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SUKUSEURA PEKKARINEN RY 24 20r 3a

Vuoden 2012 sukukokouksen osanottajia Kylpylähotelli Kunnonpaikassa Siilinjärvellä. Kuvasta ei kannata laskea yleisön
määrää, sillä osallistujaluettelon mukaan meitä oli BB henkeä. Valitettavasti kaikki eivät olleet mukana kuvassa varsinkin
kun yhteistä kirkon edessä perinteisesti otettua kuvaa ei tällä kertaa saatu aikaan.

Sukuseura Pekkarinen ry=n sukukokous pidettiin
Siilinjärvellä 2012 ia seuraava pidetään Iaivalla

Sukuseura Pekkarisen sukukokous pidettiin vii-
me vuonna Siilinjärven Vuorelassa kylpylähotelli
Kunnonpaikassa. Sukukokousasioiden lisäksi luu-
so Miettinen Vehmersalmelta piti mielenkiintoisen

*- esitelmän Suomenhevonen Humun paluusta sodas-§ ta. Tämä esitelmä töytyy tehdestä s. 8. Myös Raimo
Kerman luennoi värikkäästi aiheesta "Mitä nimet
kertovat Kuopiosta".

Seuraavana päivänä sukukokousvieraille tarjot-
tiin puolitoistatuntinen Saaristokaupunkiristeily
Koski-aluksella aurinkoisen ja tyynen sään vallites-
sa. Matkan aikana Raimo Kerman esitteli Kuopion
Sa a r i sto ka u p u n ki p roj e kti a, j o ka a I koi vu on n a 2008
ja päättyi 2012.

Risteilyyn päättyi sitten vuoden 2012 sukukoko-
us. Jäämme nyt odottamaan vuoden 2014 sukuko-
kousta, joka tapahtuu Viking Linen laivaristeilyllä
Tukholmaan. Päivämäärän voi laittaa jo kalente-
riin, ja se on lauantaina elokuun toisena päivänä
2014. llmoittautuminen tälle risteilylle tulee tehdä
maaliskuun loppuun mennessä 2014.
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Sukuseuro Pekkorinen ry:n
sööntömööröiset

vuosikokoukset pidetöön
porillisino vuosino

sukukokousten yhteydessö.

Seuroovo sukukokous
pidetöön 2.8.2014.

Kokouskutsu io ohielmo
tietoineen löytyy

vuoden 2O1 4 lehdesiömme
sekö kotisivuillomme:

www. sukuseuropekko ri nen. fi

Sukuseura Pekkarinen ry:n jäsenlehti
Nro 24, painos 300 kpl
ilmestyy kerran vuodessa kesäkuussa
Jäsenmaksu: 10 euroa
Vapaaehtoinen
lehtimaksu: 2 euroa
Tili-nro: SP Optia 460021-291386

|BAN Ft71 46002120 0913 86

Toimitus: Sukuneuvosto
Päätoimittaja: Kari Lajaste

å?,[".b'il1,:;;'ffi "'
p. 050 050 0050
kari. lajaste@g mai l.com

Julkaisija: Sukuseura Pekkarinen ry

Paino: Painovalmiste Ky, Helsinki

Kotisivut: www.sukuseurapekkarinen.fi
Sähköposti: sukuseura.pekkarinen@gmail.com

Sukukokouksen 2014
ennakkokutsu

Sukuseura Pekkarinen ry:n sukukokous ja sääntömääräinen
vuosikokous pidetään lauantaina2. päivänä elokuuta 2014
Vikingin Linen Gabriella-laivalla. Varatkaa nyt jo aika kalen-
tereihinne. Tarkempi kutsu ja ohjelma vuoden 2014 leh-
dessämme, joka ilmestyy jo toukokuussa ja kotisivuillamme
2013114; www.sukuseurapekkarinen.fi. Hintatiedot löyty-
vät puheenjohtajan palstan tekstiosasta.
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Siilinjärven sukukokouksen kuvia vuodelta 2012

Kuvasatoa seuramme joka toinen vuosi tapahtu-
vasta suku/vuosikokouksesta elokuussa 201 2.

Toukokuussa 2013 pidetyssä sukuneuvoston ko-
kouksessa päätettiin seuraavan sukukokouksen
pitopaikaksi Viking Linen risteilyalus Gabriella.
Risteily Tukholmaan tarjoaa kiinteän yhdessä-
olon sukuseuramme jäsenille ja paremman mah-
dollisuuden henkilökohtaiseen kanssakäymi-
seen. Nyt voitte kutsua läheiset sukulaisenne
matkalle mukaan ja tulla keskustelemaan suku-
juuristanne.

Kokouksen yhteydessä nähtiin Räisä-
län Raittiusseuran esittämän pienois-
näytel mä n " Esi merkki kylä ".

)

J
Raimo Kerman
esitelmöi
savolaisnimistä
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Puheenjohtaian palsta

Vuosi 2013 on sukuseuramme
34. toimintavuosi. Uusittuj en sään-
töjen mukaan ei sukuseurallamme
ole tänä vuonna kokousta. Vuoden
2012 sukukokous oli lauantaina
4. päivänä elokuuta Siilinj ärvellä
Kylpylähotelli Kunnonpaikassa.
Osallistujia oli ihan mukavasti,
88 henkilöä. Virallisten koko-
usasioiden lisäksi ohjelmassa oli
vehmersalmelaisen Juuso Mietti-
sen kertomus Suomen hevosesta,
Räsälän raittiusseuran esittiimä
pienoisnäytelmä Esimerkki§lä j a
Raimo Kermanin esitelmä Kuopi-
on seudun historiasta. Sunnuntaina
5.8. risteiltiin Koski-laivalla Kuo-
pion kauniissa Saaristokaupungin
ympäristö ssä. Risteilyoppaana toi-
mi lupsakas Raimo Kerman savo-
laiseen tapaan.

Sukuneuvosto on kokoontunut
kaksi kertaa vuodessa, neuvoston
päätöksistä on pöytiikirjaotteita
lehden sisäsivuilla. Sukuneuvos-
ton kokouksessa 25.5. Jyväsky-
lässä hotelli Alexandrassa valittiin
sukuseuraan seuraavat toimihen-
kilot: Puheenjohtaja Jouko Pekka-
rinen, varapuheenjohtaja Heikki
Mononen, sihteeri Matias Weck-
ström, taloudenhoitaj a Marj a-Liisa
Pekkarinen j a lehden päätoimittaj a
Kari Lajaste. Sukututkimusta jat-
kaa edelleen Seppo Pekkarinen.

Sukuneuvosto päätti, että
vuoden 2014 sukuseuramme
35.-vuotisjuhlakokous pidetään
2.-4. elokuuta Viking-Linen
Gabriella laivalla, matkalla Hel-
sinki-Tukholm a-Hels inki.

Matka alkaa kokoontumisel-
la lauantaina 2.8. 15.00-16.30
Viking-Linen terminaaliin, jossa
jaetaan matkaliput ja ohjelma. Lai-
va lähtee klo 17.30 Helsingistä ja
saapuuTukholmaan 3.8. klo 10.00.
Tukholmasta laiva lähtee klo 16.30
ja saapuu Helsinkiin 4.8. klo 10.10.

Bussikuljetus osallistujille jtir-
jestetään Kinnulasta, Jyväskylästä
ja Kuopiosta. Edestakainen oma-
kustannushinta on n.30 €/aikuinen
osallistuja. Bussi on käytössä myös
Tukholmassa, missä voi osallistua
j ärj estettyyn ohj elmaan.

Sitovat ilmoittautumiset Mar-
ja-Liisa Pekkariselle, sähköposti
marj aliisa.pekkarinen(at)nic.fi tar

puhelimitse 040-573 4268 maa-
liskuun 2014 loppuun mennessä.
Matkan hintaan sisältyy: matkalip-
pu, hyttipail<ka, 2 x meriaamiainen
ja 2 x buffet-illallinen ruokajuomi-
neen.
Laivamatkan hinnat:
A-luokassa I henkilö hytissä 320 €
A-luokassa 2 henkilöä hytissåilhlö 204 €
B-luokassa t henkilö hytissä 285 €
B-luokassa 2 henkilöä hytissåi/hlö 185 €
Lapsi 12-11 luotta samassa hltissä van-
hemman kanssa saa 54 € alennuksen
Lapsi 6-11 vuotta samassa hytissä van-
hemman kanssa maksaa 20 € (ruokailu-
kulut)
Lapsi 0-5 vuotta samassa hytissä van-
hemman kanssa veloituksetta.

Osallistuja vastaa itse omasta
matkavakuutuksestaan. \,r

Ensi vuoden sukuseuran lehti il-
mestyy jo toukokuun puolivälissä,
lehdessä tarkennetaan aikataulut,
ohj elmat j a maksuohj eet.

Tasavallan Presidentti on myön-
tänyt Marja-Liisa Pekkariselle
Suomen Valkoisen Ruusun I luo-
kan mitalin kultaristein. Anojana
oli Kuopion Lottaperinneyhdistys
ry.

Onnittelut toimeliaalle seuram-
me jäsenelle!

Sukuseuralaisille ja seuran ys-
täville oikein aurinkoista kesää ja
hyvää vuodenjatkoa!

Helsingissä 1.6.2013
Jouko Pekkarinen \y
Puheenjohtaja

Pekkaristen laadukkaat pikeepaidat
Hinto 20 €/kpl + todelliset postikulut.

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

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

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

Tiloukset Morkulto
puh. 040 735 2630 toi
morkku. pekk@g mo il.com

t.
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Vuoden 201 2 vuosikokouspöytäkirja
Sukuseura Pekkarinen ry
Sukukokous Siilijärven Vuorelassa Kylpylähotelli Kunnonpaikassa 4-5 elokuuta
2012.
VUOSIKOKOUS
Läsnä 88 henkilöä
1. Kokouksen avaus
Sukuneuvoston puheenjohtaja Jouko Pekkarinen avasi kokouksen ja toivotti ko-
kousväen tervetu I leeksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kunniajäsen Olavi Pekkarinen. Pöytäkirjan
pitäjäksivalittiin lVlatias Weckström. Pöytäkirjan tarkastajiksivalittiin Hilkka Pek-
karinen ja Olli Matti Pekkarinen jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että seuran sääntöjen mukaisesti on ilmoitettu kokouksesta jäsenille
Pekkarinen lehdessä. Lisäksi mm. Savon Sanomissa ja Kotiseudun Sanomissa oli
ilmoitus.
Todettii n kokous lai I lisesti kool lekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyvä ksytti i n esitys I ista n m u ka i nen työjä rjestys.

5. Toimintakertomus vuosille 2010 ja 2011
bi mintakertomukset hyväksyttii n.

-5. Tilit vuosilta 2o1o ja2011
Taloudenhoitaja Marja-Liisa Pekkarinen kertoi vuosien 2010 ja 2011 tilinpäätökset
ja taseet. Tilinpäätöksien mukaan ylijäämäå oli vuonna 2010 +1.108.07 euroa ja
vuonna 2011 ylijäämää +792.15 euroa.
7.a Tilintarkastus ja toiminnantarkastuskertomukset vuosille 2O1O ja 2011
lVlarcus Kalliokoski Kuopiosta luki vuoden 2010 tilintarkastuskertomuksen sekä
vuoden 2011 toiminnantarkastuskertomuksen, jotka tilintarkastajat Ville ja Juha
Pekkari nen olivat hyväksyneet.

7.b Vuosien 2O1O ja 2011 tilinpäätöksien vahvistaminen
Ti I i npäätökset hyvä ksytti i n ja va hvistetti i n.

8. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Päätettiin myöntää vastuuvapaus ti Iivelvol I isi I le.

9. Toimintasuunnitelma vuosille 2O12 ja 2O13
Sukuneuvoston esitys toimi ntasuunnitel masta hyväksyttiin.
Puheenjohtaja ehdotti keskustelua mm. sukuseuran sukututkimustyöstä interne-
tin kotisivuilla.
Sukuneuvoston jäsen Seppo Pekkarisen mukaan kotisivuilla olevat tiedot inter-
netissä ovat laadittu siinä laajuudessa kuin lait ja asetukset sen sallivat. Sukutut-
kimustyöhön olisi varmin tapa saada tietoa omista sukulaisistaan ilmoittamalla
.eidän syntymäajat ja kuolinajat sekä tiedot seurakuntien virkatodistuksista ja

-<äestöki rja npitäjien todistukset.
10. Talousarviot vuosille 2012 ja 2013
Hyväksyttiin sukuneuvoston esitykset talousarvioista vuosille 2012 ja 2013.
11. Sukuneuvoston jäsenten valinta vuosille 2O12ia2013
Erovuoroiset Matias Weckström, Paavo Pekkarinen ja Markku Pekkarinen jatkavat.
Varapuheenjohtaja Kauko Pekkarinen ilmoitti terveydentilansa vuoksi eroavansa
sukuneuvostosta. Hänen tilalleen valittiin hänen poikansa Jouni Pekkarinen Kuo-
piosta.

12. Toiminnantarkastajien valinta vuosille 2O12 ja 2O13
Valittin yksimielisesti Juha Pekkarinen Kempeleeltä ja Ville Pekkarinen Vehmer-
sa lmelta.
13. Jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2013
Sukuneuvoston esitys 10 euroa jäsen/vuosi, lisäksi vapaaehtoinen kannatusmaksu
2 euroa hyväksyttiin.
14. Sukuneuvoston esittämät asiat
Seuraava vuosikokous vuonna 2014 ehdotettiin pidettäväksi Mikkelin seudulla, su-
kuneuvosto tulee va I itsemaan kohteen. Ehdotus hyväksytti i n.

15. Jäsenten esittämät asiat
Jäsenten esittämiä asioita ei ollut.
1 6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14.1 5

Matias Weckström, si hteeri

Lisänimistä Kinnulassa:
Kinnulan Juna-Pekkarisista

asemapäällikkö (Armi Pekkarinen)
joutui keskussairaalaan sydämen

rytmihäiriöiden vuoksi tänä ke-
väänä. Hänelle laitettiin sydämen
tahdistaja joka toimii sähköpatte-
rilla. Tultuaan takaisin sairaalasta
Kinnulaan, asemapäällikkö meni
paikalliseen K-kauppaan ja kuin-
ka ollakaan ensimmäinen ihminen
jonka Armi kaupassa näki huu-
dahti Armille: Mitäs sähköjunalle
kuuluu? Näin tuli asemapäällikölle
uusi lisiinimi, sähköjuna.

Tosijuttu:
Tapahtunut Kinnulan Nie-

menkylällä ko lmekymmentäluvun
alkupuolella: Heikki kävi koulua
Niemenkylällä. Silloin mentiin
kouluun slystöiden jälkeen ja oli
lokakuu ja yöpakkasiakin oli. Hei-
killä ei ollut kenkiä ja hinjoutui
välillä lämmittelemään jalkoja
lippahatussaan. Tämän näki kou-
lumatkan varrella asuva Hilma
mumno, joka sattui aina kaivolle
koululaisten tullessa Niemenkylän
kouluun. Kaivo oli aivan tien var-
ressa sellainen "kahden ämpärin
kaivo", kun toista ämpäriä nosti
toinen meni samalla kaivoon. Hil-
ma §syi joka aamu Heikiltä, että
mistäs sinä tulet? Hilma halusi tie-
tää, että kenenkähän poika se kul-
kee ilman kenkiä. Ja taas oli Hilma
kaivolla kun Heikki asteli kou-
luun. Hilman tavallinen kysymys
Heikille oli, että mistäs sinä tulet?
Tähän Heikki vastasi, että v...sta ja
Vaasan läänistä! Eipä ollut Hilma
mummoa sen jälkeen nä§nyt kai-
volla, kun Heikki käveli kouluun.

Tämä Hilma oli Mauri Pek-
karisen mummo ja Heikki Pekka-
rinen elää edelleen ja täytthä 90
vuotta j uhannuksen tietiimissä.

Pekkaristen
sukukokoukset

pidetään parillisin
vuosina
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Päätoimittajan jal
tai apulaispäätoi-
mittajan paikasta
kiinnostuneet

Lehden tekeminen on kiin-
nostavaa ja luovaa työtä. Vaikka
kysymyksessä ei ole suurilevik-
kinen weekly tai edes monthly,
on siinä monet samat lehden
toi mittam iseen ja julkaisemiseen
liittyvät työvaiheet. Varsinkin
pienessä Iehdessä päätoimitta-
jan tehtäviin kuuluu kaikki kuten
tässä meidän tapauksessa myös
sen painoasuun saattaminen yh-
tä hyvin kuin kuvien ottaminen
ja hankkiminen sekä kuvamate-
riaalin käsittely.

Vaikka sukuseura-asiat eivät
vielä tässä vaiheessa kovin kiin-
nostaisivatkaan, on lehden toi-
mittaminen ja sen valmiiksi asti
tuottaminen opettava ja kehittä-
vä prosessi.

Tehtävä sopisi nuorelle vaik-
kapa suomen kielen opiskelijal-
le, jolle käsikirjoitusten paino-
asuun saattamiset eivät tuottaisi
ongelmia. Tietenkin tietokone-
taittaminen ja vaikkapa Photos-
hop- taijonkun muun vastaavan
ohjelman tuntemus olisi eduksi.

Tehtävästä ei makseta muu-
ta palkkaa kun kokemus ja yksi
ranskalainen viiva CV:n sivulle.

Siis kiinnostuneet rohkeasti
yhteys vieressä olevaan yhteys-
tietoon ja kokeilemaan millaista
on lehden teko hienolle suku-
seuralle, josta on tutkimustietoa
aina 1600-luvulta.

Kunniajäsenet:

Lauri Pekkarinen
Tinatie 2 A 5

00440 Helsinki
09-562 4146

Sukuneuvoston yhteystiedot
Puheenjohtaja:
Jouko Pekkarinen
Leivosentie 6
00730 Helsinki
050 ss7 9879
jouko.pekkarinen@sa una la hti.f i

Varapuheeniohtaja:
Heikki Mononen
Yliopistonkatu 34 D 65
40100 Jyväskylä
0400 924 851
mhs.mononen@gmail.com

Sihteeri:
Matias Weckström
Jatasalmentie 7 A
00830 Helsinki
09-789 506
0400 873 738
matias.weckstrom@kol u mbus.f i

Taloudenhoitaja:
Marja-Liisa Pekkarinen
Tervassalonlie 229
71310 Vehmersalmi
040 573 4268
marjaliisa.pekkarinen@nic.f i

Jäsenet:
Raija-Liisa Flink
llonantie 1

79100 Leppävirta
0400 683 701
raijaliisa.f link@gmail.com

Päätoimittaja
Kari Lajaste
Jakokunnantie 13 C
00660 Helsinki
0s0 050 0050
ka ri. lajaste@gma il.com

Hanna-Kaisa Pekkarinen
Järvitie 11 B 5
43300 Kannonkoski
0s0 s53 3098
ha n na. pekkari nen@vokotus.f i

Jouni Pekkarinen
Luoderannankatu 23 A
70840 Kuopio
044 522 2952
joun i.pekk@gmail.com

Markku Pekkarinen
Mehtäläntie 4 D 24
44100 Äänekoski
040 735 2630
markku. pekk@gmail.com

Olavi Pekkarinen
Saharisentie 15 C 5
40270 Palokka
0400 402 1 10
pekkari nen.olavi@el isa net.f i

Paavo Pekkarinen
Leenantie 3
43900 Kinnula
0400 947 981
paavo. pekka ri nen@hotma i l.com

Seppo Pekkarinen
Koivuahontie 50
71460 Paukarlahti
040 510 s331
pekkse@gmail.com

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

Kotisivut
Anneli Ceder
Maininkitie 2 A 6
02320 Espoo
040 510 1724
nunnu.ceder@gmail.com

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

I

Olavi Pekkarinen
Saharisentie 15 C 5
40270 Palokka
0400 402 1 10

PenttiPekkarinen Helge
Riihipellontie 14 Pekkarinen
77700 Rautalampi (t 10.3.2009)
0s0 3s7 6928

&rfr
**itr.,r
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Uusi sukuneuvoston jäsen

Olen valkoinen liinsiylä-
maan terrieri nimeltäni Horrible
Lonely Rider Pekkarinen: kave-
reiden kesken vain Vici. Jouni-
isäntäni pyysi minua kertomaan
itsestään, kun oli sellaisen toimek-
siannon sukuneuvostolta saanut.
Tyypilliseen tapaansa håin nakitti
tämänkin tehtävänsä minulle ja
meni itse ottamaan aurinkoa mök-
kirantaan. Mutta mitapä sitii ei te-
kisi kinkkuleikkeen toivossa.

Olemme tunteneet isäntäni
kanssa jo 11 r.uoden ajan. Isäntäni
on §lläkin jo vähän yli 50-vuoti-

\r/, mufla olenhan minäkin "ihmi-
sen r,uosissa" jo 77-tuotias. Olen
kuullut, että hän vastusti kovasti
koiran hankkimista perheeseen.
Oli kuulemma hävinry.t äänestyk-
sen äänin 1-4. Sen verran isäntäni
oli kuitenkin onnistunut neuvotte-
luissa, että oli minun kustannuk-
sellani saanut luvan hankkia itsel-
leen moottoripyörän. Perustikin
sitten muutaman kaverinsa kanssa
KOMMARIT MC:n eli koiran-
omistaj a-motoristit, mutta eipä ole
kertaakaan ottanut minua pyöränsä
kyytiin. Ilmeisesti ei ole löytänyt
minulle sopivaa aj opukua.

Perheen ei kuulemma ollut
helppo saada minua. Jotkin ken-

neleiden omistaiat olivat olleet
sitä mieltä, että perheessä on liian
monta (kolme) pientä lastaja aikaa
ei jäisi tarpeeksi minun koulutta-
miseen. Hyvin ovat ehtineet opet-
taa minulle kaikki tarpeelliset jutut
ja loput olen opetellut itse, kuten
tarpeiden tekemisen vessaan. En
ymmärrä miksi minun pitäisi eten-
kin sateella, pakkasessa tai hel-
teellä mennä ulos, kun isäntäkin
saa käydä kaakelipöntöllä. Osaan
minä sitten ne perusjutut; istua
etutassut ylhäällä, mennä maaten
ja antaa tassua sekä olla paikalla-
ni. Nämä ovat riittäneet isännälleni
ja joskus olen taitoja esitellessiini
saanut jopa Huhtahyvän sauna-
palvikinkkua, joka on herkkuani;
muutenhan joudun tyytymään rak-
suihin, koska ihoni ei vanhemmi-
ten ole enää kestänyt vehnää sisäl-
täviä ruoka-aineita. Eläinliiäkärin
tutkimusten mukaan olen allergi-
nen myös rikkaruohoille ja siitepö-
lylle. Siinäpähän isäntä saa kitkeä
pihamaata. Siitepölylle hänkään ei
näy mahtavan mitiiän.

Mutta minunhan piti kertoa
j otain isännästäni j a hänen perhees-
tåän eikä vain itsestäni. Isäntäni on
aamuisin lähtenyt töihin j a tullut il-
taisin takaisin. On kuulemma ollut
jossain johtotehtavissä pankissa.
Joskus on ollut työreissuja, joilla
on mennyt pitempiänkin. Aina se

on kuitenkin haukkujen (siis mi-
nun haukkujen) arvoinen paikka,
kun' isäntä palaa kotia. Yleensä
hän syö jotain, heittäytyy sohvalle,
avaa telkkarin ja vietämme yhdes-
sä laatuaikaa. Minä hänen vatsan-
sa päällä selälläni maaten. Vaikea
uskoa, ettätämä isäntä olisi joskus
vastustanut minun hankintaa. Ke-
väällä tilanne tosin muuttui, sillä
isäntä ei solminutkaan aamulla sol-
miota kaulaansa, vaan puki päälle
kirvesmiehen liivin ja alkoi ra-
kentaa saunarakennusta Kuopion
kotimme rarfiaan. Oli kuulemma

irtisanonut itsensä ja aikoo kääntää
uuden lehden omassa kirjassaan;
mitähän sekin sitten tarkoittaa?
No, nyt ehtii olla minunkin kanssa
enemmiin. Yrrttää lenkittää minua
päivälläkin, mutta eihän sitä koira-
kaan ihan mahdottomia jaksa liik-
kua. Muita isäntäni harrastuksia
näyttää olevan kuntosallilla puntti-
en kolistelu, talvella hiihtely ja vii-
meisen vuoden ajan koirankopin/
talon rakentaminen Kuopion Rau-
taniemeen.

Näin kesäisin viihdymme
hyvin Kannonkosken mökillä.
Siellä lähellä asuvat Helli-mummo
j a Kauko-p appa aina välillä suj aut-
tavat suuhuni herkkuja. Perheen
opiskeleva nuorisokin (Ville-Ma-
tias 23 v, Roosa 20 v ja Amalia
18 v) viihtyy vapaa-qallaan hyvin
Vuosjiirven rannalla olevalla mö-
killämme. Myös Riitta-äiti viettää
mielellään opettaj an pitkää kesälo-
maa mökkeillen. Mökki on myös
minun suosikkipaikka. Siellä saa
juosta vapaana ilman kaulapantaa,
nukkua sängyssä ja haistella Vuos-
järven tuoksuja veneen keulassa.
Nyt taidankin mennä herättele-
mään isäntäni tuolta mökkikalliol-
ta päiväkahville.

Aurinkoisia kesäpäiviä
Pekkaristen sur,ulle!
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Humu r sotahevonen

Synnyin ennen sotaa kes-
kikokoiseen maalaistaloon, jossa
oli ukin ja mummon lisäksi kuusi
poikaaja yksi tytrir. Äitini oli ainoa
miniäja minä ainoa lapsenlapsi.

Miehet kävivät töissä kodin
ulkopuolella hakemassa leivälle
särvintä.

Kotona oli Liinu-tamma,
- joka alkoi käydä vanhaksi. Niin-

pä hankittiin orivarsa kasvamaan
Liinulle kaveriksi. Varsa sai ni-
mekseen Humu, josta myöhemmin
tehtiin ruuna eli "laimennettu ori",
kuten leikkisästi sanotaan. Humu
kasvoi naisten hellässä hoivassa,
ollen erikoisesti mummon silmäte-
rä ja sormijuotto.

Talossa oli suurehko navet-
tarakennus ja sieltä löytyi Humulle
karsina. Mummo toi aina aamulla
hevoselle taskussaan leivänpalan
tai jotain muuta hyvziä.

Sitten syttyi sota. Koska ta-
lossa oli kaksi hevosta, niin nuori
ruuna otettiin Suomen armeijaan
maata puolustamaan.

Sinne joutuivat myös ukin
ja mummon viisi vanhinta poikaa
j a vävy. Sodan kauheuksista on mi-
nun turha kertoa, sillä ne on kuvat-
tu moneen kertaan.

Niin kului muutama vuosi.
Tuotiin milloin minkälaisia uuti-
sia, rnutta Humusta ömme kuulleet
mitään. Sitten naapurin poika tuli

lomalle ja kertoi, että hänen ajet-
tavanaan on nyt meidän Humu-
poika. Tiesimme siis sen olevan
ainakin elossa ja naapuri lupasi
pitää siitä niin hyvää huolta kuin
vain on mahdollista niissä oloissa.

Sitten taas yhteydet katke-
sivat, kun tuli tieto, että naapurin
poika oli joutunut sotavangiksi
Venäjälle. Niinpä luulimme, että
Humu-poikaa ei enää ole, vaan se

on saanut sankarikuoleman.
Vuosia taas kului. Sotakin

viimein loppui ja minä kasvoin
niin isoksi, että sain käydä naapu-
rin lasten luona leikkimässä ilman
kaitsijaa.

Meillä oli oikopolku talo-
ien vä1i11ä, sillä maantielle ei ollut
lupa yksin mennä. Mutta kuinka
ollafaan, minä tuhmana tyttönä
lähdinkin kerran maantietä kotiin.
Katselin siinä pientaren kukkia ja
tallustelin hitaasti aikaani kulutta-
en, kuten lapsilla on tapana.

Suunnilleen puolessa välis-
sä rinnalleni käveli mies taluttaen
hevosta, jolla olivat kaikki polvet
vereslihalla, märkiviä haavoja se-
lässä ja lapaan oli polteuu tunnus-
numerot. Piiä riipuksissa ja huoju-
en hevosraukka teki matkaa.

Kuljimme siinä vaiti rin-
nakkain, kunnes minä zikkiä kuis-
kasin sille hevoselle että Humu!

Siitiikös hevonen riemas-

tui. Piiä nousi heti korkealle ja se

alkoi kiertää yrnpyritä minun ym-
pärilläni koskettaen välillä samet-
titurvallaan mekkoani. Mies kysyi,
että mistä sinä tyttöraasu tiesit, että
tiimiin hevosen nimi on todellakin
Humu?

Tultiin kodin tiehaaraan.
Taluttaja ei taitanut hevoselle mi-
tään, se meni väkisin kotipihaan.
Mies oli tuonut Humun naapuri-
pitäjän asemalle junassa. Sieltä se

piti viedä oman §län sairastallille
hoidettavaksi taluttamalla.

Minä juoksin piennarta pit-
kin tupaan ja huusin, että Humu
on tullut kotiin! Voi sitä riemu:-
Mummoni meni itkemaan Humrh/
kaulaa vasten ja hyväili kuin omaa
lastaan.

En tiedä hevosen anatomi-
asta paljonkaan. Liekö sillä kyy-
nelkanavia, mutta pitkät vesinorot
valuivat sen silmistä tummina juo-
vina. Silloin näin, että hevonenkin
itki.

Kun Humu oli päässyt
kotiin, ei se eniä suostunutkaan
liihtemään kirkolle tämän vieraan
miehen mukana. Mummon piti
lfitea kipeällä jalallaan talutta-
maan se sairastallille.

Joka ainoa päivä kahden
viikon ajan mummo kävi kirkol-
la jalkaisin Humun luona, kun 1r,
ei suostunut syömään muilta kuin
mummolta. Olisivat pitiineet sen
sairastallilla pitempäänkin, mutta
mummoni halusi sen kotihoitoon.

Humusta tuli hyvä työhevo-
nen, mutta sodastajäi sille pelkoja.
Se säik§i lentokoneen åiäntä, ko-
via paukauksia ja sotilaita.

Kerrankin olimme viemäs-
sä setiini kanssa vesisammiota
sukulaistaloon lainaksi, kun au-
toa odottava sotilas pakkasella löi
§lmissiiiin käsiä yhteen. Silloin
Humua vietiin. Se kurvasi sivutiel-
le ja me sedän kanssa putosimme
molemmat tielle. Silmä oli musta-
na kauan aikaa jataisi siinä tajukin
hetkeksi mennä. Humu odotti mei-
tä sitten vähiin matkan päässä.

l:l:
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Meni taas muutama vuosi j a
Humun kaveriksi tuli nuori Leiju-
tamma, taisi olla ihan varsa.

Humu opetti nuorta hevosta
työn tekoon. Perunaa kylvettäessä
Humu kulki Leijun rinnalla yapaa-
na ja tönäisi turvallaan, jos ei py-
synyt kunnolla vaolla. Se oli myös
kateellinen, jos toinen hevonen
valjastettiin töihin.

Sota-ajalta on jäänyt mie-
leeni, kuinka mummoni iltaruko-
uksessaan pyysi varjelusta rak-
kailleen, liittäen rukouksiinsa aina
myös Humun. Kaikki tulivat elävi-
nä takaisin, muutamat lievästi haa-
voittuneina, vaikka palvelivatkin
"pitemmän kaavan mukaan", ku-
ten Humukin. Naapurin poikakin
.'tpautui sotavankeudesta.

\/ Niin vuodet vierivät. Ukki
nukkui pois. Vuoden päästä oli
mummon vuoro. Humu sai tehdä
heille viimeisen palveluksen. Ras-
kas oli silloin Humun kuorma, kun
se kärryillä veti rakkaansa kirkko-
maalle. Kahden ja puolen kilomet-
rin matkalla se oli ihan märkä ja
silloinkin olin nlikevinäni sen sil-
missä kyyneleitä.

Vainajan vaistoaminen oli
Humulle yksi sodan traumoja.

Ki rjoittaja Helvi mietti nen kotonaan muistelemassa H u mu-hevosen tarinaa

Mummo nukkui pois sairaa-
lassa, jossa htin oli illalla sanonut
vieruskaverilleen, että sano kotiin
terveisiä, ettei hevosta saa laittaa
maailmalle ) Ya.an sen on annetta-
va kuolla kotona. Aamulla löytyi
mummo nukkuneena ikiuneen.

Pojat noudattivat äitinsä
tahtoa ja niinpä aikanaan Humu

sai nukkua rakkaalle, omalle ko-
tipihalle ansaitsemaansa lepoon
eläinlääkärin ar,ustamana.

Olen aina halunnut kertoa
tämän tositarinan jollekin. Ker-
tomuksen hevosesta, joka on ol-
lut taistelemassa meille itsenäistä
Suomea, rakasta isänmaatamme.

llmoittautuminen v. 2014 sukukokoukseen
Sitovat ilmoittautumiset Marja-
Liisa Pekkariselle, sähköposti: mar-
jal iisa.pekkarinen(at) nic.fi tai puhe-
limitse 040-573 4268 maaliskuun
20l4loppuun mennessä.

Matkan hintaan sisältyy: matkalip-
pu, hyttipaikka, 2 x meriaamiainen
ia 2 x buffet-illallinen ruokajuomi-
neen. Katso hinnat puheenjohta-
jan palstan tekstistä.

llmoittautumisen yhteydessä tu-
lee mainita matkustajien nimet,
osoitteet ja syntymäajat, hyttil uok-
ka sekä mistä lähtee bqssikyytiin.
Vaihtoehdot ovat: Kinnula, Jyväsky-
Iä ja Kuopio ja edestakaisen bussi-
matkan hinta on n.30 euroa (oma-
kustannushinta). Bussi on käytössä
myös Tukholmassa erillisiin myö-
hemmin ilmoitettaviin tutustumis-
kohteisiin.
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Sukututkimusta Kinnulassa 1 930-luvulla

Kuvassa keskellä Hugo Lag-
ström sylissään poikansa Rolf.
Kuvassa oikealla puolella is-
tuu vaimo Valma Lagström
os. Pekkarinen ja vasemmalla
istuvat Vieno Pekkarinen os.
Tillgren ja hänen sisarensa lrja
Wecström os. Tillgren.

Filosofian maisteri, Porin
ruotsalaisen yhteiskoulun lehto-
ri ja arvostettu sukututkija Hugo
Lagström tutki Kinnulan sukuja
1930-1uvu11a. Hänen vaimonsa
Valma os. Pekkarinen oli kotoisin
Kinnulasta. Aviopari oli kesälomil-
la vaimon kotipitäjässä, missä Lag-
ström vietti suuren osan ajastaan
seurakunnan ja naapuriseurakun-
nan Kivijåirven kirkon arkistoissa.
Työn tuloksena syntyi runsaasti yli
sata osittain koneella osittain kä-
sin kirjoitettua A4-kokoista sirua
sukutauluja, jotka hän nitoi yhteen
v. 1935. Kolme vuotta myöhem-

min h2in teki uuden niteen, jonka
sisältö on pääpiirteittäin sama kuin
v. 1935. Uudessa "painoksessa"
on joitakin kohtia tarkennettu ja
selvennetty. Työnsä hrin teki har-
rastustyönä, ei kenenkään toimek-
siantona eikä palkkaamatTa. Hän ei
myöskään j ulkaissut tutkimustaan.
Molemmat niteet jäivät Hugo Lag-
strömin kuoleman (1967) jälkeen
hiinen vaimonsa sukulaisille, j otka
niita edelleenkin säilyttävät. Hugo
Lagström syntyi Pietarsaaressa v.
1894. Hän kävi Kokkolan yksi-
tyistä ruotsalaista yhteiskoulua,
valmistui ylioppilaaksi v. 1914 ja
aloitti sen jälkeen opinnot Helsin-
gin yliopiston luonnontieteellises-
sä tiedekunnassa päiiaineena kas-
vitiede. Jo opiskeluaikanaan hän
aloitti opettajauransa Porin ruot-
salaisessa yhteiskoulussa v. i921.
Hän oli aluksi tuntiopettaj ana ja
filosofian kandinaatin tutkinnon
suoritettuaan vuodesta 1927 lähti-
en luonnonhistorian, maantiedon
ja kemian lehtorina aina r,uoteen
1960 saakka, jolloin hän jäi eltik-
keelle. Hugo Lagströn kiinnostui
sukututkimuksesta jo opiskeluai-
kanaan. Opettajatyönsä ohella hän
paneutui tähän harrastukseen siinä
määrin, että hänen tutkimuksiaan
alettiin julkaista. Ensimmäinen
merkittävä julkaisu 'Några Ny-

karleby borgarsläkter före st ora
ofreden" (Uudenkaarlepyyn por-
varisukuja ennen isovihaa) ilmes-
tyi Suomen Sukututkimusseuran
ruotsinkielisessä vuosikirjassa v.
1926. Seuraavina r,.uosina hän jul-
kaisi selvityksiä pohjalaisista su-
vuista Keski- ja Etelä-Pohjanmaan
sanomalehdissä sekä Suomen Su-
kututkimusseuran vuosikirjassa.
1930-lur,ulta lähtien hän tutki pää-
asiassa satakuntalaisia, erityisesti
porilaisia ja Porin ympäristön ruot-
sinkielisiä sukuja, joista hän jul-
kaisi kymmeniä selvityksiä. Vuo-
desta 1957 lähtien hän oli Suomf,;
Sukututkimusseuran tutkijajäsen.
Lagströmin aviopuoliso Valma
(sukukirja IV s. 40) syntyi Kinnu-
lan Kujanpään talossa v. 1894. Hä-
nellä oli 13 sisarusta, joista peräti
seitsemän muutti Amerikkaan ja
vain yksi jäi Kinnulaan Kujanpään
isännäksi. Valma muutti parikymp-
pisenä Kokkolaan (1915), toimi
siellä ompelijanaja perusti oman
pienen ompeluliikkeen. Jossain
vaiheessa hän tutustui luonnontie-
teitä opiskelevaan ruotsinkieliseen
nuorukaisen. Heidät vihittiin avio-
liittoon 10.10.1920. Seuraavana
vrlonna aviopari muutti Poriin, jos-
sa Hugo Lagström aloitti 39 vuotta
kestäneen opettajauransa. Valma
kuoli v. 1964. Lagströmin Kinnu-

,r-..{.i.{i?.. ,- I '!,'
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lan niteissä ovat useimmat paik-
kakunnalla 1930-lurulla elåinneet
suvut. Noin puolet tauluista esit-
telee Kinnunen-sukua ja n. neljäs-
osa Pekkarisia. Myös Urpilaisista
on runsaasti tietoja. Muita esillä
olevia sukuja ovat: Kuivaniemi,
Tillgren, Leppänen, Hakkarainen,
Linna, Rekonen, Jiimbäck, Pigg,
Vasalampi, Piispanen, Viljanen ja
Hassinen. Joistakin näistä on vain
I -2 tarJlaa. Laajimmat sul.ut, Kin-
nuset ja Pekkariset on ryhmitelty
vanhojen kantatilojen mukaan eri
haaroihin. Pekkaristen sukuhaarat
ovat: Kujanpää, Jäpänpää (Pytin-
ki), Kalalahti (Kuukkanen), Reko-
la, Takuus (Kuokkala) ja Olkkola.
Pekkarisista Lagströmin tutkimus
oi. anna paljoakaan lisätietoa sii-
\/n, mitä sukukirjassaflrme on
esitetty. Sen sijaan muista suvuista
erityisesti Kinnusista on runsaasti
ennen julkaisematonta tietoa. Jos
Lagströmin "keräily", miksi hän
tutkimustaan Kinnulan sul.uista
vaatimattomasti nimittZia niteen
otsikkolehdellä, olisi saatu pitiij iin
asukkaiden nähtävtiksi, olisivat he
voineet perehtyä juuriinsa koke-
neen sukututkijan johdattamana.
Lagströmin työ ei ole pelkkä "ke-
rälly". Se on monipuolinen, paljon
aikaa vaatinut perustutkimus, joka
on valmis julkaistavaksi, kun sitli
vähiin viimeistellåiiin ja tarkenne-
taan. Sain Lagströmin Kinnulan

1rt<ututkimuksen.(v. 1 93 5) lainaksi
Viime kesiinä sukuseuramme sih-
teerin Matias Weckströmin kautta.
Matias on Valma Lagströmin etäi-
nen sukulainen. Otin yhteyttä Kin-
nulan kunnanjohtEaan. Sukusel-
vitys kopioitiin kunnan arkistoon.
Esitin toivomuksen, että kopios-
ta tehtäisiin nide, joka voitaisiin
panna esille kirjaston lukusalissa.
Toivomukseen suhtauduttiin hyvin
myönteisesti ja todenniiköisesti
tämän r,rroden aikana Lagströmin
ainutlaatuinen tutkimus on kaiken
kansan nähtävillä Kinnulan kun-
nankirjastossa.
Olli Pekkarinen

Oulu s. Kinnulassa

Sukuseura Pekkarinen ry

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

Seuråavat 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. Jaetaan ilmaiseksi uusille jäsenille sukukokouksissa

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, 1 36 sivua (1 5,00 euroa

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

Pikeepaita myynnissä myös sukukokouksissa (20,00 euroå)
Värivaihtoehdot: musta, valkoinen, punainen, royal sininen, harmaa
meleerattu, navy (tummansininen),
Koot: S, M, L, XL, XXL ja XXXL

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

Toimitusmaksu: postimaksu ja pakkaus vain tod. kulut

Tuotteita voi tilata sukuneuvoston jäseniltä, katso yhteystiedot.
Tuotteet ovat myynnissä myös sukukokouksissa.

Tulossa Pekkaristen isännänviiri.

*) Lauri Pekkårisen täydennysosan sisältys:
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. Poimintoja Kuopion käråjien pöytäkirjoista vuosilta 1780-1865 (21 sivua).
4. Opästeita sukukirjojen lukijalle (3 sivua).
Osan 1 jakautuminen: Kasurila 17 sivua, Juurikkamäki 15 sivua, Murtolahti 7 sivua, Räsälä 38 sivua
ja Tuusniemi (2 sivua).
Kirjaa on saatavana sukuseuran vuosikokouksissa.

Pekkarinen-lehti lähdössä postitukseen Vehmersalmen Tervassalossa kesä-
kuussa 2012. lVlartti ja lvlarja-Liisa Pekkarisen tyttärenlapset apulaisina. Emma
Worster liimailee postimerkit ja Edward Worster avustaa. hlarja-Liisa-mummu
on nitonut väliin jo jäsenmaksupankkisiirrot joten lehdet ovat valmiina postiin.

F§
is
§§
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Huhtikuun lopulla tuli

viesti Aino Pekkarisen kuole-
masta. Aino, os. Falk, oli syn-
tynyt 27.8.1918 Viitasaarella ja
oli kuolleessaan lähes 95 vuoden
ikäinen. Aino avioitui Kivij ärveltä
kotoisin olevan Matti Pekkarisen
kanssa kesällä 1942. }latti palve-
li isänmaataan silloin Aunuksen
rintamalla, josta pääsi ankarien
taistelujen keskeltä vihkilomalle
Kivijåirvelle. Sodan loputtua heis-
tä tuli erinäisten vaiheitten jälkeen
korpilahtelaisia, kun Matti valittiin
seurakunnan suntioksi jaAino seu-
rakuntaemännäksi.

Aino ja Matti huumorinta-
juisina, ystävällisinä ja vieraanv a-
raisia ihmisinä saivat paljon ystä-
viä eri puolilta. He olivat mukana
monissa harrastuksissa ja Yapaa-
ehtoistöissä. Sukuseuraamme he
liittyivät vuonna 1980 ja olivat
aktiivisesti mukana seuran toimin-
nassa. He jrirjestivät vuonna 1990
Korpilahdella sukuseuran koko-
uksen, joka pidettiin seurakunnan
leirikeskuksessa Päij änne-risteilyi-
neen. Ainon kiinnostusta sukunsa
ja sukuseuran asioihin kuvaa myös
se, kun hän osallistui vuonna 2006
sukuseuran j ärj estämiän kirj oitus-

Aino Pekkarisen muistolle

kilpailuun "Matin jaAino elämän-
tarinalla". Hän kertoi lukevansa
Pekkarisenkin kannesta kanteen
aina heti sen ilmestyttyä.

Aino tunnettiin myös erityi-
sen taitavana käsitöiden tekijänä.
Hänen kädentaitojaan saatiin ihail-
la yli kolmenkymmenen vuoden
ajan sukuseuramme kokouksissa

järjestetyissä arpajaisissa, kuten
vielä viime kesänäkin.

Ainoa hänen viimeisellä
matkallaan kauniina toukokuisena
alkukesän päiviinä Korpilahdel-
la oli saattamassa runsaslukuinen
joukko sukulaisia ja ystäviä.

Olavi Pekkarinen

ILIIIpeKKansten jr,",itf,':i:::13:k{t:å:,:,t##:;f:jl?;:fi!"H:';:5:;f;'0,!l;,i'::l:,

sukuk iri i
toimittaneet Lauri ja Helge Pekkarinen ja se on laaja historiikki s"-
vun varhaisimmistä vaiheista ja eri sukuh-aarojen yhtymäkohdista alna
1850-luvun puoliväliin saakka. Koko 85 ja l BB siv.

lVlyynnissä olevista kirjoista sarjan ensimmäinen osa käsitte-
lee sukuhaarojen yleisesittelyn ajanjaksona 1 850-1900 useampien
kirjoittajien toimesta, joista mainittakoon Lauri Pekkarinen, Veikko
Pekkarinen, lrlaija Pekkarinen, Helge Pekkarinen, Tuomo Untinen ym.
Koko 85 ja sivuja 44.

Sarjan kakkososa on samankokoinen ja sivumäärältään 40. Kir-
joittajina jo keskuudestamme poistunut lVlartta Laitinen os. Pekkari.
nen: Lammin Pekkariset, Vehmersalmi, Lauri Pekkarinen : Tuusniemen
alueen Pekkarisista ll ja Pirkko Pekkarinen os. Raatikainen ja Tuomo
Untinen: Kinnulan Nikkilän Pekkarisista ll.

Sarjan neljännen osan tekijöinä ovat Helge, Laurija lVlaija Pek-
karinen. Kirja on myös B1-kokoinen ja laajuudeltaan 236 sivuinen.
Kirja käsittelee fVluurasjärven, Alva- ja Elämänjärven sekä Kivijärven
ja Kinnulan Pekkarisia. Lauri Pekkarinen on kirjoittanut sukukirjoihin
täydennysosan, jota myös on saatavilla.

Kirjoja voi tilata kotisivuilta löytyvien ohjeiden mukaan osoit-
teessa www. su ku se u ra pe kka ri n e n. f i.

o a
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Saaristokaupunkiristeilyllä Kuopiossa

Laivan kapteeni luotsasi risteilyämme var-
moin ottein läpi savolaisen saaristomaise-
man kuten allaolevasta kuvasta itse kukinkin
voi havaita.

Ra i mo Kerman kertoili Saaristokaupu nkiesit-
telynsä yhteydessä savolais-tarinoita omape-
räisen huumorinsa höystämänä ja yleisöllä oli
hauskaa.

il,i
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Sukuneuvoston kokous Jyväskylässä 25.5.2013

Tilanpuutteesta j ohtuen su-
kuneuvoston kokouksen täydelli-
nen pöytäkirja ei tiihän mahtunut
joten luetellaan tärkeimmät siellä
käsitellyt asiat. Kokousta johti pu-
heenjohtajamme Jouko Pekkari-
nen ja totesi läsnäolijat, jotka yllä-
olevassa kuvassakin poseeraavat.
Sukuneuvoston puheenjohtajaksi
valittiin Jouko Pekkarinen ja va-
rapuheenjohtajaksi Heikki Mo-
nonen. Sihteerinä jatkaa Matias
Weckström ja taloudenhoitajana

Liittymällä sukuseuraan pysyt
sukuasioissa ajan tasalla ja tuet
tärkeätä yhteistä asiaamme.

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

Uutena jäsenenä sukuseuraan
mukaan tulo käy helposti maksa-
malla jäsenmaksun 10 euroa SP
Optian tilille nro Fl71 4600 2120

Liity Pekkaristen sukuseuraan

Marja-Liisa Pekkarinen. Palkkio-
perusteet ovat entiset eli kokous-
palkkioita ei makseta.

Sukukirja III:a jaetaan il-
maiseksi sukuseuran jäsenille su-
kukokouksissa. Pekkarinen-lehti
ilmestyy kesäkuussa (nyt vähiin
myöhästyy eli meni vasta painoon
heinäkuun alussa). Isännänviiri-
asiaa käsiteltiin ja sukuneuvostolle
esitetään malleja. Jos ehtii tuotan-
toon tänä kesänä, siitä ilmoitetaan
kotisivuillamme kuvineen.

0913 86. Tärkeää on merkitä
viestiosaan koko nimi, osoite ja
syntymäa i ka ja sä h köpostiosoite.

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.

Sukuneuvoston kokouksen osanot-
tajat yhteisessä kuvassa ylärivissä va-
semmalta: Heikki lVlononen Jyväsky-
lä, tt/latias Weckström Helsinki, Seppo
Pekkarinen Paukarlahti, lvlarkku Pek-
karinen Parantala, Kari Lajaste Helsin-
ki, alarivi vasemmalta: Jouni Pekkari-
nen Kuopio, lVlarja-Liisa Pekkarinen
Vehmersalmi, Jouko Pekkarinen Hel-
sinki, Kirsi Suokas Jyväskylä ja Olavi
Pekkarinen Palokka.

Vuoden 2012 tilinpiiätös
osoitti I.194,18 euron alljitämää
johtuen viime r,.uoden sukukokos-
menoista ja tilillä oli rahaa 11.753
euroa.

Päätettiin verkkotunnusl#
j atkamisesta viidellä r,uodella. An-
neli Ceder lupasi uusia kotisivu-
jemme ilmettä.

Tärkein päätös kuitenkin oli
vuoden 2014 sukukokouksen pito-
paikan piättiiminen ja yksimieli-
sesti se päätettiin pitää Vikingin
Gabriella-laivalla. Tästä on paljon
tietoa toisaalla lehdessämme.

Seuraava sukuneuvoston
kokous päätettiin pitää 5.4.2014.

Puheenj oht aja päätti koko-
uksen klo 15.45.

Vuonna 1998 julkaistu jattu ja kuva
lehdessämme kertoo Erkki Pekkari-
sen eri koislaatu isesta harrastu ksesta
tuohen parissa. Erkki on tuohimesta-
ri, jonka tuotteita, kuten tässä valta-
va tuohivirsu, ihmiset tulevat katso-
maan matkojenkin takaa. Paikka on
Asikkalan Vesivehmaa.

I

Sukuseura Pekkarinen ry

10,00 tai 12,00Er4ätuå

5-posti:

Synt.: _

SP Optia
FlTr 4600 2120 0913 86

osaan.

Nimi:

Osoite:

TILISIIRTO GIRERING
Sukuseuran vuosikokous on päättänyt jäsenmak-
suksi 10 euroa ja vapaäehtoiseksi lehtimaksuksi 2

euroa. Merkitse allaolevat tiedot maksun selitys-

.1.

€r.a

<:fr:
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Vanhat sukuseuralehtien numerot

Tänä kesänä tulee kotisivuillemme muutaman vanhan sukuseura-
lehden kopio PDF-muodossa. Tarkoituksena on jatkaa vanhojen lehtien
julkaisemista jopa siten, että kaikki lehdet aikanaan olisivat siellä luet-
tavissa. Näin ei taryitsisi huolehtia omasta lehtiarkistoinnista. Ohessa on
kuva ensimmäisestä lehden näköisestä lehdestä sillä jokunen alkupään
numero oli monistemuodossa. Niistäkin tulee näköistiedostot. Huomatta-
vaa on kuitenkin, että näissä olevat tiedot eivät enää ole ajan tasalla kuten
yhteystiedot ym. Tällaiset seikat tulee tarkistaa viimeisimmistä sukuseu-
ran lehdistä tai kotisir,uiltamme.

Vaikka r,uoden 1992 tiedotteessa kerrottiin Pekkaristen ensimmäi-
sen lehden ilmestyneen jo vuonna 1988, on kuitenkin vuoden 1989 lehden
numeroksi laitettu 1. Ehkä se ensimmäinen lehti oli ns. nollanumero eikä
siitä taida olla edes arkistokappaletta. Tässä on nyt kuitenkin numero 1:n
kansilehdestä kuva ohessa.

Huomatkaa, ellä tämäei ole tervetulotoivotus Rautalammille, vaan
historiallinen, tabloid-kokoinen lehden numero 1 vuodelta 1989 eli ensi

lPnna nelj ännesvuosisata sitten.
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Sukuseuran
isännänviiri-
ehdotelmia

Isännänviiri ei vielä ole tuo-
tantovaiheessa. Tässä olevat mallit
ovat suunnittelun pohjana. Ongel-
mana on kuvion väritys, sillä se on
musta mutta onko musta viirissä
sovelias.

Viirin koko 40x400 cm 8

metrin tankoon saattaisi olle sopi-
va jos yhteen kokoon päädytäiin.

Oikeankokoinen viiri on n.
puolet lipputangon pituudesta.

Seuran standaarin ja viirin
kuvion on suunnitellut taiteilija
Jussi Valtakari.

Kotisivuillamme on
kesäkuun puoliväliin
mennessä siis kahden

ja puolen vuoden
aikana

vierai llut
liki 1800 kävijää joka

on keskimäärin 60
käyntiä kuukaudessa.
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Olavi Pekkarinen

Saharisentie 15 C 5

40270 Palokka

891 8

1

EITalousarvioesi§ls uuodelle 2Ol 3
Varsinainentoiminta toteutunut 2012

Tuofof
Tarvikemyyntituotot 1.066,25 0,95

H*ef r;t
Arki stov u o kra/ ki rjan pito
Pankkikulut
Postikulut
Kokouskulut
Varaston muutos
Huomionosoitukset
Toimistokulut
Ohjelmapäivitykset
Sukututkimustyöhön
hluut menot
Yhteensä
Pekkarinen-lehti
F#s§*§
Tukimaksut

iaa;r§jL

Painatus
Sukupaidat

Varainhankinta

Jäsenmaksut
Arpajaiset
Korkotulot

Yhteensä

' .' ::, ,'::-,'-'

Ylilalijäämä

294,00 250,00

871,60
520,00

800,00

7.960,00 1.600,00
185,50

2.145,50 1.@O,OO

246,00
85,00

235,90
1.724,45
1.023,00

40,00
236,38

260,00
50,00

3.59O,73

4.O25,75
5.219,93

-1.191,18

50,00
100,00
100,00
300,00

50,00
1.500,00

2.450,OO
2.7OO,OO

250,O0

tien -

Ylläolevan talousarvion vertaaminen edellisen vuoden toteu-
tuneeseen saattaa ihmetyttää monia koska luvut ovat kovin
erilaiset. Suurin syy tähän on se, että vain joka toinen vuosi
j ä rjestettävät s u ku ko kou kset ovat kusta n nU ks i ltaa n e ri I a iset.

Sukuseura Pekkarisen kotisivut
rekisteröity vuoteen 2018 saakka
www. su kuseu ra pekka ri nen.f i

ja sähköpostiosoite
su kuseura. pekkari nen@g mai l.com

Tuomo Untisen kirjaa voi tilata
maksamalla 25 euroa seuran tilil-
le. Jos tilauksia tulee vähintään 20
kpl, työ toteutetaan ja kirjat pos-
titetaan maksaneille postitse. Tila-
uksen yhteydessä on maksun vies-
tiosaan muistettava ehdottomasti
kirjoittaa nimi ja postitusosoite.
Mikäli hanke ei toteudu, rahat pa-
lautetaan.


