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Tule mukaan
SU KUSeU Taan

Sukuseurassa
olet yksi meistä!

Tule mukaan toimintaan!
Sukuseura Pekkarinen ry on vuonna
1979 perustettu yhdistys, jonka tar-
koitukena on ylläpitää yhteyttä Pek-
karisen suvun eri haarojen välillä, tu-
tustuttaa suvun jäseniä toisiinsa,
hankkia ja koota tietoja suvun ja sen
jäsenten vaiheista sekä panna toi-
meen sukukokouksia ja -juhlia.

Sukuseurassa ovat siis mukana
kaikki maamme Pekkaris-sukuiset, ja
siinä yhdistyvät alkuaan niin Keski-
Suomesta, Pohjois-Savosta kuin Poh-
jois-Karjalastakin lähtöisin olevat su-
kuhaarat. Seuraan voivat liittyä
kaikki isän tai äidin puolelta Pekkari-
sesta polveutuvat sekä ne henkilöt,
jotka ovat tai ovat olleet naimisissa
Pekkarisesta polveutuvan kanssa.

Sukuseura järjestää sukukoko-
uksen joka vuosi ja sukujuhlat joka
viides vuosi. Pekkarinen-jäsenlehti
ilmestyy kerran vuodessa ja se posti-
tetaan kaikille jäsenille. Sukuseura
on julkaissut kaikkiaan neljä Pekka-
risten sukuhaaroja selvittävää suku-
kirjaa. Seuralla on myös oma suku-
vaakuna, jonka on sukuseuralle laa-
tinut kuvataiteilija Jussi Va ltakari.

Sukuseuran toiminta perustuu pää-
sääntöisesti jäsenmaksuihin, joten
jokaisen jäsenmaksu on seuran toi-
minnan kannalta tärkeä, lYyöskään
Pekkarinen-lehteä emme voi toimit-
taa heille, joiden jäsenmaksut on
makamatta tai joiden osoitetiedot
eivät ole ajan tasalla.

lYuistathan siis maksaa jäsen-
makusi ja huolehtia muuttuneet yh-
teystledot myös sukuseuralle.

Vanhana jäsenenä saat jäsen-
maksulapun tämän lehden välissä.
Muista merkitä maksuun laskun viite,
sillä se kohdistaa jäsenmaksun oike-
alle maksajalle.

Jos maksulappua ei hhden vä-
listä löydy bi haluat liittyä sukuseu-
raan uutena jäsenenä, se kiiy näppä-
rästi, kun malGat j:isenmakun 10
euroa sukuseuran Ulill€ ja merkitset
makulomakkeeseen jäsenen koko
nimen, osoiteen F syntymäajan.
Näiden tietojen antaminen on tärke-
ää, sillä samannimisä jäseniä saat-
ba olla joukGamrne useita. Ann{
iuja tietoja voidaan jatkossa xayttt/
myds sukutrjtkimukissa ja
julkaisuissa. läsenmaksun lisäksi voit
halutessasi tukea Pekkarinen-lehden
julkaisua vapaaehtoisella kahden eu-
ron tukimaksulla.

Osoitteenmuutoket voi ilmoit-
taa f4arja-Liisa Pekkariselle
marjaliisa.pekkarinen@nic.fi tai nu-
meroon 017 - 385 1187 tai Seppo
Pekkariselle puh. 040- 510 5331.
Heihin voi ottaa yhteyttä myös muis-
sa seuran jäsenyyteen liitwissä asi-
oissa.

Muistathan myös kertoa suku-
seurasta, seuran julkaisemista suku-
kirjoista ja jäseneksi liittymisestä
serkuillesi, pikkuserkuillesi ja muille
sukulaisillesi. Sukuseurasta saatta
olla kiinnostunut vaikkapa joku, jot?-,
ka isoäiti oli q tönimeltään Pekkari-
nen.

Ira Kauppinen 5 v
"lYinun perheeni"

Jäsenmaksusi hoituu näin:

Vanhana jäsenenä saal jäsenmaksulapun tämän lehden välissä.
Käylä maksaessasi maksulomakkeeseen merkittyä viitettä.

Jos haluat liittyä sukuseuraan uutena jäsenenä, maksa jäsen-
maksu I0 euroa sukuseuran tilille:

SP Optia, Kuopio 460021 - 291386

Merkitse maksulomakkeeseen koko nimesi, osoitteesi ja synty-
mäaika. Nåitä tietoja voidaan jatkossa käyttää myös sukutuiki-
muksissa ja -julkaisuissa-

Jäsenmaksun lisäksi voit halutessasi tukea Pekkarineniehden
julkaisua vapaaehtoisella kahden euron tukimaksulla.

3 Puheenjohtajanpääkirjoitus

14 Toiminta ja tilit

Jäsenmaksusi on tärkeä!

Kannen kuva:
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Puheenfiohtffan pafista

Elämän
kerroksellisuus

§

Sukuseuran kirjoituskilpailuun osallis-
. !,ri kolme kirjoittajaa. Vanhin kirjoit-
Ua on 92-vuotiai Lassi Pekkarinen.
Hänen kirjoituksensa jakaantuvat
kolmeen osaan: ensimmäisessä
osassa palataan sodan aikaan ja
taisteluihin. Toisessa osassa Lassi
Pekkarinen kuvaa luontoa ja sen
voimaa runoin ja kuvin. Kolmannes-
sa osassa palataan lapsuuteen. Lassi
Pekkarisen synnyinkoti on Vehmer-
salmen Koiralahti.

Koiralahden historiasta kertoo
toinenkin kirjoituskilpailuun osallistu-
ja, Lassin q/tär Marjatta Pekkarinen-
Kouki. Hänen laaja kirjoituksensa
kertoo Koiralahden tilasta ja omista-
jista, tilan rakennuksista ja miljöössä
tapahtuneista muutoksista 1600-
luvulta lähtien. Marjatta kirjoittaa
myös koulunkäynnistä omalla kylällä

lmyöhemmin Kuopiossa. Oman ko-
konaisuuden muodostaa lYarjatan
runo- ja kuvaesitys Vuodenajat, joka
on ollut näytteillä Ruskolla.

Kolmas kirjoittaja on Aino Pek-
karinen Korpilahdelta. Aino muistelee
yhteistä elämää Matin kanssa.

Kaikissa näissä kirjoituksissa on
muistelujen lisäksi vahva esteettinen
elementti kuvien ja runojen muodos-
sa. Ainon käsinkirjoittamat muistot
ovat kuin koru. Otteita kirjoituksista
sivulla 10.

Sukuneuvosto piti maaliskuussa
kevätkokouksen Helsingissä. Koko-
uspaikkana oli käsityöneuvos Tyyne-
Kerttu Virkin koti. Nimi ei ollut minul-
le tuttu ennen kuin selvisi, että Tyy-
ne-Kerttu Virkki oli toiminut Omin
käsin -lehden päätoimittajana. Se on
ensimmäinen käsityölehti, johon mi-
nä olen tutustunut ja lehtiä löytyy
vieläkin äitini kätköistä. Virkki-
kodista ja sen omistajasta meille ker-
toi Kaisa Böök, joka on kirjoittanut
Tyyne-Kerttu Virkistä myös leh-
teemme. Virkki-koti avasi oven suo-
malaisen taideteollisuuden, käsi§ö-
taidon ja naisyrittäjän historiaan.

Tämän lehden numerossa ker-
tojina ovat isät ja q/ttäret, vaimot ja
miniät. Runoilija Riina Katajavuori on
kuvannut elämän kerroksellisuutta
runossaan Spiraali:

Minun lapsuuteni
oli jonkun aikuisuus,
Minun lasteni lapsuus
on vanhuuteni
ja lapsuuteni.
Minun sukupolveni
vie nuoruutensa m ukanaan,
vie farkkutakit ja
purlehduskengät
nasaalit lduseet
keski-ikään,
ties minne.

Kaiken ikäiset Pekkariset, tava-
taan Helsingissä sukukokouksessa
5.-6.8.2006.

Kirsi Suokas
puheeniohtaia

Jyväskylä

§

t

I

I

I

T

I
I

I
I

I

Helppo topo etsiä sukuosi!

Sukuseuramme omat kotisivut osoitteessa

httpt I I koti.mbnet.filspek/suku/
Käy tutustumassa ja kerro mielipiteesi. Jos sinulla on ideoita sivujen kehittämiseksi niin kerro palautteesi sivuilla ole-
van lomakkeen avulla tai ottamalla yhteyttä Seppoon puhelimitse 015-468 1151 tai sähköpostilla spek@mbnet.fi
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Moni-ilmeinen Helsinki I

Helsinki on moderni eurooppalainen
kulttuurikaupunki, jossa urbaani
elämäntyyli kohtaa luonnonläheisyy-
den. Meren ja saariston ympäröimä-
nä se tarjoaa vieraalleen loputtoman
määrän mahdollisuuksia. Helsinkiä ei
voi kuvata vain yhdellä sanalla taj voi
kuvata vain yhdellä sanalla tai kokea
vain yhdellä tavalla.

Helsinki on 4so-vuotisen histo-
riansa ajan keinunut itäisten ja län-
tisten vaikutusten ristiaallokossa.
Kaupungin perusti vuonna 1550
Ruotsin kuningas Kustaa Vaasa.
Ruotsin jouduttua luovuttamaan
Suomen Venäjän keisarikunnalle
1808 - 1809 sodan seurauksena
tsaari Aleksanteri I teki Helsingistä
Suomen suuriruhtinaskunnan pää-
kaupungin 1812. Vuonna 1917 Hel-
singistä tuli itsenäistyneen Suomen
tasavallan pääkaupunki.

I\4eri ja saaret ovat tärkeä osa
keskustan ilmettä. Helsingin edustaa
kaunistaa 315 saada. Rantaviivaa
kaupungilla on 98 kilometriä ja me-
rellisyys tarjoaa monia virkistymis-
muotoja.

Korkeateknologian kaupunki

Nykypäivän Helsinki elää jo huomi-
sessa. Moderni arkkitehtuurj, designja huipputeknologia ovat tehneet
kaupungista kansainvälisesti tunne-
tun. Omaleimainen helsinkiläinen
elämäntyyli ja urbaanit alakulttuurit

ovat osa tämän päivän kansainvålis-
tä metropolia.

YIi puolen miljoonan asukkaan
Helsinki on Suomen suurin talous-
alue, yritystoiminnan keskittymä,
jonne syntyy uusia työpaikkoja eri-
tyisesti informaatioteollisuudessa.

Näe ainakin nämä

Suuri osa nähtiivyykistii sijaitsee
kävelyetäisyydellä keskustassa. Se-
naatintori ympäristöineen on ainut-
laatuinen uusklassisistinen kokonai-
suus. Sitä hallitsee kolme C. L. Enge.
lin suunnittelemaa rakennusta:
Tuomiokirkko, Valtioneuvoston linna
ja Yliopiston päärakennus.

Välittömässä läheisyydessä si-
jaitsevat myös Kansalliskirjasto, mu-
seoitu Sofiankatu, Esplanadinpuisto
ja Kauppatori. Kesäisin Kauppatori
täyttyy runsaista hedelmä-, vihan-
nes- ja matkamuistokojuista. Ran-
taan saapuvat veneillään myös kala-
kauppiaat.

1700-luvulla rakennettu Suo-
menlinna kuuluu maailman suurim-
piin merilinnoituksiin. UNESCOn
maailmanperintökohteeksi valittu
historiallinen linnoituskaupunki on
mieleenpainuva kokemus kaikenikäi-
sille.

Kaupungin suosituimmat per-
hekohteet ovat Linnanmäki, Sea Life
ja Korkeasaari, jotka tarjoavat joka
vuosi runsaasti nähtävää.

Kirkkoja ja kulttuuria

C.L. Engelin suunnittelema yli 150-
vuotias Tuomiokirkko on kenties ko-
ko Suomen kuvatuin ja tunnetuin ra-
kennus.

Temppeliaukion kirkko kuuluu
Suomen sumituimpiin nähtiivyyksiin
ja Helsingin modemin arkkitehtuurin
arvostetrimpiin kohteisiin. Se on
louhittu kallbo si§iän ja toimii erin-
onEisesti korserttisa lina hyvän akus-
tiiklarsa ansiosta.

Vuonna 1868 valmistunut Us-
peftskin katedraali on Länsi-
Eurmpan suurin ortodoksinen kit
ko. Se edustaa bysanttilaiF
verEliiisti arkkitehtuuriperinnettii ja
kertm slaavilaisen kulttuurin vaiku-
fuksesta Suomessa.

Ateneumin taidemuseo on
Suomen kansallisgalleria. Maamme
laajin taidekokoelma kattaa suoma-
laisen taiteen historian 1750-luvulta
1960-luvulle. Kansainvälisen taiteen
kokoelma sisäluiä länsimaista taidet-
ta 1800-luvun jälkipuoliskolta 1950-
luvulle saakka.

Arkkitehtuurillaan puhutteleva
NyMaiteen museo Kiasma esittelee
taidetta 1960-luvulta alkaen. Kuva-
taiteen lisäksi Kiasmassa voi tutustua
mediataiteeseen, musiikkiin ja eloku-
viin.

Lähde: www.helsinki.fi
Kuvar Helsingin kaupungin kuvapankki
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Sukukokous 5.-6.8. Helsingissä

Pääkaupunkimme
kutsuu

U

t5,
Su kuseuramme vuotuinen tapaami-
nen on tänä vuonna jälleen kaksipäi-
väinen. Se onkin hyvä, sillä kokoon-
tumispaikkana on tällä kertaa reilusti
nähtävää ja tutustuttavaa tarjoava
pääkaupunkimme Helsinki. Kokoon-
tumispaikkamme on Karjalatalo, joka
sijaitsee osoitteessa Käpylänkuja i.
Keskustasta pääsee Karjalatalolle
mm. Raitiovaunu 1:llä jäämällä kyy-
distä pois Käpylän päätepysäkillä.

Tapaamisen ajankohta on totu-
tusti elokuun alkupäivinä 5.-6.8.
Opetusneuvos Jouko Pekkarinen on
vastannut ohjelman suunnittelusta
Helsingin päässä. Tiedossa onkin niin
mukavaa yhteistä aikaa kuin tutus-
tumista kesäiseen Helsinkiin. Lauan-
tain ohjelma sijoittuu Karjalatalolle
puolilta päivin alkaen, jolloin on

mahdollisuus rupatella suvun kanssa
ruokailun merkeissä. Varsinainen vi-
rallinen vuosikokous alkaa kello
14.00.

Käsifyömuseo Virkki sijaitsee
myös Karjalatalolla. Siihen on mah-
dollisuus tutustua paikanpäällä ja
Tyyne-Kerttu Virkin elämään ja kotiin
jo ennakkoon tässä lehdessä olevan
jutun myötä. Lauantain loppuilta on
varattu yhdessäoloon mukavan oh-
jelman siivittämänä.

Sunnuntaina meille on varattu
opastettu kiertoajelu, jonka aikana
tutustutaan Helsingin tärkeimpiin
nähtävyyksiin. Kello 12 on vuorossa
yhteinen jumalanpalvelus Mikael Ag-
ricolan kirkossa (kuvassa), jossa
saarnaa kirkon oma kappalainen
Matti T. Amnell (ent. Pekkarinen)

OHJELMA

Lauantai 5.8.2006

12.00 Lounas Karjalatalon ra-
vintolassa (n"10 €)

14.00 Sukukokous Yläsalissa
(2. kerros)

17.00- Musiikkia ja muuta järjes-
tettyä ohjelmaa

20.00-21.00 l\4ahdollisuus ilta-
ruokailuun talon ravinto-
lassa

Sunnuntai 6.8.2006

10.00 Opastettu kiertoajelu
(lähtö Bautatientorilta ti-
lausajopysäkiltä Fennian
edestä)

1 2.00 Sukuseura Pekkariselle
iäriestetty Ju malanpalve-
lus Mikael Agricolan kir-
kossa (Tehtaankatu 23),
saarnaa Matti T. Amnell

'13.00 Kotiinlähtö

ILMOITTAUTUMISET

llmoitaulumiset Jouko Pekka-
riselle 1 5.7.2006 mennessä:
jouko.pekkarinen @ saunalahti.f i

tai p.050-5579879.
llmoita myös mahdollisista ruoka-
allergioista lounasta varten.

MAJOITUS

Hotelli Helkassa on varattu 30
huonetta sukukokousvieraille 5"-
6.8.väliseksi yöksi. Hotelli Helka
sijaitsee Helsingin keskustassa.
Osoite on Pohjoinen Rautatiekatu
23. Varausnumero on 337355.
Varaukset 7.7.2006 mennessä
p, 09-613580 lai emaili reserva-
tions@helka.fi

t -.- I
r

16.00 Kahvi ja Virkki Käsityö-
museoon tutustuminen
(sijaitsee samassa talos-
sa)

Hinnat: t hengen huone 78 €lvrk,
2 hengen huone 99 Avrk.
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Ha ilii ha iloo!-

lYinkälaisia leikkejä teidän pihalla lei-
kittiin? Onko hailii - haitoo tuttu teik-
ki? Sitä leikittiin kesäisin ulkona ai-
nakin Riihimäen varuskunnassa Ta-
kakasarmilla 60-luvun alussa.

Pelivälineenä oli pieni pallo.
Leikkuät istuivat penkillä, mutta pen-
kin ympärillä piti olla tilaa juosta.
Yleensä leikkiin osallistui 4 - 6leik-
kijää. Leikissä oli johtaja, joka seisoi
muiden edessä ja ohjasi pelin kul-
kua. IYuut istuivat penkillä ja osallis-
tuivat vuorollaan peliin.

Ensimmäinen pelinjohtaja valit-
tiin joko arpomalla enten-tenten-
teelika-menten tai sopimalla asiasta
muuten. Pelinjohtaja valitsi mieles-
sään sanan ja kertoi muille minkälai-
sesta sanasta oli kyse, sanan alkukir-
jaimen ja kuinka monta kirjainta se
sisälsi. Olkoon esimerkkinä vaikka
sana, jonka kuvailu on tuleen liitwä
saa, alkukirjain H ja siinä on seitse-
män kirjainta.

Pelinjohtaja hejtti pallon rivissä
ensimmäisenä istuvalle pelaajalle ja
tämä yritti arvata, mikä sana oli ky-
seessä. Kerralla sai arvata vain yh-
den sanan. Arvattuaan sanan, pelaa-

ja heitti pallon takaisin pelinjohtajal-
le.

Jos arvaus oli väärä, pelinjohta-
ja heitti pallon seuraavalle pelaajalle.

Jos kukaan pelaaja ei vuorollaan ar-
vannut oikeaa sanaa, pelinjohtaja
kertoi sanan seuraavan kirjaimen -
se on i - ja heitti pallon taas rivissä
ensimmäiselle pelaajalle ja näin jat-
kettiin, kunnes oikea sana löytyi. Jos
kukaan ei arvannut oikeaa sanaa,
pelinjohtaja keksi uuden sanan ja
peli alkoi uudelleen alusta.

Kun oikea sanan löytyi, pelin-
johtaja ei ilmaissut heti, että pelaaja
oli keksinyt oikean sanan, vaan otti
pallon rauhassa takaisin. lvutta sen
jälkeen alkoi tapahtua: sen sijaan,
että pelinjohtaja olisi heittänyt pallon
seuraavalle pelaajalla, hän heittikin
sen suoraan ylös, taputti käsiään
vartalon edessä ja takana ja vielä
kerran edessä ja huusi: hailiit ja ry(7_
täsi juoksuun,

Oikein vastannut pelaaja hyp-
päsi ylös penkistä, juoksi ottamaan
pallon kiinni ja kun pallo oli kädessä,
huusi vastaukseki hailoo! Silloin pe-
linjohtaja pysähtyi ja kääntyi kohti
oikein arvannutta pelaajaa. Sitten
hän risti kätensä, nosti käsivarret
rinnan korkeudelle ja muodosti näin
korin.

Oikean sanan arvannut pelaaja
yritti heittää pallon käsistä muodos-
tuneeseen koriin. Jos pelaaja onnis-
tui saamaan korin, hänestä tuli seu-
raavan kierroksen pelinjohtaja ja
vanha pelinjohtaja meni istumaan ri-
vin viimeiseksi. Jos pelaaja epäonnis-
tui, aikaisempi pelinjohtaja jatkoi ja
pelaaja meni istumaan rivin viim[
seksi.

Pelasimme tätä peliä, kun olin
n. 10-11-vuotias. Se oli mukava peli:
siinä oli älyllistä haastetta - vaikeita
sanoja etslttiin varastoon peliä var-
ten - ja jännitystä, oliko tarpeeksi
nopea ottamaan pallon kiinni ja on-
nistuiko koriinheitto.

Pelissä ei yleensä tullut riitaa,
sillä säännöistä sovittiin ennen pelin
alkua. Esimerkiksi etukäteen sovit-
tiin, millaisia sanoja ei hyväksytty ar-
vuutettavaksi, esimerkiksi ettei sana
ole ihmisen nimi, auton merkki tai
yhdyssana.

Hailii! N4inun arvuuttamani sana
oli hiillos.

4\#
KOKOUSKUTSU

Sukuseura Pekkarinen ryin sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

Sukuneuvoston kokous pidetään kokouspaikalla
sukuseuran vuosikokouksen jälkeen.

Kirsi Suokas

,l,L\

pidetään Helsingissä Karjalatalolla, os. Käpylänkuja 1

lauantaina 5.8.2006 kello 14.00 alkaen.
Kokouksessa käsitellään sukuseuran sääntöjen määräämät asiat.

TERVETULOA!
Sukuneuvosto
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Ruokahetki Lakomäen hirsituvan puolella. Pöydän päässä leikkii nuori-isäntä Leevi Kauppinen,
seuraavana Hanna-emäntä, sitten Armi ja Eino. Kuvan otti Maria-Liisa.

Sukukokous Lakomäen kaftanossa
Läksin Jyväskylästä lauantaiaamuna
ajamaan kartanoa kohden. Ilma oli
kaunis ja mielikin pifteä. Saarijärvel-
tä käännyin Viitasaarentielle, jonka
varrella kartano oli. En arvannut, et-
tåi matka oli niinkin pitkä. Pysähdyin
erään talon luona, siellä mies maala-

&talonräyståiitä. Huusin, onkohan
fita ,ieta' Lakomäen kartanoon. Er

ukko päätään kääntänyt. Huusin toi-
sen kerran ja taas huusin. Viimein
olin tikapuiden alla, jo ukko tuli alas
ja näytti, että hän on kuuromykkä.
Minä näytin suun liikkeellä, hän viit-
tasi pensselillä eteenpäin. Olihan
siellä kunnon viitat ja opasteet ja
näin olin perillä.

Olipa se nähtävyys se kartanonta-
lo keltainen ja pitkä, muutama auto
oli jo tullut pihaan. Isäntäväki: Han-
na ja Pasi lapsineen toivottivat terve-
tulleeksi. Nätit ja reippaat lapset, ty-
tär ja poika, nimiä en muista, siellä
he pyörivät meidän mukana ja iloki
kaikille.

Väkeä tuli lisää, Kinnulasta tuli
pienoisbussi, jossa oli yhdeksän hen-
keä, etupäässä Hakalan ja näitä Ju-
napekkarisia. Kuskina oli Jääjoen

Pekkarisia Paavo.
Homma alkoi seurustellen ja ar-

poja ostellen, pöydällä oli jo paljon
tavaraa. Kun väki alkoi olla koolla, ti-
laisuus alkoi ruokailulla. Kyllä Hanna
apureineen oli laittanut meille kun-
non paistit ja herkut, ja kyllä myö
syötiin varmaan koko rahan edestä
ja vielä kahvit päälle.

Sukukokous alkoi, sen avasi pu-
heenjohtaja Kirsi Suokas asiallisesti:
käsitteli menneen vuoden asioita ja
suuhnitteli uudelle vuodelle tapai-
tumia. Kokouksen puheenjohtajaksi
valittiin Paavo Pekkarinen Kinnulasta,
sihteerinä Seppo ja Marja-Liisa.

Kaksi isoa Oota puuttui kokouk-
sesta, jotka olivat eturivin miehiä,
Olavi Kaarinoineen ja Olli. N4e koetet-
tiin tätä aukkoa porukalla täyttiiä.

Asiat meni puheenjohtajan taidol-
la nopeasti läpi. Sitten oli kohta ero-
vuoroisten neuvoston jäsenille vali-
taan uusi jäsenehdokas. Ivlinä jo
valmistin asian, sanoin veljilleni Ar
mille ja Allanille, kun minä pyydän
eroa ja ehdotan uutta jäsentä suku-
neuvostoon, niin silloin kannatatte.
Minä ehdotin Paavo Pekkarista Kin-

nulasta, kyllä talo raikui kun pojat
huusi: kannatetaanl Ei muuta kuin
nuijalla pöytään. Näin tuli Paavosta
neuvoston jäsen, onnea Paavolle.
Kyllä vanhaa miestä helepotti.

Kokouksen jälkeen alkoi odotettu
arvonta, minäkin voitin kakkua, rasi-
aa ym. l4arkku lahjotti sukuteepaidat
seuralle, jotka myytiin huutokaupal-
la. Armi toimi meklarina ja paidat te-
ki kauppansa. la huuto jatkui kun
minä läksin pois, kiire saunaan. Han-
na muisti ja nauroi, että Einolla on
aina kiire saunaan/ niin oli nytkin.
Siellä taisi olla talonpuolestakin sau-
na.

Viime lehdessä oli asiallinen se-
lostus talon menneisyydestä ja koos-
ta, 6500 ha. Nyt vielä Pasi selosti
tätä historiaa, minä siinä kysäsin pal-
jonko sinulla on metsää. Sitä on
muutkin kysynyt, onhan sitä tässä
ympärillä ja komea näkötorni tuolla
mäellä.

Hyvät muistot jäi kokouksesta.

Eino Pekkarinen
Jyväs§lä
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Kirjoituskilpailumme satoa
Viime lehdessä käynnistimme
koko suvulle tarkoitetun kirjoi-
tuskilpailun, "Pekkaristen par-
haat pakinat". Kilpailulla suku-
seura halusi kannustaa sukuun
ja perheeseen liittwien tietojen
tallennukseen ja tarinoiden säi-
lymiseen jälkipolvillekin.

lotta mukaan tulisi mahdol-
Iisimman monipuolisesti erilai-
sia tuotoksia olivat kirjoitusten
aihe, tyylilaji ja pituus vapaat.
HWin monipuolisesti erilaisia
tekstejä kisaan ilmaantuikin,
vaikka osallistuneita kirjoiftajia
olikin vain kolme.

Korpilahtelainen Aino pekkari-
nen ujutettiin kisaan vähän puoliue-
tämättään, hän kun lähetti mainion
elämäntarinansa Olavi Pekkarisen

Marketta Pekkarinen-Kouki lä-
hetti kisaan myös g2-vuotiaan isänsä
Lassi Pekkarisen aikanaan kirjoitta-
mia juttuja.

- Isälläni on hyvin paljon kirjoi-
telmia jo nuoruudesta lähtien, l',lar-
ketta Pekkarinen-Kouki keftoo.

Lassi Pekkarisen tekstit ovat
runopoljentaisia, ja niiden aiheissa
korostuvat mm. sotavuosien herät-
tämät tunteet (Sotaan, Katkelma
uudenvuodenpuheesta 31. 12. 1941 ja
Tunteiden tuoma tilitystä Äänisen
ääreltä) tai luontokokemukset (Ret-
kellä luonnossa).

Julkaisemme tässä lehdessä ot-
teita kiloituskilpailun teksteistä si-
vuilla 9, 10 ja 16. Kilpailun lopputu-
los julkistetaan vuosikokouksen yf,.
teydessä.

Lassi Kusti Pekkarinen 2005 92 v.

It4 u rtola hdessa. Lapsuudenkoti oli
Rouhiala, jossa Lassi joutui tilan
hommiin jo yhdeksänvuotiaana isän
kuoltua.

Puhe- ja kirjoitustaipumus il-
meni pojalla jo nuorena. Poika sepit-
teli kertomuksia ja puheli esimerkiksi
saunassa veljensä kanssa. Lassi kävi
ensin viikkokoulua eri taloissa. Ns.
pientenkoulussa hän kävi mummo-
lasta (Lassilasta) käsin. Kansakoulua
hän kävi sitten kotoa käsin kävele-
mällä ja hiihtämällä.

Kun hän oli Pohjois-Savon kan-
sanopistossa, sieltä löytyi sopiva q -

Tuottel ias ta ri na n keftoja
tö, lYaija, morsiameksi. He avioitui-
vat vuoden 1937 alussa, ja perhe
muutti naapuritilalle Koiralahteen v.
1939 vähån ennen talvisotaa.

Sota-aikana Lassi toimi monen-
laisissa, vastuullisissakin tehtävissä
(kuornraston pää likkönä, kenttäsai-
raala viidentoista huoltopäällikkönä
ja komendanttinakin Äänislinnassa,
monenlaisilla erityiskomennuksilla ja
sodan alkaessa komppanian päällik-
könäkin vähän aikaa). Kekseliäs kun
oli, hän suunnitteli kenttäsairaalassa
mm. hammaslääkärintuolin ja
pöydän ja hänen vastuullaan oli
kenttäsairaalan ja ko. kaupungin-
osan vesihuolto.

Vapaahetkinä Lassi viihdytti lau-
luilla ja runoilla. Hän esiintyi usein
Aunuksen radiossa. Sota-ajalta on
säilynyt paljon Lassin kirjoituksia ja
kirjeenvaihtoa kotiin ja veuen kans-
sa.

Lassi ja Maija ovat olleet innok-
kaasti mukana lYurtolahden yhtei-
sessä kehittämis- ja harrastustoimin-
nassa. Koiralahdessa pidettiin koko-
uksia, kuoro- ja näytelmäharjoitu k-
sia, pelattiin lentopalloa ja vietettiin
juhannusjuhlia. Konsulentit ym. neu-
vojat yöpyivät siellä. Mm. nuoriso-
seura, kansalaisopiston tapainen pii-

ri, maatalousnaiset ja maamiesseura
toimivat vireästi. Opittiin paljon uut-
ta.

Lassi esitti aina §län tilaisuuk-
sissa puheita, runoja, tai laulua ja ki-
taransoittoa. Lassi on ollut mm. Sa-
ramäen tiehankkeen puuhamiehenä
ja sähkö- ja puhelinlinjan pystyttämi-
sissä.

Viimeiset vuosikymmenet Lassi
on asunut v. 1972 rakentamassat
omakotitalossa Siilinjärvellä. Sairaus
vei Maijan v. 1992. Siilinjärvelläkin
Lassi on toimlnut vireästi mm. Vete-
raanikuorossa, ystäväpalvelussa ja
vanhustenkerhoissa. Hänen henki-
nen rikkautensa ja tuotteliaisuutensa
ovat tunnettuja. Viime vuoteen asti
hän on kirjoittanut päiväkirjaa ja
muistelmia tapaamisista ja tehnyt
satamäärin äänikasetteja, joissa on
hänen laulujaan tai muisteloitaan.

Näön huononeminen estää nyt,
92-vuotiaana, kirjoittamisen, mutta
kasettien selaaminen ja kuuntelu, ys-
tävien ja sukulaisten tapaamiset ja
kerhoissa ja kylällä käynnit ovat nyt
hänelle mieluisaa ajankulua.

kautta lähinnä Pekkarinen-lehdessä
julkaistavaki, ja Olavi huomasi, että
jutussa on ainesta osallistumaan ki-
saankin.

Marketta Pekkarinen-Kouki lä-
hetti kisaan upean otteen runo- ja
valokuvakokoelmasarjastaan, joka
koostuu yli 130 luontokuvasta ja ku-
vaan liitwästä runosta. Eri vuoden
aikoja kuvaavat otokset ovat olleet
kokoelmana esillä näyttelyssä Rus-
kolla'Vuoden-aikaisnäyttelyissä",

- Voi olla, että teen pienen ru-
no-kuvakirjan, Marketta Pekkarinen-
Kouki paljastaa.

Lisäksi hän lähetti parikymmen-
sivuisen muistelmatekstin lapsuuden
kotikylästään N4urtolahdesta. "Koti-
pihalta kaupungin sydämeen" - teks-
tiä elävöittävät kuva- ja karttaliitteet.

- M.P-K.
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Sano hauki, eikä muikku. Marketta
Pekkarinen-Kouhi ia kalasaalis
keväällä 2003.

Markelb PeldGrinen-Kouki on Mur-
tohMen Pekkarisia, Lassi Kusti Pek-
karisen nuorin q är, s. 1948. Hän
kävi kansakoulusta osan Murtolah-
den Tihvonjärven koulussa ja osan

Luonto kiinnostaa tutkijana,
valokuvaajana ja kirjoittajana

Kuopion Puistokoulussa. Keskikoulun
hän kävi Kuopion q tölyseossa ja lu-
kion Kuopion klassillisessa yhteis-
lyseossa pitkän matematiikan linjalla.

Ylioppilaaksi päästyään hän
opiskeli Helsingin yliopistossa ja väit-
teli filosofian tohtoriksi v. 1988 ja
samana vuonna nimitettiin eläinry-
siologian dosentiksi. Asuessaan Hel-
singissä ja Riihimäellä hän toimi tut-
kijana ja opettajana Helsingin yli-
opiston eläintieteen laitoksen eläin-
fysiologian osastossa ja muutettuaan
Ruskolle v. 2003 hän oli tutkijana
jonkin aikaa myös Turun yliopiston
biolääketieteen laitoksella.

Hän on tutkinut mm. simpukoi-
ta ja kalojen mikroskooppisen pieniä
loisia ja julkaissut kymmeniä aftikke-
leita kansainvälisissä tiedelehdissä.
Solujen, kudosten ja elinten mikro-
skooppinen rakenne on ollut hänen
kiinnostuksensa kohde. Niinpä hänel-
tä on syntymässä runsaasti kuvitettu
suomenkielinen histologian oppikirja.

Vuonna 2005 hän oli Rusko-
seuran palkkaamana museo-

oppaana ja vanhan torpan kunnos-
tustehtävissä Ruskolla.

Marketta Pekkarisen piirustus-
harrastus alkoi jo 2-vuotiaana, kun
hän piirsi sukulaissedistä "muoto-
kuvia" ja tarjosi niiti malleille itsel-
leen. Luontoharrastus alkoi muikku-
jen ja kanojen perkaamisella ja koi-
ran tappamien rottien tutkimisilla.
Hän keräsi ja prässäsi kasveja jo en-
nen kuin osasi virheettömästi kirjoit-
taa. Esim. peltoemäkki oli "pelto-
makki".

Valokuvaus tuli mukaan isän ja
isoveljen harrastuksen myötä. Isoveli
kehitti kuvia vinttikamarissa, ja pik-
kusisko oli tarpeen sekuntilaskijana.

Kiinnostus kotiseutuun heräsi
opiskeluaikana Helsingissä. Marketta
Pekkarinen istui silloin usein Valtion-
arkistossa suvun ja Murtolahden tie-
toja keräämässä 1700-luvulta asti.
Hän on tallentanut myös paljon kes-
kustelu- ja haastattelutietoja. Isän
sota-ajan kirjeet ja vanhat kirjoituk-
set ovat puhtaaksikirjoituksen alaisi-
na aina, kun muulta tekemiseltä jää
aikaa.

Kuutamo

,Qt hyvästi teille,
taivas, kuu,
ja se mikä veteen kuvastuu,
ja punakaarnainen puu,
lähden unteni teille,
ja sitten uusille alueille.
Huomenna teitä on kaipuu.

Kaunihissa suojassani
ovat kaikkein kalleinpani.
Pikkuisia siemeniäin
kasvatan mä sisälläin.
Sitten kun se aika on.
luo joka siemen unikon.

Kellojen konsertti

Harakankello hauskuttaa,
peurankello porskuttaa,
kissankello kilkattaa,
kurjenkello kurkistaa,
vuohenkello vaiti on.
Kuka meidät tunnistaa?

Rannan korsistossa
korentoista kaksi
kiikkuu illan auringossa.
Taivas veteen kuvastuu
Hennot siivet sirritellen
korsistoa koristaa.

Kuin metsän neidon unelma
metsävirna kasvaa kuin helma,
vihrein helmin koristeltu,
jaloin kukin kirjaeltu.
Se laakeaksi levittyy
tai puun tyveen ryhdistyy.

Kevään tyttö Näsei on,
metsän neito peloton,
mutta viekas, petollinen.
Voi sulhon häntä suudelleen
viedä jopa kuolohon.

Marketta Pekkarinen-Kouki

:

,
I

Uurna
Rannan korsistossa

Metsänhelmassa

Petollinen
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Ainon ja Matin elämäntarina
Tarina alkoi tavattuani Matin 1940
Lokakylällä yleisissä häissä, mutta
siitä ei enempää, tulisi pitkä tarina.

Alkoi jatkosota, tapasin lvlatin
ennen lähtöä, tuli ero. Yritimme kir-
joittaa toisillemme, mutta mikä Iie-
nee ollut välillä, kun kummankin kir-
jeet eivät saapuneet perille.

Seuraavan kerran tapasin lvlat-
tia 1941 itsenäisyyspäivän jälkeen.
Tavattuamme päätimme, meitä ei
kyllä erota mikään ja menimme kih-
loihin 21.12.1941. Alkoi odotus vihki-
lomalle, joka keskeysi suuften
hyökkäysten takia Aunuksen rinta-
malla. Saln kirjeen, jossa luki: Elän
ja kerron kun tulen, missä kirje on
kirjoitettu. Se oli kirjoitettu ruumis-
röykkiöön nojaten karttalaukun pääl-
lä, Elossa kuitenkin. Ei ollut kantoja
mihinkä nojaten olisi voinut kirjoit-
taa. Oli vieläkin mutkia välillä. Matin
piti saapua 31.5.t942 lomalle, mutta
saapui nipin napin 6.6.1942, joka oli
vihkipäivä.

Läksimme vihille tällä tavalla, ei
ollut "Limusiinia". Kävelimme ensin 5
kilometriä ja soudimme melkein 10
kilometriä, taas kävelyä Kivijärven
rannalta kirkolle pappilaan 5 kilomet-
riä. Kävelyä yhteensä edes takaisin
20 kilometriä ja soutua melkein tuo
sama. Se oli päivän reissu.

Vihkipuvut, lvlatilla sotilaspuku
ja minulla itse ompelema villakankai-
nen Lotan juhlapuku. Näin sain ker-
santtini. varmaan avioliitosta siksi
tuli näin pitkä, ettåi kesti 4 kuukautta
vaille 62 vuotta. Sen katkaisi Matin
kuolema 17.1.2004.

Sodasta kuoleman kentillä odo-
tin lYattia vajaa 5 vuotta. Kivijärven

Havaksen pappilassa alkoi iha-
na yhteinen elämä, omistuksessa
tyhjät taskut ja isänmaa. Kaikesta
silti kiitän Taivaan Isää.

Matilla oli paljon erinäisiä elä-
män tapoja, jotka varmaan monelta
puuttuu. Konjakin otto lääkärin mää-
räykseståi oli kamala juttu. Piti tehdä
vaikka millaisia temppuja, että meni
alas, puhumattakaan kaljat ym. Tuli
mieleen eräs hauska juBu lvlatista,
kun olimme pikkujoulussa ja muissa
sellaisissa, missä oli paljon alkoholia
käytössä. Matti sanoi, miti enempi
hän nä kee toisten ryyppäävän, sitä
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Korpilahden Aino Pekkarisen kirioitus on kerronnallisesti ia kielellisesti
hyvä ia kuvaa Ainon ja Matin yhteistä taivalta erinomaisesti. Alkuperäi-
nen teksti osoitaa, että Ainolla, joka on iältään io lähes yhdeksänkymp-
pinen, on niin hyvä käsiala, ettei meistä nuoremmista pysty puoletkaan
samaan.

enempi hän humaltuu. johonka syy-
nä meidän erään läheisen terveyssi-
saren sanonta: N4atti on ryypiskellyt
lapsivettä tullessaan, tämä iloisuus
johtuu siitä.

Ja vielä Matille ei voinut edes
suuttua. Hän sanoi, vaimolle pitää
antaa kahdeksan suukkoa päivässä.
Eihän siinä jäänyt väliaikoja suuttu-
miseen. Kokeilkaapa Pekkarisen
miehet, se on hyvä neuvo vanhoilta
Pekkarisilta.

Näin elämä on hyvä elää. Van-
hanakin tuntee itsensä nuoreksi
aviovaimoksi. Nehän eivät kai riitele
koskaan?

Elämästäni ja l\4atin muistoista
tulisi pitkä tarina, mutta lopetan tä-
hän ja jään kaipaamaan lYattia.

Kiitän Sukuseura Pekkarista, et-
tä sain olla mukana 20 vuotta. Vielä-
kin tulen, jos pääsen.

Aino Pekkarinen
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paluu 1950-luvulle
Sukuneuvoston kokous pi-
dettiin tällä kertaa Helsin-
gissä kauniissa puitteissa
1950-60-luvun asuun pa-
lautetussa yksityiskodissa
meren äärellä.

Asunnon omistaja sen
valmistumisesta asti on ol-
lut maamme ensimmäinen
käsityöneuvos Tyyne-
Kerttu Virkki ( 1907-2000).
Hän oli merkittävä vaikut-
taja käsityökulttuurin edis-
täjänä ja tallentajana.

Tyyne-Kerttu Virkin
elämä sakkolalaisesta orpo-
q/töstä ja evakosta hänen
nimeään kantavan käsi-
.!ömuseon ia säätiön De-

iLtaiaksi on selviytymista-
rina, joka hakee vertais-
taan. Virkki oli koulutuksel-
taan käsityönopettaja ja
kotiteollisuusopettaja. Hä-
nen työuransa yksi näkyva
n'rctc an o;lut toiminta
Omin Käsin -lehden iri,ä-
toimittajana vuosina 1944-
1970. Sodanjälkeiselle pol-
velle lehti lienee varsin tut-
tu. Samanaikaisesti hän
johti perustamaansa käsi-
työ- ja taideteollisuusyritys
Vokki Oy:tä.

Virkki-kodin nimellä
nykyisin tunnettuun asun-
toon N4erikannontie 3:ssa
xvkki muutti talon valmis-
iftua 1952 ja asui siinä
kuolemaansa saakka. Ra-
kennus edustaa 1950-luvun

Käsityöneuvos Tyyne-
Kerttu Virkki

alun jälleenrakentamisen
aikaa, jota pidetään yhtenä
Suomen arkkitehtuurin kul-
takausista. Talon taitavan
arkkitehdin Elsi Borgin an-
siosta kokonaisuus on
konstailematon ja mitta-
kaava sopusuhtainen.

Vaikka asunto on
kooltaan vain noin 80 ne-
liötä, on se huoneitten tai-
tavan sijoittelun ja pitkien
näkymien ansiosta tilavan-
tuntuinen ja toimiva. Oles-
kelu- ja ruokailutilat avau-
tuvat länteen merelle. Niis-
tä voi nähdä Seurasaareen,
jopa Tapiolaan asti. Ma-
kuutilat taas ovat aamuau-
ringon puolella.

Esteetikkona Tyyne-
Kerttu Virkki ei sisustanut
huonekalukauppojen tuot-
teilla - 1950-luvulla kaup-
poja ei liiemmin ollutkaan -
vaan yksilöllisin kalustein.
Alkuperäiset kalusteet, lu-
kuun ottamatta muutamaa
Sakkolasta tuotua tai an-
tiikkikaupasta hankittua
huonekalua, ovat aikansa
nimekkäiden huonekalu-
suunnittelijoiden juuri tä-
hän asuntoon räätälöimiä.
Invalidisäätiön valmistami-
na ne ovat myös korkeata-
soista käsityötä. Tuohon
aikaan normaalituloisenkin

ihmisen oli mahdollista
teettää itselleen esineitä
käsityönäl

Virkin kaunis käyttö-
esineistö ja tekstiilit edus-
tavat 1950- ja 1960-luvun
suomalaisen taideteollisuu-
den parhalmmistoa. Olihan
hänellä Omin käsin -lehden
ja Vokki Oy:n kautta näkö-
alapaikka ja lisäksi suhteet
ajan johtaviin taiteilijoihin.
Valaisimia on muun muas-
sa Paavo Tynelliltä ja Tapio
Wirkkalalta, keramiikkaa
Rut Brykiltä, Toini t',1uonal-

ta ja Francesca Lindhiltä,
lasia Gunnel Nymanilta ja
Oiva Toikalta, tekstiilejä
Laila Karttuselta ja Uhra
Simberg-Ehrströmiltä ja
niin edelleen. Asuntoa
kaunistavat arvokkaat tai-
deteokset aina Wäinö Aal-
tosen töistä lähtien.

Tyyne-Kerttu Virkin
haaveena oli ollut, että
asunto säilyisi hänen nime-
ään säilyttävänä kotimu-
seona. Tämä toivetta ei ole
voitu toteuttaa. Virkin kuol-
tua huoneisto siirtyi Tyyne-
Kerttu Virkki-säätiölle, joka
nyt hoitaa sitä. Se nimettiin
Virkki-kodiksi ja siinä pide-
tään pienimuotoisia luento-
ja kokoustilaisuuksia ja sitä
esitellään sopimuksesta.

Talo oli rakennettu
sodanjälkeisen materiaali-
pulan ja säännöstelyn ai-
kana. Siitä huolimatta sää-
tiö saattoi periessään huo-
neiston vuonna 2000 tode-
ta ilokseen, että itse raken-
teet olivat moitteettomat.
Niinpä kunnostukseksi riitti
kevyt ehostus.

Asunnossa olivat säi-
lyneet sen historian eri ker-
rostumat viiden vuosikym-
menen ajalta. Siihen kuu-
luivat luonnollisesti iäkkään
ihmisen lukemattomat
muistoesineet. Säätiö päät-
ti tallentaa asuntoon 1950-
luvun, jonka esiin ottamista
helpotti säilynyt kuvamate-
riaali. Toisaalta haluttiin
säilyttää myös 1960-luvun
lopun hätkähdyttävä ker-
rostuma. Tuolloin Virkki oli
muokannut asuntoa ajan
trendien mukaisesti koros-
tamalla seiniä voimakkailla
väripinnoilla.

Asunnon 1950-luvun
huonekalut ja tekstiilit oli-
vat nuhjaantuneet, mutta
niihin pysq Uin palautta-
maan alkuperäiset värit ja
kuosit. Yllättävää kyllä, vie-
lä tänä päivänäkin löytyi
taitajia, jotka tinkimättö-
mästi hakivat alkuperäistä
muistuttavaa väriä seinä-
pintoihin, verhoilivat huo-
nekaluja ja konservoivat
te kstii lejä .

Lopputulos vastaa
Virkin harkittua makua ai-
kakaudelta, jolloin hänen
luomisvoimansa oli par-
haimmillaan.

Kaisa Böök
Tyyne- Kerttu Virkki-

säåtiön hallituksen jåsen

Tyyne-Kerttu Virkki-säätiö
hoitaa myös Virkki Käsi-
työmuseota, joka on Karja-
la-talossa.
www. kolumbus.fi/virkki-
museum

Merikannontien olohuonetta 1gso-luvulla. Vain kukat
puuttuvat nykyisestä näkymästä.
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Eräs Ameriikan tarina
Antti Emil Pekkarinen syn-
tyi Suomessa Kinnulassa
30. tammikuuta 1875 po-
jaksi Antti Pekkariselle ja
tämän ensimmäiselle vai-
molle Valpuri Leppäselle,
Klemitti Leppäsen q tåirel-
le. Nuorukaisena hän
muutti Ameriikkaan, missä
häntii loppuelämän ajan
kutsuttiin nimellä Emil. Hän
meni naimisiin New York
Millsissä N4innesotassa 13.
marraskuuta 1897 lda Emi-
lia Petersonin, John ja I\4a-

ry (Pajari) Petersonin/ M-
tären kanssa.

Emil ja lda asuivat aluk-
si Evelethissä Minnesotas-
sa, joka tuohon aikaan oli
kaupunki kaukana osavalti-
on pohjoisosassa. Evelet-
hissä sijaitsee nykyisin Jää-
kiekkokuuluisuuksien mu-
seo ja yksi Emilin lapsen-
lapsenlapsista yhä asuu
siellä.

Pian he muuttivat muu-
taman mailin päähän
Markham-nimiselle pikku-
paikkakunnalle, mihin he
perustivat maatilan ja se-
katavarakaupan. Pienessä
kunnassa asui enimmäk-
seen suomalaisia siiftolai-
sia.

Talvisin Emil hiihti noin
50 mailin päähän Duluthiin
hakemaan tavaroita puo-
tiinsa. Hänellä oli iso rep-
pu, jossa hän kantoi 50
punnan painoisia sokeri- ja
jauhosäkkejä, kahvia, suo-
laa, mausteita ja karamel-
leja sekä kangasta ja muita
tuotteita, joita kyläläiset
olivat erikeen tilanneet.
Sukset olivat pitkät ja leve-
ät, hän oli tehnyt ne itse.
Hänen oli lähdettävä aikai-
sin aamulla ja palattava ta-
kaisin myöhään samana il-
tana. Duluthissa Superior -
järven rannalla on hyvin
jyrkkiä mäkiä, mutta heti
sen ulkopuolella maasto on
tasaista, joten paljon aikaa

Tilan makuusijat olivat
aina käytettävissä alueella
metsätöissä olleille miehil-
le. He saivat yösijan, mil-
loin vain tarvitsivat. Ida
laittoi heille ruokaa. Hänen
onkin täytynyt käyttiiä pal-
jon ajastaan ruoanlaittoon,
sillä hänellä oli myös kaksi-
toista lasta: William Adolf,
syntyi 13. lokakuuta 1898,
kuoli 12. lokakuuta 1931
auto-onnettomuuden jäl-
keen. Hazel Viola, syntyi
14. toukokuuta 1900, kuoli
elokuussa 1954 rin-
tasyöpään. Wilma Elvera,
syntyi 5. lokakuuta 1902,
kuoli 1950. Emilia Valna,
syntyi 14. syyskuuta 1905/
kuoli 1970. Violet Estelle,

syntyr 4. lokakuuta 1907,
kuoli 22. maaliskuuta 1944.
Lillian Estelle, syntyi B.
tammikuuta 1910, kuoli
1966. Elvin Emil, syntyi 5.
toukokuuta 1912, kuoli 16.
helmikuuta 2003. Raymond
Afthur, syntyi 17. helmikuu-
ta 1914, kuoli 1982. Walter
Francis Rodney, syntyi 27.
joulukuuta i915. kuoli
1999, Verna Marie Eliza-
beth, syntyi 25. syyskuuta
1918, kuoli 2004. Verle Ed-
na Sofl, syntyi 19. elokuuta
1920, kuoli 19. joulukuuta
1998. Doris Lorriane. svn-
tynyt 1. huhtikuuta rSäf
on ainut elossa oleva lapsi.
Hän asuu Bemidjissä, Ivlin-
nesotassa.
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menikin.
Kesäisin maatila tuotti

tuotteita, joita säilöttiin pit-
kää talvea varten. Säilyk-
keitä tehtiin puuhellalla
erillisessä piharakennuk-
sessa. Kun tilarakennus
vuosia myöhemmin paloi,
tämä kesäkeittiö muunnet-
tiln taloksi, jossa Emilin
poika Elvin Emil Pekkarinen
ja hänen vaimonsa Gladys
asuivat.

Erämaassa oli hirviä, jo-
ten se oli pääliharuokaa.
Emil myös kasvatti sikoja ja
kanoja. loskus isoja lintuja
istui lepäämään mäntyihin,
ja niitä saattoi ampua lisä-
ravinnoksi. Kutuaikaan
miesväki meni joelle kalas-
tamaan atraimin. Osa mie-
histä ja pojista oli joessa,
ja loput seisolvat rannalla
laittamassa kaloja isoihin
saaveihin. Liha ja kala säi-
löttiin suolavedessä, savus-
tamalla tai kuivaamalla
myöhempää käyttöä var-
ten.

]{

!
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Kuten huomaat, kaikki lap-
set kasvoivat aikuisiksi, ja
useimmat elivät pitkän
elämän.

Emilin ja ldan naapuri-
na asui Eli Wirtinen. Hänen
tilastaan on nyt tullut mu-
seo, jossa on esillä 1900
luvun alun rakennuksia ja
työkaluja. Eli teki suksia ja
kelkkoja Pekkarisen lapsil-
le. Eli kuoli 11. marraskuu-
ta 1934 vatsasyöpään. Hä-
nen lapsenlapsensa Ray-

mond Helgemoe, Hazel
(Pekkarinen) Helgemoen
poika, muistaa, miten istui
Emilin sylissä ja opetteli
puhumaan suomen kieltä.
Raymond lähetettiin Mark-
hamiin isovanhempiensa
luokse aina hänen nuo-
rempien sisarustensa syn-
tyessä. Hän vietti siellä
myös kesiään auttaen tilan
töissä, erityisesti Emilin
kuoleman jälkeen. Ida jat-
koi kaupan ja tilan pitoa
lastensa avulla. Hänen poi-

kansa tekivät metsätöitä
alueella kunnes vartuttu-
aan muuttivat muualle.

Muutama vuosi sitten
maatilalla pidettiin sukuta-
paaminen. Paitsi Emilin las-
ten lähisukua, mukana oli
myös kaukaisempia serkku-
ja. Eräs oli hyvin kaukainen
serkku, joka oli syntynyt
Suomessa, mutta mennyt
naimisiin amerikkalaisen
kanssa. Sukutapaamisessa
Raymondin vaimo Janet sai
selville, että tämä kaukai-

nen serkku oli naimisissa
hänen pikkuserkkunsa
kanssa. lanet on vanhan
Uuden Englannin -suvun
jälkeläinen. Hänen isänsä
äiti ja miehen isoisä olivat
sisar ja veli.

Janet käänsi H.B. Lang-
strömin muistiinpanot Pek-
karisen sukututkimuksesta.

Jart Holgemoe
New Hampshire

USA

Su kuseu ran yhteystiedot
Sukuseuran toiminta ja sen kehittäminen on kaikkien yhteinen asia! Ota yhteyttä!a

Puheenjohtaia:
Kirsi Suokas
Kel«olanti€ 15 G 21
.los20ln4ä
o{J-TEXyFg
kis'.-srclos@tiebenau-qn

Varapuheenjohtaja:
Kauko Pekkarinen
Huopanankoskentie 70
43300 Kannonkoski
050-542 0462
kauko.pekkarinen@pp5.inet.fl

Hanna-Kaisa Pekkarinen
Kalalammintie 191
43300 Kannonkoski
01#.53 271
050-553 3098
hanna.peldcrinen@vokotus.fi

Helena Pekkarinen-Väkeväinen
Yrittäjäntie 8
80230 Joensuu
013-136142
050-3437842
hpekka2@hotmail.com

louko Pekkarinen
Leivosentie 6
00730 Helsinki
09-3515512
050-5579879
jouko.pekkarinen@saunalahti.fi

Markku Pekkarinen
Pirttiläntie 9
44190 Parantala
014-583 448
040-735 2630
restaurant@irish-bar.inet.fi

Olli Pekkarinen
Myllytie 16 A 23
90500 Oulu
040-s3s 8023
olli.pekkarinen@dnainternet.net

Pentti Pekkarinen
Riihipellontie 14
77700 Rautalampi
017-530 203
0s0-357 6928

Kunniajäsenet:

Helge Pekkarinen
Professorintie 8 A 9
03300 Helsinki
09-483 858
017-623 209

Lauri Pekkarinen
Tinatie 2 A 5
00440 Helsinki
09-562 4t46

N4aija Pekkarinen
Tupavuori 1 B 28
00570 Helsinki
09-684 8954
0400-165 389

Sihteeri:
Seppo Pekkarinen
Koivuahontie 50

Ut60 Paukarlahti
040-510 5331
spek@mb.net

Taloudenhoitaja:
Marja-Liisa Pekkarinen
Tervassalontie 229
71310 Vehmersalmi
017-385 1187
marjaliisa. pekkarinen@nic.fl

Jäsenet:
Raija-Liisa Flink
Ilonantie 1

79100 Leppävirta
0400-683701
raijaliisa.flink@leppavirta.fi

Raija Fogelholm
Myhkyrinkatu 4 B 23
70100 Kuopio
040-5502577
raija.fogelholm@saunalahti.fi

Olavi Pekkarinen
Saharisentie 15 C 5
40270 Palokka
014-244 008
0400-402 110
olavi.pekkarinen@surfeu.fi

Paavo Pekkarinen
Leenantie 3

43900 Kinnula
0400-947 981
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Emilin ja Idan naapuri-
na asui EIi Wirtinen. Hänen
tilastaan on nyt tullut mu-
seor jossa on esillä 1900
luvun alun rakennuksia ja
työkaluja. Eli teki suksia ja
kelkkoja Pekkarisen lapsil-
le. Eli kuoli 11. marraskuu-
ta 1934 vatsasyöpään. Hä-
nen lapsenlapsensa Ray-

mond Helgemoe, Hazel
(Pekkarinen) Helgemoen
poika, muistaa, miten istui
Emilin sylissä ja opetteli
puhumaan suomen kieltä.
Raymond lähetettiin tvlark-
hamiin isovanhempiensa
luokse aina hänen nuo-
rempien sisarustensa syn-
tyessä. Hän vietti siellä
myös kesiään auttaen tilan
töissä, erityisesti Emilin
kuoleman jälkeen. lda jat-
koi kaupan ja tilan pitoa
lastensa avulla. Hänen poi-

kansa tekivät metsätöitä
alueella kunnes vaftuttu-
aan muuttivat muualle.

Muutama vuosi sitten
maatilalla pidettiin sukuta-
paaminen. Paitsi Emilin las-
ten lähisukua, mukana oli
myös kaukaisempia serkku-
ja. Eräs oli hyvin kaukainen
serkku, joka oli syntynyt
Suomessa, mutta mennyt
naimisiin amerikkalaisen
kanssa. Sukutapaamisessa
Raymondin vaimo Janet sai
selville, että tämä kaukai-

Jart Holgemoe
New Hampshire

USA

Su kuseu ran yhteystiedot
Sukuseuran toiminta ja sen kehittäminen on kaikkien yhteinen asia! Ota yhteyttäl1

Puheenjohtaja:
Krsi Suokas
Kel«olantie 15 G 21
zl0520j},v4å
o$-7En+B
fhi-srd@tiebentrr.sn

varapuheenjohtaja:
Kauko Pekkarinen
Huopanankoskentie 70
43300 Kannonkoski
050-542 0462
kauko.pekkarinen@pp5.inet.fi

Hanna-Kaisa Pekkarinen
Kalalammintie 191
43300 Kannonkoski
01453 271
05G553 3098
hanrta. peldGrinen@vokotus.fi

Helena Pekkarinen-Väkeväinen
Yrittäjäntie 8
80230 Joensuu
013- 136142
050-3437842
hpekka2@hotmail.com

louko Pekkarinen
Leivosentie 6
00730 Helsinki
09-3515512
050-5579879
jouko.pekkarinen@saunalahti.fi

Markku Pekkarinen
Pirttiläntie 9
44190 Parantala
014-583 448
040-735 2630
restaurant@irish-bar.inet.fi

Olli Pekkarinen
I\4yllytie 16 A 23
90500 Oulu
040-s3s 8023
olli.pekkarinen@dnainternet.net

Pentti Pekkarinen
Riihipellontie 14
77700 Rautalampi
017-530 203
050-357 6928

Kunniajäsenet:

Helge Pekkarinen
Professorintie 8 A 9
03300 Helsinki
09-483 858
077-623 209

Lauri Pekkarinen
Tinatie 2 A 5
00440 Helsinki
09-562 4746

Maija Pekkarinen
Tupavuori 1 B 28
00570 Helsinki
09-684 8954
0400-16s 389

Sihteeri:
Seppo Pekkarinen
Koivuähontie 50

f;60 Paukarlahti
040-510 5331
spek@mb.net

Taloudenhoitaja:
Marja-Liisa Pekkarinen
Tervassalontie 229
71310 Vehmersalmi
017-385 1187
marjaliisa.pekkarinen@nic.fl

läsenet:
Raija-Liisa Flink
Ilonantie 1

79100 Leppävirta
0400-683701
raija-liisa.flink@leppavifta.fi

Raija Fogelholm
Myhkyrinkatu 4 B 23
70100 Kuopio
040-5502577
raija.fogelholm@saunalahti.fi

Paavo Pekkarinen
Leenantie 3

43900 Kinnula
0400-947 981

Olavi Pekkarinen
Saharisentie 15 C 5
40270 Palokka
074-244 008
0400-402 110
olavi.pekkarinen@surfeu.fi

Kuten huomaat, kaikki lap-
set kasvoivat aikuisiksi, ja
useimmat elivät pitkän
elämän.

nen serkku oli naimisissa
hänen pikkuserkkunsa
kanssa. Janet on vanhan
Uuden Englannin -suvun
jälkeläinen. Hänen isänsä
äiti ja miehen isoisä olivat
sisar ja veli.

Janet käänsi H.B. Lang-
strömin muistiinpanot Pek-

karisen sukututkimuksesta.
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Toimintakeltomus vuodelta 2005

Neuvoston jäsenet:
Helena Pekkarinen-Väkeväinen
louko Pekkarinen
Olli Pekkarinen
Eino Pekkarinen
Hanna-Kaisa Pekkarinen
lYarkku Pekkarinen
Raija Fogelholm
Pentti Pekkarinen
Olavi Pekkarinen
Raija-Liisa Flink
Paavo Pekkarinen

Kunniajäsenet:
Maija Pekkarinen
Lauri Pekkarinen
Helge Pekkarinen

Jyväskylä

Kannonkoski
Leppävirta

Vehmersalmi

Joensuu
Helsinki
Oulu
Jyväs§lä (13.8. saakka)
Kannonkoski
Äänekoski
Kuopio
Rautalampi
Tikkakoski
Leppävifta
Kinnula (13.8. alkaen)

Helsinki
Helsinki
Helsinki (uusi kunniajäsen)

Kokoukset
Sukuseuran vuosikokous kokoontui 13.8.2005 Lakomäen
lYetsäkartanolla. Puheenjohtajana toimi Kirsi Suokas sih-
teerinä Seppo Pekkarinen Leppävirralta. Kokouksessa oli
läsnä 42 suvun jäsentä.

Sukuneuvosto kokoontui kaksi keftaa, 02.04.2005, Jy-
väskylässä Hotelli Priimuksessa sekä 13.08.05 Lakomäen
Metsäkartanolla Kannonkoskella. Kokouksista kirjattiin 23
pykälää pöytäkirjaan.

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

Tiedotus
Sukuseuramme tiedotusta hoitaa Pekkarinen-lehti, jota on
jaettu jåsenrekisterissä 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.f i/spek/suku/

Talous
läsenmaksu oli 10 euroa/jäsen/vuosi. Lisäksi vapaaehtois-
ta lehtimaksua on voinut makaa 2 euroa/vuosi.

Sukuneuvosto antaa erillisen tilinpäätöksen seuran talou-
desta.

Tilintarkastajina toimivat luha Pekkarinen Kempeleeltä ja
Ville Pekkarinen Vehmersalmelta sekä varalla Viljo K. Pek-
karinen Kuopiosta ja Helvi Koistinen Siilinjärveltä.

Sukukirjat
Sukukirjojen hinnat:

I-III 4-lkpl
ry 15:-

Koko sarja 25:-

SUKUN EUVOSTO

Vuosi 2006 on sukuseuran 27. toimintavuosi.

Varsinainen toiminta
Julkaistaan Pekkarinen-lehti, joka hoitaa tiedo-
tusta ja yhteydenpitoa sukuseuran jäsenille.

t,

Lehteen ovat tervetulleita myös jäsenten om
kirjoitukset ja mielipiteet.

Vuosikokous järjestetään Helsingissä Karjala-
talolla 5. elokuuta 2006. Kokousta suunnitellaan
kaksipäiväiseksi,.

Julkistetaan "Pekkaristen
kirjoituskilpailun tulokset.

parhaat pakinat" -

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

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

latketaan jäsenhankintaa.

Kehitetään Sukuseura Pekkarinen ry:n www-
sivuja internetissä ja jäsenrekisterin yllåpitoa.

It

SUKUNEUVOSTO

Vuosi 2005 oli Sukuseura Pekkarinen ry:n 26. toiminta-
kausi. Vuosikokous pidettiin Kannonkoskella Lakomäen
Metsäkartanolla elokuun 13. päivä 2005. Kokouksen pu-
heenjohtajana toimi Paavo Pekkarinen Kinnulasta.

Sukuneuvosto valitsi Paavo Pekkarisen sukuneuvoston
jäseneki neuvostosta eronneen Eino Pekkarisen tilalle.

l,larkku Pekkarinen esitteli uuden paitamallin sekä te-
kee uuden mallin kaitaliinoista. Olemassa olevan paitava-
raston Markku luovutti sukuseuran hyödyksi. Paidat myy-
tiin huutokaupalla kokousväelle.

Hallinto
Puheenjohtaja Kirsi Suokas
Va rapu heenjohtaja
Kauko Pekkarinen
Sihteeri Seppo Pekkarinen
Taloudenhoitaja
Marja-Liisa Pekkarinen

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

Toimintasuunnitelma vuodelle 2005

I

l

IIJ

IV

VI

VII
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Talousarvioesitys vuodelle 2006

u***mräd*ffrÅnn
Varcinainen toiminta:
Hallinto ja toiminta:
Tuotot

Ta rvike myyntituotot
Kulut

Arkistovuokra
Kirjanpitopalvelut
Pankkipalvelut/pankkisiir.
Postipalvelut
To im istota rvikkeet
Kokouskulut
Huomionosoitukset
Sukuviestit hallitukselle
Kotisivujen kehittämistyö/
ohjelmistopäivitykset
Kirjoituskilpailun palkinto
Sukututkimustyö

240,00 239,45

-50,00
-150,00

-5,00
-150,00
-30,00

-s00,00
-50,00
-40,00

-150,00
-75,00

-230,00

2470,OO

2920,OO
-450,00

-48,80
-746,40

-76,35
-722,69
-10,00

-295,05
-s0,00

-567 ,30

1692,00
110,00

2490,45
1266,59
1223,86

Pekkarinen-lehti:
Tuotot

Tukimaksut 300,00 449,00

!''t

Varainhankinta:
Tuotot

läsenrnaksut
ÄrpaFisd

Tulot
Menot
Yli-/alijäämä

Sukuneuvostoon
edustaja Kinnulasta

Sukuneuvoston tuorein jäsen on maanviljelijä Paavo Pek-
karinen Kinnulasta. Hänet valittiin sukuneuvostoon viime
kesän vuosikokouksessa neuvoston pitkäaikaisen "vakiojä-
senen" Eino Pekkarisen tilalle.

Paavo Pekkarinen edustaa runsaslukuisinta sukuhaa-
raamme eli Kivijärven-Kinnulan Pekkarisia.

I
t

T

lulyytävät tuotteet:

Sukukiria I

Sukukiria ll
Sukukiria lll
Sukukiria lV
Sukukiriat FIV yhteensä

4,-
4,-
4,-
15,-
25,-

Sukukirjoja voi tilata sukuneuvoston jäseniltä
Katso yhteystiedot toisaalta lästä lehdestä.
Hintoihin lisätään postituskulut.

Sukuseuran T-paidat on loppuunmyyty. Uusia
myyntituotteita kehitetään jatkuvasti. N4ikäli si-
nulla on ehdotuksia sukuseuran kautta tai sen
hyväksi myytävistä tuotleisla, ota yhteyttä suku-
neuvostoon.

Kulukorvaukset 2005-06
Painatuskulut

2006 2005

r

-900,00
-s90,00

t
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Saunajuttu
(lyhennelmä, lyhentänyt Marketta Pekkarinen-Kouki)

Mieleeni muistuu
lapsuusajasta
kodin suuri savusauna.
Toisinaan siellä käytiin
saunomassa
viikolla tai lauantaina
jopa suurella joukolla.
Kun vähän nuoremman veljeni
kanssa
oli tilaisuus saunassa kahden olla
mustaseinäinen sauna
kirkkonamme olla sai,
lehterinä sekä parvena lauteet
olla kai
ja saarnastuoliksi voi
kiuastakin kuvitella.

Sauna onkin paikka pyhä,
nokiseinän kaiku hyvä.
Riidat, torat, pahat tavat
siellä pois on jätettävä,
ulkokuori sekä sielukin
on siellä puhtaaks pestävä.
Niinhän minä silloin teinkin,
pesin ja veisasinkin,
lukkarin, papin virkaa leikinkin.
Veikko-veljeni veisuuseen yhtyi,
haftaus vain mielissämme syventyi.
Saarnat tuntuivatkin hyvin luistavan,
sanottavat tunsin aina muistavan.

Ivlutta ei niin pientä kirkkoa,
ettei olis muuta virkakuntaa:
veljeni myös suntiota tuurasi,
vahtimestarina Iuurasi.
Kun hän hoiti sitå virkaa,
väliin kurkki ikkunasta,
väliin saunan ovesta,
josko yllätys meitä uhkasi.

Olimme saunaseuraveljeket,
salaseuralaisten tapaiset.
loskus joku kuitenkin
sattui saarnamme kuulemaan
ja kyseli ja ihmettelikin,
mikä siellä purpatteli.
Sanoin vain: "Hhe, saunatontuthan
ne näkyi siellä keikkuvan
ja keskenänsä rupatteli,"

Olavi Pekkainen

Sahrrisentie l5 C

40270 Palokka

Kun silloin oli keuhkotautista aikaa,
käytlmme me pojat löylyvedessä
usein tärpättiä tai pikiöUyä.
Niistä tuli joskus sellaista ytyä.
että jalat ei tahtoneet kannattaa
eikä itse meinannut pystyssä pysyä.
Ja kun naiset usein myöhemmin
kylpivät,
he valittivat meille katkuista ja sitä
hylkivät.
N4inullakin oli aikamoinen
köhä kehossa.
No, olisinkohan minä elossa/
jos ei ois oltu
näissä torjuntakeinoissa,

Nämä olivat tällaisi" !
saunaseremonio'rta,
niistä kerrottuja muisteloita.
Vähän haikealla mielellä
olen minä nyt.
Kun silloin riittivät sanat, sanottavat,
nyt lahot aivot sekä
savusauna mennyt
ja ikänikö sanat kadottavat?
Ehkä ne saunatontut mukavat
eivät viihdy keinosaunoissa enää,
enkä niissä viihdy minäkään.

Lassi Pekkarinen

!,

Kun saunatilaisuudessani
oli seurakuntalaisia vain
Veikko-veljeni,
silloin tällöin ajatukseni oikein
selkeni.
Kun oli löylyt otettu
ja liat pesty ja poistettu,
minä olin pappina, saarnaajana
ja veljeni penkillä kuulijana,
rahvaana.
Siis sauna oli lapsuusaikanani
myös mielen puhdistus- ja
purkauspaikkani,
tarpeen vaatiessa
pitkienkin saarnojeni.
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Nokinaamat
Korsun sav
Kannonkoske
Risto Silvola.
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