
SUKUSEURA PEKKARINEN RY

Viime vuoden sukukokous
Leppävi rran Vesi leppi ksess ä 27 .7 .2OO7

Kirsi Suokas avasi Sukuseura Pekkarinen rv:n
vuosikokouksen Leppävin:alla 27 .7 .2007. Kokouksen
puheenjohtajaksi valittiin Kari Lajaste Helsingistä.
Kun toimintakertomus ja tiliasiat oli kuultu ja hyväk-
sffi sekä vastuuvapaus myönnetty niistä vastaaville,
valittiin sukuneuvoston erovuoroisille seuraaj at. Aino-
astaan Pentti Pekkarinen entisistä jäsenistä vaihtui ja
tilalle tuli Kari Lajaste. Yhdistyksen puheenjohtajak-
si valittiin käsityöneuvos Jouko Pekkarinen myöskin
Helsingistä. Tilintarkastajiksi valittiin entiset; Juha
Pekkarinen Kempeleestä ja Ville Pekkarinen Kuopi-
osta sekä Viljo K. Pekkarinen. Jäsenmaksut säilyivät
ennallaan eli 10 euroa perjäsenja lehden vapaaehtoi-
nen kannatusmaksu 2 etroa.

Lauri Pekkarinen esitteli 136 sivuisen sukuhaa-
rojen tiiydennysosan, josta on tarkoitus tehdä B5-ko-
koinen julkaisu, joka on saatavilla sukukukokoukses-
samme Kinnulassa elokuussa 2008. Tästä supplemen-
tista on tarkempi selostus toisaalla lehdessämme.

Kokouksen päätteeksi kävimme kiertoajelulla
katsomassa mm. seuran v. 1985 istuttamaa sukupuuta
sekä Konnuksen kanavaa, josta ryhmäkuva yllä. Ku-
Van nuoret osallistujat saattavat olla sukuseuramme
vetäj iä tulevaisuudessa.

19 o 2008

Sukuneuvoston jättäntt Pentti Pekkarrnen varmoineen (vas.) ja kunniajäse-
ne,m/rne Lauri Pekkarinen sukupuumme juurella.
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Sukuseuraan
liittyminen
Oletko kiinnostunut tietämään
sukujuuristasi enemmän tai saa-
maan tukea omille selvityksillesi
vai pelkästään pitämään yhteyt-
tä oman sukuhaarasi jäseniin.
Liittymäl lä sukuseuraamme pait-
si tuet toimintaamme, niin myös-
kin pääset osalliseksi lehtemme
välityksellä asioihin, joita seuras-
samme tapahtuu. Jokakesäiset
sukukokoukset tarjoavat oival-
lisen tilaisuuden tapaamisiin ja
jopa toimintaankin.

Sukuseuraan voivat liittyä kaikki
isän tai äidin puolelta Pekkari-
sesta polveutuvat sekä ne henki-
löt, jotka ovat tai ovat olleet nai-
misissa Pekkarisista polveutuvan
kanssa.

Uutena jäsenenä sukuseuraan
mukaan tulo käy helposti maksa-
malla jäsenmaksun 10 euroa 5P
Optian tilille nro 450021-291386.
Tärkeää on merkitä viestiosaan
koko nimi, osoite ja syntymäaika
ja sähköpostiosoite. Näitä tieto-
ja voidaan jatkossa käyttää myös
sukututkimuksessa.

Jäsenmaksun lisäksi voit halutes-
sasi tukea Pekkarinen-lehden jul-
kaisua vapaaehtoisella kahden
euron tukimaksulla. Tässä tapa-
uksessa merkitään summaksi 12
euroa. Viitenumeroa ei voi nyt
käyttää, koska silloin viestiosa ei
ehkä tule perille. Jatkossa saat
lehden postituksen yhteydessä
maksulapun, jossa on oma viite-
numerosi.

Pekkarisen Markku piti aiemmin
ravintolaa Äänekoskella. Kerran
baariin tupsahti Mason Eino Kin-
nulasta, joka kysyi:

- Onkos sulla sitä nelosta?

- Onhan mulla, hanassa, vasfasi
h/larkku, ja alkoi laskea juomaa la-
siin.
Eino seurasi tovin lasin täyttymis-
tä ja totesi sitten:

- Ei ku sukukirjaa.

Sukuseuran yhteystiedot
su kuseura.pekkarinen@gmai l.com

Puheenjohtaja
Jouko Pekkarinen
Leivosentie 6
00730 Helsinki
050 557 9879
jouko.pekkarinen@saunalahti.fi

Varapuheeniohtaja
Kauko Pekkarinen
Huopanankoskentie 70
43300 Kannonkoski
050 5420462
ka uko.pekkari nen@pp5.inet.f i

Sihteeri
Seppo Pekkarinen
Koivuahontie 50
71460 Paukarlahti
040 510 5331
spek@mbnet.fi
pekkse@gmail.com

Taloudenhoitaja
Maria-Liisa Pekkarinen
Tervassalontie 229
71310 Vehmersalmi
017-385 1187
marjal iisa.pekkarinen@nic.fi

Sukuneuvoston jäsenet:
Raija-Liisa Flink
llonantie 1

79100 Leppävirta
0400 683 701
r-l.f I i n k@d nai nternet. net

Raija Fogelholm
Kallanranta 5-7 B 24
70100 Kuopio
o40 550 2577
raija.fogelholm@pp.inet.fi

Kunniajäsenet:

Helge Pekkarinen
Professorintie 8 A 9
00330 Helsinki
09-483 858
017-623 209

Lauri Pekkarinen
Tinatie 2 A 5
00440 Helsinki
09-562 4146

Päätoimittaja
Kari Lajaste
Jakokunnantie 13 C

00560 Helsinki
050 0s0 0050
kari. lajaste@ko I u mbus.f i

Hanna-Kaisa Pekkarinen
Kalalammintie 191
43300 Kannonkoski
014-453 271
0s0 s53 3098
hanna.pekkarinen@vokotus.f i

Helena Pekkarinen-
Väkeväinen
Yrittäjäntie 8
80230 Joensuu
013-136 142
050 343 7842
hpekka@hotmail.com

Markku Pekkarinen
Pirttiläntie 9
44190 Parantala
040 735 2630

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

Olli Pekkarinen
Myllytie 16 A 23
90500 Oulu
040 535 8023

Kirsi Suokas
Kekkolantie 15 G 21
40520 Jyväskylä
040 729 0443
ki rsi.suokas@tietoenator.com

Maiia Pekkarinen
Tupavuori 1 B 28
00570 Helsinki
09-684 8954
0400 15s 389

S u ku se u ra a kos keva p osti tu I i si I ä h että ä su ku se u ra n s ä h kö p osti oso it-
teella ja kopiot siitä jos tarpeen asianomaisille henkilöille.
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Kinnulassa
Pekkarisia on
enemmän
kuin ihmisiä...

Kinnulan kirkko
Kirkko on rakennettu suurten nälkävuosien aikaan 1864-1867. Puu-
tavara saatiin lahjoituksina. Rakennustöitä johti sieviläinen rkm Otto
Korkiakoski, jonka sanotaan piirtäneen kirkon luonnoksen laudankap'
paleelle. Kirkko on sopusuhtainen ristikirkko ja koristeltu monin puu-
leikkauksin. Siellä on kaksi alttaritaulua: Ensimmäinen alttaritaulu 191 0-
luvulta ja toinen Esko Töyrylän tekemä 19501uvulta.

Paikallinen sanonta käynee to-
teen ainakin elokuun ensimmäisenä
sunnuntaina, jolloin kaikki Pekkaris-
sukuiset kokoontuvat Kinnulaan vuo-
fuiseen sukutapaamiseensa. Vaikka on
toki pitiijässä Pekkarisia ihan omasta
takaakin: toisen sanonnan mukaan
kunnan asukkaista kolmannes on
Kinnusia ja loput - Pekkarisia.

Sukutapaaminen alkaa sunnun-
tain messulla eli ehtoollisjumalanpal-
veluksella Kinnulan keskustan kau-
niissa ristikirkossa kello 10. Messun
jälkeen lasketaan suvun tervehdys so-
dissamme katuneiden muistolle san-
karihaudoilla ja siirrS.tåän ruokaile-
maan viereiselle seurakuntakodille.

Ruokailun jälkeen luvassa on
Kinnulan Pekkaris-sukuisten jfi este-
lemää ja esittiimää ohjelmaa. Kunnan
tervehdyksen juhlaan tuo kunnanjoh-
taja Juha Urpilainen, sukua hänkin.
Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri
Pekkarinen on lupautunut juhlapuhu-
jaksi, ja kutsun on saanut myös toinen
Kinnulan "suurmiehistä", valtiova-
rainministeriön kansantalousosaston
johtaja Jukka Pekkarinen. Kinnulan
sukuhaara on tunnettu myös musikaa-
lisuudestaan, joten luvassa on run-
saasti myös musiikkipitoista ohjel-
maa. Jaeiköhän juhlassa kuulla jotain
räkä-, kura-, tyrä- tai hörökorva-Pek-
karisistakin...

Muistolaatta suvun
syntysijoille

Sukuseuran vuosikokous alkaa
kello 14, ja kokouksen jälkeen vuo-
rossa on sukuseuran tarjoamat k4h-

vit. Ohjelman lopuksi siirry.taan vie-
lä tien yli vastapäisen Nikkilän talon
pihaan, jossa paljastetaan tiettävästi
ensimmäisen Kivijärven Pekkarisia
edustaneen Matti Klemetinpoika Pek-
karisen muistolaatta. Noin vuonna
1680 syntynyt Matti oli isäntänä sil-
loiseen Kivijärveen kuuluneessa Nik-
kilässä noin vuodesta 1733 lähtien.
Matin pojat Matti (s. 1723), Erasmus
(s. 1725)ja Paavo (s. 1731) muodos-
tavat alun koko laajalle Kivijärven
Pekkaristen sukuhaaralle.

Ruokailujärjestelyitä varten
toivomme kokousväen ilmoittautuvan
sukutapaamiseen ennakolta. Ilmoit-
tautua voi perjantaihin 25. 7. mennessä
Paavo Pekkariselle puh. 0400 947981
tai sähköpostilla Hanna Pekkariselle
hanna.pekkarinen@vokotus. fi .

Tule koko viikonlopuksi
Sukusunnuntaita varten Kin-

nulaan kannattaa tulla viikonloppulo-
malle, jo ennakkoon. Latantaina 2.8.
järjestelijät ovat yhdessä Kyläyhdis-
tys Hiilinki Tiimin kanssa pistäneet
pys§yn Elo-iltamat. Perinteisen rai-
lakkaat iltamat ohjelman ja tanssin
merkeissä alkavat Kinnulan Seuro-
jentalolla klo 21. lltamissa tanssittaa
ja hupailuttaa tenoriluutnantti Raimo
Salon yhtye. Ohjelmailta kustantaa
vain 10 euroa.

Majoituspaikkoja löytyy mat-
kustajakodin lisäksi lukuisista laa-
dukkaista metsä- ja järvenrantamö-
keistä sekä maatilamatkailukohteista
eri puolilta Kinnulaa. Näiden tiedot
lö)tyvät kunnan kotisivujen kautta

www. k innu la.fi I Matkai lu/Maj o itu s

tai soiffamalla Witas Oy:n Tärja Pasa-
selle puh. 040 703 1205.

Pohjoisessa Keski-Suomessa
sijaitsevaa Kinnulaa ei suotta sanota
Keski-Suomen Lapiksi. Kalaisat ve-
det, riistarikkaat erämaat ja marjai-
sat metsät tarjoavat mahdollisuuden
retkeilyyn puhtaassa luonnossa. Pe-
rinteistä, vanhoista työtavoista ja pai-
kallishistoriasta kertovat kirkonkylän
tuntumassa olevat kotiseufumuseo-
alue ja Vihtori Storckin taidehalli.
Kotiseutumuseolla on useita vanhoja
pohjalais§ylisiä rakennuksia, kuten
viime vuosisadan vaihteen maalais-
talo piharakennuksineen ja tarve-esi-
neineen. Erikoisuutena alueella on
museokorsu. Vihtori Storckin taide-
halli ulkoalueineen on kuin elävä mu-
seo, jossa voit palata menneisyyteen
ja entisiin elämäntapoihin tutustumal-
la edesmenneen taiteilijan satoihin
upeisiin puuveistoksiin, patsaisiin ja
tauluihin. Taidehalli avoinna tilauk-
sesta (p. 040 5686742).
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Puheenjohtajan palsta
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eilta. Teoksessa on paljon lisäyksiä I-
IV sukukirjoihin. Näitä kirjoja tullaan
painamaan jäsenien käyttöön.

Kokouksessa käyiin vilkas
keskustelu seuran toiminnan kehittii-
misestä. Erityisesti sukututkimuksen
j atkaminen huolestutti osallistujia.

Yhtenä vaihtoehtona esitet-
tiin, että eri sukuhaaroille valittaisiin
vastuuhenkilö, joka vastaisi sukuhaa-
ransa tutk"imisesta jatkossa. Jos olet
kiinnostunut sukusi tutkimisesta, ter-
vetuloa Pekkaristen sukututkimisryh-
mä2in.

Sukuseura tä14tjää vuonna 2009
kesällä 30 vuotta. Alustavasti p:äätet-
tiin jfiestiiä 30-vuotisjuhla Rauta-
lammilla.

Kiitos kaikille Leppävirran su-
kukokouksen järjestäjille hienosta
ohjelmasta ja sujuvista kä)t2innön jär-
jestelyistä!

Pekkarinen lehden uusi pätoi-
mittaja Kari Lajaste on laatinut säh-
köisen tuote- ja maksulomakkeen, jol-
la voidaan ilmoittaa myös uusia jäse-
niä. Sukuseuran jäsenmiiärä on n.160,
joten toivon aktiivista jäsenhankintaa
myös lehtemme kautta. Lomake löy-
tyy myös suvun nettisivuilta.

Sukuseuralla on myytäviinä su-
kukirjat I-IV, koko saqa 25 €, suvun
standaari ja Heikki Pekkarisen Valoa
CD- levy ä/20 €.

Sukuseuran 2008 vuosikokous
on Keski-Suomessa Kinnulan kun-

nan seurakuntakodissa sunnuntaina 3.
päivänä elokuuta.

Adrian Niemi Amerikasta on
liihettiinyt suurikokoisen sukutau-
lun Erasmus Pekkarisen jälkeläisistä
(Kinnulan Pekkarisia). Se on nähtä-
vänä Kinnulassa sukuseuran kokouk-
sessa.

Tervetuloa sukuseuran kesäkokouk-
seen Kinnulaan!

Helsingissä 20. huhtikuuta 2008

Jouko Pekkarinen
PuheenjohtajaKiitan sukuseura Pekkarisen

vuosikokousta luottamuksesta valites-
sanne minut sukuseuran puheenjoh-
tajaksi. Tehävä on mielenkiintoinen
ja myös haasteellinen. Kirsi Suokas
toimi tehtävässä kolme edellistä vuot-
ta. Kirsille kiitokset hyvin hoidetusta
työstii. Sukuneuvostossa on innokkai-
ta ja arnmattitaitoisia suvun jäseniä,
joilla on kokemusta pitkältiikin ajal-
ta sukuseuran asioiden hoitamisesta.
Tämä helpottaa myös allekirjoitta-
neen työtä.

Viime kesiin sukuseuran vuo-
sikokous oli Leppävirralla 27 .7 . kav
niina kesälau antaina. Kokouksen kes-
keisiin asioihin nousi sukututkimus ja
sen jatkaminen.

Lauri Pekkarinen esiffeli teke-
mänsä laqm tutkimuksen, jossa kä-
siteltiin Pekkarisia koskevia asioita
seurakuntien- ja käräjien pöytiikir-
joista Kuopion ja Keski-Suomen alu-

"Valta" vaihtui
Sukuseuran puheenjohtajan

Kirsi Suokkaan manttelinperijäksi
valittiin Leppävirran sukukokouk-
sessa v. 2007 käsityöneuvos Jouko
Pekkarinen Helsingistii. Hänet valit-
tiin sukuneuvoston jäseneksi v. 2004,
jolloin hän myös jäi eläkkeelle Hel-
singin opetusviraston työsuojeluval-
tuutetun tehtiivästä. Jouko on Murto-
lahden Pekkarisia vuodesta 1943 ja
hänen esittelynsä löytly sukukirja IV:
sta sivulta 139.

Kirsi luotsasi seuraamme vuo-
desta 2004, josta esitiimme suuren
kiitoksen kun samalla toivotamme
onnea ja menestystä uudelle puheen-
johtajalle.
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Tuusniemellä Joensuu-Kuo-
pio-tien vieressä on vanha mänty, jota
kutsutaan pieksu-petäjäksi. Nimensä
mukaisesti siinä pieksettiin paikalli-
sia väärintekijöitä. Opiskelukaverini
Eino Smolander kertoi minulle täs-
tä puusta 1980-luvulla. H?in kertoi
myös, että puun "pysyvä asiakas" sai
liikanimen parku-Pekkarinen. Valitet-
tavasti en ole kyennyt selvittämän,
kuka tiimä kyseenalaisen korkonimen
saanut sukulainen oli, mutta ilmeisen
kovaääninen hän oli.

Liikanimien antaminen ol i suo-
malaisella maaseudulla vielä toisen
maailmansodan jälkeen hyvin yleistä.
Omalla koti§lälliini Vehmersalmen
Räsälässä ja lähiseuduilla asusti mel-
koisen mielenkiintoisia persoonia -
ainakin näiden nimien valossa. Huli-
Thavetti oli tietojeni mukaan iloluon-
toinen kaveri, joka tarvittaessa saattoi
pistää hulinaksi. Hölö-Koistinen puo-
lestaan oli alkoholin suurkuluttaja,
joka hölisi kylällä käydessäiin. Nohu-
Otto oli omasta mielestäiin nohova eli
taitava ja ahker4 §läläiset saattoivat
olla eri mieltii. Kuohari-Pirskanen
harjoitti ammattiaan, samoin suutari-
Ierikka ja seppä-Eelis.

Jos isällä ja pojalla oli sama ni-
mi, erottelu tehtiin seuraavalla taval-
la. Omalla isälläni oli nimenä Olavi
- §läläisten keskuudessa Olli. Van-
hin veljeni on isänsä lempinimen kai-
ma, joten he olivat ukko-Olli ja poi-
ka-Olli. Naisten puolella ei sentiiän
oltu yhta suorasukaisia. Mummoni oli
nimeltään Maria, samoin hänen anop-
pinsa - isomummoni. Nimitykset oli-
vat emiinä-Mari ja mummo-Mari.

Joillekin liikanimille ei ole ole-
massa mitään yksiselitteistä selitys-
tii. En tänäkäiin päivänä tiedä, miksi

Savolaisia liikanimiä

Johanna Mönkköstä, joka asui Har-
ju-nimisellä tilalla, kutsuttiin Harjun
Mokkeriksi. Oma äitini kertoi nimen
voivan johtua Johanna-emänniin koh-
tuullisen suorasukaisesta luontees-
ta. "Sannoo moksaattel", sanoi äiti.
Jotkut ihmiset saivat liikanimensä
myös ulkoisen olemuksen perusteel-
la. Kohilla, Räsälän naapurikylässä,
asusti mies nimeltii resu-Pekka, jon-
ka ulkoasu oli todellakin nimen mu-
kainen - resuinen. Toisaalta myös tila
saattoi saada nimen isännän ulkoisen
olemuksen mukaan. Toisessa naapu-
rikylässä, Enonlahdessa, on tila ni-
meltäiin Paksula, joka on saanut ni-
mensä 1800-luvulla eläneen, erittäin
tukevan isännän mukaan. Väitetiiän,
että hiinen liiveihinsä mahtui kolme
tavallista miestii. Sinällään huvittavaa
on, että nykyinen Paksulan isäntä on
hoikka urheilijatyyppi. Tähiin Paksu-
laan muuten liittyy Tatu Pekkarisen
sanoittama laulu "Juhannus Paksulan
pirtissä".

Ihmisten sukunimillä ei ollut
silloisessa maalaisyhteisössä samaa
merkitystä kuin tänä päivänä. Ihmiset
tunnettiin talojen nimillä, sillä kotiky-
län ulkopuolella ei paljonkaan liikut-
tu. Nuorin veljeni, Hannes, sai suun-
nattoman suurta nautintoa, kun §syi
pikkusiskoltaan; " Mikä mahtaa olla
Mökköliinmäen Antikais-Helgen su-
kunimi?" Pikkusisko vastasi, tieten-
kin, Mönkkölänmäki ja isoveli nauroi
silloin vielä vähäisiin viiksiinsä. Itse
olen viimeksi kuullut puhuteltavan it-
seiini kotitalon nimellä joskus 1980-
luvulla. TZimä tapahtui Kuopion So-
koksella. Tervehdin kotikylän tuttua
tätiä ja hän pamautti kätensä yhteen
ja sanoi niin, effä tavaratalo raikui:"
Voe Herra-jumala, oottako työ Kielu-
van Helleena, oottapa §rö kasvanna!"

Minä myönsin olevani mainittu hen-
kilö, mutta väitin, etten ole kasvanut
vuosi§mmeneen. Sanoja oli muuten
yksi Harjun Mokkerin §zttiiristä.

Vehmersalmella, kuten muual-
lakin Savossa sukunimet, loppuivat ja
loppuvat usein änäkin päivänä muo-
toon -nen. Jos nimi oli jotain muu-
ta, voi kysyä, mistä olet tiinne tullut.
Oman poikkeuksensa muodostivat
tietenkin sotilassuvut. Niiden sukuni-
met olivat yleensä ruotsinkielisiä ni-
miä, Niinpä Vehmersalmellakin asus-
ti Holm-niminen perhe, savolaisittain
tietysti Holomi. Heidän esi-isänsä oli
ollut sotilas, jonka alkuperäinen su-
kunimi oli Pekkarinen. Kun armeijan
komentokieli oli ruotsi, soldat Holmia
oli huomattavasti helpompi komentaa
kuin soldat Pekkarista. Samaa sarjaa
lienee ollut Gråstenin perhe. Kukaan
ei osannut sanoa tuollaista sukuni-
meä, joten heitä kutsuttiin kotiseu-
dullaan nimellä Ruosteeni. Sinällän
huvittavaa, että ulkopuoliset kuulivat
nimen usein muodossa Ruosteinen.

Sanotaan, ettei nimi miestä pa-
henna, jos ei mies nimeä. Sama var-
maan pätee tiinä päivänä myös naisiin.
Tuollaisia persoonallisia liikanimiä ei
enää ole. Nimet ovat lyhennelmiä;
Helena - Hellu; tai englantilaisia ver-
sioita Antti - Andy. Ihmisen henki-
siin ominaisuuksiin ei saa puuttua ei-
kä myöskäiin ulkoiseen olemukseen,
sillä se on kiusaamista. Joten veljek-
set ÖÖ-Täavetti ja jouto-Jussi sekä
Ruato-Matti-nimen persoonallisen
voimansanansa vuoksi saanut räsälä-
läinen eivät enää seuraajia saa - aina-
kaan liikanimitasolla ja julkisesti.

Helena Pekkarinen - Kieluvan Helleena

I
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Kansakoulunopettaja OIli Pekkarisen muistolle

Viime lokakuun 9. päivänä
tuli tieto, että entisen kuopiolaisen
opettajan ja kuoromiehen dir.cant.
Eino Olavi (Olli) Pekkarisen elämä
oli päättynyt Kaunialan sotavam-
masairaalassa. Olli syntyi 14.7.1914
silloiseen Kuopion maalaiskuntaan
kuuluneessa Räsälän kylässä. Kansa-
koulunopettajaksi Kajaanin seminaa-
rissa valmistuttuaan hän ehti ennen
talvisodan sffimistä toimia muuta-
man kuukauden opettajana Iisalmes-
sa. Komennus reserviupseerikouluun
ja sen jälkeen ylimiiäräisiin kerta-
usharjoituksiin joutuminen keskeyt-
tivät opettajantyön. Olli haavoittui
vaikeasti Summan rintaman ankaris-
sa puolustustaisteluissa helmikuussa
1940. Saamiensa vammojen vuoksi
hän oli hoidossa monissa sotasairaa-
loissa useita vuosia. Sodan jälkeen
hän jatkoi opettajan ammattiaan ja
oli Kuopiossa Asemakoulun opettaja-
na pitkäiin sekä viimeiset kymmenen
vuotta ennen eläkkeelle siirtymistaän
musiikkiluokkien opettajana. Sota-
vammat eivät koskaan kaikilta osin
parantuneet vilan ne seurasivat häntä
koko elämän ajan.

Olli sai jo nuorena, varnaan-
kin jo syntym?ikodistaan Lammilta,

kipinän musiikkiharrastukseen. Tä-
mä kiinnostus ja harrastus jalostuivat
myöhemmin jopa ammatiksi, kun hä-
net nimitettiin musiikkiluokkien opet-
tajaksi. Jo opiskellessaan Kajaanissa
hänet valiffiin seminaarin valiokuo-
ron, Kalevala-kuoron, johtajaksi Ahti
Sonnisen jälkeen. Opettajaseminaarin
rehtorina oli silloin tunnettu musiik-
kimies Martti Hela. Ollin innostusta
musiikkia ja kuorolaulua kohtaan ku-
vannee sekin, että Olli kokosi myös
sotasairaalassa Helsingissä ollessaan
kuoron potilaista ja sairaanhoitajis-
ta. Laulusta hän sai sitä voimaa, jolla
hän vammojensa kanssa jaksoi tehdä
opettajantyönsä sekä elää muutoinkin
pitkän, monipuolisen ja rikkaan elä-
män.

' Kuopiolaisen musiikkielämän
kehittämisessä Olli oli näk].västi mu-
kana. Hän oli perustamassa mieskuo-
ro Puijon Laulua ja toimi sen kuoron-
j ohtajanakin. Kallan Kuoron j ohtaj ana
hän oli yli kymmenen vuotta. Lisäksi
hän johti Kuopion Opettajakuoroa se-
kä myöhemmin lapsikuoro Muksuja
ja NMKY:n mieskuoroa. Toimiessaan
musiikkiluokkien ohjaavana opetta-
jana hZin perehtyi opintomatkoillaan
unkarilaiseen Kodaly-meneteLmään.

joka tarkoitti sitä, ettii nuotinluvun
perustaitoa voitiin opettaa koulun kol-
mannelta luokalta liihtien. Musiikilli-
sista ansioistaan hänelle myönnettiin
director cantuksen nimi ja arvo vuon-
na 1991.

Isänmaan, kodin ja låiheisten
merkitys tulee korostuneesti esille
niistä yli kolmestakymmenestä säily-
neestä kirjeestä, jotka hiin ltihetti ko-
tiväelleen rintamalta talvisodasta ja
myöhemmin sotasairaaloista vuosina
1939-1942. Syntymäkotiaan, Lam-
min-taloa Räsälässä Olli ei unohtanut
koskaan. SetZini perheineen oli aina
tervetullut ja odotettu vieras. Useille
meistä on jän1.t mieleen erityisesti
ne monet juhannusaatot, jolloin Ol-
li perheensä kanssa saapui Lammille
juhannuskokolle. Mukaansatempaa-
valla huumorilla ja innostavalla asen-
teella hän sai joukot mukaan milloin
laulamiseen, milloin leikinomaisiin
kisailuihin. Kesämökki Räsälänlah-
dessa oli Ollille paikka, jossa hän viet-
ti kesiä puolisonsaja lastensa kanssa.
Siellä hän keräsi voimia jaksaa niin
työssä ollessaan kuin elakepäivinään-
kin. Olli harrasti kasvitarhanhoitoa,
kalastamist4 luonnossa liikkumista
marjastaen ja sienestäen. Ollin-päi-
vän aikoihin kesämökillä järjestettiin
juhlia niin sukulaisille, ystäville, naa-
pureille kuin muillekin kotikyläläisil-
le. Kaikille hän järjesti ohjelmaa ka-
lansavustamisesta kuorolauluun. Täl-
visin Olli oli tufiu nä§ Kallaveden
jäällä, kun hän hiihtäen tai kävellen
ylläpiti fi.ysisä kuntoaan.

Olli oli myös perustamassa su-
kuseuraamme ja oli sen perustaj ajäsen
sekä toimi sen tilintarkastajajana yli
§mmenen vuoden Seuran toiminnan
alkuajoilla hän oli yhdessä vaimonsa
Vaalan kanssa säännöllisesti mukana
sukuseuran kokouksissa j a j uhlissa.

Aviopuolison kuoleman jäl-
keen Olli muutti Espooseen poikansa
luokse. Kunnon heikentyessä käynnit
ja yhteydenpito entiselle kotiseudulle
harvenivat. Elämänsä viimeiset pari
vuotta hän sai asua kohtalotoveriensa,
sotainvalidien, kanssa Kaunialassa.

Olovi Pekkarinen
Ki{oittaja on Ollin veljenpoika
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Muistikuviani Kauko Koskelasta
Kauko Koskela oli serkkuni.

Juuri sen verran vanhempi, että minä,
koko suvun pikkupojat ja naapurien-
kin lapset pidimme häntä sankarina,
jota katsottiin ylöspäin. Kun kylä-
tappeluissa jäätiin häviölle, ratkottiin
tilannetta uhkaamalla, että me kut-
summe Kaukon paikalle ja vihollinen
perääntyi heti, vaikka Kauko asui eri
pitäjässä.

Kun aikanaan lähdin 14-vuo-
tiaana yksin Helsinkiin, sain Kaukon'filosofialle tyypillisen oppitunnin:
- Alä koskaan aloita tappelua. Äla
koskaan lyö ensimmäisenä. Jos kui-
tenkin joudut tilanteeseen, että muita
vaihtoehtoja ei ole, lyö niin lujaa kuin
jaksat. Tee kerralla selväksi, mikä on
homman nimi. Sitten sain muutamia
harjoituksia nyrkkeilyssä ja opette-
limme muutamia sopivia painiotteita.
On myönnettävä, että Kaukon näistä-
kin opefuksista, vuosien miffaan, oli
joskus hyötyä..

Kuten Terttu Ojutkangas mai-
nitsee muistokirjoituksessaan, Kauko
l2ihti maailmalle vapautta etsimään.
Exodusta kesti yli l0 vuotta, mainit-
see Kauko tarinassaan. Tuona aikana
Kaukon uuden kotimaan rajat olivat
ynteneväiset Euroopan rajojen kans-
sa. Hiinet tunnettiin kaikkialla lii-
kanimellään - Eurooppa. Ura alkoi
ammattimaisena junapelurina, edes-
takaisin Helsingin ja Rovaniemen
väliä. Erään tapahtuman seurauksena
kuitenkin kävi niin, että Kauko koh-
tasi parempansa ja seurauksena oli
kävelymatka Hesasta Kannukseen,
toki sekin vain seikkailun vuoksi.
Matka on noin 500 km. Siihen meni
2 viikkoa, leipäiikin kun oli tienatta-
va tien valren taloissa. Tuona aikana
tavallinen maaseudun ihminen pystyi
vierailemaan ulkomailla korkeintaan
1-2:ssa Euroopan maassa. Kauko
kävi ilmeisesti joka ainoassa ja jo-
ka ainoaan hän aina, varsin lyhyeisä

ajassa, hankki pysyvän porttikiellon.
Se ei Kaukoa hidastanut. Kauko ei
tarvinnut minkään valtakunnan passia
ja matkustusasiakirjoja, siirtyessän
maasta toiseen. Kun kerran Kaukoa
tuotiin konsulinkyydillä Ruotsista
Suomeen, oli Kauko nopeammin ta-
kaisin Ruotsissa kuin viralliset saatta-
jansa. Lopuksi äitini mätirättiin pitä-
mään Kaukoa silmällä. Miten sellais-
ta tehtävää voitiin hoitaa kun välistä
vuosikausiin miehestä ei kuultu mi-
tään, onko kuollut vai elossa. Äitini
käynnisti laajan etsintäkampanjan.
Koko valtakunnan viralliset etsintä-
organisaatiot, mm. Punainen Risti,
oli asialla. Olen säil1ttänyt kersneet
asiakirjat, väliaikaisraportit, joista il-
menee, että Kauko oli aina askeleen
edellä etsijöitiiän.
Tuomo Untinen
Naantali

Seuran kotisivut löysvät
osoitteesta http://mbnet.fi/spek/su-
ku/. Jos osoite on hankala kirjoit-
taa, voi hakukoneelle kirjoittaa et-
sittäväksi: sukuseura pekkarinen.
Sieltä löydät tietoa seuran toimin-
nasta, säännöt ja yhteystiedot se-
kä piakkoin lomakkeen kirjojen ja
tarwikkeiden ostoa varten. Siellä on
vieraskirja ja paikka palautteelle,
jossa voit kertoa tai kysyä seuraan
liit§wistä asioista. Suoritin tämän
juuri nyt annetun ohjeen mukaan
ja tulos on nähtävissä tässä vieres-
sä. Kävijämääräkin on numeroin
ilmaistu.

Sukuseuran jäseniltä toivom-
me saavamme juttuja ja tarinoita
sekä valokuvia ja ehdotuksia kiin-
nostavista asioista.
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Liittymällä sukuseuraan, tulet osaksi erästä omaa yhteisöäsi.
Vaikket juuri nyt ole tilaisuudessa osallistumaan sen toimintaan, voit kuitenkin pysyä ajan
tasalla seuran tapahtumissa. Jossain vaiheessa elämää saattaa tulla tarve perehtyä esi-isien

historiaan. Liittymällä tuet toimintaa seurassamme, joka tekee arvokasta työtä kaikkien suvunjäsenten puolesta. Mitä suurempi joukkomme on, sen parempaa palvelua ja sukuselvifystyötä
se p1-stn-tarjoamaan.
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Koskelan perheen tarina

Tämän tarinan on kirjoit-
tanut Kauko Koskela itse vuonna
1984 ja lähettänyt serkulleen Tuo-
mo Untiselle. Kauko Koskela on
syntynyt Toholammilla 30.8.1923.
Hän haavoittui sodassa ja oli töissä
Kannuksen sahalla ennen lähtöään
maailmalle "vapautta etsimään".
Eläkepäivillään hän teki vapaaeh-
tois§ötä kierrellen erilaisissa tilai-
suuksissa puhumassa rehellisesti ja
avoimesti kokemuksistaan. Kau-
kolla oli tapana sanoa: Pidetään
huolta, että sinun on h1vä olla tänä
päivänä. On turha surra jotain tu-
levaa. Elä vain tätä päivää, älä käY
kiisiksi elämäsi koko ongelmaan.
Kauko kuoli 14.10.1992 ia samalla
kuoli tämä sukuhaara, sillä veljek-
set elivät naimattomina.

Koskelan perheen tarina alkoi
siitZi, kun Maria Sanelma Kortemaa ja
Antti Oskari Koskela solmivat avio-
liiton. Tästii liitosta syntyi kaikkiaan
viisi lasta - kaikki poikia. Kaksi po-
jista kuoli jo pienokaisina ja kolme
poikaa jäi elämiiän. Avioliiton alku-
vuosina Oskari - kuten hiinen puhut-
telunimensä oli - harjoitti maanvilje-
lystä. Nähtiivästi ei hänä kiinnostanut
raskas ja ehkä tuottamatonkin maa-

työ, koska hän lähti Kanadaan onne-
aan etsimään. Siihen aikaan tämä oli
hlvin tavallista ja moni muukin teki
samanlaisen ratkaisun.

Moni pakeni vastuutaan Ka-
nadaan ja'hävisi sille tielleen, mutta
täm?in perheen isä piti jatkuvaa yh-
teyttä ja lähetti myöskin säännöllises-
ti rahaa perheen elantoa varten. Ku-
vaavaa sen ajan kulkuyhteyksille on

siinä, kun ensimmäinen rahalähetys
saapui Kannuksen pankkiin, oli per-
heen äidin se sieltä haetlava ja tämän
noin viiden penikulman matkan hän
suoritti suksilla päiväseltään ja näin
päivän hiihtomatkaksi kerryi hivalta
lähes sata kilometriä.

Perheen äiti jäi siis yksin kol-
men pienen lapsen kanssa tänne koti-
maahan ja Kanadasta saapuvista raha-
lähe§ksistä huolimatta oli toimeen-
tulo siinä pienessä maa§lässä yksi-
näiselle naishenkilölle ylivoimaista.
Siksi hän lähtikin etsimään itselleen
vakituista työpaikkaa naapuripitäjäs-
tä eli Kannuksesta. Työtä löytyikin
sikäläiseltä sahalaitokselta, ja tässä

työpaikassa perheen äiti ehtikin olla
vuosikymmeniä; aina silloin kun saha

oli toiminnassa.
Elämä lähti käyntiin ja toi-

meentulo oli turvattua. Pojat kasvoi-
vat ja jokainen oli jo koulun penkkejä
kuluttamassa. Sitten iski koko maa-

ilmaan taloudellinen lama ja merk-
kinsä se toi myöskin tämän Perheen
elämään. Koska työttömyys oli yhta
polttava myöskin Kanadassa, rahalä-
hetykset antoivat odottaa itseään ja
meni useita kuukausia ennenkuin siel-
tä saapui edes kirjettä. Tämä aika oli
perheelle erittäin raskasta ja se elikin
monia aikoja suorastaan nälkärajalla.

Esimerkiksi jouluaattona 1932

ei ruokaa ollut lainkaan. Aattoilta-
na tuli poikain täti eli Oskarin sisar
poikansa kanssa vierailulle ja toi tuo-
misiksi leivän - nähtävästi viimei-
sensä koska hän jäi poikansa kanssa

sitä syömäänkin. Tämän kirjoittajan
mielessä on tämä leipä jiänyt erää-

nä suurimpana joululahjana mieleen
ja samalla hänen tätinsä teko erittäin
suurena tekona.

Aikanaan pula-aikakin PäättYi,
työtä tuli näköpiiriin ja elämä palautui
omiin uomiinsa. Kanadastakin saapui

rahaa ja matkalippu perheen vanhim-
malle pojalle - Viljolle - jotta tämä
voisi matkustaa isänsä luokse Kana-
daan. Näin tapahtuikin ja tarkoirukse-
na oli, että koko perhe olisi siirq n1t
isän luokse lähivuosina, mutta siiä ei
kuitenkaan tullut mitään.

Perheen Oiva-poika näet in-
nostui ajatuksesta suorittaa kauppa-
koulun oppimäärän ja siten saa\-ut-

taa itselleen "helpomman" tavan toi-
meentuloon. Myöskin isä kiinnostui

asiasta ja liihetti opiskelua varten ra-
haa Kanadasta. Oiva kävi koulua yh-
den vuoden, mutta kun toinen koulu-
vuosi alkoi, hänelle tuli voittamaton
este jatkaa opiskelua. Häneen iski
keuhkotauti, mikä siihen aikaan oli
eriuäin tuhoisa sairaus. Vaikka se pa-

ranikin, oli koulun käyminen mennyt
tavallaan ohi. Oiva suoritti kuin "kor-
vauksena" konttorikoulun (tuolloin
oli sellainenkin opinahjo!) hyvillä ar-

vosanoilla ja nyt oli edessä työpaikan
hakeminen. Siihen tuli kuitenkin este
ja jälleen sairauden muodossa, t?illä-

kin kertaa se oli tuon ajan vitsaus eli
tuberkuloosi ja sen pesäke oli selkä-
rangassa. Oiva joutuikin makaamaan
liihes pari vuotta kipsisessä muotissa.
Tietenkin koulunkäynti oli mennyt ta-
vallaan hukkaan ja sodan syttyminen
teki lopun kaikesta sellaisesta, millä
olisi voinut rakentaa elZimän jatku-
mista.

Tänä aikana oli Perheen Kau-
ko-poika suorittanut kansakoulun op-
pim?iiir?in ja äiti halusi hänen jatka-
van koulunkäyntiään oppikoulussa.
Kauko menikin paikkakunnan yhteis-
kouluun, mutta koulunkäynti ei kui-
tenkaan Kaukoa kiinnostanut ja kun
sitten sota syttyi, oli se Kaukon mie-
lestii ihan rlittitvä ryy lopeffaa koko
koulunkäyminen.

Kaiken aikaa perheen äiti oli
työssä joko sahalla tai rakennuksil-
le ja vaikka työ olikin raskasta, ei se

häntä haitannut ja valittamatta hiin
työssiiän käyttäytyi, ollen erittiiin pi-
detty työntekijä, olipa sitten työssä
missä tahansa.

Kun sota syttYi, lähtivät Per-
lieen molemmat pojat vapaaehtoisina
sotahommiin ja siellä menikin sitten
låihes neljä vuotta. Kauko ehti haa-

voittuakin. Tänä aikana ei kirjeyhte-
yttä ollut Kanadaan lainkaan ja sodan
jälkeen saatiin tieto perheen isän kuo-
lemasta ja etlä Kanadassa oli jäljellä
enZiä perheen Viljo-poika. Tieto isän

poismenosta ei suurestikaan muutta-
nut perheen elämää, sillä olihan se jo
tottunut elämiiän ilman' is2in mukana-
oloa.

Pojat hakeutuivat tYöelämåiän
ja hankkivat itselleen ammatit: Oiva
koneenhoitaj ana ia Kauko puolestaan
löysi ammattinsa puutavara-alalta,
seka kehZfahaajana effä puutavaran
mittaajana ja niin elämä l?ihti jälleen
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Tatu Pekkarinen s. 6.{ 2.1892 Tatu (Taavetti) Pekkarisen hau-
tapaikka Hietaniemen vanhalla hau-
tausmaalla Helsingissä oli mennä
umpeen tämän vuoden 2008 loppuun
mennessä. Nyt se on kuitenkin lunas-
tettu25 vuodeksi eteenpäin. Hauta si-
jaitsee Hietaniemen vanhalla puolel-
la korttelissa 26 linjassa 20 ja paikan
numero on 404.

Tatu Pekkarinen syntyi 6.12.
1892 ja kuoli 58 vuotiaana 4.7.1951.
Samassa haudassa lepää myös hä-
nen vaimonsa Aino. Ohessa kuva
haudalta sekä opaskartta niille, jot-
ka haluavat käydä muistamassa yhta
sukumme varsin tunnettua edustajaa.
On huomattava, että tämä kortteli on
nimenomaan hautausmaan vanhalla
puolella, sillä kortteli numero 26löy-
tyy myös uudelta puolella.
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käyntiin. Valitettavasti Kauko oli ryh-
tynf käyttämään alkoholia runsaam-
min kuin olisi ollut suotavaa ja tämä
vitsaus varjostikin perheen elämää
hlvin monia vuosia.

Se ei kuitenkaan ollut esteenä
oman kodin hankkimiseen; ähän as-
ti oli perhe asunut vuokrahuoneissa.
Oma koti hankittiin syksyllä 1957.

Perheen äiti oli poikain pyyn-
nöstä suostunut jiiämäåin pois työelä-
mästä hoitamaan kotiaja myöhemmin
hiin siirtyi lakisääteiselle kansaneläk-
keelle.

Ulkopuolisetkin havaitsivat
perheessä vallitsevan tasapainoisen
tilan ja tämä tuli esiin siten, että paik-
kakunnan sosiaalivirasto pyysi per-
hettii ottamaan huoltaakseen erdiin
pienen pojan. Tähiin suostuttiinkin ja
niin perheeseen tuli erääksi sen jäse-
neksi nelivuotias poikanen.

Elämä solui tasapainoisena
eteenpäin, kunnea maaliskuuss a 1964
kohtasi perhettä eri.ttäin raskas me-

netys. Perheen kantavin jäsen, Oiva,
menehtyi sydänkohtaukseen ja tästä
iskusta ei perhe enää päässyt toipu-
maan. Perheen äiti kaipasi poismen-
nyttä poikaansa niin syvästi, että hän
itsekin sairastui saman vuoden syk-
syllä, eikä enää siitä toipunut.

Sosiaalihuollon sijoittama poi-
ka pplautettiin Kaukon toimesta takai-
sin omaan kotiinsa, joten perheeseen
jäi enää yksi jäsen, Kauko. Kotitalon
asetti Kauko heti myyntiin ja koska
talo sijaitsi rauhallisella paikalla, os-
taja löytyi välittömästi. Tälon mryty-
ään hän poistui koko paikkakunnalta
jota hän ei enää kotipaikakseen tunte-
nut.Tämän jälkeen hän vietti erittäin
vaihtelevaa elämää. jota alkoholi sä-
vytti ja itse asiassa hallitsi kokonaan.
Tällaista rauhatonta elämää hän vietti
kymmenisen vuotta, kunnes hän löysi
kauan kaipaamansa tayan eliä täysin
raittiina ja n1§isin ei alkoholilla ole
mitään sijaa hänen päivittäisessä elä-
mässään.

Päästyään jälleen normaaliin
elämään, sai Kuko tietää, että perheen
vanhin poika Viljo oli kuollut Kana-
dassa 1970, joten Kauko on eniiä ai-
noa elossa oleva perheen jäsen. Nä1.t-
tiiäkin silä, että Koskelan suku päät-
tyy Kaukoon; htinhän viettää eläke-
päiviään naimattomana.

Kaiken kaikkiaan on kysymyk-
sessä ihan tavallinen työiläisperhe.
Ominaista perheessä oli "yhteen hii-
leen" puhaltaminen ja jopa niin te-
hokkaasti, että harvoin siinä syntyi
mitään vakavampaa erimielisffiZi
missä?in asiassa. Tämä hyvä sisäinen
sopu olikin kantavana voimana per-
heen kohdatessa vastoinkäyrnisiä niin
sairauksien kuin muidenkin hanka-
luukisen muodossa.

TZimä lyhyt hahmotelma ei tie-
tenkän voi valaista perheen vaiheita
kuin hiukan pääpiirteitääin ja kuten
yllä mainittiin, perhe on ollut vain
eräs perhe monien joukossa.
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Vanhoja papereita selaillessani
sattui käsiini enoni Veikko Pekkari-
sen vuonna 1979lähettämä sukuseu-
ran perustamiskokouskutsukirj e.

Kirjeestä on tehty hiilipaperin
avulla useita kopioita ja jälki näin ol-
len sen mukainen. Paperi on ohutta
silkkipaperia ja kopioita on saatu ai-
kaan varmaan kaikki tarvittavat kap-
paleet kerralla. Kirje lö1§i sopivasti
tulevien 3O-vuotisjuhlien alla, joita
juhlia on ajateltu vietettiivän Rauta-
lammilla kesällä 2009 mfita siihen
palataan tarkemm in fu onnempana.

Kuten kirjeesä ilmenee, Veik-
ko kysly samassa kirjeessään alus-
tavasti jonkinlaisen julkaisun paina-
tuskulua. Olisikohan se sitten ollut jo
sukukirjojen I ja II alustava käsikir-
joitus, jotka on tehty B5-koossa. Sain
Helge Pekkariselta omaa sukuh aaraa-
ni koskevan käsikirjoituksen silloin
kun tehtiin sukukirjan IV osaa, joka
tapahtui liki kymmenen vuotta sitten.
Kopio ästä käsikirjoituksesta lö)tyy
myös sihteeriltämme Seppo Pekkari-
selta. Nlt tätä kirjoittaessani en pysty
sanomaan mihin vuoteen se on selvi-
tyksessäiin edenn5rt, mutta luulen sii-
tä puuttuvan jopa parikymmentä vii-
meistä vuotta jos ei enemmifukin. Sen
saattaminen ajan tasalle on yksi suuri
haaste. Eräs keino on arkistoida nuo
käsikirjoitukset kuvaamalla tai skan-
naamalla tiedostomuotoon (PDF),
jolloin niiden jakaminen on helppoa,
kunnes löytyy joku latoja tai tekstin-
käsittelijä saattamaan se lopulliseen
krjan muotoon.

Toivoisinkin, että jokaiselle su-
kuhaaralle nimitettäisiin eriiänlainen
"projektipäällikkö", joka keskittyisi
oman sukuhaaransa asioihin. Samoin
tulisi kouluttaa ja nimetä sellainen
henkilö, joka taitaa sukutietojen esit-
tiimistavan.

Kari Lajaste
päätoimittaja

t.xtirjcc§.1:ir:.4&rii:§s1r voir,t §;rt.li l,:uuk.r, p:1:le§ol,tr:j,:,IN..:..r§-
b;s::Jobt;j nr :i}:t*e:{. 1 nJr:-:to n r.1 t - j, .-ui,:u}u c,;1*1*§ tåt;:,J§ { - §,rr.:r-
rti!-;iJ:i.-,{:(... ; rr!fii.Jrrl i1åi:i §r.'Iitr:i taajr.,-!yki§:r }r*j"rrj}:}.,1:i,-.a-
r, 1r . uo'1 ior,l. j iLl.ikuzrrir,tr..*-iJ.rå : !.crJdl-I.. .-u.lt: >kkr-
rr-.*{::: :lsuitrr:ilt'r :f1*11te.i-;Iitu$son v..!!rrus oli§t §a.Lr .l:,.n

"lr1§§ *l,r iura§ssn siLs!:.Asx sx §-tr&rrLa&:.:x

hdi:ii1J. .. 1-t pirletti }1 : ncuvottol-uti-lr jluuden n-ll( 01:l )l : J'
utr;ur::xit*Li;;lt jr:, piiii§§:x*t volttJtåin a.::t,_: rlrrrstctt-y:.:: _ul

:ytåirrtgr;ea::.r:.Litr:rren e§*X!*en t*llteltäv!ä*:i j:. tot:,-:rar1.ti1
:" r :-tv j.J: 3, oll-ytt, r.i - v, ].tuukr:J n.
:tttltykre,1 t*1'§ nyris lii*a§ ji r:rxl*i §*§1io*l1; toa:eiyr.., :eh-
,§l"r-,:,Irc. iukltr:tiå:;:r.le!:z§'ii!*rr;l't yy-§åi"::t1tr:or. -d can. i ,i :
.. ir ni .s lotvo . ieli].l in,:n l uo.,rorl,rr
to!rr,l1:.v;::tl. atäis§ :.::rts§ so:)it !iesi,nyl"§aass:tr:r:l.t:lr:!i::x J:,
-r,1:i!.t§:ei?..';i-l'rå§ta:t !,uo:::i"**co l-L.tf.. 1!;?g
, /\t6i»a",).{t{*"i;i
t§*§, ?§li:*§§*:t§{ä,t : -..) .,::::.:, : :-i, .::r .',,r..- ,.r -.''i

:§§;§a':::

";i*o*:*.1

fi.:::ö:!,
l*!:r'1:ry
§§&r{§åEr+?i

-) ir:-i

I**:x {ke
iöln -l
,*r':!: . , -:ar::,.txir:r:?J
!..§+{
xx§xirruå ',

irl-1et vol s:-?-nue,,rl?'d.tn §irua
].stävä11i sesti iLroitt?.naan,
p:..1jor1:o :j.v:.n krrle:sti emi-
oj dcn l{o li -j'n.n r loo rirui-
renri:oo1tr::n :1 x 1, sm, tuli-
si m-l:s:.ma:l.Kirj..3.ä liittyy
:r l0 v lol:uv:.-.ru: eita k-.-vi-
oita, pr ri sen k.-rtt..ji'1 j en.r]ö3tä.
Ilmojtt.xet 3 n 1l' :rl'b: onE
ki rity-::r:i 1'J1i,'r:: t-.ilri.rtäi
ni r:liriteestä yrrai:tlk.ien pe-
rust::l-is=st,.
ilyvää iiesiiä j:: t.;'reiseni :]rl:-
ki-1 sä11asl .

.t\ru ull
le§
,rstti
l:"u§,
l:..»§

,§§

tal:
t§rl:,
.a et::

Iie,:141
Ydz,«§*
§q§I*.t,l!:"t,1
;.:!§:1rirlr.
i]:"]..lL:u rrntt



I

Marketta Pekkarinen-Kouki on
merkinnyt muistiin tai nauhoitta-
nut seuraavia juttuja vanhempien-
sa (Lassi Kusti ja Maija pekkari-
sen) ja vieraiden välisistä keskuste-
Iuista.

Lentolaevalla liikkeellä
Rouhialan emänä Anna Karo-

liina Pekkarinen, Lassi Kustin äiti, oli
lupsakk4 hän osasi paljol lauluja ja
kertoili vitsejä ja juttuja. Äet olj-ker-
tonu, mitenkä kerran ajettiin lentolae-
valla. Yhtenä laavantaiuamuna hyö
olivat Martti Keinäsen kanssa Len-
to-nimisellä hevosella jossain Kuopi-
jon rännikavulla jakamassa voeta ja
piimäpunkkia. Marni olj kuskina, Ja
sitten äet rupes kankulleen eekä ihan
kunnolla rekkeen. Sitten kuluki joku
Vato, 

ja hevonen säek?ihti. Äet puota
huiskahti reestä. Aatomies tulj kähto-
maan, ettii mitenkä siinä käv. Äet sa_

1q 'lEepä tässä muuta ku sormi nyrs-
kähti ja takapuolj tyrskiihti,,.

Rovastia kyydissä
Muuruveen rovasti Rantanen

olj mukava mies. Lassi Kusti pekka-
rinen olj kerran poekasena rovastin
kyytmiehenä. Pekka-setä anto Las-
sille hevosen ja sano, että miineppäs
rovastia kyytiin Nilsiän kirkolle. §in-
ne on kaks§mmentä kilometriä. Niin
sitii liihettiin yön selekän kappeella,
ta"apohjasella piimiireelli! jossa olj
laejat tehty pitkisä rimoesta, jyrkkå
sepi ja tasanen perä. Olj paki<asta,
ja meellolj paksut turkit piällä, minä
kolomekymmentiikilonen, trZin ehka
satakolome§mmentä. Hevonen olj
pitkäjalakanen ja hullu, niinku kaekki
Lassilan hevoset sillon olj.

Halunalla olj yhessä kohti
nietoksia ja jyrkkä kaarre. Reki kuatu,
ja myö molemmat mäntiin hankeen,
niin että se oekeen pöllähti. Hevonen
paenel etteenpäen. Läksin hevosen
perrään, ja minua pelotti aekalaella.

- Hevonen olj onneks pysähtyny
yhteen notkoon, ja kun kiånsin iek-
kee, niin mietin, että mittee sanon ro-
vastille. No, rovasti seeso ja naaro iso
kasa nahkasia sylissäåin ja sano: ,,Oli-
pa se kupsaas, ee virketä tästä kellek-
, !.!.

KAAmfiIaa."
Lassi olj tuas kerran hevosella

ja reellä tuomassa rovastia Koeralah-
teen. Lukkarj tae suntio olj mukana.

Suntio olj kevyt ja rovasti toesella
puolella paenava. Hevonen juoks ko-
vasti Koeralammen piässä.

_ Lumi petti jalaksen alla, ja
suntio sukelti hirveen pitkän matkan
hankeen. Lunta tulj rekkeen, ja ro-
vasti sano: "Terveesiä markkinoelta!,,
Rovasti kaevo lunta korvastaan vielä
Koeralahessakkii. Leekillään keno-
taan, ettd Lassi yritti tahallaan kuatoo
rovastin hankeen, mutta suntio putos.

Jääkylpyjä hevosella
' Koiralahden pihan halki kulki

talvisin tie jään kautta Rissalan ran-
nalle ja sieltii Kuopioon. Lassi Kus-
ti Pekkarinen kertoo: Kun katselen
Koiralahdesta tuonne kaakkois-etelä-
suuntaan, tulevat mieleeni kohtalon
hetket, jolloin isäni kylpi kaverei-
neen, hevosineen avannossa ja sii-
tä varmaan keuhkotautiin sairastui.
Mutta niin §lpi poikakin - nimittäin
minä, mutta yksin hevosineni, luulta-
vasti lähes samalla paikalla. Olin ehkä
v. 1948 tulossa kevättalvella kaupun-
gista pois eräänä lauantai-iltapaivrina.
Oli mukava keli ajaa körötellä kohti
kotia. Tuolla se jo jään takana niikyi-
kin. Jää oli kauniin kimaltelevan häi-
käisevä. Kimaltelevan sinistä, sinistii
oli ajatuskin keväisen auringon lois-
teessa: tuolla edessä odotti koti, perhe
ja mahdollisesti jo lämmitetty läuan-
taisauna...

Yhtäkkiä kuului rysähdys, ja
hevonen siitä silmien edestä putosi
jäihin, mutta riski ja nuori kun oli,
nousi samasta vauhdisä eteenpäin
jälle, joka petti taas uudestaan, köska
reki putosi samaan avantoon. Ei siinä
enää nousun mahdollisuuksia ollut.
Ihr4e, miten olin reestä pompannut
pois ennen kuin se putosi. Onneksi
minulla oli liistereki ns. suolaitojen
kanssa eikä peitteiä ollut.

Yleensä en ollut näissä vesi-
asioissa hätäilijä enkä säik§, en nyt-
kän. Harkiten nopeasti heitin turliin
ja takin pääläni ja villapaitasillani
ryhdyin avaamaan selustinremmin
solmuja oikeanpuoleisesta aisasta.
Siinä putosin sitten hevosen vierel-
le samaan avantoon. Sain kuiten-
kin jotenkin solmun auki ja remmin
puoliskot hevosen selustimista. Kun
pääsin avannosta ylös, oli vuorossa
rinnustinremmin aukaisu. Jää kesti
hevosen edessä minut, ja sain hevo-

rw
Hevosiin liittyviä pekkarisiuttuja

ll

sen irti aisoista. Yritin suitsista vetäen
saada hevosta jaän reunalle. Efusensa
se saikin jääL(e, mutta jää petti vie-
lä. Kerran vielä hevonen sai etujalat
jäälle, mutta §lmän kangistamana ei
nouseminen onnistunut.

Ny aloin huutaa apua ja pidin
suitsista kiinni. Huuto kantoi ja_kiiri
ja toi tuloksia. Noin puolen kilomet-
rin pässä ranta-alueella olevasta pa-
rista talosta tuli paikalle viisi mieita.
Aisoihin tarthrmalla he vetivät reen
ylös, käänsivät sen poikittain ja työn-
sivät sepi edellä jalasten nokat he-
vosen mahan alitse. Hevonen oli nyt
reessä poikkipuolin. Aisat olivat nyt
koukuissa taaksepäin, ja niistäja reen
kannasta rivakasti nykäisten hevonen
saatiin reessä jäälle. Miesten auttaes-
sa hevonen nousi seisomaan, ja näin
tapaus oli onnellisesti ohi.

Miehet selittivät, ettii joka ke-
vät he ovat joutuneet useastikin nos-
tamaan jäihin pudonneita tästä sa-
masta virtapaikasta. Rannat sulavat
yleensä ennen järven selkä. Olinko
minäkin, isä Lassin poika Lassi rype-
nyt samalla kohtaa hevosen kanssa?
Siinäpä sitten oltiin jäällä, hevonen
vettä valuvana., minä märkänä, mie-
het ympärillä onkimassa reen laitoja
avannosta. Hevonen valjastettiin, ja
miehet pyysivät meitä liihtemään ta-
loon, ettemme vilustuisi. Kiitin pelas-
tajia suurestija sanoin, että kun kotini
häiimöttää tuolla seliin takana, niin ei
kestä kauan, kun olemme siellä. Minä
kävelen tai hölkkätin reen jäljessä ja
hevonen kerkiää lämmetä ja kuivua
tuolla matkalla. Kun alkukankeuden
jälkeen olin ottanut ne tarpeelliset
lämpöaskeleet reen jäljessä, kiisim-
mekin pikavauhtia jäälli;b minä reessä
istuen ja hevonen ravaten kotia kohti.
Riisuttuani ja vietyåini hevosen talliin
ja tultuani fupaan sanoin: "Terveisiä
kaupungista sekä kylvystä, jonka olin
ottanut tuolla selän toisella puolel-
la avannossa". Pesu ja kylpy oli siis
suoritettu, puuttuvat löylyt sainkin
sitten lämmitetyssä kotisaunassa. Jän-
n ittiivä retki oli päättyntrt <innellisesti,
ja lauantai-illan leppoisuustunnelma
oli saavutettu.

Maalla rymyämiset hevosen
kanssa

Lassi Kusti Pekkarisella on ol-
lut monenlaista .rymyämistä hevosen

i
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kanssa Koiralahden maastossa. Maas-
to on vaihtelevaa, on jyrkkiä mäkiä,
louhikoita ja rotkoja. Varsinkin savo-
toissa on ollut vähältä piti tilanteita,
"kommelluksia", mutta pahempia va-
hinkoja ei ole sathrnut.

Kuvajanmäeltä on jyrkkä måiki
alas laanille. Ite lensin aena kuorman
piältä, ku reki vähiin kallistu. Hevo-
nen mänj mänöjä2in hirmu vaahtia tie-
tii myöten. Puihin kylykiä hipoen oon
männy mäkiä alas, luulis, että oes ja-
lat männy poekki, mutta onneks eijoo
käänä pahasti. Jiätikkäkelillä pit rees-
sä pittee usseesti jarruketjuja. Kerran
ajettiin Rouhialasta alas. Kiviä olj
tullu paljaaks, niin että ketjut katkes.
Kuorma läks mänemään kowoo kyy-
tiä. Hevonen kuatu, aesat katkes ja
minä putosin. Kiviä olj tien molem-
min puolin. Hevonen luisu pitkällZiän
ja pysähty kiven kuppeeseen kun ae-
san piät jäe kiinni.

Kerran hevonen nous puuhun.
Ajoen Naulalahen seuvulla halako-
kuormoo. Yöllä olj jläänä haxki-
kelin. L?iksin jyrkältä kalliolta, reki
mänj hankee pitkin vaahilla. Jamrtin
hevosta, mutta kuormoo ee piättiiny
mikkää. Mutkat mänj suoriks, ja kun
siinä olj nuorj petäjä, niin rahe tarffu
siihe. Petäjä taepu ja kollootu rahkeen
kulukiissa. Rahe nosti hevosen ili-
maan jatarffu sitten ylös oksaan kiini.
Länget olj poekkipuolin ja piä nuin-
ikäästi. Minä luulin, että hevonen tu-
kehtuu siihen ja kuoloo. Etin kirvestii.
En uskaltanu kuitenkaa katkasta puu-
ta. Sain sitten rinnukset tai jottai ao-
ki, panin pönkän, ettee kuorma liihe
liukumaan alaspäen. Se kiäntykii vin-
noon. Hevosella olj siinä tiukat pae-
kat, mutta se piätty onnellisesti.

Yhen kerran tein tukkikuonnoo
Kuvajanmäellä. Sijoin pankkoreen
puuhun kiinni, ettii pyssly paekal-
laan. Se kuitennii luiskahti, enkä ke-
rinny ohjaksiin. Hevonen liiks kuor-
man kansa. Mielessä vilahti, että nyt
on kaekki måinnyttä. Kun hevonen
mänj syrjään, niin se vinksautti aesat
poekki. Reki mänj mänöjää, mutta
hevonen seeso puoljrinteessä, ee sille
tullu mittäa. Alempana olj veen syö-
vlrttzimä oja. Reki tarttu siihen ojan-
penkkaan kiinni. Ee sille kuormallek-
kaa tullu mittäia. mutta olj siinä aeka
perkkaas, effä saen sen poes. Uuvet
aesat pit hakkee pihasta.

Hevosilla jouvuttiin ennen ku-
lettammaan painavia tavaroita, es-
merkiks puimakonneita. Olin kerran

yksin viemässä puimakonetta Rouhi-
allaan vai hainkohan minä sitä Kuva-
j anlahen rantatietä pitkin. Ykskaks tie
sortu alamäen puolelta ja puimakone
alako kuatua piälle. Jäen ihan litteeks
ja luulin, effä nyt käp huonosti. Pon-
nistin viimeseen asti hartioihen varas-
sa ja piäsin alta poes.

Koeralahen pitkäaekanen he-
vonen Leiju olj hyvä ja rauhallinen.
Ee se töttöelly missään tappaaksessa.

Muistojen maankamara

Mieleeni nyt tulevat peltoni sarat,
lqtntdissdin viiltoa oli l«idet, jalat arat.
Auran vantaat joskus kiviin karahtavat.
Piiloon on peitettdvci silloin kirosanat.
Jos taivaan enkelit niitri kuuntelisivat,
Herr all e Jumal al I e huute li s iv at :

Siella on mies niin kovin syntinen,
kiroilee karskisti sarkoj a lqtntden.

No, eihcin se aivon nriin tainnut olla,
En halunnut nuorna olla Herran tuomiolla.
Varoen auran kurkea krisissti pidin,
Nostin vannasta ylas mi kiven kiersin.
Ah Herra, en ajattelekaan kirosanoja
kynt de s s dni pe I t o s arkaani v akoj a,

mutta elcimrin vakoja vain on mitoin runsain
j ridnyt lrynttimcittci tuloks in parhain,
kun olen tullut siihen lqtkenemcittömdksi.
Mutt'muistot on mieleen syöpyneet hyvriksi.

Voi, kun en heti muistanut trissd lqtntöasiassa
hev o s tani Le ij ua, y s t civcici par ast ct,

jonka harja alkoi leijua, hulmahdella
kavioiden lennokkaill a askeleilla.
Salainen tutka oli Leijulla kavioissansa,
sen sciteen tiedon hepo kasitteli aivoissansa:
esteet, kun havaitsi, vauhtia hidasti,
ja kun kovasti kiinni jcicitiin johonkin,
menonsq lopetti, teki heti tciystopin.
Se oli sellaista ystcivyyttci, yhteisty1ta,
l<ynt ömi ehen j a hev o s e n yhte i symmcirry std.

Siiaa lie Leijulle jossain taivaisessa,
minci vielci vaellan ntaankamaraisessa.
kun en heti muistanut tass(i kv\ntöasiassa..."
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Pekkaristen
sukupikeepaidat
Hinto l5 /kpl + postikulut. Poitoio
myynnissö myös Kinnulon sukuko-
kouksesso.

Vörivoihtoehdot: musto, volkoinen,
punoinen, royol sininen, hormoo
meleerottu, novy (tummonsininen),

Koot: S, M, L, XL, XXL io XXXL

Losten koot 128 cm io 140 cm,
vöreinö punoinen io royol sininen
(tilouksesto myös muut vörit).

{r,

Sukuseuran jäsenhankintaa varten on valmistettu Acrobat-tiedostomuotoinen lomake, jolla liittyminen sukuseu-
raan on helppoa ja sitä voi jaella kaikille vielä seuraan kuulumattomille. Jossain vaiheessa sen voi napata seuran
nettisivuilta. Mukana samassa tiedostossa on luettelo mrytävistä tuotteista hintoineen. Tämä on eräs tapa lähestyä
vielä seuramme ulkopuolella olevia sukulaisiamme.

*{%r#§rä*dkc.r§

P

Hyvät Sukuseura Pekkarisesta kiinnostuneet

Savon sydåmeståkd sukumme on ähtöisin? Oletko kiinnostunuttietåmään sukuluuris
tasi enemmän tai saamaän tukea omille selvrtykslllesi vai pelkåstäån pitämåän yhtelttä
oman sukuhaarasi iäseniin. Liiftymällä sukuseuraamme paitsi tuettoimintaamme, niin
myöskin päåset osal rseksl lehtemme välitykellå asioihin, joita seurassamme tapahtuu.
Jokavuotiset gukukokoukset elokuussa tarjoavat oivallisen tilaisuuden tapaami5iin ja
lopa toiminlaank n.

Sukuseuråan voivat liittyä kaikki isän tai äidin puolelta Pekkarisesta polveutuvat sekä
ne henkilöt, lotkå ovat tai ovat olleet naimisissa Pekkarisista polveutuvan kanssa.

Uutena jäsenenå suku5euraan mukåan tulo käy helposti maksamalla jäsenmaksun 1O
euroa oheisella tilisiirrollå. Tärkeåä on merkitä viestiosaan koko nimi, osoite ja synty
määika. Näitä tietoja voidaan latkossa kåyttäå myös sukututkimuksessa.

.Jåsenmakun lisäksi voit halutessasi tukea Pekkarinen-lehden iulkaisua vapaaehtor
sella kahden euron tukjmaksulla. Tässä tapauksessa merkise summaksi 12 euroa. Vii,
tenumeroa ei voi nyt kä!ttää, koska silloin viestiosa ei ehkå tule perille. lätkossa saat
lehden postrtuksen yhteydesså mäksurapun, jossa on oma viitenumerosr

Tämän tiedoston toiselta sivulla voit tilata sukuseuramme julkaisula ja muita taruikket-
ta. LBta on nyt tämånhetkinen tilanne, joka vaihtelee kulloisen tarjonnan mukaan.

Sukuseura Pekkarinen ry

Sukuseura Pekkarinen ry

SP Optia
46002r-2913a6

Synt:

Nm:

Sukuseura Pekkarisen my!,tävät tuotteet:
Merkitse viestiosaan ne tuotteet, jotka haluat tilata ja postitettavan itellsi. Muista merkitä
nimesi ja osoitteesi postinumeroineen.

Seuraavat tuotteet ovat tällå hetkellä myynnisså:

Sukukirjal KäsiteleeLeppåvirran,Vehmersalmen,.Nilsiä-Muuruvsi-,Lapinlahden,
Vanhan Viitasaaren-, Siilinjärven-, Tuusniemen ja Mikkelin,, Pohjois-
Karjalan Pekkaristen sukuhaaroja, 42 sitr (4,, euroa)

Sukukirja ll Käsitelee Vehmersalmen Lammin-, Tuusniemen-, Kinnulan Nikkilän,
Kasurilan livolan Pekkaristen sukuhaaroja, 40 siv. (4,- euroa)

Sukukirja lll Käsitelee Keski Suomen, Pohjois-savon ja pohjois Karjalån pekkaristen
sukuhåaroja, 188 siv (4,- euroa)

Sukukirja lV Täydentää Keski-Suomen, Pohjojs,Savon ja Pohjois-Karialan pekkaristen
sukuhaarojen tietoja, 235 siv. (t 5, euroa)

Sukukirjat I lV yhteensä n. 500 sivua Pekkaristen sukuhistoriaa (25,, euroa)

Tåydennysoså I tV kirjoihin, hinta vahvisråmara kysy *) 85, 136 sNua

CD: "Valoa", Tapiolan Nuoret Kamanjouset (20,- euroa)
Kajanus, Hindemith, Kuusisto, Piispanen, Klami
joht. kapellimestarj Heikki Pekkarinen

T-paita myynnisså Kinnulan sukukokoukressa kesällä (t5,, euroa)

Värivaihtoehdot: musta, valkoinen, punainen, royal sininen, harmaa
meleerattu, navy (tummånsininen),

KOOI: 5, M, L, XL, XXL JA ML
Laien koot 128 (m la 140 (m, väreinä punainen ia royal sininen
(tilauksesta myös muut värit).

Toimitusmaksu: postimaksu ja pakkaus vain tod. kulut

Tuotteet voi tilata myös såhköponi$e sukuneuvoston jäseniltä tai ostaa ja noutaa ne
Kinnulan sukukokouksessa 3.8.2008

r) Lauri P.kkårisen tåydennyio*h si$llF:
1 Tletöiåre!.aku.lienkrkonkrlöLtav!ö5ital850-1900 Kuoponm:aseuraklntajåkåupunk,
Leppävida, Maåninka jå Iuu5.lemi (80 s !!a)
2 Po m ntotä Ke5kislome. Pekkår s. koskevi! o ke!ksLen pdtråktjotsta vuosilta 177+1850 (23

3. Pölmintoja Kuopion käräj ei pdtråkirlo tra luos lta 1780-1865 (21 sivua)
4. opåneik suk!k rjojen l!kla e (l s!!a)
Osan 1 jak:utum nen (asuri a l7 sv!å, l!!rikkamäk 155iv!a, Murto aht Tsiv!å, Råså å 38svuå
ta Iuurniemi (2 sivu!)
Kirjaa on saätåvåna tuk!se!Gn !uos kokolkse$å e okulsa

Sukuseura Pekkarinen ry
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TILISIIBTO GIRERING
sukuseuran vuosikokour on pååtånyt v. 2008
jårenmakubi 1o euroa javapäå€hlolsebi lefti
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On ilahduttavaa huomata,

että yhä nuoremmat ovat kiinnos-
tuneet omista sukujuuristaan. To-
sin se on tänä päivänä internetin
ansiosta helpompaa kuin parikym-
mentä vuotta sitten. Etsintä tuot-
taa usein jonkinlaisen tuloksen. Va-
litettavasti tämä kerran vuodessa
ilmestyvä lehti-keino on hidas tie.
Julkaisemme tämän ilmoituksen
esimerkkinä ja rohkaisuna vastaa-
vassa tilanteessa oleville. Jos joku
tuntee tai tietää alla olevasta asias-
ta enemmän ottakoon yhteyden asi-
anomaiseen sähköpostilla.

Aihe: Sukututkimus...
Lähetetty: 5.3.2008
Lähettäjä: Markus Kalliokoski
mac_kan8 5 @hotmail.com

Tervehdys.

Olen Markus Kalliokoski (22-
vuotias). Viime aikoina on alkanut
kiinnostaa sukutaustani, josta tiedän
hyvin vähän.

Aitini on Leena Kaarina o.s.
Pekkarinen (synt. 26.11.1940) ja
hänen isänsä on ollut Petter (Pekka)
Jooseppi Pekkarinen, joka on syntynyt
vuonna 1886 ja kuollut äitini ollessa
l4-vuotias. Aidin isä, siis tämä
"Pekka", on ollut ensin naimisissa
Johanna (os. Karmitsa) kanssa, ja
tästä avioliitosta hänellä on jåiänyt 5

eläviiä lasta (siis joista nyt on jo 4
kuollut), sekä äitini äidin kanssa
(Eevi Sonninen, synt. 3.3.1902,
suku Lapinlahdelta, kuollut kesällä
1982). Tästä avioliitosta on äitini
lisäksi myös Veikko Pekkarinen sekä
Terttu (nyk. Mutanen), kaikki elävät
Lapinlahdella nykyiiän. Kotipaikka
heillä on ollut Vehmersalmi, äitini on
viettänyt siellä lapsuutensa.

Aitini muistelee, että hänen
isällään (Petter Pekkarisella) on ollut
velipuoli, mutta muuta tietoa hänen
taustoistaan ei ole. En edes tiedä, onko
suku alunperin Vehmersalmelta. Siksi
kiinnostuinkin kyselemään taustoja
sinult4 koska löysin nuo Pekkarisen
Sukuseuran nettisivut, ja suku näyttää
vaikuttaneen myös Vehmersalmel la.

Petter Pekkarinen toimi rää-
tälinä, eikä ikänsä takia osallistunut
1940-luvun sotiin. Jotakin kautta
äitini on kuullut, että hänen isänsä
suku olisi tullut Ruotsista, mutta
mitään muita tietoja suvusta ei ole.
Haluaisinkin nyt löytää juureni, josko
ne yhdistyisivät teidän sukuunne?!

KUVATAIDEKILPAILU
Sukuviesti-lehti järjestää kaikille lapsille ia nuorille avoimen kuvataidekilpailun,
jonka aiheena on Esivanhempani. Osallistuja saa vapaasti valita kilpailutyönsä
materiaalin. Työ voi olla piirustus, maalaus, veistos, huovutus tai muu käsityö.
Työn voi myös toteuttaa erilaisilla kuvankäsittelytekniikoilla atk:n avulla.

Aiheen tarkoituksena on kuvata tekijän esivanhempia, joiksi voi valita iso-

vanhemmista alkaen muita esivanhempia niin pitkälle kuin tietoa ia mielikuvi-
tusta riittää.

Kilpailutyöt ovat yleisön arvioitavina Vantaan Kuulutko sukuuni -tapahtumas-

sa 1,7.-1,2.1,0.2008. Yleisöltä eniten ääniä saaneet työt palkitaan. Lisäksi Suku-

viesti-lehden raati palkitsee ansioituneita töitä.

Jos osallistujamäärä on suuri, raati voi tarvittaessa suorittaa esikarsinnan. Ta-

voitteena on kuitenkin saada mahdollisimman paljon kilpailutöitä esille.

Palkituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti voitoista ja palkitut työt iulkaistaan
Suku viesti-lehdessä.

Sukuviesti-lehti ja Sukuseurojen keskusliitto voivat jatkossa käyttää kilpailutöi-
tä kuvituksina julkaisuissaan sekä erilaisissa näyttelyissä.

Kilpailussa on neliä sarjaa:
l. saria alle 7-vtrotiaat 3. saria 1,7-1,4-vuotiaat

2. salaT-l}-vuotiaat 4.saria 15-1S-vuotiaat

Valmiit työt toimitetaan 79.9.2008 mennessä osoitteeseen:

Sukuviesti-lehti / Kuvataidekilpailu
Savilankatu 1 b,00250 Helsinki

KIRJOITUSKILPAILU
Sukuviesti-lehden kirjoituskilpailun aiheina vuonna 2008 ovat:
1. Sukuni vaiheita merkkivuosina 1808-1809
2. Sukuni vaiheita nronna 1918

Jokainen voi käsitellä aihetta haluamallaan tavalla. Parhaat kirioitukset palki-
taan ja julkaistaan Sukuviesti-lehden tulevissa n umeroissa.

Kirjoituskilpailun raadin puheenjohtajana toimii professori Juha Pentikäinen
ja sihteerinä SSK:n pääsihteeri Eine Kuismin. Raadin jäsenet esitellään lehtem-

me seuraavassa numerossa.

Kirioituskilpailun säännöt:

- Kilpailutöiden enimmäispituus on 4 Iiuskaa. Teksti vain yhdelle puolelle pa-

peria. Jokaiseen liuskaan tulee merkitä sivunumerot sekä nimimerkki.

- §rjoitukset voi lähettää paperiversiona, levykkeellä, CDJeryllä, muistitikul-
la tai sähköpostin liitetiedostona (.doc tai .rtf). Kilpailutöitä ei palauteta.

- Kilpailuun osallistuvan kirjoituksen tulee olla ennen julkaisematon eikä se

saa olla samanaikaisesti toisessa kilpailussa.

- Kilpailuun osallistutaan nimimerkillä. Kilpailutyön mukaan tulee liittää sul-
jetussa kuoressa tai sähköisesti erillisenä sähköpostiviestinä tekiiän oikea ni-
mi ja yhteystiedot sekä iulkaisulupa Sukuviestissä julkaisua varten.

Kirjoitukset tulee toimittaa 1.9,2008 mennessä osoitteeseen:

Sukuviesti-lehti / Kirjoituskilpailu
Savilankatu 1 b, 00250 Helsinki
tai kirjoituskilpailu@suvut.fi

I I o
o

Kirjoita muistosi itsellesi ja i älkipolville !
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SUKUSEURA PEKKARTNEN RY

vrrosrKoKous 2007
Kylpylähotelli Vesileppis Leppävirta 28.7 .2007 klo 1 3.3 0

l. Kokouksen avaus
Sukuseuran puheenjohtaja Kirsi Suokas avasi kokouksenja toivotti kokousväen terve-
tulleeksi kokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Lajaste, Helsingistä. Pöytäkirjan pitajaksi
valittiin Seppo Pekkarinen, Leppävirralta. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Pek-
karinen, Vehmersalmelta jaKaqa Ipatti Kuopiosta. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tar-
vittaessa ?iiintenlaskij oina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Vuosikokousilmoitus on ollut PekkarinenJehdessä, Savon Sanomissa Keskisuomalai-
sessa, Helsingin Sanomissa. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösval-
taiseksi. Osanottajia 39. Osanottajaluettelo liite l.
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista työjädestykseksi

5. Toimintakertomus vuodelta20O6
Pöytäkirjanpitäjä luki toimintakertomuksen joka vahvistettiin yksimielisesti,liite 2.

6. Tilit vuodelta2OO6
Rahastonhoitaja esitteli tilit vuodelta 2006, jotka hyväksyttiin yksimielisesti

7. Tilintarkastuskertomus
Kokouksen sihteeri Seppo Pekkarinen luki tilintarkastus kertomuksen, joka hyväksy-
tiin yksimielisesti, esitetyssä muodossa.

8. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvoltisilte
Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.
g. Toimintasuunnitelma vuodelle 2007
Kirsi Suokas luki vuoden 2007 toimintasuunnitelman. Liite 3

10. Talousarvio vuodelle.2007
Marja-Liisa Pekkarinen esitteli talousarvio esityksen vuodelle 2007. Hyväksyttiin esi-
tetyssä muodossa.

Il. Sukuneuvoston jäsenten valinta vuosille 2007-2008
Eroworossa:
Jouko Pekkarinen, Olli Pekkarinen, Marja-Liisa Pekkarinen, Pentti Pekkarinen ja Sep-
po Pekkarinen
Pentti Pekkarisen tilalle sukuneuvostoon valittiin Kari Lajaste Helsingistä. Muut ero-
vuoroiset jatkavat.

12. Titintarkastajien valinta vuodelle 2007
Tilintarkastajiksi valittiin Juha Pekkarinen Kempeleeltä ja Ville Pekkarinen Vehmersal-
melta sekä varalle Viljo K. Pekkarinen Kuopiosta ja Helvi Koistinen Siilinjärveltä.

13. Jäsenmaksun vahvistaminen vuodetle 2008
Vahvistettiin sukuneuvoston esitys: 10 € /jäsen /vuosi, lisäksi vapaaehtoinen kannatus-
maksu2€llehti.
14. Sukuneuvoston esittämät asiat.
Kirsi Suokas kertoi Ilmari Kososen yhteydenotosta Pekkarinen nimen alkuperästä. Liite
4,
15. Jäsenten esittämät asiat
Jäsenillä ei ollut esityksia

16. Ilmoitusasiat
Lauri Pekkarinen esitteli ja luovutti täydennysosan sukukirja-sarjaan. Neuvosto päättieä
kirjojen luorutuksesta sukuseuranjäsenten käyttöön. Lauri toivoi edelleenkin Sukukir-
jojen ja päivitettyjen tietojen julkaisua jossain muodossa.
Yhteislaulua ja Lauluesityksiä Tatu Pekkarisen merkeissä Yhtye Pekkaristen johdolla.

17. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtajapäätti kokouksen klo 14.36 ja kiitti kokousosanottajia sekä toivotti kai-
kille hyvää kesiinjatkoa. Kokouksen päätteeksi laulettiin Savolaisten laulu.
Kokouksen ulkopuolella järjestettiin perinteiset arpajaiset joiden tuotto 108 €.

Pöytåikirj an vaku udek s i

Lauri Pekkarisen
sukukiriojen
täydennysosa
Lauri Pekkarinen esitteli vuoden
2007 sukukokouksessa Leppävirralla
1 3 6-sivuisen sukukirjojen täydennys-
osan, jonka sisällysluettelo on seuraa-
vanlainen:

1. Tietoja seurakuntien kirkonkirjois-
ta vuosilta 1 850-1900: Kuopion maa-
seurakunta ja kaupunki, Leppävirt4
Maaninka ja Tuusniemi (80 sivua).

2. Poimintoj a Keski-suomen Pekkari-
sia koskevia oikeuksien pöytiikirjois-
tavuosilta 1776-1850 (23 sivua).

3. Poimintoja Kuopion käräjien pöy-
tiikirjoista vuosilta 1780-1 865 (21 si-
vua).

4. Opasteita sukukirjojen lukijalle (3
sivua).

Osan l jakautuminen: Kasurila 17 si-
vua, Juurikkamäki 15 sivua, Murto-
lahti7 sivua, Räsälä 38 sivua ja Tuus-
niemi (2 sivua).

Kirjaa on saatavana B5-kokoisena ja
136 sivuisena sukuseuran vuosikoko-
uksessa elokuussa 2008.
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Kari Lajaste puheenj ohtaj a Seppo Pekkarinen sihteeri
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Tämän lehden oiheet:
2 Sukuseuron yhteystiedot
3 Kinnulo-tietoutto

4 Puheeniohtoion polsto

4 Vollon voihto
5 Sovoloisio liikonimiö
6 Konsokoulunopettoio

Olli Pekkorisen muiitosonot
Z Muistikuvioni

Kouko Koskelosto

8 Koskelon perheen torino
9 Totu Pekkorisen houto

l0 Voho kirie
1 I Hevosiin liittrnria

Pekkoris-iuttriio

I3 Pikeepoidot io lomokkeet

14 llmoitus io kilpoilukutsu

I 5 Sukukokouksen pöytökirio
l5 Louri Pekkorisen

töydennysoso

I 6 Sukukokouskutsu

KOKOUSKUTSU
Sukuseuro Pekkorinen ry: n

sööntomööröinen

vuosrKoKouS
pidetöön
Kinnulon

seurokuntokodillo
(Jööioentie 2)

sunnuntoino 3.8.2008
olkoen kello 

.l4.00.

Kokouksesso kösitellöön
sukuseuron sööntoien

mööröömöt osiot.

TERVETULOA!
Sukuneuvosto

Sukuneuvoston kokous
pidetöö n kokouspo ikollo

sukuseu ron vuosikokouksen
jölkeen.

Sukuseura
Pekkarinen ry:n
jäsenlehti
Nro 19, painos 500 kpl
ilmestyy kerran vuodessa kesäkuussa
Jäsenmaksu: 10 euroa
Vapaaehtoinen
lehtimaksu: 2 euroa
Tilinume ro: 460021-291386
Toimitus: Sukuneuvosto
Päätoimittaja: Kari Lajaste

Jakokunnantie 13 C
00660 Helsinki
p. 0s0 0s0 00s0
fax: 09-1485004
ka ri. I ajaste@kol u m bus.f i

kari. lajaste@g mai l.com
Julkaisija: Sukuseura Pekkarinen ry
Kotisivut: http://koti.mbnet.f i/spek/su ku/
Sähköposti: sukuseura.pekkarinen@gmail.com
Paino: Painovalmiste Ky, Helsinki 2008

Sukukokouspä ivän ohjel ma
Kinnulassa sunnuntaina 3.8.2008

10.00

11.00

12.00

Messu Kinnulan kirkossa

Seppeleenlasku sankarihaudoil le

Ruokailu seurakuntatalolla
(7 €lhlö, alle 12-vuotiaat 5 €/hlö)

Kinnulan Pekkaristen esittämää ohjelmaa

Tervehdyssanat, kunnanjohtaja Juha Urpilainen

Juhlapuhe, ministeri Mauri Pekkarinen

It/usiikkia

Oman aikataulun salliessa mukana myös
valtiotieteen tohtori Jukka Pekkarinen

Sukuseuran vuosikokous

Kahvit

Sukulaatan paljastus Nikkilän pihassa

14.OO


