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lä vuosia

5 Kutsu Kannonkoskelle
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10 Eeno pakinoi ilestään...

1 1 .. .ja Olli hevosista

12 Lakomäen historiaa

1 4 Toiminta ja tilit

1 6 Kirjoituskilpailu suvusta

Ilahduttavaa on todeta myös ul-
komailla asuvien Pekkaris-sukuisten
lisääntynyt kiinnostus juuriaan koh-
taan. Monet ulkomallla asuvista su-
kuun kuuluvista ovat löytäneet suku-
seuran kotisivujen kautta. Internet -
yhteyksien yleistyessä mahdollisuu-
det mm. sukututkimustietojen löy-
tämiseen ovat huomattavasti helpot-
tuneet. Kotisivujen kehittämiseen py-
rimme panostamaan tulevaisuudessa
yhä enemmän voidaksemme pa-
remmin tiedottaa sukuseuran tapah-
tumista ja toiminnasta niin jäsenille
kuin muillekin asiasta kiinnostuneille,
täällä kotimaassa kuin myös ulko-
mailla.

Hyvää kesän jatkoa

Seppo Pekkarinen
Sihteeri

Tarinat talteen

Kuinka moni onkaan harmitellut sitä,
ettei suvun vanhimpien tarinoita
enää muista tai että niitä ei koskaan
tullut kirjattua muistiin. Harvoin van-
ha ihminen ottaa itse nauhurin kä-
teensä ja alkaa kertoa. Tarinat kun
vaativat kuunteluaa tai kyselijää.

Sukuseura haluaa kannustaa su-
kuun ja perheeseen liitwien tietojen
tallentamista julistamalla kirjoituskil-
pailun teemalla "Pekkaristen parhaat
pakinat". Teema on kaikkineen va-
paa, joten mukaan kelpaavat kaiken-
laiset tuotokset. Koko kilpailun idU
on se, että tarinoita, niin historiaa
kuin nykypäivääkin saadaan koottua
talteen. Kilpailuohjeet löywät leh-
den takasivulta.

Väitöskirja
ortopediasta
Kinnulasta kotoisin oleva lääketie-
teen lisensiaatti Tarmo Pekkari-
nen (s. 1975) on väitellyt tohto-
riksi Oulun yliopistossa. Ortopedi-
an alaan kuuluvan englanninkieli-
sen väitöskirjan otsikko kuuluu
suomennettuna "Steriloinnin ja eri
kantaja-aineiden vaikutus luu
morfogeneettisen proteiini
(B14P) luuta tuottavaan ominai-
suuteen".
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Sukuseura Pekkarinen ry:n

iäsenlehti

Nro 1 6, pajnos 500 kpl
llmestyy kerran vuodessa

Jäsenmaksu: 10 euroa
Vapaaehtoinen lehtimaksu
2 eurca
Tilinumero:
SP Optia 460021 - 291386

Toimitus: sukuneuvosto

Päätoimittaja:
llanna-Kaisa Pekkarinen
Kalalammintie 1 91
43 300 Kannonkoski
p. (o14t 453 271
050 5533 098
hanna.pekkarinen @vokotus.f i

Kotisivut:
http://koti.mbnet.f i/spek/suku/

Paino:
Viitasaaren Painopalvelu Oy
2005

Sukuseura Pekkarinen ry:n sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
pidetään Lakomäen Metsäkartanossa Kannonkoskella

lauantaina 13.8.2005 kello 14.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään sukuseuran sääntöjen määräämät asiat.

Sukuneuvoston kokous pidetään kokouspaikalla
sukuseuran vuosikokouksen jälkeen.

KOKOUSKUTSU

TEBVETULOA!
Sukuneuvosto

Sukututkimuksen
suosio voimistuu

Sukututkimus ja kiinnostus omia su-
kujuuria kohtaan kasvaa Suomessa,
näin myös meidän Pekkarinen-
sukuisten keskuudessa. Kulunut vuo-
si on tuonut runsaasti uusia jäseniä
sukuseuraan. Sukukirjojen kysyntä
sekä yhteydenotot sukutietoihin liit-
tyvissä asioissa ovat myös lisäänty-
neet.

Tavataan sukuseuran vuosikoko-
uksessa Lakomäen lY etsä ka rta nolla,
Kannonkoskella.

Julkaisiia:
Sukuseura Pekkarinen ry
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Minun uusi
perheeni

Tapasin malilaisen herra Togolan
vuonna 2000 vieraillessani Tsadissa
Saharan autiomaan eteläpuolella,

. -rin tutustumassa UNICEFin toimin-
Yan ;a vrerarmme Kanoessa e,

kaupungissa Tsadin itä- ja eteläosas-
sa. Matkat olivat pitkiä ja kestivät
koko päivän, joten matkojen aikana
oli aikaa keskustella monista asioista.
Autossa, jossa matkustin, oli herra
Togolan ja minun lisäkeni kaki
muuta suomalaisnaista. Jossain vai-
heessa me naiset olimme kaivaneet
esiin kuvat omista perheistämme ja
esittelimme lapsiamme ja puolisoi-
tamme herra Togolalle. Kun suoma-
laisperheet oli käyty läpi, kysyin her-
ra Togolalta, millainen perhe hänellä
oli. Isäntämme kääntyi rauhallisesti
katsomaan meitä takapenkkiläisiä ja
aloitti oman kertomuksensa malilai-
sesta perheesään sanoilla: "Minun

- -rheeseeni kuuluu noin sata hen-
trEer"

Kun nyt kirjoitan ensimmäisen ker-
ran Pekkarinen-sukulehden sivuille,
minulla on yhtä hengäsqiftävä tunne
kuin kuullessani herra Togolan mää-
ritelmän omasta perheestään; ttillä
hetkellä minun perheeseeni kuuluu
lähiperheen lisäksi 196 sukuseuran
jäsentä, jotka edustavat vielä mo-
ninkeftaista Pekkaristen joukkoa.
Sukuseuran kannalta on ilahdutta-
vaa, että maksaneiden jäsenien
mäårä on viime vuonna lisääntynyt
26: lla jäsenellä! Sukuseuran tavoit-
teenahan on pitää yhteyttä Pekkari-
sen suvun eri haarojen välillä, tutus-
tuttaa suvun jäseniä toisiinsa ja
hankkia ja koota tietoja suvun ja sen
jäsenten vaiheista. Sen vuoki kan-
nattaa aina muistuttaa lähipiiriään

Hauskat tapahtumat ja hyvät jutut
naurattavat tämän päivän lukijaa sii-
nä kuin tapahtumaan osallistunutta
aikanaan. Älkaa siis hypätkö kirjoi-
tuskilpailuilmoituksen yli toisaalla
lehdessä!

Sukuneuvoston kokouksessa kesällä
2004 tehtiin sukuseuran kannalta
merkittävä päätös: Sukuseura Pekka-
rinen eroaa Sukuseurojen keskusliit-
to ry:stä. Keskusliitolle maksettu jä-
senmaksu suunnataan nyt oman su-
kuseuran toiminnan kehittämiseen.
Toinen suuri asia, jota kokouksessa
käsiteltiin, oli ehdotus yhtenäisen
sukukirjan kokoamlsesta aikaisem-
min julkaistujen Pekkaristen sukukir-
ja I - IV tietojen perustella ja tietoja
täydentämällä. Tehtyjen selvitysten
perusteella sukuseura ei toistaiseksi
aloita uuden sukukirjan tekemistä.
Sen sijaan sukuseuran nettisivuja
kehitetään ja tiedottamista niiden
kautta parannetaan.

Pitkäaikainen sukuseuran puheen-
johtaja Helge Pekkarinen ilmoitti
avatessaan vuoden 2004 sukukoko-
uksen, että hän vetäytyy puheenjoh-
tajan tehtävästä ja sukuneuvoston

jäsenyydestä. Esitän koko sukuseu-
ran puolesta sydämelliset kiitokset
Helgelle hänen arvokkaasta työstään
sukuseuran hyväksi. Sukuneuvosto
on nimittänyt Helgen Sukuseura
Pekkarisen kunniajäseneksi.

Helge on sukuseuran perustajajäsen
kuten toinenkin sukuseuran kunnia-
jäsen l'4aija Pekkarinen. Helge ja
Maija ovat viettäneet syntymäpäivä-
juhlia keväällä, kun Maija täytti 90-
vuotta ja Helge 8o-vuotta. Kaikki su-
kuseuran jäsenet lähettävät lämpi-
mät onnittelut päivänsankareille!
l4aijan ja Helgen syntymäpäiväjutut
voitte lukea toisaalta tästä lehdestä.

Tämän vuoden sukutapaaminen on
lauantaina 13.8.2005 Lakomäen
Metsäkaftanossa Kannonkoskella.
Odotan sitä kovasti - ja samalla ote-
taan tapaamisesta valokuva ja lähe-
tään se herra Togolalle!

Kirsi Suokas
puheenjohtaja
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osallistumaan su-
kuseuran toim;n-
taan ja ilmoitta-
maan uudet Pek-
kariset sukukir-
jaan. lt4yös oman
perheen tapah-
tumia kannattaa
tallentaa suku-
seuran arkistoon,
sillä tämän päi-
vän arki on huo-
misen historiaa.
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Professori emerita Maija Pekkarinen 90 vuotta
N4aija Pekkarinen syntyi
20.5.1915 Kuopiossa. Hän
pääsi ylioppilaaksi Kuopion
q töIyseosta vuonna 1936
ja valmistui vuonna 1942
kotitalousopettajaksi Jär-
venpään kotita lo u so petta-
jaopistosta. Hän toimi Kar
jalan Marttapiiriliiton kotita-
louskonsulenttina vuosina
1942-7950. Maija opiskeli
työn ohessa ja valmistui
ensin vuonna 1952 maa- ja
metsätaloustieteiden kandi-
daatiksi ja vuonna 1958 li-
sensiaatiksi. Tohtorinväitös-
kirja valmistui vuonna
1962. lYaija toimi Helsingin
yliopiston palveluksessa
vuodesta 1950 edeten as-
sistentista aina vt, profes-
soriksi saakka. Eläkkeelle
hän jäi vuonna 1981 apu-
laisprofessorin virasta.

MaUa on hoitanut elämänsä
aikana lähes kolmeakym-
mentä kotimaista ja kan-
sainvälistä luottamustehtä-
vää mm. lYarttaliiton val-

tuuskunnassa ja hallituk-
sessa 24 vuotta, Suomalai-
sen Konkordia-liiton pu-
heenjohtajana 22 vuotta
sekä FAO:n kotitalousryh-
män hallituksessa 14 vuot-
ta. Luottamustehtävien hoi-
tamisesta hän on saanut
kunniajäsenyyden seuraa-
vissa yhdistykissä: lYartta-
liitto, Suomalainen Konkor-
dia-liitto, Kotitalousopettaji-
en liitto, Ravitsemustera-
peuttien yhdistys sekä Koti-
taloudenkandidaattien yh-

distys. Lisäksi hänelle on
myönnetty Suomen Valkoi-
sen Ruusun ritarikunnan I
luokan ritarimerkki ja Maft-
taliiton kultainen ansio-
merkki.

Sukuseuratyö on ollut lähel-
lä Maija sydäntä seuran pe-
rustamisesta lähtien. Hän
oli perustamassa sukuseu-
raa Kuopiossa vuonna
1979, jolloin hänet valittiin
sukuneuvoston jäseneksi.
Seuraavana vuonna hänes-
tä tuli varapuheenjohtaja ja
vuonna 1982 puheenjohta-
ja. Hän erosi puheenjohta-
jan tehtävistä vuonna 1991
ja seuraavana vuonna hä-
net valittiin seuran kunnia-
jäseneksi. I\4aija on osallis-
tunut liki kaikkiin vuosiko-
kouksiin ja sukupäiviin,

esiteltiin mm. hänen koti-
seutunsa Vehmersalmen
Pekkarisia. Oman sukuseu-
ran lisäksi Maija on ollut
Sukuyhteisöjen tuki ry:n
hallituksen toiminnassa
mukana vuosina 1981-
1988.

Maija on edelleen hyväkun-
toinen ja vireä, Itse hän
keftoo hyvän kuntonsa sa-
laisuudeksi säännölliset
elintavat, hyvän ravitse-
muksen, liikunnan mm.
kuntosalin ja sauvakävelyn,
hyötyliikuntaa unohtamatta
sekä lukuisat harrastu
kuten esimerkiksi lvla

Zonta-kerho, Kulosaaren
seurakunnan perheen-
emännät, konsertit, lukemi-
nen ja tietenkin yhdessä
Aino-sisaren kanssa hankit-
tu, lapsuudenkodin Kieluan
lähellä oleva kesämökki.

Helena Pekkarinen
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Varatuomari Helge Pekkari-
nen saavutti helmikuussa
80 vuoden iän. Hän on syn-
tynyt 27.2.1925 Nilsiän
Murtolahdessa. Hän on
toiminut muun muassa val-
tiovarainministeriön tarkas-
tajana ja esittelijänä, laki-
miestehtävissä Helsingin
kaupungin palveluksessa
sekä kaupungin lakimiehe-
nä vuodesta 1983 eläkkeel-
le siirtymiseensä 1988 asti.

Helge Pekkarinen on ollut
sukuseuramme jäsenenä
vuodesta 1979 ja myös
alusta pitäen yhdistyksen
toiminnassa mukana. Su-
kuneuvostossa hän oli 1991

- 2004 ja sukuseuran pu-

heenjohtajana 2001
2004. Sukuseuran edusta-
jana Sukuseurojen keskus-
liitossa hän qn ollut yli 10
vuoden ajan. Ansioistaan
sukuseuran hyväki hänet
nimitettiin seuran kunniajä-
seneksi viime kesän vuosi-
kokouksessa.

Helge on sukuseurassamme
erityisesti paneutunut suku-
tutkimukseen. Jo ensim-
mäisessä vuonna 1985 jul-
kaistussa Sukukirja I:ssä,
on hänen laatimansa aftik-
keli Pekkaristen Nilsiä-
Muuruvesi-sukuhaaran his-
toriasta. Vuonna 1991 jul-
kaistun Sukukirja III:n toi-
mittamisesta vastasivat

Helge ja Lauri Pekkarinen
kahdestaan. Myös viimeki
ilmestyneessä Sukukirja
IV:ssä on nähtävissä Hel-
gen sukututkimuksen työn

t,
tuloket Murtolahden Pek-
karisia koskevana selvi§k-
senä.

Maj-Lis ja Helge ovat aktii-
visesti oileet mukana poik-
keuksetta kaikissa sukuseu-
ran kokouksissa siitä riip-
pumatta missä ja miten
hankalien matkojen takana
niitä on järjestetty.

Sukuseuramme esittää näin
jälkikäteen lämpimät onnit-
telut ja toivoo, että Helge ja
MaiLis edelleen nähtäisiin
joukossamme tulevissakin
tapaamisissamme.

Olavi Pekkarinen

lYyös sukukirjojen aikaan-
saaminen on ollut lvlaijasta
tärkeää, niinpä hän oli te-
kemässä ensimmäistä ja
neljättä sukukirjaa, joissa

Varatuomari Helge Pekkarinen 80 vuotta
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Kravatin ja korkokengät voi jättää kotiin

Elokuussa vietämme koko suvun
leppoisaa kesäpäivää

Sukuseuran vuosikokousta vietetään
tänäkin vuonna elokuun puolivälin
tienoilla, lauantaina 13.8.2005. Ko-
koontumispaikkana on Lakomäen
Metsäkartano Keski-Suomessa Kan-
nonkoskella.

Tänä vuonna vuosikokousjärjes-
telyissä on kiinnitetty eri§istä huo-
miota mukavan leppoisan ja kiireet-
tömän sukutapaamisen luomiseen.

-)inDä ohielmasta on karsittu vlimää-
!1,r", *r,o, la vara*u arKaa seuran

toiminnan esittelyyn, sukuselvityksiin
tutustumiseen sekä tietenkin rauhal-
liseen sukulaisten kanssa jutteluun.

Lakomäen Metsäkaftano sijaitsee
Saarijärven ja Viitasaaren välisen
tien varressa, lähellä Saarijärven ra-
jaa, noin kahdekan kilometriä Pyhä-
Häkin kansallispuistosta Viitasaaren
suuntaan. Lakomäki on uusi, mutta
perinnettä ja historiaa vahvasti vaali-
va kokoontumispaikka. Myös sen
ympäristö tarjoaa rauhallisen miUöön
mukavalle kesätapaamiselle. Lako-
mäen tilan historiasta on tarkempi
esittely lehdessämme toisaalla.

$;å:::'J,1'""#

Muistathan
ilmoittautua

e Mehevää kaalisalaattia
. Suolakurkkuveneitä
. Puolukkasurvosta
. Punajuuri-juustopaistos
. Hunajaisia juureksia
. Keitettyjä perunoita
. Smetanakalaa
. Porsaan kasleria
. Timjamikastike
. Jälkiruokakahvi
. Wanhan ajan vaniljajäätelö

ILMOITTAUTUMISET

Järjestelyiden takia ilmoittautu-
miset ovat välttämåttömiäl ll-
moittaudu viimeistään perian-
taina 30.7.05 Hanna-Kaisa Pek-
kariselle puh. 014 - 453 271 0-
taisin), 050 5533 098 (myös päi-
visin) tai sähköpostilla han-
na.pekkarinen @vokotus.fi

Muista kertoa ilmoittautumisen
yhteydessä mahdollisista ruoka-
aineraioitteista sekä varata myös
mahdollinen yöpyminen.

Päivän kulku on suunnilleen seuraa-
va: Puolilta päivin aloitamme ruokai-
lun talon kivimankelilta, siis seisovas-
ta pöydästä, jossa tarjolla on Kar-
tanon menu. Ruokailun osallistujat
kustantavat itse.

Ruokailun jälkeen on vuorossa ta-
Ion esittely ja musiikkipitoista ohjel-
maa. Tasan kahdelta alkaa sukuseu-
ran vuosikokous, johon on varattu
aikaa parisen tuntia. Kokouksen
päätteeksi juodaan seuran tarjoamat
kahvit.

Seuraavaksi on aikaa lähteä vaik-
kapa ihmettelemään runsasta puula-
jistoa tai katselemaan maisemia nä-
köalatornista. Päivää varten kannat-
taakin varata rento asustus. Perin-
teinen savottasauna on lämpimänä

saunomista varten, ja leppoisan yh-
dessäolon ohessa voimme nautiskel-
la mukavasta iltaohjelmasta.

Lakomäessä voit myös majoittau-
tua. Yöpyminen aamiaisineen mak-
saa kahden hengen huoneessa 32
euroa hengeltä ja t henkilö/huone
50 euroa. Yöpymisvaraukset voit
tehdä ilmoittautumisen yhteydessä
suoraan Hannalle.

Ruokailun ja kahvituken varaamista
varten tarvitsemme tiedon sukuta-
paamiseen osallistuvista ennakkoon.
Ilmoittautua voi Hannalle oheisen
ohjeen mukaan heinäkuun loppuun
mennessä.

Sukutapaamisten yhteydessä on
ollut tapana järjestää myös pienet
arpajaiset, joilla kootaan varoja seu-
ran toimintaan. Toivomme, että osal-
listujat tuovät mahdollisuuksiensa
mukaan tullessaan tuotteita arpa-
jaisvoitoiksi. Voitot saavat olla ihan
mitä tahansa, omatekoisiakin, kaikki
otetaan ilolla vastaan, eikä niiden
tarvitse olla kalliita.

Kannonkoskella käydessä kannat-
taa tutustua myös sen monipuolisiin
palveluihin. 1600 asukkaan kunnasta
löytyy muun muassa jäähalli, vesilii-
kuntakeskus, keilahalli, kiipeilytorni,
harjoitusgolfkenttä ja Keski-Suomen
upeimmat hiekkarannat. Palvelut
ovat osa Luonto-, liikunta- ja nuori-
somatkailukeskus Piispalan tarjon-
taa.

Seudun muuhun matkailutarjon-
taan voi tutustua netissä osoitteessa
www.luonnonvoimaa.net tai kysellä
siitä suoraan Saarijärven - Viitasaa-
ren Seudun Matkailusta puh. 014 -
4598 300 (Saarijärven toimipiste) tai
074 - 577 6224 (Viitasaaren toimipis-
te).

KARTANON MENU:

Ruokailun hinta on aikuisilta 23
euroa, alle 13-vuotiailta 11,50 ja
alle 4-vuotiaat ilmaiseksi.

Lakomäki löytyy GT-kartasta ja
netin reittipalveluista (esimerkiksi
www.keltaisetsivut.fi tai
www.020202.fi), kun päätepis-
teeksi laittaa osoitteen Viitasaa-
rentie 2900, Kannonkoski. Sekä
Saarijärvellä että Viitasaarelta on
Lakomäkeen matkaa 30 kilomet-
riä. Mikäli tulet Kannonkoskelle,
Saarijärvelle tai Viitasaarelle lin-
ja-autolla ja tarvitset jatkokyydi-
tystä. mainitse asiasta ilmoittau-
tumisen yhteydessä.
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ON Tuore puheenjohtaja
seuraa isänsä jalanjälkiä

Olen 52-vuotias. Kävin
koulun Riihimäellä, opiske-
lin Kuopiossa, aloitin työn-
teon Espoossa ja nyt olen
asunut Jyväskylässä 19
vuotta. Ammatiltani olen
atk-suunnittelUa.

Perheeseen kuuluu mie-
heni Jarmo, joka on synty-
jään tamperelainen, mutta
suvultaan uusmaalais-
karjalainen, ja pojat Kim-
mo ja Olli. Kimmo aloittaa
syksyllä opinnot Tampereel-
la ja Ollilla on vielä vuosi
jäljellä lukiossa.

Perheen yhteisenä har-
rastuksena on liikunta, ja
vietämme paljon vapaa-
aikaa yhdessä. Omia har-
rastuksiani ovat kuorolaulu
ja toiminta vapaaehtoisena
Suomen UNICEFissa. Väis-
Uimättä perhekin joutuu
osallistumaan näihin har
rastuksiin joko innokkaana
kuulUakuntana tai tavaroi-
den kantajina erilaisiin hy-
väntekeväisyystapahtu miin.

Sukuseura Pekkarisen
toiminta on ollut minulle
tuttua sukuseuran perus-
tamisesta lähtien: isä oli
mukana perustamassa seu-
raa ja toimi myös sukuneu-
voston jäsenenä.

Kaukolle oli tärkeää tal-
lentaa omat tietonsa suvus-
ta. lYyöhempinä vuosina
kerrottava lisääntyi, mutta
tänä päivänä minä tunnus-
tan todeksi sanat, jotka ke-
hottavat kuuntelemaan ja
kirjaamaan ylös vanhoja ta-
rinoita suvusta ja perhees-
G, kun niistä kerrotaan.

Kauko kuoli talvella
2004 8l-vuotiaana ja tällä
hetkellä tuntuu, että mielen
muistissa on tuhansia asioi-
ta, joista pitäisi päästä kes-
kustelemaan isän kanssa ja
tarkistamaan, olihan asia
näin - ja samalla kirjaa-

Ennen sukuseuran pe-
rustamista oli jo tehty suku-
tutkimustyötä eri sukuhaa-
roissa. Sukuseuran perus-
tamisen jälkeen oli tärkeää
koota ja yhdistää keräq
tiedot suvun eri haaroista
yhteen. Ensimmäinen osa
Pekkarisen sukukirjasta il-
mestyi vuonna 1985 ja tä-
nään voimme tutustua su-
kuun selailemalla neliosais-
ta Pekkaristen sukukirjaa.

Vaikka sukuneuvosto te-
ki kesällä 2004 päätöksen,
ettei sukukirjan yhdistämis-
tti yhdeksi kirjaksi aloiteta
välittömästi, jokainen suku-
tutkimusta tekevä voi jat-

kaa omaa tutkimushaa-
raansa ja liittää työnsä tu-
lokset seuraaviin sukukir-
joihin.

Sukukirjan ja sukuseu-
ran välille ajatellaan usein
yhtäläisyysmerkki. Ivlinusta
silloin unohdetaan tärkeä
asia, joka on kirjattu aina-
kin Sukuseura Pekkarisen
sääntöihin: sukuseuran te0
tävänä on ylläpitää yhteyttä
suvun eri haarojen välillä,
tutustuttaa suvun jäseniä
toisiinsa ja järjestää suku-
kokoukia ja -juhlia. Silloin
ollaan kiinni tässä päivässä
ja tehdään arlesta juhlaa !

Sukuseuran tapaamiset
ovat oivallinen paikka tava-
ta kaukaisempiakin sukulai-
sia, joihin yhteys on kat-
kennut, kun on lähdetty ko-
tiseudulta kaupunkiin.

Sukuseurassa tehtävän
tutkimuksen ei tarvitse
myöskään olla vain histori-
an tutkimusta, vaan se voi

Hlål'.H*',.?lf;,.;Jf5
lyä, Pekkaristen harrastuk-
sia, Pekkariset opinnois-
saan.., Ajatelkaapa, millai-
nen menu meillä olisi suku-
juhlassa, jos siellä tarjotta-
vat ruoat olisi poimittu Pek-
karisten keittokirjasta?

Kirsi Suokas
,Wäskylä

Kun minulta kysytään. mis-
tä olen kotoisin, vastaan
usein, etten ole mistään ko-
toisin, vaikka olen palannut
synnyinsijoilleni Jyväsky-
lään. - Tässä kohdassa
aloitteleva sukututkija saa
harmaita hiuksia: kirkonkir
joissa syntymäpaikakeni
on merkitty Helsinki. - Van-
hempani tapasivat sodan
jälkeen Luonetjäryen va-
ruskunnassa Jyväs§lässä
maalaiskunnassa, minne
molemmat kotiutuivat so-
dan jälkeen. Isäni, Kauko
Pekkarinen, oli Räsälän Kie-
luan Pekkarisia ja äiti per-
heineen Viipurista evakkoon
tulleita Kirjosia.

maan asiat paperille. Tai
vielä helpommin: istua vi-
deokameran eteen, kysellä
asioita ja tallettaa keskuste-
lu elävässä muodossa.

]
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Jyväskyläläinen Kirsi Suokas valittiin viime kesän sukuko-
kouksessa seuramme uudeksi puheenjohtajaksi. Kirsin isä,
Kauko Pekkarinen, oli yksi sukuseuran perustajajäsenistä.
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Kieluan kamarin
§fttäriä
Olen Helena Pekkarinen
Joensuusta. Olen kuiten-
kin syntynyt Vehmersal-
men kunnan Kieluan talon
lurkkakammarissa" ke-rt..,...
vaalla 1958. Olen van-
hempieni, Sylvi ja Olavi
Pekkarisen, seitsemäs ja
samalla nuorin lapsi - toi-
nen tytöistä. Työkseni
opetan Joensuun lyseon
peruskoulussa historiäa ja
yhteiskuntaoppia 13-16-
vuotiaille nuorille. I\4ieheni,
Kari Väkeväinen, opettaa
puolestaan samoja aineita
Liperin lukiossa. l4eillä on
kaki lasta, yläkoulussa
oleva Salla ja alakoulussa
oleva Riku.

ta suvun edustajia sekä
neuvoston kokouksissa
että varsinaisissa sukuko-
kouksissa. Sukulaisiin
törmää muuallakin. Ehkä-
pä huikeimpana esimerk-
kinä Iienee muuan IYikko
Pekkarinen, jonka kanssa
meillä on yhteinen esi-isä
1700-luvulla. Mikolla viisi
ja minulla seitsemän su-
kupolvea taaksepäin. lYik-
ko oli viime vuosikymme-
nellä oppilaani.

Olen itsekin harrasta-
nut sukututkimusta, joten
tiedän millaisesta asiasta
on §se. Sitä tehdessäni
löysin jotakuinkin itseäni
sata vuotta vanhemman
täyskaimani, joka oli niin
ikään syntynyt Kielualla,
mutta kuollut kaksivuoti-

aana. Tunne,
joka tuosta
löydöstä tuli,
oli hyvin eri-
koihen.

Helena
Pekkarinen

Joensuu

Olen ollut sukuneuvos-
ton iäsen kaki vuotta. On

fuf mielenkiintoista tava-

u***mftäffffrÅ*n

Vuoden teknisten
aineiden opettaja
Viime kesän sukukokouk-
sessa sukuneuvostoon va-
littiin uutena jäsenenä
myös Jouko Pekkarinen
Helsingistä. Hän on toimi-
nut Teknisten aineiden
opettajat - TAO r.y:n pu-
heenjohtajana vuodesta
1991, ja viime syksynä
TAO huomioi puheenjoh-
tajansa merkittävän työn
valitsemalla hänet Vuoden
Teknlseksi opettajaki.

Noin vuosi sltten louko
jäi eläkkeelle Helsingin
opetusviraston työsuoje-
luvaltuutetun tehtävästä,
jossa hän toimi 15 vuotta.
Sltä ennen hän työskenteli
teknisen työn lehtorin vi-
rassa Pohjois- Helsingin
yläasteella.

Hän on ollut lukuisissa
muissakin luottamusteh-

tävissä mm. Aineopettaja-
liitossa ja Pedagogisten
Opettajajärjestöjen Edus-
tajistossa sekä Lomatuen
hallituksen puheenjohta-
jana.

louko Pekkarinen on
kehittänyt määrätietoisesti
oman oppiaineensa myös
koko opetusalan työsuoje-
lua ja työturvallisuutta.
Hänen asiantuntemuksen-
sa on ollut käytössä mm.
laadittaessa valtakunnalli-
sia työsuojelu- ja tila-
suunnitteluoppaita sekä
opetussuunnitelmaperus-
teita.

louko Pekkarinen on
Murtolahden Pekkarisia, ja
hänen esittelynsä löytyy
Sukukirja IV:stä sivulta
139.

H-KP
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Sukuseura Pekkarinen ry 25 vuotta

Tässä joukossa on ilo olla mukana
Saarijärvellä sukujuhlassa vuonna
2000 Rautalammin Pentti Pekkarinen
esitti perusteellisen ja hyvän historii-
kin seuramme 2o-vuotisesta taipalees-
ta. Kerron tässä kuitenkin joitakin eri-
tyisesti minulle mieleen jääneitä ko-
hokohtia yhdistyksemme taipaleelta.

Mukavaa ja huumorintajuista porukkaa nämä Pekkariset. ..

organisoi myös sukututkimuksen alulle
saattamisen.

Sukututkimuksesta
Sukututkimus on ollut, kuten sukuseu-
roissa yleensä, myös meidän seuras-
samme eräs sen tärkeimmistä tehtä-
vistä. Niinpä jo vuonna 1985 julkais-
tiin Sukukirja I. Jatkoa seurasi siten,
että Sukukirja IV oli uunituoreena te-
oksena Vehmersalmella 1999 pidetys-
sä vuosikokouksessa. Nämä neljä su-
kukirjaa ovat osoituksena siitä, että
toiminnassa on ollut ja on varmasti
edelleenkin runsaasti henkilöitä, jotka
ovat kiinnostuneita sukujensa men-
neisyydestä ja jotka ovat valmlit te-
kemään työtä sukututkimuken hy-
väksi.

Vaikka paljon on tehtykin, silti
sukututkimus ei ole vielä valmis. JoF
denkin sukuhaarojen osalta tiedot
ovat puutteellisia, joten niitä joudu-
taan täydentämään. Myös tietojen ko-
koaminen yhteen teokseen olisi suori-
tettava. Lisäksi sukutietojen saami-
nen sähköiseen tietokantaan parantai-
si ja helpottaisi eri sukuhaaroja tutki-
vien käytännön työtä. lYyös perinteen
tallentaminen eri sukujemme osalta
henkilökuvauksina sekä asumista ja

elämistä kuvaavina selvityksinä ja ker
tomukina olisi tairkeää. Sukututkimus
ei ole koskaan täysin valmis vaan
edellyttää jatkuvasti lisäselvityksiä ja
täydennyksiä. Siitä on aina tilaisuu-
den tullen muistutellut meitä itse to-
della suuren työn Pekkarisen suvun
tutkimisessa tehnyt Lauri Pekkarinen.

Taloudesta 0
Sukuseurakin tarvitsee toimintaansa
varoja jo pelkästään yhdistyslain edel-
lyttämien tehtävien hoitamiseen -
mutta varoja ennen kaikkea varsinai-
seen toimintaansa. Esimerkin vuoksi
mainitsen, että Sukukirja IV:n painat-
taminen pelkästään maksoi lähes
5000 euroa.

Kustannuksia on tietenkin saatu
takaisin kirjojen myynnistä. Kun teok-
set eivät ole kuitenkaan olleet mitään
myyntimenestykiä, on niitä jouduttu
kauppaamaan viime vuosina jo ale-
hinnoilla.

Seuramme rekistereissä oli par-
haimmillaan yli 250 Pekkaris-sukuisen
henkilön nimet ja osoitteet. Jäsen-
maksun makaneita jäseniä on ollut
enimmillään hiukan yli 200. Ny§isin
jäsenmäärä pyörii 150 - 190 välillä.
Kun jäsenmakut ja myyntitulotkaan

Perustamisvaiheista
Sukuseuramme perustettiin Kuopiossa
elokuun 11. päivänä 1979.

Aikakirjojen mukaan seuran pe-
rustamista edelsi useamman vuoden
mittaiset keskustelut ja suunnittelut
asiasta kiinnostuneiden kesken. Unoh-
tamatta ketään seuran perustamises-
sa mukana olleita ja siihen vaikutta-
neita, voidaan erityisesti mainita kol-
men henkilön merkitys. He olivat seu-
ramme ensimmäinen kunniajäsen
Lauri Pekkarinen Kuopiosta, Aimo
Pekkarinen Turusta ja Veikko Pekkari-
nen Joensuusta,

Lauri oli omalla persoonallisella
tavallaan kehittelemässä ja ideoimas-
sa sukuseuran perustamista. Hänen
suorasukaisuuttaan kuvannee, kun
hän avatessaan perustavaa kokousta
esitti, että luovuttaisiin koko seuran
perustamisesta ja keskiMtäisiin "tin-
geltangeli"-hommien sijasta olennai-
seen eli sukututkimukseen" Vaikka
Lauri ei osallistunutkaan seuran pe-
rustamisen jälkeen aktlivisesti sen hal-
lintoon, hän oli silti osallistumisellaan
ja esiintymisellään kaikin tavoin tuke-
massa alkavaa toimintaa.

Aimo oli taas todellinen työmyyrä.
Hänen perusteellisuuttaan työssä ja
harrastuksissa kuvaavat hwin ne mo-
net ja erittäin täydelliset muistiot ja
pöytäkirjat, joiden perusteella seuran
toiminta saattoi lähteä liikkeelle ja joi-
den perusteella on myöhemminkin ol-
lut helppo saada monipuolinen koko-
naiskuva seuran synwaiheista.

Veikko puolestaan oli itseoikeu-
tettu ensimmäinen puheenjohtaja.
Hyvänä organisaattorina hän hoiti so-
tilaallisella täsmällisyydellä - sotilas
kun oli ammatiltaankin - seuran toi-
minnan käynnistämisen niin sääntöi-
neen kuin toimintamalleineen. Hän

'l-.

T.!
,t.A

i&*'''
.*'

r
lsl

L',§

Å"

I



PEKKARINEN 9

eivät tahdo riittää toiminnan pyörittä-
miseen, on varojen kartuttamiseksi
jouduttu miettimään muitakin keinoja.
Onneksi seurassamme on aina ollut
mukana niitä, jotka ovat ideoineet ja
käytännössä hoitaneet varojen kaftut-
tamista muillakin keinoilla. Eräs heistä
oli kuopiolainen lenny Pekkarinen-
Hirvi. On paljon Jennyn ansiota, että
meidän joka vuosikokoukseen yhtenä
ohjelmanumerona kuuluvat yhä arpa-
jaiset. Vielä silloinkin, kun hän sairau-
den vuosi ei kyennyt enää saapumaan
vuosikokoukseen, hän huolehti arpa-
jaisista.

Naantalilainen Tuomo Untinen,
joka oli seuramme sihteerinä 1984 -
1988, oli aivan omaa luokkaansa va-
rojen hankkuana. Normaalin kirja-
myynnin ja jäsenmaksujen kantami-
tn lisäksi Tuomo orqanisoi koko per-
*ensa varatnnankrntaan. luomon
lasten piiftämillä joulukofteilla ja sor
vatuilla puulautasilla hankittiin varoja
yhdistykselle.

Tämän hetken varainhankintaan
liittyen on mainittava äänekoskelainen
lvlarkku Pekkarinen. Markun ideoima-
na ja hankkimana monella meistä on
päällään Pekkaristen logolla varustettu
T-paita.

Nämä pienet tunnusmerkit kuten
arpajaisvoitot, joulukortit, sukuviirit tai
paidat ovat varmaankin olleet lisää-
mässä sitä tunnetta, että kuulumme
yhteiseen joukkoon, johon halutaan
kuulua ja olla sen toiminnassa muka-
na.

Oma merkityksensä rahoituksessa
I myös rahalahjoituksilla, joita eräät
furamme jäsenet ovat sukututkimus-
ta varten tehneet. Ratkaisevaa on ol-
lut myös se talkootyö, jota erityisesti
sukututkuamme ovat tehneet.

Pekkarinen-lehti
Sukuseuramme tiedottaminen on hoi-
dettu jo yli 15 vuoden ajan PekkarF
nen-lehden välityksellä. Kinnulalaisen
Aulis Urpilaisen ideoimana ja vetämä-
nä ensimmäinen Pekkarinen ilmestyi
Nilsiän sukujuhlien alla keväällä 1988.
Aulis Urpilaisen jälkeen on lehden
päätoimittajana jatkanut niin ikään
Kinnulasta lähtöisin oleva Hanna Pek-
karinen. Saadun palautteen perusteel-
la on lehti ja sillä hoidettu tiedottami-
nen koettu tärkeäksi osaksi seuran
työtii.

Juhlat ja kokoukset
Sukuseuran sääntömääräiset vuosiko-
koukset on pidetty joka vuosi. Suku-
juhlia pidettiin ensin joka toinen vuosi.
Myöhemmin juhlien pitoväli muuttui
kolmeksi vuodeksi. Tällä hetkellä ol-
laan sitä mieltä, että kaksipäiväiset
juhlat järjestetään joka viides vuosi.
Sukujuhlia ja vuosikokouksia järjestet-
täessä on ollut tarkoitus kokoontua eri
puolilla maata niillä seuduilla, joilla
Pekkarisia asuu ja elää. Niinpä olem-
me pitäneet sukujuhlia Savossa, Kar-
jalassa ja Keski-Suomessa, viimeksi
Saarijärvellä. Sukujuhlien järjestämi-
nen Etelä-Suomessa ei ole vielä onnis-
tunut. Tämä lienee johtunut siitä, että
vaikka sillä suunnalla paUon Pekkarisia
asuukin, järjestämisvastuuta ottavia ei
ole löytynyt. Vuosikokouksia olemme
pitäneet Oulusta ja Helsinkiin, mutta
enimmäkseen kuitenkin näillä keski-
sen Suomen alueilla.

Vuosikokouksissa on yleensä ollut
muutakin ohjelmaa kuin sääntömää-
räiset asiat. Kieftoajelulla tai laivaris-
teilyllä on tutustuttu kokouspaikka-
kuntaan ja pyritty siten perehtymään
seutuihin, joilla myös Pekkarisia asuu
ja elää.

Ivlusiikilla on aina ollut tärkeä
osuus kokoontumisissamme. Kai se on
merkki siitä, että Pekkariset, mistä
päin Suomea ovatkaan, ovat musikaa-
lista väkeä. Heidän joukostaan löytyy
kaikenikäisiä ja monenlaisia musiikin
esittäjiä. Ehkäpä voidaan sanoa, että
Tuusniemen Juurikkamäen kylästä
lähteneen Tatu Pekkarisen perinnekin
velvoittaa. Tatu Pekkarisen musiikki
on usein ollut juhlissamme esillä. Siitä
ovat viime aikoina huolehtineet Siilin-
järven Kasurilan Pekkaristen orkesteri.
Myös Kinnulan Pekkaristen musiikki-
esityket ovat juhlistaneet kokouksi-
amme. Hakalan Paavo ja hänen lap-
sensa ja lastenlapsensa ovat erin-
omainen osoitus musikaalisesta suku-
haarasta. Minulle on erifyisesti jäänyt
mieleen Nilsiän ja Ilomantsin sukujuh-
lat Hakalan Paavon tunnelmoidessa
haitarilla poikiensa kanssa kesäisen
lauantai-illan päätteeki.

Sukuseuramme kokoukset ovat
aina sujuneet leppoisissa merkeissä.
Yhden kerran on kuitenkin tähän
mennessä vuosikokouksessa äänestet-
ty. Se tapahtui vuonna 1987 Kinnulas-
sa. Vilkkaan keskustelun jälkeen pää-

tettiin suorittaa suljettu lippuäänestys,
mikä esillä olleista vaihtoehdoista hy-

väksytään sukuviiriksi. Se, että koko-
ukset ovat sujuneet hyvässä yhteis-
hengessä, johtunee siitä, että jouk-
koomme kuuluu hyvän huumorintajun
omaavia ihmisiä, jolloin vaikeatkin
asiat voidaan käsitellä leppoisasti. Eri-
tyisesti haluan tässä yhteydessä mai-
nita edesmenneen Korpilahden Matti
Pekkarisen. lYatilla oli tapana niin su-
kuneuvoston kuin vuosikokouksissakin
ottaa kriittisesti kantaa esillä olleisiin
asioihin. Hänen puheenvuoronsa oli-
vat kuitenkin aina huumorilla höystet-
tyjä. Syntyneisiin päätöksiin olivat niin
Matti kuin muutkin osallistujat tyw-
väisiä.

Pienenä erikoisuutena voitaneen
kertoa tapahtuma, jota ei ole mainittu
vuosikertomuksissa. Rautalammilla
1989 olleen vuosikokouksen jälkeen
hotelli Vahverossa pidetyissä illanistu-
jaisissa voitti Pekkaristen tanssipari
leikillisten tanssikilpailujen pääpalkin-
non. Tanssiparin nimet jääkööt pie-
neksi salaisuudeksi.

Sukuseuraa tarvitaan
Vaikka neljännesvuosisata on historian
saatossa vielä lyhyt aika, on se suku-
seuramme kannalta merkittävä. Sen
kuluessa seuramme toiminta on käyn-
nistynyt ja muotoutunut säännölliseksi
tiedottamisineen, kokouksineen ja su-
kutapaamisineen. Se on myös aika,
jolloin sukujemme sukututkimus on
saatu niin hyvään vaiheeseen, että
sen perusteella on tulevina vuosina
helppo jatkaa työtä sekä kehittää
muutoinkin sukuseuramme toimintaa.

Mitä sukuseura on
merkinnyt minulle
Ehkä näin lopuki sallitaan hetki sille,
että kerron mitä sukuseura on mer-
kinnyt minulle. Se on antanut mahdoF
lisuuden tutustua ja työskennellä mo-
nien uusien ihmisten kanssa. Se on
antanut mahdollisuuden tutustua eri
seutuihin ja paikkakuntiin, niiden elä-
mään ja kulttuuriin. Se on merkinnyt
myös joskus pitkiä iltapuhteita Pekka-
risten papereiden parissa. Mutta se on
kaikkinensa antanut minulle niin pal-
jon, että on ollut ilo olla mukana tässä
joukossa.

2005

Olavi Pekkarinen
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Eeno ite
Kerron vähän lapsuudesta-
ni ja nuoruudestani, van-
huus olkoon sinällään, se-
hän on nyt yhtä samaa
jöötiä. Olen Olga ja Im-
manuel Pekkarisen neljän-
neksi syntynyt poikalapsi.
Nimeksi sain kasteessa Ei-
no Olavi, mutta Eenoksi
minua sanottiin. Vaari vielä
petrasi, vaarille minä olin
Eena, hän kutsui: missä
meijän Eena on.

Ensimmäiset muistot on
tästä elämänmenosta, kun
äiti pyöritti separaattoria ja
maitoa tuli kahesta torves-
ta, minä olin peltikorttelin
kanssa sen kermatorven al-
la. Kyllä se varmaan oli hy-
vää ja poika pyöristyi. Äiti
kertoi sitä, ite en muista,
olin päivällä pyytänyt ker-
maa, äiti oli sanonut nyt ei
ole kermaa, ota vettä, mi-
nä olin sanonut: tama te
on palempata te on.

Toinen muisto on kun
kummitäti toi jotain kan-
gasta josta äiti saa jotain
ommella, hän teki pitkän
koltun varpaat vain näkyi
helman alta kun juosta tö-

mistelin. En minä varmaan
siitä tykännyt kun se on
niin mieleen jäänyt.

Vuodet kului ja Armikin
siihen ilmaantui kaveriksi.
Vilho oli vanhempi ja oli
meille veturina kun touhut-
tiin, että se on juna jo siel-
tä lähtien.

Jo ennen kouluikää
olimme Armin kanssa pai-
menessa, ei ollut sähkö-

sä vähän leuhkis kun pääs-
tötodistukset saatiin, olin
siinä kolmen porukassa
joilla oli parhaat keskiarvot.
Opettaja Rytökorpi tuli
meille ja jutteli isälle eikö
Eino laitettais jatkamaan
opintoja. Isä sanoi, että te-
roitin justiin justeerin lähe-
tään kaatamaan navetan-
hirsipuita lvlatkusjoelle. Ei

muuta kuin justeerin pää-
hän kiinni ja vetoja, siitä
alkoi elämän koulu. Siihen
aikaan ei maajussit eikä

il;§;I"#fl,1,f YE
vain herrojen herkkua. Ny-
kyään aika on muuttunut
siinäkin.

Sinä päivänä kun Kinnu-
lan miehet läkivät sotaan
minä täytin 13 vuotta, poi-
kasten piti ottaa osaa kai-
kenlaisiin töihin. Sota kesti
monta vuotta pieni väli-
rauha välillä, kesti niin että
minäkin kerkesin mukaan
loppuvaiheessa, syksyllä -
43 täytin 17 vuotta niin
huhtikuussa -44 tuli lähtö,
paikka oli Helsinki ilmator-
juntarykmentti. Tähtitor
ninmäellä meillä oli kaksi

yl*3"f iiH"l'H:?
pommittanut koko kesänä,
varmaan pelkäsi meitä hu-
jattomia. Syksyllä kun sota
loppui. niin me nuoret ja
kaikkein vanhimmat pääs-
tiin siviiliin, meille sanottiin,
että pääsette kasvamaan.
Kaksi vuotta saatiin kasvaa,
sitten tuli lähtö normaaliin
sotaväkeen ja Kuopioon.
Sen jälkeen loppui nuo-
ruus.

Eino Pekkarinen
Jyväs§lä

HEIPPO TAPA ETSIÄ SUKUASII

Sukuseuramme omat koti6ivut
osoitteessa

http ://koti. m bnet.filspe(suku/

Olemme uudistamassa kotisivujamme.
Käy tutustumassa, ja kerro ideasi sivujen kehittämi-

seksi sivuilla olevan lomakkeen avulla tai ottamalla yh-
teyttä Seppoon puhelimitse 015 - 468 1151 tai sähkö-

postilla spek@mbnet.fi
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paimenpoikia. Syyskesällä
kun lehmät oli niityllä piti
vitan kanssa kulkea karjan
mukana etteivät mene vil-
japeltoon, paimennettiin
joka päivä pyhät ja aret sa-
to tai paistoi aikaisin läh-
dettiin.

Sitten tuli aika lähteä
alakouluun, siitä ei tullut
mitään kun Niemenkylältä
ei lähtenyt yhtään muita
poikia alakouluun niin en-
hän minäkään lähtenyt. SF
nä aamuna kun piti kou-
luun lähteä mlnä menin tal-
lin soimen nurkkaan istu-
maan, hevoset oli ulkona,
siellä kyyhötin pari tuntia.
mitähän lie ajatellut. Vii-
mein hiippailin tupaan. Kyl-
lä kävi kova selitys kun tuli
selväksi ettei Eeno ole
mennytkään kouluun. Vii-
mein isä sanoi, no kerkiää-
hän se ensi sykynä. Kyllä
helepotti. Varmaan oli puu-
te paimenpojista.

Sitten kun kouluun me-
nin, kaikki sujui hyvin niin
ala- kuin yläkoulussa. Mit-
käät aineet ei ollut vaikeita
kun pääsi kärrylle. Jos täs-

It
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Hevosleikkiä
Vielä 1950-luvulla hevonen
oli maalaistalossa välttämä-
tön kotieläin. Sillä hoidettiin
nykyiset traktorin ja auton
tehtiivät. Parhaimmillaan se
oli jopa perheenjäsenen
veftainen. Näin oli myös
minun kotonani Vehmer-
salmen Räsälän Lammin ta-
lossa. Siihen saakka kun
hankittiin ensimmäinen
traktori eli vuoteen 1956 oli
kotonani normaalisti 3-4
työhevosta. Lisäksi olivat
varsat ja rekivetoikäiset
c-rikseen.

I Kun hevoset olivat tot-
tuneet lapsiin, saattoivat
pienetkin tenavat juoksen-
nella hevosten jaloissa eikä
vahinkoja sattunut. Oli
myös luonnollista, että heti
kun kynnelle kyettiin, jou-
duttiin hevoshommiin lap-
sesta pitäen. Niinpä minä-
kin jouduin opettelemaan
hevosen ajamista 5-6 vuo-
den ikäisenä sota-aikana,
kun varsinaiset hevosmie-
het olivat sodassa, kuten
myös monet hevoset.

Sotaan oli joutunut
Peikko-ruunakin. Siiti ker
rottiin, että se oli järki-
hevonen. Setäni olivat
Jettaneet ratsastaes-
saan sen hyppäämään
veräjien yli, jolloin niitä
ei tarvinnut avata.
Peikkopa oli oivaltanut,
että opittua taitoa voi-
daan hyödyntää muu-
toinkin. Ruoho Peikonkin
mielestä oli laitumen ai-
dan toisella puolella ma-
keampaa. Kerrottiin, et-
tä aina kun silmä vältti,
se hypäUi rojautti aidan
yli heinä- tai viljapellon
puolelle nauttimaan pa-
remmista antimista.
Mutta kun se huomasi,
että joku hänet luvat-
tomista hommista näki,
sepä loikkasi takaisin

aidan yli laitumelle ja jatkoi
siellä syömistään ikään kuin
mitään erikoista ei olisi ta-
pahtunut.

Kotonani oli myös tapa-
na kutsua talon väki kahvi-
tauolle ja ruokatunnille vel-
likellon soitolla. Kerrottiin,
että kun kellolla kutsuttiin
ruokatunnille, niin Peikko
pysähtyi heti vaikka keskel-
le kyntövakoa. Hevonen oli
riisuttava siihen paikkaan ja
vietävä laitumelle tai rii-
muun ruokatunnin ajaki
syömään.

Polvenkorkuiset pantiin
usein opettelemaan hevo-
sen ohjastamista. kun kyn-
nettiin parihevosilla. Aloitte-
leva hevosmies oli silloin
kyntömiehen silmän alla ei-
kä ohjastaminenkaan tottu-
neilla hevosilla ollut liian
vaikeaa. Haravakoneen ajo
heinätöiden aikaan oli myös
pikkupoikien tehtävä.

Kotonani olivat kaikki
pellot vielä 1940-50 luvulla
rinnealueita lukuun otta-
matta avo-ojissa. Kun kär-

ryt olivat raudoitettuja puu-
pyöräisiä ns. kolukärryjä, oli

liistereki paras väline heini-
en latoon ajossa. Kun rees-
sä oli irtonainen lava, vaati
heinäkuorman ajo jo ohjas-
tamistaitoa. los sattui
ajamaan viistottain ojan yli,
mättään tai kiven päältä tai
teki äkkikäännöksen, niin
heinäkuorma pyllähti heF
posti nurin. Se oli taas he-
vosmiehelle nolo juttu. Pa-
lautetta siitä yleensä tuli sil-
Ui, joka joutui luomaan
heinät kuormaan uudelleen.

Hevoset niin kuin leh-
mätkin pidettiin siihen ai-
kaan metsälaitumilla eli väl-
jässä metässä. Hevosten
haku laitumelta tai etsimi-
nen metsästä oli myös pik-
kupojille kuuluva ja sopiva
tehtävä. Varsinkin keski-
kesällä, jolloin paarmat ja
kärpäset olivat runsaimmil-
laan, oli hevosten löytämi-
nen joskus hankalaa. Vaik-
ka jollakin hevosista oli kel-
lo kaulassa, ei niitä tahto-
nut löWä. Hevoset menivät
nimlttäin paarmoja ja kär-
päsiä pakoon usein sakeaan
kuusikkoon. Ne olivat siellä
niin hiuaa, ettei kuulunut

kuin hännän huiske. Se ei
taas kuulunut kauas, Kun
ne sitten löytyivät, saatiin
ne leipäpalalla houkuteltua
suitsiin.

Oli kirjoittamaton laki,
että aamulla pellolle men-
täessä ei saanut ajaa juos-
ten hevosella, Mutta kun il-
lalla lopetettiin työt ja läh-
dettiin heinäpellolta kotiin,
saatiin ratsastaa kilpaa he-
vosilla. Kun hevosetkin tie-
sivät hikisen päivän jälkeen
pääsevänsä laitumelle, ne
olivat valmiita kisaan. Niin-
pä hyvin usein kolmella he-
vosella ajettiin kilpaa - ei
kuitenkaan Hakki-nimisellä
oriilla - ja tietenkin ilman
satulaa.

Ratsastaminen ilman sa-
tulaa työhevosella oli taito-
laji, sillä niiden laukka ei ol-
lut opetetun ratsuhevosen
tasaista menoa, vaan no-
pearytmisui nelistämistä.
Vauhtia riitti eikä sitä hidas-
tanut Räsälänlahden maan-
tiekään, joka ylitettiin. On-
neksi autot olivat silloin vie-
lä harvinaisia niillä kylillä.
Vahinkoja ei muutoinkaan

sattunut paitsi silloin kun
hevonen syystä taikka
toisesta äkkiä pysähtyi
tai teki yllättävän liik-
keen. Sitä lähti silloin
hevosen selästä kun lep-
päkeihäs. Näin minulle-
kin kävi ainakin pari ker-
taa, mutta kuhmuilla
niistä.
Nyt, kun ovat he-
voshommat jääneet kau-
as taakse, enpä taitaisi
osata enää valjastaa he-
vosta reen eteen saati
ratsastaa.

Olavi Pekkarinen
Palokkä

a
TI

Valokuva on otettu kevättalvella 1942 Lammin talon pihab
la. Siinä talon naiset ovat lähdössä lasten kanssa han-
kiaisille laskemaan mäkeä laitareellä. Kirjoittaja on kuvan
oikeassa alalaidassa. Tallin nurkalla seisoo hevonen '/esi-
reen edessä.
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Metsäkartanon kahden hengen näköalaravintola lienee maailman pienin. Siettä avautuu upea, jopa kymmenien kilometri_
en päähän ulottuva metsämaisema.

La komäen Metsä ka rta nossa
hengität historiaa

v

Eletään vuotta 1885. Yhteiskunnalli-
nen vaikuttaja, tiedemies, senaattori
Alfred Oswald Kiehlman on muuta-
maa vuotta aiemmin tehnyt hyvät
kaupat. Hän on veljensä, käräjäoi-
keuden tuomari Lorenzo Kiehlmanin
kanssa ostanut Laukaan höyrysahan
konkurssihuutokaupasta hyväisen
maa-alan, 6.500 hehtaaria. Hinta,
8.000 markkaa, ei ollut suuri, kun ti-
la kasvaa sankkaa metsää, on monta
ihan kelvollista torppaa ja hyvää työ-
väkeä.

Nyt tilalle valmistuu uusi päära-
kennus, isännän itsensä suunnitte-
lema. Rakennuspuiksi kaadetaan
lso-vuotiaita punahonkia. Huo-
panankoskelta löytyy erinomainen
maalarimestari, joka koristelee salien
kattora ke nteet.

- Taisi tulla turhankin komea, A.
O. Kiehlman myhäilee bryqfväisenä
uutta rakennustaan katsellessaan.

Lacomäkeen pääsee Helsingistä
vain harvakseltaan. Matka yhteen
suuntaan vie neljä vuorokautta. En-
sin kaksi päivää Jyväskylään, ja siitä
vielä hevoskyydeillä kaksi päivää pe-
rille. Onneksi tilanhoitaja lulutikainen
pitää isännän poissa ollessa ohjat
käsissään.

Kasvitieteilijänä A. o. Kiehlman ei
malta olla tekemättä tutkimuksiaan

näilläkään leveyspiireillä. On selvitel-
tävä eri puulajien menestymistä, ja
niin tilalle löytävät tiensä muun mu-
assa saarni, sembra ja sorvarinpen-
sas.

Kiivaana suomenmielisenä Kiehl-
man muuttaa sukunimensä Kaira-
moksi. Tuskin hän kuitenkaan arvaa,
että pojanpoikansa tulee aikanaan
johtamaan yritystä, joka on monelle
ulkomaalaiselle ainut asia, minkå he
piskuisesta Suomesta tuntevat.

Vuodet kuluvat, kiireet senaatissa
ja yliopistolla vievät aikaa ja rouva-
kin sairastelee. Lorenzo-veli on jo
myynyt osuutensa Lacomäen tilaan,
ja , niin päättää A. O. Kiehtman-
Kairamokin raskain sydämin luopua
omasta puolikkaastaan. Päätöstai
helpottaa, että tuotto on sentään
hyvä: Finland Wood Co. lunastaa ti-
lan 7s-kertaisella hinnalla alkuperäi-
seen ostohintaan verrattuna.

Niin alkaa Lakomäessä liki sata
vuotta kestävä metsäyhtiöitten aika.
Pisimpään tilaa hallinnoi Enso-
Gutzeit joka työllistää tällä Suomen
toiseksi suurimmalla yhtenäisellä
metsäalallaan parhaimmillaan kaksi-
sataa metsätyömiestii ja 60 hevosta.

Päärakennuksen terävä pää on
herrojen hallussa, mutta liki sadan
neliön tuvassa nukkuu parhaimmil-

laan B0 työmiestä. Aamuisin siellä on
sakea ilma...

Tullaan jo vuoteen 1965. Arkki-
tehti saa pöydälleen Lakomäen pää-
rakennuksen pohjapiirustuket. Hän
muokkaa tilat moderneiksi edes käy-
mättä paikanpäällä. Tupaan mahtuu
kolmen huoneen ja keittiön asunto,
saleihin saadaan väliseinillä lisää
pieniä huoneita, koristellut katot
peitwät Enso-pahvien alle, yläker-
ran kolmikärkiset ikkunat vaihtu\v
suuriruutuisiin neliöihin. Väliseiniä
purettaessa löywästä asekäytösui
vaietaan.

Sitten talo tyhjenee, jykevät ikF
honkaiset hirsiseinät kuuntelevat hiF
jaisuutta, mäyrä tekee pesänsä kivi-
jalan sisään.

Kivijalka on kuitenkin korkea, ja
vesikatto uusittu. Tuvastakin on väli-
seinät taas purettu. Vaikka ulkomaali
on rapistunut ja tekniikan toimimi-
nen epävarmaa, ovat rakenteet kui-
tenkin kunnossa. Niin Kauppisen Pasi
päättää ottaa haasteen vastaan. Hä-
nen matkailuyritykessään on tarvet-
ta tilalle, johon mahtuu bussilastilli-
nen väkeä ruokailemaan, kokousta-
maan ja tarvittaessa vaikka yöpy-
mään.

Keittiön putkituket on jo uusittu,
kun remontissa tulee vastaan mel-
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koinen yllätys. Kylällä kulkevien hu-
hupuheiden jälkeen on pakko kurkis-
taa sisäkaton yläpuolelle, ja sitten on
koko katto revittävä auki. Kyllä piti
kyläläisten muistitieto paikkansa, sil-
lä sieltä ne löywät: komeat katto-
maalauket! Pikkusalin katto on lä-
hes pelkkää pölyjen pyyhkimistä vail-
le ennallaan, mutta isossa salissa on
koko kirjava koristelu maalattu yli ja
johtojen läpiviennit kattopeilien ja
korkeiden kulmalistojen läpi tehty
raa?sti kirveellä ja moottorisahalla.

Remontti pysähtyy siihen. Suun-
nitelmat menevät uusiksi, mutta
päätös on helppo: Tämä talo palaa
mahdollisimman hyvin ennalleen.

Alkaa yli kaksi vuotta kestävä
urakka. Purkamista, rakentamista,
vanhan säästämistä ja ennallistamis-
ta. Remontin myötä syntyy Lakomä-

-J. lYetsäkartano: talo, ioka tarjoaa
lEkous- koulutus- ia viikistystapah-
tumia sekä perhe- ja sukujuhlia.
Päärakennuksessa on 140 täysin oi-
keuksin varustettua asiakaspaikkaa.
Sinne mahtuu majoittumaan perus-
vuodepaikoille 18 henkeä ja vara-
vuoteille lqmmenen henkeä lisää.

Kaksi asiakaspaikkaa sijaitsee
huikeissa näköaloissa liki 30 metrin
korkeudessa, entisessä palovar-
tiotornissa.

PEKKARINEN

ruokailu- ja majoituspalveluja, vaan
erilaisilla ohjelma- ja koulutuspalve-
luilla on merkittävä osuus talon tar-
jonnassa. Talon isännällä Pasi Kaup-
pisella on pitkä kokemus virkistys- ja
koulutuspäivien ohjelmien räätälöin-
nistä. Niinpä ohjelmassa voi olla
esimerkiksi opastettuja lumikenkä- ja
resiinaretkiä, värikuulapelejä tai
vaikka mikroautoilua ulkoradalla.
Noin 20 km päässä Lakomäestä si-
jaitsee Kalaperän Korsu, josta löytyy
tunnelmallinen majoituskorsu, hirsF
kota ja lempeälöylyinen, Suomen
parhaimmistoon valittu tör-
mäsavusauna. Talon emäntä Hanna-
Kaisa Pekkarinen taas tarjoaa asian-
tuntevaa viestintä- ja vuorovaikutus-
koulutusta.

Olette lämpimästi tervetulleita
Lakomäen Metsäkaftanoon!

Lakomäen Metsäkartano
Pasi Kauppinen

puh.040 547 7456
ot4- 430 622

info@lakomaki.fi
www,lakomaki.fi
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Maalausliike
Aimo Pekkarinen Oy
on Vuoden
maalausurakoitsija

JWäslqläläinen Maalausliike Aimo
Pekkarinen Oy on valittu Vuoden
2005 Maalausurakoitsijaksi Raken-
taminen ja Talotekniikka 2005 -
erikoismessuilla Jyväskylässä maalis-
kuussa. Aimo Pekkarinen on lähtöisin
Kinnulasta (Sukukirja IV, s.22). Per-
heyrifyken toiminnassa ovat muka-
na myös puoliso ja lapset.

Tuomariston näkemyksen mu-
kaan maalausliike Aimo Pekkarinen
Oy:n toiminta ilmentää hyvin pitkä-
jänteistä ja taloudellisesti kestävin
perustein tapahtuvaa yritystoimintaa,
jolla on edellytyksiä jatkua myös ny-
kyisen vetaijän eläkkeelle siirtymisen
jälkeen. Lisäksi Aimo Pekkarinen on
osallistunut osaltaan aktiivisesti
myös maalausalan urakoitsijoiden
yleishyödylliseen toimintaan niin ly-
väslrylässä kuin valtakunnan tasolla-
kin.

Maalausliike Aimo Pekkarinen
Oy:n juuret ulottuvat vuoteen 1975,
jolloin perustettiin toiminimi Maala-
usliike Aimo Pekkarinen. Liikkeelle
lähdettiin omistajan ja kahden työn-
tekijän voimin. Yhtiömuoto muutet-
tiin vuonna 1982 kommandiittiyhti-
öksi. Tällöin työntekuämäärä oli
noussut keskimäärin 15 työntekijään.
Yritys ja sen työntekijämäärä kasvoi-
vat edelleen ja vuonna 1993 yhtiö
muutettiin osakeyhtiöksi. Nyt yrityk-
sen työntekijämäärä on keskimäärin
30 henkilöä ja viimeksi päättyneen
tilikauden liikevaihto oli 1,4 miljoo-
naa euroa.

lYaalausliike Aimo Pekkarisen
toimenkuva on monipuolinen käsit-
täen mm. tasoite-, maalaus- ja tape-
tointifyöt, huoneistoremontit, ulko-
maalaustyöt ja lattioiden epoksipin-
noitukset sekä maalaamopalvelut.
Vuonna 1995 yritys voitti Pohjois-
maisen maalaustyökilpailun Kuokka-
lan yläasteen maalaustyöllään. Yri-
tyksen viimeaikaisia työnäytteitä
ovat mm. lyväskylän lentoaseman ja
Jyväskylän Ylioppilastalon laajennuk-
sien maalaustyöt.

Suomen 14aalarimestariliitto valitsi
Vuoden Maalausurakoitsijan nyt tois-
ta kertaa.

Lakomäen liki sataneliöisessä tuvassa on vanhan pifiin tunnelma. Rakennuksen
toisessa päässä sijaitsevat salit, joiden kattokoristelut yllättivät talon remontoijat.

I

T

h ',fs*

I



t4 PEKKARINEN 2005

Toimintak mus vuodelta 004e

Vuosi 2004 oli Sukuseura Pekkarinen ry:n 25. toimintakau-
si. Sukuseura kokoontui juhlistamaan neljännesvuosisatais-
ta toimintaa Vaajakoskelle, Savutuvan Apajalle elokuun 14
pnä.

25-vuotisjuhlan kunniaksi sukukokous muisti kukka-
kimpuin Hanna-Kaisa, Pentti, Helge, Lauri, Kaarina, MaUa
ja Olavi Pekkarista heidän sukuseuran hyväki tekemäi-
tään työstii (kuva yllä).

Sukuneuvostoon uusiksi jäseniksi valittiin Kirsi Suokas
Jwäskylästä ja louko Pekkarinen Helsingisti. Sukuseuran
puheenjohtajaksi Helge Pekkarisen tilalle valittiin Kirsi
Suokas. Samalla Helge Pekkarinen nimettiin seuran kun-
niajäseneksi.

Ennen varsinaista kokousta tutustuimme Savutuvan
Apajan vanhoihin rakennuksiin, ja sukukokouksen päät-
teeksi osa kokousväestä osallistui vielä risteilyyn kauniilla
Päijänteellä.

Hallinto
Puheenjohtaja Kirsi Suokas
Varapuheenjohtaja
Kauko Pekkarinen
Sihteeri Seppo Pekkarinen
Taloudenhoitaja
Marja-Liisa Pekkarinen

Jäsenet:
Helena Pekkarinen-Väkeväinen
Jouko Pekkarinen
Olli Pekkarinen
Eino Pekkarinen
Hanna Pekkarinen
IYarkku Pekkarinen
lYatti Pekkarinen
Raija Fogelholm
Pentti Pekkarinen
Olavi Pekkarinen
Raija-Liisa Flink

Kunniajäsenet:
MaUa Pekkarinen
Lauri Pekkarinen
Helge Pekkarinen

Jyväskylä (uusijäsen)

Kannonkoski
Leppävirta

Vehmersalmi

Helsinki
Helsinki
Helsinki (uusi kunniajäsen)

Kokoukset
Sukuseuran vuosikokous kokoontui f4.B.2OO4 Savutuvan
Apajalla Jyväskylän maalaiskunnan, Vaajasalossa. pu-
heenjohtajana toimi Kirsi Suokas Jyväskylästä ja sihteeri-
nä Seppo Pekkarinen Leppävirralta. Kokouksessa oli läsnä
43 suvun jäsentä.

Sukuneuvosto kokoontui kolme keftaa: 03.04.2004
Paukarlahdessa Seppo ja Annikki pekkarisella, 14.08.2004
Vaajakoskella Savutuvan Apajalla sekä 13.11.2004 Kan-
nonkoskella Lakomäen Metsäkartanossa. Kokouksista kir-
jattiin 34 pykälää pöytäkirjaan.

Jäsenistö
Vuoden lopussa sukuseuraamme kuului 193 jäsenmak-
sunsa maksanutta jäsentä, joista uusia jäseniä oli peräti
26.

Edustus
Sukuseura kuului vuonna 2004 Sukuseurojen Keskusliit-
toon, ja siinä edustajinamme ovat olleet Helge ja lvaj-Lis
Pekkarinen Helsingistä. y

Tiedotus
Sukuseuramme tiedotusta hoitaa pekkarinen-lehti, jota on
jaettu jäsenrekisterissä oleville jäsenille. Lehti ilmestyy ke-
sän alussa ja sen päätoimittajana toimii Hanna pekkarinen
Kannonkoskelta.

Sukuviestiä ja paikallislehdistöä käytetään myös tiedotus-
kanavana sekä seuran kotisivut internetissä osoitteessa
http://koti.mbnet.fi /spek/suku/

Sukututkimus
Sukututkimustyötä jatketaan edelleen Lauri pekkarisen ja
Helge Pekkarisen toimesta Kuopion ja Vehmersalmen su-
kuhaarojen osalta.

Talous
Jäsenmaksu oli 10 euroa/jäsen/vuosi. Lisäksi vapaaehtoV
ta lehtimakua on voinut maksaa 2 euroa/vuosi.
Sukuneuvosto antaa erillisen tilinpäätöksen seuran talou-
desta.

Tilintarkastajina toimivat Juha pekkarinen Kempeleeltä ja
Ville Pekkarinen Vehmersalmelta sekä varalla Viljo K. pek-
karinen Kuopiosta ja Helvi Koistinen Siilinjärveltä.

Sukukirjat
Sukukidojen hinnat:

I-IiI 4tlkpl
ry 15:-

Koko sarja 25:-

Kuva vier. sivulla:
Sukukokousväki

kokoontui
yhteiskuvaan

Savutuvan Apajan
arvokkaimman

rakennuksen, 1700-
luvulta olevan

huussin eteen.

I

aa

I
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loensuu
Helsinki (uusijåsen)
Oulu
Jyväskylä
Kannonkoski
Äänekoski
Korpilahti
Kuopio
Rautalampi
Tikkakoski
Leppävirta

SUKUNEUVOSTO
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Talousarvioes vuodelle 2OO5

VI

VII

Varsinainen toiminta:
Hallinto ja toiminta:
Tuotot

Tarvikemyyntituotot
Kulut

Arkistovuokra
Kidanpitopalvelut
Pankkipalvelut
Postipalvelut
Toim istota rvikkeet
Kokouskulut
Huomionosoitukset
Jäsenmaksut keskusseuralle
Sukuviestit hallitukselle
Kotisivujen kehittiimistyö/
Ohjelmistopäivitykset
Kirjoituskilpailun palkinto
Sukututkimustyö

2005 2004

240,00 239,00

II

-50,00
-150,00

-10,00
-150,00

-30,00
-500,00
-100,00

48,80
134,20

5,40
t26,48

726,48
116,00
185,00
209,00

III

-

ry

Pekkarinen-lehti:
Tuotot

Tukimaksut
Kulut

Palkkiot
Painatuskulut

200,00
s0,00

530,00

-450,00
-400,00

Varainhankinta:
Tuotot

Jäsenmaksut
Arpajaiset

Tulot
Menot
Yli-/alUäämä

Sijoitus- ja rahoitustoiminta :
20,00

2000,00
100,00

2660,00
2660,00

oo,oo

864,90
-390,40

1930,00
113,00

18,88

2588,88
2272,L8

3t6,7O

Toimintasuunnitelma vuodelle 2005

Vuosi 2005 on sukuseuran 26. toimintavuosi.

Kuluvan vuoden sukukokous pidetään Kannonkoskella 13.
elokuuta, Kokousjärjestelyistä vastaavat paikkakuntalaiset
Hanna-Kaisa Pekkarinen ja Kauko Pekkarinen.

Varsinainen toiminta
I Julkaistaan Pekkarinen-lehti, joka hoitaa tiedo-

tusta ja yhteydenpitoa sukuseuran jäsenille.
Lehteen ovat tervetulleita myös jäsenten omat
kirjoitukset ja mielipiteet.

Vuosikokous järjestetään Lakomäen Metsäkar-
tanossa Kannonkoskella 13. elokuuta. Samalla
vietetään suvun vapaamuotoista kesätapaamis-
ta.

Sukututkimustyötä jatketaan ja pyritään saa-
maan mukaan uusia sukututkijoita. Erityisesti
Savon sukuhaara kaipaa vastuullista sukuselvit-
täjää. Sukututkimustyöryhmän toimintaa kehite-

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

latketaan jäsenhankintaa.

Kerätään ja tallennetaan sukuun liittyviä tarinoi-
ta ja tekstejä järjestämällä kirjoituskilpailu "Pek-
karisten parhaat pakinat". Kilpailuun toivotaan
mahdollisimman monipuolisesti kirjoituksia, jot-
ka tavalla tai toisella liitwät Pekkaristen su-
kuun.

Panostetaan Sukuseura Pekkarinen ry:n www-
sivujen kehittämiseen ja jäsenrekisterin ylläpi-
toon.

-40,00

300,00 288,00
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Olavi Pekkarinen
Saharisentie 15 C
40270 Palokka

Supertarioas!
Liity nyt

§alcu§eurfuan
Kun maksat Sukuseura Pekkari-
sen jäsenmakun tilille OPTIA
460021-291386 saat 10 eurolla
(+ 2 euron lehden tukimaksulla):

Pekkarinen-lehden kotiin-
kannettuna kerran vuodessa

Ilmaiset kahvit pullan kera
vuosikokouksessamme ke-
säisin

Sukukirjoja jäsenetuhintaan

Tietoa sukuseurastamme ja
suvustasi omilta kotisivuil-
tamme

Paljon mukavaa seuraa yh-
teisissä kokoontumisissamme

Olla tukemassa arvokasta
sukututkimustyötä

Vanhana sukuseuran jäsenenä
saat jäsenmaksulapun tähän
lehden mukana. Muista maksa-
essasi VIITE jos se on saamassa-
si pankkisiirrossa ! Viite kohdistaa
maksun oikealle jäsenelle.

Jos olet uusi jäsen, eikä viitettä
ei ole, merkitse OMA NIMESI JA
OSOITTEESI EHDOTTOMASTI
LrSÄTIETOTHINt (Esim. Matti
Pekkarisia löytyy satoja, joten on
vaikea tietää kuka maksoi, jos ei
ole osoitetietoja.)

Jos olet maksanut jäsenmaksusi
mutta et saa lehteä, tarkista, etl
tä seuralla olevat osoitetietosi
ovat ajan tasalla. Muuttuneet
osoitetiedot voi ilmoittaa jäsen-
rekisteriä hoitavalle Marja-Liisa
Pekkariselle numeroon 017-385
1187 tai Seppo Pekkariselle 040-
510 5331.
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