löWvät lehden sivulta 2. Hän ottaa
vastaan myös aikaisemmin kokonaan
ilmoittamatta olleita sukutietoja.

Julkaistaan Pekkarinen-
lehti, joka hoitaa tiedotusta
ja yhteydenpitoa sukuseu-
ran jäsenille. Lehteen ovat
tervetulleita myös jäsenten
omat kirjoituket ja mieli-
piteet.

Vuosikokous Alahovin viini-
tilalla Kuopiossa 2. elo-
kuuta.

Sukututkimustyötä jatke-
taan edelleen.

Sukukirjoja, viirejä ja Pek-
karinen-paitoja markkinoi-
daan jäsenistölle.

latketaan jäsenhankintaa.

Valitaan edustus Sukuseu-
rojen Keskusliittoon.

Ylläpidetään ja edelleen
kehitetään Sukuseura Pek-
karinen ry:n www-sivuja
Internetissä.

Onko tiedossa
merkkipäivä?

OIVALLINEN
LAHJAIDEA ON
PEKKARISTEN

SUKUKIRJASA&TA

Lisäksi myytäviinä on:
Sukuviiri trarmorij alustalla 34 euroa
Pekkarinen T-paita 10 euroa

Tuotteitu voi tiedustella suoraan su-
kuneuro.lun järeniltä rri rilata pos
titse Mrrjr-Liisa Peklariselta puh.
017-385 I 187. Hintoihin lisätään
mahdolliset postituskulut.

Meimi Pekkarisen sävellykset kirjana

Kinnulan Pekkarisia oleva, nykyisin Helsingissä asuva Meimi pekkarinen
(sukukirja IV, sivu 41) on säveluinyt ja sanoittanut runsain mitoin hengelli-
siä lauluja. Hänen säveltämiään ja sanoittamiaan lauluja on ilmestynyt jul-
kaisuna "Armosta, onnesta ja ilosta - Uusia hengellisiä matkalauluja". Jul-
kaisun laulut sopivat laulettavaksi kodeissa. kouluissa, juhlissa ja arjessa,
yksin tai kuorolauluna. Sen sävelmät ovat melodisia ja sanat hoitavia.

Kirjaa kuvittavat Meia Perttusen herkät piirrokset. Sovitukset lauluihin on
tehnyt Ahti Kuorikoski, ja nuotinkirjoitukset ovat Johanna ja Antti Vahtolan
sekä Hanna Koskisen käsialaa.

Kirjaa voi tiedustella suoraan Meimi Pekkariselta.

g

Jäsenmaksu: 10 euroa
Vapaaehloinen lehtimaksu:
2 euroa
Tilinumero:
SP Optia 460021 - 291386
Kotisivut:
http ://koti. mbnet.f i/spek/su ku/

Toimitus: sukuneuvosto

Päätoimiuaia:
Hanna-Kaisa Pekkarinen
Kalalammintie 191
43 300 Kannonkoski
p. (014) 453 271
050 5533 098
hanna.pekkarinen @vokotus.f i

Julkaisiia:
Sukuseura Pekkarinen ry

Paino:
Viitasaaren Painopalvelu Oy
2003

2003

I

SUKUNEUVOSTO

Tili, jolle jäsenmaksun (vuonna 2003
10 euroa) voi maksaa, on OPTIA
460027 - 291386. Muut tilit eivät
enää ole voimassa 1.6.2003 jälkeen!

läsenmaksuasioita hoitaa rahavaro-
jen hoitaja Mada-Liisa Pekkarinen,
jonka yhteystiedot löytyvät sukuko-
kousilmoittautumisen yhteydesui si-
vulta 3.

II

III

N

VI

VII

Sukuseura Pekkarinen ry:n
iäsenlehti

Nro 14, painos 500 kpl
llmestyy kerran vuodessa.
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"Kurriju na" Allan Pekkarinen
Allan syntyi 12.4.1939 Kin-
nulassa. On nuorin meistä
"juna-veljekistä" ja koko
sisarkatraasta.

Muistan kun Allan syntyi.
Hän oli hyvin hintelä mie-
henalku. Olen hänestä 12,5
vuotta vanhempi ja sou-
vattelin. häntä kätkyessä
usein. Aiti ja isä huokailivat,
tuleeko hänestä miestä ol-
lenkaan. lYutta aikaa myö-
ten poika rupesi vankistu-
maan ja jo alakouluun
mentäessä oli reipas poika.

l.4e isot veljet pidimme
häntä juoksupoikana. Allan
oli aina valmis tekemään
pieniä palveluksia, on ah-
kera ja joutuisa luonteel-
taan.

Kansakoulu, rippikoulu
ja sotaväki tuli käytyä. Sil-
loin Allan oli meille veljille
jo "isoveli". Oli päätään pi-
tempi meitä janttantaaroja.

Armeijasta palattuaan,
ja kiireinen mies kun oli, tuli
heti emännän kahtelu.
Martta-neiti löytyi Lestinjär-
veltä ja niin mieluinen oli,
että jonkun ajan kuluttua
papin puheille ja niin alkoi
yhteinen talostelu kotona
Syrjälässä.

Siinä maanviljelystöitten
ohella perhekin kasvoi, oli
kaksi tytärtä ja kaksi poi-
kaa. Lisätöikeen Allan lähti
maitoautoon vänkäriki. Se
oli sitä tonkka-aikaa. Oli
kovaa hommaa nuorelle
miehelle heitellä tonkkia la-
valle ja hyppiä sieltä alas.
Sitten tuli nämä tankkiautot
ja Allanista sen kuuettaja.
Se oli jo helpompaa, maitoa
ajettiin Reisjärven tai To-
holammin meijereihin. Au-
ton ovissa oli komeasti ni-
mireklaami: "Kurrijuna". Se
oli kuulu auto näillä reiteillå,
jota kesti 25 vuotta.

Al lan 6O-vuotiskuvassaan 1 2. 4. 1 999

Kun kansalaisopisto tuli
Kinnulaan, Allan oli ensim-
mäisiä oppilaita siellä, ja ai-
na kun aikaa riitti, kulki
siellä oppia ottamassa oh-
taansa. Ja oppia tull, siellä
valmistui koriste- ja käyt-
tötavaraa. Suurin työ oli
könninkaappikello. Itelleen
teki ensin, sen jälkeen tuli
vuosien mittaan kaikille lap-
sille. Eräänä syksynä meF
dän emäntä sanoi: milloin
sinä minulle teet noin ko-
mean kellon. Katotaan, sa-
noi mestari, ja kun kevät
koitti, l4artta ja Allan toivat
meille kellon. On se komea
olohuoneen nurkassa, reilut
kaksi metriä korkea.

Korkealle kiipeävä
kolttiainen

Yksi tapaus meille sattui
Allanin kanssa, hän oli sil-
loin 8-9 -vuotias ja oli va-
paapäivä koulusta. Allan
halusi minun kanssa lähteä
rankametsään. Hevosella
menimme Jääjoen taake,
matka oli 6-7 kilometriä.
Tämä metsämaa on Imat-
Tan sähkölinjan vierellä.
Hevonen laitettiin puuhun
kiinni, heiniä eteen ja loimi
selkään. Työ alkoi vähän
etempänä. Allan karsikin ja
kantoi pienempiä puita ka-
saan. Sitten hän häipyi, mi-
nä ajattelin, että se on
mennyt hevosen luo. Mutta

eikös miui, poika oli nous-
sut pylvääseen. Nehän on
korkeita rautarakennelmia.
Sieltä huipulta huutaa: hei,
minä oon teällä. Minä huu-
sin: ei sinne soa nousta,
tule heti alas. AIlan huusi:
ei minä uskalla, ei minä tohi
astua alaspäin. Minä huu-
sin: ole ihan paikallaan, mi-
nä tulen. Niin kiipesin.
Portaat oli harvat. Otin nil-
kolsta kiinni ja alkoi alas
tulo hissukeen. Viimein
olimme maassa. Poika tärisi
ja itku kurkussa sanoi: ei
minä enneä nouse. Ja kaik-
ki oli hyvin, olimme iltaan
metsässä ja toimme ranka-
kuorman tullessa.

Ahkera eläkeläinen

Kun Allan liittyi sukuseu-
raan jäseneksi, siitä lähtien
hän on ollut jokaisessa ke-
säkokouksessa ja juhlassa,
monesti minä olen ollut hä-
nen kyytillä.

EIäkepäiville jäätyään
Allan antoi talon vanhim-
malle pojalleen ja rakensi
samaan pihaan oman van-
huutentalon. Ivlutta ei työt
ole loppuneet ahkeralta
mieheltä, autotallissa val-
mistuu rasioita, lipastoja ja
arkkuja, joita saavat suku-
laiset, tuttavat ja kylänmie-
het.

Tätä kirjoittaessa en
vielä tiedä, missä kesällä
kokoonnutaan sukujuhlaan.
Se selviää kun neuvosto
kokoontuu Rautalammilla.
Mutta olkoon juhla missä
on, niin tullaan Pekkariset
joukolla sinne, sellaisetkin,
jotka ei ole ennen ollut, äl-
kää ujostelko. Lehdestä nä-
ette, missä tavataan, tulkaa
mukaan. Näkemisiin.

Eino Pekkarinen
Jyväskylä

I

I

I

Kurrijunalla
maitoa meijeriin
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