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Sukukokouksen osanoftajia ryhmäkuvassa Rautalammin kirkon portailla 8.8.2009. Suomen toiseksi suurin puukirkko on
valmistunut vuonna 1-B!4 ja an Rautalammin neljäs kirkko. Sen suunniteltut Cart Alexander Enget kuoli vuotta ennen
kirkon valmistumista 25 vuotiaana. Helteisessä säåssä meitä johdatteli seurakunnan ja kirkon hiitoriaan seurakuntapas-
tori Pekka Tuovinen.

Sukuseura Pekkarinen kokoontuu
Tampereella lauantaina 31.7.2O1 O wSukuseura Pekkarisen vuosiko-
kous pidetään tänä vuonna Tam-
pereella lauantaina heinäkuun 31.
päivänä klo 13.

Kokouspaikkana on Linkosuon
Ku pa risa I i osoifteessa N äsi I i n n a n ka-
tu 26. Päivän aloitamme ruokailulla
kello 12. Vuosikokouksen alussa ja
sen aikanakin pidämme jo perin-
teeksi tul leet arpajaiset.

Kokouksen päätyttyä järjeste-
tää n Ta m pe ree n ka u p u n ki ki erros a l -
kaen kello 15.30. Oppaina toimivat

Eeva Kaarina Koskinen Tampereelta
ja Heimo Pekkarinen Valkeakoskel-
ta. Tutustumme ainakin ulkoapäin
mm.: Messukylän vanhaan kirk-
koon, Tampere-taloon, Yliopistoon
ja Lars Sonckin suunnittelemaan
Ta m pe ree n tu o m io ki rkkoo n.

Tervetuloa kaikki sukuseuran jä-
senet ja muutkin seuran toiminnas-
ta kiinnostuneet runsaslukuisesti
ottamaan osaa sukukokoukseen ja
päättämään sen asioista, varsinkin
uusista säännöistä.



2 Pffi
Tömön lehden qiheer:

2 Sukuseuron kokouskuhu

3 Routolommin kuvosotoo

4 Puheeniohtoion polsto

4 Tompereen kokouspoikon kodto

4 Pipokilpoilu

5 Muistoio entisoion Kinnulosto

6 Sukuneuvoston yhteystiedot

Z Tompere kotikoupunkini

7 Poitotilousohie

8 Aoro Ollinpoiko Pekkorinen

9 Kotisivuien tekiiö

1 0 Keittokirio "mummoenergiollo"

I 1 Citykoneio Rösölönlohdello
I I Koksi Emiliö

12 Aiotuksio ihmisen oiosto io roiosto
l2 Lossi Kusti Pekkorinen in memoriom

i 3 My woy - eli kuinko löysin sukuni

lr' KoksiEmiliö

I5 Tolousorvio vuodelle 2009
I 5 Routolommin kokouspöytcikirio

I 6 Sukututkimusrekisteriseloste

I 6 Toimintokertomus 20OB

KOKOUSKUT§U
Sukuseuro Pekkorinen ry:n

sööntömööröinen

vuosrKoKous
pidetöön

Tomoereello
Linkosuon' Kuoorisolisso

Nösilinnonkon 26,
33200 Tompere

louonloino 31 .7.2010
olkoen kello I3.00.

Kokouksesso kösitellöön
sukuseuron sööntöien
mööröömöt osiot io
sääntömuutos
TERVETUTOA!

Sukuneuvosto

Sukuneuvoston kokous
pidetöön kokouspoikollo

sukuseuron vuosi kokouksen

iölkeen.

Sukuseura Pekkarinen ry:n iäsenlehti
Nro 21, 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

å1:?['ill;ilt? "'
p. 050 050 0050
ka ri. lajaste@gmai l.com

Julkaisija: Sukuseura Pekkarinen ry

Paino: Painovalmiste KY, Helsinki

Kotisivut: www.kolumbus.f i/-kp3075/pekkarinen

Elokuusta: www.sukuseurapekkarinen.fi

Sukukokouspäivän ohiel ma
Tampereel Ia lauantaina 31.7,2A1O

Linkosuon Kuparisal issa
Näsilinnankatu 26, 33200 TamPere

13.O0

15.00

15.30

12.OO Ruokailu

Ruuan hinta 12 euroa 12 vuotta täyttäneiltä
muut ilmaiseksi. Ruoka sisältää lounaan
kahveineen ja kakkuineen

Vuosikokous

Kokouskahvit

Kiertoajel u Ta mpereen nähtävyyksi i n

5 euroa per henki

Ruokailun ja muiden kokousjärjestelyjen vuoksi
en nakkoi I moittautumi nen 20.7 .2010 men nessä

Marja-Liisa Pekkariselle puhelimella 040-573 4268 tai
sähköposti I la marjal i isa. pekka ri nen@nic.f i

tai Jouko Pekkariselle puhelimitse 050-557 9879

Kokouspaikan kartta sivulla 5
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Rautalarnmi n sukukokouksen kuyasatoa

Rautalammin sukukokous pidettiin helteisen sään vallitesn
Matti Lohen koululla, jossa alkajaisiksi nautimme maittavan
lounaan. Tilaisuuden yhteydessä oli myynnissä seuran jul-
kaisuja, CD:tä ja pikeå-paitoja. Kokoukien väliajatta oli mu-
siikkiesityksiä joista vastasivat Nesfori ja Esteri Hellgren eikä
peri nteisiä a rpajaisia kaa n u nohdettu. Lopuksi la uletti i n maa-
kuntalaulu.

Kokou ksen jä I keen kävi m me /askernassa seppe/een sa n ka ri-
vainajien muistomerkille ja kirkon portailla otetun yhteisku-
van jälkeen saimme kuulla seurakuntapastori Pekka Tuovisen
kertomana kirkon entisöintihistorian. Alyös kirkon parvelta
saimme kuulla Nestori Hellgrenin lauluesityksen ja todeta itse
akustii ka n toimivuuden.
Lopuksi teimme mielenkiintoisen vierailun kauppaneuvos
Heikki Peuran ja hänen vaimonsa Ainan perustamaan muse-
oon, josta ohessa muutama kuva kuten separaattori ja Pik-
ku-A/latti -radio, jonka bakeliitin tuoksu muistuu vieläkin mie-
leeni lapsuudesta. Lopuksi sukuneuvoston kokous pidettiin
u I kosa I I a ki rk k ove n evaja ssa
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Puheenjohtajan palsta

Sukuseura Pekkarisen pe-
rustamisesta on kulunut 31 vuot-
ta. Sukukokouksia on pidetty joka
kesä eri puolilla Suomea. Useim-
miten niitä on pidetty kuitenkin
enemmän keski- tai itäosassamaa-
ta, josta Pekkarisen suku on suku-
tietoj en mukaan lähtöisin.

Viime kesänä Rautalam-
min sukukokouksessa keskusteltiin
mm. sukupäivien järjeste§istä tu-
levina vuosina ja annettiin suku-
neuvostolle tehtäväksi valmistella
seuraavaan kokoukseen esitys uu-
sista järjestelyistä.

Sukuneuvo ston kokoukse s-
sa Tampereella 13.3.2010 piiätet-
tiin esittää kesän sukukokouksel-
le uudistetut sukuseuran säännöt.
Suurin muutos ehdotetuissa sään-
nöissä on, että sukukokoukset jär-
jestetään joka toinen vuosi. Tämän
kesän Tampereen sukukokouksen
jälkeen seuraava olisi siis vuosi
2012 ja seuraava 2014 jne. Muu-
tos helpottaisi kokousten järjestä-
jien työtä ja ehkä kävijämääräkin
lisääntyisi. Useat sukuseurat pi-
tävät sukukokoukset kahden tai
jopa viiden vuoden välein. Suku-
seuran sääntojä ajanmukaistettiin
muutenkin. Muutokset tehtiin su-
kuneuvoston työnä ja uudistettu
sääntöehdotus on Tampereen suku-
kokouksen esityslistalla jäsenistön
käsiteltävänä.

Sukuseuran sihteeriksi va-
littiin 2010 alkaen Matias Weck-
ström Helsingistä. Edellinen sih-
teerimme Seppo Pekkarinen siirtyi
seuramme sukututkimustehtäviin.
Seppo siirtä sukukirjojen tietoja
tietokoneelle sukututkimusohjel-

maan. Näin kirjojen tiedot saadaan
sähköiseen muotoon. Seppo on
siirtänyt tietokoneelle sukukirjas-
ta IV Keski-Suomen Pekkariset
Kinnula-Kivijärvi, 23 65 henkilöä.
Pohjois-Savon listalta hän on siir-
tänyt (sukukirja IV) Juurikkamä-
en Pekkariset, Holm/Honkalampi,
yhteensä 1750 nimeä. Seuraavana
siirtovuorossa ovat (sukukirja I!
Murtolahti, Räsälä-Kielua sekä
Pohjois-Karjala ja lisäosassa ole-
vat tiedot.

Valtaisesta työstä kiitokset
jo nyt Sepolle. Suuret kiitokset
myös viime kesän sukupäivien jär-
jestelytoimikunnalle. Rautalam-
milla oli hienot kesiipäivät!

Tapaamisiin Tampereella
Linkosuon Kuparisalissa 31.7. klo
12.00-16.00. Ohjelma ja ilmoit-
tautumisotrj eet löytyvät lehdestä.

Helsingissä 10.5.2010

louko Pekkarinen

Puheenjohtaja

§ukuseuran
pipol<ilpailu

Kudo tai virkkaa pipo,
materiaali vapaa.
Sarjoja on kaksi:

alle l2 v.ia yli l2 v.

Pipot
20r0

Tampereelle,
jossa ne ovat näytteillä.

Raati valitsee siellä
molemmista sarjoista

voittajan ja
palkitsee heidät.
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Minä kerron vähän Kinnulan
entisajan koulunkäynnistä ja suuta-
reista liikanimineen sekä siitä, kun
Armikin peäs viime näytöskappa-
leeseen. Ennehän on kulukenu Nie-
menkoulun linja Aho-Kurkelasta
Remeliin, että §11ä se on ollu pitkä
matka koulukkaille, etenki talavella.
Minä muistan, kun Kangas§läl-
tä ainakin Hakalasta, Lepistöstä ja
Kettulasta kuluki osa koulukkaista
Niemenkoululla. Lepinsalon Helvi
nauro ja toimitti, täällä Kaunistossa
asuessaan, että hän ol yötä Syrjäläs-
sä kouluaikana ja sano, että Sy{älän
Imma ol leikkisä mies. Myö ruveet-
tiin tekemää kiikkua tuppaa iltasella
ja Imma awsti meitä siinä kiikun te-
ossa. Ja totta se ol aika myöhä, kun
ruvettiin kiikkumaan, niin Vanha
Juna tul kammarista sanoen " Lopet-
tea se kiikkuminen j a äkki ä ja painua
petille!". Ja niihän myö lopetettiin.

Sillon kulettiin koulua omin
ewäin ja ominkulukuvälinein ja sii-
nä ei kulunu muut ku kengän pohjat.
Mutta sillo oltii siinä suhteessa rik-
kaampia ku nyt, et o1 suutaria joka
kylällä. Näillä suutareilla o1 omat
reviirialueet, jossa ne suutaroi. Ja
nämä suutarit ol arvostettuja virka-
miehiä, niille vietiin kammariin ruo-
kaki, kun taloväk söi tuvan puolella.
Näillä suutareillaki ol liikanimet:
Juho Puranen eli Isosuutar, o1 roteva,
kaksmetrinen mies. Se ol kova kesä-
si uistelemmaan, Onnelan Armashan
o1 vakituinen soutumies. Olhan se

vene vähä kulukenu pystyssä, mut-
ta Armaaltahan ol homma hoitunu.
Ja sitte vielä näistä liikanimistä o1

Peru-, Soloki-, Tupsu-, Pito-, Temu-
ja Könkösuutar. Sitte soan jäläkee o1

myös hyviä suutaria. Heinosen Leo-
nard, joka oli oikea nahkataiteilija.
Leonard pit kansalaisopistossa suu-
tarin kurssia monet wojet. Ja tekipä
serkkupojalle Amerikkaan pieksut,
jotka minä ja Jämbäckin Eero vietiin
männessämmö.

Sitte ol Torkin Ilimar liikani-
meltään Tyttösuutaq joka ol myös
kova kalamies. Mutta pohjalta para-

noo ku Kinnusten piimä. Ol semmo-
nen mies ja suutar, ku Pikku Paavo
ja Paavo ol mies soassa ja siviilissä,
vaikka ei liikoja huuellu. On tainnu
lähteä se sana, että "kaveria ei jäte-
tä" Paavon suusta, kun se ol hoivan-
nu vaikeasti haavottunutta Kinnulan
miestä turvaan. Olha niitä sefllmo-
siaki, joita sanottii rajasuutariksi
ja ne korjas vanhoja kenkiä. Mutta
nämä suutarit sai syyä tuvan puolel-
la talonväen kanssa.

Kyllä niistii vanhoista suuta-
reista Torkin Juho eli Perusuutar ol
suutarien kuningas. Minä muistan,
kun se ol meillä suutarina enne sotia
ja sinne tuppaan kerräänty naapuria
ja §länväkkeä. Kun Jussi iltasella
rupes pitämään kirkonmeininkiä, se

varotti että kahtoa häntä suuhu, kun
hän saarnoa. Kyllä sieltä akoilta tul
muutaki ku naurua, voa en tiiämitä
tul. Ei siellä televisiota tarvittu, eikä
kolehtia kerätfy, riemua riitti! Jussil-
la o1 luonnonlahjat näyttelemissee,
niin sano Storckin Vihtorikin.

Mutta männäänpä asiaan,
kun Armi peäs viime näytöskappa-
leesee, vaikka se koville otti. Elettii
sota-aikoa jaaka ol niukkoa. Juhlia
ei ollu muita, ku kuusjuhlat koulussa.
Meikäläisellä tahto olla huono tuuri
peästä näihi näytöksiin ja miel tek!
En tiijä vaikuttiko se, että minulla
ei ollu sitä ruskeata sarkapukua eikä
olokalaattoja puserossa. En tiijä,
mutta en syytä kettä, jos ei ollu Ar-
milla lahjoja. Sitte yhtenä joulukuun
alakä päivänä, ku koulu ol jo loppu,
opettaja sano, että ruvetaan harjot-
telemmaa näytöskappaletta. Opet-
taja sano niiffen nimet, jotka peäsöö
näyttelemmää ja herra tähe, siellä
sanottiin minun nimi!! Minusta tun-
tu het, että minä oon metriä pitempi!
Ja minä aattelin, että nyt minä näy-
tän Jäpärantalaisille, Aij asperräisil-
le, Kasasille ja Pösösille, mikä minä
oon miehiäni. Minä sanoi Eeno-vel-
jelle, että ku määt kottii, niin sano
että Armi peäs näytöskappaleeseen,
ettei se oo laiskassa eikäjälessäpäi.
Kun sielläkin välil1ä oltiin, kylläAi-

jaksen Niilo muistaa...
Opettaja lähti käymään tal-

lissa, sillä ol hyvä hevonen, Leila.
Opettaja käski meijä männä etteisee
jalottelemmaa siks aikoa, ku tulloo
takasi. Siinä etteise ovessa ol lasi
ja myö nähtii, ku opettaja tul. Sillä
ol ruskea hevoseloimi kainalossa ja
myö ihmeteltii mihi se tuota tarvih-
too. No, opettaja tul sisälle luokkaa
ja heitti sen loimen siihe korokkeelle,
missä ol harmooni ja opettajan pöy-
tä. Sitte se komenti meijät paikoillee
ja hän sanel nimet mitä ossoa kukin
esittää. Minun nimmeä ei sanottu ja
minäjo ehin aatella, ettäkäy ku enti-
sen pukin nainti.... jeä ens jouluun.
Sitten opettaja kahto sitä loimea ja
sano, että tässä näytöksessä tarvitaan
mätäs ja Armi saa ruveta mättiiäksi
tuonne loimen alle. Sieltä ei saanu
kuulua, ku hengitys ja vaikka tontut
kaato vettä kannusta piälle, niin piti
olla rauhassa. Ja niinhiin myö het
harjoteltiin. Minä olin semmosissa
pässin pökkimissä kamppeissa siel-
lä loimen alla. Sitten kun, minä tulin
kottiin, niin äiti §sy, että ootko sinä
ollu saunassa? Minä vastasin, että
ei, ku näytöskappaleessa, johon äiti
vastas, että koville on ottanu!! No,
niinhän myö harjoteltiin ahkerasti ja
sitten koitti se kuusjuhla. Se ol ilta-
sella ja voi sitä riemua!! Hevosilla
sillo kulettiin juhlisssa ja kulukuset
soi. Se o1 se yläluokka niin täynnä
väkkeä ja kaks kakluunia lämmitti,
että siellä ol kuuma! Sitte alako se

näytelrnä j a sen soa arvata, kun minä
olin siellä loimen alla tunnin verran,
niin siellä ne näyttelijän halut lähti!!
Ja seuraavan kerraha minä essiin-
nyi Yli-Lestin työväentalolla. Olin
jo aikuine mies. Rupesi soittamaan
maniskalla, niin ylleisön joukosta
kuulu, että soita taksi!

Ei muuta kuin Hauskaa Jou-
lua kaikille, jotka jaksaa tämän luk-
kea! Remontoidussa Asemakontto-
rin virkahuoneessa tämän kirjoitti
asemapäälikkö Armi Armas Pekka-
rinen

i-i:ir§ ffi
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Hyvä lehden lukija,

jos tunnet jonkun Pekkari-
sen, joka ei vielä ole liittynyt
sukuseuraamme ja joka mie-
lestäsi olisi sopiva uusijäsen,
niin annapa lehtemme hä-
nelle lainaksitai ilmoita hä-
net jollekin sukuneuvoston
jäsenelle.

Sukuseuraan voivat
liittyä kaikki isän tai äidin
puolelta Pekkarisesta pol-
veutuvat sekä ne henkilöt,
jotka ovat tai ovat olleet
naimisissa Pekkarisista pol-
veutuvan kanssa.

Uutena jäsenenä su-
kuseuraan mukaan tulo käy
maksamalla jäsenmaksun 1 0
euroa SP Optian tilille nro
460021-291 386. Tärkeää on
merkitä viestiosaan koko
nimi, osoite ja syntymäaika
ja sähköpostiosoite. Näi-
tä tietoja voidaan jatkossa
käyttää myös sukututki m u k-
ses5a.

Jäsenmaksun lisäksi
voit halutessasi tukea Pek-
karinen-lehden julkaisua va-
paaehtoisella kahden euron
tukimaksulla. Tässä tapauk-
sessa merkitään summaksi
12 euroa. Viitenumeroa ei
voi nyt käyttää, koska silloin
viestiosa ei ehkä tule perille.
iatkossa saat lehden posti-
tuksen yhteydessä maksula-
pun, jossa on oma viitenu-
merosi.

Kunniajäsenet:

Sukuneuvoston yhteystiedot
Puheeniohtaja:
Jouko Pekkarinen
Leivosentie 6
00730 Helsinki
0s0 5s7 9879
jouko.pekkari nen@saunalahti.f i

Varapuheenjohtaia:
Kauko Pekkarinen
Huopanankoskentie 70
43300 Kannonkoski
050 542 0462
kauko. pekkarinen@pp5. inet.f i

Sihteeri:
Matias Weckström
iatasalmentie 7 A
00830 Helsinki
09-789 506
0400 873 738
matias.weckstrom@kol umbus.fi

Taloudenhoitaja:
Marja-Li isa Pekkarinen
Tervassalontie 229
71310 Vehmersalmi
017-385 1187
040 573 4268
ma rja liisa. pekkarinen@n ic.fi

Jäsenet:
Raija-Liisa Flink
llonantie 1

79100 Leppävirta
0400 683 701
r-l.f I ink@dnainternet.net

Raija Fogelholm
Kallanranta 5-7 B 24
70100 Kuopio
040 550 2577
raija.fogel hol m@pp.i net.f i

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

Päätoimittaja
Kari Lajaste
Jakokunnantie 13 C
00660 Helsinki
050 050 0050
kari. lajaste@gmai l.com

Hanna-Kaisa Pekkarinen
Kalalammintie 191
43300 Kannonkopski
0s0 ss3 3098
han na. pekkarinen@vokotus.fi

Markku Pekkarinen
Pirttiläntie 9
44190 Parantala
040 735 2630
markku. pekk@gmai l.com

Olavi Pekkarinen
Saharisentie 15 C 5
40270 Palokka
0400 402 1 10
pekkarinen.olavi@el isanet.fi

Paavo Pekkarinen
Leenantie 3
43900 Kinnula
0400 947 981
paavo. pekkari nen@koti net.corn

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

Kirsi Suokas
Kekkolantie 15 G 21
40520 Jyväskylä
040 729 0443
kirsi_suokas@hotmai l.com

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

Helge Pekkarinen (t)

:liitlli"a=
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Kustaa oli kunnon mies. Hän
perusti vuonna 1779 tällä hetkellä
Pohjoismaiden suurimman sisämaa-
kaupungin nousevan teollisuuden tar-
peisiin. Siitä Tampere onkin saanut
leikkisästi nimen Manse.

Tammerkoski jakaa kaupun-
gin itä- ja länsiosaan, jotka Hämeen-
katu yhdistdä rattatieasemalta Hä-
meenpuistoon asti. Kunnon tampere-
lainen ei juuri asuinpuoltaan vaihda.
Minäkin olen asunut vain vuoden ti-
lapäisesti länsipuolella. Kaupunki on
laajentunut lähialueisiin pikku hiljaa.
Messu§lä liitettiin Tämpereeseen
1947, Aitolahti 1966 ja Teisko 1972.
Messu§län kohdalla sanottiin, että
liitos tapahtuu sitten kun rovasti Grön-
berg kuolee. Grönberg elija elija sa-
nanparreksi tuli "jos rovasti Grönberg
kuolee". Muutin vanhempieni kanssa
Messu§lään vuonna i956. Vanhan
kirkon (rakennettu 1 5 1 0-1 530) tienoo
kuuluu kiinteästi lapsuuteeni ja ko.
kirkossa olen soittanut monet parit
avioon kesäkanttorina.

Kesäisin Tampereella tapah-
tuu: on Pispalan Sottiisia ja Tampe-
reen Säveltä kuorokisoineen, torielä-
mä on vilkasta niin Tammelan- kuin
Laukontorillakin. Keskutorilla on eri-
laisia toritapahtumia ja markkinoita,
kukkaisviikkoja (heinäkuun lopussa)
ja sambakulkueita, mustaamakkaraa
ja mansikoita. Viime kesänä oli veto-
naulana maailmanpyörä.

Talvisin torit hiljenevät, mutta
eivät kokonaan. Joulutori vetää väkeä

j a y ittäjiä ympäri Pirkan maata. Viime
joulun alla paahdetut kastanjat saivat
väen liikkeelle. Tampereen ystär4yys-
kaupungista Essenistä tuli yrittalä
kastanjoineen ja myi kaiken alle aika-
yksikön.

Vuoden pimeimpään aikaan
tällä on Valoviikot. Hämeenkatua
ympäristöineen koristavat erilaiset
eläinhahmot ja muut kuviot. Meillä
ei ole Luciaa, mutta meillä on Valon-
neito, joka kiertää'sairaaloissa ja van-
hainkodeissa esiintymässä. Kukkais-
tyttö kesällä hoitaa samaa tehtävää.
Puoli prosenttia tamperelaisista puhuu
äidinkielenään ruotsia ja he valitsevat
oman Luciansa.

Heili voi löytyä Tammerkos-
kensillalla tai "Särkänniemeen, Sär-
känniemeen".

Käsitykseni tärkeimmistä näh-
tävyyksistä Tampereella

1. Messu§län vanha kirkko, Kivi-
kirkontie 2

2. Tuomiokirkko, keskustassa Lars
Sonck 1907, kirkko tunnettiin aiem-
min nimellä Johanneksen kirkko (lap-
sena kuulin sanan "Lumikkikirkko").
Googlettamalla löytyy kuvia upeista
Hugo Simbergin freskoista (Köyn-
nöksenkantajat, Haavoittunut enkeli,
Kuoleman puutarha, Paratiisin käär-
me pääholvin katossa) sekä upeista
lasimaalauksista. Toinen tunnettu tai-
teilija Magnus Enckell on maalannut
suuren alttaritaulun "Ylösnousemus".
3. Pyynikki-Pispala (linja-auto ei
pääse parhaimmille nä§mille)
4. Vanhat tehtaat kauppoineen ja
museoineen, esim. Vapriikki
5. Metso, pääkirjasto (Reimaja Rai-
li Pietilä, Pietilät ovat suunnitelleet
myös Kalevan kirkon, joka valmistui
1966 sekä Hervannan kirkon 1979)
6. Särkänniemi ja Sara Hildenin tai-
demuseo.

7. Keskuspaloasema on Viivi Lön-
nin suunnittelema ja edustaa kansal-
lisromanttista tyyliä kuten Tuomio-
kirkkokin.
8. Keskustorin vanha kirkko vuo-
delta 1825 on Carlo Bassin suunnit-
telema.

Eeva Kaarina Koskinen
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Pekkaristen sukupi keepa idat
Hinto l5 €/kpl + postikulut. Poitoio
myynnissö myös Tompereen sukuko-
kouksesso.

Vörivoihtoehdot: musto, volkoinen, pu-
noinen, royol sininen, hormoo melee
rottu, novy (tummonsininen),

Koot: S, M, L, XL, /rXL io /.XXL

Losten koot 128 cm io 140 cm, vö-
reinö punoinen io royol sininen (tilouk-
sesto myös muut vörit).

Tilouksen voit tehdö mm

söhköp.osti
morlolilso.

Myös Kinnulon 2008
sukukokouksen DVD+oltiointio
on sootovono hintoon l5 €/kpl
sisöltöen löhetyskulut.

Tiloukset Morkulto
puh. 040 735 2630 toi
morkku. pekk@gmo i l.com

llo osoitteesso:
pekkorinen@nic.fi
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Aaro Ollinpoika Pekkarinen

Aaro Leppävirta ll:n kannella laivan kapteenin kanssa Kuopion satamassa.

Ukilla oli Martan kertoman mu-
kaan tapana ldhted tutustumaan
kaupunkiin. Kun näiä matkoja
alkoi olla lähes päivittäin, niin ty-
tärtä alkoi kiinnostaa, että mitä se

isä oikein puuhailee. Niinpä Mart-
ta sitten kerran lähti seurailemaan
vaivihkaa isäänsä, että mihin hä-
nen tiensä oikein vie. Selvisihän
se, että Aaron matkan kohteena oli
eräs lauttasaarelainen kahvila. Kun
Martta meni myöhemmin vähän
utelemaan ukin retkisä, niin pai-
kan pitäjä alkaa kertoa ihmetellen,
että kukahan mahtaa olla se vähän
maalaisen oloinen ja savonmur-
retta puhuva mies, joka käy heil-
1ä joka päivä kahvilla. Kun mies
saa korvikekupposensa hän alkaa
siinä eloisasti ja toisten huomi-
osta nauttien kertoa ympärilleen
asettuneelle väelle tarinoita mm.
Suomen ja Helsingin historiasta,
jopa sellaisia asioita tietoja, joista
he eivät olleet ennen kuulleetkaan.
Mutta se Einari Korhosen johdolla
tehty varsinainen tutustumismatka
pääkaupunkiin onkin sitten toisen
jutun arvoinen.

Aaro, niin kuin monet
muutkin Pekkariset, harrasti mu-
siikkia. Hänellä oli hyvä lauluääni
ja lisäksi hän soitti viulua ja teki
myös omia pelimannisävellyk-
siä. Kun Aaron ja Johannan häitä
vietettiin, vei ukki nuorikkonsa
lattialle toisten tanssitettavaksi ja
alkoi itse soittaa omissa häissään.
Ukin vanhempi veli naapuritalon
Kieluan isäntä Riekko oli koti§-
länsä pyhäkoulunopettaja. Mafita
kertoi, että ohjelma meni mones-
ti niin, että Riekko hoiti koulusta
sen sanallisen osuuden ja Aaron
taas vastasi laulun johtamisesta.
Kun pyhäkoulua pidettiin Lammil-
la, meni Aaro virsiki{a kädessään
veljeään, raamatt;.t kainalossa tule-
vaa Riekkoa vastaan. Siellä aholla
sitten miehet päättiv ät pyhäkoulun
sen päiväisestä ohjelmasta niin lu-
kukappaleista kuin veisattavista
virsistä hyvässä velj eshengessä.

Kirkossa käytiin Kuopiossa
talvella hevoskyydillä ja kesäisin
kirkkoveneillä soutaen sekä myö-
hemmin myös matkustajalaivalla

Aaro Ollinpoika Pekkari-
nen Vehmersalmen Räsälän Lam-
mi.-talon isiintä s. 17.10.1874, k.
26.11.1949

Aaro oli Lammin talon
isännän herastuomari Olli Pekkari-
senja hänen vaimonsaAgatha Kle-
metint5rtär Räsäsen 1 l-lapsisesta
sisarussarjasta nuorin. Kansankou-
lun hän kävi Leppävirran Kurjalan
koulussa, sillä Vehmersalmella
äloitti ensimmäinen kansakoulu
toimintansa vasta syksyllä 1888.
Kun poika vanhempiensa mielestä
tuntui olevan hyväoppinen, hänet
lähettiin pyrkimään oppikouluun
Kuopion lyseoon. Pojan opintie ly-
seossa jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä
hän palasi kirkkoveneessä Kuopi-
osta kotiinsa ensimmäisen koulu-
päivän jälkeen. Kiinnostus uuden
oppimiseen ja kirjoihin ei häneltä
jäänyr siihen. Häntä kiinnosti mm.
Suomen historiaan liittyvät asi-
at. Siihen aikaan perimysjärjestys
maataloissa oli se, että talon isän-
nyys siirtyi yleensä talon vanhim-
malle pojalle. EhkäpäAaron sairas-
teluista johtuen katsottiin täIlä ker-
taa, ettd isännäksi sopii parhaiden
sisaruksista nuorin. Avioiduttuaan
Johanna Happosen kanssa puoli-
sot ryhtyivät hoitamaan taloa isän-
nän ja emännän ottein. Viljelyksiä
laajennettiin ja karjaa kasvatettiin.
Bisneksen tekoakaan ei Aaro vie-

rastanut. Hänen aikanaan uusittiin
tilan vesimylly uuteen uskoon. Täl-
löin rakennettiin Aaron pojan Ju-
hon suunnittelemana Sotkujokeen
betoninen vesipato turbiineineen.
Turbiinista sai käyttövoimansa
myllyn lisäksi sirkkelisaha ja pä-
rehöylä. Aaron taloudenhoitoon
liittyvät taipumukset nä§ivät mm.
kiinteistöjen hankintoina, mutta
joskus myös naapureita auttavina
toimina. Aaro oli mennyt erään
kuopiolaisen liikemiestuttunsa
lainan takaajaksi. Yrittiijän ajau-
duttua myöheinmin konkurssiin,
hän joutui takaajana maksamaan
erääntyneen velan. Kuitenkin hä-
nen onnistui saada yrittäjän jäljelle
jääneestä omaisuudesta takuittensa
vastineeksi moottorivene. Vaikka
isokokoinen vene ei kovin meri-
kelpoinen ollutkaan, tekivät sillä
Aaron pojat Aukusti, Lauri ja Juho
vuonna 1932 matkan Viipurin asti
maatalousnäyttelyyn..

Ulkomailla ukkini ei kos-
kaan käynyt, mutta kotimaassa hän
matkusteli. Mm. Itä-Suomen kau-
pungit Viipuri ja Käkisalmi tulivat
tutuiksi hänen matkoillaan. Helsin-
kiin hän perehtyi nuorimman t5rttä-
rensä Martan muutettua Helsingin
Lauttasaareen jatkosodan aikana.
Hyvänä oppaana näillä Helsingin
matkoilla oli usein Aaron serkun
Aunen aviomies Einari Korhonen.
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20 kilometrin matkan yli Kallave-
den selän. Lammin-talolla oli oma
9-hankainen kirkkovene ja lisäksi
talo oli osakkaana Män yhteisessä
I 0-hankaisessa veneessä. Kirkko-
veneet alkoivat väistyä, kun laiva-
liikenne alkoi 1880-1uvun lopulla
Kallavedellä. Räsälänlahdessa lii-
keruröi mm. höyrylaivat Kalervo ja
Leppävirta II. Suhtautuminen kris-
tillisyyteen ilmeni hänen toimis-
saan eri tavoilla. Kirkossa käynti-
kään ei ollut mikään läpihuu§ut-
tu. Esimerkkinä voi mainita hänen
valmistautumisensa Pitkänperj an-
tain ehtoollisjumalanpalvelukseen
ja kirkkomatkalle lähtöön. Meidiin
lastenlastenkin mielestä muuttui
silloin yleensä leikkiä laskeskeleva
ukkimme hyvin hiljaiseksi ja mie-
tiskeleväksi. Hän ei syönyt edes
aamiaista ennen kirkkoon lähtöä.
Vasta kirkosta palattuaan hän oli
jälleen entisensä. Silti hän ei ollut
ahdasmielinen näissäkiiän kysy-
myksissä, vaan saattoi joskus kau-
punkimatkoillaan käydii tuttuj ensa
kanssa ravintolassakin ja katsella
elämää siltäkin puolelta.

Kun vuonna 1920 valmistui

Vehmersalmelle oma kirkko, lyhe-
ni kirkkomatka vähän yli §mme-
neen kilometriin. Yleisradion alet-
tua lähettää sunnuntaisin Kuopion
keskiaaltoaseman kautta jumalan-
palveluksia Kuopion tuomiokir-
kosta, oli ukilla tapana kuunnella
ne kotona. Jumalanpalveluksen
alkana piti kaikkien, myös lasten,
hiljentyä kuuntelemaan radiota
tai ainakin olla muutoin siivosti
ja hillitysti. Kuvio eteni niin, että
ukki ki{oitti virsiki{antai Savon
Sanomien nurkkaan muistiin vei-
sattavat virret. Ne hän myös itse
lauloi radioseurakunnan mukana.
Minulle erityisesti on jäänyt mie-
leen eräs kesäinen sunnuntainen
aamupäivä. Meille oli tullut §län
poikia ja kuinkas muuten välähti
jollekin, etfä mennäänpä solan var-
ressa olevaan heinälatoon korttia
pelaamaan. Niin sitä lähettiin jou-
kolla latoon ja aloitettiin korttipeli
muistaakseni §lläkin vain Mustil-
la Pekoilla. Kun poikajoukko oli
koolla, niin ääntähän siinä tieten-
kin syntyi. Hetken päästä kuitenkin
tapahtui pikainen ohjelman muu-
tos, kun ukki oli kuullut ilmeisesti

avonaisen ikkunan kautta hälinää.
Niinpä hän tuli vistin rappusille
selvittämään hälinän syytä ja huusi
sitten kuuluvalla pelimannimiehen
äänellä, että ollaanko siellä lados-
sa pyhänä kortilla ja vielä kirkon-
meininkiaikaan. Me pojat emme
tarvinneet kahta käs§ä siirtyä
muihin maisemiin ja korttipelikin
taisi unohtua itse kultakin - ainakin
vähäksi aikaa.

Aaro sai syyskuussal949
vaikean sairauskohtauksen, mistä
hän ei enää toipunut. Muutaman
kuukauden jälkeen hän menehtyi
kotonaan ja saatettiin parin viikon
päästä viimeiselle leposijalleen
Vehmersalmen kirkkom aaharrr.

Olavi Pekkarinen

Lähteet:
1. Aaron tyttären Martta Laitisen
(os. Pekkarinen) haastattelut
2. Lauri Pekkarisen kirjoitus
"Tietoja Peltolammin tilan, Veh-
mersalmi Räsälä RN:o 17 vaiheis-
ta" 10.12.1992
3. Esko Kähkönen: "Eräsijoista
ny§iseksi Vehmersalmeksi" Veh-
mersalmen kotiseutuyhdistys I 968

Veljeni pyynnöstä lupau-
duin tekemään uudet kotisivut
sukuseurallemme. Pidän sitä kun-
niatehtävänä. Olenhan äitini puo-
lelta Pekkarisia, joten kuulun ta-
vallaan porukkaan.

Kotisivujen teko on kivaa ja
haastavaa. Se on kuin piirtämistä,
mutta ilman §nää ja paperia.

Saatuani ensimmäisen tie-
tokoneeni joskus vr.lonna 1994,
mietin mitä muuta kun laskujen

maksamista sillä voisi tehdä. Oli-
han se silloin minulle ihan outo
kapistus.

Koneessa oli erilaisia oh-
jelmia joiden sielunelämää en
ymmärtänyt lainkaan. Rohkenin
kuitenkin tutkailla niitä hiukan
toivoen, että jostakin olisi jopa
hyötyä. Löysin sieltä otrjelman
kotisivujen tekoa varten ja siitä
se sitten alkoi. Varovasti ja hitaas-
ti edeten sivuja alkoi valmistua.

Alkuvaikeuksien jälkeen hankin
uuden ohjelman ja tästä se kim-
moke oikein todella syntyi. Tein
monille ystiivilleni kotisivuja ja
joskus olin ihan ylpeäkin aikaan-
saannoksistani.

Mikähän oli vaikeinta? Eh-
kä eniten tuotti tuskaa ja harmia si-
vujen siirto palvelimelle. Yarmaan
olisi pitänyt käydä jossakin opissa,
mutta kotiopettajaa en hakemalla-
kaan löytåinyt. Kaikki oli opittava
kantapään kautta. Jopa uusi sanas-
tokin oli opittava. Sujuihan se niin-
kin.

Koska kotisivujen tekemi-
nen on myös luovaa suunnittelu-
työtä ovat ne "oman näköisiäni".
Jos ja kun syntyy toiveita tai ide-
oita sivuista, niin hyvin mielelläni
otan niitä vastaan ja yritän toteut-
taa ne mikäli §kenen.
Minut tavoittaa:
arureliceder@gmail. com
tai 040-510 1724.

fY on

Sauräen lorvat li:tyå {ait*i ;s§1 Hi åidir p!oleliä PekEr sesh cJrvs!turål. ss(å le tn( ol. tolka
o)äl ia olai d:eelnalfl;s:9§a pell€nsesh pol'.ertu,/ar ;{äns3a.

Kuka ja mitä kotisivujen takana

§
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Keittokiria
"mumJTlo-
energialla"

Vehmersalmen emännät te-
kivät haaveilemastaan hankkeesta
totta. He keräsivät talteen hyväksi
havaitsemiaan reseptejä ja kokosi-
vat niistä "Helepolla hywee" -keit-
toki{an. Alku kirjalle lähti muu-
tama vuosi sitten Vehmersalmen
Lions ladyjen parista. Tarkoitus oli
toteuttaa vain reseptivihkonen hy-
vistä ohjeista. Asiasta kiinnostuivat
kuitenkin Vehmersalmen Kotiseu-
tuyhdistys ja Maa- ja kotitalous-
naiset, haluttiinkin tehdä kerralla
kunnon ki{a! Perustettiin toimi-
kunta, johon tulivat Lions ladyista
Mat'a-Liisa Pekkarinen, Maa-ja
kotitalousnaisista Hilkka Pekkari-
nen, Kotiseutuyhdistyksestä Anne-
li Taipale ja Helvi Miettinen. Vetä-
jäksi valittiin FL Täina Huuhtanen,
hänellä kun oli jo kokemusta te-
kemistään §läkirjoista ja omista-
kin teoksista. Vuoden 2008 aika-
na reseptejä ja valokuvia koottiin
vehmersalmelaisilta. Alkuvuonna
2009 toimikunta istui koolla useita
kertoja järjestellen materiaalia jul-
kaisukuntoon. Taittajaksi saimme
asiastamme innostuneen opiskeli-
jan Anne Stoltin, hän teki gradu-
työnsä kirjan taittamisesta. Loppu-
kesällä 2009 l<t1a meni painoon.
Ki{amme hieno julkaisupäivä oli
1. lokakuuta 2009. Kirjassa on 17 3
reseptiä, paljon kalaruokia, kuten
Vehmersalmella käytetään. Liha-,
riista-, sieni- ja kasvisruokia sekä-
leivontaolrjeita. Leivänteko sujuu
kirj an ohj eilla vasta-alkajiltakin!

Runsaalla kuvituksella ja
sananparsilla kirjaan on saatu lup-
sakka ilme. Tärpe et ja raaka-aineet
ovat kotoisia, lähiruoka-ajatusta
on toteutettu. Savon Sanomat lehti
kirj oitti 5. 1 0.2009 : "Vehmersalme-
laisten keittokirja on topakkuuden
tulos." Yhteistyö onvoimaa, olem-
me ylpeitä kirjastamme!

Ensimmäinen painos oli
300 kappaletta, mutta suuren §-
synnän vuoksi jouduttiin ottamaan

heti 200 kappaleen lisäpainos. Ne-
kin myytiin loppuun, taas uusi tila-
us. Puolessavuodessa myytiin 600
kappaletta, menekki yllättätti te-
kijät täysin. Lisää tilataan tarpeen
mukaan. Alun perin itsellemme,
lapsillemme ja lastenlapsillemme
tarkoitettu opas helppoon ruoan-
valmistukseen on saavuttanut in-
nostuneen vastaanoton ruoanlai-
tosta kiinnostuneilta, miehiltäkin,
Vehmersalmella ja Kuopion ym-
päristöpitäjissäkin. Ompa sitä jo
tilattu ympäri Suomenmaan. Siitä
tuli suosittu lahjakirja.

Kannen kuvan ruoka-oh-
jeen, "Körpäkkä", tarpeet kuvasi
Marja-Liisa Pekkarinen ja suunnit-
teliAnne Stolt.

Körpäkkä
2 sipulia
I pak. pekonia
lkg. haukifiettä
(fileroinnin jälkeen pidä hetki pa-
kastimessa niin on helpompi tehdä
ohuita lastuja)
suolaa maun mukaan
(pekoni antaa suolaa)

Silputtu pekoni ja sipuli paistetaan
pannulla tai muurikalla (kesäkeit-
tiössä). Lisätään ohuiksi lastuiksi
leikattu nahaton haukifilee. Sekoi-
tetaan ja annetaan muhia hetken.
Maista suola. Lisäkkeenä ruislei-
pää ja eikun syömään!

Ohje hla rja-Liisa Pekkari nen

"Helpolla hyvvee" -työryhmä keskustelemassa kirjan kuvituksesta heinäkuusn
2009. Kuvassa vasemmalta lvlarja-Liisa Pekkarinen, Taina Huuhtanen, Anneli
Taipale, Hilkka Pekkarinen ja Helvi lrliettinen. Kuva Hannu Lintunen
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Citykaneja lgz0-luvul Ia Räsälänlahdessa
Citykanit ovat olleet vii-

me aikoina olleet puheen aiheina
pääkaupunkiseudulla j a erityisesti
Helsingissä mm. istutuksille aihe-
uttamien vahinkojen vuoksi. Tätini
lappeenrantalaisen Martta Laitisen
arkistoista on löytynyt valokuva,
joka kertoo, että on niitä "Cityka-
neja" ollut, tosin vähän pienemmis-
sä puitteissa jo 1920-lur,un lopulla
Vehmersalmen Räsänlahdessakin.

Martan syntymäkodin
Lammin-talon väki oli kiinnostu-
nut kaikenlaisesta uuden kehitte-
lystä. Sisaruksista erityisesti Juho
oli kekseliäs ja muutenkin käteviä
käsistään. Hän mm. suunnitteli ja
rakensi viljankuir.aajan, jota esi-
teltiin fllm. \uonra 1932 Viipurin
maatalousnä1tte1yssä. Kuivaajalle
myönnettiin mvös patentti. Talon
pojat olivat kuulleet jostakin ka-
nien kasvatuksesta ja että turkis-
eläinten tarhauksesta voisi saada
hyvän lisärulon mahdollisuuden.
Miehet pistivät ruumasta toimeen
ja hankkivat kaneja ja ryhtyivät
niitä kasvattamaan talon vanhassa
pajarakennuksessa. Kaninkasvatus
oli siihen aikaan aivan uutta niillä
kylillä ja se herätti ihmisten kiin-
nostusta laaj emmaltakin. Erityises-
ti lapset olivat uteliaita näkemään
näitä kesyjä jäniksiä. Kerran taas
oli Lammille rullut §län tyttöjä ja
poikia. Nämä olir.at pyläneet Mar-

tuuliin. Martta kertoi, että §llähän
siinä sitten alkoi syyllisten metsäs-
tys, mutta ei häntä eikä muitakaan
siitä vahingosta varsinaisesti saatu
koskaan tilille.

Juttu ei kuitenkaan loppu-
nut vielä siihen. Kun tuli seuraava
talvi, suojasi moni Räsälänlahden
metsämies päätään talven viimo-
ja vastaan mustalla kanihatulla, ja
siihen vasta päättyi ainakin sillä
kertaa Räsälänlahden citykanien
tanna.
Olavi Pekkarinen

Takarivissä toinen oikealta on Lammin pojista Lauri, joka oli sukuseuran pe-
ru;laja- ja kunniajäsen. Kuvasta päätellen se on ilmöisesti käyty otattamässa
or kei n valokuvaamossa Kuopiossa.

Tapahtui Riihimäellä luulta-
vasti vuonna 1943, kun äitini Eine
oli saanut työpaikan sieltiija hänen
vanhempansa Selma ja Emil olivat
muuttaneet Riihimäelle srttärensä
perässä, että isoisäni oli tulossa ju-
nalla töistä Helsingistä "pienessä
sievässä" ja samalla junalla itse
Marski myös. Yhtäkkiä meidän
Emil oli huomaamattaan joutunut

Eeva Kaarina Koskinen

Marskin kunniakujaan. Ei muuta
kuin eteenpäin ja "hunööriä" teh-
den molemmille sivuille. Sotapoi-
kia olisi naurattanut. Ei parantunut
nauraa, sillä Marski käveli perässä.
Emil huomasi tilanteen myös, mut-
ta jatkoi, koska kunniakujasta ei
ollut ulospääsyä. Ilmeisesti Marski
oli tarkastuskäynnille tulossa Rii-
himäen varuskuntaan.

Kaksi

talta, ettd hän lähtisi näyttämään
heille näitä söpöjä eläimiä. Niinpä
sitä lähdettiin kaneja katselemaan.
Mutta kuinka ollakaan, kun eli-
kot oli katseltu ja tuli poislähdön
aika, eivät l0 vuoden kahta puolta
olevat lapset onnistuneet kunnolla
sulkemaan kanikoppien ovia, ja
siitähän ei hyvä seurannut. Kun ka-
nien ruokkijat saapuivat seuraåvan
kerran syöttämään'hoidokkejaan,
ei navetassa nä§nyt jälkeäkään
niistä. Ne olivat kadonneet taivaan

Sukuseuramme kotisivut ia
niiden sijoituspaikka ovat
varmistumassa juuri leh-
den painoon mennessä, io-
ten on käytettävä tilapäistä
osoitetta, joka on:
http://www. kol um bus.f i/

-kp3075/pekkarinen/
Osoitteen tilde-merkka u -n
Iöytyy oikeanpuolisen alt-
näppäimen ja ^-merkin yh-
distelmällä. Kerran kirioi-
tettuna voi sen laittaa suo-
sikkisivuihin.

a.
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Yöt, priiveit vaihtuvat nriin.
Niin tyynin kuin myrslg,sriin
vaeltaa tuulet. Luulet ihminen,
ettri aika taika ikuinen on.

Aika ihmisen vrihenee,
ja vaikka raika loppuukin,
jriri ikivuosia aikaa sittenkin

r ri htihin, pi lvi h in. ta iva i si i n.

Ihmisen eldmdn aika
valuujoka hetki kuin hiekka
v anhanaikais es s a aj anmittari s s a. Minne
se sitten valuu,valuuko se hiekkaan?

Trimri us einkin l«irs imys ten aikapanee
meidrit uskomaan,
ettti meidrin ihmisten eltimtin
aika valuu hiekkaan,
kuten on jo vuosituhansia
tehnyt ennen meitci.

Ihmin en ra kentaa it s ellen s ri
mahtavia laitteita,
kiv i muurej a, p a I ats ej a,
p ats ait a j a muis tomerkkej ri.

Ihminen leikkii suurta leikkiii,
rakentaa, ja hrivittriri sodalla

- ja mitd nrilqNdd on jriljellä,
sitti ajan tuulet valuttavat hiekkaan.

Oi ihminen! Kuinka sind tahtoisit usein,
ettri saisit ekiti vuosituhannet
tai miljoonat, viekipti nuorna.

Kun onhi hymyilee,
tahdot haaveesi pilvien pririlki purjehtaa.
Juuri silloin toivot,
ettri aika unohtuisi kohdallas
mittaamasta sinulle itseritin

ia ititttiisi sinut juuri siihen hetkeen,
j onka tunnet ikieltimdsi arvoiseksi.

Mutta niinhiin se osamme on,
oomme joka hetki ajan kanssa kahleissa,
matkalla s en ajorattaissa.

Ehl«i koskaan ei sen kanssa
tutuiksi tull(t
elinaikanamme aj e lu I la
nri i I I d rei s s urat t ahi I I a
ajoteillri mutkaisilla, kaarteisilla.

Entii sitten

- hajoaako, vajoaako kaikki
saippuakuplan lailla
pilviin, jotka etenevrit edestakaisin, kuin
etsien jotakin,
tai meren syliin ainiaal<si viimein
kadoten?

Vesi sen yllci hiljaa tai vaahdoten
aaltoilee
kaiken trimrin silloin alleen peittcien.
Vesi, joka kihes aina levotonna liikehtii,
hetkisen levossa onvain' 

Lassi pekkarinen

Lassi Kusti
1,. Pekkarinen

.,','' in memoriam

lVurtolahden Pekkarisiin kuuluva Lassi (oskus Lauriksikin kutsuttu) Pek-
karinen nukkui hiljaa pois 96-vuotiaana Siilinjärven terveyskeskuksen vuo-
deosastolla 6.1 1 .2009.

Lassi syntyi 23.7.1913 Kuopiossa lapsuudenkodin ollessa silloisen Muu-
ruveden tVurtolahdessa sijaitseva Rouhiala. Kansakoulun ja sen jälkeisen
opintokerhon Lassi kävi kotikylällä, ja kuusitoistavuotiaana hän meni Poh-
jois-Savon kansanopistoon. Hän oli kuormasto- ja eläinlääkintäaliupseeri-
koulussa Käkisalmessa ja Viipurissa vuosina 1934-35. Sotilasarvoltaan hän
oli kersantti.

Lassi avioitui vuoden 1937 alussa rantasalmelaisen lVlaria os. Heiskasen
kanssa. Nuori perhe asettui asumaan Rouhialan vierestä ostetulle Koiralah-
den tilalle vähän ennen talvisotaa.

Talvisodan aikana Lassi toimi monenlaisissa tehtävissä: sodan alkaessa
komppanian päällikkönäki n Kuopiossa vähä n aikaa, ri ntamal la Kannaksella
Summan ja Viipurin alueella JR67:ssä kuormaston päällikkönä ja monen-
laisilla, vaarallisillakin erityiskomennuksilla. Jatkosodassa hän oli Äänislin-
nassa kenttäsairaala viidentoista huoltopäällikkönä. Hänen vastuullaan oli
kenttäsairaalan ja'koko sen kaupunginosan vesihuolto. Hän suunnitteli ja
teki kalusteita hammaslääkärille ja muihin huoneisiin ja rakensi apumiesten
kanssa kolme saunaa.

Sodan jälkeen kotona maatilalla oli yllin kyllin työtä. Perheeseen syntyi
yhteensä viisi lasta. Lassi ja lVlaija olivat innokkaasti mukana tVurtolahden
yhteisissä harrastus- ja kehittämistoiminnoissa. Koiralahdessa kokoonnut-
tiip usein kulttuurin merkeissä. Lassi oli mm. Saramäen tiehankkeen puu-
hamiehenä ja sähkö- ja puhelinlinjojen hankinnassa.

Viimeisinä vuosikymmeninään Lassi asui v. 1972 rakentamassaan oma-
kotitalossa Siilinjärvellä. Sairaus vei elämänkumppanin vuonna 1992. Siilin-
järvelläkin Lassi on toiminut vielä vanhoilla päivillään vireästi monissa rien-
noissa, kuten kuoroissa, ystäväpalvelussa ja vanhustenkerhoissa. Viimeisen
vuoden Lassi asusti Risuharjun palvelutalossa.

Lassin henkinen rikkaus ja tuotteliaisuus ovat tunnettuja. Niin kansan-
opistossa, harrastusseuroissa kuin armeijassa ja sotataretkilläkin hän on va-
paa-aikana viihdyttänyt muita puheillaan ja musiikillaan. Äänislinnassa jat-
kosodan aikana hän järjesti ohjelmaa eri tilaisuuksiin ja esiintyi Aunuksen
radiossakin. Vielä 92-vuotiaana hän kirjoitti päiväkirjaa, mutta sitten näön
huononeminen esti sen. Laulu on ollut hänelle tärkeä elämänvoima. tr/yös
Koiralahden luonto on ollut virkistyksen ja inspiraation lähde. Hän on jät-
tänyt meille suunnattoman aa rteen I ukemattomissa runoissaan, kertom uk-
sissaan ja äänitteissään.

A/l a r ketta Pekka ri n en - Ko u ki

;e'
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Äidinaitini Selma Sigrid
Holopainen kertoi tarinoita Viipu-
rista, kuinka hän ja isoisäni Emil
löysivät toisensa. Se oli rakkautta
ja katseiden kohtaamista Pelastus-
armeijan tilaisuudessa. Tirleva iso-
isäni soitti tuolloin es-kornettia ja
mummoni tykkäsi kuunnella mu-
siikkia. Kuulinjuuri syyskuun alus-
sa opettajien kokouksessa trumpe-
tinsoiton opettajalta, että ko. soitin
on puhallinorkesterissa se kaikkein
vaativin, koska es-kornetin stem-
ma kuuluu muiden ylitse korkeim-
pana. (Joka päivä voi oppia jotain
uutta-sanontani sai tuosta tiedosta
uuttapotkua.) Selma ja Emil aloit-
tlat 15.3.1918 avioon johtavan
seurustelun. Aika oii haasteellista.
Kiitos Emilin Katri-äidin kirj eiden
Räsälän Lammin talon "pääma-
jaan" ja sieltii Viipuriin isoisäni
säilyi hengissä. 1919 mummoni
synnytti 6rtön, Elman, joka kuoli
puolivuotiaana t»pilliseen savo-
laisten sairauteen. suolisolmuun.
Siihen aikaan ei tiedetry hoitomuo-
toa eli suolet oikenevat, kun lasta
riiputtaa ylösalaisin. Äitini, Einen
syntymä 1921 helpotti kuoleman
tuottanutta tuskaa. Isomummoni

Aidin isa Emil Holopainen, Katri Sofia
Pekkarisen poika. Kuvattu Viipurissa
n. vuonna 1917. Emil antoi tämän
kuvan pienenä pahvitaustaisena iso-
äidilleni Selma Sigridille seurustelun
alkumetreillä.

Katri siirtyi ikuisuuteen, kun äitini
oli kansakoulussa alaluokilla.

Tein kesäisin yhdessä van-
hempieni Einen ja Eino Ilmarin
kanssa automatkoja ympäri Suo-
mea. Joskus 60-1uvun alussa poik-
ke simme muutamaksi tunniksiVeh-
mersalmelle ja etsimme Lammin
talon. Ystävällinen isäntäpari otti
meidät vastaan. Jos olen ymmär-
tänyt oikein, niin isäntänä oli tuol-
loin 1948 kuolleen isoisäni serkku.
(Kertokaa, jos olen väärässä.) Aiti-
ni oli sota-aTkana ollut siellä tätin-
sä ja tämän miehen kanssa. Siihen
aikaan laiva tuli Pekkaristen laitu-
riinja saaressa oli hevonen, jonka
lähtökäs§ oli sana HALLELUJA!
(Juhani Pekkarisen isän hevonen,
kuulin sukukokouksessa vuonna
2003.) Tuon käynnin jälkeen äiti
sanoi, että isäntä on ihan Emil-pap-
pasi näköinen. Myös eräästä suvun
julkkiksesta äiti on sanonut samaa.
En ehtinyt nähdä omaa pappaani,
sillä hän kuoli ennen syntymääni.
Meillä olisi ollut paljon yhteistä.
Onhan Räsälän sukuhaara tunnettu
musikaalisuudestaan.

Halu löytää oma suku oli
suuri. En vain tiennyt kehen ottaa

Selma Sigrid, Emil ja Eine Holopai-
nen, 1921 syntynyt äitini on noin B-
9-vuotias, Viipuri

My Way eli kuinka löysin sukuni Eeva Kaarina Koskinen

yhteyttä. Onneni kääntyi kesällä
2002, kun rakas ystäväni ja opis-
kelukaverini Annikki tuli käymään
Itävallasta koti-Suomeen. Hän oli
etsinyt omia juuriaan netin kaut-
ta. Sieltähän sitii löytää, Annu sa-
noi. Etsimme ja löysimme. Laitoin
muistaakseni ki{een Seppo Pekka-
riselle Lammin talon kuvan kera ja
oma suku löytyi. Yllätykseni oli to-
della suuri, kun selvisi, että meitä
onNIIN PALJON: kolme sukuhaa-
raa ja monen monta "pikkuoksaa".
Tuntui hyvältä olla mukana ensim-
mäisessä sul<ukokouksessa kesällä
2003 Kuopiossa, jossa veneessä
tutustuin ensimmäisenä Juhaniin
ja Marja-Liisaan ja kokouspaikan
pihalla minut yllätti suloisesti Mai-
ja Pekkarinen, joka sanoi minulle:
"Oletko sinä Katrin jälkeläisiä?"
Olinhan minä. Rakas Maija oli
pikku§rttönä nähnyt isomummo-
ni. Minut "niitattiin" lämpimästi
sukuun. Haluankin lähettåä kiitok-
seni ja sydänlämpöiset terveiseni
Maijalle. Samalla toivotan kaikki
rakkaat sukulaiset lämpimästi ter-
vetulleiksi kotikaupunkiini Tampe-
reelle, jossa olen asunut kaksivuo-
tiaasta lähtien.

Kihlapari Eine Holopainen ja Eino ll-
mari Koskinen 24.12 1945. Kuvan on
ottanut Arvo Salo.
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Eine Koskinen kesällä 2009

:,§.

Keväällä 1969 isän ottama kuva juhlapäi-
vä n ä tr/l essu ky I ä n se u ra k u n tata I o ssa, kod i s-
samme.

Emi[ Eine ja Selma Sigrid Holopainen Kai-
sa-tädin pihalla Lappeenrannassa. Vuotta
en osaa sanoa eikä äiti muista, mutta en-
nen sotia he möivät talon, muuttuvat Sor-
tavalaan ja palasivat takaisin Viipuriin, josta
sitten lähtivät evakkoon. Sortavalan kirkon-
kirjat ovat tallella, joten sieltä heidät voi
löytää. Aidin isonsiskon Elman syntymästä
ja kuolemasta puolivuotiaana ei ole doku-
menttia. (Tämä kuva on otettu Lappeen-
rannassa, kun äiti vanhempineen oli siellä
aluksi sotaa paossa. Lappeenrannassa asui
äidinäidin sisar perheineen. Perheen kuva-
albumit jäivät sodan jalkoihin kuten muukin
omaisuus. Viipurin aikaiset kuvat on saatu
su ku I a i si lta ja ystävi ltä.)

Eeva Kaarina Koskinen 1v 7kk kuvattuna
Riihimäellä 1950. Kädessä "lrlatti". Ku-
vaaja luultavimmin Arvo Salo.

;s'V

Kuva opetustilanteesf4 oppilaani nimeä en
muista. Kuvauspaikkana entinen kotitaloni
seurakuntasali. Kuvaaja on silloisen Kirk-
kosanomat-lehden toimittaja. Vuosi luulta-
vimmin 1982 tai 1983.

Eine Holopainen siirtyi Helsingin kautta Rii-
himäelle ja hänen vanhempansa muuttivat
sinne perässä. Kuva on otettu huhtikuus-
sa 1943. Aiti sai paikan kemikalioliikkeen
hoitajana, koska hänellä oli apteekkitaus-
taa Punaisenlähteen torin apteekista Vii-
purissa.

r

4§e. *

Eine Holopainen 1 6-vuotiaana
9.4. 1 93 7 ri ppikuvassaan.

t
\
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75-vuotta

minuakin.
lsä harrasti
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Kulut
Arkistovuokralkirj anpito

Pankkipal velut /pankki si i r.

Postipalvelut

Kokouskulut

Huomionosoitukset

Ohjelmapäivitykset

Sukututkimustyöhön

Matkakulut sukukokous

Muut menot

Pekkarinen-lehti
Thotot

Tirkimaksut

Kulut
Painatus

Varainhankinta
Tuotot
Jäsenmaksut

Arpajaiset

Korkohrlot
Avustukset
(Kinnulan kunta)

Tulot
Menot
Yli/alijäämä

219,60

30,00

210,44

220,00

30,00

220,00

Talousarvioehdotus vuodel le 201 0

Varsinainentoiminta 2009

Tuotot
Tarvikemyyntituotot 553,00

SUKUSEURA PEKKARINEN RY. VUOSIKOKOUS
Rautalammin koulukeskus Koulutie 14,8.8.2009 klo 13.00 Läsnä 45 henkeä (osal-

listujaluettelo liitteenä)

1. Kokouksen avaus

Sukuseuran puheenjohtaja louko Pekkarinen avasi kokouksen. Ja toivotti kokous-

väen lämpimästi tervetulleiksi Rautalammille. Puheenjohtaja luki 3O-vuotis onnitte-
lukortin kokousväelle.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Pekkarinen ja pöytäkirjan pitäjäksi

Seppo Pekkarinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi (2) valittiin lvlatti Weckström ja Jaana

Weckström Helsingistä ja nimettiin heidät toimimaan tarvittaessa myös ääntenlas-

kijoina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että seuran sääntöjen mukaisesti kokouksesta on ilmoitettu jäsenille sa-

nomalehdessä (Pekkarinen-lehdessä) vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. To-

dettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esitysliitan mukainen työjärjestys.

5. Toimintakertomus vuodelta 2008

Todettiin toimintakertomuksen puuttuvan asiakirjoista. Sihteeri toimittaa toiminta-
kertomuksen jälkikäteen kaikille, halukkaille postitse. Toimintakertomus julkaistaan

myös seuraavassa Pekkarinen-lehdessä

5. Tilit vuodelta 2008

Rahastonhoitaja Marja-Liisa Pekkarinen esitteli vuoden 2008 tilinpäätöksen ja ta-
seen. Tilinpäätöksen mukainen ylijäämä oli n. 1691,27 euroa.

7. Ti I i ntarkastuskertomus

Sihteeri luki tilitarkastuskertomuksen.

8. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Päätetti in myöntää vastuuvapaus til ivelvoll isil le.

9. Toimintasuunnitelma vuodetle 20Ö9

Hyväksyttiin sukuneuvoston esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2009. (Liittee-

nä).

10. Talousarvio vuodelle 2010

Hyväksyttiin sukuneuvoston esitys talousarvioksi vuodelle 2010. (Liitteenä).

11. Sukuneuvoston jäsenten valinta vuosille 2009-2011

Helena Pekkarinen-Väkeväinen on ilmoittanut luopuvansa neuvoston jäsenyydestä

henkilökohtaisiin syihin vedoten. Erovuorossa olevat Hanna-Kaisa Pekkarinen, Kirsi

Suokas, Raija-Liisa Flink ja Raija Fogelholm jatkavat.

12. Tilintarkastajien valinta vuodelle 2009

Valittiin yksimielisesti tilintarkastajiksi Juha Pekkarinen Kempeleeltä ja Ville Pekka-

rinen Vehmersalmelta sekä varalla Viljo K. Pekkarinen Kuopiosta ja Helvi Koistinen

Siilinjärveltä

13. Jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2010

Hyväksyttiin yksimielisesti sukuneuvoston esitys: 10 €{äsen/vuosi, lisäksi vapaaeh-

toinen kannatusmaksu 2 e/lehti.

14. Sukuneuvoston esittämät asiat

Sukuneuvosto esitti, että vuoden 2010 vuosikokouspaikaksi valitaan Tampere.

15. Jäsenten esittämät asiat

Jäsenten esittämiä asioita ei ollut.

16. llmoitusasiat
Todettiin, että kokouskahvien jälkeen siirrytään, laskemaan kukkalaite sankarivaina-
jien muistomerkille, jonka jälkeen tutustutaan entisöityyn Rautalammin kirkkoon.

Lopuksi tutustutaan Peura-museoon.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 14.45. Kokouksen päätteeksi laulettiin

Savolaisten-laulu.

iouko Pekkarinen Seppo Pekkarinen

Puheenjohtaja Pöytäkirjan pitäjä

1.691,07

150,00

200,00

320,20

3.679,42

2.876,11

803,31

1.700,00

100,00

100,00

260,00

100,00

52,00

276,50 280,00

575,00 600,00

500,00 0,00

1.860,00

99,00

1,92

1.900,00

100,00

2,00

2.782,00

3.282,00

-500,00

qre
Sukuseura Pekkarisen kotisivut
löytyvät heinäkuussa osoitteesta:
wr,lrvlr. s u kuse u ra pe kka ri nän.f i
Viestintävirasto on 8.6.2010 rekisteröinyt
käyttöömme ylläolevan kotisivuosoitteen.
Se on tehdyllä sopimuksella voimassa kolme
vuotta eli 8.6.2013 saakka. Sen jälkeen se on
u ude I leen va hvistettava ja ma ksettava. Va i kka
pelkkä pekkarinen.fi olisi ollut myös vapaana,
kertoo tuo sukuseura-sana paremmin yhdis-
tyksemme tarkoitusperä n.

Ennenkuin tämä osoite on aktivoitu on käy-
tettävä osoitetta http://www.kolumbus.fil
-kp307S/pekkarinen/. Tässä osoitteessa löytyy
linkki uudelle osoitteelle kun se on käytettä-
vissä.

2010

500,00
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Su kututki m usrekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäiväys: 7 .2.201 0
1. Rekisterinpitäjä
Sukuseura Pekkarinen ry.
2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt
Nimi: Lajaste Kari, sukuneuvoston jäsen
Pekkarinen-lehden päätoimittaja puh
0s00 s000s0
Pekkarinen Seppo, sukuneuvoston sih-
teeri puh 040 510 5331
3. Rekisterin nimi
Sukuseura Pekkarinen ry:n sukututki-
musrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoi-
tus
Sukuyhteisön sääntöjen mukaisen su-
kututkimuksen tekeminen ja sukujul-
kaisun tuottaminen.
Sukututkimuksen tekeminen.
Sukututkimuksen tekeminen ja sukujul-
kaisun tuottaminen.
Sukututkimuksen tekeminen ja sukujul-
kaisun tuottaminen toimeksiannosta.
5. Rekisterin tietosisältö
Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henki-
löistä ja heidän puolisoistaan:
- nimi, syntymäaika ja -paikka, vihki-
misaika ja -paikka, kuolinaika ja -paik-
ka, arvo ja ammatti;
- muut sukututkimuksen kannalta tar-
peelliset tiedot;
- osoitetieto;
- suostumus- ja kieltotiedot erikseen
suojattuina.
5. Rekisterin säännönmukaiset tie-
tolähteet
Pääsää ntöiset tietolähteet:
- väestötietojärjestelmä;
- muu arkistoaineisto ja viranomaisre-
kisterit;
- painetut lähteet;
- sukuun kuuluvien antamat tiedot.
7. Säännönmukaiset tietojen luovu-
tukset
Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoas-
taan sukututkimustarkoituksiin. Rekis-
teristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille
tietosuojavaltuutetun toimiston anta-
mien ohjeiden mukaisesti.
8. Rekisterin suojauksen periaat-
teet
Atk-pohjainen ja manuaalinen rekisteri
suojataan lainsäädännön ja hyvän tieto-
turvallisuuden vaatimusten mukaisesti
(manuaaliset aineistot lukitussa tilassa).
Elossa olevien henkilöiden arkaluontoi-
sia tietoja käsitellään ainoastaan rekis-
teröidyn suostumuksella.
9. Rekisteröidyn oikeuksien huomi-
oon ottaminen
Rekisteröidylle varataan pyynnöstä
mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa.
Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen
tai vanhentunut tieto oikaistaan, pois-
tetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn
vaatimuksesta häntä koskevia tietoja
ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai
sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin
merkintä.

t§.,,,
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Sukuseura Pekkarinen ry
VUOSIKERTOMUS 2OO8

Vuosi 2008 oli Sukuseura Pekkarinen ry:n 29. toimintakausi. Vuosiko-
kouspaikka Kinnulan seurakuntakoti 3. 8.2008. Kokouksen puheenj ohta-
jana toimi Olavi Pekkarinen, Palokasta. Kinnulan Nikkilänpihassä pal-
j astettiin tiettävästi ensimmäinen Kivij ärven Pekkarisia edustaneen Matti
Klemetinpoj an muistolaatta. Enemmän Kinnulan Sukukokouksesta vuo-
den 2009 PekkarinenJehdessä.
Hallinto
Puheenjohtaja Jouko Pekkarinen, Helsinki; varapuheenjohtaja Kauko
Pekkarinen, Kannonkoski; sihteeri Seppo Pekkarinen, Leppävirta; talou-
denhoitaja Marja-Liisa Pekkarinen, Vehmersalmi.
Neuvoston Jrisenet:
Helena Pekkarinen-Väkeväinen, Joensuu; Jouko Pekkarinen, Helsinki;
Olli Pekkarinen, Oulu; Hanna-Kaisa Pekkarinen, Kannonkoski; Pentti
Pekkarinen, Rautalampi; Markku Pekkarinen, Äänekoski; Rarja Fogel-
holm, Kuopio; Olavi Pekkarinen, Palokka; Raija-Liisa Flink, Leppävirta;
Paavo Pekkarinen, Kinnula; Kari Lajaste (Lehden piiätoimittaja), Helsin-
ki; Matias Weckström (Uusi), Helsinki.
Kunniaj äsenet: Maij a Pekkarinen Helsinki; Lauri Pekkarinen Helsinki ;
Helge Pekkarinen Helsinki
Kokoukset
Sukuseuran vuosikokous Kinnula 3.8.2008. Kokouksessa oli läsnä 32 su-
vun jäsentä. Sukuneuvosto kokoontui kaksi kertaa. Kokouksista kirjattiin
23 pykälää pöytäki{ aan.

Jäsenistö
Vuoden lopussa sukuseuraamme kuului 190 jäsentä
Tiedotukset
Sukuseuramme tiedotusta hoitaa Pekkarinen-lehti jota on jaettu jäsenre-
kisterissä oleville jäsenille. Lehti ilmestyy kesän alussa ja sen päätoimit-
tajana toimii Kari Laj aste Helsingistä.
Sukuviestiä j a paikallislehdistöä käytettään myös tiedotuskanavana, sekä
Pekkaristen kotisivut internetissä.
Sukututkimus
Sukututkimusta suoritetaan tarpeen mukaan.
Talous
Jäsenmaksu oli 10 € /jäsen/vuosi. Lisäksi vapaaehtoista lehtimaksua on
voinut maksaa 2 €/vuosi.
Sukuneuvosto antaa erillisen tilinpäätöksen seuran taloudesta.
Tilintarkastqina toimivat Juha Pekkarinen Kempeleeltä ja Ville Pekkari-
nen Vehmersalmelta sekä varalle Viljo K. Pekkarinen Kuopiosta ja Helvi
Koistinen Siilinj ärveltä. .

Sukukirjat
Sukukirjojen hinnat:
I_III4 €
ry15€
Koko sarja25 €
Sukupaita 15 €
Standaari 35 €
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