
SUKUSEURA PEKKARINEN RY 25 o 201 4

Nyt ioukolla mukaan sukuseuran iuhlaristeilyile.
Sukuseura Pekkarinen ry:n 3S-vuotisiuhla-
kokous pidetään Tukholmassa Viking Linen

Gabriella-laivalla 3. päivänä elokuuta klo 14.
Muista ilmoittautua välittömästi ! Tee se

kuitenkin viimeistään 20. 6.2014 mennessä !

On vierähtänyt pari vuotta edelli-
sestä tapaamisestamme Siilinjärven
Kunnonpaikassa. Nyt tapaamme ai-
van uudenlaisissa merkeissä laivalla,
jolloin kokousväkikin pysyy parem-
min koossa kuin maissa konsanaan.

Seura on järjestänyt linja-autokul-
jetuksen 2.8.201 4 Kinnulasta, Jyväs-
kylästä ja Kuopiosta, jotta osanot-
taminen olisi vieläkin helpompaa
ja voimme olla yhdessä jo matkan
tässä vaiheessa. Aikataulu ja reitit

löytyvät sivulta 4. Bussi on käytet-
tävissä myös Tukholmassa kiertoa-
jelua varten kello 10.30-13, joten
heikkojalkaistenkin on nyt helppo
nauttia Tukholman nähtävyyksistä.

Kahden tunnin kiertoajelun aikana
on mukana paikallinen opas. Klo
14-16 pidetään sukuseuran sääntö-
määrinen vuosikokous. Kannattaa
siis heti varata paikka Marja-Liisalta
ilmoittamalla osanottajien nimet ja
syntymävuodet, joita laivayhtiö tar-

vitsee, katso sivu 4. llmoittautumi-
nen on syytä tehdä mitä pikimmin,
ettei se sitten vain unohdu. Hinnat
ja hyttiluokat selviävät myös sivulta
4.

Matka lle ilmoitta utu m inen tu lisi
suorittaa viimeistään 20 kesäkuu-
ta ja maksu sitten 15. heinäkuuta
mennessä Pekkaristen sukuseuran
tilille. llmoittautumisen yhteydessä
on myös hyvä tilata T-paidat ym lai-
va I la toi mitettsvaksi.
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Sukuneuvosto

Sukuseura Pekkarinen ry:n iäsenlehti
Nro 25, painos 300 kpl
llmestyy: kerran vuodessa kesäkuussa
Jäsenmaksu: 10 euroa
Vapaaehtoinen
lehtimaksu: 2 euroa
Tili-nro: SP Optia 460021-291386

IBAN Fl71 4600 2120 0913 86

Toimitus: Sukuneuvosto
Päätoimittaja: Kari Lajaste

"ä:?[T:,:i]t? 

"'
p. 0s0 050 00s0
ka ri. lajaste@gmai l.com

Julkaisija: Sukuseura Pekkarinen ry

Paino: Painovalmiste Ky, Helsinki

Kotisivut: www.su kuseu rapekkarinen.f i

Sähköposti: sukuseura. pekkarinen@gmail.com

Li ity su kuseu raa n, osoite: www.su kuseurapekkari nen.f i

Sukukokous Tukholmass a 2014
Sukuseura Pekkarnen ry:n sukukokous ja sääntÖmäärä-

nen vuosikokous pidetään sunnuntaina 3. päivänä elokuu-
ta 2014 Vikingin Linen Gabriella-laivalla Tukholmassa kello

14.00-16 00 Huomaa, että laiva lähtee Helsingistä lauan-
taina 2 8. klo 18.15. Varatkaa nyt aika kalentereihinne tai

suorittakaa ilmoittauturninen mieluimnrin vaikka heti. Tar-

kemmat ohlelma- ja hintatiedot lehdessämme sivulla 4. ja

kotisivu i I la m n'le www. su kuseu ra pe kka ri nen.f i.
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Puheenjohtaian palsta
Vuosi 2014 on sukuseuramme 35. toimintavuo-

si. Uusien sääntöjen mukaan viime vuonna ei järjestetty
sukukokousta. Edellinen oli Siilinjärvellä 4.-5.8.2012
Kylpylähotel li Kunnonpaikassa.

Vuoden 2014 ensimmäinen sukuneuvoston ko-
kous pidettiin 25.3.2014 Jyväskylässä. Kokouksessa
valittiin sukuneuvoston sihteeriksi Jouni Pekkarinen
Kuopiosta. Hän jatkaa Matias Weckströmin tilalla
myös sukuseuran sihteerinä. Matiakselle kiitokset ar-
vokkaasta työstä sukuseuramme hyväksi.

Kokouksessa tärkein asia o1i tulevan 35-vuotis
juhlakokouksen valmistelu. Sukuneuvostohan päätti
aiemmin, että vuoden 2014 sukukokous pidetään 2.8.

-4.8. risteilyllä Helsinki-Tukholma-Helsinki Viking
Linen Gabriella laivalla.

Jäseniltä tulleen toiveen mukaan sukuneuvosto
käynnisti 20 1 3 sukuseuran isännänviirin suunnittelun.
Viime kesän lehdessämrne oli neljä vaihtoehtoa viiris-
tä. Useiden neur ottelujen jälkeen valittiin viili, jossa
o11 sllvun logo 1a r ärit ovat Savon vaakunasta. Logon
on suur.u.ritellut taiteiliia JLrssi Valtakari. Miristä on
kuva lehdessän.u.ne. \iitä r oi tilata Marja-Liisalta. ku-
ten muitakin jäseni11e ntrrtäriä tavaroita. Sukuseuran
paitoja roi tilata \larkkLr Pekkariselta. Sukuneuvosto
päätti alustarasti pttää ruoden 1016 sukukokouksen
Kannon ko ske 11 a L i i kLrnt;r- .j a I r-rontokeskus Pii spalassa.

Ten eruloa Juhiarster 
'r 1le TLikholi-naanl

Helsingissä 1l.l lt t 1-1

Jouko Pekkarinen

Eino Pekkarinen
29.7 .1927-12.5,2014

Lehden teon \ iirle rletreillä saa-
l.utti suruviesti meidät Eino Pekkarisen
poismenon muodossa. Hänet tunnettiin
Kinnulassa takkamuurarina ja niinpä val-
taosa paikkakunnan takoista olivatkin hä-
nen tekemiään ja suunnittelemiaan eikä
kahta samanlaista takkaa lie ollutkaan.
Eino oli Hanna-Kaisan isä ja "Paita-Mar-
kr:n" setä.

86-vuotiaan n-u-rularin ura alkoi jo
l3 ruotiaana isän jalarläljissä ja kesti 50
\ Llotta eläkkeelle jäämiseen saakka. Kuva
orr r uodelta 1993 jajulkaistr,r Kotiseurdun
Salomien 1u'n,alla.
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3 S-vuoti sj u h I akokou ksen i I mo itta utu m isti edot

llmoittautumisaika:

I I moitta utu m istiedot:

Kenelle:

Maksut:

Reitit ja aikataulut:

Huomaa,
että laiva
lähtee
lauamtaina,
sukukokous
Tukhotrmassa
§unnuntaina.

0.00 Saarijärvi MH
0.30 Aänekoski NESTE
0.40 Hirvaskangas ABC
1.1 5 Harjukatu Tilausajolaituri
1 .30-12.1 5 Vaajakoski ABC TAUKO 45 min
2.40 Toivakka risteys
3.00 Leivonmäki TB
3.20 Joutsa Huttula

Viimeistään 20.6.2014 mutta mieluimmin heti

Henkilöiden lukumäärä, nimet ja syntymäajat
Linja-autokuljetuksen pa i kkakunta

Hyttiluokka seuraavien hintojen mukaan
Laivamatkan hinnat:
A-luokassa 2 henkilöä hytissä/hlö 204 €
B-luokassa 2 henkilöä hytissä/hlö 185 €
A-luokassa t henkilö hytissä 320 €
B-luokassa t henkilö hytissä 285 €
Lapsi 12-17 vuotta samassa hytissä vanhemman kanssa saa 150 €
a lennuksen
Lapsi 6-1 1 vuotta samassa hytissä vanhemman kanssa maksaa 20 €
ja ruokailukulut
Lapsi 0-5 vuotta samassa hytissä vanhemman kanssa veloituksetta.
Hintoihin sisältyy kaksi meriaamiaista ja
kaksi buffet-illallista ruokajuomineen
Osallistuja vastaa itse omasta matkavakuutuksestaan,

Marja-Li isa Pekkarinen
puhelin: 040 573 4268tai sähköpostilla:
marja liisa. pekka rinen@n ic.f i

viimeistään 15.7.2014 sukuseuran tilille Fl71 4600 2120 0913 86
saajana Su kuseura Pekkarinen

Reitti 1: Lauantaina 2.8.
klo 8.30 Kinnula Parlamentti
klo 9.05 Kivijärvi MH
klo 9.30 Kannonkoski Torr
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo 3.40 HartolaJari-Pekka
klo 4.10 Heinola Tähtihovi
klo 4.40 Lahti Renkomäki ABC
klo 5.20 lVäntsälä SHELL
klo 16.00 Helsinki Katajanokka satama

Reitti 2: Lauantaina 2.8.
klo 6.45 Pihtipudas tVIH
klo 7.15 Viitasaari IVH
klo 8.45 Siilinjärvi Vuorela Kunnonpaikka
klo 9.10 Kuopio Maljalahdenkatu
klo 10.00 Suonenjoki Koskelo
klo 10.50 Hankasalmi Jari-Pekka
klo 11.30 Vaajakoski ABC. Jos tilaa riittää siirrytään reitti 1: bussiin

Jos reitti 1 on täynnä, jatketaan Helsinkiin
Yllä mainittuihin paikkoihin pysähdytään vain jos paikka on valittu ilmoittau-
tumisen yhteydessä.
Bussikuljetuksen edestakainen omakustannushinta on 30 € per henkilö ja alle
12 vuotiailta 15 €. Toinen bussi palaa takaisin Kuopioon mikäli bussissa reitillä
1 on tilaa, toinen seuraa laivalle mukaan Tukholmaan.
llmoittautumisen yhteydessä on hyvä tilata myös Pekkaristen sukupaidat jotta
ne sitten olisivat toimituksessa laivalla oikeissa väreissä ja oikeankokoisina.
IVlatkalle on otetla\,,a kuvallinen henkilötodistus tai passi, ajokorttikin kelvan-
nee. Harvoin sltä kuitenkaan tarvitaan mutta mukana on oltava.
Vielä on hyvä c::aa kännykkään vaikkapa lVlarja-Liisan puhelinnumero.
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tiauppa Ota*ayhllåä pBrus*,eve

kartanogra pcrJasta,lsr*. *§rrå.ta tan-
jölta tåtås l1nol.tat aau"

Juhlaristeilyn oh-
jelma laivalla
Lauantaina 2.8. klo 16.30 alkaen
lippujen jako Viking Linen ter-
minaalissa. Laiva lähtee 18.15 ja
majoittumisen jälkeen klo 18.45
Viking Buffet-illallinen, joka si-
sältyy matkan hintaan ruoka-
juomineen. lVeriaamiainen sun-
nuntaina klo 7.00-9.30 Ruotsin
aikaa. 10.30-13.00 omatoimis-
ta tutustumista Tukholmaan tai
kiertoajelu Tukholmassa, joka
sisältyy matkan hintaan. Klo
14-16 sukukokous Fun Clubin
tiloissa, jossa alussa kahvi/tee ja
voileipä. Lähtö Tukholmasta klo
16.30 Ruotsin aikaa. Laivalla on
oltava viimeistään klo 16.00.
Klo 1 7.00 Buffet-illallinen. IVlaa-
nantaina 4.8. meriaamiainen klo
8.00-9.50. Helsinkiin laiva saa-
puu klo 9.50.

Pihtiputaan Kauppa Osakeyhti-
ön perustava kokous, rekisteröi-
tiin kaupparekisteriin 14.05"1919,
kauppa toimli edelleen. Demetrius
Pekkarinen oli jo kauppias, mikä
ilmenee uvasta, jolla oikeutettiin
matkustamaan Pyhäjärvelle ja vii-
pymään 4 päivää. Luvan oli anta-
nut Pihtiputaan suojeluskunnan
esikunta toukokuun 10. päivä 1918
(lehdessä 10/99) mahdoilisesti hän
silloin suunnitteli oman kaupan pe-
rustamista naapurikuntaan Pyhäjär-
velle, siitä ei ole tarkempaa tietca,
mutta kauppa kuitenk n tuli Ora-
vakylään Uute an ta oon, Demet-
riuksen perhe muutti Pyhäjarve le
1.4.1919.

Demetrius kuuluu Alva- ja Elämä-
järven Pekkaristen sukuhaaraan,
isä IVlatti s.18.5.1856, äiti Anna
Kaisa os. Kumpulainen, perheessä
oli kolme lasta, Eerik s. 15.5.1883.
muutti Amerikkaan 1902, Aman-
d a s 2.5. 1 87 8 (kuo li 3v), Demetrius
s.1 8.1 0.1 880.

Hän kuului myös vaa ilautakun-
taan, (kuvassa keske lä kaitan edes-
sä) kuva joka on otettu 1918 Ahjon
koululla Elämäjärvella, palautui hä-
nen veljensä jäämistöstä Amerikas-
ta,

Demetriuksen pojanpoika
le no Pekkarinen

#eäEär,1i.;ji$i i

Pihtiputaan Kauppa Osakeyhtiö

*O prnå 1919.
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Päätoimittajalta
Sukuseuralehtemme ei ole uutis- eikä
ajankohtaislehti koska se ilmestyy
vain kerran vuodessa. Nyt lehden ai-
noa ajankohtainen tiedotus liittyy
tämänvuotiseen sukukokoukseen lai-
valle ja matkalle ilmoittautumiseen.
Tämän johdosta lehden ilmestymis-
päivä ajoittuu siten, että harkinta- ja
päätöksentekoaikaa olisi riittävåsti
muttei kuitenkaan liikaa.
Usein ollessani tekemisissä sukuseu-
ran asioissa Pekkaristen kanssa, on il-
mennyt että eivät ole seuran jäseniä.
Ovat kysyneet että miten sinne voi
liittyä tai miten voisi saada lehden it-
selleen. Tähän olen tietenkin neuvo-
nut käymään kotisivuillamme ja liitty-
mään sukuseuraan. Vaikka heillä on
ollut netti käytettävissään, niin eivät
ole eksyneet sivuillemme. Koska aina
ei ole antaa lehteä näiden käteen
saattaisi ratkaisuna olla yhteinen seu-
ran käyntikortti, jota olisi helppo pi-
tää muutama kappale mukana.
Kehotan kuitenkin kaikkia vieraile-
maan kotisivuillamme, josta löytyy
viimeisimmät tiedot.
Kotisivut ovat muuttuneet selkeäm-
miksi. Niiden ylläpitäjä Anneli Ceder
haluaisi muuttaa niiden kuvallista
ilmettä ja esittäåkin toivomuksen
ettå netin käyttäjät esittäisivät omia
ehdotuksiaan niin sisällön kuin ku-
vienkin suhteen. Kuvat voisivat olla
sukuun tai suvun tilaisuuksiin liitty-
,., å. Hyviä olisivat vanhat kuvat kuten
heinän- ja sadonkorjuukuvat sekä
lehmlsavuaiheiset ym. Niitä voi lähet-
tää joko kirjeessä (osoitteet vieressä)
ra sähköpostilla.
V ime','uonna ehdentekoaikoihin kä-
,.' jamäå.a kot's vuillamme oli n. 1.800
ja ni,t ask;r rär,-itää 2630 eli hiukan
a,e ,1 000 <a',,iraa i,uodessa,

Vi esti ntävi rasto n rekisteröi mä
kotisivuosoitteemme on varat-
tu käyttöömme ja on voimassa
8.6.2018 saakka jonka jälkeen
se on taas vahvistettava ja suo-
ritettava siitä koituva maksu.

Kunniajäsenet:

Lauri Pekkarinen
Tinatie 2 A 5

00440 Helsinki
09-562 4146

Su ku neuvoston yhteysti edot

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

Puheenjohtaia:
Jouko Pekkarinen
Leivosentie 6
00730 Helsinki
050 557 9879
jouko.pekkarinen@saunalahti.f i

Varapuheenjohtaja:
Heikki Mononen
Yliopistonkatu 34 D 65
40100 Jyväskylä
0400 924 851
mhs.mononen@g ma i l.com

Sihteeri:
Jouni Pekkarinen
Luoderannankatu 23 A
70840 Kuopio
044 522 29s2
jouni.pekk@gmail.com

Taloudenhoitaia:
Marja-Li isa Pekkarinen
Tervassalontie 229
71310 Vehmersalmi
040 573 4268
ma rja liisa.pekkarinen@n ic.f i

Jäsenet:
Raija-Liisa Flink
llonantie 1

79100 Leppävirta
0400 683 701
raija liisa.flink@gmai l.com

Päätoimittaja
Kari Lajaste
Jakokunnantie 13 C

00660 Helsinki
050 050 0050
kari. lajaste@g ma i l.com

Hanna-Kaisa Pekkarinen
Järvitie 11 B 5
43300 Kannonkoski
0s0 ss3 3098
hanna. pekkarinen@vokotus.f i

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

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

Paavo Pekkarinen
Leenantie 3

43900 Kinnula
0400 947 981
paavo. pekkari nen@hotmai l.com

Seppo Pekkarinen
Koivuahontie 50
7 1460 Paukarlahti
040 510 5331
pekkse@gmail.com

Kirsi Suokas
Kekkolantie 15 G 21

40520 Jyväskylä
040 729 0443
ki rsi_suokas@h otma i Lcom

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

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

Helge
Pekkarinen
(r 10.3.2009)

OIavi Pekkarinen Pentti Pekkarinen
Saharisentie 15 C 5 Riihipellontie 14
40270 Palokka 77700 Rautalampi
0400 402 110 050 357 6928
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Kotonani Murtolahden
Koiralahdessa oli lapsuudessani
kymmeniä omenapuita. Ne palel-
tuivat melkein kaikki 1950-luvu1-
la. Muistan, että meillä oli sitten
omenapuualueella kasvamassa
uusia pieniä runkopuita. Isä Las-
si varttoi niihin erilaisia lajikkeita.
Meillä lapsilla oli nimikkopuita,
oli mm. jotakin talviomenaa ja
joku kanelipuukin, mutta se kaneli
paleltui sitten. Myöhemrlrin olen
itse asuinpaikkakunnillani sovelta-
nut lapsena näkemääni omenapuun
jalostusta.

Asuessani Riihimäellä
mei1lä oli heitettr hLrolirnattornasti
jonakin syksvnä ollenallperskeitä
kasvimaan viereen. \lahdollisesti
kasan päälle oli harar oitu lehtiä.
Omenansiemenet sair at talr'en ai-
kana näin niiden itärlisek.:een tar-
vitseman k1'1rläkäsitteirn Hiiret
tai myyrät eir'ät lör täneer niitä. ei-
vätkä ne mädäntr.neet, Kes.illä sii-
hen paikkaan kasr eri ktrktr trr.Lkkr)
omenapllun taimia. \lie1e..nr r:r,.Li s-

tuir at isärr tekerrr.it ,,n crJnL.L." 
-' .,-

lostamiset. Ar-rnoin tai:lien krsr :a
muutaman r uodett -'., ...:'.rn '-..1.,

parempiin paikkoihin 1a L:L.srL1e

asuinpaikkakunnille.
On sattuma. että sien-ienes-

tä kasvaneet taimet tuottaisir at
tulevaisuudessa hyviä omenia. Ne-
hän ovat erropuun ja siittäjäpuun
risteymiä. Rupesir.i ker,äisin ymp-
päämään taimiin hn istä lajikkeis-
ta var-tteita. Kaupallisetkin ome-
napuut ovat yleensä johonkin tal-
venkestävään (usein Antonovka)
perusrunkoon alhaalta jalostettuja.
Kaikkiin taimiin en ehtinyt laittaa
runkovafiteita ajoissa, vaan jotkut
kasvoivat vähän liian paksuiksi ja
pitkiksi ja tekivät oksia. Myöhäs-
tyneet jaloymppäykset tein sitten
latvaan ja oksiin. Joihinkin puihin
olen jättänyt alkuperäisen villin
oksan tai oksia nähdäkseni, millai-
sia omenia ne tuottaisivat. Sen ok-
sanhan voi ottaa myöhemmin pois.
Olen myös ympännyt joihinkin
pikkupuihin ja isompiinkin use-
ampaa lajiketta. Niistä tulee haus-

kannäköisiä ns. perhepuita, joissa
on eri värisiä omenia!

Tal.allisesti jalostusoksina
käytetään halutr"rn lajikkeen edel-
liskesänä kasvaneita oksia. Olen
käyttänyt vanhempiakin oksaosia
menestyksekkäästi. Jalostukseen
sopiva oksaosa on suunnilleen lyi-
jvkvnän paksuista, mutta yleensä
rrtan oksan talteen suurempana ko-
konaisuutena. Liian ohut oksapät-
kä ei ehkä onnistu, koska siinä ei
r,1e r esir arastoa paljon - se kuivuu
helposti. Lyuykynää paksumpi ja
r arsinkin r al,vasti puutunut oksa
on r aikeampi vuolla liitosta r.ar-
ten. Joku ymppi, jossa oli kukka-
silmuja rr-rpesi jopa samana kesänä
kukkimaan. Kukkiminen rasittaa
ja hidastaa ymppioksan kasvua. ja
omenia on turha toil,oa näin pian.
Kukkasilmut erottaa niiden suures-
ta koosta.

Oksat otetaan puun ollessa
lepotilassa talvella (ei hin eän ko-
valla pakkasella). Yleensä otan nii-
tä kevättalvella. Pidän oksia ensir,
lumen alia niin pitkään kuin r oi tai
r..arjon pr-io1e1la vaikkapa r..anhassa
roskalaatikossa myyriltä ja jänik-
siltä suojassa. Pääasia on, etreir ät
ne ole liian lämpimässä ja r akri-
sassa eir ätkä kuivu. Jos ei talr e11.t

otetruja oksia ole ollut, ymppär s

on onnistunllt jopa sarraan aikaan
otetusta oksasta.

Säiden 1ämn-retessä laitan
oksat jääkaappiin. Liian pitkät
oksat katkon oksasaksilla lyhy-
emmiksi pitäen silmä11ä käyttökel-
poista paksuutta -ja poistan haarat
jättämällä tr-ngän. Usein pistän
maalarinteippiä päihin estämään
kuivr"ulista. Panen oksat muovi-
pussiin. -1ohon laitan kosteaa sano-
n-ralehteä nukaan. Pussin suu jäte-
tään hientan auki homehtumisen
estämiseksi. Kosteutta voi lisätä,
jos sanomalehti kuivuu. Jos on hy-
'n,in tilaa jääkaapissa tai kylmäkel-
lari käytettär,issä, niin oksat r.oivat
o11a piternpinä.

Teen lalostuksia. kun ras-
taanottavien ltuiden sihrut :rlkr.rr at
paisrra ja lrc5l( \.rn',::J r jrr.LLr,

Tar,aliisesti jalostan toukokuussa.
joskus jopa i.ieiä kesäkuussa. Jot-
kut aloittavat jalostuksen jo huh-
tikuussa. Helteiset säät ja pitkat
kuivat kaudet eivät ole hyväksi
Ympeille. Ti,öhön tarvitaan oksa-
sakset. maalarinteippiä ja ohut- ja
suorateräinen. terävä veitsi. Jotkut
käyttär,ät matto\ eistä. \'mpin si-
dontaan r,'oidaan kär ttää rlonenlai-
sia tarvikkeita. kr-rten maaiarinteip-
piä, niintä, kumi- tai muovisuika-
letta tai laboratoriokeln, ua. Minus-
ta maalarinteippi sopii hyvin, sen
saa laitetuksi tiiviisti ja se lahoaa
mLlLrtaurassa vuodessa sopivasti
f-rtris \ ahaa tai haavar,hoitoainetta-

Kokemuksia omenapuiden ia lostuksesta
Teksti ja kuvat lVlarketta Pekkarinen-Kouki
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kin joskus käytin liitoksen pääl1e,
mutta ei sitä tarvitse.

Otan jääkaapista oksan, ja
katson, että montako ymppiä siitä
tulisi. Katkaisen ymppipätkän ok-
sasaksilla niin, että siinä on pari-
- kolme silmua ja alapäässä vielä
viistousvaraa. Pätkässä voi olla
myös haarantynkä. Valitsen ym-
pi1le sopivan vastaanottajaoksan
tai latvan ja katkaisen sen oksasak-
silla tulevasta ymppäyskohdas-
ta. Katkon siitä pois myös liikoja
haaroja, jotta ne eivät vie vettä ja
ravinteita tulevalta ympiltä. Vuo-
laisen sitten ymppäyskohdan viis-
toksi. Sen viistouden pitäisi olla
niahdollisimman suora ja mielei-
lään yhdellä r.uolaisulla tehty. Ei
se n'iinulta yleensä onnistu yhdellä
kemal1a, teen sen uudelleen tai kor-
jailen vuolemalla. Viistous on n. 3

cm:n pituinen, ja sen ohuin pää on
ihan ohut, kärjessä pelkkä kuori.

Ymppioksan alapäähän
tehdään vastaavanlainen r iisto-
us siten, että silmut jäär,ät r äl.rän

kauemmas viistoudesta ja paikal-
leen asetettaessa ehkä paras siln-ir-r

oksan 1'läpuo1elle. Kun paksuudet
on r alittLr sopivasti, niin kuorten
ja nilo.len pitäisi osua kohdakkain
tainakin i hdelir.i sir ulla) ja tuleva
.rksa or.r nrrnlilrllu näkiiinen. Jos
r iistouden kr-ilmr.r trn r iiäränlainen
tai pinta ei trLr- SLlr'rfc. tehdään nr.rsi

riistous tai otetaan r-l-rsi oksa. Sil-
muja varotaan r ahingoittamasta.
Vuolupaikka ei saisi kuivua, eikä
sitä saisi liata.

Katkaisen valmiiksi maa-
larinteipistä noin 5 cnr:n pituisen

pätkän ja ripustan teippirullan jo-
honkin oksaan siten, että voin yh-
dellä käde11ä katkaista lisää sopivia
pätkiä. Asetan oksien vuolukohdat
täsrnä11een vastakkain ja puris-
tan toisella kädellä liitosta, ettei-
r'ät osat liikkuisi paikaltaan. Aian
kierrää teippiä liitoskohdan toises-
ta päästä spiraalimaisesti liitoksen
,vmpärille. Teippiä on r-edettär ä
iosi tirrkrlle. r arsikin. io5 5.rLInrl
r ähän lommottaa. Sitten otan toi-
sen pätkär.i ja jatkan kiertärlistä
r etämä1lä teippiä tiLrkalLe tär si11ä

r oirni11a. Jos ottaa teippie liian pit-
kän pätkän ken'allaan. se takeruu
helpostijohonkin ia saa roskia mu-
kaansa.

Teippiä kieretään tiukasti
ja tiir iisti useita kemoksia spiraa-
limaisesti koko liitoksen matkalle
jatkaen rielä 1li ljitoksen molem-
pien päiden. Lopulta teippikerros
on paksuin liitoksen kohdalta ja
ohenee r ähitellen sen moleminin
puolin. Oksan pitää kantaa jopa
lintu istr.rmassa sen pää1lä. Ymp-

pioksan päässä on pieni teipinpala
estämässä haihtumista. Liitoskoh-
taan kasvaa yhtenäinen kuori. Jos
liitoskohdan teippi ei muutaman
vuoden sisällä itsekseen lähde
pois, vaikka liitoskoht a näfitää hy -
vin kehittyneeltä, teippiä voi varo-
vasti repiä irtoamisen auttamiseksi
jostakin kohdasta auki.

Omenapuun tulevissa leik-
kauksissa leikataan vastaanotta-
jaoksasta haaroja ja ymppioksan
ympärillä olevia muita oksia pois,
jotta ymppioksa mahtuu kasva-
maan ja saa valoa h1vin. Eri lajik-
keiden oksat on hyvä merkata vä-
rillisillä langoilla tai maalitäplillä,
ettei niitä myöhemmin vahingossa
leikattaisi villeinä pois.

Omenapuun oksastaminen
onnistuu kyllä aika h1vin, vaikkei
liitos ihan priima olisikaan. Tulevat
helteiset säät voivat verottaa onnis-
tumisia. Siksi, jos on mahdollista,
on hyvä larttaa useita ymppejä.
Niita voi myös suihkutella tai var-
jostaa. Itse yllätyin, kun kiireesti
j a hutiloiden ympättyäni kriikuna-
puihin luumupuun oksia ne onnis-
tuivat kasvamaan kaikki. Ymppäys
on yleensä mahdollista paitsi lajik-
keiden jopa lähisukulaislajien vä-
lillä. Muistan lukeneeni, että joku
on saanut liitetyksi omenapuun
oksan onnistuneesti j opa pihlaj aan.

Kun lapsenanäin isän omenapuun
jalostustouhuja, kokeilin itse salaa
puukolla kömpelösti nyrhien liittää
omenapuun oksaa pajuun. En ym-
märtänyt, ettei niin erilaisten pui-
den liittäminen tule onnistumaan,
ainakaan lapsen taidoilla.
Ei kuin mukavia kokeiluja! %
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Sota-aian muistikuvia Räsälänlahden
seutuvilta pikkupojan silmin
Teksti ja kuvat Olavi Pekkarinen

yhden sokeritopasta sokerisaksilla
leikatun pienen palasen. Jostakin
syystä minulle tuli sokerin halu
niin suureksi, että otin kaksi pa-
lasta sokeriastiasta. Kun isäni huo-
masi sen, hän talutti minut eteisen
rappusille ja otti jalkojen pyyhki-
mistä varten laitetuista havuista
yhden hennon oksan ja näpsäytti
sillä pyllylle muutaman keran.
Se olikin minulle ainoa todellinen
selkäsauna ja saattoihan se silloin
tehdä vähän kipeääkin. Näin jäl-
keenpäin ajatellen on siitä jäänyt
vain hyvät muistot ja opetus, että
sopimuksia on noudate tlav a.

Sota-aikana oli myös Veh-
mersalmella sotavangeiksi joutu-
neita maatiloilla työvelvollisina.
Niin myös minun kotonani oli ke-
sällä 1944 sotavanki Ivan eli vanki-
Jussi, kuten häntä meillä kutsuttiin.
Minä puolestani olin saanut niihin
aikoihin ensimmäisen pellistä teh-
dyn talon muotoisen säästölippaan.
Sitä pidin sitten omassa piilossani
eli liiterissä jossakin puimako-
neen sokkelossa. Kertyihän sinne
possuun kesän aikaan pennejä sen
velran, ettii päätimme lähteä Jussin
kanssa laiv an tulolle Kiviniemeen.
Ja kuinkas muuten kuin ostamaan
säästöillä laivalta "limunaatipul-
Ioa" ja juomaan sen Kiviniemen

Olli maaottelura':: e .äsälänlahden tiellä toukokuussa 1941

Sota-ajan rnkera tilanne
heijastui van-nasti 1ap.sr,,-,*,n. . u,O-
ka vanhemmat la r-r-rLii,rt aikr-riset ei-
vät heille huolistaan pl1,on puhu-
neetkaan. Olihan nrinr-Lnkin kotini
saanut konkreetti sesti kosea surdan

seuraamukset, kun sedistin- \:ro
kaatui aivan talr isodan rl.utiirr --
nä Muolaassa eikä hänen nrunris-
taan koskaan löydettr ja r,,ir ,r .,'-
täni Olli haavoittui pari kur:k:r-.t:-..
myöhemmin vakar asti Sun:r.i:;.i:
ankarissa puolr.rsrustaisteluisse
Mutta lapsetkin tekir ät rru. ulntl.r
ja johtopäätöksiä vanhempien ih-
misten käyttäytymisen perusteel-
la. Mieleen jäi mm, että pimeän
aikaan jouduttiin kävttämään ik-
kunoissa pimennl'sr erhoja. M1,ös
lomalla käyneistä sotilaista on jää-
nyt mielikuvia samoin kuin kau-
kaisesta jylinästä, minkä kerrottiin
kuuluvan Kuopion pommituksista.

Kotiini sijoitettiin talviso-
dan aikakana Laatokan Karjalas-
ta Suojärveltä evakuoitu Olga ja
Armas Harakan kahdeksan henki-
nen perhe. joka asui talon toises-
sa päässä. Elämä karjalaisperheen
kanssa sujui hyvin. Kun ukillani
Aarolla oli tapana mennä tuvan
uunin päälle nukkumaan päivä-
uniaan, oli usein hänen vieressään
nokosilla talon omien lasten lisäksi
sulassa sovussa muutama Harakan
perheenkin lapsi.

Kansanhuollon säännöste-
lemä korttiaika nä§i myös maa-
seudulla. Kahviakaan ei saatu. Se
jouduttiin se korvaamaan viljas-
ta valmistetulla korvikkeella tai
muilla lisukkeilla. Samoin sokeri
oli sota-aikana kortilla. Sokerista
on minulle jäänyt mieleen eräs ai-
kainen syys- taikka talviaamu, kun
oltiin aamukorvikkeella. Vanhem-
mat hörppivät kahviaan ja lapset-
kin kahvimaitoaan. Meillä oli so-
vittu, että jokainen saa ottaa vain

Joulu 1940 Lammitalossa Vehmersalmen Räsälän kylässä

Kuvassa on talon oman väen lisäksi Olga ja l',likko Harakan kahdeksanhenki-
nen perhe. Kuvassa vasemmalla on Aaron lapsista nuorin sotilaspoika Paavo.
Tämän jutun kirjoittaja istuu ukin sylissä.
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rantakalliolla, kuten muillakin oli
tapana tehdä. Sieltä me sitten os-
timme omenalimonaati- eli port-
teripullot, ja läksin ylpeänä sen
kanssa laivasta, istuuduin kalliolle
ja rupesin ayaamaatl patenttikork-
kia. Mutta kuinka ollakaan, korkin
mekanismia räplätessäni pullo yks
kaks lipsahti käsistäni japutosi kal-
liolle sär§en tuhannen sirpaleiksi.
Itku siinä tuli tietenkin työksi, kun
kesän hankkeet valuivat pitkin Ki-
viniemen kalliota. Eikä Jussilla-
kaan tainnut olla niin paljon rahaa,
että olisi toisen pullon voinut mi-
nulle ostaa. Sodan loppuvaiheessa
sotavangit palautettiin Neuvosto-
liittoon ja Jussi heidän joukossaan
eikä hänestä sen jälkeen mitään
kuulunut. Hänen kohtalonsa lienee
ollut sama, kuten monen muun-
kin palautetun sotavangin kohtalo
Neuvostoliitossa.

Minun konkreettinen osal-
listuminen sota-ajan tapahtumiin
oli siinä, kun keväällä l94I alle
kolmen r,.uoden ikäisenä osallis-
tuin Suomen ja Ruotsin väliseen
maaottelumarssiin. Kaipa en kui-
tenkaan täyt|ä matkaa kävellyt,
kun en ainakaan muista saaneeni
marssijoille annetlua marssimerk-
kiä.

Sodan loppumisesta on
mieleeni jåiänyt miesten kotiutta-
minen rintamalta, ja kun he jopa
seitsemän vuotta armeijan leivissä
olleena opettelivat jälleen siviili-
elämää. Rintamaolosuhteet olivat
omalla tavallaan karaisseet mies-
ten mielet. Puheetkin saattoivat
olla karskimpia kuin mihin koti-
rintamalla oli totuttu. Kun he olivat
parhaassa miehuusiässä, taisivat
joskus miesporukassa puheet luis-
kahtaa niihin asioihin, jotka rinta-
malla olivat jääneet vain haaveiksi.
Niitä juttuja me pikkupojatkin pää-
simme joskus salaa kuuntelemaan.

Kaiken kaikkiaan sodasta
jäi pienen pojan mielta askarroit-
tavia asioita niin paljon, ettii jos-
kus vielä vuosienkin päästii unis-
sani ollut syntymäkotini pihalla
ja seurannut pelolla, kun omat ja
vihollisen sotilaskoneet taistelevat
keskenään. %

Sukuneuvoston jäsenet
Jouko Pekkarinen
Heikki Mononen
Marja-Liisa Pekkarinen
Kari Lajaste
Matias Weckström
Hanna-Kaisa Pekkarinen
Jouni Pekkarinen
Markku Pekkarinen
Olavi Pekkarinen
Paavo Pekkarinen
Seppo Pekkarinen
Kirsti Suokas

Puheenjohtaja
Va ra pu heenjohtaja
Ta loudenhoitaja
Pekkarinen-lehden päätoimittaja
Sihteeri

Sukuseura Pekkarinen ry:n toimintakertomus
vuodelta 2013
Vuosi 2013 oli Sukuseura Pekkarinen ry:n 34 toimintavuosi
Sukuseuran vuosikokousta ei järjestetty vuonna 2013

Kokoukset
Sukuneuvoston kokous pidettiin Jyväskylässä 25.5.2013. Kokouksen pu-
heenjohtajana toimi Jouko Pekkarinen. Sukuneuvosto valitsi Jouni Pekka-
risen sukuneuvoston jäseneksi eronneen Kauko Pekkarisen tilalle. Koko-
uksessa kirjattiin 15 pykälää pöytäkirjaan.

Seuraava sukuseura Pekkarinen ry:n sukukokous v. 2014 päätettiin pitää
Viking-Gabriella-laivalla, matkal la Helsinki-Tukholma-Helsinki.

Tiedotukset
Sukuseuramme tiedotusta ja yhteydenpitoa hoitaa Pekkarinen lehti. Lehti
on jaettu jäsenrekisterissä oleville jäsenille. Sukuviestiä ja paikallislehdis-
töä käytetään myös tiedotuskanavana, sekä Pekkarisen kotisivuja interne-
tissä.

Sukututkimustyö
Sukututkimustyötä jatkaa Seppo Pekkarinen Leppävirralta.

Talous
Jäsen maksu ol i 1 0 eurijäsen/vuos i. Li sä ksi vapaaehtoinen kannatusmaksu 2
eu r. Suku neuvosto antaa eri I I isen ti I i n päätöksen seuran taloudesta.

Tilintarkastajina toimivat Ville Pekkarinen Vehmersalmelta ja Juha Pekka-
rinen Kempeleeltä.

Toi m i ntasuunn itel ma vuosi I le 2O14-2015
1. Julkaistaan Pekkarinen lehteä, joka hoitaa tiedotusta ja yhteydenpitoa

sukuseuran jäsenille.

Lehteen ovat tervetulleita myös jäsenten omat kirjoitukset ja mielipi-
teet.

2. Sukuseuran vuosikokous 2014 pidetään Viking-Linen Gabriella-laivalla.
3. Vuoden 201 5 sukuneuvoston kokouksen paikka ja ajankohta sovitaan

vuosi kokouksen 201 4 yhteydessä.

4. Sukututkimustyö
5. Sukukirjojen, paitojen ja viirien, markkinointia jäsenille.

6. Jäsenhankinta.

7. Sukuseura Pekkarinen Ry. \Å/WW-sivut internetissä.
- kotisivujen päivitys.

Sukuneuvosto
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Amerikan maa on lärnmin maa, osa 2

Noin 350 000 suomalais-
ta hakeutui 1800 luvun lopulla ja
1900 luvun alussa siirtolaisiksi
Pohjois Amerikkaan.

Useimmat aikoivat viipyä
uudessa maailmassa vain muuta-
man vuoden, kerätii dollareita ja
palata rikkaana Suomeen. Neljä
viidestä jäi kuitenkin Amerikkaan
pysyvästi

Ylläoleva otsikko liitt)af
niihin henkilöihin, Antti Antinpoi-
ka Pekkarisen (Korpela Anderson)
jälkeläisiin, jotka eivät koskaan
palanneet Suomeen. Muutamasta
lähtij ästä on muodostunut tuhansia
henkilöitä sisältävä joukko, joita
nyt olen yrittunyt selvitellä. Työ on
vielä pahoin kesken, sillä luoden
1940 jälkeen syntyneistä on erit-
täin hankala saada tarkkoja tietoja,
varsinkin kielitaidottoman.

Haluan oikaista erään vir-
heen, joka pääsi sukukirjan 1. nite-
seen. Virhe johtuu siitä, että nyt on
tullut esiin USA:n viranomaisten
minulle aikaisemmin tuntematto-
mia asiakirjoja.

Lähtijöiden joukossa oli
Antti William Leanderinpoika An-
dersonin ja hänen vaimonsa, Tiina
Maria Kinnusen matka, joka alkoi

ll.l2. 1909. \fuistanette, että lä-
hes kaikki Antti Antinpoika Pekka-
risen jälkeläiset kä1'ttivät USA:ssa
nimeä Anderson, johtuen 1. meni-
jästä, Juho Jaakko Antinpojasta.

Kirjoitin, että Antti Wilja-
min ja Tiina Marian ensimmäinen
lapsi svntyi Atlantilla. Itse asia on
oikein. mutta pojan nimeksi ei tul-
lut -\ntti r-aan Laurent. Mainitsin.
että äiti ja lapsi joutuivat Neu,Yor-
kissa karanteeniin ja pääsir-ät pois
29.t2.1909.

Olen nyt löytänyt asiakir-
jrn. jossa r iranonraisel nimen-
omaan ilmoittavat. että Poika syn-
tyi Atlantilla 22.12. 1909.

Äitila lapsi olivat sairaita ja
ilmeisesti laivan kapteeni on joutu-
nut suorittamaan hätäkasteen. Po-
jan nimi Laurent, sisältää hauskan
yksityiskohdan. Laivan nimi. jolla
matka tapahtui, oli s/s Laurenric.
Kapteeni antoi pojalle lair ansa ni-
rnen. Hän on ollut huumorirniehiä.

Höl,qrlaiva Laurentilla oii
l6 suornalaista, joista 11 oli naisia.
lnlltta oletettavasti ei ainoatakaait
kätilöä Saiko Tiina Maria r.nin-
käänlaista apua synnytyksessä tää
arr attar aksi.

Helppoa se ei ole ollr-L:

Tuomo Untinen

syksyisellä r-nr-rskr,är-ä11ä merel-
1ä. Oloista en tiedä laivalla. mutta
siirlolaisten kohdalla se on ollut
ehkä 1'hteisrrajoitus. Kai laivalla
oli kuitenkin lonkinlainen välskäri
j o henkilökuntaakin vafien.

Oliko Tiina Marialla varat-
tuna Laurent vauvalle vaatteita tai
minkäänlaisia varusteita? Luulta-
\asti ei. Vauva on saattanut syntyä
ennenaikaisesti matkan rasitukset
huomioiden. joka tapauksessa härT

oli sairas nraihinnousussa. Pääsi
kuitenkin perille. mlltra hroli LrLr-

dessa kotimaassaan luultar asti alLe
I ruotiaana.

Hänen nimeään ei esiinny
väestönlaskentalistoissa eikä hiu-
kan myöhemmissäkään listoissa
tämän perheen kohdalla. Lasten
luettelossa ensimmäisenä nimenä
on Antti. joka johti minut harhaan
ja luulin tätä Anttia merellä synty-
neeksi.

lhrnettelinkin maihinnou-
sulistan r iimeisrä nirneä. Laurent
Wiljaminpoika Korpelaa, koska
sukuhaarassa ei ole ollut eikä ole
r ieläkään Lauri nimistä henkilöä,
mlltta nythän se selvisi ja taas mi-
1rLrlr on kirjoitettava sukutarina,

-:trkA saA tipan silmään. 't.tl,
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"Raian yli"

Pali Pauli Iisakki Paldan
(ent. Pekkarinen) s. 8.1.1944 Sii-
linjärvellä ylitti maallisen elämän-
rajan Imatralla 76.12.2013. iossa
asui viime vuodet. Paliin tutustuin.
kun hän kysyi allekirjoittanutta
rrukaan lauluyhtye PekkariSet jä-
seneksi 1992. Hän ideoi ja yhdessä
r eljiensä kanssa olivat suunnitel-
leet kar-rkai selnpaan sukuun kuulu-
neen trlnnetLrn lauluntekijän ja esit-
täj än Tuusnienren Jr-rurikkamäessä
s\'ntvneen Tatu Pekkarisen laajan
ruota1lnon esittämi seen lauluvhty-
että. Hanllristia rriettiessä o1i tr,rl-

lut mieleen rn.ös Pohjois-Sar.'ossa
syntynyt toiseen sukuhaalaan kuu-
luva allekirjoittanut säestäjäksi.
Niin syntyivät lauluyhtye Pekkari-
Set, jossa olivat mukana esitysryh-
mänä Pali, Ake, Manija Vili.

Ensiesitys tehtiin Maanin-
gal1a koulukeskuksessa 1992. jol-
loin j ärj estettiin Tatun tuotannosta
Palin kokoamalla ohjelmalla kon-
sertti. koska samaisena vuonna
sukuun kuuluneen tunnetun laulu-.
viisu-, ja kuplettimestarin, mutta
myös romaani-, ja näytehnäkirjai-
lijanakin tunnetun Tatu Pekkarisen
syntymästä oli tullut kr-rluneeksi
100 vuotta.

Myöhemmin kun \,1atti
jättäytyi oman r.irkatl önsä vuok-
si sivummalle. lar.rlr-n hn'e esiintyi
triona kierlellen esi inn,rlässä ylei-
sötilaisuuksissa. palr elulaitoksissa

ikäihrnisille ja eri järjestojen tilai-
suuksissa. keikkalavoilla. jLrhan-

nustapahtumissa jne.
Siitä sitten alkoikin 11i kak-

sik1,6r,-,.,lrä\.Llotta kestänrt )h-
teistl-ö ja esiintymiset eri puolilla
Sar oa ja iaajemmalti eli puolilla
nraata. Pali. joka oli nr.,nit-rit.',irren
toirlenrlies nuorten rrhlaaJ ana,
nuorisotr'öntekr.1änä Kuopiossa v.
1973-1986. pitkän takson Maa-
nin-qan kunnassa r 1956 1990 ja
pisimmän jaksc.n Rautalammilla,
jossa oli r irkatr össä \'\.. 1969-
le73 ja lqq0-100h .ia josta jäi sit-
ten eläkkeelle. Tr önsä ohessa hän
kouiuttautui m1'ös kävtännön työn
kautta näyte1mäohjaajaksi. kirloit-
tajaksi, lausujaksi ja iausuntakil-
pailujen järjestäjäksi mm. Rauta-
lammilla. Maaningalla tapasin Pa-
lin ekakertaa harrastajanäyttelijänä
Vätys-teatterissa, jonka esityksiä
oli rnm. Kinnulanlahdessa seurata-
lon läheisyydessä jo ennen laulu-
y'htyeen perustamista.

Etelämmäksi Savoa muut-
taessa synnvinseuduiltaan, hän jat-
koi aktiir,i sta harastamista ohjaten
monia hamastuksiin musiikin kuin
ilmaisutaidon alr.reella. Pisimmän
jakson Rar.rtalan-ur-ri11a asuessaan
hän ohjasi nä1te1miä, järjesteli
Rautalar.r.irnir.L pestuumarkkinoilla
kupletti-iltamia vms. tilaisuuksia,
joihin sitten myös useita vuosia
PekkariS.'t 1ar-rluyhtye sai osallis-

Teksti Vilho "Vili" Pekkarinen
Kuva netistä

tua ja tav ata monia j o Palille tuttuj a
muusikoita Kuopiosta, Helsingis-
tä, Turusta ym. maan eri osista.

Rautalammin kunnan nuo-
risosihteerinä ollessaan, Pali jär-
jesti mm. Korholan kaftanossa
laulutekstin tekemiseen kursseja,
joita ohjasi hänen elämänpiiriinsä
kuuluneet tunnetut laulutekstin te-
kijät Jori Sivonen ja V.P.Lehto ym.
Rautalammin pestuumarkkinoilla
jä{estetyissä iltamissa ja museo-
tapahtumissa esiintyivät Pekkari-
Set lauluyhtyeen ohella paikalliset
esiintyj ät Aki Virta, Taavr Simonen
sekä mm. Mauri Meick Sepponen,
Ville Nyyssönen, Kalle Juurela,
Risto Hiltunen, Jaana Pöllänen,
Pekka Hartonen ja monet muut
ladajat ja soittajat.

PekkariSet lauluyhtye jul-
kaisi kaksi Tatu Pekkarisen laajasta
tuotannosta valittua keikoilla esi-
tetyistä kupleteista ja laulelmista
perinnetallennetta CD-levynä vuo-
sina 2002 ja 200 5 . Viimeisimmillä
oli mukana vierailijana myös näyt-
telijä Ossi Ahlapuro ja koko Palin
veljessarja Aken lisäksi, Matti ja
Esa.

Pali kirjoitti Tatu Pekka-
risen tekstiin perustuvat musiik-
kinäytelmän Paksula ja "Kyllä
tästä selvitään", jonka musiikin
sovitti teksteihin Taisto Wesslin.
Pali kirj oitti myös voittonäytelmän
" Apatiaa ja apatlittia" S iilinj ärven
Teatterille 60-vuotisjuhlar,uonna.

Esityskappaleiden j a ler,yl-
le talletettujen kuplettien ja laulu-
jen uusista sovituksista, oikeuden-
omistajien luvalla, vastasi jo myös
edesmennyt tunnettu kitarataiteili-
ja Taisto Wesslin.

Palin siunauksen toimitti
hänen läheinen ystävänsä Maanin-
gan evp. kirkkoherra Jrissi Huttu-
nen. Muistotilaisuudessa Taini-
onkosken kirkkosalissa kuultiin
mieliinpainuva rakkauden musiik-
ki Palin tSrttären Minnan ja hänen
miehensä esittämänä. Kiitos Pali,
lepää rauhassa. !€
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Hakalan Pekkaristen Tapaninpäivä-
konsertti iouluna 2013

)oukko Pekkarista ^-3-:jj, polvessa pitivät loistavan Tapaninpäiväkonsertin
Kinnulan keskuskc- - : )5 12 2013 johtajanaan Rtitta Voutila. Toivottavasti
saamme kuulla neicä :; ... <: ääa arnakin jossain kokoonpanossa jossain suku-
kokouksessamme

Takana vasemmalla hart,:s. ::<: pekkarinen. Takarivissä vasemmalta Aulis
Tenhunen, Janika Voutrla, tå<.. . . stää l\,/larko Pekkarinen. Sitten Essi Pek-
karinen, Piia Hämälärnen, Ti,no .=<<..|nen ja Seppo pekkartnen. Eurivivasem-
malta Jonna Laulumaa, Joha-- . .=. . .. nen, Eveiiina pekkarinen, Tuuli pekka-
rinen ja |,tlaija Hämälåinen.

sähkö- ja
moottorisa have i stoks ia

Kinnulalainen Seppo Pekkarinen innostui uudelleen 40 vuotta sitten alo,;tta-
maansa moottorisahataiteeseen. Hän oli yksi 24.stä sahapuuveistäjästä, jot<a
ottivat mittaa toisistaan kansainvälisessä kilpailussa Saanjärvellä. Kuten A,4a,<-
ku Pekkarisen videolta kaapatusta kuvasta näkyy on hån tuottelias ja suuri osa
eläinaiheisia. Aiheet eivät kuitenkaan rajoitu pelkåstään eläinaiheisiin vaan n, -
tä löytyy vaikka miltä elämän alueelta.

.ffi*ÅÅ*'*'****'tz

Tilaa isännän
viiri ja seuran
laadukas T-paita

Nyt kesäksi isännänviiri mökin jaltai
miksei kotitalonkin lipputankoon.
Väritykseltään se poikkeaa ja erot-
tuu perinteisistä Suomi-viireistä. Se
ratkaisee myös hyvän lahjaidean
keksimisen. Viiri on optimoitu 10
m lipputankoon mutta sopii hyvin
myös muihinkin tankoiohin ja on
kooltaan: yläosan leveys 40 cm ja
pituus 4 m. Viirin voi tilata maksa-
malla seuran tilille 65 euroa, jolloin
se tulee postitse perille. Sukuko-
kouksissa tai noutamalla Marja-Lii-
salta sen saa 60 eurolla mukaansa
ja tietenkin juhlakokouksessamme
laivalla niitä on saatavilla. Tässä vie-
lä sukuseuran tilinumero Fl71 4600
2120 0913 86 unohtamatta posti-
osoitetta ti etokenttään.
Samalla voit kätevästi tilata laaduk-
kaan pikee-T-paidan ja näin ovat
sukuseuramme tunnusmerkit kun-
nossa.

Hinta 20 €/kpl + todelliset postiku-
Iut. Laivalla noudettuna nekin sääs-
tyvät.
Värivaihtoehdot: musta, valkoinen,
punainen, royal sininen, harmaa
meleerattu, navy (tu mma nsin inen),
Koot: S, lV, L, XL, XXL ja XXXL
Lasten koot 128 cm ja 140 cm, värei-
nä punainen ja royal sininen (tilauk-
sesta myös muut värit).
Tila u kset Markulta
puh. 040 735 2630 tai
ma rkku, pekk@gma il.com
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§ukuseuramme
puheeniohtaia

Jouktt Pekkari*"uen
7$ vuotta

Käsityöneuvos, TAO r.y:n (Teknisten
aineiden opettajat ry) ex-puheen-
johtaja Jouko Pekkarinen täytti 70
vuotta viime vuoden joulukuussa.
Sukuneuvosto onnittelee miehen
ikään päässyttä puheenjohtajaam-
me näin postuumisti. Näissä suku-
asioissahan ikä vain lisää kokemus-
ta, jota seurassamme arvostamme.

"Sähköiulta"
Armi Pekkarisen madekeitto

1,5 kg madetta
1 kg kuorittuja perunoita

1 sipuli
2,5 dl kermaa ja pippuria

Nylje ensiksi mateet ja pieni ne. Laita myös maksat sekaan
Kuori perunat ja laita ne kalan ja maksan kanssa kattilaan.
Lisää vettä sen verran, että ainekset juuri ja juuri peittyvät.
Keitä noin puoli tuntia.
Lisää lopuksi keittoon suola, pippurit, kerma ja nokare voita.
Nauti ruoka esimerkiksi ruisleivän kanssa.

Ohje lainattu kirjasta "Ei nimi miestä pahenna" ja kuva kaa-
pattu Markku Pekkarisen videolta.

å

Pekkaristen
sukukirioia

Sukukrrjasarjan kolmannen osan ovat tormittaneet Laurija Hel-
ge Pekkarinen. Se on laaja historiikki suvun varhaisimmista vaiheista
ja eri sukuhaarojen yhtymäkohdrsta aina 1850-luvun puoliväliin saak-
ka. Koko B5 ja l BB siv. Kirjaa jaetaan ilmaiseksi uusille jäsenille.

t\tlyynnissä olevrsta kirjoista sarjan ensimmäinen osa käsitte-
lee sukuhaarojen yleisesittelyn ajanjaksona 1 850-1 900 useampien
kirjoittajien totmesta, joista mainittakoon Lauri Pekkarinen, Veikko
Pekkarinen, lvlaija Pekkarinen, Helge Pekkarrnen, Tuomo Untinen ym.
Koko B5 ja sivuja 44

Sarjan kakkososa on samankokoinen ja sivumäärältään 40.
Kirjoittajina A,4artta Laitinen os. Pekkarinen: Lammin Pekkariset, Veh-
mersalmi, Lauri Pekkarinen: Tuusniemen alueen Pekkarisista llja Pirk-
ko Pekkarinen os. Raatikainen ja Tuomo Untinen: Kinnulan Nikkilän
Pekkarislsta ll.

Sarjan neljännen osan tekijöinä ovat Helge, Lauri ja l\/laija Pek-
karinen. K;ria on myös B1-kokoinen ja laajuudeltaan 236 sivuinen.
Kirja käs i:e ,iee lVuurasjärven, Alva- ja Elämänjärven sekä Kivijärven
ja Kinnuta"t Pekkarisia. Lauri Pekkarinen on kirjoittanut sukukirjoihin
täydenn.,'scsan, jota myös on saatavrlla.

,('.' a t t I a u ksef osoitfee ssa www. su ku se u ra p e k ka r i n e n. f i .
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Sukuneuvoston helsinkiläiset jäsenet suorittivat pikaisen
käynnin sukumme yhden tunnetuimp in Pekkarisiin kuuluvan
henk lön haudalla 12. päivänä toukokuuta uhkaavien sade-
pilvien varjostaen taivaanrantaa. Vaikka käynti ei ollutkaan
syntymään tai kuolemaan I ttyvä muistokäynti, oli se käynti,
jota olimme suunnitelleet 1o pitkään, mutta vihdoin saimme
sovituksi ajan, joka sopi me lle ko mel e.

IVikäli joku haluaisi tutustua Hietaniemen hautausmaahan
ja käväistä Tatun haudalla, on ohessa muistin virkistykseksi
kartta paikan löytamiseksi. Paikalle voi saapua Mechelininka-
dun jommasta kummasta portista. Autoileville kävijöille löytyy
parkkipaikka välittömåsti kummankin portin läheisyydestä.

Kannattaa myös ehdottomasti tutustua tunnettujen tai-
teilijoiden Taiteilijakukkulaan. Tällöin on edullisinta saapua
IVech I ini n kad u n ajosu u n nassa ensi mmäisestä portista.

Hietaniemen Taiteilijakukkula sai alkunsa vuonna 1943,
jolloin jo vuonna 1931 kuolleen taidemaalari Axel Gallen-Kal-
lelan maalliset jäännökset siirrettiin nykyisellä sijallaan olevan

Vasemmalta päätoimittaja Kari Lajaste, edellinen sihtee-
ri l\tlatias Weckström ja puheenjohtaja )ouko Pekkarinen,
kaikki Pekkarisia.

muistomerkin luokse. Pa kan )ir-tla. e a ettrin haudata myös
muita kansallisesti merkritä,.r ä :a :e ,1o ta Kukkulalla on yh-
teensä 50 hautapa kkaa \u' ne sen leposijansa Taiteilijakuk-
kulalta ovat saaneet muurr muassa N/ika Waltari, Tapio Wirk-
kala, Alvar Aalto, Eila Hrtunen, Tarmo IVanni ja Pertti "Spe-
de" Pasanen Viimeksi ennen Kaskipuroa kukkulalle on hau-
dattu Åke Lindman, Tapan Aartomaa ja Juhana Blomstedt.
N,4yös monen ta te ijan puoliso on haudattu s nne

Taiteiljakukkula s jaitsee a ,ra. porttn vå ttömässä äh." -

syydessä .a täsrä jat.ae' ro't ,å- .å: ? I - -a.' : : ; :-
paikan pää lä o evasta [artasta Lor::e - 2: :.:,.,. T::--< -
hauta. Hietan emen hautausmaa a on ns. .a-f . . - -: -:.
Tämä kortteli 26 s ja tsee hautausmaan vanhasia osassa.
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Talousarvioesitys vuosille 2014 ja 2015

Toteutunut
2013 20L4 2015VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot
Kirjamyynti

Kulut
Tietojärj. yllåpito
Posti ku I ut
Kokouskulut
Toimistokulut
Pankkikulut
Varaston vuokra
Kirjanpito
H uom ionosoitu kset
Muut kulut

Kulut yhteensä

VARAINHANKINTA
Tuotot
Jäsenmaksutulot
Sukulehden tulot
Arpajaiset
Sukupaitamyynti
Muut myyntitulot
Tulot yhteensä

KULUT
Sukulehden painatus
S u ku pa ita ku lut
Su kuviiriku lut

Kulut yhteensä

TULOT
MENOT

Alijäämä/ylijäämä

58,10 120,00 120,00

!L5,76
356,67
555,80

118,41
160,00
250,00

50,00

120,00
400,00

2 500,00
100,00
120,00
130,00
250,00
100,00

120,00
400,00
600,00
100,00
120,00
130,00
250,00
100,00

100 00 100 00

1 606,64 3 820,00 1 920,00

Sukuseura Pekkarisen
kotisivut:

www.sukuseurapekkari nen.f i

kotisivuilla on myös
ohjeet sukuseuraan liitty-

miseksi
ja sähköpostiosoite:
sukuseura.pekkarinen@

gmail.com

a;ffire',
Adilan Niemi [\/linnesotan Gilbertis-
tä on laatinut Kinnulan Pekkarisista
suuren sukututkimustaulun, joka on
kooltaan 86 cm leveä ja 210 cm kor-
kea. Luettavaan kokoon ei sitä saatu
lehteen mahtumaan mutta laivalla se
on nähtävissä koko komeudessaan.
Sen ensimmäinen versio on nähtävis-
sä Kinnulan kunnantalolla. Adrian oli
saatekirjeessään toivonut tämän "la-
ka na n " la itettava ksi esi I I e su k u seu ra n
toimistoon - ehkä meillä vielä joskus
on sellainen. Kinnulalatsrlla on oiva ti-
laisuus käydä toteamassa päivityksen
paikkansapitävyys laivalla. Palaamme
asiaan vielä tuonnempana.

1 150,00 800,00
40 00 1 000 00 1 000 00

3 478,00 4 300,00 4 100,00

1 990,00
298,00

863,00
229,84

2 000,00
300,00
200,00
800,00

2 000,00
300,00

900,00
300,00

900,00
300,00

L 495 02

2 587,86 1 200,00 1 200,00

3 536,10 4 420,00 4 220,00
4 L94 50 5 020 00 3 120 00
-558,40 -600/00 1 10o,oo
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