
lopuksi vhteiskuvaan Nikkilän pihaan vastapalias-

lvlira ja'Essi Pekkarinen. Nikkilän talon nykyinen

SUKUSEURA PEKKARINEN RY 20 o 2009

lammin seurakunnan i844 valmistu-
neessa Suomen toiseksi suurimmassa
ja vasta peruskorjatussa puukirkos-
sa. T,opuksi tutustumme vielä Peuran
museosäätiön omistamaan Rautalam-
min museoon ja siellä esillä oleviin
näyttelyihin. Tämä vuonna 1938 pe-

rusteffu museo on eräs Suomen suu-

rimmista paikallismuseoista.
Tervetuloa kaikki sukuseuran

jäsenet ja muut seuran toiminnasta
kiinnostuneet runsaslukuisesti juhli-
maan 30-vuotista taivaltamme kaunii-
seen Rautalammin emäseurakuntaan.

Sukuseura Pekkarisen vuosiko-
kous pidetään titnä vuonna Pohjois-
Savossa Rautalammilla lauantaina
elokuun 8. päivänä. Kokous on sa-

malla sukuseuran 3O-vuotisjuhlako-
kous, sillä seuran perustava kokous
pidettiin 11.8.1979 Kuopiossa. Pek-

kariset kokoontuivat edellisen ker-
ran, Rautalammilla entisessä suuren

osan Pohjois-Savoa ja Keski-Suomea
käsittäneessä emäseurakunnassa, 20

vuotta sitten.
Kokouspaikkana on tällä ker-

taa kunnan keskuskoulu. Päivän aloi-

tamme ruokailulla. Ruokailun jälkeen

kuulemme mm. Rautalammin eläk-

keellä olevan kunnanjohtajan Olavi
Saarelaisen esityksen "Rautalampi-
laisten tie Suomalaismetsiin ja Dela-
wareen". Vuosikokouksen pää§zttyä

pidämme jo perinteeksi tulleet arpa-
jaiset. Pienet arpajaispalkinnot itse

kultakin olisivat tervetulleita.
Kokouskahvit juotuamme siir-

rymme kirkon lähellä olevalle sanka-

rivainajien hautausmaalle ja laskem-
me kukkalaitteen sankarivainajien
muistomerkille ja kä1'rnme Rauta-
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Osa viime vuoden Kinnulan sukukokousväestä kokoontui iuhlapäivän
tetun muistokiven ympärille. Kiven siuuilla muistolaatan paliastaneet

omistaja Liisa Nikkilä muinaispuvussa kiven takana.

Sukuseura Pekkarinen kokoontuu
Rautalammilla lauantaina 8.8.2009
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KOKOUSKUTSU
Sukuseuro Pekkorinen ry:n

sööntömööröinen

vuoslKoKous
pidetöön

Routolommillo
Motti Lohen koulullo

Koulutie I4,
77700 Routolompi

louontoino 8.8.2009
olkoen kello 

,I3.00.

Kokouksesso kösitellöön
sukuseuron sööntöien

mööröömöt osiot.

TERVETUTOAI
Sukuneuvosto

Sukuneuvoston kokous
pidetöön kokouspo ikollo

sukuseuron vuosikokouksen

iölkeen.

Sukuseura Pekkarinen ry:n jäsenlehti
Nro 20, painos 300 kpl
ilmestyy kerran vuodessa kesäkuussa
Jäsenmaksu: 10 euroa
Vapaaehtoinen
lehtimaksu: 2 euroa
Tili-nro: SP Optia 460021-291386
Toimitus: Sukuneuvosto
Päätoimittaja: Kari Lajaste

'rä:".['il:,?ll,t? "'
p. 050 050 0050
fax: 09-1485004
ka ri. lajaste@kol u m bus.f i

ka ri. lajaste@gmai l.com
Julkaisija: Sukuseura Pekkarinen ry
Paino: Painovalmiste Ky, Helsinki
Kuvat valtaosin: Hanna-Kaisa Pekkarinen

Olavi Pekkarinen

Sukukokouspä ivän ohjel ma
Rautalammilla lauantaina 8.8.2009
Matti Lohen koululla, Koulutie 14

12.00 Ruokailu Matti Lohen koululla
os.: Koulutie 14, Rautalampi
Ruuan hinta 20 euroa aikuisilta,
lapset ilmaiseksi. Ruoka sisältää lounaan
kahveineen ja kakkuineen

13.00 Juhlaohjelma ja vuosikokous

15.00 Kokouskahvit
'15.30 Seppeleen lasku sankarivainajien

muistomerkille

16.00 Tutustuminen Peuran museosäätiön omista-
maan Rautalammin museoon
os: Kuopiontie 26, Rautalampi

Ruokailun ja muiden kokousjärjestelyjen vuoksi
ennakkoilmoittautuminen 3.8.2009 mennessä Malja-
Liisa Pekkariselle puhelimella 040-573 4268 tai
säh köposti I la ma rja I i isa. pekkari nen@n ic.fi

Kokouspaikan kartta sivulla 5
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Kinnula iäriesti iuhlavan sukukokouksen

,J

Kinnulan Pekkaristen tehtä-
vänä oli järjestää viime vuoden su-
kukokous, mutta niin kinnulalaisten
tapaista oli laittaa homma isolleen.
Niinpä tarjolla oli kunnon sukukek-
kerit, joissa ohjelmaa koko pitkäk-
si päivZiksi. Ihailtavan moni kaikista
Suomen Pekkaris-sukuisista noudatti-
kin kutsua ja saapui Kinnulan tapaa-
miseen. Ennakkoon ilmoittautuneita
oli noin 150, joten ei liene ihme, että
mm. kirja-, paita- ja arvanmyyntipai-
kalla kävi välillä melkoinen vilske.

Kokouspäivän ohjelma alkoi
Kinnulan kirkossa vietetyllä ehtool-
lisjumalanpalveluksella, jonka yh-
teydessä vierailtiin sankarihaudoilla
kunnioittamassa sodassa kaatuneiden
muistoa. Elinkeinoministeri Mauri
Pekkarisen työkiireet laittoivat alku-
peräisen ohjelman uusiksi, ja hän kä-
vi pikaisesti esittämässä puheenvuo-
ronsa jo ennen ruokailua. Puheessaan
ministeri korosti juurien t?irkeyttii
ja yhteyden pidon merkitystä myös
nykyisessä tietoyhteiskunnassa. Pu-
heenvuoronsa jälkeen Mauri kiirehti
poliisisaattueessa kohti kansainvälistä
lehdistötilaisuutta Jyväskylän Neste-
ralliin, ja muu väki siirtyi ruokapöy-
tään.

Maurin lisäksi kutsun Kinnu-
laan oli saanut myös toinen paikka-
kunnan "suurmiehistä'', valtiovarain-
ministeriön kansantalousosaston joh-
taja Jukka Pekkarinen. Valtionbudje-
tin valmistelukiireiden vuoksi Jukka
oli estynyt saapumaan paikalle, mutta
lähetti sukukokousväelle lämpimän
tervehdyksensä toivottaen mielen-
kiintoista kokoontumista Kinnulan
maisemissa.

Kinnulan Pekkaristen musi-
kaalisuus niikyi läpi sukutapaamisen
osaksi rakennetun ohj elman. Kirkossa

Paikallisessa Kinnula-kuorossa laulaa
u seita su ku seu ra n jäsen i ä.

lVlinisterikin ehti kiireiltään kunnioit-
tamaan läsnäolollaan sukujuhliam-
me.

Janika Voutila lauloi juhlassa Harri
Pekkarisen säveltämän kauniin kap-
paleen Vielä toivon. Säestämässä
Seppo (vas.) ja Timo Pekkarinen.

Teksti ja kuvat
Hanna-Kaisa

Pekkarinen

kaisuunkin päässeen kauniin kappa-
leen Vielä toivon.

Kinnulan kunta oli mukana ta-
pahtuman järjestelyissä ja antoi juh-
laj ärjestelyihin myös rahallisen avus-
tuksen. Täsä vielä erikseen lämmin
kiitos Kinnulaan! Sukuseura lahjoitti
tilaisuudessa kunnalle Adrian Nie-
men laatiman sukutaulun Erasmus
Pekkarisen jälkeläisistä. Taulu on
löytänyt paikkansa kunnantoimiston
sisiiäntuloaulasta. Kinnulan kunnan
asukkaista noin viidesosa on Pekka-
risia, joten myös kunnanhallituksen
puheenjohtaja Markku Toikkasella
on heistä runsaasti kokemusta. Kun-
nan tervehdyksen juhlassa esittiinlt
Toikkanen kuvasi Pekkarisia luon-
teeltaan poikkeuksellisen nokkeliksi
ja hyviksi sutkauttajiksi eri tilanteis-
sa.

Toikkasen toteamus pitaa
paikkansa ainakin "asemapeällikkö"
Armi Pekkarisen eli Syrjälän Armin
kohdalla. Armi kertoili juhlassa jut-
tuja Kinnulan Pekkarisista. Toisin
kuin ministerillä, "korkeasti kunni-
oitetulla kanisterilla" ei ollut kiire
mihinkään, mutta silti hän jo tulo-
matkallaan salinperältä yleisön eteen
kehui olevansa "niin kova puhuja,
että jo tullessa pittaa alottoa". Armi
kertoi yleisölle mm. Kinnulan Pek-
karisten liikanimistä. Kun kunnassa
on paljon samannimisiä henkilöitä,
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kanttorina toimi tuore musiikin mais-
teri, urkuri Anne Pekkarinen, laulu-
ryhmässä lauloi koko joukko suvun
jäseniä, samoin kuin erityisesti ko-
kousväkeä reippaalla tanssillaan ilah-
duttaneessa tanhuryhmä Raikassakin.
Lisäksi ohjelmassa esiintyivät Haka-
lan suvun kokoonpano, jotka esittivät
Hakalan Paavo Pekkarisen säveltä-
män kauniin valssin Kesänmuistoja,
sikermän Tätu Pekkarisen sävelistä
sekä Janika Voutilan laulamana Harri
Pekkarisen säveltiimiin, Lea Saarnia-
Haarisen sanoittaman ja juuri levyjul-
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on heidät perinteisesti eroteltu toisis-
taan ominaisuuden tai muun kuvaa-
van piirteen perusteella annetulla lii-
kanimellä. Pekkariset ovat historiansa
aikana saaneet kantaa jos jonkinlaista
liitettä nimensä edessä. Tunnetuimpia
nimistä taitavat olla kura-, tyrä-, mes-

.- sinkimaha- ja hörökorva-Pekkariset.
Armin mainio puhe on luettavissa ko-
konaan toisaalla tässä lehdessä.

Ohjelman ja vuosikokouksen
jälkeen väki siirtyi vielä tien yli Nik-
kilän pihapiiriin, jossa aikoinaan asus-
ti tiettävästi ensimmäinen Kivijärven
Pekkarisia edustanut Matti Klemetin-
poika Pekkarinen perheineen. Tuskin
osasi Matti eläessän kuvitellakaan,
että noin 270 vtotta myöhemmin jäl-
kipolvet paljastavat hänelle muisto-
laatan Nikkilän p ihaan !

Matti Klemetinpojan aikaan
Kinnulakin kuului vielä valtavaan
Rautalammin emäpitäjään. Rautalam-
min todella mielenkiintoiseen histori-
aan ja kauniisiin maisemiin pääsem-
me tutustumaantänä kesänä, kun ko-
koonnumme sinne kaikkien sukuhaa-
rojemme voimin elokuun alussa.

Kinnulan
sukukokouksen

osanottajayleisöä
2008.

Kinnulan ensimmäisen Pekkarisen lVlatti Klemetinpojan 17)}-luvulla isännöi-
män talon pihassa paljastettiin muistokivi.

Ta n ss i ry h m ä Ra i ka n n u o ret ta n ssij at va I I o ittivat r i em u kkaa I -
la esityksellään.
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Puheenjohtaian palsta

{_

Sukuseuran toiminnan periaat-
teet miiäriteltiin säiintöjen 3 §:ssä.
Niita pyritaän toteuttamaan: järjestä-
mällä kokouksia, joissa jäsenet voi-
vat tutustua toisiinsa sekä pitämällä
jäsenrekisteriä. Lisäksi on tarkoitus
selvittää suvun vaiheita sekä saattaa
tutkimustyön tulokset jäsenten tie-
toon kokoamalla, luetteloimalla ja
säilyttämällä suvun vaiheita koskevia
asiakirjoja sekä julkaista niitä.

Perustamisvuonna luotiin poh-
jaa järjestältymiseen liittyvien asioi-
hin. Lisäksi suunniteltiin sukututki-
mukselle määrätietoista ja järjestel-
mällistii perustaa, johon koko suku-
tutkimus perustuu.

Sukuseuran julkaisut Sukukir-
ja I 1985, Sukukirja II 1987, Su-
kukirja fII 1991, Sukukirja VI ja
lisäyksiä pekkaristen sukukirjojen
I-VI tietoihin 2007 ovat asultaan ja
muodoltaan helposti luettavia tietoi-
neen j a omaleimaisine kokoelmineen.
Kirjoittajista mainittakoon fil. tri
Lauri Pekkarinen, varatuomari Hel-
ge Pekkarinen, apul.prof. Maija Pek-
karinen agr. Lauri Pekkarinen ja evl.
Veikko Pekkarinen. Sukututkijamme
ansaitsevat vilpittömät kiitokset an-
siokkaasta työstiiän.

Sukuseuramme on 3O-vuotis
taipaleen alkana osoittanut, että työ,

Helsingissä 30.5.2009

Jouko Pekkarinen
Puheenjohtaja

i

Sukuseuro Pekkorinen rysn
sukukdkous Routolommillo
8. pöivönä elokuutq, 2OO9

Sukuseura
jul istaa pipokilpailun
Kudo tai virkkaa pipo,

materiaali vapaa.
Sarioja on kaksi:

alle I 2 v. ia l2-18 v.

Pipot tulisi tuoda
sukukokoukseen 2OlO
(paikka mahdollisesti

Tampere),
jossa ne ovat näytteillä

Raati valitsee siellä
molemmista sarjoista

voittajan ja
heidät palkitaan.

t

Koulutie I4

Sukuseuramme täyftää
tänä Yuonna 3O vuotta

Pekkarisen sukuseuran pe-
rustamispäätös tehtiin kokouksessa
11.8.1979 Kuopiossa. Nimeksi hy-
väksyttiin Sukuseura Pekkarinen, hy-
väksyttiin säännöt, valittiin kymmen-
henkinen sukuneuvosto ja päätettiin
rekisteröidä yhdistys. Perustavassa
kokouksessa oli 54 osanottajaa. Sen
yhteydessä sukuseuraan liitryi 35 jä-
sentä ja jäsenmaksuksi päätettiin 35
mk. Kokouksen puheenjohtajana toi-
mi agronomi Lauri Pekkarinen Kuo-
piosta. Sukuneuvoston jäsenmäärä
muutettiin myöhemmin l2-jäsenisek-
si. Sääntöjen mukaan sukuseuran vi-
rallinen nimi on: Sukuseura Pekkari-
nen ry.

joka sen hyväksi on tehty, on ollut
tuottoisaa ja eri sukupolvia kiinnos-
tavaa.

Sukututkimustyötä on tarkoi-
tus jatkaa edelleen eri sukuhaaroit-
tain, joihin haetaan vastuuhenkilöitä.
Tervetuloa vapaaehtoiseen sukututki-
mustyöhön!

Sukuseuran toiminnassa joka-
vuotiset sukukokoukset kokoavat jä-
seniä eri paikkakunnille päättämään
seuran asioista. Näillä paikkakunnilla
on samalla tutustuttu kyseisen seudun
nykypäivään j a menneisyyteen.

Viime vuoden sukukokouk-
sessa Kinnulan Seurakuntatalolla
oli ennätysmäärä osallistujia n. 160.
Kiitoksia sukukokouksen järjestäjille
hienosta hoidetusta ohjelmasta ja su-
juvista j ärjestelyistä!

Tänä kesiinä kokoonnumme
Rautalammin koulutuskeskuksessa 8.
päivänä elokuuta aloittaen lounaalla
klo 12.00.

Tervetuloa Rautalammille 30-
vuotissukukokoukseen.

,W
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Hyvä lehden lukija, jos tun-
net jonkun Pekkarisen, joka
ei vielä ole liittynyt sukuseu-
raamme ja joka mielestäsi
olisi sopiva uusi jäsen, niin
annapa lehtemme hänelle
lainaksi tai ilmoita hänet
jollekin sukuneuvoston jä-
senelle.

Sukuseuraan voivat liittyä
kaikki isän tai äidin puolel-
ta Pekkarisesta polveutuvat
sekä ne henkilöt, jotka ovat
tai ovat olleet naimisissa
Pekkarisista polveutuvan
kanssa.

Uutena jäsenenä sukuseu-
raan mukaan tulo käy mak-
samalla jäsenmaksun 10
euroa SP Optian tilille nro
460021-291386. Tärkeää on
merkitä viestiosaan koko
nimi, osoite ja syntymäaika
ja sähköpostiosoite. Näi-
tä tietoja voidaan jatkossa
käyttää myös su kututki m u k-
sessa.

Jäsenmaksun lisäksi voit ha-
lutessasi tukea Pekkarinen-
lehden julkaisua vapaaeh-
toisella kahden euron tuki-
maksulla. Tässä tapauksessa
merkitään summaksi 12 eu-
roa. Viitenumeroa ei voi nyt
käyttää, koska silloin viesti-
osa ei ehkä tule perille. Jat-
kossa saat lehden postituk-
sen yhteydessä maksulapun,
jossa on oma viitenumerosi.

Kunniajäsenet:

S uku neuvoston yhteystiedot

Sihteeri:
Seppo Pekkarinen
Koivuahontie 50
71460 Paukarlahti
040 s10 5331
spek@mbnet.fi
pekkse@gmail.com

Taloudenhoitaja:
Marja-Li isa Pekkari nen
Tervassalontie 229
71310 Vehmersalmi
017-385 1187
marja liisa. pekkarinen@n ic.f i

Jäsenet:
Raija-Liisa Flink
llonantie 1

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

Raija Fogelholm
Myhkyrinkatu 4 B 23
70100 Kuopio
040 550 2577

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

Päätoimittaja
Kari Lajaste
Jakokunnantie 13 C
00660 Helsinki
050 050 0050
ka ri. lajaste@kolumbus.f i

Hanna-Kaisa Pekkarinen
Kalalammintie 191
43300 Kannonkopski
014-453 271
0s0 553 3098
han na. pekkari nen@vokotus.f i

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

Olavi Pekkarinen
Saharisentie 15 C 5
40270 Palokka
014-244 008
0400 402 1 10
olavi. pekka rinen@e I isa net.f i

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@tietoe n ator.com

Matias Weckström
Jatasalmentie 7 A
00830 Helsinki
matias.weckstrom@kolumbus.f i

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

Helge Pekkarinen (f)

Puheenjohtaja:
Jouko Pekkarinen
Leivosentie 6
00730 Helsinki
09-351 ss12
050 ss7 9879
jou ko. pekka rinen@sa u na lahti.f i

Varapuheenjohtaja:
Kauko Pekkarinen
Huopanankoskentie 70
43300 Kannonkoski
050 542 0462

ttf$!tri
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Pentti
Pekkarinen
80 vuotta

Erilaisista yhteiskunnallisis-
ta ja muista ansioistaan on hänelle
myönnetty Suomen Leijonan Ritari-
kunnan Ansioristi vuonna 1974. Seu-
rakunnallisista tehtävistä hän on saa-
nut seurakuntaneuvoksen arv on 199 4.
Kultaisen ansiomerkin hän on saanut
myös toiminnastaan sotaveteraaniyh-
distyksessä.

Pentti on ollut sukuseuramme
jäsen lähes koko sen toiminnan ajan.
Sukuneuvostossa hän on ollut 1989-
2007 ja seuran sihteerinä 1989-1999.

Pentti osallistuu edelleenkin aktiivi-
sesti seuran toimintaan ja sen kehit-
tämiseen.

Sukuseuramme haluaa onni-
tella Penttiä näin jälkikäteen kokoon-
tuessamme Rautalammilla muistele-
maan ja juhlimaan seuran 3O-vuotista
taivalta ja kiitää häntä sekä aviopuo-
lisoa Tuovia heidän tekemästään ar-
vokkaasta työstä yhdistyksessämme.

Teksti ja kwa Olayi Pekkarinen

{d
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Pekkaristen sukupi keepa idat
Hinto l5 /kpl + postikulut. Poitoio
myynnissö myös Routolommin su-
kukokouksesso.

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

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

Losten koot I2B cm io 140 cm,
vöreinö punoinen io royol sininen
(tilouksesto myös muut vörit).

Tilouksen voit tehdö mm
söh köpostil lo osoitteesso :

morioli iso. pekko rinen@n ic.fi

Myös Kinnulon 2008
sukukokouksen DVD+oltiointio on
sootovono hintoon 15 euroo/kpl
sisöltöen löhetyskul ut.

Tiloukset Morkulto
puh. 040 735 2630 toi
mo rkku. pekk@gmoil. com

' .-r .l-.. , t'.t

Peruskoulun opettaja ja su-
kuseuramme pitkäaikainen jäsen ja
sihteeri Pentti Pekkarinen täytti 80
vuotta viime vuoden kesäkuussa.
Hän on syntynyt Siilinjåirven Räimäl-
lä 26.6J928 ja kuuluu Murtolahden
Pekkarisiin. Kansankoulunopettajaksi
valmistuttuaan hiin toimi viisi vuotta
Ristijärven kunnan Uvan kansakou-
lulla opettaj ana ja hoiti siellä olles-
saan myös kansakoululautakunnan
sihteerin tehäviä. Vuodesta 1978
lähtien hän oli Rautalammin kunnas-
sa peruskoulun yleisaineiden opetta-
jan virassa eläkkeelle jäämiseensä eli
vuoteen 1985 saakka.

Opettajan virkansa ohella Pent-
ti Pekkarinen on toiminut monissa
kunnallisissa ja seurakunnallisissa se-
kä eri järjestöjen luottamustehtävissä.
Rautalammin kunnassa hän on ollut
mm. kunnanhallituksen jäsenenä, so-
siaalilautakunnan ja urheilulautakun-
nan puheenjohtajana sekä raittiuslau-
takunnan jäsenenä.

Rautalammin seurakunnassa
hän on ollut kirkkovaltuuston jäse-
nenä ja kirkkoneuvoston puheenjoh-
tajana. Lisäksi hiin on ollut Kuopion
hiippakunnan hiippakuntaneuvoston
jäsenenä. Muista järjestötehtävis-
tä mainittakoon hänen toimintansa
paikallisen sotaveteraaniyhdistyksen
hallituksessa.

ffiW
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Kouluhonke Etiopiqssq osq 2

Sanoista teoiksi. Pekkarinen-leh-
den 2007 numerossa kenottiin Etiopian
koulukeriiyksen sujumisesta kotimaas-
sa. N1t seuraamme hankkeen etenemistä
paikanpäällä Etiopiassa.

Matka Dukemin §lään toteutui
lokakuussa 2006 Saboure-Travelsin jär-
jestämänä. Ryhmä Teknisten aineiden
opettajien ja Tekstiilityön opettajien lii-
ton jäseniä muutama "ayec" vahvistuk-
sena reissasi Etiopiaan katsomaan pro-
jektin etenemistä ja tutustumaan eliimään
Etiopiassa.

Dukemin kylässä odotti kak-
si Suomesta lähtenyttii konttia. Toinen
oli täynnä lahtelaisia koulukalusteita ja
toisessa olivat Aleksis Kiven koulussa
maaliskuussa pakatut varusteet valmiina
asennettaviksi hyvää vauhtia nousevan
koulun luokkiin. Kolmas kontti oli vielä
juuttuneena byrokratian rattaisiin Etiopi-
an tullilaitoksessa.

Matka Afrikkaan ja Etiopiaan oli
ensikertalaiselle huikea kokemus. Ihmi-
siä kuhiseva Addis Abeba on suuri vas-
takohta Helsingille. Väenpaljous oli sa-
nanmukaisesti käsin kosketeltavaa ja lii-
kenne oli vielä tukkoisempaa kuin Kehä
I:llä.

Arvioidaan, että tässä maailman
suurimmassa kylässä on asukkaita noin
5 miljoonaa. Sumuinen ja kolea Helsinki
oli 6000 kilometrin päässä, Etiopian au-
rinko oli heti aamuvarhaisesta korkealla
ja lämmitti kadulla jalkapalloa iloisesti
pelaavien poikien niskaa.

Etiopian toreilla ja turuilla
Silmiin pistävänä piirteenä etiopia-

laisissa ihmisissä oli heidän iloisuutensa
kaikesta köyhyydestä ja kurjuudesta huo-

;f,
f'r-X.'

'iL.

§
limatta. Meidät matkalaiset nähdessään
paikalliset ihmiset tervehtivät kiinnostu-
neen ystävällisinä. Kaupungin kaduilla ja
toreilla kävellessä tosin seuraan lyöttäy-
tyi taloudellista hyötyä tavoittelevia nuo-
ria miehiä, joista useimmat olivat omien
sanojensa mukaan opiskelijoita ja tarvit-
sivat rahaa krjoja varten. Tarkempi haas-
tattelu osoitti tarinoiden olevan enemmän
tai vähemmän keksittyjä.

Tavaravalikoima toreilla oli varsin
kattava ja eri tuoteryhmät olivat selkeäs-
ti eri osissa. Addis Abebassa sijaitseva
Mercaton tori on suuruudessaan ja tar-
jonnassaan vaikuttava.

Yritteliäisyyttä ja ahkeruutta näki
kaikkialla. Kauppiaita, kengänkiillotta-
j ia, taksikuskeja, vuohipaimenia, ompeli-
joita, maustekauppiaita, vahtimestareita,
kaivonkaivajia, muurareita, turistioppai-
ta, parlureita, siivoojia, torikauppiaita,
tarjoilijoita, pappeja, opettajia, kadun-
lakaisijoita, vartijoita, maanviljelijöitä,
peltovahteja. Työtä ja tekemistä riittää.
Etiopialaisen päiväpalkka on vain ole-
mattoman pieni: yhden euron verran. To-
sin aseistetun vartijan palkka voi nousta
jopa kolmeen euroon.

Työmenetelmät ovat kehitysmaas-
sa niin yksinkertaiset, että työntekijöitä
tarvitaan paljon. Meikäläisellä raken-
nustyömaalla betoni pumpataan valu-
muottiin, etiopialaiset kantavat betonin
parinkymmenen litran satseissa ylös ra-
kenteilla olevan talon kerroksiin. Kyllä
näinkin saadaan satojen työntekijöiden
työpanoksella vaikka §mmenkerroksi-
nen talo rakennetuksi. Tellingit kootaan
eukalyptuspuun rangoista, ja vaikka hur-
j alta näyttääkin, pystys sä pyslvät.
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Etiopialainen koulu
Meraiden saapuminen Bahar Da-

rin kunnalliseen kouluun oli merkkitapa-
us oppilaille, ja monet halusivat esitellä
vihkojaan meille. Kouluissa aloitetaan
opetus oppilaiden omalla äidinkielellä
ja vahitellen englannin kielellä annetta-
van opetuksen osuus lisääntyy. Monet
nuoret puhuvatkin auttavasti englantia
omintakeisella Etiopian aksentilla. Lu-
kiossa opefusta annetaan vain englannin
kielellä.

Opettajainkoulutusta pitää kehit-
tää tässä maassa, sillä kymmenvuotisen
peruskoulun jälkeen käyty yksivuotinen
opettajaopisto arfiaa päteqyden opettaa
peruskoulun 1-4 luokilla, pari vuotta li
sää opettajaopistoa pätevöittää opetta-
maan koko peruskoulussa. Etiopialainen
opettaja joutuu näillä eväillä opettamaan
jopa 7O-päisiä opetusryhmiä!

Lukion opettajan päteryys hanki-
jtaan yliopisto-opintoj en kautta.
iAmmattikoulu Dukemiin

Käsityöpainotteinen koulu ja sen
yhtelteen tuleva terveyskeskus rakenne-
taanvajaat 40 km Addis Abebasta kaak-
koon sijaitsevaan Dukemin kylään, jos-
ta Elias Saboure on vuokrannut valtiolta
maata. Aidan ympäröimälle tontille on
saatu valmiiksi rakennuttajan talo. Pai-
kalla ympäri vuorokauden olevat vartijat
pitavat huolen turvallisuudesta. Vaikka
maan sanotaankin olevan turvallisen, nä-
kee monissa paikoissa aseistettuja varti-
joita. Aseiden väitetään olevan villieläi-
miä varten, mutta kyllä aseet pönkittävät
myös vartijan omaa asemaa. Ehkä aseis-
tuksessa on mukana myös hitunen todel-
lista tarvetta!

Yksityishenkilöt eivät voi omis-
taa Etiopiassa maata, joten se vuokrataan
valtiolta. Viranomaiset päättävät maan-
käytöstä, kuten meillä Suomessa. Sa-
bouren tontilla on sen veffan kokoa, että
viranomaiset, määräsivät Eliaksen osta-
maan 10 lehmää, joille sitten oli raken-
nettava myös navetta. Matkalaiset kävi-
vät tervehtimässä myös nautoja.

Tässä kuvassa näkyvät perille tul-
leet kontit ja osa rakenteilla olevista ra-
kennuksista. Konttien vasemmalla puo-
lella olevaan rakennukseen tulevat hal-
lintotilat, atk-luokka j a tekstiilityöluokka.
Oikealla on puutyö- ja metallityöosasto-
jen rakennus.

Matkalaiset Seija Kojonkoski-
Riinnäli, Ritva Aalto, Terhi Leväniemi ja
Sirkka Aadeli poseeraavat tulevassa teks-

itiilityöluokassa. Taustalla on atk-luokka.
Sokkeli on muurattu, katto paikoillaan ja
seuraavaksi on vuorossa lattioiden valu.

Valumassa tehdään Sabouren mukaan
"kätevästi lapiolla sekoittaen".

Elias ja Natalia Sabouren tarkoi-
tuksena on avata koulun tilat myös duke-
milaisten ka1.tt<iOn ja siten edist2ä §lä-
läisten yhteistoiminnan kehittymistä.

Tulevan ammattikoulun on tarkoi-
tus osittain rahoiffaa itsensä oppilaiden
valmistamilla tuotteilla. Yhtenä osana
tähän kuuluu mm. hiilenvalmistus. Suo-
malaista tekoa olevassa noin kahdeksan
kuutiota puuta vetiivässä "hiilimiilussa"
valmistetaan eukalyptuspuusta hiiltii ko-
titalouksien kä1.ttöön. Valmista, siikittä-
mistä odottavaa hiiltä on valmistettu ko-
keeksi jo parikymmentä kuutiota.

Ruoka valmistetaan etiopialaisis-
sa keittiöissä hiilillä kuumenneffavissa
pannuissa. Sabouren tuotekokonaisuu-
teen kuuluu myös kasviöljystä valmistet-
tava polttogeeli. Markkinaodotukset ovat
korkealla. Tämiin pienteollisuuden tar-
peisiin tontille on rakennettu myös teolli-
suushalli, johon asennetaan Berner Oy:n
toimittamat Sinol-geelin valmistuksessa
käytettiivät laitteet. Hiilenvalmistukses-
sa syntyy vähäisenä sivutuotteena myös
erittäin vahvan fuoksuista tewaa.

Projektijatkuu
Auttamisen halu lisään§y mo-

ninkertaisesti, kun näkee konkreettisesti
avustuksen kohteena olevan hankkeen
etenevän ja huomaa, että suunnitelmat
ovat hyvin realistisia. Käsityötaitojen
opettaminen ja Etiopiassa uuden tekno-
logian opeffaminen antavat hyvän pohjan
elinkeinojen, työmenetelmien ja -väli-
neiden kehittämiseksi maassa, jossa vielä
käytetään vuosisatoja vanhoja työmene-
telmiä. Monilla elämän alueilla tarvitta-
vat radikaalitkin asennemuutokset eivät
tapahdu aivan helposti, sillä niin juurtu-
neita ovat vanhat perinteet ja niihin pe-
rustuvat uskomukset. Työtä on mielettö-
mästi.

N1t kun aineellista apua on saatu
toimitetuksi Dukemin kylään, olisi seu-
raavaksi ryhdyltZivä kehittämään koulun
opetussuunnitelmaa. Parin§mmenen
vuoden takaiset suomalaiset teknisen
työn opetussuunnitelmat osuvat ohjaa-
vuutensa ja yksityiskohtaisuutensa ansi-
osta parhaiten dukemilaisten tarpeisiin.
Kun nämä ja Suomesta lähetetty aineel-
linen apu yhdistetään paikallisiin olosuh-
teisiin, saadaan hyvä kokonaisuus. Tule-
vana syksynä on koulun avajaisetja kou-
lun siunaus. Projektin johtajana toimii
Jouko Pekkarinen.

Teksti: Tuomo Einiö. Kuvqt: Marjaterttu Ei-
niö, Tuomo Einiö ja Juhani Lepptiki

Pre
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Kesän 2008 sukukokouksessa
Kinnulassa minut valittiin sukuneu-
vostoon. Olen sukunimestäni huoli-
matta pesunkestävä Pekkarinen Kin-
nulasta. Isäni oli Juho Matti Pekkari-
nen ja äitini Vieno Maria Pekkarinen
o.s. Tillgren. Ollessani muutaman
kuukauden ikäinen, isäni kaatui talvi-
sodassa Kuhmossa. Äitini jaatya sota-
leskeksi, hän sairastui lisäksi sittem-
min vaikeaan nivelreumaan, jonka
vuoksi joutui parantolaan pitemmäksi
aikaa. Näissä olosuhteissa minut ha-
lusivat adoptoida hänen nuorempi si-
sarensa Irja sekä aviomiehensä, jotka
olivat lapsettomia.

Tuli muutto Helsinkiin ja suku-
nimi ja kotikielikin muuttuivat. Olen
ollut onnekas, sillä minulla on ollut
kaksi hyvää lapsuudenkotia. Yhtey-
det Kinnulaan säilyivät aina kiinteinä
ja lämpiminä. Edelleenkin vietän per-
heeni kanssa osan vuodesta Kinnulas-
sa.

Vakituisesti asun Helsingissä ja
jo päättyneen työurani toimin myyn-
tijohtajana hyötyajoneuvojen kom-
ponenffien maahantuonti/tukkukon-
sernissa. Harrastan omakotiasumista.
veneilyä ja autoja.

Terveisin,
Matias

P

H)rvät Sukuseura Pekkarisesta kiinnostuneet

Savon sydämenåkö sukumme on låhtöisin? Olelko kiinnostundtietåmåån sukujuuris-
tasi enemmån tai saamaan tukea omilleselvitykillesivai pelkåstään pitämåånyhtelttå
oman sukuhaarasi jäseni in. Liitymållä sukuseuraamme paiBi tuet toimintaamme, niin
myöskin pääset osalliseksi lehtemme vålityk5ellä asioihin, joita 5eurasamme tapahtuu.
Jokavuotiset sukukokoukset elokuussa tarjoavät oivallisen tiläisuuden tapaamisiin jä
jopa toimintäänkin.

Sukuseuraån voivat liityå kaikki isän tai åidin puolelta pekkarisesta potveduvat sekä
ne henk;löt, jotka ovattai ovat olleet naimisissa pekkärisista polveutuvan karusa.

Udenå jäsenenå sukuseuraan mukaan tulo käy help6ti makamalla jåsenmakun 1O
euroa oheisella tilisiirrolla. Tårkeåä on merkitå viestiosaan koko nimi, osoite ja synty-
måaika. Näitä tietoja voidaan jatkossä kåyftää myös sukututkimuksssa.

Jäsenmaksun Iisäki voit hälutessasi tukea Pekkarinen-lehden julkaisua vapaaehtoi,
sellå kahden euron tukimaksullä. Tåssä tapauksessa merkite summaki l2 euroa. Vii-
tenumeroa ei voi nyt kåyttää, koska silloin vieniosa ei ehkå tule perille. Jatkosra saat
lehden po$ituksen yhteydsså makulapun, jossa on oma viitenumerosi.

Tåmän tiedoston toiselta sivulla voit tilata sukuseuramme iulkaisuja ia muita taruikkei-
ta. Lista on nyttåmånhetkinen tilanne, joka vaihtelee kulloisen tarjonnån mukaan.

Sukuseura Pekkarlnen ry

Itrxå

Sukuseura Pekkarinen ry

SP Optia
460021 -29 I 386

g

5-posti:_
synt _

oso te 

-

TILISIIBTO GIRERING
Sukuseurånvuosikokous on pååtånytv 2OO8
jåsenmabuksi 10 euroaja vapaaehtotseki lehti

Nlmi:

Sukuseura Pekkarisen myytävät tuotteet:
Merk te viestiosaan ne tuotteet, lotka haluat tilata ja postitettavan itellesi. Muista merkitä
nimesi ja osoitteesi postinumeroineen,

Seu,ddvå_ tLotteer ovat tä la hetI pllå r ]] r 1 $å:

Sukukiria I Kås tte ee Leppäv rran-, Vehme6almen , Ni siå-Muu.uvesi-, Lapinlahden,
Vanhan Vlitaraaren , Siilinjärven-, Tuusniemen lå N/ kkel n-, pohjois-

Karjalan Pekkaristen sukuhaåroia, 42 siv. (4,- euroa)

5ukukirlå I Kåsittelee Vehme6almen Lammin , Tuusniemen-, Kinnulan Nikkilän ,

Kasurlan ivolanPekkaristensukuhaarola,40sitr (4, euroa)

Sukuk rja ll Kåsittelee Keski-Suomef, Pohjois Savon ja PohjoitKarlalan pekkaristen
tukuhaaroja, I 88 siv (4, euroa)

Sukukirla V Tåydentäå Kesk Suomen, Pohjo !5avon ia Pohiois-Karialan pekkaristen
tukuhaaroien t etoja, 235 s v. (1 5,- euroa)

Sukukiriat l-lV yhteenså n. 500 s vua Pekkaristen sukuhistoriaa (25,- euroa)

Täydennysosa -lVki.joihn,hintavahvistamatta-kysy*) 85,136sivua

CD: "Va oa", Tapiolan Nuoret Kamarijouset: (20,- euroa)
Kaianus, Nindemith, KuusBto, Piispanen, Klami
joht. kape limestari Heikki Pekkarinen

T-paita myynnissä Rauta amm n sukukokouksessa kesäilä (15, euroa)

Vårivaihtoehdot: mLtrå, va koiner. punainen, rovdl sinrnen, harmaa
releer attu, navy (tummdn!,n,ne1),

Koot: s, M, t, xL, xxl ja xxxL
Lasten koot 128 cm ja 140 cm, väreinä punainen ja royal sininen
(tilauksesta myös muut värit).

Toimitusmaksu: postimaksu ja pakkaus vain tod. kulut

Tuofteet voi tilata myös sähköpostitse sukuneuvoston jäseniltä tar ostaa la noutaa ne
Rautalammin sukukokouksessa 8.8.2009

k.konkirto *a vuos ta 1850 1900: Klop on maaseuråkunta ja kaupunki,

2 PomntojåKe*isuomenPekkarsakoske!aokeuksenpöytäkrtotstavloslta177At85O(23

3 Po mintola Kucpion kåråt ei pöytäk rjotsta vuos lta 1780-1865 (21 s!u:).
4 opane ta sukuklrtojen ukijal e (3 sivua)
Osan I iåkåutum nen Kasur la 17 sivua, l!ur kkamäk 15 sivua, M!do aiti 7 siv!a, Rasålä 38 sivua
lå ruusn eh (2 svua)
( rlaå oi såatavana sukuseuran vuos kokoubesa e okuusa

Sukuseura Pekkarinen ry

*) Lauri P€kkårireh låydennysosan sisälly.:

l"

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

Matias Weckströl'h - uusi sukuneuvoston jäsen
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Helge Pekkari nen 21 .2.1925-10.3.2009

IN MEMORIAN
Sukuseu.amme kunniajäsen ja perustaja

varatuomar-r He ge Pekkarinen menehtyi pitkän
sairauden uuvuttamana Helsingissä l0 3.2009.
Hän oli syntynyt 2l 2 925 lYuuruveden lYun
tolahdessa He ge Pekkar nen oli sukuseuram-
me jäsenen vuodesta 979 1a alusta pitäen yh-
distyksen to minnassa aktiivisesti mukana.

Sukuneuvoston jäsen hän oli 199l-7004 ja sen pu-
heenjohtajana hän toimi 200 I -2004. Sukuseurojen keskuslii-
tossa hän oli yli kymmenen vuoden ajan. Ansiokkaasta työs-
tään sukuseuran hyväksi hänet kutsuttiin seuran kunniajäse-
neksi vuonna 2003.

Erityisen suuren työpanoksen Helge antoi sukuseuram-
me sukututkimukseen.

Jo ensimmäisessä, vuonna 1985 julkaistussa Sukukirja l:

ssä on hänen laatimansa artikkeli Pekkaristen Nilsiä-Muuruvesi
sukuhaaran historiasta. Vuonna I 99 I julkaistun sukukirja lll:n
toimittamisesta vastasivat Helge ja Lauri Pekkarinen kahdes-
taan. Myös sukukirja lV:ssä on nähtävissä Helgen työn tulokset
Murtolahden Pekkarisia koskevina selvityksinä. Kesällä 2008
menehtyneen Helgen vaimon Maj-Lis Pekkarisen panos on ol-
lut sukuseuran tutl<imukessa merkittävä.

Työuransa aikana Helge Pekkarinen toimi mm. valtion-
varainministeriön tarkastajana ja esittelijänä sekä Helsingin
kaupungin lakimiehenä vuodesta I 983 eläkkeelle siirtymiseen-
sä 1988 saakka.

Eläkkeellä ollessaan Helge ja Maj-Lis viettivät paljon ai-
kaa Nilsiän (aiemmin Muuruveden) Murtolahdessa kauniiksi
kunnostamassaan perintötalossa Peltolassa. Sen pihapiiri mo-
nivuotisine kukkineen ja mansikkamaineen oli silmien ilo. Pel-
tolan metsissä Helge ja Maj-Lis pitivät kuntoaan yllä tekemällä
metsätöitä.

Sukuseuramme jäsenet muistavat Helgeä ja Maj-Lisiä
aktiivisina sukuseuran kokoulaissa kävijöinä, seurallisina ja miel-
lyttävinä ihmisinä.

Jouko Pekkorinen

Sukuseurat ja -harrastaiat
saivat pelisäännöt henkilötietojen käyttöön

Sukuseurojen ja sukututkijoi-
den yhteiset henkilötietolain sovel-
tamista koskevat pelisiiännöt eli ns.
käytännesäännöt valmistuivat viime
kesänä. Sukututkimustoimialan käy-
tännesäännöt ovat laatineet sukuhar-
rastuksen piirissä toimivat valtakun-
nalliset järjestöt, Suomen Sukututki-
musseura, Sukuseurojen Keskusliitto,
Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto ja
Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys
yhteistyössä tietosuojavaltuutetun
kanssa. Ohjeistuksen tarkoituksena on
antaa sukututkijoille tietoa h1västä ja
oikeasta tietojenkäsittelytavasta, jotta
rekisteröityjen yksityisyyden suojaa
turvaavat perusoikeudet voidaan ottaa
huomioon sukututkimusta tehdessä.

Keskeisimmät niin sukuseu-

raa kuin yksittiiistä sukututkijaakin
koskevat lait ovat henkilötietolaki ja
julkispuslaki. Henkilötietolakia ei so-
velleta sukututkimusrekisteriin, joka
sisältää tietoja ainoastaan kuolleista
henkilöistä. Elossa olevia henkilöitä
sisältävään sukututkimusrekisteriin
ei sovelleta henkilötietolakia, kun su-
kututkij a käsittelee henkilötietoja yk-
sinomaan henkilökohtaisiin tai tav an-
omaisiin yksityisiin tarkoituksiinsa.
Heti, kun sukututkimusrekisteri tulee
omaa lähipiiriä laajempaan jakoon,
esimerkiksi nähtäväksi sukukokouk-
sessa, julkaistavaksi sukukirjassa
tai levitettäväksi verkossa, on kyse
henkilötietolain mukaisesta toimin-
nasta, johon sovelletaan rekisterin-
pitäjän velvollisuuksia. Viimeistään

tässä vaiheessa jokaiselta sukututki-
j alta v aaditaan sukututkim usreki steri -
seloste, josta löy§vät mm. tiedot re-
kisterin tarkoituksesta, tietosisällöstä,
-lähteistä j a tietojen luovutuksesta.

Käytännesäännöt on sisällöl-
tään selkeä ja helppolukuinen. Oh-
jeistuksessa on mm. kuvattu tarkem-
min mitä tietoja rekisteriin saa tai ei
saa tallettaa. Siinä on mukana myös
rekisteriselosteen malli, jota voivat
hyödyntää niin seurat kuin yksittäiset
sukututkijatkin. Myös jäsenrekisteri-
selosteeseen oppaassa on oma mal-
linsa. Käytännesäännöt löytyvät ko-
konaisuudessaan esimerkiksi netistä
tästä linkistä: http://www.sukuhisto-
ria. fi /sshy/sivut/s shy/kaytanne saan-
not.pdf

-
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lykoskelta talviso-
ennen siviiliin pääsyä

malla raja-aidan yli ilman viisumia,
ja tästä seurasi, että tiimän toimiston
asukkaat ovat niin erikoisesti perään
kuulutettuja, ettii kaikki meiä tarvit-
sevat ja hakevat. Nyt ovat naapurin
sekä meidän välit niin huonot, että
jos yksikin yrittaa loikata raja-aidan
yli, antaa naapuritalon rajavartiomies
takapuoleen nikkeliviisumia. Vaik-
ka §llä minun mielestäni riittäisivät
ne kärsimykset ja tuskat, joita tämän
toimiston pojat joutuvat kärsimään ja
kokemaan jäädessään joskus aitapiik-
keihin riippumaan niistä paikoista,
missä molemmat jalat yhtyvät varsi-
naiseen vartaloomme. Nyt ei tällainen
uhkarohkea peli, oikominen, loikki-
minen tule kysymykseenkään. Loik-
karit ammutaan ilman muuta, varsin-
kin jos loikkiminen tapahtuu meidän
taholta.

No niin, päivät menevät me-
nojaan, pilvet roikkuvat päällämme
tai kulkevat korkeammalla. Aurinko-
kin joskus pilkahtelee rakosista pil-
vien, joku kirkas päiväkin väliin sat-
tuu. Ulkopuolinen elämä on asettunut
rauhalliseen uomaansa, aivan kuin
montussaan mateleva Kymin jokikin.
Mutta silloin tällöin eksyy änne rajan
taakse joku loikkari, joka kuitenkin
heti passitetaan takaisin merkinnällä
epäily'ttävä, rikkinäiset housun taka-
puolet, silmälläpidon alainen.

On kevät nyt! Kumma kun se
on tullut jo meillekin. Jopa nyt, jo-
ka päivä, näyttää aurinkokin paistaa
tiroftelevan. Minne paistaa, kenelle
paistaa? Meidän mökin lattialle ei au-
rinko akkunan kuvaa ole vielä kertaa-
kaan luonut. Mutta eihän meillä ole
kissaa, ei koiraakaan, pientä sellaista,
joka siinä lattialla auringon kuvajai-
sessa kehräisi ja kelliskelisi tai silmät
sirrallaan nukkuisi.

Koirista puheen ollen, voisi
meistä jotakin h1vällä syyllä kutsua
koiraksi. Mutta ei kai hän vaivautui-
si kuonoaan pitamaan lattialla. Kuten
edellä jo mainitsin, on siis ulkopuoli-
nen elämä asettunut rauhan uomaan-
sa. Koko talven kestänyt rekikeli on
vaihtunut kärrikeliksi. Maantiet ovat
lumista vapaina. Lumet sulavat no-

peasti. Vedet ovat alkaneet kevätvir-
tauksensa. Minne virtaavat? Kunhan
vain valuvat jonnekin - läpi peltojen,
metsien, alas harjuilta, vuorilta, so-
listen tai kohisten, kunhan vain jon-
nekin joutuvat, järviin ja meriin aje-
levat. Ne ovat taas hetkin paikallaan
kimallellen sinihohtoisena peilinä
jiirvissä ja merissä, auringon säteiden
leikitellessa pehmeällä pinnalla. Tul-
koot tuulet joskus. Loiskikoot laineet,
aallot rannat saavuttakoot, ruohistoi-
set, kaislaiset, kallioiset. Kaunista,
ihanaa ajatella, mutta me emme ole
vielä niin pitkällä, haaveilua vain. Ei
tunteilua lain!

Mutta näiden kevätvirtauksien
mukana on jo sotkeutunut meidän toi-
mistonsisäinen elämäkin. Kevätvirrat
ovat menneet meidän loikkarien pää-
hän. Ja nyt nämä seurakuntalaiset
ovat joko juopuneita tai hulluja. Mut-
ta ollen yksi heistä en voi tätä seikkaa
tarkasti määritellä. Vakavaa se §llä-
kin on. Mutta en puolla ainakaan sitä,
että lääkäri ottaisi meistä verikokeita
asian varmistamiseksi.

Jos tämä meidän sisäinen elä-
mä sisältyykin ensin tiihän neljällä
seinällä, lattialla ja laipiolla varustet-
tuun huoneeseen, jossa on vielä kiin-
tainta hellauuni paistokomeroineen ja
vesikattiloineen, sitten sisäinen elä-
mä sisäl§y vielä tarkemmin selitet-
tynä jokaisen ruumiilliseen, ohuella
nahalla panssaroituun kuoreen, mis-
sä se sitten muhkuilee, pahkuilee ja
kuhmuilee, ikävä kyllä joskus meis-
sä kahdeksassa veljessä samanaikai-
sesti, pannen tämän rakennuksen ko-
vaan tarinään. Niin, effä luulen, että
jos muutamia vuosia tässä asuttaisiin,
tiimä mökki vannaan siirtyisi paikal-
taan ja lähtisi seilaamaan Kymin joen
virran vietäviinä.

Kuten edellä sanoin, on mei-
tä kahdeksan, siis yksi liika Jukolan
seitsemän veljen sarjassa. En tiedä,
kuka meidän joukossa on joko va-
koilija, urkkija tai muuten vaarallinen
veikkonen, vaikkakin viattomilta vai-
kuttavat kaikki kahdeksan, ihan ilmi
samanlaisilta. Jukolan Jussia oltai-
siin vaikka kaikki, tai hänen alaisiaan
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On maallinen elämä kovaa ja
tuskaista. Sen olen huomannut siitä
yhdestä mökistä, jossa muka sijaitsee
yksi Suomen armeijan komppanian
toimisto. Se mökki on minun mieles-
täni mieluumminkin peräänkuulutet-
tujen rajaloikkareiden pesäpaikka. En
yhtaan tiedä selittää sitii, miksi minä
poikaparka olen tähän koplaan eksy-
n1't.

Tuo rajaloikkareiden nimitys
sopii niin erinomaisesti tähän meidän
pikkuiseen seurakuntaamme sitaateis-
sa vertiauskuvallisesti sanottuna. Näh-
kääs, asia on sillä tavalla, että olem-
me naapureita suuremman talon asuk-
kaiden kanssa. Taitaa sielläkin olla
yksiä pulliaisia seassa. Sen sekä mei-
dän mökin välillä on rqa-aita. jonka
ylittämisesä joutuu rajaloikkarien
kirjoihin. Nyt asiat ovat niin hullusti,
että me loikkarit olemme kokonaan

^" riippuvaisia tuon naapuritalon tapah-
tumista.Olemme onnellisia sen onnen
ja ilon päivisä, kuin myös surun päi-

. vistä. Olemme siis henkisesti heistä
riippuvaisia. Sieltiihän kaikki perään-
kuulutukset annetaan. Mutta samoin
olemme ruumiillisesti kiinni heidän
elämän juoksustaan, sieltä meidän on
haettava suun ja vatsan täyttömme.
Mutta kuin kohtalon ivasta on mei-
dän siellä kä)tävä vatsan tyhjennys-
kin suorittamassa. Mutta niinhän se
on, sota on sotaa. Käytetty kelvoton
materiaali on evakuoitava taaksepäin
ennen kuin uutta täydennystä saa-
daan, ja tämä taas on harjoitusta sotaa
varten.

Alkuaikoina, kun tämä mökki
ja naapuritalo miehitettiin, oli sopu
hyvä ja kiire kova, ja meidän täytyi
lakkaamaffa juosta mökistä taloon ja-
talosta mökkiin. Teimme sen laillista
tietii, kiertämäIlä laillisen kansainvä-
lisen portin kautta. Matkaviisumina
oli lähettäjän käsky, mene, tai kutsu-
jan mäiiräys, tule. Asiat luistivat muu-
taman päivän rauhallisesti, niin kuin
mekin olimme ajatelleet. Mutta sitten
lie piru mennyt meidän miehiimme.
Antauduimme houkutusten valtaan
ja rupesimme suorittamaan retkemme
lyhintä tietä, hyppimällä ja loikkaa-

w
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valmistettua ruokaa, kiitos kokkim-
me! Se vain harmittaa, että meilta al-
kavat erinäiset varusteet ja välineet
loppua. On kadonnut pyyheliinat, jal-
karätit, lakit, villapaidat, sukat, saap-
paat, sanomalehdet, paperi ja monet
muut tärkeät vehkeet. Kaikkiin ka-
toamisiin syylliseksi on todettu kok-
ki, jonka on arveltu käyltiineen niitä
ruuan valmistuspuuhissa polttopui-
den korvikkeena. Lie jotakin luiskah-
tanut lisäaineeksi soppaankin. Kovin
oli kerrankin soppa rasvanahkan ma-
kuista. Tiedetäänhän se, että liha-ai-
neeseenhan ne saapasnahatkin jollain
tavalla liittyvät. Vaan eipä silti, saat-
taahan saapasnahka palaessaan uunis-
sa tunkea ruokaan sitä saapasnahkan
rasvanmakua. Kylläpä yksi todiste oli
tulla lisäaineiden käytöstä sopassa,
kun kuulin kerran kellon raksutusta
vieruskaverin vatsasta. Yhtäkkiä rak-
sutus lakkasi. Kello vatsassa ja käyn-
ti pysähtyi - siitähän tietenkin veto
loppui. Mutta ei! Jukupliuta, tämä ei
voi olla totta, raksutus alkoi kuulua
uudestaan. Herkistin ja tarkistin vielä
kuuloa, ja asia selvisi. Kuolemankel-

lohan se viereisellä seinällä raksutti.
Ja näin kokkimme kunnia ja maine
puhdistuivat, lisäaineita ei ollut huis-
kahtanut soppiin eikä sapuskoihin.
Kampsujen katoamisetkin selvisivät.
Kokilla kun pitaa olla kunnollinen,
korostunut hajuaisti, nuuhkiva, niu-
hottava nenä, niin jopa siitä hellan
luota varsinkin jalkarätit lq,Ttiä saivat
suuntana joku takavarasto.

Nämä ovat perhepiirissämme
niitä tavallisia tapauksia, joista ei
kannata enempää kertoa. Ja kun en
uskalla yksityiskohtaisesti itse kun-
kin veljen luonnetta paljastaa sekä
tapoja tuomita, mihin minulla ei ole
oikeuttakaan, niin turha meistä enää
on yhteisestikään mitään kirjoittaa,
ja luulen lisää kirjoittamiseni veljis-
sä herättävän epäilyn minun olevan
se yksi urkkija ja vakoilija. Jos joskus
lisää kirjoitan näitä veljiäni koskevia
asioita henkilökohtaisesti, niin pitaa
heidän taholtaan siihen olla lupa. Vel-
jeshenki elää edelleenkin. Ja veljet,
nyt pelataan pokkaa ja pelätään sot-
taa. Ja ihanaal Tänään on rauhaa. ko-
tiin kaipaamme!

Helsing in Sanomien uutiskynnyksen

I
,. Helsingin Sanomat

3.11.2008

seitsemän sellaista sotilasta. Sopii-
han sarjaan kahdeksaskin kaveriksi,
ottopojaksi. jos käyttäyr)*y kunnolla,
vilppiä emme salli. Jos jostakin si-
tä huornaamme ja an'elemme hänen
tulleen rajaloikkarina naapurista tar-
koituksenaan tröskennellä naapurin
h1väksi ja rneille haitaksi. käytärnme
häntä h1ödl ksernme ja panemme kai-
vamaan mökkimme 1mpärille ampu-
mahautoja ja pommisuojia kaiken ka-
taluuden r.aralle.

Muuten. me asumme melko
erikoisesti. Laniaa r lemrnäksi ei ole
kukaan meistä uskaltanut kä1dä nuk-
kumaan. \äin se on tunallisuuden
vuoksi. Vaikka kerran tilasimme jo
hyvin kalliin. topatun huonekalus-
ton, peruutimme tilauksen rhteisellä
päätöksellä tarpeettomana. r'aikka to-
siasiassa se tapahtui toisesta syystä:
kukaan ei uskaltanut vakuutusmak-
sujen vuoksi koronaa henkivakuutus-
taan. Ketään ei haluttanut sängyssä
nukkuminen. tuolilla istuminen, kei-
numinen keinutuolissa. Eikä kukaan
mennyt toisekseen takaamaan päänsä
kestäv11ttä ja lujuuna tilanteessa, jos
taruitsisi huonona hetkenä r,llätyshu-
linan sattuessa särkeä nrolit yrn. pik-
kuesineet kahr inkeinopuiksi.

Yleensä meidän huoneen ka-
lusto onkin raskasta. rnikäli sitä on.
Pöyinä on käyteqi parin sadan kilon
täysineen oler.ia kuljetuslaatikoita. Ja
muutahan sitä ei oikeastaan olekaan.
Niinpä istumme lattialla. mitä käy-
täntöä yleensä kaikki kär ijät noudat-
tavat, elleivät he satu olemaan naa-
purin diplomaattiedustajia. Heillä on
kunnia istua laatikkopö1dän päällä.
Olemme tämän tar an katsoneet muu-
tenkin erittäirr tarkoiiustaan vastaa-
vaksi. Laatikkopöltien ja kaluston al-
le eivät pääse roskat tai murut putoa-
maan. Lakaistar.an lattian pinta-alaa
on vähän. Ei kulLr vastoja eikä luutia.
Kamaripalvelijaa ei tan'itse palkata.
Totuuden nimessä on sanottava, että
mökin omistajan puolesta käyvät sii-
voamassa. Ja näin on hyvä homma,
siivouksesta ei ole rahallisia meno-
ja. Saamme käyttää liikenevät varat
päivittäisiin ruokalaskuihin ja vähän
huviksemme, sekä maksuina ylimää-
räisistä oppitunneista, joista olemme
vapaa-aikoina erikoisen kiinnostunei-
ta, allekirjoittaneen jo tilatessa luen-
tosarjoja englannin kielessä korote-
tui I la sesonkihinnoilla.

Me muuten olemme jo tottu-
neet herkkusuiksi. Svömme hwin

|{iäq,ffi,M

Kinnulan vaalitulos ylitti
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Juttua Kinnulan Pekkarisista ja vähän muustakin...

Tervehdys sukuseura Pekkari-
nen ja Pekkariset kaikki ristiin ja ras-
tiin! On ilo nähä, kun meitä on näin
paljo, ympäri Suomen, kokoontunu
tänne kauniiseen Kinnulaan.

Minäpä kerron ensimmäise
näyttämölle mänön: oltiin Yli-Lestin
työväentalolla pitämässä ohjelmail-
tamia joskus viisikymmen luvulla.
Siellä ite kuki esitti vuorollaa jotaki
ohjelmaa. Niin tul minu vuoro, mulla
ol maniskan rämppä ja mänin näyttä-
mölle ja §syin nöyränä poikana, effä
"mitä soitetaan?" Ol pien hilijasuus ja
sitte Greijerin Jaska huus, että "soita
taksi!" Siinä ol Armilla vitsit vtihissä.

Nyt ruppeaa tulemaa semmosta
tekstiä, ku on mieskin. Männäiinpäs
het näihi nimihommiin. Myöhän ollaa
teällä Kinnulassa totuttu niihi liika-
nimmii, huumorintajusia kun ollaan.
Köyhiäkkään teällä ei näy, ku mita
ohikulukijoita on! Tässä pitäs kertoa
eri Pekkaristen suvun költtinimiä.
Minä en tunne asiata paremmi, mitä
oon vanhemmilta kuullu. Teällä Kin-
nulassa ol semmonen suutar nimeltää,
Torkin Jussi ja nämä liikanimet pitäs
olla sen suutarin antamia. Ja eihä niis-

sä nimissä mittiiä vikkoa oo. Minä nyt
muutamia kerron; kura-, tyrä-, räkd-,
messinkimaha- ja hörökorva-Pekka-
risia. Teällä on niin monta Pekkaris-
ryhmeä, on Hakalan, Rekolan, Syrjä-
l2in, Kuukkasen, Venepalon, Kujanpe-
än, Mäkelän, Vihtasen ja onhan niitä
Pekkarisia Muholassakin. - Ainakin
Masolainen ja se vastaa kymmentä
Pekkarista! Ja sitte on tämä Matintu-
van Maffi, joka käy meitä teällä Kin-
nulassa joka vuos kahtomassa, vai-
mosa kanssa. Matti lähti teältii niin
piepenä poikana Helsinkii, etten tiiä
mihi ryhmää se kuuluu, - mutta va-
lihte paras, ei se nii nuukaa oo!

Kyllä minä lakin panin varalta
tuonne ovenpielee, jos tulloo pika-
lähtö, kun tätä seuraavatanyt kerron.
No nii, Syrjälän Pekkariset ei kuulu
näihi eellä olleisii nimmii. En hala-
veksu näitä nimiä, päinvasto, enkä
veä kottiin päi yhtää!! Minäpä ker-
ron - isäisä eli vaari, Syrjälän Juho,
ol ollu vilikas ja sukkela mies. Eikä
ollu huono mies, kasvatti sillo aika-
na yheksä poikaa, ei tunnettu lapsli-
siä eikä muitakaan avustuksia. Juho
ol naimisissa Eliisa Pekkarisen, omaa

sukua Puranen, kans. - Niin, että ei
se Juho yksin niitä poikia tehny, nehä
ois ollu sillo omatekosia. N1t kaikil-
la korvat auki ja kuunnelkoa tarkkaa.
Vaari ol ollu heinässä kerran nuorena
miehenä Puttosella. Sillo tehtii heinät
viikatteella, hangolla ja haravilla, että
heiniimiehiä tarvittii paljo talossa. Tä-
mä vaari eli Juho ol männy aina po-
rukan eellä ja vähä jättänykki sakkia
männessä niitylle. Sieltä ol sitte yks
heinämies huutannu, effä "sehä män-
nöö ku juna!" Siitä on juna nimi meil-
le tullu ja pyssly. - VR:lta minäkin
eläkkeelle jäin!

Minä jatkan vielä vähä. On
sanonta, että "Pekkarisia on enem-
pi kuin oikeita ihmisiä Kinnulassa".
Vaikka meitä on näin paljon, meillä
on vähä sukuseuran jäseniä. Tämä
jäsenmaksu on lähes ainoa tulo suku-
seuralle. Ja jäsenmaksu ei oo ku l0
euroa vuojessa, vappaaehtonen suku-
lehen tukimaksu 2 euroa. Jote, pan-
naanpas töpinäksi ja liittykää jäsen tai
kaksikin joka perheestä! Sukuneuvos-
ton jäsen Paavo Pekkariselta saa lisä-
tietoa jäsenasioista. - Rautalammilla
ensi kesänä tavataanlt

Asemakonttori n vi rkahuo-
neessa, tämän kirjoitti su-
k uj u h I ia va rten asema pää-
likkö Armi Pekkarinen
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Kokouskulut

Huomionosoitukset

Ohjelmapäivitykset

Sukututkimustyöhön

Matkakulut sukukokous

Muut menot

PekkarinenJehti
Tuotot
Tukimaksut

Kulut
S atunnaiset (laattalkehys)

Painatus

844,30 950,00

Talousarvioehdotus vuodelle 2009

Varsinainen toiminta 2008 2009

Sukuseura Pekkarinen ry.
Vuosikokous Kinnulan seurakuntatalo, 3.8.2008 klo 14.00
Läsnä 32 henkeä (osallistujaluettelo liitteena)

1. Kokouksen avaus
Sukuseuran puheenjohtaja Jouko Pekkarinen avasi kokouksen. Kokouksen aluksi suku-
seura muisti kukkasin 70 vuotta täyttänyttä sukuneuvostonjiisentä Olavi Pekkaristaja piti
hiljaisen hetken poisnukkuneiden ml. Majlis Pekkarisen muistolle.

2, Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olavi Pekkarinen ja pöyt2ikirjan pitäjäksi Hanna-
Kaisa Pekkarinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi (2) valittiin Tapio Pekkarinen ja Armi Pekka-
rinen Kinnulasta ja nimettiin heidät toimimaan tarvittaessa myös äilntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että seuran säiiintöjen mukaisesti kokouksesta on ilmoitettu jzisenille sanoma-
lehdessä (PekkarinenJehdessä) viihintätin kaksi viikkoa ennen kokousta. Todettiin kokous
lail I iseksi ja päär"ösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hpäksyminen
Hyr äksyni i n es itysl istan mukai nen työjädest) s.

5. Toimintakertomus vuodelta 2007
Kokouksen puheenjohtaja kävi läpi sukuneuvoston esityksen toimintakertomukseksi vuo-
delta 2007 . Hyväksyttiin se esityksen mukaisesti. (Liitteenä).

6. Tilit vuodelta 2007
Rahastonhoitaja Marja-Liisa Pekkarinen esitteli vuoden 2007 tilinpätöksen ja taseen. Til-
inpätöksen mukainen alijiiiimä oli 678,02 ertroa.

7. Tilintarkastuskertomus
Kuultiin tilintarkastuskertomus.

8. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Piiätettiin myöntiä tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.
9. Toimintasuunnitelma vuodelle2008
Hlviiksl.ttiin sukuneuvoston esi§s toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2008. (Liitteenä).

10. Talousarvio vuodelle 2008
Hyväksyttiin sukuneuvoston esitys talousarvioksi vuodelle 2008. (Liitteenä).

11. Sukuneuvoston jäsenten valinta vuosille 2008-20f0
Sukuneuvoston jäsen Olli Pekkarinen Oulusta ei ollut erovuorossa, mutta hiin pyysi eroa
vedoten mm. kulkuongelmiin- Tilalleen sukuneuvostoon hän esitti valittavaksi Matias
Weckströmin Helsingistä. Sukuseura hyväksyi Olli Pekkarisen eronplynnön ja valitsi esi-
tyksen mukaisesti hiinen tilalleen Matias Weckströmin. Erovuorossa olleet Paavo Pekka-
rinen, Kauko Pekkarinen, Markku Pekkarinen ja Olavi Pekkarinen valittiin yksimielisesti
jatkamaan neuvoston jiiseninä.

12. Tilintarkastajien valinta vuodelle 2008
Valittiin yksimielisesti jatkamaan entiset tilintarkastajat eli Juha Pekkarinen Kempeleeltä
ja Ville Pekkarinen Vehmersalmelta sekä varalla Viljo K. Pekkarinen Kuopiosta ja Helvi
Koistinen Siilinjeirvelta.

13. Jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2008
Keskusteltiin, että sukukokouksen tulisi ottaa kantaa vasta seuraavan vuodenjiisenmaksun
suuruuteen, koskakuluvan vuoden jzlsenmaksu laskutetaan jo sukulehden ilmes§misen ja
kokouskutsun yhteydessä. Käytiin vilkas keskustelu jZisenmaksun suuruudesta ja sen te-
hokkaasta keräitmisestä. Keskustelun jälkeen hyvtiksyttiin yksimielisesti sukuneuvoston
esitys: I0 € / jasen / vuosi, lisäksi vapaaehtoinen kannatusmaksu 2 € / lehti.
14, Sukuneuvoston esittämät asiat
Sukuneuvosto esitti, että vuoden 2009 vuosikokous jäiestetiiän Rautalammilla. Lisäksi
alustavasti sovittiin vuoden 20 1 0 vuosikokouspaikaksi Tampere.

15. Jäsenten esittämät asiat
Kysyttiin, miten sukukirjoissa olevia virheellisyyksiä voi korjata. Todettiin, että asiasta
voi olla yhteydessä suoraan §seisen selvityksen kirjoittaneeseen henkilöönja lisäksi oi-
kaisut voi antaa tiedoksi sukuseuran sihteerille, jotta ne voidaan huomioida tulevissa su-
kujulkaisuissa.

Hanna Pekkarinen viilitti Kari Lajasteen esityksen sukuhaaroittain valittavista vastuuhen-
kilOista, joille Lauri Pekkarinen on luvannutjtirjestää koulutustä. Kari Lajaste itse on lu-
vannut harkita Pohjois-Savon Räsälä-Leppävirran vastuun ottoa. Keski-Suomen sukuhaa-
ran osalta kiinnostuksen tehtävän ilmoittivat Olli Pekkarinen ja Tuomo Untinen.

Kokousviiki sopi yhteisesti kuluvan vuoden teemaksi, että laitetaan perheen valokuva-al-
bumeihin kaikkien kuvissa olevien nimien ja mielelläåin myös vuihiin kuvausta tilanteesta
tai taustoista. Näin jiilkipolvet saavat kuvien kautta arvokasta tietoa. Kuvat ovat jalkipol-
ville arvottomia,jos ei edes tiedä, keitä ne esittävät.

Sukuseuran toiminnan kehittuimiseksi tiedusteltiin pikalaselyllti k-uinka monelle jiisenellä
on kä)tettävissä netti- tai sähköpostiyhteys. Kokousväestä silmämäffäisesti enemmistö
nosti kätens{ eli jatkossa neuvosto voisi ottaa harkittavaksi myos sahkoisia yhteyden-
pitomahdollisuuksia.

16. Ilmoitusasiat
Todettiin, että kokouksen jtilkeen siirrJ,tazin Nikkilän pihaan Matti Klemetinpoika Pekka-
risen muistolaatan paljastukseen.

17. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaj a päätti kokouksen noin klo 1 5. I 5.

Olavi Pekkarinen Hanna-KaisaPekkarinen
Puheeqiohtaja Pöltiikirjan pitäjä

1.000,00

100,00

100,00

200,00

320,20 100,00

50,00

259,50 250,00

197,00

550,00 600,00

195.20

9,45

205,98

632,79

12,00

1.900,00

184,50

24,99

200,00

10,00

250,00

1.900,00

150,00

25,00

600,00 500,00

Tulot 3.813,29 3.675,00

Menot 2.122,02 3.010,00

Ytijäämä 1.69t,27 665,00

Kotisivumme
löytyvät seuraavasta osoitteesta:
http ://koti. m b n et.f i/spek/su ku/.

Myös Sukuseurojen Keskusliitto ry:n osoittees-
ta www.suvut.fi löytyy monia mielenkiintoisia
linkkejä kuten muiden sukuseurojen osoittei-
ta, sukututkimusohjelmia ym.

Suomen Sukututkimusseura, joka on tieteelli-
nen ja koulutusta Helsingissä harjoittava seu-
ra, löytyy osoitteesta www.genealogia.fi. Liit-
tyminen seuraan maksaa 39 euroa per vuosi.
Käykää ihmeessä kurkkaamassa !

Tuotot
Tarvikemyyntituotot

Kulut
ArkistovuokraÅirj anpito
Pankkipalvelut /pankkisiir.
Postipalvelut

Yarainhankinta

Tuotot
Jäsenmaksut

Arpajaiset

Korkotulot
Avustukset
(Kinnulan kunta)



16 PM
1 368

Olavi Pekkarinen

Saharisentie 15 C 5

40270 Palokka

Arkkitehti Saara luolan
su u n n ittele m a ki rj astora ken n us o n
valmistunut 1988.

lVl useora ken nus on valmistu nut 1 93 B. Rarakenn u ksen raken n uttivat kau ppa-
neuvos Heikki Peura ja hänen vaimonsa Aina Peura. He myös perustivat Peuran
l\/l u seosä äti ö n h u o I e hti m a a n j a yl I ä p i tä m ä ä n m u seota.

Kansan runoilijat on ni meltään
uuden kirjaston edustalle v. 19BB
pystytetty ka nsa n ru n oi I ij oi d e n
muistomerkki. Rautalammi I la on
ollut erityisen paljon heitä.
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Rautalammilla
tutustumisenarvoisia
kohteita 2OO9
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