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Kuvia Helsingin sukutapaamisesta

Sukulaisten etsintäkuulutuksia
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lVarja-Liisa kertoo Lotta-harrastuksestaan

Taina Atlantan olympialaisissa

Koulu pystyyn Etiopiaan (1 osa)

Toiminta ja tilit

Kirjoituskilpaiiun tulos

Sukuseuran yhteystiedot

Jäsenmaksuasiaa
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Sukuseura Pekkarinen ry:n jäsenlehti

Nro 18, painos 500 kpi
I lmestyy kerran vuodessa

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

Toimitus: sukuneuvosto

Päätoimittaja:
Hanna-Kaisa Pekkarinen
Kalalammintie 191
43 300 Kannonkoski
p. (01a) 453 271
050 5533 098
hanna. pekkari nen@vokotus.fi

Julkaisija: Sukuseura Pekkarinen ry

Kotisivut: http ://koti. mbnet.filspekisuku/

Paino: Viitasaaren Painopalvelu Oy
2007

Lehti tukee kasvavaa sukukiinnostusta
Omien taustojen ja sukujuurien tutkimi-
nen näyttää nousevan yhä vahvemmaksi
harrastukseksi ja mielenkiinnon koh-
teeksi. Arvioiden mukaan jo noin 10 000
suomalaista penkoo aktiivisesti arkisto-
ja, haastattelee vanhempia ikäpolvia ja
kirjaa tarinoita ja selvitystyön tuloksia
paperille tai tietokoneen muistiin. Myös
uusia sukuseuroja syntyy kuin sieniä
sateella.

Sukututkimuksesta innostumiseen
ovat vaikuttaneet niin vapaa-ajan li-
sään§minen, tietokoneiden sukututki-
musohjelmien tuoma työn helpottumi-
nen kuin kaupungistuminen ja sen mu-
kanaan tuoma juurettomuuden tunnekin.

Varsinainen sukututkimusbuumi lie-
nee kuitenkin vielä edessä, kun suuret
ikäpolvet pikkuhiljaa siirryvät eläkkeel-
le. Tosiasiahan on, että mahdollisesta
kiinnostuksesta huolimatta pitkäjäntei-
syyttä vaativan sukututkimuksen har-
rastamiseen ei aina työn, opiskelun tai
lastenhoidon ohella ole aikaa.

Omakohtaisesti olen myös joutunut
toteamaan, että niin mukavaa kun kaik-
kien mielenkiintoisten sukutarinoittem-
me kokoaminen ja lehtemme toimitta-

minen onkin, on nyt kuitenkin jätettävä
enemmän aikaa muun muassa omalle
perheelle. Tämä lehti on 14. ja samalla
vi imeinen, jonka päätoimittajana toimin.
Mukana lehden työstämisessä olen lu-
vannut jatkossakin olla, vaikka en enää
päävastuuta siitä kannakaan.

Kotiseudun Sanomien päätoimittaja
Aulis Urpilainen aloitti Pekkarinen-
lehden teon 1988, ja ennen Auliksen yl-
lättäväa poismenoa ehti ilmestyä neljä
tabloidikokoista, ilmoitustilan myynnillä
katettua sanomalehteä. Pekkarisen pai-
nopaikkana oli tuolloin Kiuruveden kir-
japaino, jossa Kotiseudun Sanomatkin
painettiin.

Pari vuotta sukuseura julkaisi mo-
nistettua "Pikku-Pekkarinen"-jäsentiedo-
tetta. Sitten tuolloinen sukuneuvoston
jäsen, serkkuni Sakari Pekkarinen soitti
ja plysi minua jatkamaan Auliksen työ-
tä. Ylipuhuminen oli suhteellisen help-
poa, sillä vaikka Auliksen saappaat tun-
tuivat suurilta, tunsin osaltaan velvolli-
suuden kutsuvan, sillä Aulis oli aikanaan
ohjannut ja opastanut minut toimittajan
urani alkuun.

Nykymuotoisena lehden julkaisu al-

koi siis vuodesta 1994 yhteistyössä Pai-
novalmiste Ky:n Kari Lajasteen kanssa.

Ulkoasu sinisine painovärineen ja A4-
kokoineen oli Karin ideoima, ja sai hy-
viiksyviin vastaanoton lukij oiden parissa.

Tietotekniikan ja påiätoimittajan
osaamisen kehittymisen myötii lehden
taitto siirtyi yhä enemmiin juttujen kir-
joittamisen yhteyteen, ja taittoteknisistii
syistii painatus siirtyi Viitasaaren Paino-
palveluun vuonna 2001.

On kuitenkin ilo, että sukuseuramme
jäsen, Kari Lajaste on lupautunut jälleen
jatkamaan lehdenteon parissa. Karin
osaaminen ja pitkä kokemus tuovat jäse-
nistöllemme entistä ehomman sukuleh-
den jo ensi vuonna! Kannattaa siis pysyä
mukana!

Yhteinen sukulehtemme on erin-
omainen side kaikkien meidän vähää-
kään sukuasioista kiinnostirneiden välil-
1ä. Kiitåin nöyrästi sukuneuvostoa, seu-

ran koko jäsenistöä sekä kaikkia joihin
olen saanut lehden teon yhteydessä tu-
tustua!

Nähdään sukutapaamisissa!
Hanna-Kaisa Pekkarinen
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Pekkariset maailmalla
Helsingissä 1970-1uvun puolivälissä.
Olen vierailulla vanhempieni luona Pa-
kilassa kauniina alkukesän viikonloppu-
na. Puhelin soi ja äiti vastaa puhelimeen,
mutta kutsuu sitten isää: ulkomailta soi-
tetaan. Se ei ollut ainutlaatuista, sillä
isälle soiteltiin työasioissa ympäri maa-
ilmaa mitä kummallisimpiin kel-
lonaikoihin. Soittajat olivat Outokum-
mun työntekijöitä, jotka olivat asennus-
tai korjaustöissä ulkomailla.

Isä meni puhelimeen, mutta kutsui
sitten minut apuun. Tä11ä kertaa toisessa
päässä oli englantia puhuva mieshenki-
1ö. Sen verran isä ymmärsi, että mies
esiueli itsensä Amerikan serkuksi. Jat-
kaessani puhelinkeskustelua seivisi, että
soittaja oli Helsingin rautatieasemalla.
Sovimme, että hän pysftelee puhelimi-
en läheisyydessä penkilläja odottaa, että
tul emme tap aamaan häntä.

Matkalla asemalle isä yritti muistel-
la, kuka sukulaisista olisi lähtenyt Ame-
rikkaan, mutta tuli siihen tulokseen, ettei
soittaja voinut olla edes pikkuserkku.
Asemalla sitten selviteltiin asiaa. Meitä
odotti reipas nuorimies, joka oli juuri
saapunut Helsinkiin. Hän oli päättänyt
ilmoittautua heti saar,uttuaan ja etsinyt

puhelinluettelosta numeron sukulaisten
nimen perusteella. Hän ei vain ottanut
huomioon, että Suomessakin oli käytös-
sä alueelliset suuntanumerot ja että hä-
nen sukulaisperheensä asui Keski-
Suomessa... Ohjasimme hänet oikeaan
junaan ja myöhemmin kuulimme, että
oikea Kauko ja Sirkka Pekkarisen suku-
laisperhe oli löytynyt.

Perinteisesti siirlolaisuus on lähtenyt
liikkeelle voimakkaasta halusta parem-
paan elämään. 1800-lurulla Yhdysval-
toihin ja Kanadaan kohdistunut siirtolai-
suus koski voimakkaasti Pohjanmaata.
Puolet kaikista lähtijöistä muodostui
kahdesta erilaisesta ryhmästä: Toinen

ryhmä olivat loiset ja vakinaista tointa
vailla olevat mäkitupalaiset. Loiset oli-
vat ihmisiä, jotka eivät omistaneet
asuntoaan vaan elivät työnantajansa ti-
loissa, ja mäkitupalaiset r,uokralaisia,
jotka asuivat r,uokralla pienissä tuvissa,
johon ei yleensä kuulunut viljelypinta-
alaa. Toinen suuri ryhmä olivat sellaiset
talollisten pojatja tlttäret, joille ei riittä-
n1t toimeentuloa kotitilalla, ja joille ei
ollut tarjolla edes toippaa tai muuta
vastaavaa "omaa maata". Nämä kaksi
pääryhmää käsittivät yli puolet Suo-

mesta lähteneistä siifi olaisista.
Nälkä, halu saada omaa maata, us-

konnolliset ja muut ideologiset sy1.t, ai-
emmin lähteneiden kertomukset uusista
mahdollisuuksista, seikkailunhalukin -
ne ovat saaneet suomalaiset liikkeelle.
Nä1kävuodet 1860-lur,ulla ajoivat mie-
heni sulun Jaakkimasta Inkerinmaalle
Kelttoon etsimään parempaa elantoa.
1920-1ur,u11a suomalaiset lähtivät Neu-
vosto-Karjalaan ja Etelä-Amerikkaan
rakentamaan unelmayhteiskuntia. 1960
ja -10 lur,ulla oli viimeinen suuri
muuttoaalto, k-un lähes 300 000 suoma-
laista muutti Ruotsiin. Tästä joukosta
löytyy minullakin serkkuja.

Suomen talouskehitys ja elintason
kohoaminen ovat vähentäneet muutto-
painetta. Tänä päivänä maastamuuttajat
ovat enimmäkseen pitkälle kouiutettua
väkeä. Aluksi lähdetään ulkomaille vain
määräajaksi, mutta se voi johtaa pysy-
vään maastamuuttoon. Muuton syinä
ovat opiskelu, kielitaidon kartuttaminen,
urakehitys, uusien elämänkokemusten
hankkiminenja ihmissuhteet. Tähän
joukkoon lö1tyy esimerkki jo omasta
perheestäni, kun vanhempi poikamme
on opiskelemassa Maastriht'ssa Hollan-

nissa. Lähtij öiden j oukossa
on myös yhä enemmän ns.
kausisiirtolaisia, j otka asu-
vat ulkomailla vain osan
vuotta etelän auringossa
Espanjassa tai Floridassa.

Tämän moden lehdes-
sä kerrotaan Pekl<arisista
maailmalla. Eterin suku
Venäjältä ja Barbara Wai-
nikka Kanadasta etsivät
sukulaisia Suomesta. Jou-
ko kefioo vapaaehtois-
työstään Afrikassa ja ko-
timaisesta vapaaehtois-
työstä kertoo Marj a-Liisa.

Kirsi Suokas

puheenjohtaja
Jyväskylä

105 10 26 165L 45 J 1 1

Pohioismaat 14 0001§ 35 0001å 5 0001å 5 5001* 145 0001å 42T oool§ e 800iä 641 304

Muu Eurooppa ,l§ lå lä 2 0001* 5 0001§ ar 0001å i0 3001* eB 3öö

Aasia .l§ 1001§ 1001ä 1001* s00lå 61001å 
- 7oÖlil--irca

Oseania 2001ä 1 2001å 1 5001å 5001* 6 0001å 13 e001§ 2001§ 23 500

Afrikka .iä 5001§ 1 0001å 1001* 5001§ 2 7001* 1001* 4 e00

Lat. Amerikka .!å 100§ 500iå 4001$ 5001§ 2 7001* 100!§ 4 300

Yhdysvallat 2 s00lå 7s 0001ä 22s 0o0lg 2 2001,* 7 0001* 12 000i* 1 6001§ 325 300

Tilastot Tilastokeskus ja tutkimukset; luvut ovat osaksi vain arvioita

57 15 875 ? 6 2

Jouni Korkiasaari 25.8.2003

Lähde : h@ ://www.migrationinstitute.fil db I statl fiil

§uomalaisten siirtolaisuus kautta aikain {-2001}
Kohdemaa -1 B60i§ 1 861 -99!å 1 s00-2gl* 1 gso-a, 945-60iå 2000-01i$ Yhteensä

(anada

Yhteensä 121 TAAI§' 161 900i§ 293,1001§ 24 30C 179 555 23 100, 1 358 70C
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Sukupuu kasvaa Leppävirralla
Pekkariset kokoontuivat sukupäiville
Leppävir:ralle edellisen ker"ran heinä-
kuussa 1985. Sukupäivien ohjelmassa
oli lauantaina mosikokous, jolloin
apulaisprof'essori Marja Pekkarinen
vaiittiin edelleen sukuneuvoston pu-
heenjohtajaksi. Sukuneuvostoon kuu-
lui silloin mm. leppävirtalainen isäni
Pentti V. Pekkarinen.

Sunnuntain, 2 1.7. 1 985, ohjelmassa
oli sukupuun istuttaminen kirkko-
puistoon jumalanpalveh-rksen jälkeen

sekä lounas ja pääjuhla Alapihan
koulLrlla. Istutettu pulr on kaunis pih-
takuusi. Puun istuttivat eri sukupolvien
edustajat - uusi sukupolvi mukaan lu-
kien. Isäni toi kuusen juureen kiven
kotipeltojeni pientareelta Kurjalasta.
Kiveen liitetystä laatasta voimme lu-
kea puun "omistajat" sekä istutusajan-
kohdan.

Nyt kuusi seisoo komeana muiden
sukujen sukupuiden kanssa kirkko-
plristossa ja muistr.rttaa meitä ohikul-
kevia edellisen sukupolven kädenjäl-
jistä omaila tavallaan. Yli kahden-
kymmenen luoden aikana siitä on
kasvanut komea "nuorukainen".

Toivottavasti mahdollisimman mo-
ni Pekkarinen näkee sen tänä kesänä

sukupäivi11ä!
Raija-Liisa Flink

Sttkuseura Pekkarinen istutti Lep-
pcivirralle pihtakuusen tqiruen stt-
kttpciiviensci 1;hteydessä I 985. Isttt-
tukse,sta kertova kuva on skannotttr
lehdestci.

Pienestci taimesta on vartturutt io
komea puu. Ptrun.juurella oleva ki-
vi kertoo sen isttrlta jista jo isrtt-

tusajctnkohdasta.

KOKOUSKUTSU

Sukuseura Pekkarinen ry:n
sääntömääräinen
VUOSIKOKOUS

pidetään
Leppävirralla
Kylpylä-hotelli

Vesileppiksessä
lauantaina 28.7.2007
alkaen kello 12.00.

Kokouksessa käsitel lään

sukuseuran sääntojen
määräämät asiat.

TERVETULOA!
Sukuneuvosto

Sukuneuvoston kokous
pidetään kokouspaikalla

sukuseuran vuosikokouksen
jälkeen.
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Leppävirta kutsuu
kauniiden vesistöjen keskelle

Leppävirta muodostettiin itsenäiseksi
pitäjäksi vuonna 1639. Tätä ennen se

kuuh"ri Pohjois-Savon käsittäneeseen
Tavisahnen hallintopitäj ään.

Luonnonkaunis Leppävirran reitti
houkutteli jo 1330-luvulla eräretkeläi-
siä seudu1le. Nykyisinkin sama reitti
palvelee sekä rahti- että henkilöliiken-
nettä Saimaan kanavan kautta Suo-

menlahdelie.
Leppävirta sij aitsee Pohj ois-Savos-

sa ltä-Suomen läänissä, 5-tien ja Sai-
maan syväväylän varrella. Etäisyys on
Kuopiosta etelään 52 km ja Varkau-
desta pohjoiseen 24 km. Asukkaita
Leppävirralla on noin 11 000.

Osa Leppävirasta kuuluu Suomen

suurimpaan saareen! Soisaloon. Yli
2200 rantakilometriä tarjoavat erin-
omai sia asuinmahdoilisuuksia.

Leppävirran elinkeinorakenne on

-vrit.vsr,altainen. Yli puolet kunnan
asukkaista saa toimeentuionsa yrityk-
sissä. Osa kunnan hlvinvoinnista tuiee
maito-, marja- ja metsätiloilta.

Tutustu 1isää kotisiruilta
www.leppavirta.fi.

Laajojen vesistc)jen yrupci'
röirncin Leppcivirran ntihtci-
vyyksici ovat rum. Konnuksen
kanava (ylcikuvassa) ja katmis
kirkko (alla).

Tapaamisiin Leppävirralla!
Raija-Liisa Flink
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Kuvamuistoja Helsi ngistä

Taloudenhoitajamme Maria-Liisa
Pekkarinen hoiteli rutiinilla sukukir-
jojen myyntiä ja otti vastaan ilmoit-
tautumisia sukuseuran iäseneksi.
Vierelsrssä kuvissa sukukokouksen
osanottajia.

Anu ja Lauri Pekkarinen ihastele-
/nassa Virkki-museon mYYmälän
tuotteita.

Viimevuotista sukutapaamista vietet-
tiin pääkaupungissamme lauantaina
5.8. ja sunnuntaina 6.8. Oheiset ku-
vat ovat napsineet Kaarina, Olavi ja
Jouko. Lauantain ohjelma alkoi ko-
koontumisella lounaalle klo 12.00

Netta Leppä-Böökin itämainen
fanssl irrotti varsi nkin miespuolisten
katsoj i e n suosionosoi tu kset.

Käpylässä siiaitsevalla Karjalata-
lolle. Sukukokous alkoi klo 14.00.
Kokouksen jälkeen väellä oli mah-
dollisuus tutustua Virkki Käsityömu-
seoon"

Lauantain loPPuilta oli varattu

H eikki P ekka ri ne n se I I o i nee n
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Jouko Pekkarinen ja hänen puolisonsa Kaisa Böök (vasemmalla) vastasivat
onnistuneen sukutapaamisen järjestämisesiä. Kaisa johti myös kaupunkikier-
rosta, jonka aikana tutustuttiin mm. Helsingin Tuomiokirkkoon.

Marketta Pekkarinen-Kouki esittä-
mässä pikkupoikien "Puakki ja Tuak-
ki" tuumailua.

yhdessäoloon, jota siivitti mukava
ohjelma. Yhteislauluja säesti am-
mattilaisen otteella Eeva Koskinen
Tampereelta.

Sukuseuran kirjoituskilpailuun
osallistui kolme kirjoittajaa. Aino
Pekkarinen, ltlarketta Pekkarinen-
Kouki ja Lassi Pekkarinen palkittiin
jokainen kilpailun jaetulla ykkössijal-
la. [Marketta Pekkarinen esitti suku-
tapaamisessa mm. isänsä Lassi
Pekkarisen nuoruusajan kirjoitelmia.

H elsi n ki tarjosi sukuväelle mon i p u ol i sesti nähtävää. Iässä
ollaan koolla Ateneumin taidemuseon edessä. Ateneumis-
sa on esillä maamme laajin taideaafteisto.

Sunnuntaiaamuna 6.8 ohjel-
ma alkoi kaupunkikierroksella, jota
johti Kaisa Böök.

Sukukokous päättyi sukuseu-
ralle järjestettyyn jumalanpalveluk-
seen Agricola kirkossa, jossa
saarnasi MattiAmnell.

Helsingin sukutapaaminen oli
kaksipäiväinen, ja seuraavina vuo-
sina kokoonnumme jälleen yksi-
päiväisiin sukukokouksiin. Tänä

vuonna kokoonnumme Leppävir-
ralle ja alustavien suunnitelmien
mukaan seuraavina vuosina on
tarkoitus kokoontua Kinnulaan
vuonna 2008 ja Rautalammille
vuonna 2009.

Lämpimät kiitokset kaikille
Helsingissä mukana olleille ja eri-
tyisesti järjestelyistä vastanneille ja
ohjelmaa esittäneillel

Heikki Pekkarisen perhe viihdytti kokousyleisöä taidokkailla
musiikkiesityksillään. Kuvassa Heikin lisäksi Elizabeth, Eli-
na ja Hanna.



Venäläinen Eteri
etsii tietoja Alina-äidistääIl. . .

"Löysin tietonne netistä, ja päätin sa-

man tien kirjoittaa. Olisi kiintoisaa
Pekkaris-asiaa."

Näin aloitti sähköpostiviestinsä
helsinkiläinen Timo Laakso, joka har-
rastuksekseen etsii kadonneita sukulai-
sia Suomesta ja entisestä Neuvostolii-
tosta. Laakso otti sukuneuvoston jäse-

niin yhteyttä kuultuaan, että Venäjällä
asuu Eteri Davidovna Tutmanidze, jo-
ka etsii tietoja äidistään, Kuopiossa
lB84 syrtyneestä Alina Pekkarisesta ja
yhteyttä elossa oleviin sukulaisiinsa.

Näin Eterin viesti o1i suomeksi:

"Äitini Alina (Olga) Erikovna Pekka-
rinen syntyi Suomessa, Kuopion kau-
pungissa 15.8.1884. Noin 1910 hän
meni naimisiin isäni David Vahtango-
vitsh Turmanidzen kanssa ja muutti
tämän kanssa Gruusian Tbilisiin.
Vuonna 1915 syntyi veljeni Tur-
manidze (Tumanov) Vahtang Davido-
vitsh, joka oli hyvin tunnettu Venäjäl-
lä, saanut "Neuvostoliiton ansioitu-
neen näyttelijän" arvon. Äitini kuoli
kun olin 16-vuotias. Tämän jälkeen

äidin sukulaisista ei ole mitään tietoa,
ja siksi pyydän auttamaan sukulaisten
etsinnässä".

Eteri Turmanidze etsii Suomesta tie-
toja äidistään Alina Pekkarisesta ia
y hteyttä s u k u I a i s i i n s a.

Olga Alina Pekkarisen vanhem-
mat olivat Erik Johan Pekkarinen
(1852) ja Sofia Hulanmäki (1849).

... ja Amerikan serkut
Suomen suvusta

Barbara (Kumpulainen) Wainikka Ka-
nadasta lähetti sähköpostilla kirjasar-
jatilauksen, ja toivoi samalla oppivan-
sa Pekkarisen taustoistaan sekä saa-

vansa yhteyden Demetrius Pekkarisen
jälkipolviin.

Seuraavassa viesti vapaasti kään-
nettynä:

"Isoisoäitini oli Maria Stina Isra-

elintytär Pekkarinen. Hän oli syntlnyt
11.02.1820 ja naimisissa Elämäjärven
KinnulastaiEerolasta lähtöisin olleen
Gustav Andersson Kumpulaisen kans-

sa.

Heidän 02.11.1840 syntynla §rt-
tärensä Anna Kaisa Kumpulainen oli

,äi*irir*u 1 8. 10. 1 856 syntyneen Matti
Matinpoika Pekkarisen kanssa.

Anna Kaisalla ja Matilla oli kol-
me lasta: Amanda, Demetrius ja Eerik.
Demetrius meni naimisiin Anna Kata-
riina Juhontytär Turusen kanssa ja asui

Pyhäj ärvellä. Erik muutti Michiganiin,
meni naimisiin Hilda Hovilan kanssa
ja sai tyttären, vuonna 1910 syntyneen
ja ruonna 2000 kuolleen Hilja Mirja-
min.

Hilja-serkku lähetti joitain omia
sukumuistelmiaan, ja toivon löytäväni
tietoa isosedästäni Anders/Antti Kum-
linista/Kumpulaisesta (k. 1934) Iai
serkustani Selma Paajanen Luttisesta

(puoliso pastori Matti Luttinen), jotka

olivat Erikin ja Hiljan ystäviä ja sukua'

Kaikki asuivat Pohjois-Michiganissa.
Vierailin siellä nähdäkseni Hiljan
muistelmia, mutta kuulin, että hän 1ä-

hetti suurimman osan Suomeen."

Etukäteen kiittäen,

Barbara (Kumpulainen) Wainikka
RR 13, Thunder BaY, On.

CanadaPTB 584
s ähköp o sti : maryharb or @tb ayte l. net

Vuoden 1923 Kuopion osoitekalente-
rin mukaan Sofia oli elossa leskenä ja
Olga Alinan veli Eero Johan (1881)

myös asui Kuopiossa.
Isä-Erik mainitaan Pekkaristen

sukukirjan osassa III simiia 99, mutta

tiettävästi hänen jälkipolviaan ei vielä
ole tutkittu.

Eterin veli eli Olga Alinan Poika
Vahtang Turmanidze oli "Zasluzhen-
nyiu afiist" eli Neuvostoliitossa pal-
kittlr taiteilUa ja aikansa tunnetuimpia
neuvostonäyttel4öitä - ja siis puoliksi
Pekkarisia.

Olisiko kenelläkään sukuseuran
jäsene11ä tietoja Alinasta ja tämän

mahdollisista elossa olevista sukulai-
sista? Tai olisiko ioku Pekkarisen su-

vusta kiinnostunut käymään kirjeen-
vaihtoa Venäjän sukulaisten kanssa?

Yhteyden Eteri Turmanidzeen saa Ti-
mo Laakson kautta. Hänen yhteystie-
tonsa ovat:

Timo Laakso
PL32
OO5O1 HELSINKI
Puh: 040-51 15025

timo. s.laakso@kotiportti. fi



2007 PEKKARTNEN

Sukututkimus eli genealogia selvittää
sukulaisuussuhteita ja sukujen histo-
riaa. Nykyään ei kenenkään tarvitse
lähteä sukututkimuksessaan liik-
keelle ryhjästä. Opastusta. neuvoja ja
jopa valmiita selvityksiä on saatavissa
monelta taholta.

Eikä arkistojen asiakirjojen uu-
meniinkaan kannata uppoutua, ennen
kuin on valmistellut arkistotutki-
musten aloittamista tietyillä toimen-
piteillä. Näitä kaikkia asioita voit teh-
dä ennen arkistoon lähtemistä:

Etsi kotoa ja sukulaisilta asiapa-
perit, joissa voi olla tietoja su\usta,
kuten virkatodistukset, perheraamatun
sukupuut, perukirjat, kauppakirjat.
Kysele myös, onko joku sur,un jäse-

nistä jo aiemmin koonnut suvun tie-
toja.

Muistele itse, mitä kaikkea tie-
dät sulusta. Haastattele sukulaisia,
varsinkin iäkkäämpiä, joilla voi olla
perimätietoa hyvinkin vanhoilta
ajoilta. Ny§ajan nauhoitus- ja vide-
ointitekniikka voi heipottaa tietojen
tallennusta. Kaikkea sukua koskevaa
perimä- ja muistitietoa kannattaa ke-
rätä, sillä niistä voi saada kokoon
hauskoja tarinoita, jotka elävöittävät
usein faktoihin perustuvia asiakirja-
tietoja.

Huomaa kuitenkin, että perimä-
tieto ei välttämättä pidä sellaisenaan
paikkaansa. Muistitiedossa on yleensä
jokin todellisuuspohja, mutta kun ih-
misen muisti on rajallinen, asiat ja
henkilöt ovat r,rrosikymmenten kulu-
essa usein pahasti hämärtyneet ja se-

ka4ntuneet toisiinsa. Sukututkijan
tehtävänä onkin perimätietojen tar-
kistaminen. Joskus asiakirjat vahvis-
tavat muistitiedon, joskus kumoavat
sen.

Sukurutkimus perustuu siis asia-
kirjatietoihin. Sukututkijan on pidet-
tävä jalat tiukasti maassa, eikä mieli-
kuvitusta saa päästää hillittömästi
laukkaamaan.

Tarkista myös, tutkiiko joku toi-
nen samaa sukua tai onko siitä jo tie-
toja jossakin julkaisussa. Sukuseura
Pekkarisen julkaisemat neljä suku-
kirjaa auttavat erinomaiseen alkuun.
Muiden sukujen osalta asiaa voi sel-
vittää esimerkiksi Suomen Sukutut-

kimusseuran kirjastosta, www-sivuilta
Intemetissä, Sukuhakemistosta (1 992),
joka sisältää tietoja julkaistuista tutki-
muksista. Suomen Sukututkimusseu-
ran ja paikallisten sukututkimusyh-
distysten sukututkijaluettelot kertovat,
mitä sukuja tutkitaan ja kuka on tutki-
ja.

Jos aiempia tietolähteitä ei ole,
voit tilata sukuselvityksen rekisterivi-
ranomaiselta niin, että pääset henkilöi-
hin, jotka ovat syntyneet 100 \uotta
sitten. Heistä pääsee jatkamaan arkis-
tojen asiakirjoista, jotka ovat mikro-
fi lmeinä jaltai -kortleina käytettävissä.
Arkistojen luetteloista selviää, mitä
asiakirjoja missäkin arkistossa säily-
tetään. Huomaa, että vanhat asiakirjat
on kirjoitettu virallisella kielellä ruot-
siksi. Asetus Suomen kielen oikeuk-
sista annettiin luonna 1863 ja siitly-
mäaika oli 20 wotta.

Kerää kaikki mahdolliset elämä-
kertatiedot, ei pelkkiä nimiä ja päivä-
määriä. jotka ovat vain varsinaisen su-
kututkimuksen runko.

Jos mahdollista, osallistu suku-
tutkimuskursseille, joita järjestetään

mm. lukuisissa kansalais- ja työväen-
opistoissa. Muussa tapauksessa tutustu
johonkin sukututkimuksen opaskir-
jaan, josta saa tarpeellisia perustietoja.
Suomen Sukututkimusseuran, Suku-
seurojen Keskusliiton ja Sukutietotek-
niikan iulkaisut ovat suositeltavaa lu-
ettavaa, samoin sukukirjat, vaikka
niissä ei olisikaan omaa sukuasi kos-
kevia tietoja.

Maakunnan, kihlakunnan, pitäjän
ja kylien historiateokset antavat taus-
taa asiakirjojen useinkin niukoiile tie-
doille. Niistä voi myös löytää tietoja
suvunjäsenistä. Eräs h1vä yleisteos on
vanha'Suomenmaa' karttoineen, jul-
kaistu 1919-1931"

Liity jaseneksi Suomen Sukutut-
kirnusseuraan tai johonkin paikalliseen
sukututkimusyhdistykseen. Muista
myös oman sukuseurasi jäsenyys!

Näillä tiedoilla on hyvä lähteä
kohti arkistojen uumenia. Flaastatte-
luja ja kirjallisuuteen rufusrumista voi
hyvin harjoittaa myös arkistotutki-
musten ohella.

Lähde: Sukuseurojen keskuslii-
ton www-sir.ut, Heijä Pulli, 1994

Mistä liikkeelle?
Vihjeitä sukututkimusta aloitteleville

sukuseuramme
omat kotisivut

Osoitteesta http://koti.
mbnet.fi/spe[</suku/ löydät
sukuseuramme omat koti-
sivut. tMikäli osoite tuntuu
hankalalta, kirjoita se-
laimesi hakukoneelle et-
sittäväksi Sukuseura Pek-
karinen.

dät yleistä tietoa seuran
toiminnasta mm. säännöt
ja yhteystiedot. Lisäksi si-
vuille on koottu tietosuojan
mahdollistamassa määrin
sukuseuran julkaisemien
sukututkimusten sisältöä.
Sivustoilta löytyy myös vie-
raskirja. joka toimii esimer-
kiksi sukututkimusta tai -

selvityksiä tehneiden Ja
niistä kiinnostuneiden yh-
dyssiteenä.

Sukuseuran jäseniltä toi-
vomme juttuja ja kertomuk-
sia omista jaltai sukuun
liittyvistä tapahtumista,
omia sukutietoja ja kuvia
sivuille lisättäviksi. Toi-
vomme saavamme mm.
valokuvia suvun jäseniltä
sivuja piristämään. Huo-
mioithan kuitenkin, että ku-
vien, tekstien sekä suku-
tietojen esittämiseen inter-
net-verkossa tarvitaan aina
tekijän- tai tekijänoikeuden
omistajan kirjallinen lupa.

tVikäli sinulla on ideoita,
mahdollisuuksia tai osaa-
mista sivujen kehittämisek-
si, niin kerro asiasta suku-
neuvostolle esimerkiksi
ottamalla yhteyttä Seppoon
puhelimitse 015 - 468
1151 tai sähköpostilla
spek@mbnet.fi tai käyttä-
mällä kotisivuilla olevaa
palautelomaketta.

Seuramme kotisivuilta löy-

9
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Meistä jokaisella on joku harrastus, jo
nuorena aloitettu tai sitten iän myötä
mukaan tullut. Joillekin harrastuksia
on kerlynyt niin paljon, että sanovat
niiden hailtaavan työntekoal Omat
harrastukseni liitryvät läheisesti luon-
toon j a yhdistystoimintaan.

Ikä muuttaa harrastuksia, ja tä-
män hetken ykkössijalla minulla onkin
muil]muna oleminen. Kaksi- ja viisi-
l.uotiaat Edward ja Emma asuvat nä-
köetäisyydellä ja antavat mummulle ja
ukille liikettä kinttuihin!

Yhdistystoiminnasta antoisimpia
ovat Sukuseuratyö, Lions- toiminta ja
Vehmersalmen Lottaperinneyhdistyk-
sessä toimiminen. Kaksitoista motta
on jo takana tätä lottaperinneharras-
tusta, mikä on minulle suuri ilon ja yl-
peyden aihe. Saan jatkaa lottien ja
pikkulottien isänmaan hyväksi teke-
mää arvokasta työtä perinneyhdistyk-
sen muodossa. Siirrän osaltani heidan
muistonsa j älkipolvien tietoisuuteen.

Lottatätien
jalanjäljissä

Esikuvat, jotka ovat kannustaneet mi-
nua lottaperinnetyöhön, ovat kolme
lottatätiäni.

Unohtamatta kaikkia niitä Suo-
men naisia, jotka voimiaan säästämättä

ottivat vastuun kukin omalla paikal-
laan sodan l,uosina. Vehmersalmella-
kin oli enimmillään 165 lottaa ja lu-
kematon määrä pikkulottia. Tänä päi-

Marja-Liisa
Seinäjoen Lotta Svärd-

j a suojel u skunfamuseossa.

Harrastuksiä...
vänä lottien lukumäärä on alle kolme-
kymmentä, mutta melkein kaikki ovat
nrukana toiminnassatnnre vointinsa
mukaan.

Toimintarnme sai arvokkaan si-
netin, kun 26.11.2002 saimme jul-
kaistua ornan kirjan: "Sisar, onko jo
yö?" Vehmersalmen Lotat 1922-1944.

Lottaperinneyhdistyksemme ko-
kosi useiden vuosien ajan lottien kir-
joittamia muisteluita. Haastattelimme
heitä, keräsimme valokuvia ja muuta-
kin aineistoa.

Suurimman työn kuitenkin teki
vehmersalmelainen. e1äkkee11ä oleva
historian lehtori Matti Miettinen. Hän
kokosi aineiston kirjaksi ja kirjoini
meille historiaosuuden. Kunnianosoi-
tuksena hänelle nimesimme hänet
"Lotta-Matiksi". Vel.rmersalmella on
kymmenen Matti Miettistä, nyt kaikki
tietävät kuka on "Lotta-Matti".

Joulupuuroa ja
jalkahoitoja

Tämän hetken lottaperinnetyömme
Vehmersalmella koostuu yhteisistä ti-
laisuuksista joulupuuroineen, isän-
maallisista lauluilloista jne. Kesällä
osallistumme Kuopion alueen lottape-
rinneyhdistysten kesiipäiville. Maalis-
huhtikuussa käymme joka luosi pe-

rinteisellä teatteriretkellä. Tänä luon-
na olimme Seinäjoella 35 hengen voi-
min. Vanhin retkeläisemme oli 88-

luotias lotta -\ino Koponen, joka on
ollut jokaisella retkellämme mukana.
Esitys oli Antti Tuurin romaanin poh-
jalta tehty "Sotatuomari - näytelmä."

Eräs aktiviteettimme on ollut
lottien jalkahoito- Kirjamme mlyrti-
tuloilla olemme voineet suoda heille
kerran r,'uodessa ilmaisen jalkahoidon.

Alkukesän lottakanttiinit Vehmersal-
men torilla ovat saaneet myös suuren
yleisöjoukon. Suosiotamme ovat li-
sänneet teettämämme kahdeksan lotta-
pukua päähineineen. Nämä ja kaikki
muukin toimintamme on saanut lotilta,
veteraaneilta ja suurelta yleisöltä pal-
jon kiitosta.

Meidän sodanjalkeisten sukuPol-
vien olisi hyvä ottaa ohjenuoraksi
Lotta Svärdin kultaisista sanoista seu-

raavat kohdat: "Opi rakastamaat maa-

tasi ja kansaasi, vaadi aina enin itseltä-
si ja muista menneiden sukupolvien
työ." Nämä asiat tahtovat jäädäjalkoi-
hin kiireen keskellä, jossa oma etu

usein asetetaan yhteisen edun edelle ja
lähimmäisistä ei ehditä tai jakseta

kantaa huolta.

Näkemisiin harrastuksien parissa !

Marj a-Liisa Pekkarinen
Vehmersalmi
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Pekkariset maailmalla -

Aitiopaikalla Atlantan olympiakisoissa
"Citius, altius, fortius" - nopeammin,
korkeammalle, voimakkaammin. Sain
kokea tuon paroni Pierre de Couberti-
nin kehittamän nykyaikaisten olym-
pialaisten moton itsekin, en tosin ur-
heilijana, mutta Atlantan vuoden 1996
olympialaisten osana kuitenkin.

Olin ehtinyt asua uudessa koti-
maassani Yhdysvalloissa vajaan uro-
den, kun pääsin mukaan kaksir,uoti-
seen Olympic envoy -koulutusohjel-
maan, jonka tavoitteena oli kouluttaa
200 hengen "eliittiryhmämme" (kuten
atlantalainen sanomalehti meitä titu-
leerasi) toimimaan kisoissa eri tehtä-
vissä olympiajoukkueiden ja niiden
johtajien apuna. Jo mosi ennen olym-
pialaisia tapasimme eri maiden ol1'm-
piakomiteoiden ja -joukkueiden -ioh-
tajat. kun he kävivät tutustumassa ki-
sapaikkoihin. Siitzi alkoi r-arsinaisen
yhteistyömme.

Venäjän kielitaitoni vuoksi mi-
nulle lankesi entisen neuvostotasaval-
lan Kirgisian joukkueen kisalähettilään
tehtävät. 60-henkinen joukkue oli mu-
kana maan historian ensimmäisissä
kesäolympialaisissa ja se aiheutti
luonnollisesti jonkin veran lisätehtä-
viä.

Työ vaati jatkuvaa päir,ystystä,
joten asuimme itsekin kisakylässä. Ja

tehtävät todella veivät paikasta ja ti-
lanteesta toiseen; samana iltapäivänä
saatoin odottaa urheilijaa doping-testin
vessakä1mniltä tai tulkata hammaslää-
kärikäyntiä ja vähän myöhemmin ju-
tella Yhdysvaltain presidentin puoli-
son kanssa hänen aiemmasta Suomen
vierailustaan. Suomalaisena tietenkin
seurasin innolla myös Suomen jouk-
kueen menestystä ja mitalikahvejakin
saatiin juoda useampaan otteeseen.

Kansojen yhtenäisyyden juhlaa

Kulttuurien kirjo kisaky,lässä oli
huikea. Sitä ilmensi rnm. kisaravinto-
1an valtava ruokalajien r.alikoima. Et-
niset ruuat olivat edustettuina jä1ki-

ruokia myöten kenenkään uskonnol-
Iista tai muuta vakaumusta unohta-
matta. Pelkästään keitettyä riisiä tar-
jottiin viitenä eri lajina monien maku-
tottumusten mukaan.

RLiokailLrhetket ..lrraikin hekti-
sen t\'ön tek4öil1e pärr än palasta aikaa
ei vain jalkojen lepr.u.rttarlisen rnoksi.
vaan myös siksi, enä silloin oli mah-
dollista nähdä ja tavata huippu-
urheilijoita rnaailman eri kolkista.

Paljon kisakylässä liikkuvina
tehtävänämme oli myös koko ajan
tarkkailla ympäristöä. Tarkkaavaisuu-
teen tottui pian ja esim. yksinjätetyn
laukun löytyminen aiheutti alueen vä-
littömän evakuoinnin pommir.r pelossa.
Muutenkin turvatoimet olivat kireät,
rnm. olympiakylän asuntoalueelle pää-

si ainoastaan sormenjälkitunnisteiila.
Hälytystaso nousi entisestään Atlantan
olympiapuistossa satnlneen pornmin
räjähdyksen jälkeen, mutta kisat saivat
kuitenkin jatkua.

Kisakomennuksen suuria huip-
puhetkiä olivat luonnollisesti avajaiset

ia päättäjäiset. .joissa seurasimme
joukkueita stadionin nurmelle tapah-
tumien keskipisteeseen. On vaikea ku-
vailla sitä käsinkosketeltavaa univer-
saalia yhteisöllisyyden ja maailman
kansojen yhtenäisyyden tunnetta, mikä
ympäröi koko valtavan stadionin
olympialipun noustessa salkoon olym-
piahymnin kuuiuessa taustalla. Pienen

huimaar.ar.r hetken ajan tuntui, kuin
koko maapallo olisi laulanut sanaa
yhteistä säve1tä.

Kun olympiakylä sitten sulkeutui
ja viimeinenkin delegaatio oli lähtenyt
kotimatkalle, tunnelmat olivat vähin-
täänkin ristiriitaiset ja olo kuin mara-
tonin maaliviivan juuri ylittäneellä, ää-

rimmäisen väsynyt, mutta saavutuk-
sesta ylpeä. "Citius, altius, fortius".

Jotkut meistä jäivät parantumat-
tomasti olyrnpiahengen lumoihin ja
jatkoivat Sydneyn kisoihin, mutta itse

sain ylittämättömän työtar.louksen
Suomesta ja sen seurauksena yksi os.

Pekkarinen lastasi miehensä ja muut-
tokuormansa mukaan ja palasi maail-
malta juurilleen monta kokemusta rik-
kaampana.

Taina Worster -
nykyisin kuopiolainen
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Kouluhanke Etiopiaan osa 1
pefls- ja ammattikoulu ja sen yhtey-
teen terveyskeskus. Tätä hanketta
varten oli hankittu reilun kokoinen
tontti §li 6 ha) Akakki-Dukemin, noin
l0 000 asukkam kytäsrä, n. 35 kilo-
metrin päiissä ma*n päåkaupungista
Addis-Abebasta itätu-

Koulukeskuksen tarkoitus on
taqota aivan tavallisten §läläisten
lapsille ja myös varthmemalle.vä-
elle mahdollisuus saada perus- ja am-
mattikoulutusta sekä tietoa terveyden-
hoidosta ja hygieniasta. Kåidentaitojen
kehittäminen on tärkeää, sillä hyve[ä
osaamisella yksittäinen etiopialainen
voisi ty<illistää itsensä ja elättää per-
heensä.

Hanskat käteen
ja hommiin

Ei se ihan noin helposti mene. B1.ro-
kratia on, jos ei nyt sentään este niin
ainakin hidaste. Toisaalta, kun asiat
menevät kaikkien taiteen sääntöjen
mukaisesti, ei pitäisi jälkipyykkiäkään
tulla.

Ensin täytyi selvittää, mitä käy-
töstä poistettua, mutta kuranttia tähän

Tao ry:n ja TOL:n ensimmäinen 4}-jalkainen kontti tähti Hanasaaresta
7.4.2006. Se slsä/si tietokonetyöasemia, ompelukoneita, käsityökaluja sekä
e ri laisi a työstökoneita j a työ m ate ri aalej a. dl& §@ srrrfd!&!4{

rffi eä tä i*

Hyvät ideat syntyvät usein sattumal-
ta. Näin kävi tässäkin tapauksessa.
Jouko Pekkarinen osallistui parin-
kymmenen hengen seurueessa kult-
tuurimatkalle Etiopiaan syksyllä
2005. Siihenkin liittyi sattumia.
Joukon puoliso sattumoisin toimii
aktiivina Parikkala-yhdistyksessä ja
siellä syntyi sattumalta ajatus lähteä
tutustumaan tähän Afrikan valti-
oon.

Matka tilattiin pieneltä Saboure
Travels-matkatoimistolta. Yrityksen
omistaa etiopialaista syntyperään ole-
va, Suomessa maansa kunniakonsulin
virkaa hoitava, Elias Saboure Natalia-
vaimoineen. He, paitsi suorittavat
matkan kä)tännön järjestelyt, toimivat
myös itse oppaina matkan aikana.

Etukäteissuunnittelutapaami-
sissa osallistujat §selivät Sabouren
pariskunnalta, mitä matkailija voisi
viedä mukanaan tuliaisina maahan.
Natalia keftoi, että koska Etiopia on
hyvin köyhä maa, niin lasten vaatteet,

kynät ja kouluvihkot olisivat perhei-
den nuorimmilie sekä mieiuisia että
tatpeellisia tuomisia.

Ryhmän rnatkalaisista moni oli
koulutukseitaan opettaja. Paikan päällä
he näkivät toisaalta ankeat kouluolo-
suhteet, mutta toisaalta sen valtavan
innostuneen riemun, millä lapsijoukot
suorastaan virtasivat aamuisin kohti
koulua.

Matkan aikana osallistqille
syntyi ajatus tehdä jotakin lasten kou-
lunkäynnin hyväksi. Teknistenaineen-
opettajienliiton pitkäaikaisena pu-
heenjohtajana Jouko Pekkarinen päätti
esittää Taon hallitukselle, että jär-jestö

ryhtyisi keräämään opetustarvikkeita
ja välineitä lähetettäväksi Etiopiaan.
TOL:n hallitus omasta puolestaan hv-
väksyi, että Tekstiiiiopettajaliitto 1ähti
mukaan samaan hankkeeseen. Asiat
alkoivat "rullata" jo heti ioppuruo-
desta 2005.

Sabouret olivat käynnistäneet
oman projektinsa rakentaa Etiopiaan

Suunnitelmat on tehty, tontti hankittu
ia rakennustyöt paikanpäällä aloitet-
tu. Tontti an sen verran suuri ja kou-
lukompleksin rakenne sellainen, että
tarvittaessa tiloja voidaan helposti
laajentaa.
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tarkoitukseen sopivaa materiaalia olisi
olemassa ja saatavilla. Sitten Helsingin
opetusviraston tulee poistaa nämä
laitteet käytöstä. Lopuksi opetuslauta-
kunta siunaa päätöksellään, että ne
voidaan lahjoittaa ko. järjestöille kerä-
ystarkoitukseen. Voi vain kuvitella sitä
"pumaga"-määrää, jota tähän proses-
siin tarvittiin.

Vähemmän päätöksiä vaativia
tarvikkeita, materiaaTeja ja työkaluja
oli kerlynyt monien koulujen ylljää-
mävarastoista pitkin alkur.uotta 2006.
Kun bl,rokratian kiemurat sallivat,
lahjoituksena saatuja välineitä alettiin
varastoida Aleksis Kiven koulun kel1a-
riin odottamaan lastausta merikonttiin.

Huhtikuun alussa joukko helsin-
kiläisiä kalustonhoitajia, muutama Tao

ry:n aktiivi ja TOL:n silloinen järjes-
tösihteeri Tltti Toivanen kokoontuivat
Elias Sabouren johdolla Aleksis Kir.en
koulun pihalle ja lastasivat ensimmäi-
sen'järjestökontin" tiipötiilteen 1ah-
joitetnra ta\-aftta.

Toinen kerä1-skonni tiilr4i Lah-
den kaupungin opetustoimen lahjoit-
tamista tavaroista. Tämäkin teriislaa-
tikko oli 12 metiä pitkä eli 40 jalkai-
nen. Sisällön enemmistö muodostui
sadoista oppilastuoleista ja §mme-
nistä pulpeteista. Mukaan mahtui
myös erilaisia työtasoja, yhdet noja-
puut, pari kopiokonetta, neuvottelu-

ryhmä nojatuoleineen, muutama liitu-
taulu, työtakkeja, ikkunaverhoja ja
aamuhartauden tarpeisiin sähköurku.

Kolmanteen ja näillä näkymin
viimeiseen Tao-TOL konttiin saatiin

työstökoneita Vallilan ammattioppi-
laitoksesta. Mukaan mahtui lisiiksi
muutama kymmenen sähkö- ja yksi
poljettava ompelukone. Eliaksen eri-
tyistoiveiden mukaisesti matkaan saa-

tiin myös puulämmitteinen kiuas ja
jonkin velran rakenflusmateiaaleja.
Tikkurila Oy lahjoitti pari sataa likaa
ulkomaaleja.

Kesäkuun alkuun mennessä oli
tämän kouluhankkeen tarpeisiin lähe-
tetty Etiopiaan 12 konttia (3 kpl Tao-

Tol:n hankkeena) rakennusmateriaa-
1eja, koneita, kalusteita, laitteita ja
opetustarvikkeita.

Seuraavassa Pekkarinen-lehdessä
kerromme, kuinka kouluhanke eteni
paikanpäällä Etiopiassa.

Juhani Niinikoski

Tavarat ovat kontissa ja sinetti avataan
vasta perillä Etiopian ful/issa.

Tämä ryhmä urakoi maanantaina 22.5.2006 Lahden Jalkarannan koulun pi-
halla. Vasemmalta Natalia Saboure, Juhanit Leppälä ja Niinikoski, E/ras Sa-
boure, Jouko Pekkarinen ja Timo Tiusanen.

Osa kolmannen pikkukontin tavaroista noudettiin umpipakettiautolla välivaras-
tosta A/lalmilta. Jouko Pekkarinen, Elias ja Natalia Saboure tyfiyväisinä.
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Toimintakertornus vuodelta 2005

Vuosi 2006 oli Sukuseura Pekkarinen ry:n 27 . toimintakausi.
Sukutapaamispaikkana oli Helsinki 5. -6. elokutta 2006.
Vuosikokous pidettiin lauantaina 5.8., jonka jälkeen kokous-
väellä oli tilaisuus tutustua Virkki-Käsityömuseoon Karjala-
talossa.

Virallisten kokousasioiden lisäksi saimme nauttia Heikki
ja Elisabeth Pekkarisen perheen musiikkiesityksistä. Heikki
soitti selloa, Elisabeth ja tyttäret Hanna ja Elina lauloivat.
Marketta Pekkarinen-Kouki oli koonnut yhden naisen teatte-
riesityksen.

Sunnuntain ohjelmaan kuului opastettu kiertoajelu Rau-
tatientorilta lähtien. Puoliltapäivin kutsuivat Mikael Agrico-
lan kirkon kellot Pekkaris-sukuisia jumalanpalvelukseen,
jossa saarnan piti Matti T. Amnell.

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

Neuvoston jäsenet:
Helena Pekkarinen-Väkeväinen
Jouko Pekkarinen
Olli Pekkarinen
Hanna-Kaisa Pekkarinen
Markku Pekkarinen
Raija Fogelholm
Pentti Pekkarinen
Olavi Pekkarinen
Raija-Liisa Flink
Paavo Pekkarinen

Kunniajäsenet:
Maija Pekkarinen
Lauri Pekkarinen
Helge Pekkarinen

J1väskylä

Kannonkoski
Leppävirta

Vehmersalmi

Joensuu
Helsinki
Oulu
Kannonkoski
Åanekoski
Kuopio
Rautalampi
Tikkakoski
Leppävirta
Kinnula

Helsinki
Helsinki
Helsinki

Kokoukset
Sukuseuran mosikokous kokoontui 5.8.2006 l(arjalatalolla
Helsingin Käpylässä" Puheenjohtajana toimi Jouko Pekkari-
nen Helsingistä ja sihteerinä Marja-Liisa Pekkarinen Kuopi-
osta. Kokouksessa oli läsnä 53 suvunjäsentä.

Sukuneuvosto kokoontui kaksi kertaa, 11.3.2006, Helsin-
gissä, Merikannontie 3 B sekä 7.10.2006 Jyväskylässä Ho-
telli Alexandrassa. Kokouksista kirjattiin 23 pykälää pöy.tä-
kirjaan.

Jäsenistö
Vuoden lopussa sukuseuraamme kuului 168 jäsenmaksunsa
maksanutta jäsentä.

Tiedotus
Sukuseuramme tiedotusta hoitaa Pekkarinen-lehti, jota on ja-
ettu jäsenrekisterissä oleville jäsenille. Lehti ilmestyy kesän

alussa ja sen päätoimittajana toimii Hanna Pekkarinen Kan-
nonkoskelta.

Sukuviestiä ja paikallislehdistöä käytetään myös tiedo-
tuskanavana sekä seuran kotisivut interrretissä osoitteessa
http ://koti.mbnet. fi/spek/suku/

Sukututkimus
Sukututkimusta suoritetaan tarpeen mukaan.

Talous
Jäsenmaksu oli 10 euroa/jäsen/vuosi. Lisäksi vapaaehtoista
lehtimaksua on voinut maksaa 2 euroa/r,uosi.

Sukuneuvo st o antaa erilli sen tilinpäätöksen s euran taloudes-
ta.

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

Sukukirjat
Sukukirjojen hinnat:

I-I[ 4>lkpl
IV 15:-

Koko sarja 25-

SUKTNEUVOSTO

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Vuosi 2007 on sukuseuran 28. toimintaluosi.

Varsinainen toirninta

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

Vuosikokous järjestetään yksipäiväisenä Vesilep-
piks e s s ä Lepp ävirral I a lauantaina 2 8 . heinäkuuta.

Sukututkimustyötä jatketaan ja pyritään saamaan
mukaan uusia sukufutkijoita.

Sukukirj oj a, viirej ä j a Pekkarinen-paitoj a markki-
noidaan jäsenistöIle.

Jatketaan j äsenhankintaa.

Kehitetään Sukuseura Pekkarinen ry :n www- siluj a

internetissä.

Sukuseurq Pekkorinen -
Sukuhoorojen kokoovo voimo

I

II

III

IV

V

VI

SUKLNEUVOSTO
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Ta lousarvioesitvs vuodelle 2007

Varsinainen toiminta: 2006
Hallinto ja toiminta:
Tuotot

Tarvikemyyntituotot i30,50
Kulut

Arkistovr-rokra kirj anpitopalvelut- I 95,20
Pankkipalvelut pankkisiir. -5,40
Postipalr.-eiut -113,36
Kokouskulut -496,33
Huor.r.ri or.r o s o i ruk s et
Sr-rkur iestit ha11itukse11e

Ohjelmapäivitykset
Kirjoiruskilpaiiunpalkinto -150,00
Sukututkimustyö
Sos.turvamaksut 11.85
Muut menot

2007

150,00

100,00

-200,00
-6,00

-200,00
-500,00

-50,00

Pekkarinen-lehti:
Tuotot

Tukimaksut
Kulut

Kulukorvauk set 2006 I 2005
Painatus

Varainhankinta:
Tuotot

Jiisenmaksut
Arpajaiset
Korkotulot

Tulot
Menot
Yli-/alijäämä

245,00 250,00

-905,00
-561,30

1680,00
85,00

8,51

2149,01

2504,44

-355,43

-200,00
20,00

-50,00

500,00
-600,00

1700,00
100,00

10,00

2210,00

2426,00

-216,00

ItAyytävät tuotteeti
Sukukirja I

Sukukirja ll
Sukukiria lll
Sukukirja lV
Sukukirjat l-lV yhteensä

4r-
4,-
4,-
15,'
25,-

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

Sukuseuran T-paidat on loppuunmyyty. Syk-
syllä myyntiin on tulossa CD-levy, josta en-
nakkotilauksia ottavat vastaan Marja-Liisa ja
Jouko.

U us ia myyntituotteita keh itetään jatkuvasti. tt/ i-
käli sinulla on ehdotuksia sukuseuran kautta
tai sen hyväksi myytävistä tuotteista, ota yhte-
yttä sukuneuvostoon.

Suvun kirjoitus-
kilpailussa jaettiin
kolme ykkössijaa
Sukuseuramme j ärj estämän kirjoituskilpailun lulokset j a pal-
kintoj enjako suoritettiin sukukokouksen yhteydessä Helsin-
gissä. Lopputulos oli tasainen, sillä raati ei osannut eikä ha-
lunnut tehdä eroa kolmen kilpailuun kirjoituksiaan jättäneen

väliile, vaan palkitsi kaikki osailistujat tasaveroisella pal-
kintosummalla j a kunniakirj oilia.

Kirjoituskilpailun palkitut olivat Aino Pekkarinen Kor-
pilahdelta, Marketta Pekkarinen-Kouki Ruskoita ja Lassi
Pekkarinen Siilinjärveltä. Kirjoituskilpailun osallistujien
esittelyt julkaistiin edellisessä Pekkarinen lehdessä, ja mah-
doliisuuksien mukaan otteita kilpailutöistä voi lukea lehdes-
tämme myös jatkossa.

Marketta Pekkarinen-Kouki vastaanottamassa kirjoituskil-
pailun palkintoaan. Palkintoja luovuttamassa Jouko Pek-
karinen ja Olavi Pekkarinen.

Klassista musiikkia
Heikin johdolla
Sukuseuramme j äsen, musiikkimies, sellotaiteilij a, Espoon mu-
siikkiopiston opettaja Heikki Pekkarinen johtaa Espoon musiik-
kiopiston kamariorkesteria syksyllä julkaistavalla uudella CD-
levyllä. Klassisen musiikin lelyn sisältöön kuuluu mm. Uuno
Klamia, Robert Kajanusta, Ilkka Kuusistoa, Pasi Piirosta ja
Astor Piazzollaa. Musiikki on sovitettu jousille, baritonille ja
jousille, alttoviululle ja jousiorkesterille jne.

Helsingin sukukokouksessa osa meistä oli kuulemassa Hei-
kin ja hänen perheensä soitantoa ja laulua, ja olihan se komeaa
kuunnella! Nyt Heikin johtaman orkesterin CD on saatavissa
sukuseuran kautta. Levyn hinta varmistuu lähempänä julkai-
suajankohtaa. Ennakkovarauksia ottavat vastaan mm. Marja-
Liisa ja Jouko.
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S u kuseu ran yhteystiedot
Sukuseuran toiminta ja sen kehittäminen on meidän
kaikkien yhteinen asia. Ota yhteyttä!

Puheeniohtaia:
Kirsi Suokas
Kekkolantie 15 c 21
40520 Jyväskylä
040 729 0443
ki rsi. su okas@tietoe nator. com

Varapuheeniohtaia:
Kauko Pekkarinen
Huopanankoskentie 70
43300 Kannonkoski
050 542 0462
kauko. pekka ri nen@pp5. i net.fi

Sihteeri:
Seppo Pekkarinen
Koivuahontie 50
77460 Paukarlahti
040 510 5331
spek@mb.net

Taloudenhoitaia:
Marja-Liisa Pekkarinen
Tervassalontie 229
77370 Vehmersalmi
017 - 385 1187
ma rja I i isa. pekka ri nen @ n ic. f i

Sukuneuvoston iäsenet:
Raija-Liisa Flink
Ilonantie 1

79100 Leppävita
0400 683 701
r- l. fl i n k@d na i nternet. net

Raija Fogelholm
Myhkyrinkatu 4 B 23
70100 Kuopio
040 5502577
ra ija.fogel hol m @sa unala hti.fi

Hanna-Kaisa Pekkarinen
Kalalammintie 191
43300 Kannonkoski
074 - 453 27t
0s0 5s3 3098
hanna. pekkarinen@vokotus.fi

Helena Pekkarinen-Väkeväinen
Yrittäjäntie B

80230 Joensuu
013 - 136 142
050 343 7842
hpekka2@hotmail.com

Jouko Pekkarinen
Leivosentie 6
00730 Helsinki
09 - 351 5512
050 557 9879
jouko. pekkarinen@sauna lahti.fi

Markku Pekkarinen
Pirttiläntie 9
44190 Parantala
014 - 583 448
040 735 2630

Paavo Pekkarinen
Leenantie 3
43900 Kinnula
0400 947 981

Olavi Pekkarinen
Saharisentie 15 C 5
40270 Palokka
074 - 244 008
0400 402 110
olavia. pekka rinen @el isa net.fi

Olli Pekkarinen
Myllytie 16 A 23
90500 Oulu
040 535 8023

Pentti Pekkarinen
Riihipellontie 14
77700 Rautalampi
017 - 530 203
050 3s7 6928

Kunniajäsenet:
Hqlge Pekkarinen
Professorintie B A 9
03300 Helsinki
09 - 483 B5B

077 - 623 209

Lauri Pekkarinen
Tinatie 2 A 5
00444 Helsinki
09 - 562 4746

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

aroin

sekä ne
ovat olleet
polventLn a.ir

Å§ioo', jä§e6.
moksuisto

Sukuseura Pekkarinen l:n entiset
jäsenet saar at jäsenrnakiulapun tä-
män lehden liitteenä. Jäsenmaksun
maksaminen on erittäin tärkeää.
sillä se on seul'art rnerkittävin tu-
lonharr kiutatapa.

Kä1,.tä rnaksaessasi maksulomak-
kecseen rncr kirrr ä r iitettä. sillä sen
avulla r.naksut kohdentuvat oikealle
j äsene11e,l a rlaksuseuranta helppoa.
Pelkän rraksajan nimen perusteella
seuianta laatii melkoista salapolii-
sinnötä. koska samannimisiä jäse-

nia i oi olia useita ja maksajakin on
usein periLeessä eri henkilö. kuin jä-
senek.i ihn.ritetnr.

Uutu:tra jäserienä sukus;uraait rmi-
kaan tulo kiir helposti: rlaksat vain
jäscrtittrkit;rt l ,t ctu ot 5Lrl-Ll:cutan
titille

5P Optia, Kuopio
16U021 -:91386

lv{eri<itse maksuic,ntakkeeseen l<oko
nirleri. g.1,,:lg;.i iu :\ltt1rrtäaika.
Nrirä iigi'r a r oitlaair jatko:sa
kä'' Ir.ili ittr ö: .lii:Ltutkirrruksis.a .;a
-1triIri:Lris:r

Jäselllralssil ' 1i*äk§i:*§it',äalute§sa;
sir: hrkea: Pekkårinen.1ehden,,,julkai-
sut, -.lr, :qp åaehtoi§e!å,,,ikqld§fi r,' :€ur§n

f,rk*aaksulf*..,,.'Tä*§ä;,,,,,:.,:@p e§§ä
kiijaa summaksi I2 suroa. ,

OiO-ittoeamUutoksst, l, Voil::,;', ilmoi{taa
Marja-Liisalle marjaliisa.pekka-
rinen@nic.fi tai 017 -385 I 187 tai
Sepolle puh. 040 510 533 l'.


