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Tukholma näytti parhaat kasvonsa
vuoden 2014 sukukokouksen Pekkarisille

Sukuseura Pekkarisen sukukokous pidettiin
vuonna 2014 Tukholman risteilyn yhteydessä Vi-
king-linjan Gabriella-laivalla sunnuntaina 3. päi-
vänä elokuuta 2014. Kokoukseen osallistui lähes
kuusikymmentä Pekkarislaista puolisoineen ja lap-
sineen. Ennen kokousta sukukokousvieraat osallis-
tuivat kiertoajelulle Tukholman nähtävyyksiin, jo-
ka tällä kertaa ulottui tavanomaisuudesta poike-
ten Tukholman länsiosiin kuten mm. Skogskyrko-
gårdeniin (Metsäkirkkomaa) Tukholman Gamla
Enskeden kaupunginosassa. Hautausmaa vihittiin
käyttöön vuonna 1920 ja on pinta-alaltaan 102
hehtaaria ja käsittää noin 100 A00 hautapaikkaa.
Paikka kuuluu UNESCON maailmanperintöluette-

lon kohteisiin vuodesta 1994. Mukavaa oli ajella
siellä bussilla leveitä kujia pitkin.

Yhteiskuvakin saatiin taas otettua Evert Tauben
te rassi I I a. Ta usta I I a nä kyy Tu kho I ma n ka u p u n g i nta -
lo, jossa jokavuotinen Nobelin palkintokin jaetaan.

Risteily jatkui laivalla syömisen, karaoken ja yh-
dessäolon sekä tanssin merkeissä ja päättyi seuraa-
vana aamuna Helsingin Katajanokan satamaan,
jossa bussit olivat odottamassa risteilyvieraiden ja
tu I i a isten koti i n ku lj etusta.

Seuraavan kerran tavataan taas kokouksen mer-
kerssä Kannonkosken Piispalassa 30.7.2a1 6. Laitta-
kaapa va raus ka lenterei h i n ne.



2 PM

Tämön lehden oiheet
2 Vuosikokousen 20,l6 ennokkokutsu

3 Vuosikokouksen 20,l4 kuvosotoo

4 Puheeniohton polsto

4 Poitoien io viirin tilqustiedot

5 Professori Moiio Pekkorinen I OO v

6 Sukuneuvoston yhteystiedot

6 Kunnioiösenet

Z Heino Pekkorinen -
uusi sukuneuvoston iösen

B Sukututkimusohielmot

B Pqito- io viiritiloustiedot

9 HeikkiJohonnes Pekkorisen

muistokirioitus

l0 Houtokivi omosto tokoo
l0 Vuosikokouksen pöytokirio

I I Jukolon viesti 20,I4 {opohiumo

12 Tuomo Untisen kirlotilous

l3 Erös ioulumuisto
14 Lopsuuden iouluisto ny§oikoon

l5 Adrion Niemen terveiset

Minnesotosto

I 6 Tulos 2014 io tolousorvio 201 5

Sukuseuro Pekkorinen ry:n
sööntömööröinen
vuosikokous

pidetöön Konnonkosken
Piispolosso louontoino

30,7.2016
kello I 4.00

Kokouksesso kösitellöö n

sukuseuron sööntö[en
möörömöt sekö

muut esille tulevot
osiot

Torkemmot lisötiedot vuoden
2016 lehdessö sekö

www. su kuseu ropekko ri nen. f i

Sukuneuvoslo

Sukuseura Pekkarinen ry:n jäsenlehti nro 26
Painos 300 kpl
Ilmestyy: kerran vuodessa kesäkuussa
Jäsenmaksu: 10 euroa
Vapaaehtoinen
lehtimaksu: min. 2 euroa
Tili-nro: 5P Optia 460021 -291 386

tBAN Ft71 4600 2120 091 3 86

Toimitus: Sukuneuvosto
Päätoimittaja: Kari Lajaste
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kari. lajaste@g mai l.com

Julkaisija: Sukuseura Pekkarinen ry
Paino: Painovalmiste Ky, Helsinki

Kotisivut: www.sukuseurapekkarinen.f i

Sähköposti: sukuseura.pekkarinen@gmail.com
Liity sukuseuraan, osoite : www.sukuseurapekkarinen.fi

Sukukokous Piispalassa 2016
Nuorisokeskus Piispala on suosittu luonto-, liikunta- ja nuorisomatkailu-

kohde luonnon keskellä Keski-Suomessa Kivijärven rannalla. Piispalan erin-
omaiset liikunta- ja harrastetilat, luonnonläheinen sijainti ja asiakasystävälli-
set hinnat luovat erinomaiset puitteet leirikouluille, leireille, koulutuspäiville
ja hyvinvointilomille.

Piispalan vuonna 201 3 käyttöönotettu Piispanhattu tarjoaa nykyaikaiset
kokoustilat, jossa toiminnallisuus on enemmän kuin sallittua. Rakennuksesta
löytyy myös Iukuisia ryhmätyötiloja sekä aulatiioja vapaaseen työskentelyyn.
Tarjoilut kokouksessa voidaan tuoda aulan keittiö- ja ruokailutilaan, jolloin
työskentely jatkuu tiloissa keskeytyksettä. Vesi- ja jääliikuntatila PiiSpa tar-
joaa puitteet jopa 140 hengelle. N/uita tiloja kokoontumiseen ja ideointiin
löytyy ympäri aluetta.

Yhteystiedot: Kurssitie 40, 43300 Kannonkoski, puh. +358 (0)207 694 300,
piispala@piispala.fi. Huonevaraukset vasta kun seura on sopinut hinnoista. Katso leh-

destä tai netistä 2016.
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Tukholman laivaristeilyn sukukokouskuvia 2014

lVlenomatkalla Pekkarisia istumassa kahvikupin
ääressä.

iwi
Srr.

Kokousväkeä oli 47 henkilöä mutta kokonaisvah-
vuus taisi nousta liki kuuteenkymmeneen ellei yli-
kin.

Kokousta johti Kirsi Suokas ja sihteerinä
toimi Jouni Pekkarinen. Puheenjohta Jouko
Pekkarinen luki toiminnantarkastuskerto-
muksen (yllä).

Oikealla karaokemestarimme Kaija lpatti
ja lVlarja-Liisa Pekkarinen olivat vapaalla ja
viihdyttämässä meitä ja muuta yleisöä.
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Vuosi 2015 on sukuseu-
ramme 36. toimintaluosi. Vuoden
2014 sukukokous ja sääntömääräi-
nen r,'uosikokous j ärjestettiin 2.-4.
päivänä elokuuta Viking Linen
Gabriella- 1 aiv alla matkalla Helsin-
ki.Tukholma-Helsinki. Sukuseura-
laisia perheineen oli n. 60. Matka
sujui leppoisasti seurustelun, ruo-
kailun, auringon oton ja sääntö-
määräisen kokouksen merkeissä.

Puheenjohtaian palsta
Iltaohj elman aikaan muuta-

ma jäsen osallistui ansiokkaasti ka-
raoke-esityksiin. Taas huomattiin,
että Pekkariset ovat musikaalista
väkeä. Tukholmassa oli kahden
tunnin kaupunkikierros bussilla,
jossa paikallinen opas selosti kau-
pungin merkittävimpiä nähtäqryk-
siä. Kyllä Tukholma on hieno kau-
punki.

Bussikuljetus Kinnulasta ja
Pihtiputaalta Viking Linen termi-
naaliin j a takaisin helpotti maakun-
nista saapuneitten osallistumista
laivamatkalle.

Seuramme jäsenmäärä oli
viime vuonna oli 214, eli hienoi-
sessa nousussa edellisistä r,rrosista.
Toivon, että jäsenet ottaisivat teh-
täväkseen etenkin nuorten j äsenten
hankkimisen.

Sukuneuvoston kokous
pidettiin 18.4.2015 Jyväskylässä
hotelli Alexandran tiloissa. Ko-
kouksessa hyväksyttiin tilit r,uo-
delle 2014, toimintakertomus vuo-

de1le 2014, toimintasuunnitelma
vuosille 20152016 ja talousarvio
ruosille 20152016. Kokouksessa
valittiin entiset toimihenkilöt seu-
r aav alle toimikaude lLe 20 I 5 20 I 6 .

Vuoden 2016 sukupäivät
ja sääntömääräinen vuosikoko-
us päätettiin pitaa 30.-31.7.2016
Kannonkoskella Liikunta- ja luon-
tokeskus Piispalassa.

Sukuseuramme perusta-
jajäsen, kunniajäsen, arvostethr
professori Maija Pekkarinen täytti
100 vuotta 20. toukokuuta 2015.
Hän on toiminut sukuseuran pu-
heenjohtajana, tutkinut sulrrn his-
toiaa, toimittanut sukukirjoja ja
ollut pitkään mukana sukuseuran
toiminnassa. Hänestä tarkemmin
lehdessämme toisaalla.

Onnittelut vielä Maija Pek-
kariselle!

Aurinkoista kesää ja Hywää
jatkoa sukuseuralaisille ja seuran
ystäville!

Helsingissä 22.5.2015
louko Pekkarinen

Tilaa seuran T-paita
ja isännänviiri

Pikeepaidan hinta on 20 €/kpl + todel-
liset postikulut.

Värivaihtoehdot: musta, valkoinen, pu-
nainen, 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).

Tilaukset lVlarkulta
puh. 040 735 2630 tai
markku.pekk@gmail.com

lsännänviiri on optimoitu 10 m lip-
putangolle ja on kooltaan: yläosan leveys
40 cm ja koko pituus 4 m. Viirin voi tilata
maksamalla 65 euroa seuran tilille jolloin se

saapuu postitse perille. Tilinro on FI71 4600
2120 0913 86 unohtamatta postiosoitetta
tiedotekenttään. On muuten hyvä tuliaislah-
ja.
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Professori emerita Maija Pekkarinen
100 vuotta 20.5.201 5

Helena Pekkarinen

Maija Pekkarinen toimi Helsingin yliopiston
palveluksessa aina vuodesta 1950 lähtien. Hän toimi
erilaisissa tehtävissä alkaen assistentista j a päätyen vs.
professoriin. Eläkkeelle hän jäi r,uonna 1981 apulais-
professorin virasta. Työn lisäksi Maija Pekkarinen ön
ollut mukana erilaisessa järjestötoiminnassa ja hän on
hoitanut lähes kolmeakymmentä koti- ja ulkomaista
luoff amustehtav aa esim. Marttaliiton valtuuskunnas s a
ja hallituksessa 24 vuotta, Suomalaisen Konkordia-
liiton puheenjohtajana 22 vuotta sekä FAO:n kotitalo-
usryhmän hallituksessa 1 4 r,uotta. Luottamustehtävien
hoitamisesta Marla Pekkarinen on saanut kunniajäse-
nyyden mm. seuraavissa yhdistyksissä: Marttaliitto,
Suomalainen Konkordia-liitto, Ravitsemusterapeuttien
yhdistys ja Kotitalouskandidaattien yhdistys. Lisäk-
si hänelle on myönnetty Suomen Valkoisen Ruusun I
luokan kunniamerkki. Viime kevään (2014) Maija Pek-
karinen vihittiin Helsingin yliopiston Maa- ja metsäta-
loustieteellisen tiedekunnan promootiossa riemutohto-
riksi.

Maija Pekkarisen sydäntä lähellä on ollut myös
sukuseuratyö. Hän oli perustamassa Sukuseura Pek-
karista Kuopiossa \.uonna 1979, jolloin hänet valittiin
sukuneuvoston jäseneksi. Vuonnal9S2 hänestä tuli pu-
heenjohtaja, jota tehtäväähän hoiti aina ruoteen 1991.
Seuraavana \uonna hänestä tuli seuran kunniajäsen.
Maija Pekkarinen on myös ollut tekemässä niitä suku-
kirjoja, joissa on esitelty hänen kotiseutunsa Vehmer-
salmen Pekkarisia.

Maija Pekkarinen on edelleen vireä ja hän ker-
too pitkän ikänsä salaisuudeksi säännölliset elintavat ja
hyvän ravitsemuksen sekä lukuisat harrastukset. Viime
r,uosina jalkojen kunto on heikentynyt niin paljon, että
kesien vietto Aino-sisaren kanssa yhdessä hankitulla
kesämökillä, lapsuusmaisemissa Kieluan 1ähe11ä, on
jäänyt.

Alahtava
100:n ruusun
syntymäpäivä-
kimppu

Maija Pekkarinen syntyi
Kuopiossa 20. toukokuuta l9l5
Maria ja Hannes Pekkarisen toise-
na lapsena ja vanhempata t:1ttäre-
nä. Lapsuutensa hän vietti Kieluan
tllalla, Räsälän kylässä, silloisessa
Vehmersalmen kunnassa. Hän läh-
ti oppikouluun Kuopion tyttölyse-
oon, josta hän pääsi ylioppilaaksi
vuonna 1936.

Maija Pekkarinen valmistui
kotitalousopettaj aksi vnonna 1942
J ärvenpään koti talousopettaj aopis-
tosta. Hän toimi Ka{alan Marffa-
piirin kotitalouskonsulenttina \uo-
sina 1943-1950. Hän opiskeli työn
ohessa ja valmistui maa- ja metsä-
taloustieteen kandidaatiksi vuonna
1952, syntymäpäivänsä tienoilla
Maija Pekkarinen valmistui lisen-
siaatiksi ja tohtorinväitöskirja val-
mistui \.uonna 1962. Yäitöskirja
käsitteli itäsuomalaisten ruokatot-
tumuksia. I
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Päätoimittajalta
Tämän vuoden numero ilmestyy poik-
keuksellisesti heinäkuun puolella. 5e
johtuu paristakin syystä; ensinnäkin
nyt kun ei ole samanlaista kiirettä,
joka on vuosikokousvuosien, siis pa-
rillisten vuosien aikana. Toiseksi kåsi-
kirjoituksia ei tästä syystä hätistelty-
käån riittävän ajoissa.
Tässä numerossa on mielenkiintoinen
juttusarja joulunvietosta ja siihen liit-
tyvästä ruokakulttuurista seuramme
jåsenten lapsuuden ajoilta. Nyt käy-
tettävissä oli neljä joulunajan tapa- ja
ruokakirjoitusta. Tila ei antanut myö-
tä julkaista niitå kaikkia. Valitsin niis-
tä kaksi sillä perusteella, että niissä
oli mukana myös kuvia. Seuraavaan
lehteen mennessä löytynee kuvia
nyt poisjääneisiin kirjoituksiin. Sarja
siis jatkuu ainakin seuraavaan nume-
roon.
Kun kirjoitetaan juttua painettavak-
si sanojenkäsittelyohjelmalla, ei rivin
päättyessä tule laittaa ns. rivinsiirto/
vaununpalautusta (return) sillä se tar-
koittaa uuden kappaleen aloittamis-
ta. Mistä sitä sitten tietää millaisen
kappalejaon kirjoittaja on halunnut
tehdä kun joka rivin päätyttyä alkaa
uusi kappale. Käytännössä ne joudu-
taan käsin poistamaan ja sitten keksi-
mään uudelleen kappalejako.
On ollut keskustelua perustaa Face-
bookiin ns. suljettu ryhmä, jolloin sen
käyttö olisi vain sukuseuramme jäse-
nille ja salasanan takana. Siellä voisi
olla viimeisimmät lehtemme ja muu-
takin sellaista, jota kotisivuillamme ei
voi julkaista. Keskustelu jatkuu.
Viime vuonna lehdentekoaikoihin kä-
vijämäärä kotisivuillamme oli 2630 ja
nyt juhannuksen aikaan laskuri näyt-
tää 4250 eli 1.620 kävijää vuodessa
siis 1,6 kertainen edelliseen vuoteen
verrattuna.

Toivotan aurinkoista kesää

Viestintävi raston rekisteröimä
kotisivuosoitteemme on edel-
leen voimassa 8.6.2018 saakka
jonka jälkeen se on taas vahvis-
tettava.

Kunniajäsenet:

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

Sukuneuvoston yhteystiedot
Puheenjohtaja:
Jouko Pekkarinen
Leivosentie 6
00730 Helsinki
050 557 9879
jouko.pekkarinen@saunalahti.fi

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

Sihteeri:
Jouni Pekkarinen
Luoderannankatu 23 A
70840 Kuopio
044 713 2520
jou n i.pekkari nen@saaastopankki.f i

Taloudenhoitaja:
Marja-Liisa Pekkarinen
Tervassalonlie 229
71310 Vehmersalmi
040 573 4268
ma rja liisa.pekkarinen@n ic.fi

Jäsenet:
Raija-Liisa FIink
llonantie 1

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

Päätoimittaja
Kari Laiaste
Jakokunnantie 13 C
00660 Helsinki
050 050 00s0
kari. lajaste@gma i l.com

Hanna-Kaisa Pekkarinen
Järvitie 11 B 5
43300 Kannonkoski
050 5s3 3098
ha nna. pekkari nen@vokotus.f i

Heino Pekkarinen
Mesikämmenentie 23
37860 Kärjenniemi
0400 633 664
heinopekkarinen@gmail.com

Markku Pekkarinen
Mehtäläntie 4 D 24
441A0 Äänekoski
040 73s 2630
markku.pekk@gmail.com

Olavi Pekkarinen
Saharisentie 15 C 5
4A270 Palokka
0400 402 1 10
pekkari nen.olavi@elisanet.fi

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

Seppo Pekkarinen
Koivuahontie 50
71460 Paukarlahti
040 510 5331
pekkse@gmail.com

Kirsi Suokas
Kekkolantie 15 G 21
40520 Jyväskylä
040 729 0443
ki rsi.suokas@outlook.com

Matias Weckström
Jatasalmentie 7 A
00830 Helsinki
09-789 s06
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

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

Olavi Pekkarinen
Saharisentie 15 C 5

40270 Palokka
0400 402 1 10

Pentti Pekkarinen
Riihipellontie 14
77700 Rautalampi
0s0 3s7 6928

Helge
Pekkarinen
(t 10.3.2009)
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Jalostustehtaan kautta kou-
lumaailmaan, välissä pieni pysäh-
dys teatterimaailmasssa, turvalli-
nen ja väestään huoltapitävä Yhty-
neet Paperitehtaat Oy(myöhemmin
UPM) tarjosi 39 ruoden työrupea-
man,7v tehtaalla, 1978 vahtimes-
tariksi Yhtyneiden omistamaan
Seurataloon, joka oli kaupungin
ainoa juhlien järjestämispaikka,
silloin työ oli pelkkää "jnhlaa", ta-
lossa toimi myös vireä harrastaja-
pohj ainen kaupunginteatteri, "teat-
terikärpänen" puraisi 17 vuodeksi,
joista viimeiset 8 l.uotta valaistus-
mestarina. Syksyllä 1983 taas vie-
tiin, vuonna 1929 yhtiön perusta-
ma Lotilan ammaffikoulu n. 30
henkilön yksikkö, oli seuraava ja
myös viimeinen työpaikka, tieto-
tekniikka oli silloin tulossa ope-
tukseen, pääsin heti alussa mukaan
tietokoneiden asennukseen, jotka
koottiin osista paikan päällä, en-
simmäisissä koneissa ei ollut lain-
kaan kiintolevyä, vaan "lerppu"
asemat, niitä oli kuitenkin kaksi ja
olivat 1,2 Mb kokoisia. pari r,uotta
myöhemmin tuli "hurjan" kokoiset
40 Mb kiintolevyt, käyttöjärlestel-
mänä oli DOS, jonka käyttämiseen
tilaa oli riittävästi.

Paperikonesimulaattori oli

:_e€q§*§r

aluksi ainoa käyttö tietokoneille,
kun henkilökohtaiset koneet, ensin
keskushallinnossa, myöhemmin
tehtailla yleistyi, tarvittiin koulu-
tusta, meillä oli siihen valmiudet,
toimisto-ohj elmien koulutus alkoi.
Alussa ohjelmat olivat DOS-poh-
jaisia ja teettivät paljon käsityötä
asennuksessa ja ylläpidossa, kehi-
tyksen myötä kaikki Windows ver-
siot ovat tulleet tutuksi. 90 lur,un
alussa perustettu automaatiolinja
antoi lisähaasteen. tuntiopettajia
tarvittiin lisää, sattumalta teknisen
koulun tutkinto osui juuri oikeaan
paikkaan, tiedonsiirtotekniikka ja
elektroniikka, jota olin harrastanut
pikktrpojasta saakka, siirtyi vas-
tuulleni, kuin myös tietotekniikan
opetus. Koulun suosio kasvoi, sa-
malla hakijoitten määrä nousi yli
tuhanteen, hakemusten käsitte-
ly kävi mahdottomaksi, tarvittiin
tietotekniikkaa, kehitin internet
hakujärjestelmän, josta tiedot saa-
tiin suoraan seulottavaksi, suuret
paperipinot jäivät historiaan, tie-
tokoneella tehtävä soveltuvuustes-
ti oli vastuullani 10 l.uoden ajan.
Tietotekniikassa olen saanut olla
mukana "alkuräjähdyksestä" läh-
tien, Basic ohjelmoinnilla aloitin,
DOS tuli kuvaan 80-1ur,un alussa,

Caravan harrastus alkoi 1979 linja-
autosta itse tehdyllä matkailuautolla,
niitä tuli tehtyä useita, nyt matkaa
tehd ää n tehd asteko isel I a.

Windows 1.1:stä 7:n, ovat tuttu-
ja, samoin palvelimien Novell- ja
Windows käyttöjärjestelmät, par-
hainpana aikana hoidettavana oli
5 palvelinta ja 100 työasemaa,
90 luvun alussa tietoverkot otet-
tiin kayttoon, joten niiden versiot
ovat tuttuja, lähiverkot ja kaape-
loinnit kuuluivat myös opertamii-
ni aineisiin. Nyt työhaasteet ovat
takanapäin, silti työpöydäIlä on
käyttövalmiina Windowsin lisäksi
LINUX- ja MAC koneet.

Harrastuksiakin on ehtinyt
olla, mm. veneilyä, patikointia,
valokuvausta, elektroniikkakerhon
vetäjänä nuorille 25 vuoden ajan,
radioamatööritoiminnassa olin
muutaman l.uoden, eri teattereiden
lavastus- ääni- ja valosuunniffelua,
Saarenmaan kansallisteatterin työ
Kuressaaressa neuvostoaikana oli
mieleenpainuvin.

Vaarini Demetrius Pekkari-
sen veli Eerik matkusti Southamp-
tonista, miten sinne, siita ei ole
tietoa, "St Paul" aluksella Amerik-
kaan, onneksi vastassa oli aiem-
min muuttanut ystävä Närhi, sillä
taskussa oh 7 taalaaj älj ellä, metsä-
työ lienee ollut ensimmäinen työ,
myöhemmin ainakin terästehdas.

"å:* *.,- Z- . t..

Amerikan matkaa varten haettu vir-
katodistus. Tuolloin Pihti pudas kuului
Po rvoon h i i ppaku ntaa n.

Talokkaan poika Elämäjärven kylän
Pesolasta Eerik lttlatinpoika Pekka-
rinen, syntynyt 15.p. Toukok I BB3,
on puhdasmaineinen ja H.P ehtoolli-
sesta osallinen. Todistaa Pihtiputaalla
1 1 .p. Syysk 1902. Aleks Gummerus
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Uudet sukututkimus-ohjel-
mat ja Internet tuovat sukututki-
muksesta kiinnostuneille helppo-
käyttöiset ja helposti hallittavat vä-
lineet sukutietojen tallennukseen
ja julkaisuun.

Netistä löyqry joitain eri
toimijoiden sukututkimus-ohjel-
mia mm Atk-palvelu Luhtasaaren
SukuJutut. Uudempaa sukupolvea
edustaa My Heritage builder. Oh-
jelmat eroavat toisistaan eniten
siinä, että My Heritage Builder-
ohjelman käyttäjät voivat jakaa ja
täydentää tietojaan sukupuu näky-
missä, Intemetin välityksellä.

SukuJutut sopii käyttäjille
jotka haluavat tehdä tutkimuksen
täysin yksityisesti. Sukujutut si-
sältää valmiita lomakepohjia eri-

laisten tietojenkäsittelyn tarpeisiin
mm. perhelehti, erimallisia suku-
puupohjia lomakepohja perhetie-
tojen keräämiseen ym.

My Heritage sopii käWäjil-
le, jotka haluavat j akaa tutkimustu-
loksensa ja vastaavasti saada mui-
den käyttäjien tietoja liitettäväksi
omaan sukututkimukseen.

My Heritage Builder ohjel-
maa käytettäessä muilta käyttäjiltä
tuleva tietomäärä on helposti suuri,
jolloin kasvaa .vaara virheellisten
tietojen joutumisesta omaan tutki-
mukseen. Näitä virheen kukkasia
tulee väistämättäja sen vuoksi on
hyvä pitaa mielessä lähdekritiikki
ja varmentaa tiedot useasta eri läh-
teestä.

Seppo Pekkarinen

Nykyiset sukututkimus-
ohjelmat mahdollistavat suurien
tietomäärien tallentamisen joten
henkilömäärät tutkimuksissa voi-
vat nousta useisiin kymmeniin
ruhansiin suurimmat jopa satoihin
tuhansiin. Tällaisten tietomäärien
hallinta alkaa o1la jo melko hanka-
laa joten suosittelen mieluummin
keskitry-mään pi enenpiin kokonai-
suuksiin. jolloin virheellisen tie-
don poiminta on helpommin hal-
littar.issa.

Ohjelmat ovat ilmaisia hen-
kilöiden määrän sukupuussa olles-
sa max 250 henkilöä.

Lisää hinta- ja ohjelmatie-
toja: http :,1'u-u'u,. sukujufut.fi/suku-
jut/index.htm j a hnp ://www.myhe-
ritage. fi /1ataa- family-tree-builder.
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A/lyHeritage Family Tree
-sivu vieressä ja SukuJutut
ohjelmasta pari esimerkki-
sivua alla.
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Hautakivi
omasta takaa

Noin parikymmentä vuotta
sitten teimme veljekset äidille ar-
kun tammesta. Verhoiltiin se itse
jne. Muistokivikin tehtiin itse. Ku-
vassa olevaa muistokiveä oli puu-
haamassa ja tekemässä isäni Heik-
ki Pekkarinen poikiensa kanssa.
Viikko sitä isän ja veljesten kanssa
hiottiin ja muotoiltiin. Toin Äane-
kosken vuokraamosta ison timant-
tiporan. Ajatuksenamme oli tehdä
kiveen reikä muistokynttiläikku-
naa varten Kinnulan kirkkoherra
Heikl<i Järvinen on siitä mainin-
nut moneen kertaan, että sellainen
kynttilän paikka muistokivessä
Kinnulan hautausmaalla oli lajin-
sa ensimmäinen. Ja niin se olikin.
Yksi velj istäni valoi "Pekkarinen"-
kirjaimet kiveen ja tuo upotettu
valkoinen muistolaatta mustassa
kivessä on myös ainoa lajissaan
Kinnulan hautausmaalla ja taitaa
ol1a sen musta tekstikin. Niin kuin
mustaa valkoisella...

Vasemmassa laidassa oleva
risti on kiveä pystysuuntaan javaa-
kasuuntainen poikkipala on mes-
sinkiä. Aluskiveen tehtiin kahdelle
kukalle paikat poraamalla siihen
reijät.

Harvempi ihiminen suun-
nittelee itselleen muistokiveä: Niin
teki Isäni.

A/larkku Pekkarinen

Sukuseura Pekkarinen ry
vuosikokouksen pöytäkirja 3.8.201 4
Läsnä : Osa I I istuja I uettelo (47 hlöå) I i itteenä
1. Kokouksen avaus
Sukuneuvoston puheenjohtaja Jouko Pekkarinen avasi kokouksen ja toivotti kokousväen ter-
vetulleeksi. Kokouksen alussa vietettiin hiljainen hetki poisnukkuneiden muistoksi.
2. Kokouksen järiestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Suokas ja sihteeriksi Jouni Pekkarinen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aimo Pekkarinen ja Seija Vainio, jotka toimivat myös äänten-
laskijoina.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että sukukokouksesta on ilmoitettu seuran sääntöjen vaatimalla tavalla Pekkarinen
lehdessä. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys. Olavi Pekkarinen ehdotti keskustelua sukuseu-
ran toiminnan kehittämisestä sekä Pekkarinen Iehden sisällöstä kohdassa 9.

Lisäys työjä rjestykseen hyväksytti i n.

5. Toimintakertomus vuosille 2012 ja 2013
Jouko Pekkarinen luki toimintakertomukset vuosilta 2012 ja 2013, jotka hyväksyttiin.
5. Tilit vuosille 2012 ja2013
Taloudenhoitaja Marja-Liisa Pekkarinen esitteli vuosien 2012 ja 2013 tilipäätökset ja taseet,
jotka on julkaistu myös sukuseuran lehdessä. Tilinpäätöksen mukaan tulos vuonna 2012 oli
-1194,18 euroa ja vuonna 2013 tulos oli - 658,40 euroa. Taloudenhoitajan mukaan kaksi
perättäistä tappiollista vuotta eivåt vaaranna seuran toimintaa, koska seuran tilillä on varoja
toiminnasta aiheutuvien kulujen kattamiseen noin 10.000 euroa.
7. a) Toiminnantarkastuskertomus vuosille 2012 ja 2013
Marja-Liisa Pekkarinen luki vuoden toiminnantarkastajien vuosille 2012 ja 2013 laatimat toi-
m innantarkastuskertom ukset.
7 b) Vuosien 2012ia 2013 tilinpäätöksen vahvistaminen
Ti I in päätökset hyväksytti i n ja vahvistettiin.
8. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Päätettiin myöntåä vastuuvapaus tilivelvollisille
9. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 ja 2015
Sukuneuvoston esitys toimintasuunnitelmasta hyväksyttiin. Toimintasuunnitelma on julkaistu
Pekkaristen sukulehdessä.
lVlarkku Pekkarinen ehdotti vuoden 2016 sukukokouksen paikaksi leirikeskus Piispalaa Kan-
nonkoskelta heinäkuun 30. päivä. Ehdotus hyväksyttiin.
Aimo Pekkarinen kiinnitti huomiota jäsenmaksuun ja ehdotti keskustelua sen korottamisesta.
lVlarja-Liisa kertoi kokemuksistaan muissa seuroissa, joissa jäsenmaksun korottaminen on joh-
tanut jäsenmäärän vähenemiseen. Jäsenillä on mahdollisuus maksaa vapaaehtoisia lehtimak-
suja ja ennen kaikkea hankkia uusia jäseniä.
Olavin alustus seuran toiminnan kehittämisestä; miten saada mukaan toimintaan enemmän
nuoria (netti, some). Kari selvittää.
Matias pyysi hyödyntämään paikallislehtiä toiminnan kertomisesta laajemmalle yleisölle.
Seuraavasta sukukokouksesta pyritään tekemään nuoria kiinnostava tapahtuma esim. suku-
haarojen välinen kisa.

Kysyttiin mahdollisuudesta myydä lehteen mainoksia. Kari Lajaste totesi, että tähän ei ole es-
tettä, mutta niitä ei ole helppo hankkia. Kari toivoijäseniltä aktiivisuutta lehden kehittämisek-
si ja juttujen sinne saamiseksi. Kari toivoi kirjoituksia esim. serkkutapaamisista, perinnejuttuja
(ruoka, joulun viettoon liittyvät perinteet).
Seppo kertoi sukututkimuksen tämän hetkisestä tilanteesta. Etenkin suvun naisia on pystytty
jäljittämään. Seppo toivoi, että jäsenet itse ilmoittaisivat hänelle tietojaan tutkimusta varten.
10. Talousarviot vuosille 2014 ja 2015
Marja-Liisa esitteli talousarviot, jotka on julkaistu Pekkariset lehdessä. Hyväksyttiin sukuneu-
voston esitykset talousarvioista vuosille 2014 ja 2015.
1 1. Sukuneuvoston jäsenten valinta vuosille 2014 ja 2015
Tänä vuonna erovuorossa ovat Raija-Liisa Flink, Paavo Pekkarinen ja Olavi Pekkarinen. Erovuo-
roisista jatkavat Paavo Pekkarinen ja Olavi Pekkarinen. Raija-Liisa Flinkin tilalle valittiin Heino
Pekkarinen Va I keakoskelta.
1 2. Toiminnantarkastajien valinta vuosilt e 2O1 4 ja 2015
Toiminnantarkastajiksi valittiin Juha Pekkarinen Kempeleeltä ja Ville Pekkarinen Vehmersal-
melta.
13. Jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2014
Jäsenmaksuksi vuodelle 2014 vahvistettiin 10 euroa.
Vapaaehtoisella lehtimaksulla ei ole ylärajaa.
14. Sukuneuvoston esittämät asiat
Sukuneuvosto ei ollut esittånyt asioita sukukokoukselle.
Kari esitteli mukanaan tuomansa sukutaulun.
15. Jäsenten esittåmät asiat
Jäsenet eivät ol leet esittäneet asioita sukukokouksel le.
16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20
Sihteeri Jouni Pekkarinen
Pöytäki rjan tarkastajat:
Seija Vainio Aimo Pekkarinen
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haamassa ja tekemässä isäni Heik-
ki Pekkarinen poikiensa kanssa.
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sa ensimmäinen. Ja niin se olikin.
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Harvempi ihiminen suun-
nittelee itselleen muistokiveä: Niin
teki Isäni.

h/larkku Pekkarinen

Sukuseura Pekkarinen ry
vuosi kokouksen pöytäkirja 3.8.201 4
Läsnä: Osall istujaluettelo (47 hlöä) I iitteenä
1. Kokouksen avaus
Sukuneuvoston puheenjohtaja Jouko Pekkarinen avasi kokouksen ja toivotti kokousväen ter-
vetulleeksi. Kokouksen alussa vietettiin hiljainen hetki poisnukkuneiden muistoksi.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Suokas ja sihteeriksi Jouni Pekkarinen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aimo Pekkarinen ja Seija Vainio, jotka toimivat myös äänten-
laskijoina.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että sukukokouksesta on ilmoitettu seuran sääntöjen vaatimalla tavalla Pekkarinen
lehdessä. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Työjärjestyksen hyväksymi nen
Hyvåksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys. Olavi Pekkarinen ehdotti keskustelua sukuseu-
ran toiminnan kehittämisestä sekä Pekkarinen lehden sisällöstä kohdassa 9.
Lisåys työjärjestykseen hyväksytti i n.
5. Toimintakertomus vuosille 2012 ja 2013
Jouko Pekkarinen luki toimintakertomukset vuosilta 2012 ja 2013, jotka hyväksyttiin.
6. Tilit vuosille 2012 ja 2013
Taloudenhoitaja Marja-Liisa Pekkarinen esitteli vuosien 2012 ja 2013 tilipäätökset ja taseet,
jotka on julkaistu myös sukuseuran lehdessä. Tilinpäätöksen mukaan tulos vuonna 2012 oli
-1194,18 euroa ja vuonna 2013 tulos oli - 658,40 euroa. Taloudenhoitajan mukaan kaksi
perättäistä tappiollista vuotta eivät vaaranna seuran toimintaa, koska seuran tilillä on varoja
toiminnasta aiheutuvien kulujen kattamiseen noin 10.000 euroa.
7. a) Toiminnantarkastuskertomus vuosille 2012 ja 2013
Marja-Liisa Pekkarinen luki vuoden toiminnantarkastajien vuosille 2012 ja 20'13 laatimat toi-
m i nnantarkastuskertom ukset.
7 b) Vuosien 2012 ja 2013 tilinpäätöksen vahvistaminen
Ti I inpäätökset hyväksyttiin ja vahvistetti i n.
8. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisil le
Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilivelvoll isille
9. Toimintasuunnitelma vuosille 2O14 ja 2015
Sukuneuvoston esitys toimintasuunnitelmasta hyväksyttiin. Toimintasuunnitelma on julkaistu
Pekkaristen sukulehdessä.
Markku Pekkarinen ehdotti vuoden 2016 sukukokouksen paikaksi leirikeskus Piispalaa Kan-
nonkoskelta heinäkuun 30. päivä. Ehdotus hyväksyttiin.
Aimo Pekkarinen kiinnitti huomiota jäsenmaksuun ja ehdotti keskustelua sen korottamisesta.
Marja-Liisa kertoi kokemuksistaan muissa seuroissa, joissa jäsenmaksun korottaminen on joh-
tanut jäsenmäärån vähenemiseen. Jäsenillä on mahdollisuus maksaa vapaaehtoisia lehtimak-
suja ja ennen kaikkea hankkia uusia jäseniä.
Olavin alustus seuran toiminnan kehittämisestä; miten saada mukaan toimintaan enemmän
nuoria (netti, some). Kari selvittää.
lVatias pyysi hyödyntämään paikallislehtiä toiminnan kertomisesta laajemmalle yleisölle.
Seuraavasta sukukokouksesta pyritään tekemään nuoria kiinnostava tapahtuma esim. suku-
haarojen välinen kisa.

Kysyttiin mahdollisuudesta myydä lehteen mainoksia. Kari Lajaste totesi, että tähän ei ole es-
tettä, mutta niitä ei ole helppo hankkia. Kari toivoijäseniltä aktiivisuutta lehden kehittämisek-
si ja juttujen sinne saamiseksi. Kari toivoi kirjoituksia esim. serkkutapaamisista, perinnejuttuja
(ruoka, joulun viettoon liittyvät perinteet).
Seppo kertoi sukututkimuksen tämän hetkisestä tilanteesta. Etenkin suvun naisia on pystytty
jäljittämään. Seppo toivoi, että jäsenet itse ilmoittaisivat hänelle tietojaan tutkimusta varten.
10. Talousarviot vuosille 2014 ja2O15
lVarja-Liisa esitteli talousarviot, jotka on julkaistu Pekkariset lehdessä. Hyväksyttiin sukuneu-
voston esitykset talousarvioista vuosille 2014 ja 2015.
1 1. Sukuneuvoston jäsenten valinta vuosille 2014 ja 201 5

Tänä vuonna erovuorossa ovat Raija-Liisa Flink, Paavo Pekkarinen ja Olavi Pekkarinen. Erovuo-
roisista jatkavat Paavo Pekkarinen ja Olavi Pekkarinen. Raija-Liisa Flinkin tilalle valittiin Heino
Pekkarinen Val keakoskelta.
1 2. Toi mi n nanta rkastajien val inta vuosil I e 201 4 ja 2015
Toiminnantarkastajiksi valittiin Juha Pekkarinen Kempeleeltä ja Ville Pekkarinen Vehmersal-
melta.
13. Jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2014
Jäsenmaksuksi vuodelle 2014 vahvistettiin 10 euroa.
Vapaaehtoisella lehtimaksulla ei ole ylärajaa.
14. Sukuneuvoston esittämät aslat
Sukuneuvosto ei ollut esittänyt asioita sukukokoukselle
Kari esitteli mukanaan tuomansa sukutaulun.
15. Jäsenten esittämät asiat
Jäsenet eivät olleet esittäneet asioita sukukokoukselle.
16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20
Sihteeri Jouni Pekkarinen
Pöytäkirjan tarkastajat:
Seija Vainio Aimo Pekkarinen
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Yhteisöllisyyttä ja unohtumattomia e

Ylinnä telttakylää Rytokylän pelloilla, oikealla toimitsijapäällikkö Taina Worster,
os. Pekkarinen Vehmersalmelta, yllä l',4arja-Liisa ja Kirsi toimitsijateltassa jaka-
massa toi m i tsij a kortteja.

Soisalon saaren j ylhät savo-
laismaisemat toimivat maailman
suurimman suunnistustapahtuman
näyttämönä kesäkuun puolivälissä
2014, kun Kuopion Suunnistajien
järjestämä Jukolan Viesti saapui
Kuopion Vehmersalmella. Kilpai-
lu oli osallistuj am äärältään tapah-
tuman historian toiseksi suurin;
mukaan oli ilmoittautumrt 16 324
suunnistajaa yhteensä 1628 Ju-
kola- ja 1232 Yenla-joukkueesta.
Viikonlopun aikana ki s ake skuks en
väkimäärä nousi enimmillään 1ä-

hes 45 000 kävijään urheilijoiden,
huoltajien, median, yleisön ja tal-
kooväen myötä.

Kilpailukeskus kaikkine ra-
kenteineen kohosi kevään aikana
peltoaukealle Rytökylän maalais-

maisemaan. Vain paria paikalla
olevaa rakennusta lukuun ottamatta
säältä suojassa oleville eri toimin-
noille rakennettiin tilat joko telttoi-
hin t4i kontteihin. Tapahtuman mit-
takaavasta kertovat mm. seuraavat
luvut: alueelle rakennettiin 3,5 km
verran uutta sähkönjakeluverkkoa
ja 1,5 km vesijohtoverkostoa, ra-
kenteisiin käytettiin 24 krrr lautaa
ja saunassa sekä suihkussa kävi-
jöille lämmitettiin 300 kuutioita
vettä. Kisaravintolat ruokkivat kä-
vijöitä lukuisilla eri vaihtoehdoil-
la. Yksin broileripastaa oli varathr
3600 kiloa ja grillimakkaraa sekä
pyttipannuakin valmistettiin lähes
tuhannen kilon verran kumpaakin.
Katselijoille välitettiin suoraa TV-
lähetystä 12 tunnin ajan.

Vapaaehtoiset
välttämätön voimavara

Jukolan kaltaista suurta-
pahtumaa ei ole mahdollista to-
tetttaa ilman sitoutuneita vapaa-
ehtoisia. Kuopio-Jukolan tehtävis-
sä oli mukana 1 600 talkoolaista,
jotka tekivät yhteensä n. 150 000
työtuntia. Osa heistä oli aloittanut
urakkansa jo vuonna 2008, kun
Jukolan Viestin j ärjestelyoikeudet
kuopiolaisille myönnettiin. Suurin
tarve talkooväelle kisan aikana oli
ravintolatoiminnoissa sekä liiken-
ne- j a turvallisuustehtävissä, kuten
liikenteenohj auksessa. Tarj olla oli
lukuisia mielenkiintoisia tehtäviä
tulospalvelusta ja kutsuvierastoi-
minnoista saunanlämmitykseen.

Työn touhussa oli mukana
myös lukuisia Pekkarisia. Veh-
mersalmelainen Taina Worster
kuului järjestelyorganisaatioon
toimitsijapäällikön mandaatilla ja
värväsi jo työnsä puolesta mukaan
kynnelle kykeneviä sukulaisiaan.
Esimerkiksi Marja-Liisa Pekka-

io-Ju
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Sukuneuvostokin palveli Jukolassa.
Valmiina töihin! Vas. Jarmo Suokas.
Kirsi Suokas, lularja-Liisa Pekkarinen
ja Timo Pekkarinen.

Veh mersa I men n u oretki n osa I I istu ivat
Jukolaan toimimalla tasavallan presi-
dentti Sauli Niinistön apuna palkin-
tojen. jaossa. Kuvassa Netta ja Riina
Välikangas ja keskellä Emma Worster.

rinen osallistui kisaviikon alussa
toimitsijainfon tehtäviin ja siir-
tyi viikonlopuksi ruokalippujen
myyntiin. Huollon töihin osallistu-
nut Timo oli traktoreineen mukana
myös kisakylän rakentamisessa ja
Hilkka ahkeroi ravintolassa. Juko-
lan kutsun oli kuullut myös Kirsi
Suokas Jyväskylästä, joka muutti
kokonaiseksi viikoksi Vehmersal-

melle kantaakseen oman kortensa
kekoon toimisto- ja ravintolateh-
tävissä. Mikkeliläinen Veli-Matti
opasti mediaa maastossa sillä aikaa
kun vaimo Annastiina opasti toi-
mitsij oita infossa. AktiiVisia su\un
jäseniä oli mukana useissa muissa-
kin tehtävissä.

Kuopio-Jukolan erikoisuuksia
Kilpailukeskukseen pääsi

tulemaan ensimmäistä kertaa Ju-

kolan historiassa myös vesiteit-
se. Sisävesiristeilijät kuljettivat
kisavieraita Kuopion satamasta
Kallavettä pitkin Vehmersalmelle.
Poikkeuksellisen elämyksen tarj o-
si myös Kaqjalan lennoston Hor-
net-hävittäj ä, j onka komea ylilento
siivitti Jukolan Viestin ensimmäi-
selle osuudelle lähteneet matkaan.
Tapahtuman ainutlaatuisuuffa oli
todistamassa myös Kuopio-Juko-
lan suoj elij a, tasav allan presidentti
Sauli Niinistö Jenni-puolisoineen.
He nauttivatkin tapahtuman tun-
nehnasta lähes kokonaisen vuoro-
kauden yörastit mukaan lukien ja
perinteiden mukaan teltassa yöpy-
en.

Tuloslistalla sen sijaan yl-
lätyksiä ei ainakaan voittajien jou-
kossa nä§nyt, sillä ennakkosuosi-
kit Kalevan Rasti Jukolan Viestissä
sekä tanskalainen OK Pan Århus
Venloissa veivät voitot kotiin vie-
misiksi. Onnistumisen riemu nä§i
myös niiden kasvoilla, jotka olivat
kaveri- tai työporukkansa kanssa
tulleet osallistumaan ensimmäi-
seen suunnistustapahfumaansa ja
päässeet ainoaan tavoitteeseensa

- maaliin. Viestikapula siirtyi seu-
raavaksi Kuopiosta Paimioon, jos-
sa uusia elämyksiä tarjoaa Louna-
Jukola 2015.

Lisätietoa j a kuvamat eriaa-
li a : wwwj uk ola.c om/ 20 | 4

Tuomo Untinen:
Polut Korpelan tien - Antti
Antinpoika Pekkarisen jälkeläiset
Vuonna 2011 ilmestynyttä Tuomo Untisen kokoamaa ja kir-
joittamaa kirjaa "Polut Korpelan tien -Antti Antinpoika Pek-
karisen jälkeläiset" on mahdollista vielä tilata.
Se tapahtuu maksamalla 25 euroa seuran tilille. Jos tilauksia
tulee vähintään 20 kpl, kirjasta otetaan digitaalinen painos ja
kirjat postitetaan maksaneille postitse. Tilauksen yhteydessä
on maksun viestiosaan muistettava ehdottomasti kirjoittaa
nimi ja postitusosoite. tVlikäli tilauksia ei tule tarpeellinen
määrä, rahat palautetaan.

\
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Eräs ioulumuisto

Isäni Kalle oli syntynyt
Maaningalla 1907 nykyisin koti-
paikka on Siilinjärvea. Äitini Kert-
tu Pekkarinen os. Kämppi synt.
1916 Hirvensalmella. He olivat
tavanneet Etelä-Hämeessä Kärkö-
lässä 1938 ja heidät vihiuiin avio-
liittoon elokuussa 1939 juuri en-
nen talvisodan alkamista. Sodassa
isä olikin sitten noin viisi l.uotta.
Isosisko Kirsti synsi -41, veli Rei-
no -45 jaminä -46.

Sodan jälkeen asuimme
mm. Hongiston ja Savelan kar-
tanoissa. Isä oli tallimies ja äiti
karjakko. Äiti aloitti joulun val-
mistelut, lipeäkalan liottamisella.
Kuivattu kala ns. kapakala lai-
tettiin puusaaviin §lmään veteen.
Koir,utuhka ja lipeä keitettiin, kyl-
mä lipeä kaadettiin kalojen päälle.
Viikko annettiin olla lipeässä, sen
jälkeen kaadettiin lipeävesi pois.
Viikoksi laitettin vielä kylmään
veteen, joka vaihdettiin joka päivä.
Kala syötiin valkokastikkeen ja
mustapippurin kanssa.

Siivous tehtiin viikon aika-
na vähitellen. Jouluviikolla aiti lei-
poi j oulule ipää ja pullaa.Varsinai-
nen jouluruoka tehtiin juuri ennen
joulua. Laatikot kuuluivat joulu-
ruokaan, Perunalaatikko piti eh-
dottomasti olla imelletetty ja mak-
salaatikko syötiin voisulan kanssa.
Rosolli ilman silliä. Laatikot kun
oli paistettu, uuniin laitettiin kink-
ku, joka oli sodan jälkeisinä vuosi-

Esiliina, jonka kirjoittaja
sai talon emännältä jou-
lulahjaksi 1954.

na itse kasvatetusta siasta. Kinkku
kuomrtettiin ruiskuorella.

Aatto aamvna syötiin riisi-
puuroa ja rusinasoppaa. Syönnin
jälkeen isä lähti hakemaan joulu-
kuusta. Hän myös koristeli sen.
Koristeet oli hyvin yksinkertaisia
latv atäbti, lippunauha, hop e ap ap e -
risia käpyjä ja talikynttilöitä jotka
sidottiin kuuseen kiinni langalla.
Ruokapöydällä oli tädin kutoma
pellavaliina ja punainen puinen
kolmihaarainen kynttiläj alka. Puo-
leen päivään mennessä oli jou-
luvalmistelut tehty. Hiljennyttiin
kuuntelemaan radiosta joulurau-
han julistusta Turusta.

Illan suussa käytiin saunas-
sa yhdessä kartanon työntekij öiden
kanssa. Ensin naiset ja lapset sitten
miehet. Sillä aikaa joulupukki oli
tuonnut lahjat rappusille tai etei-
seen., Saunan jälkeen söimme jou-
luaterian. Ruokailun jälkeen saim-
me avata lahlat. Lahjat olivat hy-
vin vaatimaffomia, usein talonväen
antamia. Esimerkiksi tytöt saivat
esiliinat ja veli villasukat. Lapsille
oli paperipussissa pipari ja omena.
Makeisia emme saanneet.

Radiota kuunneltiin paljon
mm. taatan eli Frans Eemil Sillan-
pään Joulukertomusta. Joulupaiva-
nä puolenpäivän aikaan oli kutsut-
tu kaikki alustalaiset eli työntekijät
syömään kartanoon. Oli juhlallis-
ta ja jännittävää päästä kartanon
pääovesta hienoon saliin, jonne ei

päässyt kuin jouluna. Joulupöytä
oli katettu monenlaisilla herkuilla.

Joulupäivänä ei saannut
mennä §lään, eikä tavata leikki-
kavereita. Tapaninpäivänä sai leik-
kiä kavereiden kanssa. Laskimme
mäkeä isän tekemäIlä vesikelkalla,
johon mahtui kaikki lapset yhtäai-
kaa. Isä teki myös napakelkan lam-
men jäälle, siinä hän pyöritti mei-
tä. Hän teki meille erinlaisia pelejä
mm. arvuutuspeli eli lipeäkalan
selkärangan nikamia oli pujotettu
lankaan, arvuuttaja otti nyrkin si-
sään salaa jonkin verran nikamia
ja toisen piti arvata kuinka monta
siellä on. Vanginlukko (puusta ja
rautalangasta), ikiliikkuja (metal-
likuula ja hopeapaperia), sätkyt-
televä puu-ukko (puusta oli tehty
sirkuspellen näköinen ohut ukko ja
naruilla oli sidottu yhteys jalkoihin
ja käsiin). Narusta kun veti niin
ukko sät§tteli jalkoja ja käsiä.
Monenlaisia lautapelejä mm. myl-
lypeli. Jouluna isällä oli aikaa pe-
lata meidän lasten kanssa. Hän oli
kiinnostunut ja taitava tekemään
puusta kaikenlaista mm. mandolii-
nin jota hän sitten soitti ja lauloi.

Myöhemmin asuimme Sa-
velan kartanossa Hausjärvellä, hy-
vin lyhyen a1kaa. Siellä kartanon
tytär vei meidät autolla j ouluaamun
kirkkoon. Me lapset olimme ensin-
mäistä kertaa henkilöautossa. Olin
silloin noin 7-r,rrotias.

Nuutin päivänä joulukuusi
vietiin pois, siihen loppui joulun
aika. Muutamaa vuotta myöhem-
min asuimme Kärkölässä, isä vei
minut perinteiselle Tapaninpäivä-
ajelulle. Hevonen veti rekeä ja me
istuimme vällyjen alla. Meno oli
vauhdikasta, lumi vain pöllysi ja
aisakello soi. Se oli ikimuistoista
jalhanaa.

Lapsuuden joulut ovat o1-

leet aineellisesti hyvin vaatimat-
tomia, mutta onnellisia. Äidille oli
hyvin tärkeää, että koti oli puhdas
ja ruokaa sen veffan ettei nälkää
tarvinnut nähdä.

Lahdessa 9.2.2015
Seija Vainio os. Pekkarinen
Ki rsti Torkkel i os. Pekkari nen
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Lapsuuden iouluista nykyaikaan

Kerron tässä lapsuuden jou-
luistani Muuruveden pitäjän Nou-
sionmäen kylässä jossa synnyin
v 1944 maanviljelijäperheeseen.
Meitä lapsia oli kaikkiaan kuu-
si. Lisäksi aikaisempina vuosina
meillä oli myös piika ja tilapäisiä
renkejäkin ja sodan jälkeen siirto-
laisiakin.

Joulun aika alkoi tavallaan
siitä että isäni osti kirkonkylän
kauppaliikkeestä kuivattuj a kapa-
kaloja (turskaa) ison nipun. Tuo-
hon aikaan kauppojen sisällä oli
orsi jossa kapakalat yleensä roik-
kuivat. Ostoksen seuraava vaihe
olikin sitten meidän poikien har-
teilla (opitfua taitoa) ja se tapahtui
seuraavasti.

Itsenäisyyspäivänä, jou-
lukuun 6:s, kalat laitettiin kan-
gassäkkiin, säkinsuu suljettiin ja
säkki laitettiin korentoon kiinni.
Läheisen lammen jäähän hakat-
tiin avanto jonne säkki upotettiin.
Kalat saivat liota lammessa kaksi
viikkoa jonka jälkeen ne nostettiin
ylös. TäIlöin säkin sisältö olikin jo
painava ja kalat saaneet eri muo-
dot.
" Loppuliotuksen lipeässä

teki äitimme muuripadassa. Val-
miit kalat säilöttiin vasussa jään
ja lumen sekaan aittaan. Vanhem-
pani tekivat muutamaa päivää en-
nen joulua osasta kaloja paketteja

(paketeissa oli lisäksi muutakin)
joita me lapset saimme viedä naa-
pureille jotka eivät itse lipeäkalaa
valmistaneet. Itse saimme yleensä
ensimmäisen kerran maistaa li-
peäkalaa j ouluaattona aamupäivän
lounasruokana. Tuolloin ei ollut
jääkaappeja eikä pakastimia mutta
keskitalvet olivat kylmiä ja kalat
säilyivät aitassa josta niistä saim-
me aterioita noutaa pitkin talvea.

Jouluaattona poikien hom-
miin kuului myös joulukuusen ha-
keminen metsästä. Yleensä se kävi
niin että katselimme ensimmäisen
kelvollisen kuusen ja sen jälkeen
teimme pitkän lenkin löytämättä
parempaa kuusta ja palailimme
jälkiämme ottamaan sen ensim-
mäisen joulupuuksi. Tuvassa sit-
terl sulatimme ja koristelimme
kuusen varsin vähillä koristeilla.
Alkuvuosina muistan että kynttilät
kiinnitettiin ohuella narulla oksiin
ja niitä poltettaessa sai olla varuil-
laan ettei kuusi syttynyt palamaan.

Maalaistalossa eläimiäkin
muistettiin jouluna ylimääräisillä
eines-annoksilla.

Iltalypsyn jälkeen oli sitten
vuorossa jouluateria jonka pää-
osassa oli tietenkin kinkku.

Sika oli teurastettu jo aiem-
min syksylla ja sen lihat ja joulu-
kinkku oli säilötty suolassa aittaan.
Kinkk-u oli paistettu edellisenä

Teksti ja kuva
Lauri T. Pekkarinen, Kerava

yönä leivinuunissa. Joulupöydässä
oli laatikoita ja paistia sekä rosol-
lia johon äitimme laittoi sekaan sil-
liä , josta me lapset ei erityisemmin
välitetty. Jälkiruokana oli sitten rii-
sipuuroa j a sekahedelmäsoppaa.

Ruokailun jälkeen sitten
sy§rtettiin kuuseen kynttilät, lau-
lettiin joululauluja ja odoteltiin pu-
kin saapumista. Yleensä isällä taisi
olla tuolloin talliin asiaa. Sittenhän
se pukki tuli vanhassa, väärinpäin
käänn etyssä lammasnahkaturkissa
ja toi lahjoj a.Lahlat saattoivat olla
jotain vaatteita, hedelmiä, joskus
sukset tai jotain muuta mutta kui-
tenkin aka vaatimattomia nyky-
ajan "yltä§lläisyyteen" verrattu-
na. Mutta ffiyväisiä oltiin vähiin-
kin eikä osaffu vaatiakaan muuta.
Joulun tunnelma oli taydellinen.

Uskoni joulupukkiin hiipui
kyllä jo aika varhaisessa vaiheessa
kun satuin löytämään talon vintiltä
joulupukin naamarin.

Pukin käynnin jälkeen oli-
kin sitten jo kiire nukkumaan niil-
1ä, jotka pääsivät aamulla aikaisin
lähtemään hevosella joulukirk-
koon. Koska rekeen ei mahtunut
koko perhe niin muistini mukaan
minä olin kirkkovuorossa vain pari
kertaa. Herätys tapahtui aikaisin ja
lähtö jo klo 5 jälkeen. Muuruveden
kirkolle oli matkaa noin 7 kilomet-
iä ja joulukirkko alkoi jo klo 7.
Reessä oli lampimät vällytjoiden
alle oli kiva mennä huppeluksiin ja
kuunnella jalaksien narinaa pak-
kaslumella. Kirkon sivupihalla,
nykyisen seurakuntatalon paik-
keilla oli hevosten kiinnitystä var-
ten y aakatasossa olevat puiset puo-
mit johon toisten hevosten viereen
hevosemme kiinnitettiin. Puomista
jäi mieleen että se oli täynnä koloja
joita hevoset purivat isäntiään odo-
tellessa, vaikkakin niiden eteen oli
anneffu reestä myös heiniä.

Kirkko oli aina jouluna
täynnä pitäjäläisiä ja rovasti Ran-
tanen hoiti tehtävänsä niin tunnol-
lisesti ja pitkään että kyllä siinä
pieni mies ehti pitkästyä moneen
kertaan. Kirkossa paloi paljon
kynttilöitä ja lämpöä antoivat sei-

Jatkuu sivulla 16 »



PM 15

Kevätterveiset M innesotasta

llmi Erkintytär Tainion poika Adrian Niemi s. 1949 ja lVlela-
nie KananenlWoodworth s. 1948. Kuva otettu elokuussa
201 4, Gil bert, fVlinnesota.

Kellokosket n. 1930: vasemmalta Arto, Väinö (Wayne),
Theodore (Ted), pappa luho, Eileen Salmrnen Saiman ty-
tär), Saima, Hilda Pekkarinen/Kellokoskt, Elmer

Adrian Niemi on lähettänyt toukokuussa 2015
Marja-Liisa Pekkarisen välityksella kuvia Pekkaris-
ten4Kellokoskien jälkeläisistä. Kyseessä on Hilda Ma-
ria Heikintytär Pekkarinen, (Pekkarinen kirja IV sir.u
48 no. 1.2.4.5.4.5.) Kuvat on lainannut kohta 94 r,uo-
tias Eileen Kukson (Kukkonen).

vera Korpela Luha abrahaminP

1 BB5-1 974

I

I

&&§ *&

Hilda Pekkarinen/
Kellokoski 1877-1945

Erkki Tainio
1 BB5-7 957

I

1 879-1 961

r&l

Neljä sukupolvea: isoäiti Saima, äiti Eileen ja tytär Diane
sylissä, isoisä Juho Kellokoski. Kuva huhtikuun 24. 1956.

Kuva otettu n. 1920 luultavasti Kellokosken pihalla, Em-
barrass, l\/l i nnesota.

Kellokosken perhe kuvattuna n.1932 tytär Laimin hauta-
jaisissa. Takarivissä vasemmalta pojat Tauno, Arttu, Elmer;
Arvo, Väinö ja luho ja eturivissä vasemmalta Saima (Sal-
minen), Hilda Pekkarinen/Kellokoski, (äiti) ja isä luho Kel-
lokoski.

Takana Eileenin lapset Diane ja Dean, edessä Eileen, Sai-
ma ja Urho Salminen, Eileenin puoliso Bernhart Kukson
(ent. Kukkonen). Kuva Saiman ja Urhon S)-vuotishääjuh-
lista kesäkuussa 1 969 Kellokosken pihamaalla, Embarrass,
[Vlinnesota.
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31.L2.2O14 Arvio 2015
VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Kirjamyynti
Postimaksut
Su kuristeilytulot

120,00

00
LL 243,20

Kulut
Tietojärj. ylläpito
Posti ku I ut
Kokouskulut
Pankkikulut
Sukuristeily
Vuokrat
Varaston vuokra
Kirjanpito ja varaston vuokra
H rrom ionosoitukset
Muut kulut

Kulut yhteensä L5 289,02 1 920,00

185,60
15,60

7L 042

VARAINHANKINTA
Tuotot
Jäsenmaksutulot
Sukulehden tulot
Arpaja iset/ta lkoot
Sukupaitamyynti
Muut myyntitulot
Sukuviirit
Tulot yhteensä

KULUT
Sukulehden painatus
Sukupaitakulut

Kulut yhteensä

TULOT
MENOT

Alijäämä/ylijäämä
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nustoilla olevat, mustat pyöreät
ja korkeat rautakaminat. Kun ju-
malanpalvelus loppui päivä oli jo
valjennut ja kotimatka alkoi. Joil-
lakin hevosmiehillä oli niin kiire
paluumatkalla että he ajoivat kuin
kilpailuissa ohitellen muita.

Joskus 1980 luvulla omien
lasteni koulun vanhempain-illassa
opettaja kehoitti nostamaan käden
ylös niiden, j otka ovat päässeet kul-
kemaan hevosella joulukirkkoon.

375 00

3 683,80 4 100,00

14 927,OO 4 220,AA
16 316,87 3 120,00
-t e89,87 1 1OO,OO

Sukuseura Pekkarisen
kotisivut:

www.sukuseurapekkari nen.f i

kotisivuilla on myös
ohjeet sukuseuraan liitty-

miseksi
ja sähköpostiosoite:
sukuseura.pekkari nen@

gmail.com

Koska hän on myös toisen
su\.un ainokainen on perinteeksi
muodostunut viettää kahden su\.un
yhteinen jouluaattoilta. Eli sovim-
me etukäteen kuka mitäkin jou-
lupöytään tekee ja tuo. Lipeäkala
on ainut joka pöydäs(ä puuttuu.
Rosollista tykkäämme, mutta sillit
syödään erikseen.

Verrattuna omiin lapsuu-
denjouluihini on joulun tunnelma
aina sama, sitä odotetaan, siitä
nautitaan ja sille herkistytään ihan
niin kuin ennenkin.

0,00
390,40
458,50

99,36
t3 776,00

83,26
0,00

392,50
89,00

2148,00
326,0O
143,00
223,80
468,00

120,00
400,00
600,00
100,00

120,00
130,00
250,00
100,00
100 0

2 000,00
300,00

800,00
1 000,00

976,80 900,00
51,05 300,00

L O27 $5 1 200,00

Käsiä nousi vain 2, eli opettajan
ja minun. Luulempa tämän olevan
jo melko harvinaisen kokemuksen
tänä päivänä.

Joulut ovat seuranneet.toi-
siaan noista ajoista ja muuttuneet
sen mukaan keiden kanssa aattoa
on vietetty. Vaimoni Oilin kanssa
olemme olleet yhdessä 48 joulua
ja omat lapsemme ovat olleet aina
kuvioissa mukana. Nykyiset jou-
lumme rakentuvat ainoan lapsen-
lapsemme 8 vuotiaan Jooa-pojan
ympärille.


