
Sukukokouksen osanottajia Tampereen lVlessukylän vanhan kirkon edustalla 31 .2.2010. Kirkon paikalla on ollut vuonna
1434 rakennettu puukirkko, josta todisteena on kuoriaitaan kaiverrettuna löytynytvuosiluku. Tämä taustalla oleva kirk-
ko on rakennettu n. 1510-20. Tarkkaa tietoa ei rakentamisen ajankohdasta ole.

Sukuseura Pekkarinen kokoontuu seuraavan
kerran vuonna 2012 Siilinjärvellä

Sukuseura Pekkarisen Tampe-
reen vuosikokouksessa heinäkuun
viimeisenä päivänä 2010 esitettiin
seuramme sääntöihin joitakin muu-
toksia, täsmennyksiä ja ajanmukais-
tuksia. Suurin muutos lie päätös
pitää sukukokous vain joka toinen
vuosi eli parillisina vuosina. Sääntö-
jen lopullista sanamuotoa hiottiin
valmiiksi seuraavan vuoden tammi-
kuun loppuun mennessä ja lähet-
tiin helmikuussa rekisteröitäväksi.
Lopullinen sanamuoto on luetta-
vissa seuran kotisivuilla; sukuseura-
pekkarinen.fi.

Eräs muutos sääntöihin oli tilin-
ta rkastaj a n n i m ityksen va i htu m i nen

toi mi nna ntarkastajaksi, joka kuvaa
paremmin entisen tilintarkastajan
tehtäviä, sillä he myös tarkastavat
sukuseuran hallinnon ja päätösten
täytä ntöön pa no n. M u ut m u utokset
o I ivat lä h i n nä kosmeetti si a.

Seuran tilit päätetään kuiten-
kin vuosittain samoin kuin lehtikin
ilmestyy joka vuosi kesäkuun aika-
na.

Seuraavan sukukokouksen pai-
kaksi on alustavasti päätetty Kyl-
pylähotelli Kunnonpaikka Siilinjär-
vellä 4.-5. elokuuta vuonna 2012.
Kokouskutsu ja tarkemmat tiedot
tähän kokoukseen on vuoden 2012
lehdessä ja kotisivui lla.

SUKUSEURA PEKKARINEN RY 22. 2011
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Sukuseuro Pekkorinen ry:n
sööntömööröinen

VUOSIKOKOUS
pidetöön Tompereen

su kukokouksen pöötöksellö
porillisino vuosino olkoen

vuonno 2012.
Kokouskutsu torkem pi ne

tietoineen löytyy
ensi vuoden

kesökuun lehdestömme
sekö kotisivuillomme:

www. su kuseu ro pekko ri nen. fi

Seuroovo sukukokous
on siis vuonno 2012

Sukuneuvoslo

Sukuseura Pekkarinen ry:n iäsenlehti
Nro 22, painos 300 kpl
i lmestyy kerran vuodessa kesäkuussa
Jäsenmaksu: 10 euroa
Vapaaehtoinen
lehtimaksu: 2 euroa
Tili-nro: SP Optia 460021-291386

IBAN Ft71 46002120 0913 86

Toimitus: Sukuneuvosto
Päätoimittaja: Kari Lajaste

'.?,[?[T:':il'ffi "'
p. 050 0s0 00s0
kari. lajaste@gmai l.com

Julkaisija: Sukuseura Pekkarinen ry

Paino: Painovalmiste Ky, Helsinki

Kotisivut: www.sukuseurapekkarinen.f i

Martta Laitinen - ln memoriam

Erityisopettaja \Vlaftta Laitinen os. Pekkarinen kuoli 14.6.2011

Lappeenrannassa 94 vuoden ikäisenä. Hän oli syntynyt 16.1 .1917
sl//oisen Kuopion maalaiskunnan (myöhemmin Vehmersalmen

kuntaan kuuluvassa) Räsälän kylässä ia kuului Räsälän Lamminta-
lon Pekkaristen suku haaraan.

Pitkän opettajan työn ohella h/lartta harrasti myös sukututkimusta.
Hänen sukuhaarastaan tekemä tutkimus iulkaistiin 1987 ilmesty-
neessä Pekkaristen Sukukiria //;ssa. Samaisen sukukirian takakan-
nessa on myös tVlartan io koulutyttönä laatima ia syntymäkotiaan
kuvaava Exlibris.

Olavi Pekkarinen
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Tanrpereen sukul«okouksen kuwmsatsm

Linkosuon Kuparisalissa oli ruokailun jälkeen mukava
pitää kokousta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin tamperelatnen Eeva
Kaarina Koskrnen, joka johti kokousta taitavasti ja piti väen
kurissa.

Suu ren vaikutuksen teki 1 S))-luvulla
ra kennettu lVlessu kylän va nha ki rkko
sekä sen muutama yksityiskohta. Yl-
läolevassa kuvassa on kirkon takana
sijaitseva ruumiskuoppa, jonne vai-
najat laitettiin talvella odottamaan
hautaamista ja maan vapautumista
roudasta.
Toinen yksityiskohta löytyy kuoriai-
dasta, joka paljastaa kirkon raken-
tamisajankohdan ja kaluamisjäljistä
päätellen näyttää siltä, että hevoset
ovat olleet myös sidottuna siihen.
Kirkon sakastin ulkoseinä on usko-
mattoman kaunis ja koristeellinen.
Onneksemme kirkko valittiin tutustu-
misen kohteeksi.
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Tänä vuonna2}ll on suku-
seuramme 32. toimintavuosi.

Sukuseura Pekkarisen vuo-
den 2010 vuosikokous pidettiin
Tampereella Linkosuon Kuparisa-
lissa lauantarna 31.7. Mallikkaasti
hoidetuista j ärj estelyistä vastasivat
Eeva Kaarina Koskinen ja Heimo
Pekkarinen. Osallistujia oli vä-
hänlaisesti, noin neljäkymmentä.
Enemmänkin olisi toivonut mu-
kaan sukuseuralaisia. Johtuneeko
siitä, että Tampereen tienoilla asuu
vähemmän seuran aktiivisia jäse-
niä. Vertailun vuoksi Kinnulassa
vuonna 2008 oli osallistujia 160.

Sukukokouksessa h1väk-
syttiin sukuneuvoston esitys, että

sukukokous pidetään kahden vuo-
den välein, parillisina vuosina.

Kokouksen ilmoitus jul-
kaistaan Pekkarinen lehdessä ja
tarpeen mukaan paikallisissa sano-
malehdissä.

Sukuneuvosto on kirjoitta-
nut uudistetut säännöt lopulliseen
muotoon ja lähettänyt Patentti- ja
rekisterihallitukseen hyväksyttä-
väksi 4.2.2011. Uudet säännöt saa
Patentti- ja rekisterihallituksen il-
moituksen mukaan ottaa tänä r,.uon-
na käyttöön, vaikka niiden kirjal-
lista hyväksyntää ei vielä ole.

Sukukokous kutsui ansi-
oituneet Pentti Pekkarisen Rau-
talammilta ja Olavi Pekkarisen
Ji,väskylän Palokasta sukuseuran
kunniajäseniksi.

Ohjelmassa oli virallisen
kokouksen lisäksi mm. kierloajelu
Tampereella ja käynti Messukylän
vanhassa kirkossa. On melkoinen
ponnistus jär1estää sukupäivien
ohjelmakokonaisuus. Sen tietää
Eeva ja Heimo, joilla oli päävastuu
järjestelyistä. Erityiskiitos yhteys-
henkilö Eevallel

Sukuneuvoston kokoukses-
sa 16. 10.2010 valittiin sukuseuran
entiset toimihenkilöt: puheenjoh-
taja Jouko Pekkarinen, varapu-

-

Puheenjohtajan palsta heenjohtaja Kauko Pekkarinen,
sihteeri Matias Weckström, talo-
udenhoitaja Marja-Liisa Pekkari-
nen ja lehden päätoimittaja Kari
Lajaste. Sukututkimusta jatkaa
edelleen Seppo Pekkarinen. Seppo
on saanut kaikkien sukukirjojen
tiedot kirj attua sukututkimusohjel-
maan. Hän on täydentänyt tietoja
lisää useista lähteistä. Nämä tiedot
saataneen j äsenistön käyttöön luo-
denvaihteen paikkeilla.

Sukuneuvosto päätti, että
seuraava, r,.uoden 2012 sukukoko-
us, pidetään Kylpylähotelli Kun-
nonpaikas sa Siilinj ärvellä elokuun
4.-5. päivinä.

Ohjelma tulee ensi keväänä
ilmestyvään lehteemme. Tehdään
osallistujaennätys !

Toivon paljon osallistujia
S iilinj ärve I le tap aamaan tuttav ra j a

sukulaisia lupsakkaaseen savolai-
seen maalaismaisemaan.

Arvoisat sukuseuran jä-
senet. Hankitaanpa uusia jäseniä
sukuseuraamme ja seuran toimin-
taan mukaan. Liittymisohjeet leh-
dessämme j a nettisivuillamme !

Sukuseuralaisille ja seuran
ystäville oikein aurinkoista kesää
ja hyvää vuoden jatkoa!

Helsingissä 15.5.2011

Jouko Pekkarinen
Puheenjohtaja

Pekkaristen
sukukokoukset

pidetään
parillisina

vuosina alkaen
2012

Tamperelaisen Aamulehden lVloro-
kaupunkilehti julkaisi 1 2.8.201 0 pie-
nen artikkelin suku kokou ksestamme
oikein kuvan kera. Kysymys, että säi-
lyikö sopu, ihmetyttää ihan kuin se
olisi tavatonta, että säilyi!!

Pekkariset tapasivat Trmpereelia
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Sukuseuramme vaatimaton puuhamies

Seuramme alkuaikoina
enemmänkin mukana ollut perus-
tajajäsen ja ideoija Tuomo Untinen
nykyään Naantalista kotoisin ole-
va, on tässä numerossa saanut run-
saasti palstatilaa eikä syyttä. Viime
sukukokouksen jälkeen hän otti
yhteyden lehden päätoimittajaan
ja kertoi itsestään ja tekemisistään.
Ensimmäiseksi ja tärkeimmäksi
asiaksi selvisi hänen tekemänsä
Korpelan su\un sukututkimus.
Korpelan suku polveutuu Pekka-
risista.

Tutkimus sisältää yhden
mapillisen koneella kirjoitettuja
A4:sia valokuvineen ja kasittaa
ajanjakson aina 1550-luvun alus-
ta vuoteen 2010 tarkennettuna
siten, että kronikassa on luetteloi-
tu kaikki Suomessa asuvat Antti

Antinpoika Pekkarinen-Korpelan
jälkeläiset. Antti Antinpoika Pek-
karinen oli syntynyt Kinnulan Pu-
rolassa 1810.

Kaikilta nykyään elossa
olevilta on kirjallinen julkaisu-
suostumus. Tähän kirja-asiaan
palataan toisaalla tässä lehdessä.
Toinen hänen elämäntyönsä liittyy
korujen valmistukseen ja nimen-
omaan tiettyyn suomalaiseen ko-
rukiveen tuffiittiin, jota hän vielä
tänä vuonna 75 vuotta täytettyään
rahtaa Rovaniemeltä. Tästäkin ar-
tikkeli toisaalla lehdessämme. En
voi myöskään olla mainitsematta
hänen 400 marjapensastaan ja 120
tymimarjapensasta, joita hän hoi-
telee ja korjaa pääasiallisesti itse
sadon vaimonsa kanssa. Eipä taida
kesäisin olla vapaa-ajan ongelmia.

Pipojen materiaaleina oli perinteisten lisäksi numero kol-
men matonkude ja nelosen ja viitosen VHS-kasetin nauha.
O iva I I i ne n keksi ntö va n ho i I I e kasetti n a u h oi I I e.

Pipokilpailuun Tampereel-
le oli valmistettu 5 toinen toistaan
hienompaa j a tekotavaltaan omape-
räisempää ratkaisua olevaa pipoa.
Ankaran yleisöäänestyksen tulok-
sena valittiin voittaj at kumpaankin
luokkaan, joissa palkintona oli 20
euron rahapalkinto

PJpoki lpa i lun tu lokset

Kilpailun osanottajat luo-
kassa alle 12 v. olivat pipot 1 ja 2,
jotka edustivat perinteistä tyyliä
j a perinteis tä materraalin valintaa.
Voittaja oli pipo nro 2 tekijänä
Emilia Eloranta. Yli 12 v-sarjassa
pipojen 3 ja 4 tekijänä oli Marja-
Liisa Pekkarinen ja viitosen tekijä

Pipokilpailun mannekiinit vasemmalta: Kirsti Pöllänen Jo-
ensuun Veikon toiseksi vanhin tytär, lVlarja-Liisa Pekkari-
nen, Kaisa Böök, Olavi Pekkarinen ja t\/lartti Pekkarinen.

Mirja Kinnunen, joka oli luokkan-
sa voittaja. Onnittelut vielä kerran
voittajille ja kiitos osanotosta sekä
ideasta miten päästä eroon van-
hoista nauhoista.

Lopuksi pipot huutokau-
pattiin kokousväen keskuudessa ja
kaikki löysivät uuden omistajan.

::tt
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Hyvä lehden lukija, tun-
net varmaan jonkun Pekka-
risen, joka ei vielä ole liitty-
nyt seuraamme ja joka mie-
lestäsi olisi sopiva uusi jä-
sen, niin annapa lehtemme
hänelle lainaksi tai ilmoita
hänet jollekin sukuneuvos-
ton jäsenelle.

Sukuseuraan voivat liit-
tyä kaikki isän tai äidin puo-
lelta Pekkarisesta polveutu-
vat sekä ne henkilöt, jotka
ovat tai ovat olleet naimisis-
sa Pekkarisista polveutuvan
ka nssa.

Uutena jäsenenä suku-
seuraan mukaan tulo käy
helposti maksamalla jäsen-
maksun 10 euroa SP Optian
tilille nro 460021-291386.
Tärkeää on merkitä viesti-
osaan koko nimi, osoite ja
syntymäaika ja sähköposti-
osoite. Näitä tietoja voidaan
jatkossa käyttää myös suku-
tutki m uksessa.

Jäsenmaksun lisäksi voit
halutessasi tukea Pekkari-
nen-lehden julkaisua va-
paaehtoisella kahden euron
tukimaksulla. Tällöin merki-
tään summaksi 12 euroa. Vii-
tenumeroa ei voi nyt käyt-
tää, koska silloin viestiosa
ei ehkä tule perille. Jatkossa
saat lehden postituksen yh-
teydessä maksulapun, jossa
on viitenumerosi.

Kunniajäsenet;

Lauri Pekkarinen
Tinatie 2 A 5

00440 Helsinki
09-562 4146

Sukuneuvoston yhteystiedot
Puheenjohtaja:
Jouko Pekkarinen
Leivosentie 6
00730 Helsinki
050 557 9879
jouko.pekkarinen@sau na lahti.f i

Varapuheenjohtaja:
Kauko Pekkarinen
Huopanankoskentie 70
43300 Kannonkoski
050 542 0462
kaupek@gmail.com

Sihteeri:
Matias Weckström
Jatasalmentie 7 A
00830 Helsinki
09-789 s06
0400 873 738
matias.weckstrom@kol umbus.f i

Jäsenet:
Raija-Liisa Flink
llonantie 1

79100 Leppävirta
0400 683 701
r-l.f lin k@d na internet. net

Päätoimittaja
Kari Lajaste
Jakokunnantie 13 C

00660 Helsinki
050 050 0050
kari. lajaste@gmail.com

Hanna-Ka isa Pekkari nen
Järvitie 11 B 5
43300 Kannonkoski
0s0 ss3 3098
han na.pekkarinen@vokotus.f i

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

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

Paavo Pekkarinen
Leenantie 3
43900 Kinnula
0400 947 981
paavo.pekkarinen@hotmai l.com

Seppo Pekkarinen
Koivuahontie 50
71460 Paukarlahti
040 510 5331
spek@mbnet.f i

pekkse@gma il.com

Heikki Mononen
Yliopistonkatu 34 D 65
40100 Jyväskylä
0400 924 851
mhs.mononen@gmai I.com

Kirsi Suokas
Kekkolantie 15 G 21

40520 jyväskylä
040 729 0443
ki rsi_suokas@hotma i l.com

Maija Pekkarinen
Tupavuori 1 B 28
00570 Helsinki
09-684 89s4,
0400 165 389

Olavi Pekkarinen
Saharisentie 15 C 5

40270 Palokka
0400 402 1 10

Pentti Pekkarinen
Riihipellontie 14
77700 Rautalampi
0s0 3s7 6928

Helge
Pekkarinen
(r 10.3.2009)

Taloudenhoitaja:
Marja-Li isa Pekkarinen
Tervassalontie 229
71310 Vehmersalmi
017-385 1 187
040 573 4268
marjal iisa. pekkarinen@nic.fi

Kotisivut
Anneli Ceder
Jokimäentie 110
Kirkkonummi
040 51 0 1724
anneliceder@gmai l.com
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Seuraava sukukokous pidetään Siilinjärven Vuorelassa
Kuopion ku peessa 4.- 5.8,2012 Kylpylähotel ti Ku n non pa i kassa
osoitteessa Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela.

Kutsu, ohjelma sekä tarkemmat tiedot vuoden 2012 su-
kuviesti-lehdessä. Kannattaa myös seurata seuran kotisivu-
ja, josta löytyy lisäinfoa heti kun yksityiskohdat on neuvoteltu
hotellin kanssa ja ohjelmat hintoineen ja ilmoittautumisineen
ovat selvinneet. Hotellista on alustavasti varattu 25 kpl 2-hen-
gen huonetta.

Ohjelmasta mainittakoon mahdollinen taivaristeily sun-
nuntaina 5.8.2012,johon sitten pyydetään aikanaan ilmoittau-
tuminen etukäteen.

$ukuseuran
traadukkaat pikeepaidat
Hinto 20 €/kpl + todelliset postikulut.

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

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

Losten koot l2B cm io 140 cm, vöreinö punoinen
io royol sininen (tilouksesto myös muut vörit).

Tiloukset Morkulto
puh. 040 735 2630 toi

,.,,. 
:..: - 1=:??eiffi

Maakunnan Sanomat Oy julkaisee Wii-
taSanomat-nimistä ilmaisjakelulehteä. Lehti
ilmestyy Mitasaarella, Pihtiputaalla, Kinnulas-
sa, Kannonkoskella, Keiteleellä, Kivijärvellä,
Konginkankaalla ja Vesannolla. Lehdessä oli
27. joulukuuta2}l} oheinen artikkeli sukumme
tarinankeftoj asta Armi Pekkarisesta, j oka myös
asemapäällikkönä tunnetaan ja josta oli juttu
lehtemme numerossa 20 vuodelt a 2009.

I

n ArmiNiin totta kui
Kun etunimi
soPii sekä

miehelle etta
naiselle, ei

erehdYksiltä
voivälttYä'

t.1

ffi
@å§å:r.er@

l:Iit"n**å&.;*§.
tiemi6

niDut

tåssä,

miehc

e§ä ltttä tar_

rrtl mil[§

$l0nniittlsenr
mosia sattlt-

muk§iatulht
tästänimcstä,

muttaainaniis'
täonselvttfl'
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Sukuneuvoston uusi j

Heikki Mononen on Pekka-
risten sukuneuvoston uusin jäsen
Jyväskylästä.

Heikki on Vuoriharjun Ai-
non vanhin poika. Kuopion jälkeen
Jyväskylään Mikkelin ja Keravan
kautta vaimon kanssa asettunut
mökkeilyä harrastava yksityisyri;
taJa.

Sukuseuran asioista kiin-
nostui pari vuosikymmentä sitten

Eino-enon kautta, joka vei ensim-
mäisen kerran Heikin sukukokouk-
seen S iilinj ärven Vuorelaan.

Yhteystiedot löyfiät toi-
saalta tässä lehdessä mutta kerta-
uksen r,uoksi seuraavassa:

Yliopistonkafi34 D 65,
40100 Jyväs§lä
puh.0400 924851 ja sähköposti
mhs.mononen@gmail. com

ffifi
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Kirkko häätää sukututkiiat
pois arkistoistaan
KHO:n ennakko-
päätös johti
tiukentuneeseen
tulkintaan.

Timo Siukonen Hs

LUTERTLATNEN kirkko häätää
sukututkiiat seurakuntien ar-
kistoista vetoamalla korkeim-
man hallinto-oikeuden {KHO)
lokakuussa 2010 antamaan
päätökseen.

Tuoree)sa yleiskrr;eessa
krrkkohallit us suosilLaa henki,
lölieroien suojan loteuflamj-
srksi ;a seurakuntien yhtenäi.
sekri käytännoksi, että seurå-
kunnat ja keskusrekisterit ån,
tåisivat lupia ainoastaan säta
vuctta vanhempien kirkcrnlcir,
ioien tutkimiseen. Raiånå on

ollut tähän asti vuosi 1962-
"Korkeimman hallinto-oi.

keuden påätös on laatuaan en-
simmäinen, jossa on nimen-
omais('str olcttu kantaa yksi.
tyiselämän ia henkilötietoien
suojaan sekä mahdollisuuteen
antaa lupa tutkia omatoimi-
sesti kirlonLirjoia sukututki-
musta varten", kirieessä tode-
Iaan.

§uoMEN sukututkimusseura
pitää yleiskiriettä sodanjulis-
tuksena ja iskuna vasten suku-
tulkijoiden kåsvoiå.

Yli Iolme kuukautta kestä.
nyt aktiivinen vaikuttaminen
ei )ohtanut toivottuun loppu-
lulokscen eli suosituksen vii-
vyltåmiseen.

Seuran
T. Kuusiluoma

kanssa ei kirkko-

virasto-

Aarnion toive
jatkamiseksi

neet

hallituksen

ffiffi

Helsingin Sanomat kirjoitti sunnuntaina 27. päivänä maaliskuuta ikävistä asi-
oista sukuseurojen tutkijoiden kannalta. Kirkko haluaa karkottaa jäseniään
usealla eri tavalla ja tässä taas yksi. Kun |ysymyksessä on kuitenkin kirkon
äärimmäinen tulkinta, toivotaan, että asia saadaan päättymään sukututkijoille
edullisella tavalla.

Sukuviesti-lehdestä luettua
Sukuviestin numerossa 3-

412011 on artikkeli Suomen Suku-
tutkimusseuran toiminnanj ohtaj an
P.T. Kuusiluoman ja arkkipiispa
Kari Mäkisen tapaamisesta Tu-
russa tämän r,.uoden toukokuussa.
Kirkon arkistolaitos päätti ottaa
1.6. käyttöön selvityslomakkeen,
joka liitetaän 100 vuotta nuorempi-
en kirkonkirj ojen käyttölupahake-

voston

kana
selle.

mukseen. Lomakkeella muut kuin
akateemista tutkimusta tekevät sel-
vittävät tutkimushankkeensa sisäl-
lön ja sen tulosten käyttötarkoituk-
sen. Suomen Sukututkimusseura
on ollut mukana tämän lomakkeen
kehittämisessä. Sukututkimusseu-
ra on esittäny, että arkistolaitos
siirtaisi selvityslomakkeen käyt-
töönottoa syyskuun alkuun perus-

teellisten selvitysten tekemiseksi.

Arkkipiispa Mäkinen oli
ehdottanut tapaamisensa lopuksi,
että keskusteluyhteys kirkkohalli-
tuksen hallinto-osaston kanssa jä1-

leen avattaisiin, koska 100 luotta
nuorempien kirkonkirjojen tutki-
muskäytänteissä ollaan taas otta-
massa uusia askeleita. Siis onko
vielä toivoa.

l"
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Korukivien h ionta ha rrasteena
Tuomo Untinen

Kuvassa ovat ensimmäiset Laptnkivi-korut, jotka olivat myynnissä Saksassa. Ku-
vassa on vain osa mallistoani.

nyt työstämään kymmentä erilais-
ta, paäasiassa Lapin kiveä ja se
riittää, vaikka erään asuinpaikka-
ni lähistöllä on sorakuoppa, josta
löytyy tosi harvinaista kiveä. Seu-
raaYa saman kiven löytöpaikka on
saamani tiedon mukaan Austraali-
assa, joka todistanee, että olemme
keran saattaneet olla Austraalian
kanssa samaa mannerta.

Kaikki alkoi kauan sitten,
kun anoppi toi Tenojoesta, Kari-
gasniemeltä, upean, parin nyrkin
kokoisen vihreän jaspiksen. Laa-
dullisesti se oli niin hyvää, että
Suomen korukivien hionnan isä,
Tauno Paronen, pyysi siitä palan
hiontaansa vastaan. N1.t loppuosa
kivestä on olohuoneeni vitriinissä.

Pian tämän jälkeen osallis-
tuin erään vakuutusyhtiön luentoti-
laisuuteen, jossa mainittu Paronen
ja eräs gemmologi esitelmöivät ai-
hees,ta. Seuraavana päivänä mars-
sin Naantalin Kansalaisopiston
rehtorin puheille ja esitin opiston
ohjelmistoon kiven hiontakurssia.
Rehtori vastasi, että rahaa toimin-
nan käynnistämiseen saat niin pal-
jon kuin tarvitset, mutta kaikki jär-
jestelyja perustamistyöt minun on
hoidettava itse.

Paikallislehteen aukeaman
puffijuttu ja kurssin ensimmäise-
nä iltana osallistujia oli noin 100.
Iltaa kohti oli oli alkaa 2,5 tuntia.
Osallistujien jono kiemurteli pit-
källe luokkahuoneen ulkopuolelle

Ihmiskunnan alkuhämäräs-
tä lähtien kivet ovat aina liittyneet
jollakin tavoin meihin. Kivestä teh-
tiin ensimmäiset työkalut, metsä-
sästysaseet ja pysyvät asumukset.
Kivinen onnenamuletti annettiin
lapselle syntymän hetkellä ja pyhä
skarabee saattoi vainajan Tuone-
laan muinaisessa Egyptissä. Ki-
vissä asuivat varhaisten ihmisten
jumalat, esi-isien henget ja hyvät
haltijat,jonka ruoksi niitä on aina
palvottu ja kunnioitettu. Hyvänä
esimerkkinä on vieläkin monin
paikoin esim. Lapista löytyvät sei-
dat. Kivessä on inhimillisen kos-
ketuksen jälki. Kivi on ikuisuuden
vartauskuva.

Kallion etsiminen paksu-
jenkin savi- ja moreenikerrosten
alta, on ollut aikanaan 35 vuotta
ammattiiniinkin liittyvää osatyötä.
Tosin silloin määrittelin kiven ja
kallion rakennusteknisiä ominai-
suuksia. Korukivet tulivat mukaan
harrasteena vasta myöhemmin,
vaikka siinäkin harrasteessa on
vierähtänyt yli 20 r.uotta ja se jat-
kunee lopun ikääni.

Suomalaisten korukivien
etsiminen, työstäminen ja niiden
parissa askarteluun hurahtaa yhtä
helposti kuin sukututkimukseen.
Irti ei pääse, vaikka joskus yrittaa
ajatella, että kivien sahaaminen,
aamusta rltaan, joskus 12 tuntia
päivässä, ei ole enää täysjärkisen
työtä.

Mielenkiintoista ofl, että
Suomesta löytyy melkoinen määra
suuren maailman arvostamia ko-
rukiviä, kuten opaali, turmaliini,
timantti ametisti, akaatit, korundit,
granaatit, unohtamatta spektroliit-
tia, josta Suomi tunnetaan ympäri
maapallon. Kauniita koruja syntyy
lähes mistä tahansa kivesta hion-
nan jälkeen. Materiaalia saa jokai-
sesta maantien kallioleikkaukses-
ta, tarvitsematta lähteä ostamaan
Hongongin sontaa tai Brasilian
savea, kuten minulle kävi hamassa
menneisyydessä.

Nyttemmin olen keskitty-

ja laskin, että porakoneen pyörittä-
mälle kivisahalle oli osallistujalla
korkeintaa parisen minuuttia. Han-
ki siinä sitten kokemusta ja oppia.

Korukivien hionta harras-
teena eli nousukauttaan. Se oli
noina vuosina jonkinlainen muo-
ti-ilmiö. Ajoin erään alan laitteita
maahan fuovan asiantuntijan pu-
heille ja ostin 15 000 vmk:n edestä
välttämättömimpiä laitteita. Silloin
tein ensimmäisen virheeni. Ostin
leluja, joilla oli kuitenkin tultava
toimeen r,.uosia. Olin malttamat-
tomuuttani sokea. Ylipäätään olen
aikojen kuluessa tehnyt joka aino-
an virheen harasteeseen liittyen,
mutta virheistä oppii nopeasti.

Nyt voin puhua kivistä ja
niiden työstämisestä vaikka pari
r..uorokautta yhteen menoon ja tie-
toni olen jakanut jokaiselle, joka
jaksaa kuunnella. Artesaanioppi-
laat käyvät pyrkimässä väliuro-
sinaan töihin, työttömät tarjoavat
tukirahansa opin vastineeksi ja
monet ovat tarjoutuneet ilmaiseksi
töihin, jos vain voin opettaa heita
alalle.

Valitettavasti olen joutunut
torjumaan ehdotukset, koska tämä
työ on ollut vapaa-ajan harraste,
tosin vuosikausia j okapäiväinen.

Tarj otuista palkkioista huo-
limatta en ole voinut sitoutua sään-
nölliseen, kokopäiväiseen opetus-
työhön. Harrastuksia kun on mui-
takin.
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Muutamia perusasioita

Kuten mainitsin, ensimmäi-
set laitteeni olivat leluja. Kiilahih-
navetoinen saha pysähtyi kovaa
kiveä sahattaessa. Tutustuin alan
messuilla mieheen, joka oli elättä-
nyt 5-henkisen perheensä koruki-
viä työstämällä. Hän teki minulle
kivisahan, jossa terä oli suoraan
moottoriakselin päässä ja mootto-
rin teho oli 10-kertainen ensimmäi-
seen sahaani verraten. Nyt en jaksa
painaa peukaloillani sahattavaa ki-
veä, että sahan terä edes hidastuisi
kovaakin kiveä sahattaessa.

Sahan ja muutkin työssä
tarvrttavat terät ovat tietenkin ti-
manttiteriä ja hinnakkaita, mttta
varsin pian oppii tretämään, mistä

hankinnat tekee. Osan teristä ostan
Suomesta osan saksalaiselta kol-
leegalta, joka on jo kolmannessa
sukupolvessa korukivien hioja ja
saa siitä elantonsa.

Sahan lisäksi tarvrtaan vaa-
timaton pylväsporakone lisälaittei-
neen pyöröhionta aihioita vaften,
sekä pieni kehälaikkaa pyörittävä
kone kiven karkeahiontaa ja muo-
toilua varten. Jos hankkeeseen voi
sijoittaa 1500 euroa, saajo melkoi-
set välineet.

Timanttityökalut vaati-
vat jäähdfistä varten juoksevan
veden. Talvella työskenneltäessä
veden on oltava lämmintä. Saha-
uksessa ja err työvaiheissa syntyy
lietettä, jota ei saa päästää viemä-

reihin. Työasuna on oltava veden-
pitävä suojavaatetus saappaista al-
kaen, kuulo- ja silmäsuojukset eh-
dottomasti. Työvaihe on likaista.

Kivien pyöröhionta tapah-
tuu vibrassa, ei rummuilla, jos
kivestä aiotaan saada leipää. Vib-
rassa käytetään eri karkeusasteisia
piikarbidi jauheita. Koko prosessi
kestää viikon, pehmeissä kivissä
vähempi ja kalkkikivessä parisen
vrk. Vibrani hiontakulho on halkai-
sijaltaan 30 cm. Siihen sopii ker-
ralla 300-500 kiveä riippuen hiot-
tavien koosta. Olen nähnyt vibran,
jonka halkaisija oli 105 cm. 5iinä
sopi käsittelemään jo 5 000-10 000
kiveä yhta aikaa.

Kiviterapiaa
Kiviterapia on yksi osa-

alue, josta on kirjoitettu paksuja
opuksia. Kun onnenkiveä hypiste-
lee kourassaan, hieroo se kämme-
nen ääreishermostoa, sorminivelet
liikkuvat, veri kiertää ja varmasti
siitä on hyötyä.

Jokaisella on tietenkin oma,
yksilöllinen tapansa kantaa onnen-
kiveään. Kanna sitä riipuksena
rinnallasi, taskussasi tai pidä sitä
työpöydälläsi, aina se antaa ikiai-
kojen energiaa sinulle auttaen uu-
teen alkuun.

Istu hiljaa, pidä kiveä kä-
dessäsi, keskita ajatuksesi onnen-
kiveesi ja kuuntele. Kivesi heijas-
taa toiveitasi, ajatuksiasi ja antaa
sinulle levollisuuden tunteen kai-
ken olevaisen kanssa.

Ohessa on kerätty muuta-
mia yleisväittämiä kivistä:

Vihreät kivet: Kevään kivi
ja elämän väri, joka hoitaa sydän-
täsi. Vihreässä kivessä on rakkaus
ja anteeksianto, rauha ja tasapai-
noisuus.

Valkoiset kivet: Valkoinen
lumikvartsi oli muinaissuomalais-
ten pyhä kivi. Valkoinen on puh-
tauden väri. Tämä kivi auttaa sinua
unohtamaan kärsimäsi vääryyden
ja luomaan vastoinkäymisistä uu-
sia siwja elämänkirjaasi. Kivi on
stressinpoistaja.

Punaiset kivet: Nämä ovat
rakkauden ja voimakkaan elämän-
ilon kiviä. Kivet antavat f,,ysistä
voimaa ja tuovat turvallisuuden
tunnetta, auttavat keskittymaan ja
syvälliseen ajatteluun. Punaiset
kivet lämmittavat kantajaansa ja
rohkaisevat nuoruuden seikkailu-
henkeä. Kivet panevat sukat pyö-

rimään jaloissa.
Keltaiset kivet: Aurinko-

kvartsi oli viikinkien ja irlantilais-
ten druidien pyhä kivi, joka toi iloa
ja onnea kantajalleen sodassa ja
rauhassa. Kivi auttaa kuulemaan
ja näkemään kaiken myönteisen
ympärilläsi ja oppimaan siita. Kivi
piristää mieltäsi ja saa tuntemaan
olosi aurinkoiseksi.

Harmaat ja mustat kivet:
Nämä ovat lujaa peruskalliotam-
me, osa jylhää luontoamme. Ne
ilmaisevat kantaj ansa j ärkähtämä-
töntä tyyneyttä, joka herättää kun-
nioitusta ympäristössään. Nämä
kivet kätkevät sisälleen ajattomia
salaisuuksia. Kivet suojaavat vi-
halta ja pelolta.
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Koruntekijän raaka-aine Tuffiitti - ttlapin lumo"
on 2 miljardia vuotta vanhaa

Tuffiitin synty on mielen-
kiintoinen juttu. Juuret juontavat
kauas maan historiaan. Tuolloin
Peräpohjassa Kemi-Tornio-Rova-
niemen alueella tuprusivat tulivuo-
ret (tämä alue ei kylläkään tuolloin
sij ainnut mainituilla paikoilla, vaan
ehkäpä j ossain päiväntasa ajalla tai
muualla). Niistä pääsi ilmaan ki-
vituhkaa. Sitä laskeutui veteen ja
pohjalle muodostui kerroksellisia
padoja.

Miljoonien vuosien aikana
kerrostumat vajosivat usean kilo-
metrin syvyyteen. Ne muuntuivat,
metamorfoituivat, noin 500 asteen
lämmössä tuffiiteiksi. Eräistä ra-
kenneosista tuli kuitumaisia. Tämä
teki kivestä sitkeää, oivallista työ-
kalumateriaalia. Geologit nimittä-
vät sitä emäksiseksi tuffiitiksi, ar-
keologit sädekiviliuskeeksi ja sitä
löytyy tänä päivänä vain Kreikasta
ja Suomesta Rovaniemeltä.

Pohjoisen metsästäjät pää-
sivät hyödyntämään kiveä vasta
kallioiden paljastuttua jääkauden
jälkeisestä Litorinamerestä, joka
ulottui vielä 7.000 vuotta sitten
Rovaniemelle.

Sädekiviliuske oli merkit-
tävä kaupp atavara. Sitä kulj etettiin
satojen kilometrien päähän paikal-
listen tai kulkukauppiaiden toimes-
ta, sanoo Lapin maakuntamuseon
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Tuffiittl on koruraaka-aineena ihanteellinen juuri sen vuoksi ettei kahta saman-
laista kappaletta löydy, stis jokainen työstetty kappale on uniikki taideteos.

arkeologi Hannu Kotir,uori.
Kallioista saatu tärkein ja

alueelle tunnusomainen työkalu oli
kengänkäq' en muotoiseksi tyostet-
ty liusketanko, Rovaniemen tuura.
Avannonteossa välttämättömien,
järeiden työkalujen tarue on ollut
huutava, sillä koko alinen Kemi-
jokivarsi oli klaanien asuttama. Jo

yksin Tervolasta tunnetaan tuhat-
kunta asumuspainannetta. - Rova-
niemen Jyrhämäjärveltä on löFy-
nyt j ättituura, eräänlainen suurkir-
ves, joka on todennäköisesti koko
Euroopan suurin kivityökalu. Huo-
lella hiotun kapineen terä on hie-
man yli 60 sentin pituinen, Hannu
Kotivuori sanoo.

Aiankohtaista kiviasiaa

Suomen Jalokiviharrasta-
jain Yhdistyksen jäsenlehdessä,
"Kivi", nro 212011 on kattava esi-
tys Suomesta löy§vistä harvinai-
sista ja arvokkaista korukivistä.
Lehdessä esitetään harrastetta var-
sinaisten kivihullujen mineraalike-
räilijöiden näkövinkkelistä. Heille
rlittaa tulitikkulaatikon kokoinen
palatai pari, joita säilytetään kirja-
hyllyssä tai kaikki seinät kattavissa
vitriineissä. Niillä käydään vaihto-
kauppaa ympäri maapalloa olevien
samanmielisten kanssa. Hyvä näin,

Tuomo Untinen

kukin tyylillään, mutta ilmeisesti
kyse on vain ja yksinomaan keräi-
lyhanasteesta, kuten esim. posti-
merkkeilyssä mutta aivan eri asia
on kiven muuttaminen särpimeksi.

Mitä virkaa on muutaman
millin kanttiinsa olevalla vaikka
kuinka hienolla kivikiteellä, josta
saa vain yhden korun? Kivenhio-
jalla pitää olla materraalia aina
10-100 kg vähintään joka lajia. Li-
sätietoja voi kaivella netistä osoit-
teesta : wwwj alokiviharrastaj at. fi

%
*ro2
an1 1
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Se oli Korpela, joka kuului Ös-
termarkin kylään, Toholammilla.
Moni muutti vuosisadan vaihtees-
sa Amerikkaan, Kanadaan, Aust-
raaliaan ja muihin maihin. Heidän
edesottamuksiaan on Tuomo yrit-
tänyt selvittää parhaansa mukaan
käymällä läpi laivayhtiöiden mat-
kustajalistoja, siirtolaisinstituutin
asiakirjoja ja armeijoiden värväys-
asiakirjoja.

Erinäisten wosien mittaan
yli miljoona suomalaista on muut-
tanut ulkomaille pyslvästi. Eni-
ten mentiin aikaisempina kausina
Amerikkaan, Kanadäan, jonkin
veffan Austraaliaan ja 1950-luvul-
la Ruotsiin.

Siirtolaisuuden huippu oli
1800-1ur.un loppupuolella, sekä
1900-1uvun alkupuolella. Suo-
mesta lähti r,uosina 1880-1915
siirtolaisiksi kaikkiaan noin 280
000 henkilöä,määrä vaihtelee hiu-
kan lähteestä riippuen, suurin osa
Pohjanmaalta ja Toholammiltakin
useita tuhansia, joukon jatkeena
myös Korpelan väkeä.

Korpelantien lähtijöistä oli
ensimmäinen Juho Jaakko Antin-
poika 1886, joka sai lähtöpassit
kotioikeuden päätöksellä. Tällä
hetkellä Juho Jaakon myöhemmis-
tä vaiheista ei ole varmoja tietoja.
mutta tutkimus etenee ja kyllä hä-
netkin vielä löydetään. Viimeinen
tieto kertoo, että hänellä olisi ollut
Amerikassa toinen vaimo, ehkä
matkakumppani, Asialan Susan-
na-piika ja ainakin yksi lapsi. Tieto
on vuodelta 1904.

Usein matkalle lähti per-
heenpää yksin, kuten Juho Herman
Jaakonpoika Korpela toiselle Ame-
rikan matkalleen. Osa palasi pysy-
västi takaisin, suurin osa jäi meren
taakse ainiaaksi. Näitä palaajia oli
ainakin Leander Jaakonpoika Kor-
pela vuonna l9llja jaAntti Oskari
Kotpela, noin vuonna 1895.

Jonkin veran olen saanut
yleistietoja menneistä, passiluet-
teloista, Suomen Höyrylaiva Oy:
n matkustaj aluetteloist a, maahan-
muuttoviranomaisten luettelois-

ta,, väestönlaskentalistoista, joita
laadittiin perheistä noin 10-20
l.uoden välein, armeijan kutsun-
talistoista jne, mutta tämä ei kata
koko sukulaisjoukkoa ja on vasta
tutkimuksen alkua. Vaikeita yksi-
tyiskohtia ovat naissukulaiset. He
menivät usein naimisiin jopa ulko-
maalaisen kanssa. Joka tapaukses-
sa nimi vaihtuu ja henkilö häipyy
horisonttiin.

Olisi mielenkiintoista tie-
tää, kuinka paljon meillä on su-
kujuuria esim. sellaisessa maassa
kuin Costa Ricassa, jonne William
Leanderinpoika Anderssonin (Kor-
pela) tytär muutti insinöörimiehen-
sä kanssa opettajiksi.

Yhtä mielenkiintoista oli-
si tietää, oliko Pekkarisia Wärm-
lannin uudisasukkaiden joukossa,
jotka pakkosiir:rettiin 1600-lur,un

alussa Delaware-joen varrelle Uu-
den Ruotsin siirtokuntaan. Heitä
lienee ollut 500-600 asukasta, joi-
den suvut olivat Savosta, siis ei ol-
lenkaan mahdoton ajatus.

Kirj allisuudesta löysin mie-
lestäni yhden tutulta vaikuttavan
nimeni Oskar Anderssonin, jonka
nimen perässä oli suluissa (Kor-
pela). Hän lienee meidän monen
isoisä. Huomioin myös, että To-
holammilta oli toinenkin saman-
niminen, joka ei kuitenkaan ollut
sukulainen, koska Antinpoikia eli
Anderssoneja oli pilvin pimein.
Meidän Oskarimme oli tuolloin
töissä kivilouhoksessa, vaikka su-
kutarina kertoo hänen myös toi-
mineen baasina eli työnjohtajana
rautateillä. Lisäksi olettamustani
tukee, että tämä Oskar Andersson
asui paikkakunnalla, jolla oli muu-

Antti William Leanderinpoika Korpela, 1890-1916 Amerrkassa ja vaimo Tiina
lVlaria Heikintytär e. Kinnunen 1BB7-1974. lrtlary Andersson myöh. Lake.
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takin sukuanrme.
Oma juttunsa on laadittava

siitakin Andersson-Korpela-Pek-
karisesta, joka varman tietoni mr-r-

kaan osallistui Korean sotaan 1956.
Heitä osallistui rnyös Normandian
maihinrT ousuun Ranskassa.

Omana kansallisuutenaan
suomalaiset mainitaan väestöluet-
teloissa vuodesta 1900. Sitä ennen
heidät luettiin Venäjän keisarikun-
nan kansalaisiksi, joka ei sinäIlään
ollut väärin, mutta aika erikoiselta
kuuluu, että Antti Marianpoika Tai -
nio, josta olen maininnut toisaalla.
oli kansallisuudeltaar.i kaukaasia-
lainen ja Lempi N4aria Juliontltär
Lappi oli filippiino.

Siirtolaiset tarkastettiin
rnaihinnousr.rn r-hter dessä rrahdol -
listen sairauksien rr"roksi. Pairim-
massa tapauksessa oli käärrnr tvs-
kin mahdollinen. mutta onnelli-
sesti päättyi sentään Anttija \laria
Korpelan tarina. r aikka N1aria ja
Atlantilla synt-vnvt 1apsi. -\ntti.
pääsivät karanteenista \ asta ioulu-
na 1909.

Antin ja Marl' Anderssr'rnin
sukulaisjälkeläisiä lienee melkoi-
nen joukko.

Mary Andersson, myöhem-
rnin Mary Lake, os. Tiina Maria
Kinnunen, Lestijärveltä, oli soti-
en jälkeen kirjeenvaihdossa suku-
laisiinsa Suomessa. Olen lapsena
nähnyt noita kirjeitä, mutta nyt ne
ovat luultavasti kaikki hävinneet.
Osallistuin innokkaana sotavuo-
sina vanhan vintin tyhjennykseen
viranomaisten määräyksestä. Kan-
noin lT ar, gelle monta pärekorillista
vanhoja Amerikan kirjeitä, valo-
kr-n'ia ja postikortteja isoisän säi-
lytet_vn rirkapostin lisäksi. Hyvin
paloir at.

Sen täytistäkö vinttien tyh-
jennr s sLrojeli rakennusta, jos sii-
hen olisi osunut vihollisen lento-
p.ror.r.rnri. Oliko .jokr-r Jumalar, selän
takana sr.laitseva harmaa rnökki
niin tärkeä. että vihollisen olisi
kannattanut uhrata pomrni. Vintin
trh-iennr s paloherkästä materiaa-
Lista o1i r ähintäänkin hätär'aqelun
1iioittelua r iranomaisilta.

\larr Anderssonin sisar oli
nair.nisissa Toholammin Parhialas-
sa. 1nr-1tta sieltäkin kenottiin sarna
tarina kuin -v-11ä. Vanhat kirjeet on
här itettr r iimeistään silloin, kun
r anhat rakennukset on purettu uu-

sien tiilitalojen tieltä.
Toholammin kunnanhal-

lituksen jäsen, kansanedustaja
Mika Lintilä, teki r,uoden 2009
alussa aloitteen siinolaistap aami-
sen järjestämisestä Toholammilta
Yhdysvaltoihin siirtolaisiksi läh-
teneiden jälkeläisille. Odotin kieli
pitkäIlä, että nyt, vihdoinkin, saat-
taa osua kohdalle muinaissukulai-
nen. Sinne tilaisuuteen on päästä-
vä. Tilaisuus oli heinäkuussa 2010.
Petyin kun näin tilaisuuden viral-
lisen ilmoituksen. Jäi epäselväksi,
oliko ja missä laajuudessa asiasta
tiedotettu USA:n lehdistössä tai
eräiden yhteistyoelimien kautta.
Lisäksi jäi ilmoituksesta ainakin
minulle mielikuva, että minun oli-
si pitänyt kutsua sukulaiseni USA:
sta. Miten se olisi onnistunut kun
en tiedä ainoankaan elossa olevan
sukulaiseni nimeä. On minulla
sivukaupalla Anderssonien puhe-
linnumeroita ja osoitteita, mutta ei
hajuakaan kuka heistä olisi suku-
amme.

Mutta kunhat aijjjat para-
nee, niinkuin kinnuset sanovat,
selviävät nämäkin asiat.

Tuomo Untinen

SLrkuseura Pekkariire n r i ;r ru.sii.ii:L:tsea ralitsemina tilintarkastajina oiemme suorilLaneet
yhdislvkscntilini-:1151i-rli.!.,-t i.:r;a:picor: j:hailinnontarkastuksen tilikaudeltal.l.-3'I.12.2010
hyvän tilintar kasrusia\ ar1 eiel r\ it:+assa laajuudessa.

Tilinpaatos. ioka on iaaoitii: k::laitiritoiatn ja i-nuiden tilinpäiitöksen laatimista koskevien
säännajstelr ia n:aarar sten ntirkaisesri. oscirtaa I 108.07 euron ylijaamää. Tilinpäätös antaa
kirianpitoiaiss:r tarkoitelr:llii iai a1la oileat ja riittävät tiedot yhdist-vksen toiminnan tuloksesta ja
taloudelIisesta as.l]resia

tilrnpäätoksen rahvistarnista ja
vastuu\ eDaudL.n nrvöntämistä sukuneuyostoile vuoden 20'l 0 tileistä ja
ha!l innosta

1'!I,INTÅRKÅSI'I'SKERI O}I i S

Puoilamme

Vehmersalmella 26. päivånä huhtikuuta 201 I

/kz &>
Ville Pekkar inE-n

,
/A//

Juha

l.ltt:trillt, tart'nt( (\il3 l: 1 ( \i .:'d.1\.iL

P*_<
Pekkarinen

Vieressä tilintarkastajien kertomus
vuoden 2010 tileistä, jotka tilit hy-
väksytetään vuoden 201 2 sukuko-
kouksessa Siili njärvellä. Seuraava tar-
kastajien kertomus onkin sitten toi-
m i n n a nta rk astu skertom u s.

Sukuneuvoston kokous
pidettiin lauantaina 1 8.6.201 1

Hanna-Kaisa Pekkarisen luo-
na Kannonkoskella sekä sa-
teen että auringon merkeissä.
Läsnä oli 9 sukuneuvoston
jäsentä. Erovuorossa olevat
neuvoston jäsenet ja virkailijat
valittiin uudelleen. Käsiteltiin
seuran talousarvioesitys vuo-
sille 2011 ja2012,jotka perus-
tuvat 10 * 2 euron maksuihin.
Myös ensi vuoden sukukoko-
usta ideoitiin.
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Tuomo Untisen syksyllä ilmestyvä kirja:
Polut Korpelan tien -
Antti Antinpoika Pekkarisen jälkeläiset
Kinnulan Purolassa syntyi 1810Antti palveluspaikastaan, Korpelan kan- ta. Kaikki Korpelasta Amerikkaan
Antinpoika Pekkarinen, joka muutti kaalta, joka oli Korsholman kreivin menneet käyttivät siellä Andersson
l7 vuotiaana rengiksi Keski Pohjan- muinaista metsästysmaata. nimeä.
maalle, Toholammille. Kirjan varsinainen tarina alkaa täs- Tiedetään, että on joitakin uusper-
Tulevana syksynä ilmestyy hänen tä. Se on tyypillinen kertomus ai- heitä, jotka puuttuvat luettelosta,
vaiheistaan ja jälkeläisistään kerto- kansa ankeista ajoista, jollaisia ny- koska sukutietoilmoitukset ovat
va kirja Sukuseura Pekkarisen kus- kyajan ihmiset eivät voi elää edes osin 3 vuotta vanhoja ja asianosai-
tantamana. kuvitelmissaan. set eivät ole valitettavasti ajanta-
Antti Antinpoika palveli Toholam- Kirjaan on otettu eri sukupolvia saistaneet niitä.
min kiviaholla ja hänen aktiivisuut- koskevia sukutarinoita. Tarinoita Haastattelun aikana on tavattu nuo-
taan osoittaa, että varsin pian hän olisiollut paljonkin, mutta kirjaa on ria ihmisiä, jotka nipin napin tun-
löysi puuttuvan kylkiluunsa vaimoi- otettu vain ne, jotka jollakin tavalla tevat isovanhempiensa nimet eikä
sesta ihmisestä, jonka aikaisemmat on voitu todentaa. myöskään heidän syntymäpaikkoja,
juuret olivat myös Kinnulassa, Pel- Henkilöluettelo on pyritty saatta_ joten tässä.mielessä kirjasta on jo-
lonpäässä. maan melko kattava(ri å'inå- urå_ tain hyötyäkin.
Tuohon aikaan alueella renkipojan teen 2010 saakka, Suomen osalta. Kirja sopii hyvin vaikkapa joululah-
mahdollisuudet olivat kapoiset. Lä- Amerikkaan menneitä sivutaan jaksi varsinkin kun ilmestymisaika
hes ainoa tapa päästä kiinni omaan jonkin verran, mutta tulevana syk- on sopivasti syksyllä. Kirjan tilausta
leiväntekopaikkaan, oli ryhtyminen synä on tarkoitus jatkaa seuraavan ja hintaa koskevia tietoja löytyy al-
kruununtorppariksi. Näin Antti An- niteen laatimista. Viitteenå kirjassa kusyksystä kotisivuiltamme. Kirjan
tinpoika aikansa etsittyään löysi it- on kuitenkin kertomus Eino W. An- tekijä ilmoittaa kirjeitseomalla pos-
sensä ja vaimonsa, Britan, keskike- derssonista, 20.1.2011 kuolleesta tituslistallaan oleville myös nämä
sän yönä 1846, noin 20 km päästä toisen maailman sodan veteraanis- tiedot.

Sukukirjoja saatavi I la !EHf,IF!S]!N

Pekkarisistall ja Pirkko Pekka-
rinen os. Raatikainen ja Tuomo
Untinen: Kinnulan Nikkilän
Pekkarisista II.

Sarjan neljännen osan te-
kijöinä ovat Helge, Lauri ja Maija
Pekkarinen. Kirja on myös B5-ko-
koinen ja laajuudeltaan 236 sir,ui-
nen. Kirj a käsittelee Muurasj ärven,
Alva- ja Elämän1ärven sekä Kivi-
järuen ja Kinnulan Pekkarisia.

Kirj oj a voi tilata kotisi,uuilta
löytyvien ohjeiden mukaan osoit-
teessa www sukuseurapekkarinen.
fi tai puhelimitse joltain sukuneu-
voston jäseneltä.

Sukukirjasarjan kolmatta
osaa jaetaa ilmaiseksi kaikille uu-
sille jäsenille sukukokouksessam-
me Siilinjärvellä \.uonna 2012.
Kirjan ovat toimittaneet Lauri ja
Helge Pekkarinen ja se on laaja
historiikki suvun varhaisimmista
vaiheista ja eri sukuhaarojen yhty-
mäkohdista aina 1850-luvun puoli-
väliin saakka. Koko 85 ja 188 siv.

Myynnissä olevista kirjois-
ta sarjan ensimmäinen osa käsif
telee sukuhaarojen yleisesittelyn
ajanjaksona 1 850-1 900 useampien
kirjoittajien toimesta, joista mai-
nittakoon Lauri Pekkarinen, Veik-
ko Pekkarinen, Maija Pekkarinen,
Helge Pekkarinen, Tuomo Untinen
ym. Koko 85 ja sir,uja 44.

Sarjan kakkososa on sa-
mankokoinen ja silumäärältään
40. Kirjoittajrna tänä vuonna kes-
kuudestamme poisfunut Martta
Laitinen os. Pekkarinen: Lammin
Pekkariset, Vehmersalmi, Lauri
Pekkarinen: Tuusniemen alueen

Kannonkoskelaisen Kauko
ollut Amerikassa kultaa
ran juttusille tuli muuan
la. Aikansa juteltuaan
malliin isolleen, Kaveri
mailia härän sarvista

puol tuulta vasten,
tuo, olin minäkin
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Pekkarinen-lehti
Tsofrf
Tukimaksut

§*Jcrt
Painatus

Varainhankinta

Jäsenmaksut
Arpajaiset
Korkotulot
Satunnaiset tuotot
Yhteensä

Te.efmf

i1€*eam*

Yli/alijäämä

50,00
100,00
260,00

50,00
1.630,00

1 .500,00 1.600,00
60,00

1.850,07
3.41O,O7

23A.0A 250,00 250,00

836.40 900,00 900,00

Talousarvioesitys vuodelle 2O11 ia 2A12

Varsinainen toiminta 2010 2011 2012

Tarvikemyyntituotot 220,10 250,00 300,00

5UKI.'SEURA PEKKARINEN RY. VUOSIKOKOUS 2O1O
Linkosuon Kuparisal , Näsr innankatu 26, 332A0 Tampere, auantai 31.7.201 O klo

1 3.00 Läsnä 31 henkeä (osal istujaluettelo itteenä)

1. Kokouksen avaus
Sukuseuran puheenjohtaja Jouko Pekkarinen avas kokouksen la tovotti kokous-
väen tervetul eeksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtalaks val tti n Eeva Kaar na Koskinen, pöytäkirlan p tä1äksl
Nlatias Weckström Pöytäk r.lan tarkastaliksi val tti n Herkki l\4ononen lyväsky ästä

la N/artt Pekkar nen Vehmersalmelta ja n rn tetti n heidät tarvttaessa torm maan
äänten askjoina. Eeva Kaar na Kosk nen antoi aluksi puheenvuororr rovasti Heikki
Järvisele, lonka yhyessä puheessa muistettin sukuseura Pekkarsen posmenneitä
jäsen ä.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetti n, että seuran sääntölen mukaisesti on motettu läsen I e Pekkarinen eh-
dessä vähintään kaks v kkoa ennen kokousta. Todetti n kokous la ll sesti kool ekut-
sutuksi .1a päätösvalta seks .

4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytt in es tysl stan muka nen työjärjestys

5. Toimintakertomus vuodelta 2009
S hteeri uk toimintakertomuksen.loka hyväksytti n.

6. Tilit vuodelta 2009
Rahastonhotaja \4ar1a-Lisa Pekkarinen esittel vuoden 2OO9 t inpäätöksen ja ta-
seen. Ti npäätöksen mukainen y ijäämä o i 803.31 euroa.

7. Tili ntarkastuskertomus
S hteer uk t ntarkastuskertomuksen .lonka til ntarkastajat v I e ja Juha Pekkarinen
o i,at hyväksyn-"-"t

8. Vastuuvapauden myöntäminen
Päätetti n myöntää !aslu!ri,,apaus b ve vol s le

9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2010
flrrrräksytt in sukuneuVostor es ty,,s toim ntasuunn te maks vuodel e 2010 (li tteenä)

10. Talousarvioehdotus vuodelle 2010
lvväksytt tn sukuneuvoston es,i.i"s ta ousan/ oks vuode le 201 0 ( i tteenä Pekkan-
nen- ehdessä 201 O)

11. Sukuneuvoston jäsenten valinta vuosille 2010-2O12
Erovuorostaan huol matta .louko Pekrarinen, \lar.1a Li sa Pekkarinen, Kari Lalast,

1a Seppo Pekkarinen latkavat. Ra;a Fåge ho m le myönnettin ero omasta pyynnös.
tään la t lal e val tti n Heikki lrlononen Jyväskylästä.

12. Sääntömuutokset
Neuvoston esityksestä päätetti n hyväksyä, että sukukokous p detään kahden vuo
den välein, pari I s na vuos na. I mottus ko kouksen pitäm sestä julka staan Pekkar -
nen lehdessä la tarpeen mukaan sop v ssa paika I sissa sanoma ehdissä. Sukuneu-
vostol e myönnetään upa ähettää uudet säännöt Patentti- 1a Rekister ha tukseen,
sen lälkeen kun pöytäkirla on hyväksytty

13. Tilintarkastajien (toiminnantarkastajien) valinta vuodelle 2010
Valttirn yksimle isesti ti intarkastal ksi Juha Pekkar nen Kempeleeltä ja Vi le Pekkar -

nen Vehmersa merta, sekä vara le Vt jo K. Pekkar nen Kuop osta la Helv Koist nen
S I n1ärve tä.

14. Jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 201 1

Sukuneuvoston esttys 10 euroa/1äsen/vuos säks vapaaehtotnen kannatusmaksir
2 euroa.

15. Sukuneuvoston esittämät asiat
Kunniajäseniksi va itt in ansioituneet Pentti Pekkar nen Rauta ammi ta 1a O av Pek-
kar nen Jyväskylän Palokasta. Pääto rn tta.la Kari lajaste pyysi saada latkossakin ku
via ja kertomuksia Pekkannen ehteen.

16. Jäsenten esittämät asiat
.Jäsenten es ttäm ä as o ta ei ol ut.

17. llmoitusasiat
Todett in että kokouskahvien jälkeen lähdetään kiertoajelul e mm. Pispalan harlu1 e

1a käydään tt,lessukylän vanhassa kirkossa, jonka edustalla otetaan yhteskuva ko-
kousväestä. Sukuseuran seuTaavan vuosikokouksen pttopaikasta päättäm nen an-
nettirn sukuneuvoston tehtäväksi.

18. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtala päätti kokouksen ke lo 14 1 5.

Jouko Pekkarinen lilattas Weckstöm
Puheenlohtala Pöytäk r.lan p täjä

Olemme tänään tarkastaneet Sukuseura Pekkarisen vuos kokouspöytäk rjan ja to-
denneet sen kokouksen ku un muka sekst

Heikki it4ononen L4arttl Pekkannen

220,
200,
250,
500,

00
00
00
00

220,00
200,00
260,00

1700,00
100,00
50,00

100,00
260,00

50,00
2.680,00

1.600,00
100,00

1.600,00 1.7AO,00

3.860,17
2.752,1O

+?. f*8,#f

2.1OO,0O
2.530,00

1:,: r:

2.250,OO
2.940,0O

Talousarvio perustuu 10 euron jäsenmaksuun ja
2 euron vapaaehtoiseen lehden tukimaksuun
vuosina 2011 ja 2012.
Koska sukukokous pidetään joka toinen vuosi,
tapahtuu tilien ja hallinnon vahvistaminen kah-
delta vuodelta jälkikäteen. Talousarvio hyväk-
sytään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Tilit pää-
tetään ja tarkastetaan kuitenkin vuosittain.

å##; åää:;,

Viestintävirasto on 8.6.2010 rekisteröinyt käyt-
töömme ylläolevan kotisivuosoitteen. Se on
tehdyllä sopimuksella voimassa kolme vuotta
eli 8.6.2013 saakka. Sen jälkeen se on uudelleen
vahvistettava ja maksettava.

Sana "sukuseurapekkarinen" yhteenkirjoitettu-
na on valittu kotisivujen osoitteeksi siksi, että se
luontevasti kertoo yhdistyksemme tarkoituspe-
rän. Kaikessa tiedottamisessa se palvelee nope-
asti ja ennenkaikkea löytyy aina silloinkin kun
lehti on kateissa.

Kulut
Arkistovuokra/kirjanpito 21 9,60
Pankkipalvelut 182,11
Postipalvelut 249,99
Kokouskulut 1.088,40
A/latkakulut 145,00
Huomionosoitukset 31 ,00
Ohjelmapäivitykset
Sukututkimustyöhön
A/luut menot
Yhteensä 1.916,10
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Pekkaristen sukukirjojen henkilötiedot on kokonaisuudes-
saan siirretty sukututkimusohjelmaan. Seur?ava vaihe on
tietojen siirtäminen Pekkaristen kotisivuille. Tietoja ei kui-
tenkaan siirretä siinä laajuudessa kuin ne kirjoissa esiin-
tyvät. Tähän on syynä henkilötietolain määräykset, jotka
rajoittavat tietojen julkaisua lnternetin välityksellä. Lähitu-
levaisuuden tehtäviä on selvittää ja tarkentaa ko. henkilö-
tietolain vaati muksia.

Tietojen tarkasteluikkuna sellaisena
kun se nyt näkyy sukutieto-ohjelmas-
sa. Suuresta urakasta ktitämme Sep-
po Pekkarista.
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Kotisivuillemme on joulukuussa 2010 laitettu kävijämäärälaskuri. Puolen vuoden aikana on siellä käväisty reilustiyli 200
kertaa. Niillä, joilla ei ole kotonaan netti-yhteyttä, on onneksi nykyään mahdollisuus käyttää sitä ilmaiseksi mm. kirjas-
toissa kunhan vain muistaa tuon osoitteen: sukuseurapekkarinen.fi.

. ar.,,rr..r. rr:i !11.i. . .l:r.1,. l.':r , lllr:r1!:i{ir ']@. @.
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