
Valtiopäivill'on päätetty, että jätkäkin saapi laulaa

Tatun jälkeläiset koostivat äänitteen

SUKUSEURA PEKKARINEN RY

Piirroksen CD-levyn kanteen on tehnyt Katja Vikla.
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myös vanhoihin kansansä-
velmiin.

Tatu oli monen
tunteen tulkki

"Hän on samalla kertaa
ajankohtainen ja etäinen,
samalla kertaa romantikko
ja realisti, tragiikka ja ko-
miikka yhwät hänen töis-
sään kimmeltäväki kudel-
maksi, jonka nimi on huu-
mori. Monet taiteenmerklt-
tävistä hahmoista ovat
kuuluneet tähän lajiin: elin-
aikanaan he usein ovat
olleet kansan kuvittajia, sen
keskuudessa syntyneitä,
sen mukana eläneitä ja
siihen sulautuneita - ja
vasta jälkeenpäin on huo-
mattu heidän ikuinen nuo-
ruutensa."

Näin kuvaili Tatu Pekka-
rista kidailija lvlatti Hälli
vuonna 1951. Kuvaus on
lainattu mukaan myös CD:n
esitte lyte ksteih in .

Yhtye Pekkariset on
esiintynyt jo reilun kymme-
nen vuoden ajan esittäen
Tatu Pekkarisen teksteihin
IiitVvää musiikkia. Konseft-
tipaikkoina ovat olleet seu-
rojentalot, vanhainkodit,
kuntoutuslaitokset, sairaalat
sekä erilaiset kesäjuhlat ja
festivaalit.

Cdleryjä voi tilata Pali
Pekkarisen puhelinnume-
rosta 044 - 578 0144. Sa-
masta numerosta voi ky-
sellä myös Pekkarisen y
että esiintymään eri tilai-
suuksiin.

Ake, Pali ja Vili Pekkarlnen
eli soitto- ja lauluyhtye
Pekkariset ovat tehneet
kulttuurihistoriallisestikin
merkittävän työn äänittäes-
sään CD-levyllisen sukunsa
suuren pojan, Tatu Pekkari-
sen sanoituksia. Pekkarisen
jätkät laulavat perinteiseen
malliin Tatun kirjoittamia
kiehtovia tarinoita: milloin
ollaan meidän talon hanurin
kimpussa, Kaisan ja Kustin
häissä, Lowiisan aitan
ovella, korpirojua tiputtele-
massa tai souvaripoikien
matkassa. Milloin taas
kuunnellaan uutta keksin-
töä nimeltään radio, aje-
taan puuhellalla, haikaillaan
kadotetun onnen perään tai
todetaan, että tää on vain
maailmaa ja kyllähän tässä
nyt toimeen tullaan - antaa
hevosen murehtla kun sillä
on suurempi pää.

Edustava kooste
Tatun sanoituksista

Pekkariset-yhtyeessä esiin-
Wät Ake, laulu, Pali, laulu
ja kitara sekä Vili Pekkari-
nen, joka soittaa hanuria.

Levyn laulut kuvaavat
viime vuosisadan alkupuo-
len elämänvaiheita aina
vuosisadan puoliväliin saak-
ka - eli ajalta, jolloin Tatu
Pekkarinen (6.12.7892 -
4.7.7957) itsekin eli ja vaF
kutti.

Joukkoon mahtuu lau-
luja kieltolain ajasta, lama-
vuosista ja keksinnöistä.
Mukaan on valittu kauniita

Wesslin. Hän vastaa myös
musiikin johdosta, äänityk-
sestä, sovitukista, basson
soitosta ja osittain myös
sävellyksistä. Wesslinin
Iisäksi sävellyket ovat Matti
Jurvan, Kari Aavan, Erkki
Salaman, Jorma lkävalkon
tai Tatun itsensä käsialaa.
Muutama sävellys pohjaa

rakkausaiheisia lauluja,
humoristisia kuvaukia §-
län $töistä sekä tarinoita
ihmisten elämästä. Levyyn
onkin tallennettu hyvin
edustava kooste Tatu Pek-
karisen laajasta ja merkit-
tävästä tuotannosta. Valin-
tatyön Pekkaristen kanssa
on tehnyt säveltäjä Taisto
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KOKOUSKUTSU

Sukuseura Pekkarinen ry:n
sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
pidetään

Savutuvan Apaialla
Jyväskylän maalaiskunnan

Haapaniem6ssä
läuantaina 14.A.2OO4

alkaen kello 12.45.

Kokouksessa käsitellään
sukuseuran sääntöjen

määräämät asiat.

TERVETULOA!
Sukuneuvosto

Sukuneuvoston kokous
pidelään kokouspaikalla

sukuseuran vuosikokouksen
jälkeen.

Sukuseuratyömme etsii
nuoria toimijoita
Tänä vuonna juhlimme sukuseuran 25-vuotista taivalta. Kiitos siitä seuran
perustajille, tutkijoille ja toiminnassa mukana olleille, niin edesmenneille
kuin vielä mukana oleville. Teidän panokenne on ollut korvaamatonta.

Sukututkimus on loppumaton sarka, jolle ei loppua ole näkyvissä, sik-
si on jatkuvuuden kannalta olennaista, että myös nuoret saadaan kiinnos-
tumaan sukujuuriensa tutkimuksesta. Sukuseuran toiminnan jatkumisen
kannalta on erityisen tärkeää, että tämä kiinnostus saadaan heräämään.

Elämme tällä hetkellä vaihetta, jossa pitkään, lähes seuran perusta-
misesta lähtien toiminnassa mukana olleet henkilöt haluaisivat jättää vas-
tuuta asioiden hoidosta nuoremmalle väelle. Tähän toivoisi Pekkaristen su-
vusta löywän haasteen vastaan ottajia, jotta seuran toiminta saisi uutta
puhtia toiminnan edelleen kehittämiseen.

Toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi 25-vuotis-
juhlakokoukseen lyväskylään, Savutuvan Apajalle.

Seppo Pekkarinen
Sihteeri

g
Sukuseura Pekkarinen ry:n

iäsenlehti

Toimitus: sukuneuvosto

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

Julkaisija:
Sukuseura Pekkarinen ry

Paino:
Viitasaaren Painopalvelu Oy
2004

JASENMAKSUASIAA !

Kun maksat Sukuseura Pekkarinen ry:n jäsenmaksua muista
huomioida nämä asiat:

Jäsenmaksu pitää ehdottomasti maksaa sillä viitesiirrolla
jonka sait, koska vain viite kohdistaa maksaneeksi.
Pyydä pankkiasi kirjaamaan viite.

Jos maksat muuten, pitää selitysosassa olla ehdotto-
masti nimesi ia osoitteesi, koska samannimisiä on
paljon.

Kerro tämä asia myös sukulaisillesi ja muille tutuille, jot-
ka ovat kiinnostuneita sukuseuramme jäsenyydestä.

Lehti låhetetään vain jäsenmaksun maksaneille jäsenil-
le, jos et saa lehteä, vaikka olet maksanut jäsenmaksun,
ota yhteyttä.

llmoita aina osoitteenmuutoksesta jollekin sukuneu-
voston jäsenelle.

Näin toimien kaikki ovat tyytyväisiä - kiitos !

TULE MUKAAN SUKUSEURAAN -
SUKUSEURASSA OLET YKSI MEISTÄ!

Nro 15, painos 500 kpl
llmestyy kerran vuodessa.

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

IVlarja-Liisa Pekkarinen, taloudenhoitaja
Tervassalontie 229

7131 0 Vehmersalmi
Puh. 01 7-3851 1 87

marjaliisa.pekkarinen @ nic.fi
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Savutuvalla tavataan 14.8,
Sukuseuran vuosikokous järjestetään
tänä vuonna lyväskylän maalaiskun-
nassa Vaajakoskella, jossa tapahtu-
mapaikkana on upea talonpoikais-
kulttuurikohde Savutuvan Apaja. Ko-
kous pidetään jo totuttuun tapaan
elokuun puolella, lauantaina 14,8.04.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 25
vuotta sukuseuran perustamisesta,
joten kyseessä on siten samalla
seuran neljännesvuosisataista taipa-
letta juhlistava kokous.

Kokouksen jälkeen
risteillään Päijänteellä

Kokoontuminen Savuntuvan Apajalle
alkaa jo aamupäivällä yhdentoista
kieppeissä. Kello 11.30 - 12.30 on
varattu aikaa omakustanteiseen ruo-
kailuun riihessä. Ruokailun hinta on
aikuisilta 10 euroa ja lapsilta viisi
euToa.

Varsinainen vuosikous alkaa kello
12.45 kokoustilaksi kunnostelussa
proomussa. Vuosikokoukselle on
varattu aikaa pari tuntia, jonka
jälkeen juomme sukuseuran
tarjoamat kahvit.

Kahvien jälkeen on vuorossa
alueen esittely. Savutuvan Apaja on
Apposen perheen kokoama
keskisuomalainen perinnepihapiiri,
joka toimii tilausravintolana ympäri

SAVUTUVAN APA

vuoden. Apposet ovat koonneet
Päijänteen niemelle kolmisen-
kymmentä vanhaa keskisuomalaista
talonpoikaisrakennusta ja luoneet
niiden ympärille kauniin pihapiirin.
Savutuvan Apaja on valittu Suomen
parhaaksi retkikohteeksi jo vuonna
1991.

Esittelykierroksen jälkeen siir
rymme Suomi-laivaan, joka lähtee
iltapäiväristeilylle Savutuvan Apajan
laiturista kello 15.30. Risteilyn hinta
on 11 euroa/henkilö. Risteily PäUän-
teellä kestää noin kaksi tuntia, ja
palaamme Savutuvan Apajalle.

Ilmoittautumista
tarvitaan

Laivakyydin, ruokailun ja riittävän
kahvituksen varaamista varten tar-
vitsemme tiedon kokousosallistujista
ennakkoon. Eli samassa yhteydessä,
kun ilmoittaudut mukaan kokouk-
seen, kerro osallistutko myös ruo-
kailuun jaltai Päijänne-risteilylle.
Katso ilmoittautumisohjeet oheisesta
laatikosta, ja ilmoittaudu 30.7. men-
nessä.

Sukutapaamisten yhteydessä on
ollut tapana järjestää myös pienet
arpajaiset, joilla kootaan varoja
seuran toimintaan. Toivomme, että
myös kokousosallistujat tuovat tul-

Yöksi Jyväshoviin

Majoitusta varten olemme ennakko-
varanneet Jyväskylästä Sokos Hotelli
Jyväshovista kymmenen kahden
hengen huonetta. Ennakkovaraus on
voimassa 30. heinäkuuta saakka, ja
huoneet varataan itse suoraan hotel-
lilta. Hinta kahden hengen huo-
neesta on 85 euroa ja S-etukortillä
76 euroa. Mainitse varausta tehdes-
säsi, että kyseessä on Sukuseura
Pekkarisen tekemä ennakkovaraus.
Hotellin yhteystiedot löytyvät ohesta.
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Kokoontuminen Savutu-
van Apajalle alkaa
Ruokailumahdollisuus rii-
hessä
Vuosikokous proomussa
Kahv!l
Alueen esiltely
Päijänne-risteily Suomi-
laivalla ja omaa ohjel-
maamme
Paluu Savutuvan Apa-
jalle

15.30

1 7.30

ILMOITTAUTUMISET

Järjeslelyiden takia ilmoittautumi-
set ovat välttämättömiä. llmo;l-
taudu viimeistään periantaina
30.7. NIada-Liisa Pekkariselle
Vehmersalmelta puh. 017 - 3851
187, sähköposti marjaliisa.pek-
karinen@nic.fi tai Olavi Pekkari-
selle Jyväskylään puh- Q14 - 244
008 tai 0400 4021 10.

lvlikäli tulet Jyväskylään junalla
tai linja-autolla ja tarvitset jatko-
kyyditystä Haapaniemeen, ole
yhteydessä Olaviin.

Yöpymisvaraukset tehdään suo-
raan Sokos Hotellien myyntipal-
veluun mainiten Jyväshovissa
oleva Sukuseura Pekkarisen en-
nakkovaraus. Puh. 014 - 651
430, sähköposti: sales
@ jyvaskyla.sok.fi
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lessaan tuotteita arpajaisvoitoiksi.
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Loppukesän aurinkoisena
lauantai-aamuna 2. elo-
kuuta 2003 klo 9.30 oli
Pekkarisia odottamassa
Kuopion satamassa ihan
oma laiva, M/S Salmetar.
Kellon lähetessä l<ym-
mentä oli laivan yläkan-
nelle kiivennyt jo jonniin-
moinen joukko Pekkaris-
sukuisia, ja aremmat oli-
vat asettuneet alakerrok-
seen. Laivamme oli läh-
dössä. mutta puhelimesta
sai joku tiedon, että tuli-
joita olisi, kunhan osautu-
vat satamaan. Odotettiin

kaikki kyytiin ja sitten
nokka kohti Vaajasalon
saarta Kuopion itärannal-
la.

Sää oli kaunis ja Kal-
lavesi keinutti kevyesti
Salmetarta. Menomatkalla,
vain puolen tunnin mittai-
sella, Olavi Pekkarinen
kertoili mitä laivasta näh-
tiin ja muutakin Kuopioon
liith^ää.

Alahovin laituriin
kiinnittymisen jälkeen väki
joutui kävelemään jalka-
patikassa puolen kilomet-
rin verran viinitilalle. Siellä

olivat odottamassa jo au-
tokyydillä tulleet. Vaaja-
salon saareen on tieyhteys
Vehmersalmen tieltä ja
samalla saa lossikyytiä,
joten kaikki kokoukseen
tulijat saivat nauttia vesi-
kyydistä.

Aluksi viihdyftivät
Ake ja Vili

Pekkarisen lauluilla. Sa-
malla he lahjoittivat läs-
näolUoille'Tatu Pekkari-
sen tektejä Iauluihin" -
CD: n.

Vuosikokous sujui
leppoisissa merkeissä Ulla
Luukkosen Joensuusta
toimiessa puheenjohtaja-
na ja Seppo Pekkarisen
Leppävirralta merkitessä
muistiin kokousasiat. Läs-
näolijoiksi kirjattiin 39
osanottajaa. Tiliasiat kä-
siteltiin ja vapautettiin
vastuusta tilivelvolliset.
Seuraava kokoontuminen

Kokousta johti Ulla Luukkonen Joensuusta ja asiat
kirjasi muistiin sukuseuramme sihteeri Seppo Pekka-
rinen Leppävirralta.

Kuopiossa Alahovin viinitilalla järjestetyssä kokouk-
sessa oli mukana kaikkiaan nelisenkymmentä Pekka-
ris-sukuista.
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Lounaalla aloitettiin ja sen
aikana saapui vielä pitkä-
matkalaisia. Ruokailun ai-
kana viihdyttivät meitä
Ake ja Vili Pekkarinen Tatu

t
Viimekesäiseen sukukokoukseen osallistuneet pääsivät tutustumaan viininvalmistuksen satoihin Alahovin vii-
nitilan isännän Risto Hallmannin (vas.) opastuksella.

Pekkariset viinin alkulähteillä
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onkin sitten jo 25:s ja jon-
kinlaisen juhlallisuuden
paikka.

Sukuneuvoston ero-
vuoroiset: Hanna Pekkari-
nen/ Raija Fogelholm,
Helge Pekkarinen valittiin
jatkamaan. Matti J. Pek-
karinen halusi luopua ja

hänen tilalleen valittiin
Raija-Liisa Flink Leppävir-
ralta.

Jäsenmaksu vahvis-
tettiin entisen suuruisena,
10 euroa ja lehden tuki-
maksuksi 2 euroa.

Kokouksen päätteeksi
juotiin kahvit ja pidettiin

arpajaiset. Palkintoja oli-
vat lahjoittaneet suku-
seuran jäsenet, mistä kii-
tokset vielä kaikille. lat-
kossakin olisi kiva saada
jotain pientä arvottavaa
kokouksiin kassan kartut-
tamiseksi!

Viinivalmistus
kiinnosti

Seuraavana olikin sitten
vuorossa mielenkiintoinen
osuus, pääsimme tutus-
tumaan viininvalmistuksen
saloihin talon isännän
Risto Hallmannin opastuk-
sella. Kysymyksiä esitettiin
runsaasti ja vastauksia
saatiin. Tuotantotiloihin
tutustumiskierroksen jäl-
keen viinipuotiin muo-
dostuikin jo jonoa, kun
monet halusivat ostaa

tuotteita ja vielä kysellä li-
sää.

Elokuinen iltapäivä
hujahti kuitenkin nopeasti.
Sukuseuran jäsenillä riit-
tää kyllä mielenkiintoista
keskusteltavaa pitemmäk-
sikin aikaa aina kun tava-
taan. Laivakyyti oli kuiten-
kin tilattu hakemaan ko-
kousväki pois viinitilalta
klo i6.00, joten kesken-
eräiset jutut oli siirrettävä
kesän 2004 tapaamiseen.

Näkemisiin siellä,

Marja-Liisa Pekkarinen
Tervassalo

Vehmersalmi

Kuvat:
Markku Pekkarinen

Parantala
ÄänekoskiAke (vas.) ja hanurilla säestänyt Vili Pekkarinen esit-

tivät Tatu Pekkarisen teksteihin tehtyjä sävellyksiä.

Pekkarinen-nimestä
Sukunimen kåyttö oli Itä-
Suomessa yleistä ja niin
Pekkarinen-nimikin oli tuttu
varhaisista ajoista lähtien.
LänsFsuomessa tilanne oli
toinen. Siellä vanhoissa
asiakirjoissa käytettiin usein
henkilöistä etunimen lisäksi
patronyymiä. Se muodos-
tettiin liittämällä isän tai äi-
din etunimeen sana poika
tai q är. Lisäksi voitiin etu-
nimen ja patronyymin lisäk-
si merkitä asuinpaikka,
esimerkiksi talon nimi.
Patronyymeistä luovuttiin
1800-luvun loppupuolella,
tilalle tulivat sukunimet ja
näin tapahtui viimeistään
1920-luvulla lakisääteisesti.
Esimerkki tällaisesta patro-
nyymin muuttumisesta su-
kunimeksi löyw Pekkari-
nen-nimenkin kohdalla.

Sukuseura Pekkarisen
arkistossa on vuodelta 1981
Heikki Aarre Pekkarisen lä-

hettämä sukutietoilmoitus.
Hän on synfynyt
11.10.1935 Leivonmäellä.
Puoliso on lrmeli l\4ailis
Pölkki s. 74.01.7942 e-
maten Leivonmäellä. Per-
heellä on poika Ami Aarre s.
25.04.1968. Perheenpään
isä on Toivo Pekkarinen ja
äiti Bertta Pekkarinen. Näitä
Pekkarisia el onnistuttu
liittämään Keski-Suomen,
Pohjois-Savon eikä Pohjois-
Karjalan Pekkarisiin. Tämän
hetkisen tiedon mukaan
näiden Leivonmäen Pekka-
risten tarina on seuraava:

1800-luvun alussa asui
nykyisen Leivonmäen pitä-
jän Havumäen kylässä n:o
1 Bertula nimisellä veroti-
lalla (1/16 manttalia) Gus-
taf Pettersson (Pekanpoika)
s. 16.05.1833 ja vaimo Ce-
cilia Johansdotter (Juhon-
tytär) s. 18.10.1828. Heillä

oli lapsia mm. Gustaf Gus-
tafsson s.25.03.1860.

Vuonna 1890 nimi on
saanut muodon Kustaa
Kustaanpoika. Viisi vuotta
myöhemmin, 1895 henki-
kirjan mukaan talon nimi on
Pekka, omistaja Aron Karl-
stedt ja Kustaa KustaanpoF
ka on nyt nimeltään Kustaa
Pekkanen, itsellinen. Kun
sitten siirrytään vuoteen
1900 talon nimi on Pekkari-
nen ja niin on Kustaakin
saanut uuden sukunimen
Pekkarinen. Pekkarinen nF
minen talo on edelleen Lei-
vonmäellä. Leivonmäen
kirjassa (toimittaja Janne
Vilkuna, 1981) on sivulla
284 kolme kuvaa Pekkari-
nen talosta. Kuvat ovat eri
vuosilta: 7925-27, 1960-
Iuvulta ja 1970-luvulta.
Pekkarisia ei kuitenkaan
talossa asu.

Kustaa Pekkarinen s.
1860 asui Havumäen kyläs-
sä itsellisenä, metsän-
vaftUana ja torpparina. Hä-
nellä lapsia mm. Toivo Emil
s. 30.03.1901 ja tällä vaimo
Bertta Pylvänäinen s.
22.06.1905. Tämän per-
heen lapsia taas olivat:
Veikko Armas s,
78.04.7927; Suune Aatto s.
12.08.1928; Anna Liisa s.
06.07.1930; Pentti Kauko s.
05.03.1934 ja Heikki Aarre
s. 11.10.1935.

Tässä olivat siis Heikki
Aarre Pekkarisen esivan-
hemmat. Kustaa Kustaan-
pojasta tuli tämän suku-
haaran ensimmäinen Pek-
karinen nimen omaava su-
vun jäsen.

Lauri Pekkarinen
Helsinki
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Uusi sukuneuvoston jäsen :

Perheelle ja suvulle
kannattaa antaa aikaa
Olen Raija-Liisa Flink. Asun mieheni kanssa Pohjois-
Savossa, Leppävirran kirkonkylän taajamassa. Lapset,
Piia (25 v., teologian maisteri) ja Heli (21 v, tekn. yo) ovat
jo lähteneet omille teilleen. Työskentelen Leppävirran
kunnan koulutoimessa toimistosihteerinä.

lsäni, Pentti Veljes Pekkarisen (1926-1990) suku
on Pohjois-Savosta Räsälän kylän Kielualta. Jo isäni
kautta aloin kiinnostuin sukujuuristani, hänhän oli muka-
na sukuneuvostotyössä, oli mukana jo perustamisvai-
heessa. Hänelle yhteydenpito sukulaisiin tuntui olevan
tärkeää. Hänen kuolemansa jälkeen tuli sellainen tyhjä
olo, ajatellen juuri kaukaisimpia sukulaisia. Ajaltelin itse,
että mitähän, jos minäkin lähtisin mukaan sukutapaami-
siin. Ja kun sain lähdettyä, en ole sitä katunut.

Annan suuren arvon teille sukumme aktiivihenki-
löille, heislä erityisesti minulle läheisimmälle, sukuneu-
voston kunniajäsenelle Maija Pekkariselle, siitä arvok-
kaasta työstä, jonka olette tehneet sukututkimisen sekä
yhteistapaamisten ja julkaisujen parissa. Sukuseuran
julkaisemat kirjat ovat olleet minullakin ahkerassa käy-
tössä, samoin lehti tarkkaan luettu.

Sukututkimus, sukutapaamisel sekä yhteydenpito
sukulaisiin, kaukaisimpiinkin, on mielestäni nykyihmisel-
lekin antoisaa, koska monella meillä lähisuku on pieni ja
elämä muutoinkin on "liikkuvampaa" kuin ennen. Aina
meillä on opittavaa edelliseltä sukupolvelta, vaikka yh-
teiskuntamme olisi kuinka kehittynyt tahansa. Käytettä-
vissä olevasta ajastamme on kova kilpailu eri intressita-
hojen kesken, mutta perhe ja suku ovat mielestäni kui-
tenkin sellainen voimavara, jolle kannattaa antaa aikaa -
on aina kannattanull

Aurinkoista kesää kaikille sukulaisille ja tapaami-
s n

Raiia-Liisa Flink
raiia-liisa.tlink@ leppavirta.f i

Leppävirta

Leppävirtalainen Raija-Liisa Flink on sukuneuvoston
tuorein jäsen.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2004

Vuosi 2004 on sukuseuran 25. toimintavuosi.

Kuluvan vuoden sukukokous pidetään Vaajakoskella 14.
elokuuta. Kokousjärjestelyistä vastaavat Markku Pekkari-
nen Aänekoskelta ja Olavi Pekkarinen Jyväskylän maa-
laiskunnasta.

t

Julkaistaan Pekkarinen-lehti, joka hoitaa tiedo-
tusta ja yhteydenpitoa sukuseuran jäsenille.
Lehteen ovat tervetulleita myös jäsenten omat
kirjoitukset ja mielipiteet.

Vuosikokous Savutuvan Apajalla Jyväskylän
maalaiskunnan Vaajakoskella 14. elokuuta.

Sukututkimustyötä jatketaan ja pyrilään saa-
maan mukaan uusia sukututkijoita. Sukututki-
mustyöryhmän toimintaa kehitetään.

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

Jalketaan jäsenhankintaa.

Valitaan edustus Sukuseurojen Keskusliittoon.

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

v

Talousarvioesitys vuodel le 2004

2004 2003Varsinainen toiminta:
Hallinto ja toiminta:
Tuotot

Tarvikemyyntituotot
Kulut

Arkistovuokra
Kirjanpitopalvelut
Pankkipalvelut
Postipalvelut
Toimistotarvikkeet
Kokouskulut
Huomionosoitukset
Jäsenmaksut keskusseuralle
Sukuviestit hallitukselle

Pekkarinen-lehti:
Tuotot

Tukimaksut
Kulut

Palkkiot
Painatus yms. kulut

Varainhankinta:
Tuotot

Jäsenmaksut
Arpajaiset

80,00 64,00

300,00 308,00

-50,00
-140,00

-70,00
-150,00

-30,00
-700,00

-50,00
-185,00
-210,00

-450,00
-400,00

'1700,00

80,00

48,80
134,20
63,07

128,78

589,29

185,00
209,00

-375,00

1670,00
68,00

20.65

2130,65
1809,75

409,71

Sijoitus- ja rahoitustoiminta:
20,00

Tulot 2180,00
Menot 2435,00
Yli-/alijäämä -255,00

Varsinainen toiminta
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Matti Pekkarisen muistolle
Tammikuun lopulla tuli
viesti IVlatti Pekkarisen
kuolemasta. tVatti syntyi
Kivijärvellå 9.8.1918 ja oli
kuollessaan 85 vuoden
ikäinen. Hän osallistui
molempiin sotiin ja haa-
voittui kaksi kertaa.
Toimittuaan poliisina ja

metsåtyönjohtaiana hänet
valittiin Korpilahden seu-
rakunnan suntioksi. Tätä
tehtävää hän hoiti eläk-
keelle siirtymiseensä asti.
Luonteeltaan avoimena,
ystävällisenä ja elämän
myönteisenä ihmisenä
hänestä tuli pidetty seura-
kunnan palvelija-

lvlatti oli aina valmis
auttamaan toisia heidän
asioissaan ja ongelmis-
saan. Työnsä ohella hän
osallistui myös useiden
järjestöjen toimintaan. Yh-
dessä Ainon kanssa hän
oli perustamassa Korpi-
lahdelle mm. partiolaisten
toimintaa ja oli pitkään
Keski-Suomen partio-

laisten hallituksessa. So-
tainvalidityössä ja sota-
veteraanjen järjestössä
hän oli alusta saakka mu-
kana.

Matin musikaalisuus
vei hänet kirkkokuorotoi-
mintaan ja myös sotavete-
raanikuoroon. Mattista

viuluineen tuli myös Kor
pilahden pelimannien
kantavia voimia.

Sukuseuraamme lvlatti
ja Aino liittyiväl vuonna
1980. Ivlatti toimi sukuseu-
ramme hallituksessa yli 20
vuotta ja osallistui muu-

Olavi Pekkarinen

Sukuseuran hallinto ja yhteystiedot
Puheenjohtaja:
Helge Pekkarinen
Varapuheenjohtaja:
Kauko Pekkarinen
Sihteeri:
Seppo Pekkarinen
Taloudenhoilaja:
tr/arja-Liisa Pekkarinen

Kunniajäsenet:
Maija Pekkarinen
Lauri Pekkarinen

Professorintie 8 A g

KP2

Valkamantie 27 d

Tervassalontie 229

Tupavuori 1 B 28
Tinatie 2 A 5

03300 Helsinki

43300 Kannonkoski

71460 Paukarlahti

71310 Vehmersalmi

09-483 858

014-457 125

040-510 5331

017-385 1 1 87

017-623 209

Jäsenet:
Helena Pekkarinen-Väkeväinen yrittäjäntie 8
Ivlarja-Leena Salmi Hinaajakatu 6 C 36
olli Pekkarinen [/]y ytie 16A23
Eino Pekkarinen Saihokatu 1 A 18
Hanna Pekkarinen Kalalammintie 191
l\4arkku Pekkarinen Pirttiläntie 9
Raija Fogelholm Myhkyrinkatu 4 B 23
Pentti Pekkarinen Riihipellontie 14
Olavi Pekkarinen Saharisentie 15 C 5
Baija-Liisa Flink llonantie j

017-530 203
014-244 008

050-357 6928
0400-402 1 r 0

80230
15140
90500
40630
43300
44190
70100
77700
40270
79100

Joensuu
Lahti
Oulu
Jyväskylä
Kannonkoski
Parantala
Kuopio
Rautalampi
Palokka
Leppävirta

050-341 0846
040-535 8023
014-253 429
014-453 271
014-583 448

00570 Helsinki
00440 Helsinki

09-684 8954
09-562 414

0400-165 389

toinkin aktiivisesti seu-
ramme toimintaan. Matin
huumorin höystämät pu-
heenvuorot ja mielipiteet
seuramme kehittämiseksi
tulivat tutuiksi mukana ol-
leille ja osoittivat, että vai-
keitakin asioita voidaan
käsitellä myönteisessä ja
huumorin sävyttämässä
hengessä.

Kun IVlatti sairautensa
vuoksi parina viime vuon-
na ei voinut osallistua ko-
kouksiimme, jäimme kai-
paamaan entistä kokous-
ilmapiiriä ja monet kyseli-
vät, että mitähän Korpi-
lahden Ainolle ja lvlatille
mahtaa kuulua.

lvlattia hänen viimei-
sellä matkallaan helmikui-
sena pakkaspäivänä oli
saaltamassa Korpilahdella
runsaslukuinen joukko su-
kulaisia ja ystäviä.

rt

050-553 3098
040-735 2630
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"Opasteita" suku-
k of en luk iia e
Pekkaristen sukukirjoja on julkaistu neljä kappaletta. En-
simmäinen Sukukirja ilmestyi vuonna 1985 ja neljäs
vuonna 1999. Kattavin suvun selvilys on sukukirjassa lll
vuoteen 1850 asti ja siinä on suvun jäsenet "korvamer-
kitty" numeroilla sukuhaaroittain. Sukukirjassa lV on py-
ritty noudattamaan samaa numerointisysteemiä.

Sukukirjoissa lja ll on yksittäisten sukuhaarojen
esittelyjä. lvliten nämä sukuhaarat liittyvät sukukirjoissa
lll ja lV esitettyihin, se on tämän "opasteen" tarkoitus.
lvlerkitsemistapa on lyhyyden vuoksi seuraava: sukukir-
jan numero/sivu, suvun jäsenen numero.

(Ti1a osoitetarralle)

1926 kuuluvat Räsälän Pekkarisiin (lllhz4 n:o 1.5.3.8.5.,
Paavo s. 1838, tämän Paavon poika on August s. 1869).

Sivulta 40. Veikko Pekkarinen: Poh jois-Karjalan sukuhaara.
Antti s. 1840 (1841) (lll/171 ; lvl221 , n:o 2.6.1.7.5.); Niilo s.
1847 (1111169; lV1217, n'.o 2.3.7.7.4.\i Antti s. 1910 (1Vi219,
n:o 2.3.7.7.4.14.4.); Jussi s. 1881 (lV/219, n:o 2.3.7.7.4./4;
Juho s. 1894 (\V1227, n§ 2.7.1.5.2./13)i Otto Allan s. 1895
(lll/173i lV/224, n:o 2.7.1.5.1.1.); Juho Lennar s. 1895
(lV 1225, n:o 2.7.1.5.1.2.12)i Juho s. 1866 (llll173; lV 1223,
n:o 2.7.1.5.1.1.).

Sukukirja ll
Sivulta 5. Martta Laitinen: Lammin Pekkariset, Räsälän su-
kuhaara (lll/121 , n:o 1 .2.4.5.) Erityisesti esillä Aaro
0llinpoika s. 1874 (11V122, n:o 1.2.4.5.6.9c.).

Sivulta 17. Lauri Pekkarinen: Tuusniemen Pekkarisia. Kat-
so sukukirja I sivulta 36. Lisänä Tahvo Pekkarinen s. 1758,
joka kuuluu Pohjois-Karjalan sukuhaaraan (lll/175, n:o 2.9.)
Paavo Pekkarinen s. 1740 (1739) on Murtolahden sukuun
kuuluva (lll/99, n:o 1.1.)

Sivulta 21 . Pirkko Pekkarinen ja Tuomo Untinen: Kinnulan
sukuhaara Paavo l\4atinpojan s. 1731 jälkeläiset (lll/75;
lvi51, n:o 1.3.).

Sivulta 37. Eliisa Pekkarinen: Kasurilan Pekkarisia. Tahvo
s. 1746 (lll/88, n:o 1.3.3.) ja Paavo s. 1784 (lll/88, n:o
1.3.1.1.1.).

Tarkennuksia

Tietojen lisääntyessä ja tarkentuessa myös korjauksiin on
aihetta. Näin Juurikkamäen Pekkaristen kohdalla l\4ikon
poika Heikki, joka rippikirjan mukaan on syntynyt 1759
(lll/92, n:o 1 .1-5.; lV/78), lienee Jänissalosta Maaningalle
siirtyneiden Pekkaristen kantaisä. Juurikkamäestä Heikki
siirtyi Kuopioon polttimon rengiksi, sitten lin piläjän Karja-
lan kylään, palasi Kuopion pappilan rengiksi ja siirtyi sieltä
ilmeisesti Jänissaloon rengiksi ja myöhemmin torppariksi
Lamminkannas-nimiseen paikkaan. Tämä selitys vaikultaa
synlymäaikaerosta huolimatta (1764) todennäköisemmältä
kuin se, että Heikki olisi tullut Jänissaloon Juuan Ahmovaa-
rasta (11U165, n:o 2.1.3.; lV/214). Heikin pojista Heikki s.
1795, edellä olevan mukaan n:o 1 .1 .5.1 ., oli Maaningalla,
samoin Mikko s. 1798, n:o 1.1.5.2.. Pojista Paavo s. 1801,
n:o 1.1 .5.3., oli alkuun myös l\4aaningalla, mutta muutti v.
1855 Lapinlahdelle.

Tuusniemen Kojanlahdessa asuneen Paavo Pekkari-
sen s. 1786 alkuperää ei ole toistaiseksi voitu selvittä
(llll131)V 1207\. Nyt on tullut esille, että em. alueella Tuus-
niemellä on esiintynyt sukunimien kirjoittamisessa sekaan-
nusta, joskus Pekkonen on kirjoitettu Pekkariseksi. Asiaa ei
ole voitu varmistaa Paavon kohdalla.

iri

Sukukirja I

Sivulta 5. Veikko Pekkarinen: Leppävirran sukuhaara al-
kaen Matti Pekkarisesla s. 1787 on Räsälän Pekkarisia
(lll/128, n:o 1 .5.9d.)

Sivulta L l\4aija Pekkarinen: Vehmersalmen suku, Rä-
sälän Pekkarisia, erityisesti esillä Paavo Paavonpoika
Pekkarisen s. 1787 perilliset (llU121 , n:o 1 .2.4.5.i
wt167]-.

Sivulta 13. Helge Pekkarinen: Nilsiä-lvluuruvesi suku-
haara. Tahvo Niilonpoika s.1698 (1697) on Murtolahden
Pekkarisia (lll/100, n:o 2; llllSzi llll84; lV 1123)-

Sivulta 16. Veikko Pekkarinen: Lapinlahden sukuhaara.
Edellä esitetyn olettamuksen mukaan kyse on Juurikka-
mäen Pekkarisista (lll/92; lYl78, n:o 1 .1.5.3.).

Sivulla 20- Tuomo Untinen: Vanhan Viitasaaren Pekka-
risista. Kalso Keski-Suomen Pekkariset sukukirja lll ja
tv.

Sivulta 23, Eliisa Pekkarinen: Kasurilan Pekkariset
(lll/85-88; n:o 1, 1.3., 1.3,1., 1.3.1.1., 1.3.1.1.1. ja
1.3.1.1.1.5.)

Sivulta 28. Malti Pekkarinen
(lll/88, n:o 1 .3.1.1 .1 .1 .)

Tiedot liittyy Kasurilaan

Sivulta 33. Helvi Pekkarinen: l\4aaningan Pekkarisia.
Paavo s. 1770 (llll125, n:o 1.5.4.); Tah\vo s. 1814
(lll/126, n:o 1.5.4.9b., muutti Maaningalle v.1879); Heikki
s. 1812 (11U126, n:o 1.5.4.9a.); N4ikko s. 1806 (lll/126,
n:o 1.5.4.7.\i tvlatti s. 1810 (llli126, n:o 1.5.4.8.). Edellä
mainitut ovat Räsälän Pekkarisia. Heikki s. 1764 (lll/92;
lV/78, n:o 1.1.5.); Heikki s. 1795 (lll/92; lVl78, n:o
1.1 .5.1 .) ja Paavo s. 1801 (lll/92; lV/78, n:o 1 .1 .5.3.).
Nämä lienevät Juurikkamäen Pekkarisia. Salomon s.
1878, kuuluu Bäsälään (llli 126, n:o 1.5.4.8.6., Taavetin
poika); Nlikko s. 1791 samoin kuuluu Räsälän Pekkari
siin (lll/124, n:o 1 .5.3.2.)

Sivulta 36. Lauri Pekkarinen: Tuusniemi ja Mikkeli. Mik-
ko s. 1720 (lll/92, n:o 1.1.;lVl75) Juurikkamäen Pekka-
risia; Niilo s. 1773 kuuluu lvludolahden Pekkarisiin
(lll/103, n:o 2.2.9c.\; Paavo s. 1786 on lisäyksenä Tuus-
niemen Pekkarisiin (lll/131; lV/205). Mikkelin alueen
Pekkariset: August s. 1869, Kalle s. 1900 ja Vilho s. Lauri Pekkarinen

Helsinki


