
Kunnonpaikka on monipuolisesti palveleva kuntoutumis- ja hyvinvointikeskus sekä kylpylähotelli vain 10 kilometriä Kuo-
piosta pohjoiseen Siilinjärven Vuorelassa. (Kuva:

Sukuseura Pekkarinen ry=n sukukokous pidetään
Si i I injärvel lä 4.-5.8.2012

Sukuseura Pekkarisen vuosikokous pidetään tä-
nä vuonna Siilinjärven Vuorelassa. Paikka on kyl-
pylähotelli Kunnonpaikka. Kutsu kokoukseen on
julkaistu tämän lehden sivulla 2. Kutsu löytyy myös
kot i s i v u i I ta mme osoi ttee ss a www. s u k u s e u ia p e E k a -
rinen.fi.

Tarkempia tietoja kuten ohjelma, varaukset ja
ajo-ohje löytyvät sivulta 3 . Niille, jotka jäävät yöksi
paikkakunnalle, on mahdollisuus sunnuntaina osal-
listua Kuopion saaristokaupunkiristeilylle Koski-ni-
misellä laivalla, jossa oppaana toimii Raimo Ker-
man. Risteilyn kesto n. puolitoista tuntia ja seura
kustantaa sen.

Nyt on sopiva hetki yhdistää sukutapaaminen
ja kylpyläloma Savon sydämessä. Kuten esimerkik-
si romanttinen kylpy kahdelle erityisesti varattuun
yksityiseen ja rauhalliseen tilaan, jonne voi jäädä
levähtämään kylvyn jälkeen. Hinta 50 e per 30 min
ja Plussa-kortti tuo edun.
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Sukuseuro Pekkorinen ry:n
sööntömööröinen

vuosikokous pidetöön
edellisen

sukukokouksen pöötöksella
porillisino vuosino olkoen

vuonno 2012.
Kokouskutsu io ohielmo

tietoineen laytyy
myös

kotisivuillomme:
www. su kuseu ro pekko ri nen. fi

Tervetuloa !

Sukuneuvosto

Sukuseura Pekkarinen ry:n jäsenlehti
Nro 23, painos 300 kpl
ilmestyy kerran vuodessa kesäkuussa
Jäsenmaksu: 10 euroa
Vapaaehtoinen
lehtimaksu: 2 euroa
Tili-nro: SP Optia 460021-291386

|BAN Ft71 4600 2120 0913 86

Toimitus: Sukuneuvosto
Päätoimittaja: Kari Lajaste

åä:?[Tt,:fft? "'
p. 050 050 0050
kari. lajaste@gma i l.com

Julkaisija: Sukuseura Pekkarinen ry
Paino: Painovalmiste Ky, Helsinki

Kotisivut: www.sukuseurapekkarinen.f i

Sähköposti: sukuseu ra. pekkarinen@gma il.com

Vuosikokouskutsu
,Sukuseura Pekkarinen ry:n sääntömääräinen vuosikokous
pidetään lauantaina 4. päivänä elokuuta kello 13 kylpylä-
hotelli Kunnonpaikassa osoitteessa Jokiharjuntie 3, 70910
Vuorela, Siilinjärvi. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen

säännöissä määrätyt sekä muut esilletulevat asiat

Sukuneuvosto
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Ajo-ohie Siilinjärven
sukukokoukseen

Ne, jotka tulevat kokoukseen omalla au-
tollaan ja suunnistavat sinne navigaat-
torilla, voivat laittaa osoitteeksi Jokihar-
juntie 3 ja kaupungiksi Siilinjärven.
Kuopiosta sinne pääsee mukavasti linja-
autolla, joka Iähtee linja-autoasemalta.
Matkaa Kuopion rautatieasemalta/linja-
autoasemalta kokouspaikalle Vuorelan
Kunnonpaikkaan kertyy noin 10-11 ki-
lometriä

Sukukokouspäivien ohjelma Siilinjärven Vuorelassa
4.-5.8.2012 kello 1 3.OO kylpylähotelli Kunnonpaikassa
12.00-12.45 Ruokailu

Lounaan hinta on 15 euroa ja päivällinen noutopöydästä kahveineen
1 6 euroa. Hotel li edel lyttää ilmoittautumista lounaal le viimeistään
25.7 . I I moitta utu m iset lVl a rja-Li isa I le, katso yhteystiedot a I I a.

13.00-15.00 Vuosikokouksenohjelma:
Musiikkia
Juuso Miettinen, Vehmersalmi:
"Suomen hevonen"
Vuosikokousasiat
Raimo Kerman, Kuopio:
"Mitä nimet kertovat Kuopiosta"
Musiikkia
Pienoisnäytel mä, " Esimerkki kylä "
Räsä lä n Raitti usseuran näytelmäkerho,
Veh mersa lm i

Kahvi ja arpajaiset
Yhteiskuva Sandelsin patsaal la

17.00-20.00 Vapaata iltaohjelmaa sukuseuralaisten kesken
21.00-00.30 Kunnonpaikan ohjelmaa

Sunnuntaina 5.8.
11.00-12.30 Saaristokaupunkiristeily ms Koski-laivalla, oppaana Raimo Kerman.

Laivaan mahtuu 100 henkeä ja seura maksaa sen kokousvierailleen ja
jäsen i I leen. I I moittautum iset 25.7 . men nessä lVlarja-Li isa Pekka risel le
pu h. 040-57 3 4268 ta i ma rja I i isa. pekka ri nen(at) n ic.f i
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Puheenjohtaian palsta

Kuluva r,.uosi 2012 on su-
kuseuramme 3 3. toimintavuosi.

Sukuseuran uudet säännöt
on hyväksytty Patentti- ja rekiste-
rihallituksessa 1. 1 l.20ll.

Suurin muutos uusissa
säännöissä on, että sukukokoukset
pidetään joka toinen r,.uosi. Sään-
nöt päivitettiin muutoinkin ny-
kysäädösten mukaisiksi. Säännöt
löytyvät Sukuseura Pekkarinen r.y:
n internet.sivuilta.

Seuramme internet-sir,.ut on
uudistettu. Niissä on ajankohtaista

tietoa sukuseuran asioista, mm.
sukuihin kuluvista henkilöistä ja
heidän puolisoistaan 1500-lur,un
loppupuolesta alkaen, kuvia su-
kuseuran myytävistä tuotteista ja
ohj eet, kuinka liitytään sukuseuran
j äseneksi. Käykää sir,uillamme.

Edellinen sukukokous oli
kaksi ruotta sitten 31.7. Tampe-
reella Linkosuon Kuparisalissa.

Kuluvan r,uoden 2012 stt-
kukokous on lauantaina 4. pä:ränä
elokuuta S iilinj ärvellä Kylpyläho-
telli Kunnonpaikassa. Virallisten
kokousasioiden lisäksi ohjelmassa
on musiikkr- ja teatteriesityksiä ja
Raimo Kerman kertoo Kuopion
seudun historiasta.

Halukkaille ohj elma j atkuu
sunnuntaina ll 12 tunnin risteilyllä
Koski-laivalla Kuopion Saaristo-
kaupungin ympäristössä. Koski-
laiva on silloin varattu sukuseural-
le.

Sukukokouksen ja laivaris-
teilyn ilmoittautumisohjeet ovat
tässä lehdessä.

Sukuneuvosto on kokoon-
tunut kaksi kertaa vuodessa, neu-

voston päätöksistä on pöytäkirj aot-
teita lehden sisäsivuilla.

Sukuneuvoston kokoukses-
sa 24.3.2012 Siilinjärvellä Kylpy-
lähotelli Kunnonpaikassa valittiin
sukuseuraan enti set toimihenkilöt:

Puheenjohtaja Jouko Pek-
karinen, varapuheenjohtaja Kauko
Pekkarinen, sihteeri Matias Weck-
ström, taloudenho itaja Maqa-Liisa
Pekkarinen j a lehden päätoimittaj a

Kari Lajaste. Sukututkimusta jat-
kaa edelleen Seppo Pekkarinen.

Sukututkimuksen nyky-
vaihteesta Seppo Pekkarinen tie-
dottaa lehden sisäsir,uilla.

Sukuseuralaisille ja seuran
ystäville oikein aurinkoista kesää
jahyvää vuoden jatkoa!

Tapaamisiin S iilinj ärvellä !

Helsingissä 27.5.2012
Jouko Pekkarinen

Puheenjohtaja

I lmoittautumiset ja hotel I ivaraukset
Jos olet aikeissa yöpyä hotellissa, olisi
varaus tehtävä mieluiten viipymättä ja
suoraan hotelliin. Seura on varannut 25
huonetta sukuseuralaisia varten. Vara-
uspuhelin on 0.l7-476 111. Hoitoja voi
tilata numerosta 017-476 520.

Sunnuntaina kello 11 tapahtuvalle ris-
teilylle on myöskin hyvä ilmoittautua,
sillä ravintolapaikkoja on ainoastaan 65
vaikka laivaan mahtuukin 100 henkeä.
llmoittautumiset säköpostilla tai puhe-
limitse IVIarja-Liisalle sivulla 3 ohjelman
yhteydessä olevilla tiedoilla. Seura kus-
tantaa risteilyn. llmoittautumisia ote-
taan vastaan tämän lehden ilmestymi-
sen jälkeen.
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Arvoisa sukuseuralainen!

Pekkariset tunnetaan maas-
samme juurevaksi ja valistuneeksi
talonpoikaissuvuksi, jonka suku-
haarat ovat levittäytyneet vuosisa-
tojen mittaanlaajalti ympäri Suo-
mea.

Talonpoikaisilta juuriltaan
Pekkarisilla on ollut kautta aikojen
vahva sivistymisen ja oppimisen
tawe. Suvun jäsenet ovat ymmär-
täneet, mikä merkitys koulutuk-
sella on elämässä menestymisen
kannalta: lapsia on neuvottu ja
kannustettu pienestä pitäen opin
tielle. Näin suku ja sur,un jäsenet
ovat nykyisin valtaosin poikkeuk-
sellisen korkean ja monipuolisen
koulutuksen hankkineita, menes-
tyviä Suomen kansalaisia.

Itsekin Pekkarisiin "ulko-
jäsenenä" kuuluvana olin oikeasti

mielissäni, kun kuulin, että Pek-
karisten r,uoden 2012 sukukokous
järjestetään Kuopion seudulla ja
omassa nykyisessä työpaikassani,
Vuorelan Kunnonpaikassa.

Lähes 40 vuotta toiminut
Kunnonpaikka on menestynyt toi-
minnassaan samoilla vahvuuksilla
kuin Pekkaristen suku. Kunnon-
paikan työntekijät ovat oman alan-
sa korkeasti kulutettuja, vahvasti
ammattitattoisia ihmisiä. He ovat
luoneet monialaisella terveys-,
kuntoutus- j a koko hlvinvointialan
osaamisellaan sen hyvän maineen,
jonka ansiosta Kunnonpaikka on
noussut maamme arvostetuimpi-
en monipuolisten kuntoutumis- ja
kylpylähotellikeskusten eturiviin.

Kunnonpaikan asiakkail-
leen suuntaama perusviesti on ly-

hyesti "Hyvää Sinulle". Hyvin-
vointikeskuksessamme se pitää
sisällään vaikkapa rentoutumisen,
hemmottelun, aktiivisen liikunnan,
työssä jaksamiseen liittyvien fyy-
sisten ja psyykkisten palvelujen ja
hoitoj en tarj onnan. Kunnonpaikal-
la on myös vahva kuntoutuspalve-
luiden tarj onta. Kunnonpaikka j är-
jestää lisäksi perhe- ja sukujuhlia,
yritysten j a yhteisöj en tilaisuuksia,
joihin ihmiset kokoontuvat hotelli-
palvelujemme ansiosta joskus ai-
van eri puolilta maailmaa.

Huoltoliitto ry katsoi aika-
naafl Kunnonpaikkaa perustaes-
saan savolaista maisemaa saman-
laisin silmin kuin tänne seudulle
saapuneet ensimmäiset Pekkariset
kantatiloj en paikkoj a harkitessaan.
Kunnonpaikan rakennukset ja "ti-
lukset" sijaitsevat veden henges-
sä, aivan Kallaveden rantamailla.
Tämä seikka ja Kunnonpaikan
hyvä liikenteellinen j a maantieteel-
linen sijainti keskisessä Suomessa
ovat olleet osaltaan kasvattamassa
kokouspaikkanne suosiota.

Toivotan sydämestäni teil-
le kaikille viihtyisää sukujuhlaa ja
muutenkin Kaikkea Hyvää Pekka-
risten sur,ulle.

Vuorelassa 20.5.2012
Kirsi Pekkarinen

Markkinointip äällikkö

Kuva kaapattu Googlen Earthista
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Sukuneuvoston yhteystiedot

Tässä on kädessänne
viides tässä n'ruodossa julkais-
tu värillinen sukuseuran jäsen-
lehti. Sen tekeminen on ollut
muutaman haran aktiivin
harteilla. Ilman tällaisten apua
ei tehtävä olisi voisi onnistua.
Yksi ihminen ei voi kirjoittaa
kaikkia lehden juttuja. Mei-
tä jäseniä on monta ja vielä
enemmän on sukuun kuuluvia
henkilöitä, joilla varmasti kai-
killa on joku tarina kerottava-
naan. Lapsuudesta muistam-
me lukuisia mielenkiintoisia
juttuja, jotka katoavat muis-
teistamme ellemme laita niita
pikaisesti ylös. Lehtemme on
hyvä foorumi niiIle tarinoille.
Ottakaa kynä käteen tai avat-
kaa sähköposti ja pankaa sinne
se tarina. Sen ei tarvitse olla
viimeistelty lopulliseen asuun-
sa kunhan juttu ja sen ydin on
ylöskirjattu. Sen voi lähettää
sukuneuvoston jäsenelle, jos-
ta se sitten julkaisumuotoon
laitettuna siirtyy lehtemme si-
vuille. Kuvat ovat aina juttuun
liittyvinä tervetulleita ja toi-
vottuja, sillä pelkkä tekstiau-
keama on ilman niitä arkisen
harmaa. Kuvat skannattuna
tai postitse lähetettyinä toimii
yhtä hyvin ja palautetaan käy-
tön jälkeen lähettäjälleen. Ei
kannata arkailla kirjallisia ky-
kyjään - tarina, aihe ja kuvat
ovat tärkeimpiä.

Kunniajäsenet:

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
09-789 506
0400 873 738
matias.weckstrom@kol u mbus.f i

Taloudenhoitaja:
Maria-Li isa Pekkarinen
Tervassalonlie 229
71310 Vehmersalmi
040 573 4268
marjal i isa.pekkarinen@nic.f i

Jäsenet:
Raija-Liisa Flink
llonantie l
79100 Leppävirta
0400 683 701
raijaliisa.f link@gmai l.com

Päätoimittaja
Kari Lajaste
Jakokunnantie 13 C

00660 Helsinki
050 050 0050
kari. lajaste@g ma i Lcom

Hanna-Kaisa Pekkari nen
Järvitie 11 B 5
43300 Kannonkoski
050 553 3098
hanna.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
pekkari nen.olavi@el isanet.fi

Paavo Pekkarinen
Leenantie 3

43900 Kinnula
0400 947 981
paavo. pekka rinen@hotma il.com

Seppo Pekkarinen
Koivuahontie 50
11460 Paukarlahti
040 510 5331
spek@mbnet.f i

pekkse@gmail.com

Heikki Mononen
Yliopistonkatu 34 D 65
40100 Jyväskylä
0400 924 8s1
mhs.mononen@gmail.com

Kirsi Suokas
Kekkolantie 15 G 21
40520 Jyväskylä
040 729 0443
ki rsi_suokas@hotma i l.com

Kotisivut
Anneli Ceder
Jokimäentie 1 10
Kirkkonummi
040 510 1724
anneliceder@gmai l.com

Lauri Pekkarinen
Tinatie 2 A 5

00440 Helsinki
09-562 4146

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
050 357 6928

Helge
Pekkarinen
(t 10.3.2009)
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Nykyisin harvemmin enää näkee kävijälasku-
ria nettisivuilla.

Ne taitavat olla jo aikansa elänyttä käytäntöä,
kun on saatavis sa näkymättöm iä analfitisiä p alvelu-
j a nettisir,uj en liikenteen tarkkailuun. Sellaisia j oista
välittyy tiedot millä sir,uilla käydään, kauanko sivuil-
la viivytään, mistä sivuille tullaan yms. informatii-
vista aineistoa.

Meidän sivuilla onkin tavallinen ja yksinker-
tainen ja ennen kaikkea ilmainen kävijälaskuri.

Valitsin fion http: I lcounter.ok.eel -sivustolta
kriteerinä ainoastaan pieni koko ja yksinkertaisuus.
Vielä toistaiseksi sen kylkiäisenä ei ole tullut mai-
noksia. Jos aikojen kuluessa tulee niin käymään, sit-
ten vaihdamme johonkin toiseen. Mainokset ovat hy-
vin yleisiä suurimmalla osalla ilmaisten laskureiden
tarj oajllla. Mainoksia emme kaipaa.

Laskuri avataan sitä klikkaamalla jolloin esiin
tulee kävijät päivittäin, kuukausittain ja vuosittain.

Sieltä myös selviää mistä koneesta käynnit
ovat tapahtuneet. Tästä tiedosta nyt ei ole meille kel-
lekään sen suurempaahyölyä, vaikka onhan siinäkin
pieni informatiivinen ilmaisu olemassa. Kävikö ku-
kaan ulkomailta? Yai oliko kävijä vaikkapa känny-
källä katsastamassa tapahtumiamme?

To ivottav a sti I as kuri on h1v äksy tty j a tykätty.
Jotenkin tämä laskuri passaa näille sivuille hyvin.

Onhan se mukavaa tietää että nettisivuillam-
me on jotain liikennettä.

Vilmåsåd 10 kiiiastajåt:
affi -112-41-Z14.eliE-lffiJakai*c.f I

d!l-hmlb@u1-fdf b0å-Z01.dh.p.hd"f I

1?E-55-U-45" bb.dmlät€M.f I

FEkeF(loetr{u.fl
:12-226{1-m&nd,Ell*" mabile,f i

e&l-21S-23S-1t4, kymF.M
m-16-105-161. bb-dBiffiemt.f i

s190894.pp.h.fi
1€3- tr-2?-21+Et.ellkm.blle.ii
838-50.&l.ilm.M

t01:-0?17 l1i11i5E
2D12-0t17 ö1i43rH
2012-03-16 18i32r43

tfi]2-g§-16 18r11:19
3fi12-03-16 11rBi16
2012-05-16 0Sr3?:02
:tff-ös-r5 ?:r#r19
2012-05-15 23r2ir 21

2012-0§-15 l0r4::34
2ö12-ö5-14 2ö:52r65

uw.ok.ee - Sinq SEbrad on siinl

Laskurikuvasta näkee, että sivuillamme on 17.5. käyty sen
perustamisesta puolitoista vuotta sitten, melkein 700 kertaa
eli n. 2 kertaa päivässä.

§aevidtssutäkodrkhisffijstads? EectipFrlasHimreredtedBw §uFEaodR€pikkumie!
{eb.sB.ftldmi aadrss ir 29 NB ZoB vl*sal*ftsr on Fpultsar*iE 6 SB kGrulehepir*, MyfQL !l 1 e,Fsti
rebiruuml tåsB. Elik e-Fsti ia lsdulehekLlie a€drtrs erakledile aiBult 0,58 eURrkBu.

@iLtnml*k Eestis

(öunte'loodJd 2010.12.1J 1a:OJ:31
f,äevi (okku 521

SinukoduieheURL lritsr/lry_s'dr,§-qb,S-S6-Ulö§€k!r4ti8e!:._Sl
!'\åitamis, köki(u 6,81

NA;tafiis: täna 2

Näiiamis: ei!€ 5

Nåltamlst sellel rådäiai
Ngifsmlsi eelmisel nAdalal

74

tuältamisi seiief {uul 56

Näitåffisi eela;sel kuu! 47
Na:ram;s: sellet aasiai
ItäiiEff ;si eeift ise! dastal

Sukuseuramme
laadukkaat
pikeepaidat
Hinto 20 /kpl + todelliset postikulut.

Vörivoihtoehdot: musto, volkoinen, punoi-
nen, royol sininen, hormoo meleerottu, novy
(tummonsininen),

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

Losten koot I 28 cm io 140 cm, vöreinö
punoinen io royol sininen (tilouksesto myös
muut vörit).

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

idå+r. ftike*4;. :+.
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Kinnulan muinaissuksien arvoitus

Kivijärven vesistön eli
Kinnulan, Kivijärven ja Kannon-
kosken pitäjien alueilla on tehty
esihistoriallisia löytöjä aina kivi-
kauden alusta rautakauden lopul-
le. Missä määrin §seessä on asu-
tuksen jatkuvuus, mikä on kivi- ja
pronssikautisen väestön suhde rau-
takautiseen p5,yntiväestöön, joka
tunnetaan historiallisen ajan läh-
teissä lappalaisina.

Mikä on näiden lappalaisten
suhde rautakautisen ja keskiaikai-
sen eräkauden rintamaiden hämä-
läisiin ja karjalaisiin sekä 1500-lu-
vun savolaisiin uudisasukkaisiin,
on vielä selvittämättä. Näin poh-
tii Keski-Suomen Museon inten-
dentti Janne Vilkuna, fuwäskylän
yliopiston julkaisemassa kirjassa
Sitä kuusta kuuleminen. Kirja on
omistettu Jyväskylän yliopiston
taloushistorian apulaisprofesso-
rille Jorma Ahvenaiselle. Kiqjassa
julkaistaan parisenkymmentä eri
kirj oittaj ien artikkelia.

Janne Vilkuna kerloo lä-
hinnä Kinnulan Haavikkoniemestä
löytyneistä viidestä muinaissuk-
sesta. Suksien radiohiiliaj oituksena
tutkittu ikä ajoittuu vuosille 250-
650 jKr. Viimeiseksi r,uonna 1988
löydetty muinaissuksi on ajoitettu
vuosille 200-400 jKr. Laboratorio-
tutkimuksissa Kinnulan puuaines
on todettu olleen mäntyä.

Kinnulan ensimmäisen
muinaissuksen eli ns. botnisen
suksen löysi kaupanhoitaja Ilma-
ri Pekkarinen marraskuussa 1931.
Suksi löytyi ojankair,uun yhtey-

dessä Kivijärven pohjoisimmasta
kolkasta eli Kinnulan Haavikko-
niemestä. Suksi oli vain 113,5 cm
pitkä, mutta peräti ll,7 cm leveä.
Siinä oli koholla oleva jalansija eli
päläsja leveä pohjaura eli olas. Se
oli kauniisti koristeltu pitkittaisin
viivoin ja kärjessä niiden risteys-
alueella oli nauhaomamentiikkaa.

Yqaan kilometrin päästä
edellä mainitusta paikasta löytyi
vuonna 1933 jälleen ojankair,.uun
yhteydessä samanlainen botninen
suksi. Tästä löydöstä ehti kulua
kolme vuotta, kun Matti Pekkari-
sen ojankaivuu paljasti kolmannen
botnisen suksen. Löytöpaikka si-
jaitsi vain 60 metrin päässä edelli-
sestä. Tämän löydön lähetti kansal-
lismuseoon ensimmäisen löydön
tekij ä Ilmari Pekkarinen.

Rengasketj u koriste ai n utker-
tainen Suomessa

Muinaissuksien
aarreaitaksi osoittautu-
nerlsta Kinnulanlahdesta
lö1tyi pellonaurauksen
yhteydessä neljäs suk-
si, joka on laatuaan ai-
nutkertainen Suomessa.
Lähes samasta paikasta
kuin kaksi edellistä mui-
naissuksea löysi Jaakko
Kinnunen omistamaltaan
pellolta rengasketjunau-
hakoristeisen muinais-
suksen. Traktoriaura pal-
jasti suksen lähes puolen
metrin syr,yydesta mu-
rakkoisesta rantapellosta.

Tämä suksi edustaa ensimmäis-
tä ja ainakin toistaiseksi ainutta
rengasketj ukoristeista muinaissuk-
sea Suomessa.

Elokuussa \uonna 1988
Jaakko Kinnusen omistamasta pel-
losta nousi aurauksen yhteydessä j o
j ärj estyksessä viides muinaissuksi.
Suksi oli hajonnut viiteen osaan.
Tämä suksi oli 1907 mm pitkä ja
143 mm leveä, koristelematon ja
siinä oli kohopäläs. Pohjassa oli
erittäin leveä olas tai pikemminkin
suksen reunoissa oli listamainen
kohouma, etenkin oikealla reunal-
la.

Onko sukset hylätty vai tal-
lattu tahallaan suohon

Suksien aj oittamisenj akehi-
tyksen tutkimisen lisäksi on mie-
lenkiintoist a v astata §symykseen,
miksi me löydämme suksia, jalak-
sia ym. esineitä soista ja vesijätöis-
tä. Suksien suhteen on esitetty mm.
hiihtäjän sulaan suistumista, suksi-
en hylkäämistä niiden rikkoudut-
tua jne. Nämä selitykset ovat in-
tendentti Janne Vilkunan mukaan
kuitenkin epätodennäköisiä. Jos
hiihtäj än suksi rikkoutuu matkalla,
hän yleensä paikkaa sen eikä ryhdy
veistämään paikalla uutta.

Kinnulan ja monen muun
löytöpaikan tilanne, jossa pienel-
tä alata on löydetty useita suksia,

,

Kuvassa Pekkarisen veljekset vasemmalta Etvi (s.

1904), llmari (s. 1908), joka teki ensimmäisen
suksilöydön ja l\rlatias Wecströmin isä tVlatti (s.

1 900), joka teki jälkimmäisen löydön.
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joista yksikään ei ole toisen pari,
joiden siteistä ei ole rnitään jäljellä
ja jotka on usein tehty käyttökel-
vottomiksi lyömällä esim. päläs
rikki osoittavat, että sukset on ai-
koinaan tahallaan laitettu syr,äl1e
suohon. Jos sukset olisivat jääneet
talvella hargen pinnalle tai sulan
aikana veteen. niistä olisi tuskin
jäänyt mitään lövdenär äksi. Suos-
ta löydetyt sukset or at kuiter.rkin
useimmiten erinomaisen l-ir r in säi-
lyneitä ja tuhoutuminen on alkanut
vasta 1övtärnisen j ä1keen.

Janne \-ilkunan rrukaan
muinaissLrksien arr oitus johtuLr siis
jostain tLlntcnr.rtt()nr.r-t;l rttLrirtri-
sesta ta\ asta. iolia suksien kär-ttö
estettiin erottar-na11a sr.rksipari tr h-
tään sr-rksiparia ei o1e lirr detq ).

rikkomalla sr,rkset ja kritkerrä11ä
ne suohon. Ketri on estelt\. kä1-ttä-
mästä sr-tksia tei kene11.' nL' on näi11

siirrettl-. jää arr rritLrkseksi. Sanra
seikka koskee r-r-ronia muitakin
muinaislör toiä

Suksia saattaa löytyä enem-
mänkin

Kinnulanlahden Haar ikko-
niemen suoiron kätke1't1'1 myös
arvoitus. \Iikä tLro uruinainen vh-
teisö on ollLrt..i,,kr lrrrrsi perirrteerr
ja tiesi suksien kätköpaikan \uo-
sisatojen saatossa. selr että sukset
kätketään j Lu-rri s i 11 rr i seen rantakos-
teikkoon? Intendenmi Janne \-i1kLr-

na ei pitäisi 1'htään lrahdLrttorralra.
vaikka alueelta lgildettäisiin r ie1ä

entistä suurempi sr"rksiaarre. Hä-
nen mukaansa KinnLLlanlahdessa
kannattaisi jär1estää perLrsteelli-
sempi maaperätutkinlrs. 1olla suk-
sien arvoitus ainakin osittain tr"rlisi
ratkaistuksi. Lopullista totLrLrtta ei
luonnollisesti tuskin koskaan iö1,-
detä. Muinaiset asukkaat or at r-ie-
neet suksien arvoituksen mennes-
sään. On kuitenkin hyvä, että jo-
tain mielenkiintoista tutkimista ja
historiallista tietoa on paljastunut
jälkipolvien mietittäväksi. Tä11ä

kaikella on suuri merkitys tutkit-
taessa Kinnulan menneisyyttä ja
asutusta kivikaudesta aina nyky-
asutukseen saakka.
Artikkeli julkaistu
Kotiseudun Sanomissa v. 1990

Sukuneuvoston kokous lauanta tna 24.3.2012 Kylpylähotelli Kunnonpa kassa.

PÖYTÄKIRJA

1, KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasr kokouksen

2, KoKoUKSESSA LÄSNA
Olavi Pekkarinen, Kaarina Pekkarinen, Seppo Pekkannen, Paavo Pekkarinen, Heikkr N,4ononen,
N,4arja-Li isa Pekkarinen, Jouko Pekkari nen, IVatias Weckström

3, KO(Ot]KStN rA II SJLS JA OÄÄTÖSVALTAISJI]S

Todettirn kokous larllisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4, XOKOUXSEN TYÖ]ÄR]ESIYKSEN HYVÄKSYN'lINiN
Hyvä ksyttii n esitysl istan mu kainen työjärlestys

5 SU KU N EUVOSTON PU H EENJOHTA]AN JA VARAPU H EEN]OHTAJAN VALINTA
Puheenjohtajana jatkaa Jouko Pekkarrnen 1a varapuheenjohtajana Kauko Pekkarinen

6, SU KUNEUVOSTON SIHTEERIN VALINTA
S hteerinä latkaa l\4atias Weckström

7, SUKUNEUVOSTON TALOUDENHOITAIAN VALINTA
Ta ouden hortala na jatkaa N,4ar1a-Lr isa Pekkari nen

8, P^ -:K ODERUSTEIDEN HYVA(SYN/INt\
Kokouspalkkroita ei makseta, kulut kuittren mukaan. Neuvoston kokoukseen osallrstuville

1äsen lle kustannetaan ruoka, ruokai un kustantamisesta päätetään vuosr kerrallaan

9 K]R.]AVARASTON HoITo ]A I\,1YYNN N JÄRJESTÄN/INEN
N/arja-Liisa Pekkar nen käv läpi sukukirjojen määrät. Tulevan sukuseuran kokoukseen mennessä
määrät v elä tarkistetaan

10, EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYIÄKIRJAN HYVÄKSYN/]NEN
Ede lisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin

1 1 PEKKAR]NEN LEHT1

Pääto mittaja Kari Lajaste o1i pyytänyt aineistoa tulevaan lehteen mm. Kinnulan Pekkarsten
so tto- ja laulutaiteili.lorsta, sekä myös muutkln arheet ovat erittäin tervetulleita. Lrsäksi hän toivoi
saavansa tietoa tulevasta sukukokouksen ohjelmasta

1 2, VUODEN 2O 1 2 SUKUKOKOUKSEN VALIVIISTELUASIAT
Til t vuodelta 201 1

N/a11a-Liisa Pekkarrnen ilmo tti vuoden 201 T til npäätöksen mukaan olevanf 92.15 e y ijäämää,
sekä ta ousarviot vuosille 2A12 ja 2013. kts. liite 1

Toimintakertomus vuodelta 201 1 kts liite 2

Tormintasuunnitelma vuodelle 2012 kts.l ite 3

.läsenmaksut vuodelle 201 2
lyväksytt in esitys.1 0 e/ jäsen/vuosi sekä vapaaehtornen kannatusmaksu 2 e /lehti

Kokouksen jårlestelyasiat ja ohje ma:
Käyti n aajasti keskustelua tulevasta ohjelmasta
T laisuuteen oli pyydetty mm.Kuopion historiasta tietävä Kalle Kerman. Hän toimri myös oppaana
Kosk -larvalla saaristokaupunk ristei yllä.
Lisäksi ohlelmassa on mm. musi kkia, arpajarsia joihin torvottrin jäseni tä palkintoja
.luuso lViettinen Vehmersa me ta es ttää kertomuksen Suomen hevosesta ja Räsälän Raitt uskerho
es'ilää pieno snäytelmän.
Yite skuva otetaan Sandels n patsaalla kts. lrite 4
Loou isen ohle man muotouduttua tredotetaan sirtä tulevassa Pekkarinen lehdessä

1 3 :RO\,/UOROISEI JÄSENEI SUKUNEUVOSTOSSA
:rc,.,uoro set läsenet lr4atias WeckstrÖm, Paavo Pekkar nen, Kauko Pekkarinen ja
'','a'<<,, Pekkar nen

]..I. SJ (UTUTK]I.,I USIYÖ
S,<.r:u:k mustyötä jatkaa Seppo Pekkarinen. HäneLtä pyydettiin myös ajankohtarsta yhteenvetoa

I : i- r-\E J. OSTON.AStNTI-\ tS-TAN/Ar ASIAT
Kes(usie t in tu evasta sukuseuran kokouspaikasta vuonna 201 4.
\'l k<e r 'iai sen ympär stö sar eniten kannatusta

1 6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄM NEN

Kokous päättyi k o. l 6.45

lvlat as Weckström, s hteeri

Edellinen sukukokous pi-
dettiin Tampereella lauantaina
31.7.2010. Siellä päätettiin pitää
sukukokous kahden vuoden välein
parillisina vuosina. Seuraava suku-
kokous on nyt 2012 elokuussa.

Sukuneuvosto on kokoontu-
nut tänä aikana kaksi kertaa: ensim-
mäinen neuvoston kokous pidettiin
lauantaina 18.6.2011 Hanna-Kaisa
Pekkarisen luona Kannonkoskel-
la sekä sateen että auringon mer-

keissä. Läsnä oli 9 sukuneuvoston
jäsentä. Erovuorossa olevat neu-
voston jäsenet ja virkailijat valit-
tiin uudelleen. Käsiteltiin seuran
talousarvioesitys r,uosille 20ll ja
2}lz,jotka perustuvat 10 1- 2 eu-
ron maksuihin. Myös vuoden?}l2
sukukokousta ideoitiin.

Seuraava sukuneuvoston
kokous pidettiin Siilinjärvellä
24.3.2012. Tästä kokouksesta on
pöytäkirja yllä.
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Jääkö sinusta iälkeäkään?

Tässä kuvassa siirtolais-muistomerkki näyttää asialliselta, mutta laajemmassa
yleiskuvassa kovin vaatimattomalta, varsinkin kun taustalla näkyvä mainostau-
lu hallitsee tienoota.

Turun Sanomat kirjoitti
5.7.2011, miten siirtolaiset saivat
oman paikkansa, kun Eerikinka-
dun ja Koulukadun kulmaus ni-
mettiin siirtolaispuistikoksi. Sa-
malla maastamuuttajille paljastet-
tiin muistomerkki ja -laatta.

Muistomerkki koskee
kaikkia maastamuuttaneita, sillä
he ovat kaikki jättäneet maansa.
Samalla se toimii muistomerkki-
nä maahanmuuttajille, sillä hekin
ovat jättäneet kotimaansa ja etsivät
uutta paikkaa.

Muistomerkki on harmaa-
graniittinen kilometripylväs, joka
symboloi siirtolaisten matkaa ko-
toa maailmalle. Laatan jalusta on
kappale ratakiskoa, joka kuvastaa
yhteyttä taaksepäin, kotiseutuun,
sillä matka ainakin pohjalaisille
alkoi kiskoja pitkin Etelä-Suomen
satamakaupunkeihin.

Muistomerkin ja laatan on
lahjoittanut keskipohjalainen To-
holammin kunta, jonka asukkaista
jopa kolmasosa, tai enemmänkin
eri aikakausina on lähtenyt siirto-
laisiksi maailmalle, Amerikkaan,
Kanadaan, Austraaliaan, kaikkiin

Pohjoismaihin jne. Tapahtumaan
osallistui noin tuhat ulkosuoma-
laista.

Kilometripylvään numerot,
39 ja 24, osoittavat matkaa Lesti-
järvelle ja Toholammille jostakin
paikasta. Nämä pylväät ovat sijain-
neet ns. uuden tien varressa, Lesti-
joen eteläpuolella ja olen nuoruu-
dessani nähnyt tämänkin pylvään.

Sukututkimuksen haras-
tajana olen huomannut, että jo

Tuomo Untinen

kahden sukupolven tarinat omasta
sur,.usta ovat enää irrallisia palasia,
j oiden yksityiskohdat ovat unohtu-
neet tai vääristyneet, kuten olen to-
dennut aikaisemmassa kirj assani.

Muistan, miten lapsena tak-
katulen ääressä talvisina iltapuh-
teina kuuntelin vanhojen tarinoita
menneistä, lähisukuun kuuluneista
henkilöistä ja tapahtumista. Vali-
tettavasti tuolloin ei ollut mahdol-
lisuutta tehdä muistiinpanoja. Nyt
ne ovat unohtuneet ja kertojatkin
ovat olleet kauan manan majoilla.

Nykyään ei ihminen pääse
enää katoamaan menneisyyden hä-
märään. Eri viranomaisinstanssit
prtävät meitä lukuisissa kirjoissa
ja kansissa. Jos muut eivät muista,
on ainakin verottaja kiinnostunut,
missä milloinkin vaellat.

Olin tilaisuudessa paikalla,
kun arkeologit avasivatnoin 1200-
1 300 vuotta vanhaa viikinkiaikais-
ta punamul tahautaa. Vainaj asta o li
jäljellä rautamullassa musta läiskä,
mutta aivan selvä ihmisen vartalon
kuva. Miekan terästä oli jäljellä
ruosteinen vana, eipä paljon muu-
ta, mutta kahvan pronssikoristeet,
kilven kupura japari pronssikorua
kertoivat asiantuntijoille haudan
iän.

Suraava jääkausi vie viikin-
git ja meidät mennessäitn ja epäi-
len, että meistä ei jää jälkeäkään

- mutta ehkä jotakin sentään.

ftar donerats ay
?trr ällorume*t xas donåt** by
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Siirtolaisuus
muihin maihin

Sukumme varhaisimmat
muutot Korpelan tien varrelta ta-
pahtuivat länteen, Amerikkaan ja
Kanadaan. Kuitenkin 1860-lulun
nälkär.rrosina suomalaisista tuli
myös Ruijan polun kulkrjoita. Hei-
dän jälkeläisiään asuu kaikkialla
Norjan jäämeren rannoilla Kirk-
koniemestä pitkälle etelään. Heistä
käytetään nimitystä kveenit, jotka
Presidentti Kekkosen toimien seu-
rauksena saivat oikeuden puhua
omaa kieltään, joka oli ollut kauan
kiellettyä. Puhuttu kveenien kieli
on lähellä Pajalan ja Tornion laak-
son meän-kieltä, mutta sitii ym-
märtää.

Potrjanmaalla pidettiin
1920-lur,u11a Austraaliaa parem-
pana määränpäänä kuin esim.
Kanadan metsäkämppiä, missä
suomalaiset sosialistit oliva suu-
rena enemmistänä. Myös USA:n
siirtolaisille asettamat rajoitukset
1 920-1uvu11a käänsivät muuttovir-
ran Kanadan lisäksi Austaaliaan.

Austraaliaan muutettiin sa-
masta slystä kuin Amerikkaan,
työn ja leveämmän leivän toivossa.
Ensimmäiset tulivat Austraaliaan
jo 1S50-luvulla suuren kultaryntä-
yksen alkaan. Monet olivat laivois-
taan karkailevia merimiehiä. Tut-
kija Koir,ukangas on laskeskellut,
että näitä varhaisia siirtolaisia oli
ennen sotia noin viitisen fuhatta.
Osa heistäkin palasi Suomeen osa
j äi Austraaliaan ja o sa j atkoi Uuden
Seelannin kultakentille. Myöhem-
min suomalaisia oli Mt Isan kai-
voskaupungin väestöstä n. 10 oÄ,

jollei enemmänkin. Korpelan tien
Pekkarisista en tiedä kenenkään
menneen tähän ilmansuuntaan.

Sotien jälkeen siirtolaisuus
Suomesta Austraaliaan piristyi. Ar-
vellaan, että yli 20 000 suomalaista
muutti maahan ja nyt oli mukana
jopa omaa sukuanikin, pikkuserk-
kuja jne. Vieläkin heitä menee sin-
ne 50-150 henkilöä vuodessa.

Oma lukunsa on sitten siir-
tolaisuus Ruotsiin sotien jälkeen.
Stella Polaris ryhmässäkin meni

700 kerralla. Se kasvoi aikanaan
huomattaviin määriin, puhutaan
sadoista tuhansista. Sieltäkin on
paluumuuttajia, mutta monet ovat
ottaneet, kuka mistäkin syystä,
maan kansalaisuuden. Heita on
Korpelan tien kulkijoista useita
perheitä. Palanneiden jälkeläisistä
on useita, joiden sukutietoilmoi-
tuksissa on syntymäpaikaksi mer-
kitty jokin Ruotsin paikkakunta.

Norjassa on monin paikoin
omat suomalaisyhteisönsä. Kalan-
perkaajien Jäämeren rannoille ei
tarvitse enää kävellä Ruijan pol-
kua. Sinne ajetaan asfalttia pitkin
omalla autolla. Svelviikissä, Os-

lon, eteläpuolella makoilin telttani
vieressä ja kaksi miestä kulki ohi
tervehtien suomeksi. Olin utelias
ja kysyin, mistä he tiesivät, että
olen suomalainen. "Kaikki, joilla
on noin pieni vihreä teltta, ovat
Suomesta", oli vastaus.

Tanskassa on Ejby-nimi-
nen kylä. Halusin vierailla siellä,
koska paikkakunnalta oli kotoisin
Otto Rude-niminen viikinki, joka
valloitti Turun ja ryösti mm. Tu-
run tuomiokirkon arvoesineet. Ns.
Ejbyn kalkki on nyttemmin saatu
takaisin ryöstösaaliista.
Tuomo Untinen

Sukuseura Pekkarinen ry

Sukuseura Pekkarisen myytävät tuotteet:
Merkitse viestiosaan ne tuotteet, jotka haluat tilata ja postitettavan itsellesi. Muista merkitä
nimesi ja osoitteesi postinumeroineen.

Seuraavat tuotteet ovat tällä hetkellä myynnissä:

Sukukirja I Käsittelee Leppävirran-, Vehmersalmen-, Nilsiä-Muuruvesi-, Lapinlahden,
Vanhan Viitasaaren-, Siilinjärven-, Tuusniemen ja Mikkelin-, Pohjois-
Karjalan Pekkaristen sukuhaaroja, 42 siv. (4,00 euroa)

Sukukirja ll Käsittelee Vehmersalmen Lammin-, Tuusniemen-, Kinnulan Nikkilän-,
Kasurilan livolan Pekkaristen sukuhaaroja, 40 siv. (4,00 euroa)

Sukukirja lll Käsittelee Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan Pekkaristen
sukuhaaroja, 188 siv. (4,00 euroa)

Sukukirja lV Täydentää Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan Pekkaristen
sukuhaarojen tietoja, 235 siv. (1 5,00 euroa)

Sukukirjat l-lv yhteensä n. 500 sivua Pekkaristen sukuhistoriaa (25,00 euroa)

Täydennysosa l-lV kirjoihin, 85, 136 sivua (15,00 euroa

CD: "Valoa", Tapiolan Nuoret Kamarijouset: (20,00 euroa)
Kajanus, Hindemith, Kuusisto, Piispanen, Klami
joht. kapellimestari Heikki Pekkarinen

Pikeepaita myynnissä myös sukukokouksissa kesällä (20,00 euroa)

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

Koot: S, tV, L, XL, XXL ja XXXL

Lasten koot 128 cm ja 140 cm, väreinä punainen ja royal sininen
(tilauksesta myös muut värit).

Toimitusmaksu: postimaksu ja pakkaus vain tod. kulut

Tuotteita voi tilata sukuneuvoston jäseniltä, katso yhteystiedot.
Tuotteet ovat myynnissä myös sukukokouksissa.
*) Lauri Pekkarisen täydennysosan sisällys:
1. Tietoja seurakuntien kirkonkirjoista vuosilta 1850-1900: Kuopion maaseurakunta ja kaupunki,
Leppävirta, Maaninka ja Tuusniemi (80 sivua).
2. Poimintoja Keski-Suomen Pekkarisia koskevia oikeuksien pöytäkirjoista vuosilta 1776-1850
(23 sivua).
3. Poimintojä Kuopion käräjien pöy"täkirjoista vuosilta 1780-1865 (21 sivua).
4. Opasteita sukukirjojen lukijalle (3 sivua),
Osan 1 jakautuminen: Kasurila 17 sivua, Juurikkamäki 1 5 sivua, Murtolahti 7 sivua, Räsälä 38 sivua
ja Tuusniemi (2 sivua).
Kirjäa on saatavana sukuseuran vuosikokouksissa ja www.sukuseurapekkarinen.fi
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Pekkarisia maailmalle
1893-1929

§ukunimi §tunime{ lLähtöpäivä

PekKåqfen 'Våuve [,,:1" 18§9

Fekkadnen :Åar* $i1-{}6- 1§1C

F*kkarinen Å.lte ,tii-ilt-1§s§
Fektannen .Alvar 1§.07. iSt12

Fekiarjr'en ,4n,L1. C4.11.1&9§

Fekkarinen 'Anna ll.*§-1*14 :

Pekkaflner ArFa 13 U1 19C9

Päk(arinen An.'å (:i 1: 1927

PE((år,re^ Arllr 21 C.t 1s23

Pekkariner Arrt 1.J.'-g "9J5

. Pekkann*n Au,gusi :C,0§-1§ll*
F)e([a're- Auqusr 27 33 191.i

P€K{3Faer AuguSt ,,'5 1C 19?7

Pekkarinen Arine 18 C1. 1928
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Sukukirjoja saatavi I la seuraavasti :
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P sk k arir ei]

P sli iiJrix erl

=EkÅarlre.

= 
ekfi Jnr en

Pekr<anrer

P*k{årii''ren

Pekkarinen

Pekharir en

Pekkarinen

Pekkarinen

s§.§å §?B§

§7.1?.1Sr4

:§ilma

?3.t\4_ 1§01

rI c1. 1$14

26.&7.1§6!

rt.r*.i*os
I}l It7 1tQ1

girl

Lar

t rkki

!Bifiri

Hil;a

tcå.*§"t§åå l

2§.{:4.1*$t l

*4.10.1så i
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13.t7"1*S1 :

16.11-1§1S l

s?.*1"1§14 :

Sukukirjasarjan kolmatta
osaa jaetaa ilmaiseksi kaikille uu-
sille jäsenille sukukokouksessam-
me Siilinjärvellä vuonna 2012.
Kirjan ovat toimittaneet Laun ja
Helge Pekkarinen ja se on laaja
historiikki suvun varhaisimmista
vaiheista ja eri sukuhaarojen yhty-
mäkohdista aina 1 850-luvun puoli-
väliin saakka. Koko 85 ja 188 siv.

Myynnissä olevista kirjois-
ta sarjan ensimmäinen osa kasit-
telee sukuhaarojen yleisesittelyn
ajanjaksona 1 850-1 900 useampien
kiq'oittajien 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 sivumäärältään
40. Kirjoittajina jo keskuudestam-
me poistunut Martta Laitinen os.
Pekkarinen: Lammin Pekkariset,
Vehmersalmi, Lauri Pekkarinen:
Tuusniemen alueen Pekkarisista II
ja Pirkko Pekkarinen os. Raatikai-

nen ja Tuomo Untinen: Kinnulan
Nikkilän Pekkarisista II.

Sarjan neljännen osan te-
kijöinä ovat Helge, Lauri jaMaija
Pekkarinen. Kirja on myös B5-ko-
koinen ja laajuudeltaan 236 sivui-
nen. Kirj a käsittelee Muurasj ärven,
Alva- ja Elämänjärven sekä Kivi-
järven ja Kinnulan Pekkarisia.

Kirjoja voi tilata kotisi,,uil-
ta löytyvien ohjeiden mukaan
osoittees sa www. sukuseurapekka-
rinen.fi.

Tuomo Untisen kiqjaa voi
myös tilata maksamalla 25 euroa
seuran tilille 20.7. mennessä. Jos
tilauksia tulee vähintään 20 kpl,
hanke toteutetaan ja kirjat postite-
taap maksaneille postitse tai sen voi
noutaa sukukokouksessa. Paikalla
on myös Tuomo itse kirjoittamassa
omistuskirjoituksia. Tilauksen yh-
teydessä on viestiosaan muistetta-
va kirjoittaa nimi ja postitusosoite.
Mikäli hanke ei toteudu rahat pa-
lautetaan.

Fekkarinen ,da ä-§
1*1{

Pekkariner

Fåkkårinen

§skår

Oil§
Fekkarinerr Cllc

:å4.S6.1§å§ :

§7.§*,1S1:l :

t§.{}?.1§14 l

$-qliiriiiii

Pekkarista ei löydy Titanicin listalta

26.C7.1S§? 
.

17, 1 §. 1§0§

Pekkariner $*ini 0å.0:.1§r4 l

f*kkårinen iafian §1.t1§.1§01

Pek(ari-er lFeodor 251118?9
Ppt((dr-BT Tylre 13 04 '1932

PåKkd,,rer T;ye6 9C.9§ g.lg(i

Pekkärin*n Uskr 17.§§.18§§

'Pekkarinen :Virlr:r 126.17.1$*2

Pek(ari'er ulrlfelnr 01 C7 189S. -..,.
Pekkarinen glille 01.*§- 1S{}å

PekHariner /.,11 am 1 ' LrV 1 924

PeKkärinen Varro J2 J? ..)2L

P*kkar"inen

Fekksrinen

Pekkarinen

lliråtti
I nlatti
rllikelåi

it'i,:ii-''"{



Pre 13

Saapuneissa kirjeissä ker-
rotaan lännen ihmcrnaasta, jossa
kaikki oli toisin ja r-nittakaavat ai-
van eri luokliaa. kuin körtässä ko-
timaassa.

Tapasin palanneen tutta-
vani. joka ker-toi ornasta elostaan
lännessä. Suonressa oli tuskallista
äeste11ä kotir.ntikin pieniä ja tosi
kivisiä pelto1a. -\rrerikassa o1i

toisin. \rt häne11ä o1i pgh1119ä1 5.-
vimultapellot ia preeriaa silnrän-
kantamattonriin "Pellot or at niin
hyvin muok}'autr.ri ia. että r aikka
äestin koko päir än. r.ri i11a11a r ie1ä

ajaa parltansa äke e nL., i iki 1 1 ä. 
" kerto i

hän.
Läht1löidell ltrllkrr-sS3 o1i

paljon mr'ös nuoria naisie. \aisista
oli suuri pllllte. erikois.'sti kaukai-
silla Pohjois--\melikan 1änsiranni-
kon seuduilla. mLrtta mrris US-\:n
itärannikon osar altioissa. \aisista
kilpailtiin. Onneksi ntelkein lokai-
nen sll\'Llstalrrre 1ö1 si pr-rr,rttur an
kylkiluunsa yleensä sr-rorlalaisista
kumppaneista.

Naisten oli helppo saada
piianpaikkoja kotitalouksista tai
kokinpaikkoja metsäsavotoilta tai
lukuisista täysihoitoloista. Nais-
työpaikkoja oli myös tarjolla he-
dehräviljelyksillä, kala- ja lihasäi-
lyketeollisuudessa, kutomoissa
sekä pesuloissa. Naisia toimi myös
yrittäjinä näil1ä aloi11a, ainakin täy-
sihoitoloiden pitäj inä suomalaisille
työmiehille.

Sukututkimuksen kannalta
naiset ovat vaikeampia selvitettä-
viä kuin miehet. He menir,ät usein
naimisiin myös r-rlkomaalaisen
kanssa ja nimi vaihtui. usein myös
perinteinen asuinpaikkakunta.

Yleensä suomalaiset, sekä
miehet ja naiset, tunnettiin hyvinä
ja luotettavina työntekr.löinä, vaik-
ka työt olivat enimmäkseen ras-
kaimmasta päästä, kivilouhoksilla,
metsätöissä, maatiloilla jne. Suo-
mea ei ehkä sinänsä tunnettu. ei
tiedetty, missä moinen maankolkka
oli ja kansalaisiamme nimitettiin

"valkoisiksi venäläisiksi", joka ei
sinällään ollut väärin, keisarikun-
taan kun kuuluttiin.

Jo varhaisina aikoina suo-
malaisia lienee ollut ainakin yksi
maailman joka maassa, lähetys-
saamaajrna, pellonraivaajina jne.
Tänään heitä on useissa erilaisis-
sa kansainvälisissä tehtävissä, eri
järjestöjen avustustyöntekijöina,
rauhanturyaalina, YK:n ja EU:N
lähettiläinä, vaikka ns. suuri yleisö
ei tiedä, missä Suomi on. Suomea
ei tunnisteta edes kaikissa Euroo-
pan maissa.

Menin Riossa postimerkki-
kauppaan ajatellen maksaa matkani
Suomesta kaukomaahan menneillä
arvokkailla filateelisilla kohteilla.
Vaikka toistin kuinka Finland ja
finlandesa sanaa, ei myyjällä sy-

Slänyl, kunnes takahuoneesta tuli
vanhempi mies ja sanoi, että etsi-
kää kohteita sieltä Russian boxista.
Kun Amerikassa sanoo olevansa
Suomesta, kysytään heti, mitä sin-
ne Moskovaan kuuluu.

Meksikossa menin koru-
kivikauppaan. Lahjoitin myyjälle
kappaleen tuffiittia, Lapin lumoa,
jota hän väitti Meksikon akaatiksi
ja kerroin, että kivi on Suomes-
ta. Myyjällä ei selvästikään ollut
harmainta aavistusta, missä Fin-
land on, vaikka yritin mainita, että
maassa on Santa Claus Land.

Puheessani vilahti Skandi-
navia-sana ja silloin syt)4ti. Ruot-
salaiset saunankiukaat kun ovat
maailmalla kuuluisampia kuin
suomalaiset. Se siitä.

Kansainvälisesti tunnetuin
suomalainen on tällä hetkellä, no-
belisti, presidentti Martti Ahtisaari,
rauhan rakentaja ja konfliktien rat-
kaisija, olen huomannut.

On olemassa eräs toinenkin
mahdollisesti kuuluisa suomalai-
nen. Turun maakunta-arkistossa
kysyi tutkijakolleega, tiedänkö
minä, mitä siitä naapurin isonokkai-
sesta Kalle-rengistä on tullut, joka
muutti aikoinaan Ranskan maalle.

En tiennyt. Iltauutisten aikaan näin
TV:ssä Ranskan presidentin, Char-
les de Gaullen ja silloin arvasin.
Oli Kallella sen veffan iso kl11vari
kasvoissaan.

Suomi on pieni maa, mutta
aina näitä riittää. 1800-luvun kan-
sainvälisesti ehkä kuuluisin suo-
malainen oli Waldemar Becker,
Becker Reuterskiöld, ( 1 840-1 907),
Becker-Bei, everstiluutnantti, j oka
osallistui muutaman muun suoma-
laisen seikkailijan myötä Meksi-
kon sisällissotaan.

Eräässä Venäjän historiaa
käsittelevässä teoksessa vuodel-
ta 1768 arvioidaan että Venäjän
perustaja, viikinkiruhtinas Rurik,
olisi ollut suomalainen tai suoma-
laista alkuperää. On tosiasia, että
keisarinna Katariina II kirjoitti
tiedon pohjalta näytelmän Rurikin
elämästä vuonna 1786.

Palatakseni vielä siirtolai-
suuteen, kerroin sukukirj an I-osas-
sa että kannattaisi etsiä, löytyisikö
\.uonna 1638 perustetusta Uuden-
Ruotsin siirtokunnasta Pekkarisia.
Nlttemmin olen löyäny ainakin
yhden tutulta vaikuttavan nimen,
Purasen perheen.

Kerrotaan, että joskus
1650-puolivälissä perheen tytär
oli yksin kotona, kun Lenape-hei-
moon kuuluvat intiaanit hyökkä-
sivät taloon hänen kimppuunsa,
löivät tytön tainnoksiin ja nylkivät
päänahan irti.

Uuden-Ruotsin siirtokunta
oli Delaware-joen suistossa ja noin
700 siirtolaisen joukossa oli 240
suomalaista alkuperää olevaa sa-

vo-karj alaista kaskimaanvilj elij ää,

huomattava osa Rautalammin mui-
naispitäjästä. Jos sieltä löytyy mai-
ninta Purasesta, on listassa myös
Pekkarinen ja aion etsiä hänet.

Purasen tyttö selvisi onnek-
si hengissä. Hänen kallonsa pei-
toksi kasvoi uusi nahka. Hiuksensa
hän kuitenkin menetti lopullisesti.
Päälaelle kasvoi vain harva, villa-
mainen karvapeite.

Tuomo Untinen
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Uuden-Ruotsin siirtokunta

oli täysin intiaanien hyväntahtoi-
suuden varassa ja rinnakkaiselo
sujui hyvin. Naapurissa asuivat
kuitenkin hollantilaiset ja britit.
Nämä lienee tehneet lenapeille jo-
takin jekkua, josta loukkaantunei-
na he halusivattasata tilit. Lenapet
eiv ät arv attavastikaan tehneet ero a
siirtolaisten välillä, heille kaikki
tulokkaat olivat samaa sakkia.

Nyttemmin olen löytä-
nyt maininnat vielä kolmesta
Uuden-Ruotsin suomalaissiirto-
laisesta. Henry Coleman (Heikki
Kolehmainen) puhui viitä kieltä ja
toimi tulkkina uudisasukkaiden ja
intiaanien välillä ja hän oli naimi-
sissa intiaanipäällikkö "Ison Uk-
kosen" tyttären kanssa, jonka nimi
oli "Kirkas salama."

Amerikkalaisessa histori-
ankirj oituksessa mainitaan Marcus
Jacobson-niminen mies, joka fun-
nettiin paremmin liikanimeltään,
The Long Finn, (pitkä suomalai-
nen). Marcus oli slyllistynyt Lon-
toossa erinäisiin rikoksiin, joten
hänet karkoitettiin Delawaren siir-
tokuntaan, koska hän puhui suo-
mea. Delawaren alue kuului tuol-
loin Englannin kruunulle.

Marcus Jacobsonin rette-
löinti jatkui uudessa maassa jahä-
net tuomittiin ja toimitettiin New
Yorkiin vankilaan. Marcus oli ra-
haton huijari, eikä voinut maksaa
sakkojaan, joten hänet lähetettiin
26.1 .l 67 0 Caribialle, Barbadoksel-
le ja myytiin orjaksi. Myyntihinta
tilitettiin Englannin kruunulle vä-
hennettynä kulj etuskustannuksilla.

Englantilainen kuvernööri
vaati myös rangaistusta suoma-
laiselle pastori Lokeniukselle sa-
masta syystä kuin Marcukselle. He
suunnitte 1 iv at kapinaa.

Näistä asioista kirloittaa
laajemmaltikin Robert O'Neill
Philadelphia Inquirer-lehdessä.

Monista siirtolaismaista
on vielä mainittava Siperia. Sieltä
löytyy takuulla paljon suomalais-
peräistä asujamistoa. Alueelle siir-
rettiin tai sinne meni eri syistä pal-
jon suomalaisia varsin pitkä ajan
kuluessa ja kaikki eivät suinkaan
palanneet. Miten lie käynyt Karl
Erik Kansalan, j oka oli Kortetmaan
metsänvartija ennen Antti Oskari
Korpelaa ja joka sai elinkautisen
vaimonsa murhasta vuonna 1909
ja monien muiden.

Tunnetko jonkun, joka mieles-
täsi tulisi kuulua sukuseuraam-
me? Kerro hänelle yhteystietom-
me ja ohjeet. Liittymällä seuraan
pysyy sukuasioissa ajan tasalla ja
muutenkin tukee tärkeätä yh-
teistä asiaamme.

Sukuseuraan voivat liittyä
kaikki isän tai äidin puolelta
Pekkarisesta polveutuvat sekä
ne henkilöt, jotka ovat tai ovat

olleet naimisissa Pekkarisista
polveutuvan kanssa.

U utena jäsenenä sukuseuraan
mukaan tulo käy helposti maksa-
malla jäsenmaksun 10 euroa SP
Optian tilille nro Fl71 4600 2120
0913 85. Tärkeää on merkitä
viestiosaan koko nimi, osoite ja
syntymäaika ja sähköpostiosoi-
te. Näitä tietoja voidaan jatkos-
sa käyttää myös sukututkimuk-

sessa.
Jäsenmaksun lisäksi voit halu-

tessasi tukea Pekkarinen-lehden
julkaisua vapaaehtoisella kah-
den euron tukimaksulla. Tällöin
merkitään summaksi 12 euroa.
Viitenumeroa ei voi nyt käyttää,
koska silloin viestiosa ei ehkä
tule perille. Jatkossa saat lehden
postituksen yhteydessä maksula-
pun, jossa on viitenumerosi.

SP Optia
Fl71 4600 2120 0913 86

Sukuseura Pekkarinen ry

TILISIIRTO GIRERING
Sukuseuran vuosikokous on päättänyt jäsenmak-
suksi 10 euroa ja vapaaehtoiseksi lehtimaksuksi 2
euroa. Merkitse allaolevat tiedot maksun selitys-
osaan.

00 tai 12,00

Synt

1

Nimi:

Osoite

Eräpäivä
Förf.da9

Viitenro
Bef.nr.

inen on helppoa ja edullista
ijrr.rll:tlii*,,t

S-posti:
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Kotisi

Kotisivujemme etusivulle on tullut linkki Pekkartsten sukutiedotlle. Sitä osoitta-
malla avautuu allaolevan näköinen ikkuna josta voi hakea omiaan. Laskuri on
noussut jo rerppaasti yli 750.n. lVlyös etusivulta löytyy vieraskrrja, johon suku-
seuralaiset voivat kirjoittaa kysymyksiä ja esittää ideoita seuran kehittämiseksi
tai muuten vain käyttää sitä keskustelufoorumina.

KESKI.JA ITÄ.SUOMEN PEKKARISET 1

^.lrlrrLlir-<Eiärinu*

Sukuseura Pekkarinen ko-
tisilut ovat päivittyneet sukutie-
to-osalla. Vuoden 2010 ja 20ll
vaihteessa Pekkaristen kotisir,usto
päivittyi uuteen ulkoasuun. Samal-
la sir,.uston osoite muuttui: www.
sukus eurap ekkarinen. fi

Vanhat sir,ut toimivat vie-
1ä toistaiseksi, muffa niitä ei enää
päivitetä.

Myös sukutiedot ovat päi-
vittyneet (linkki etusir,,ulla "Pekka-
risten sukutiedot"). Uusia tietoja on
lisätty ja puutteellisia täydennetty
sekä virheellisiä tietoja on mahdol-
lisuuksien mukaan korj attu.

Tulevaisuuden tavoitteena
on uudistaa myös sukutietojen ul-
koasu.

Jos sinulla on kyslttävää,
palautetta tai ehdotuksia kotisivu-
jen johdosta, ota yhteyttä meihin
sähköposti11a: sukuseura.pekkari-
nen@gmarl.com

Alla ovat aukeavat ikkunat
löydetylle henkilölle. Tässä tapa-
uksessa Otto Eemeli Pekkarinen
Pohjois-Savosta.

.eE!&ery 2
Tänäär oa tlaanaiåi 11.6 2012

§uku' ja *enkiläfietoja olal I(oonreet j

Lauri Pekkarirel, Kuopio. Helge ?ekkarilen. llelsirki- Maija Pekkarinen, Ilelsinki. Helvi Pekkarinen.
Lauri Pekkarinen. Helsilki. Yeikko Pekkarilen, .Joensuu. Tuomo Unrilen. Itfanra Laitinen.

KESKI.SUOMI

1. O:lj lei<::=er 1560 jälkipoir.er

POIlJOIS-SAVO

1. Tair s Pe-<ia:irer 1585 iil-kipolvei

POTIJOIS-KARJALA

ltatti ja Tuomas Pekkarisen keskiräinen sukulaisuus on

1. trIatd Peikari.qee 1681 jälkiprh:et
2. Tuomas Pekkuiaea 1705 jålkicolvet
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Talousarvioesitys vuodel le 2012

Varsinainentoiminta 2O1O

ä*;.**å*f
Tarvikemyyntituotot 220,10

ffis.*fr.sä

Arkistovuokra/ kirjanpito 21 9,60
Pankkipalvelut 182,11
Postipalvelut 249,99
Kokouskulut 1.088,40
ft/latkakulut 145,00
Huomionosoitukset 31 ,00
Ohjelmapäivitykset
Sukututkimustyöhön
[Vluut menot
Yhteensä 1.916,10

Pekkarinen-lehti
7",;'*t*t
Tukimaksut

Painatus

2011 2012

250,00 300,00

220,00
200,00
250,00
500,00

50,00
100,00
260,00

50,00
1.630,00

1.500,00 1.600,00
60,00

230,00 250,00 250,00

836,00 900,00 900,00

22A,00
200,00
260,00

1700,00
100,00
50,00

100,00
260,00

50,00
2.ffio,0O

Varainhankinta

Jäsenmaksut
Arpajaiset
Korkotulot
Satunnaiset tuotot
Yhteensä

ir.':-+,rl!.:.i'

Yli/alijäämä

1.850,07
3.41O,O7

3.860,17
2.752,1O

1.600,00
100,00

1.600,00 1.700,00

*

Sukuseura Pekkarisen kotisivut ja
sähköpostiosoite:

www. su kuse u ra pekka ri nen.f i
sukuseura.pekkari nen.@§mai l.com

Viestintäviraston rekisteröimä kotisivuosoitteemme on
voimassa vielä 8.6.2013 saakka. Sen jälkeen se on uudel-
leen vahvistettava.

Tuomo Untisen kirjaa voi taas ti-
lata maksamalla 25 euroa seuran
tilille 20.7. mennessä. Jos tilauk-
sia tulee vähintään 20 kpl, hanke
toteutetaan ja kirjat postitetaan
maksaneille postitse tai sen voi
noutaa sukukokouksessa. Paikalla
on myös itse Tuomo kirjoittamas-
sa omistuskirjoituksia. Samalla
voi kuulla hänen uusista sukukir-
jahankkeistaan.

Tilauksen yhteydessä on maksun
viestiosaan muistettava ehdotto-
masti kirjoittaa nimi ja postitus-
osoite. Mikäli hanke ei toteudu
siten, että kirja ehtii sukujuhlille,
sitä jatketaan kohtuullisen aian
tai rahat palautetaan maksajille.

2.1OO,OO

2.53O,0O
2.250,0O
2.W,OO

I!orno

f*r"


