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Kesä h e ltee I I ä ka nsi k uva ksi
va sukukokouksemme

uuta. Ennen miksei
illa on oiva

sä on kellotorni, n myos
näköalatornina. Pauli vain 35-
na vuonna 1935. Siitä huolimatta hän ehti vaikuttaa suo-
m a I a i see n a rkkitehtu u ri k u lttu u ri i n m e rki ttävä t t ä ta va I I a.

Ehkä juuri tässä kirkon edustalla voimme ottaa perin-
tersen ryhmäkuvamme seuraavan lehden kansikuvåksi.
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Sukuneuvosto

Sukuseura Pekkarinen ry:n iäsenlehti nro 26
Painos 350 kPl
llmestyy: kerran vuodessa kesäkuussa

Jäsenmaksu: 10 euroa
Vapaaehtoinen
lehtimaksu: min. 2 euroa

Tili-nro: SP OPtia 460021-291386

IBAN Ft71 46AA2120 0913 86

Toimitus: Sukuneuvosto

Päätoimittaja: Kari Lajaste

åä[",[T:':il*l? "'
p. 050 050 0050
kari.lajaste@gmai 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 3O.7 .2015 Pi ispalassa
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 20 1 3 käyttÖÖnotettu Piispanhattu tarjoaa nykyaikaiset

kokoustilat, jossa toiminnallisuus on enemmän kuin sallittua. Rakennuksesta

löytyy myös lukuisia ryhmätyötiloja sekä aulatiloja vapaaseen.työskentelyyn'

14öitut kokouksessa-voidaån tuoda aulan keittiö- ja ruokailutilaan, jolloin

työskentely iatkuu tiloissa keskeytyksettä. Vesi- ja jääliikuntatila PiiSpa tar-
jåaa puittået iopa t40 hengelle- tVuita tiloia kokoontumiseen ia ideointiin

löytyy ympäri aluetta.

Yhteystiedot: Kurssitie 40, 43300 Kannonkoski, puh. 0207 694 300, piispala@

piispala.fi. Yöpymistä varten on hyvä varata huone etukäteen.
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Tervetu loa I uonnonkauni i I le
Kannonkoskelle!

Vuonna 1934 perustettu
Kannonkoski on Suomen nuorin
maalaiskunta, joka sijaitsee luon-
nonkauniissa pohjoisessa Keski-
Suomessa, sata kilometriä Jyväs-

§lästä pohj oiseen. Kannonkosken
kirkonkylän taajama sijoittuu kol-
men järven; Kivijärven, Syväjär-
ven ja Pudasjärven ympäröimälle
kannakselle. Kannonkoski tunne-
taankin kauniista järvimaisemista
ja puhtaasta luonnosta.

Noin 1400 asukkaan kun-
nan asukasluku moninkertaistuu
kesäisin loma-asukkaiden saapu-
essa mökeilleen. Loma-asutus on-
kin kasvanut merkittävästi vuosien
varrella, ja loma-asunnoilla vie-
tetään yhä enemmän aikaa myös
muulloin kuin kesäaikaan.

Kannonkoskella arvoste-
taan yhteis ty ötä, ynttäjyyttä, luon-
toa ja viihtyvyyttä. Palvelutuo-
tannossa pieni kunta tekee tiivistä
yhteistyötä naapurikuntien ja koko
seutukunnan kanssa. Muun muas-
sa sosiaali- ja terveyspalvelut on
tuotettu yhteisesti viiden kunnan
omistaman peruspalveluliikelaitos
Saarikan alulla jo vuodesta 2009
alkaen, joten sote-uudistusta on
alueella harjoitettu jo pitkään.

Laadukasta päivähoitoa tar-
jotaan päiväkoti Nappulassa, joka
on vasta muuttanut samoihin tiloi-
hin esi- ja perusopetuksen koulun

kanssa. Vuonna 2012 valmistunut
moderni koulu taqoaa nyt eheän
kasr,un ja oppimisen polun kaikille
Kannonkosken lapsille varhaiskas-
vatuksesta asti aina peruskoulun
loppuun saakka.

Aktiivinen ja erittäin moni-
puolinen kirjasto lairraa kirjojen li-
säksi myös mm. liikuntavälineitä j a
taqoaa ilmaisia elokuvanäytdksiä
pienessä teatterissaan. Kesäkuun
alusta alkaen se palvelee myös
omatoimisia kirjaston käyttäjlä,
jotka pääsevät kirjastoon omalla
kirjastokortillaan kello 71l väh-
senä aikana milloin vain.

Moni tuntee Kannonkos-
ken parhaiten Piispalasta, suosi-
tusta luonto-, liikunta- ja nuoriso-
keskuksesta. Se on sukujuhlankin
kokoontumispaikkamme tänä ke-
sänäl Piispala on valtakunnallinen
nuorisokeskus, joten se palvelee
erityisesti lapsia, nuoria sekä hei-
dän kanssaan toimivia, mutta myös
muita asiakasryhmiä. Leirikoulu-
keskuksena Piispala on Suomen
suosituin, ja siellä treenaavat Suo-
men Jääkiekkoliiton junnuleireillä
monet tulevaisuuden kurrit ja se-
länteet.

Piispalan erinomaiset lii-
kunta- ja harrastetilat, luonnonlä-
heinen sijainti ja asiakasystäväl-
liset hinnat luovat leirikouluille,
leireille, koulutuspäiville ja hyvin-

vointilomille erinomaiset puitteet.
Pekkaristen sukujuhlaväki pääsee
tutustumaan ohjelmaan leikkimie-
lisen kisailun lomassa ja majoir
tumaan joko mökeissä tai rivitalo-
huoneissa.

Monet, erityisesti ulko-
maiset vieraat ovat kiinnostunei-
ta tutustumaan Kannonkosken
kirkkoon. Kirkko on tunnettu sen
puhdaslinj aisesta funtionalistises-
ta arkkitehtuuristaan. Kirkon ovat
suunnitelleet arkkitehtipariskunta
Pauli ja Märta Blomstedt. Vuonna
1938 valmistuneen kirkon alttari-
taulun korvaa taiteilija Hannes Au-
tereen puusta veistämä krusifiksi
Jeesus ristillä.

Kannonkosken seurakun-
nan historiaan llinyy myös Vala-
mon luostari. Talvisodan alettua
vr.ronna 1939 Yalamon luostarin
asukkaat evakuoitiin Keski-Suo-
meen Kannonkoskelle. Moni van-
hoista ja sairaista munkeista ehti
kuolla ennen asettumista Heinäve-
delle uuteen Valamoon. Kannon-
kosken kirkkomaalla onkin oma
alueensa, johon on haudatta 27
vanhan Valamon evakkcimunkkia
ja kaksi nunnaa.

Pieni, mutta aktiivinen
Kannonkoski tarjoaa monipuoli-
sen ja turvallisen ympäristön elää,
yrittää ja hanastaa. Olet meille
lämpimästi tervetullut!

i
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Sukuseura Pekkarinen ry
on perustettu Kuopiossa vuonna
1979. Nyt menossa on seuramme
37. toimintar,uosi. Helsinkiläinen
professori emerita Maija Pekkari-
nen, seuramme vanhin perustaja-
jäsen, täyttt 20.5.2016 kunnioitet-
tavat 101 vuotta. Hänelle vietiin
sukuseuran tervehdys em. päivänä
Palvelukoti Wilhelmiinaan. Maija
Pekkarinen on tyytyväinen hyvään
hoitoon, voi turvallisessa paikassa

Jr hyvin ja lähettäa suvun jäsenille
n terveiset.

Tervehdyksen sukuseura-' laisille Lähettää myös sukuseuran
kunniajäsen fil.tri Lauri Pekka-
rinen. Hän on tehnyt suuren työn
sukututkimuksen parissa ja ollut
ki{oittamassa Pekkaristen suku-

Puheenjohtaian palsta
kirjoja III ja IV sekä teoksen, li-
säyksiä Pekkaristen sukukirjojen
I-IV tietoihin.

Sukuseuran tarkoitus on
koota tietoja su\un jäsenistä, y11ä-

pitää yhteyffä suvun eri haarojen
välillä ja järjestää sukukokouksia
ja -juhlia, nykyisin kahden vuo-
den välein. Seuraamme kuuluvat
kaikki maamme Pekkarissukuiset
sukuhaarat. Niissä yhdistyvät niin
Pohj ois-S avosta, Keski- Suomesta,
kuin Pohj ois-Karj alastakin tulevat
sukuhaarat. Näiltä alueilta Pekka-
riset ovat pääsääntöisesti lahtöisin.
Ensimmäiset tiedot Pekkarisista
ovat jo 1500-lulun loppupuolelta.

Seuraan voivat liittya kaik-
ki isän tai äidin puolelta Pekkari-
sesta polveutuvat, sekä ne henki-
löt, jotka ovat olleet naimisissa
Pekkarisesta polveutuvan kanssa.
Siitä vaan jäseniä hankkimaan.

Sukututkimusta on päivittä-
nyt Seppo Pekkarinen. Hän on teh-
nyt suuren työn siirtämällä suku-
kirjoista henkilöiden tiedot suku-
seuramme internet-sir,rri11e. Osoit-
takaa Sepolle kysymykset, jotka
koskevat suvun eri sukuhaarojen
tai henkilöiden tietoja. Sukukirjat
ovat myynnissä jatkossakin. Niita
saa tllata Ma{ a-Lii s a Pekkari selta.

Pekkarinen jäsenlehti il-
mestyy vuosittain ja postitetaan
kaikille jäsenille. Siihen toivotaan
tarinoita, kuvia ja juttuideoita su-
vun jäseniltä. Lehden "henkilö-
uutisiin" voivat jäsenet ilmoittaa
omien sukulaistensa perheuutisia.

Sukuneuvosto hoitaa su-
kuseuran käytännön asioita, su-
kukokouksien järjestelyt, lehden
toimituksen, talous- ja jäsenasiat,

sukukirjojen ja muiden tuotteiden
myynnin jne. Sukuneuvoston jä-
senten yhteystiedot ovat lehdessä
ja sukuseura Pekkarisen internet-
sivuilla. Neuvosto kokoontui
viimeksi Jyväskylässä 9.4.2016
hotelli Alexandran tiloissa. Ko-
kouksessa hyväksyttiin tilit 2015,
toimintakertomus 2015, toimin-
tasuunnitelma 20161017 ja ta-
lousarvio 2016-2Afi. Kokouk-
sessa valittl]m 2016-2017 entiset
toimihenkilot. Valmisteltiin kesän
2016 sukukokouksen ohjelmaa.
Sääntömääräinen luosikokous ja
sukupäiväthän ovat 30.-31.7 .2016
Kannonkosken Piispalassa.

Tervetuloa Kannonkoskelle ja liit-
tymään sukuseuran j äseniksi !

Helsingissä 25. toukokuuta 2016.

Jouko Pekkarinen
puheenjohtaja

Tilaa seuran T-paita
jaltai isännänviiri

Pikeepaidan hinta on 20 9kpl + todelliset
postikulut. Sukutapahtumassa noudettuna ei tu-
le postikuluja

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

Koot: 5. tvl, L, XL, XXL ja XXXL
Lasten koot 128 cm ja 140 cm, väreinä punai-

nen ja royal sininen (tilauksesta myös muut värit).

Tilaukset tt/arkulta puh. 040 735 2630 tai
markku. pekk@g mail.com

lsännänviiri on kooltaan: yläosan leveys 40
cm ja pituus 4 m. Viirin voi tilata maksamalla 65
euroa seuran tilille jolloin se saapuu postitse peril-
le. Sukukokouksessa ostettuna ei tule postikuluja
(5 eu0. Tilinro on Fl71 4600 2120 0913 86 ja
postioso ite viesti kenttää n. Vai kka pa la hja ksi.
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Ministeri Pentti Pekkarisen surmanluisu lumisohjossa

Vi ereisessä kuvassa mi nisteri Pekkari-
sen ohjaama auto on vasemmanpuo-
leinen. Kuvat ja teksti osittain Savon
Sanomista 21.1.1975.

Pentti August Pekkarinen
(synt. 20. syyskuuta l9l7 Maa-
ningassa k. 20. tammikuuta 1975
Kuopiossa) oli pohjoissavolainen
maanviljelijä ja Maalaisliitto/Kes-
kustapuolueen kansanedustaja ja
ministeri.

Pekkarisen vanhemmat oli-
vat torppari Kalle Pekkarinen ja
Helmi Johanna Huuskonen. Hän
kävi kansakoulun ja sen jälkeen
suoritti 1937 maamieskoulun ja
L940 maamiesopiston. Pekka-
rinen toimi maatalousneuvoja-
na Kiuruvedellä 1939, Kuopion

maanviljelysseuran alueneuvoja-
na Vehmersalmella L944-1945 ja
maatalousneuvoj ana Leppävirralla
1945-1948. Hän oli maanviljeli-
jänä Leppävirralla 1946-1975 ja
toimi myös Leppävirran kunnan
asutuskassanhoitajana ja asutus-
neuvojana 195l-1962.

Pekkarinen oli Maalaislii-
ton kansanedustajana 1958-1965
ja keskustan kansanedustajara
1965-1974. Hän edusti r,.uoteen
1961 saakka Kuopion läänin län-
tistä vaalipiiriä sen jälkeen Kuo-
pion läänin vaalipiiriä. Pekkarinen

oli II sosiaali- ja terveysministeri
Sorsan I hallituksessa 1972-1975.
ja ehti toimia virassaan 869 päivää.
Hän toimi presidentin valitsij amie-
henä vuosien 1956, 1962 ja 1968
presidentinvaaleissa. Kunnallispo-
litiikassa Pekkarinen oli mukana
Leppävirran kunnanvaltuuston pu-
heenjohtajana.

Pekkarinen kuoli liiken-
neonnettomuudessa tammikuussa
1975 kesken ministeri- ja kansan-
edustajakautensa. Hänen tilalleen
ministeriksi tuli Reino Karpola ja
kansanedustajaksi Toivo Yläj ärvi.

Punatulkku nimeltään Tipi
Viipurissa noin 20-luvul-

la Emil-pappani löysi perheensä
kotitalon pihasta punatulkun, joka
oli satuttanut siipensä. Ehkä se oli
lentänyt päin ikkunaa. Pappa oli
tuonut linnun sisälle ja sille oli
laitettu oma pesäpaikka huoneen
nurkkaan. Pappa oli laittanut sei-
nään pari pienaa, jotta lintu voisi
harjoittaa hyppyjä ja voisi jossain
vaiheessa lähteä lentoon omiensa
joukkoon. Tipiksi nimetty puna-
tulkku oppi tuntemaan nimen-
sä. Jos lintu oli näkymättömissä,

Eeva Koskinen

mummoni saattoi huudella "missä
Tipi on" ja Tipi kiiruhti takaisin
omaan nurkkaansa. Vähän voi-
mistuneena Tipi katseli ikkunasta,
kun Kangasrannan lapset laskivat
mäkeä. Lapset huomasivat Tipin
ja huutelivat ikkunan takana, että
"katsokaa ikkunassa on papukai-
ja". Emil-pappa vei Tipin käsivar-
rellaanjonkin ajan kuluttua ulos.
Tipi ei lähtenyt omille teilleen.
Vasta viikkoa myöhemmin Tipi sai
ilmaa siipiensä alle ja teki kunnia-
kierroksen ja lensi pois.

Emil-pappa oli Räsälän
Lammin talon Katri Pekkarisen
poika ja osoite Viipurissa oli Talvi-
katu 6, Kangasranta.
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Päätoimittajalta
Tämä lehden numero on yhdeksäs
värillinen tässå muodossaa toimitettu
Pekkaristen sukulehti. Kun teen kym-
menennettä lehteä, toivon että saan
apurikseni uuden tuoreen toimittajan
kaverikseni jotta voisin sen jälkeen
siirtyä vaikkapa vaan tekniseksi apu-
laiseksi. Yleensä pari-kolme vuotta
on aika, jonka jälkeen ei enää synny
mitään uutta ideaa mikä koskee esim.
ulkoasua. Aiheet ja kirjoitukset ovat
tulleet sukuseuralaisilta eikä niitä voi
keksiä. Kaikki kirjoitukset ovat olleet
tervetulleita ja vålttämättömiå, suur-
kiitos niistä.
Yhtenä tai toisena vaihtoehtona voi-
taisiin ajatella, että lehti korvattaisi
suljetulla Facebookilla, johon suku-
seuralaiset voisivat toimittaa ja kir-
joittaa juttuja tai esityksiä kuvineen
päivineen. Se olisi omalle ryhmälle sa-
lasanalla avautuva ympäristö. 5e olisi
ajankohtainen ja tiedotukset olisivat
saman tien jäsenistöllä luettavissa ja
katsottavissa. Samalla säästyisi seuran
varoja toista tuhatta euroa vuodessa
ja paljon usean henkilön työtä. Toi-
vottavasti voimme jatkaa keskustelua
aiheesta sukukokouksessa. Tämäkin
ratkaisu vaatisi jonkun nimetyn vetä-
jän. Facebookissa asioiminenhan on
nykyään kuitenkin niin yleistä ja joka-
päiväistä monelle.
Jotain outoa tapahtui viime vuoden
lehdessä Adrian Niemen jutussa ol-
leille kuville painoon mennessä. Vaik-
ka alkuperäiset olivatkin huonohkoja
paperikopioita, ei ne kuitenkaan ol-
leet niin huonoja. Liekö jäänyt väärä
linkki päälle! Sivulla 12 on muutaman
kuvan uusinta.
Viime vuonna juhannuksen alla kävi-
jämäärä kotisivuillamme vuodessa oli
n.1.600ja nyt kesäkuun alussa laskuri
näyttää vuosivierailujen määräksi n.
500 kävijää våhemmån.

Toivotan aurinkoista kesää ja runsas-
ta osanottoa sukujuhlillemme.

Viestintäviraston rekisteröimä
kotisivuosoitteemme on uusit-
tava vi i meistään 8.6.201 8.

Kunniajäsenet:

Lauri Pekkarinen
Tinatie 2 A 5
00440 Helsinki
09-s62 4146

Su ku neuvoston yhteysti ed ot

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

Puheenjohtaja:
Jouko Pekkarinen
Leivosentie 6
00730 Helsinki
050 557 9879
jou ko. pekkari nen@sau nalahti.f i

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

Sihteeri:
Jouni Pekkarinen
Luoderannankatu 23 A
70840 Kuopio
044713 2520
jou ni. pekkari nen@saaastopankki.f i

Taloudenhoitaja:
Marja-Li isa Pekkarinen
Tervassalontie 229
71310 Vehmersalmi
040 573 4268
ma rja I iisa.pekkari nen@nic.fi

Jäsenet:
Raija-Liisa Flink
llonantie 1

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

Päätoimittaja
Kari Lajaste
Jakokunnantie 13 C

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

Hanna-Kaisa Pekkarinen
Järvitie 11 B 5
43300 Kannonkoski
050 553 3098
ha n na.pekkarinen@vokotus.f i

Olavi Pekkarinen
Saharisentie 15 C 5

40270 Palokka
0400 402 1 10

Heino Pekkarinen
Mesikämmenentie 23
37860 Kärjenniemi
0400 633 664
heinopekkarinen@g ma i l.com

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

Olavi Pekkarinen
Saharisentie 15 C 5
40270 Palokka
0400 402 110
pekka ri nen.olavi@el isanet.fi

Paavo Pekkarinen
Leenantie 3

43900 Kinnula
0400 947 981
paavo.pekkari nen@hotmai Lcom

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

Kotisivut
Anneli Ceder
Maininkitie 2 A 6
02320 Espoo
044 y0 1724
nunnu.ceder@gmai l.com

Helge
Pekkarinen
(t 10.3.2009)
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Pentti Pekkarinen
Riihipellontie 14
77700 Rautalampi
050 357 6928
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Entisajan laiv liikenteestä

alussa seurasi toinen laiva, Hei-
nävesi IV, jonka nimi muutettiin
Pieksänkoskeksi sen määränpään
mukaan. Tämä oli kaksikerroksi-
nen, suurempi ja kapeampi laiva.
Kapeutensa ja korkeutensa vuok-
si se oli kovin heiluvainen. Siinä
tuntui aivan kuin olisi ollut tynny-
rin päällä vesillä. Laivan ruumaan
pantiin myöhemmin kiviä, jotta
siitä saatiin vakaampi. Jos kannel-
la oli paljon matkustajia jatavaraa,
laiva rötkötti jommallekummalle
puolelle vähän kallellaan.

Laivan reitillä oli kapeita
kohtia. Yksi kapeikko oli Piek-
sänkoskelle mentäessä noin ki-
lometrin pituinen Hanhisalmi.
Sellaisesta kapeikosta läpi meno
oli melkoinen kokemus. Sankka
ruovikko hipoi molemmin puolin
laivan kylkiä. Tuntui, että laivasta
olisi voinut hypätä kuivin jaloin
rannalle. Kuivina syksyinä vettä
oli salmessa niin vähän, että kivet
kalahtelivat pohjaan. Silloin sal- ,,

Entisajan laivaliikenteestä
kotiseudullani pohjautuu enim-
mäkseen isäni Lassi Kusti Pekka-
risen ( 1 9 1 3 -2009) kertomuksiin.

Sisävesilaivaliikenne oli
1800-1ur,un lopulta 1900-luvun
alkupuolelle vilkasta. Kuopion lä-
hellä Kallavedella ja kotijärvellä
Juurusvedelläkin kulki vilkkaim-
paan aikaan useita höyrylaivoja.

Varhaisimmat muistot isäl-
läni olivat 3-S-vuotiaasta asti Rus-
ko-laivasta. Rusko kulki Kuopio
-Pieksänkoski-reittia. Isäni koti
Rouhiala oli tämän reitin varrella.
Laivan kapteenina oli Aaro Savo-
lainen, joka asui Rouhialan lähel-
1ä. IsäIläni oli erityisiä muistoja
Ruskon konehuoneesta. Ihmiset
isfuivat konehuoneen peltiseini-
en vierellä olevilla puupenkeillä.
Keskellä huonetta oli kunnioitus-
ta herättävä vihreä höyrykone. Se
syt§tti, pihisi ja puhisi ikään kuin
innosta, että näin sitä mennään.
Koneen komeasti kiiltävät män-

Lokki4aiva Lappalan laiturissa.
Lassi Pekkarisen

nänvarret liikkuivat edestakaisin
ristiin rastiin. Niiden liike muis-
tutti äidin käsivarsien veuhtomista
leipätaikinan alustuksessa. Siinäpä
oli pikkunassikalle ihmeteltävää.

Konehuoneessa oli rasvan
tuoksua ja höyryn haikua. Muisti-
kuva tuoksusta oli jopa miellyttävä
verraffuna myöhempien kulkuneu-
vojen dieselin katkuun. Konemes-
tari Iivarinen kulki usein koneen
ympäri trasselitukko kädessään.
Hän hiveli trasselilla koneen liik-
kuvia vekottimia ja huolehti, että
niissä oli aina tarpeeksi rasvaa.

Laiva yöpyi joskus Rou-
hialan-Ha{un laiturissa, jos se ei
jostakin syystä voinut jatkaa mat-
kaa Pieksänkoskelle asti. Isä muis-
taa, että miehillä oli gramofoni,
jota he soittivat Rouhialan tuvassa
ajankuluksi. Se oli puusta tehty
kummallinen laite, jossa oli puu-
torvi. Hänestä oli ihmeellistä, että
siitä vekottimesta lähti ääni.

Ruskon jälkeen 1 920-luvun

Atlarketta
Pekkarinen-Kouki
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messa ei voitu jatkaa liikennettä.

Toinen, lyhyempi kapeikko
oli Kortejoki (Kortesalmi) Kuopi-
on lahella. Kerran kaupungista tul-
lessa Pieksänkoski jäi Kortejoessa
kiinni ruoppauksen apuna kaytef
tyyn sinkkivaijeriin ja sukeltajien
piti irrottaa vaijeri potkurista. Toi-
sen kerran, kaupunkiin menness
ä, oltiin tulossa melko kovaa vauh-
tia Kortejoen laituriin. Kippari
Taavetti Pitkänen huusi yläkannel-
ta ruotelin luota komentotorvesta
alas masinistille: "Täydeltä takai-
sin!" Laiva lähtikin jonkin vian
vuoksi lujaa vauhtia eteenpäin lai-
turin ohi vinottain kohti rantatör-
mää. Jumps, keula tömähti penk-
kaan ja nousi ylös. Isästä tuntui,
että laiva kaatuu siinä sekunnissa.
Se kallistui ensin toiselle puolelle,
ja sitten kallistuminen toiselle puo-
lelle irrotti sen penkasta. Se heilui
vielä muutamia kertoja puolelta
toiselle. Huh, olipa se hetki! Isä
oli ns. ruokasalissa. Astioita tippui

- pöydiltä, ja pelkoa lisäsi vielä se,

että ruokasalin liukuovi paiskautui
kiinni hänen edessään.

- Isä muistaa yhden vakavan
tilanteen Kuopion satamassa lrron-
na 1929. Siellä mietittiin pystyykö
Pieksänkoskj lähtemään myrs-

§yn. Vaikka muut laivat eivät
lähteneet, Pieksänkoski irrottau-
tui kuitenkin laiturista ja suuntasi
kohti korkeaa aallokkoa.Laiva oli
suorituskyv yhaan kuitenkin monia
parempi. Isä ei ole ollut pahim-
pia poikia pelkäämään, mutta sil-

Pieksänkoski-laiva. Lassi Pekkarinen on kuvannut lvlalkinsaaresta käsin Rou-

hialan läheltä kulkevan laivan. Rouhialan pihapiiri ia laivalaituri iäävät kuvan

vasemman laida n ulkopuolel le.

1ä reissulla hän taisi pelätä.Illalla
radiosta kuultiin, että höyrylaiva
Kuru oli hukkunut myrskyssä Nä-
sijärvellä.

Maalaiset veivät laivassa
mm. tinkimaitoa, piimää, voita ja
kaloja kaupunkilaisille. Laivan
kansi melkein täyttyi maitokan-
nuista j a -saaveista, piimäpurkeista
ja voivakoista. Rouhialassa Lassin
äiti Anna Karoliina Pekkarinen (s.

1878, o.s. Pasanen) oli hyvä voin-
valmistaja, se voi teki hyvin kaup-
pansa Kuopiossa. Matkustajia kul-
ki laivassa erityisesti lauantaina.
Isänikin oli jo varttunut niin, että
hänellä oli joka lauantainen voin-
vientimatka kaupunkiin. Hytit oli-
vat täynnä, varsinkin peräkannen
alla oleva miesten salonki Roihala.
Siellä tunnelma oli jotenkin roilaa-

va, miehet iskivät juttua, pelasivat
korffia tupakoiden ja joskus sen

ajan monopolia nauttien.
Juurusveden pohjoisosaan

kulki 1920-lur.ulla useita laivo-
ja. Määränpäitä oli Kasurila (Sii-
lijänrvi), Kuuslahti, Pajulahti,
Mustalahti ja Pieksänksoki. Kos-
ka Pieksänkoski-1aivalla oli usein
vaikeuksia päästä vähävetisestä
Hanhisalmesta läpi, tuli 1920-1u-

l.un puolivälissä Pieksänkoskelle
ulottuvaan liikenteesen mataiam-
pirakenteinen Kalervo. Se kulki
Siilinjärven puoleista rantaa Ui-
tonsalmeen ja sielta Hanhisalmen
kautta Pieksänkoskelle. Pieksän-
koski-laiva siirtyi pohjoisosassa
kulkemaan Uitonsalmen kautta
Pajulahteen. Muita Juurusveden
pohjoisosaan kulkevia laivoja oli
mm. Neiti ja Jänisjärvi. Rouhialan
Harjulla oli 1930-lui,u11a kaksi
laituria (toinen yhtion ja toinen
yksityisen) ja koLme laivaa kulki
siitä. Kun useita laivoja liikennöi,
matkustajista o1i kovaa kilpailua.
Matkat olivat halpoja, ja joku laiva
vielä alensi pitkänmatkan lippuja
lyhyen matkan hintoja halvem-
maksi. Tällainen tilanne ei voinut
jatkua kauan, joku laiva joutui lo-
pettamaan liikenteensä.

Kun jatkosota syttyi, Kuo-
pion Itkonniemelle tu1i PaloPom-
meja. Tulen loimotus Männistöstä
tuntui satamassa asti. Pieksänkos-
ken konemestari Vartiainen kii-

Rouhiala Lassi Pekkarisen kuvaamana 192A-luvulla. Laivalaituri iää vasemmal-

le kuvan ulkopuolelle. Tästä kohdasta Rouhialan editse laivat lipuivat lukuisia

kertoja.
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ruhti laivalle mutta matkalla kuoli
sydänkohtaukseen.

Lokki-niminen laiva kulki
1940-lurulla ensin Melalahteen,
minkä jälkeen se siirtyi kulkemaan
Pieksänkoskelle ja oli viimei-
nen sinne päin liikennöivä laiva,
1 950-1uvu11e asti. Minäkin muistan
matkustaneeni j onkin kerran siinä.
Laivalaiixeita oli kotini Koira-
lahden molemmin puolin, toinen
Kohtirannassa ja toinen Rouhialan
Harjulla. Kuopiosta tulevan lai-
van huuto laituriin tulon merkkinä
kuului Kohtirannasta Koiralahteen
viiden maissa iltapäivällä. Se toimi
kellona Koiralahdessa, puhuttiin
ajasta ennen laivanhuutoa ja lai-
vanhuudon jälkeen.

Lassi kulki lukuisat kerrat
laivassa, kävi viemässä maatalo-
ustuotteita kaupunkiin ja toi sieltä
kotiin mitä tarvittiin. Postikin tuli
sulan veden aikaan laivassa. Ihan
pienenä hänen muistiinsa on jiiä-
nyt erityisesti se, kun suuri Alfa
Laval puimakone tuotiin Ruskol-
la Rouhialaan. Laivoissa kuljetet-
tiin myös e1äviä eläimiä. Nuorten
oriiden vienti Lokissa yhteisille
kesälaitumille Rahvon saareen oli
keväisin suuri tapahtuma. Lokis-
sa on myös viety vainajaa arkussa
Lappalan laituriin, josta on Murto-
lahden hautausmaalle lyhyt mat-
ka. Kun Saramäen tie valmistui
1950-1ulun puolivälissä, laivojen
linj aliikenne hiipui. Joitakin laivo-
ja on kuitenkin Kuopiossa huviris-
teilyjä varten.

Sukuseura Pekkarinen ry:n sääntömääräinen
vuosikokous ia sukutapaaminen 3O.7.2016
Kokoon n umme Keskisuomeen Kan non kosken Pi ispa laa n

30.7.2016 klo 12.00

Ohjelma:

Lounas 1 2.30 -1 3.30 Piispantuvassa
(aikuiset 1 3.00 €, 4-18 v. 8.00 €)

Sukukokous kokoustilassa 1 3.30

Kahvit kokoustilassa 1 5.1 5

Majoittuminen

Lei kkimie I iset tehtävärastit 1 6.30 (sateel la ja I kapal lohal Iissa)

Päivällinen 18.00

Hakalan Pekkaristen konsertti 18.30-20.00 kokoustilassa

(Kokoustila käytössä päiväkävijöille tukikohtana klo 21.00 saakka)

Kokouksen jälkeen yhteinen vatokuva jossain sopivassa paikassa

Ra ntasa u na ja ta kkatu p a klo 20-22 majoittuvi I I e

Päiväkävijät huom!

I I moittakaa tu losta n ne ja ruokavaliostanne suoraan Pi ispalaa n

15.7.2016 mennessä puhelin O20769 4300 tai piispala@piispala.fi

Tervetuloa Keski-Suomeen Kannonkoskelle !

Sukuneuvosto

M u utam ia etäisyyksiä ia ajoa ikoia Kannonkoskel le

Helsinki 370 km 4 t 30 min

Turku 410 km 5 t 20 min

Tampere 250 km 3 t 20 min

Vaasa 204 km 2 t 40 min

Lahti 268 km 3 t 20 min

Jyväskylä 105 km 1 t 30 min

Kuopio 178 km 3 t 30 min

Joensuu 296 km 4 t 10 min

Siilinjärvi 158 km 2 t 15 min

Leppävirta 206 km 3 t 10 min

Kinnula 65 km 1 t 10 min
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tini Aino menehtyi pitkäaikaiseen
sairauteen 197 4. Yuoriharjuun jäi-
vät Otto ja Helmi isovanhempani
sekä Toivo-eno vaimonsa Sinikan
kanssa. Toivo ja Sinikka vihittiin
16.t2.1950 Vuoriharjussa. Toivo
omisti Vuoriharjun kuolemaansa
saakka 1981, jonka jälkeen hänen

Heikki Alononen

Kuva alla. Edessä Helmi ja Otto Pek-
karinen. Takana lapset vas. Toivo, äi-
tini Aino ja Eino

poikansa Olli-Matti otti ohjat kä-
siinsä.

Vuoriharjussa elettiin aluk-
si peltoja raivaten ja viljellen. Uu-
sia rakennuksia tehtiin asuinra-
kennuksen lisäksi aitta, navetta ja
myöhemmin uusi navetta, puimala
sekä sen laajennus. Työtäja touhua

Heinäpellolla 1 950-lu-
vulla. Takana Otto
Pekkarinen ja Sinikka
Pekkarinen. "lVlatkus-
tajat" vas. Heikki lvlo-
nonen, Raimo Saarak-
kala sekä Lasse ja Liisa
Pekkarinen.

orihariun vaiheista

Luhtalahden kylässä oleva
Heinäahon tlla ja Vuoriharjun tila
liittyvät toisiinsa omistjiensa kaut-
ta. August (Kusti) Pekkarisen pojat
Taavetti, Eemil ja Otto asuivat Hei-
näahossa. Taavetti syntyi 2.7 .1889
Räsälän Pekkarilassa. Veljekset
Taavetti ja Otto omistivat Heinä-
ahon yhdes sä 19 17 -1927, Taavetti
yksin vuoteen 1962. Otto syntyi
15.5.1894 Luhtalahden Heinä-
ahossa. Veljekset Taavetti ja Otto
olivat naimisissa sisarusten Johan-
na ja Helmi Sikasen kanssa. Otto
myi osuutensa Heinäahosta Taave-
tille 1927 ja muutti samana vuon-
na Vuoriha.rjuun. Eemil sai kotinsa
maasta lohkaistun Hiekkaharjun
tilan itselleen. Otto ja Helmi Pek-
karisella oli kaikkiaan kuusi lasta.
Kolme heistä menehtyi sairauksiin
jo lapsena.

Molemmat enoni Toivo ja
Eino sekä äitini Aino elivät lap-
suutensa ja nuoruutensa Vuori-
harjussa. Eino ja Leena Puustinen
vihittiin 1.7 .1950. Eino kouluttau-
tui mielisairaanhoitajaksi. Perhe
muutti aluksi Kaustiselle ja sielta
myöhemmin Siilinjärvelle. Lapsia
qyntyi kolme: Lasse, LiisajaAnne.
Aitini Aino avioitui Otto Monosen
kanssa 1947 Yuoriharjussa, jossa
myös asuivat aluksi. Myöhemmin
tuli muutto Kuopioon kun Päivä-
rannassa oleva talo alkoi olla val-
miina. Isäni Otto aloitti autoilijan
ammatin Toivo-enon kanssa hal-
kojen ajolla. Myöhemmin isäni jat-
koi itse ammattiaan vuoteen 1985
saakka, jolloin jäi eläkkeelle. Äi-
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riitti, koska kaikki työ tehtiin käsi-
pelillä ja hevosilla. Naisväki hoiti
karjatalouden ja nreijeritoiminxan.
Kehitystä lisäsi tilalle hankittu
traktori, sen työkoneet parantaen
työsuorituksia sähtrlömoottoreiden
avulla. Kesäisin koko suku 1950-
ja 1 960-luir,uilla kokoonrui talkoi-
siin. Koneiden hantriintoj en j älkeen
talkootyöt vähenir-ät. L eikkuupui-
muri oli myös iso uudisrus. Myös
heinän säilöntään ru1ir-at uuden
menetelmät ja laitteet.

Mieleen o\-at jääneet muis-

tot siitä kun Otto-ukki luki talvisin
paljon. Hän luki mm. kaikki"Pää-
talot". Toivo-eno puolestaan kuun-
teli Tapio Rautavaaran musiikkia.
Kesät olivat lämpimiä ja me las-
tenlapset olimme paljon Vuori-
harjussa. Päivät kuluivat aikuisten
mukana tilan erilaisissa tehtävissä.
Joulut ja juhannukset olivat vuosi-
en kohokohtia.

Olli-Matti tuli Vuoriharjun
isännäksi isänsä Toivon jälkeen
1981. Avioliitosta Sari Heikkisen
kanssa ovat lapset Pekka s. 1990,

Edessä Sinikka Pekkarrnen B1-vuotispäivänään. Takana Pekka, Olli-A/latti, Eetu,
Sari, l\tlarkku ja Katja Pekkarinen

Tuomo Untinen:
Polut Korpelan tien - Antti
Antinpoika Pekkarisen jälkeläiset

Vuonna 201 I ilmestynyttäTuomo Untisen kokoamaa ja kirjoitta-
maa kirjaa "Polut Korpelan tien -AnttiAntinpoika Pekkarisen jäl-
keläiset" ollaan ottamassa uutta 25 kappaleen painosta, joten sen
voi nyt tilata maksamalla 25 euroa seuran tilille.Tilauksen yhtey-
dessä on maksun viestiosaan muistettava ehdottomasti kirjoittaa
nimija postiosoite. Kirjaa on saatavana myös sukukokouksessam-
me.

Tilinumero on FlT l 4600 2120 0913 86 *.

Katja s. 1992, Markku s. 1994 ja
Eetu (???). Uuden isännä avulla
Vuoriharjua on kehitetty paljon.
1980-1uvu11a maiden tuotanto uu-
sittiin kokonaan ja pellot salaoji-
tettiin sekä lisaä peltoja otettiin
käWöön rehua tuottamaan. Mai-
don tuotannon hankaloituminen
pisti tuotannon uusiksi ja trlat
muokattiin sikatalouteen sopiviksi
1 990-1ur,u11a. Possaut kasvoivat ai-
kansa ja 2015 tuotanto muuttettiin
lihakafan kasvatukseen sopivik-
si. Perinteiset maaseutuelinkeinot
ovat kansainvälisen kilpialutuen j a

kaupan eri portaiden puristuksessa
kovilla. Em. syystä monet maatllat
ovat hankkineet lisätuloja muil-
la toimialoilla. Vuoriharjussakin
tämä on huomioitu perustamalla
maansiirto- ja kuljetusliike Vuori-
Trans Oy.

Vuoriharjun "nuoriso" toi-
mii isän ja äidin ohella molem-
milla sektoreilla vanhempiensa
apuna. Kaikki perheenjäsenet ovat
saaneet opetusta perheyrityksen
toimintaan. Tulevaisuutta ei ole
helppo ennustaa, mutta aikaa seu-
raamalla ja hlwissä ajoin systee-
miä muutt amalla luoriharjulaiset
ovat selvinneet haasteista ja tule-
vat vastaisuudessakin pärjäämään
kovinkin haastavailla toimialoilla.
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Lucia-mummo
2015 liikkuu ja
runoilee

Kigoitus Soisalon Seutu
-lehdessä kerloo Lapinlahdella
Lucia-mummoksi äänestetystä ja
valitusta Elvi Pekkarisesta. Hän
syntyi Kallaveden rannalla Veh-
mersalmella 92 tuotta sitten seit-
semänhenkisen perheen nuorim-
maksi tyttäreksi.

Koulutiensä hän alkoi jo
viisir,uotiaana kuunteluoppilaana
ja sehän sopi innokkaalle pikku-
Elville. Kun opettaja oli kerran ky-
synyt että pidetäänkö lomapäivä,
oli hän ainoa joka huusi että ei!

Sota sotki opiskelusuun-
nitelmat ja keskikoulu sai j^ dä.
Kaksi veljeä lähti sotimaan ja El-
vikin toimi lottana sotasairaalassa.

Sodan jälkeen Elvi opiske-
li Pohjois-Savon kansanopistossa
Hiltulanlahdessa jossa tapasi sii-
linjarvelta kotoisin olevan Eino
Pekkarisen, jonka kanssa mentiin
naimisiin tuonna 1944.

Maatalon emäntä Pekka-
rinen oli monessa mukana. Na-
vettatöiden lisäksi oli aikaa myös
seurakunnan lähetys- ja pyhäkou-
lutyölle. Maatalousnaisten toimin-
ta ja runojen kirjoittaminen olivat

myös hänelle tärkeitä asioita. Ru-
noja syntyy yhä edelleenkin.

Nykyään Elvi asuu leskenä
Lapinlahden kirkonkylässä viiden
lapsen äitinä ja lapsenlapsiakin
kuuluu perheeseen.

det II s 5 korjatut

Adrian Niemen kuvia Pekkarinen/Kellokoski-
en jälkeläisistä. Kyseessä on Hilda lVlaria Heikin-
tytär Pekkarinen, (Pekkarinen kirja lV sivu 48 no.
1 . 2.4. 5. 4. 5.) Kuvatekstit edel I isessä n u merossa.

, Juha Abrahaminp.
Vera Korpela Kellokoski1885-1974 1879-1961

Hilda Pekkarinen/
Kellokoski 1 877-1 945

Erkki Tainio
1885 1957
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Lapsuuteni joulumuis-
tot Ikaalisissa sijoittuvat ruosil-
Lel949-1959, olin 5-vuotias vuon-
na 1949. Joulupukki kävi koto-
namme myös näinä vuosina, koska
sisareni oli minua 4 vuotta ja pik-
kuveljeni 6 vuotta nuorempi. Joku
naapurien miehistä hoiti tätä pukin
virkaa, en muista koskaan tunnis-
taneeni heitä ennenkuin isompana.

Piparkakut ja joulutortut
leivottiin jo ennen joulua. Muis-
taneräänkerran kun olimme äitini
kanssa tehneet ison joulutorttu-
taikinan ja vieneet sen emalikat-
tilassa, kansi pää11ä, jäähtymäärr
ulkorappusille. Mennnessäni sir
ten hakema an tarkrna4 rapuilla oli
vain tylrjä kattila ilman kantta ja
taikinasta ei tietoakaan! Jälkien pe-
rusteella selvisi, että koira oli ollut
asialla. Jäljet johtivat tien varteen
jossa syyllinen, kunnanlääkärim-
me tuttu Rexi-koira söi taikinaam-
me oJassa. .E,r sllnä auttanut muu
kuin tehdä uusi taikina ja vahtia
sitä! Äitini, joka toimi sairaanhoi-
tajana, oli kertonut sitten asiasta
lääkärillemme. He olivat naura-
neet, että koira meinasi hommata
kotiväelleen valmiin torttutaikinan
jouluksi!

Joulukuusi tuotiin sisään
aattoaamuna ja koristeltiin olki-
tiihdillä j a kimallusnauhoilla, olipa
joitakin värillisiä pallojakin. Lat-
vaan hopeatiihti jossa oli enkelin-
kuva keskellä ja tietysti kynttilät.
Koristeet olivat tutut edellisiltä
r,uosilta ja ne etsittiin vintiltä pah-
vilaatikosta.

Aattoiltana käytiin joulu-
saunassa ennen ruokailua. Piha-

rakennuksessa olevaan saunaan
mentiin vähän pelokkain tuntein,
pälyillen, näkyisikö j oulupukkia j o
naapureissa! Joulusaunassa ei saa-
nut meluta, piti olla hiljaa, jotteivat
itikat söisi kesällä!

Jouluateria aloitettiin lu-
kemalla jouluevankeliumi, joka
tehtavä tuli minulle siitä asti kun
opin lukemaan. Jouluateriaamme
kuului tietysti kinkku jonka äiti
pani uuniin aaton vastaiseksi yök-
si. Keitetyt perunat, rosolli, maus-
tetun kermavaahdon kera, niistä
en pitänyt yhtaan silloin! Nykyään
kyllä maistuvat! Lanthr- ja imellet-
ty perunalaatikko kuuluivat mei-
dän jouluumme. Sillit ja suutarin-
lohi olivat vanhempiemme suurta
herkkua, mutta meille lapsille epä-
mieluisaa syötävää.

Joululimppua ja jälkiruo-
aksi tietysti luumukiisseliä ker-
mavaahdon kera. Livekalaa, joka
myöskään ei ollut lasten herkku-
listalla, syötiin muistaakseni vasta
joulupäivänä.

Saimme lahloja, mutta niitä
ei ollut niin runsaasti, kuin tänä-
päivänä annetaan, ainakin lapsille.
Lahlat olivat pääasiassa lapasia,
sukkia, kerrastoja, yöpukuja, kir-
j oj a, nukkeja ja rakennuspalikoita,
suksia ja kelkkoja tarpeen mukaan.
Saimme osan lahjoistamme äiti-
ni sisaruksilta Savosta, heillä kun
ei ollut omia lapsia. Kerran sain
vehmersalmelaisen ompelij atätini
tekemän viininpunaisen villakan-
gastakin jossa oli valkoisesta lam-
paannahasta kaulus ja hihansuut.

Hän oli purkanut vanhan
takkinsa, kun kankaistakin oli sota-

ajan jälkeen pulaa. Se oli hienoin
takki mitä olen koskaan omistanut!

Yhtenä jouluna toivoin jou-
lulahjaksi kokonaista pitkää lau-
antaimakkarapötköä ja 10 litran
suolakurkkupurkkia. Pidin niistä
molemmista ja en mielestäni saa-
nut niitä tarpeekseni! Joulupukki
toteutti toiveeni ja sain molemmat.
En suosfunut antamaan niistä si-
saruksillenikaan, vaan nautiskelin
niita itse. Makkara hupeni muuta-
massa päivässä, mutta Mälikkälän
herkkukurkut kestivät pitempään !

Jouluaatto sujui rauhalli-
sissa merkeissä, lahjoja katsellen,
radiota kuunnellen. IVIieleen jäi
erityisesti "Taatan", eli F.E. Sil-
lanpään joka jouluaatto lukema
joulupakina, jota piti kuunnella
hiljaa vanhempiemme kanssa. Ta-
paninpäivänä, vierailimme aina 30
km päässä olevassa Hämeenkyrön
mummulassa, mummun, papan ja
isäni sisarusten vieraina. Matkalla
sinne ajoimme "Taata Sillanpään"
Saalutuksen ohi, siinä isä pysäytti
auton ja sanoi: Siellä se pakinan-
pitäjä asuu, se oli meistä lapsista
ihmeellistä!

Aattoiltana saimme valvoa
niin pitkään kunnes silmät alkoi-
va jo mennä itsestään kiinni. En-
nen nukkumaanmenoa kyllä vielä
söimme joulupöydän antimia, ne
olivat vielä pöydässä. Yöksi ne
kuitenkin korjattiin aina pois.

Joulupäivänä ulkoiltiin ja
kokeiltiin uusia suksia ja kelkkoja
kavereiden kanssa jos sellaisia oli
sattunut pukki tuomaan. Lapsuu-
den joulumuistot ovat säilyneet ja
tulevat säilymään mieledsä aina!

Y*§«« §s§mrx§§?w§§r§, §*§«e srs§€äux*x §
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Rosollia, kinkkua, räätik-
kälooraa, makaroonilaatikkoa,
sienisalaattia, suolakalaa, lipeä-
kalaa, luumutäytekakkua, joulu-
torttuja, rex-kakkua... Lapsuuden
joulupöytä saa vieläkin veden
herahtamaan kielelle. Rex-kakku
paljastaa, että tämäjuhlapöytä on
1950-lur,ulta.

Luulenpa, että joulupöy-
tämme ei edusta puhtaasti min-
kään maakunnan juhlapöytää. Åi-
tini Sirkka-Liisa (os. Ki{onen) oli
syntyjään viipurilainen, mutta hä-
nen äitinsä Aino (os. Kinanen) oli
kotoisin Rantasalmelta. Isäni Kau-
ko Armas Uolevi Pekkarinen oli
syntynyt Leppävirralla. Lapsuute-
ni joulumuistot ovat Riihimäelta,
jossa asuimme varuskunnassa ja
myöhemmin esikaupunkialueella.

Joulupöydässämme eri
maakuntien ruoat olivat sulassa so-
vussa. Lanttulaatikosta käytettiin
hämäläistä nimitystä räätikkäloo-
ra ja tarjottu makaronilaatikkokin
mainitaan hämäläisenä pitoruoka-
na. Ehkä nämä ruoat ja nimitykset
tulivat pöytään äidin isän sisaren
Ida Niemen (os. Kirjonen) kautta.
Hänen miehensä Juho Niemi oli
kotoisin Loimaalta, joka on Var-
sinais-Suomen ja Hämeen rajalla.
Iita-täti oli hyvin tarkka ruoasta
ja kun he vierailivat lapsuuden-
kodissani, täti toi mukanaan oman
puurokattilan, jossa Juho-sedälle
keitettiin aamupuuroa. Täti jätti
kattilan äidilleni ja sitä sai käyttää
puurokaffilana muutenkin, mutta
taas kun he tulivat kyläilemään,
kattila oli pyhitetly Juho-sedälle.

Suolakala tulee savolaisesta
ruokap öydästä, sienis alaatti ja kar-
jalanpaisti ovat karjalaista ruoka-
perinnettä. Karjalanpiirakat, joita
savonlinnalainen ystäväni nousee
paistamaan j ouluaaffoaamuna kel-
lo 5 tarjotakseen aamukahvilla
lämpimäisiä, eivät kuuluneet mi-

nun lapsuudenkotini j ouluruokiin.
Sen sijaan joulup<iydan eri-

koisherkkuihin kuuluivat muikun-
mäti, graavilohi ja roquefort- ja
mustaleimainen emmental-juusto.
Isä oli ollut koulun jälkeen ennen
armeijaan menoa puotipuksuna
varkautelaisessa lihakaupassa, j os-
ta tehtaan herrat ostivat herkkunsa.
Isä oli pannut ne muistiinsa - ja
varrnaan vähän maistellutkin niita
- ja kun elintaso nousi, nämä her-
kut löysivät tiensä myös meidän
perheemme juhlapöytään.

Niinpä aattoillan menu si-
sälsi rosollia, lasimestarin silliä,
graavilohta, mätiä sipulia, keitet-
tyj ä perunoita, kinkkua, räät1k<kä-
looraa, makaronilaatikkoa ja kar-
jalanpaistia. Juomana oli kotikalja
ja maito. Jälkiruokana luumutäy-
tekakku ja varmasti aikuisille vielä
kahvia. Toisena jälkiruokana oli
sekahedelmäsoppa kermavaahdon
kanssa. Joulupuuroa syötiin yleen-
sä aattona lounaalla ja se sisälsi
aina mantelin.

Joulupäivinä samat ruo-
at nostettiin pöytään ja jompana
kumpana päivänä tarjottiin myös
lipeäkalaa j a valkokastiketta.

Joulun leivonnaisia olivat
piparkakut, vaaleat piparkakut,
joulutortut, kanelipikkuleivät,
englantilainen hedelmäkakku, mu-
rokakku, tiikerikakku ja lapsista
kaiken kruumrna rex-kakku. Rex-
kakku oli harvoin saatua herkkua,
sillä sitä voitiin tehdä vain talvisai-
kaan, kun ruokakaappi oli tarpeek-
si kylmä.

Aiti paistoi vaaleita pipar-
kakkuja, koska me lapset emme
olleet erityisen ihastuneita tavalli-
siin piparkakkuihin. Yaaleat pipar-
kakut koristeltiin punaisen vihreän
kirjavalla sokerilla, jota isä toi tul-
lessaan Englannista. Sitä oli ehkä
kilon pussi, ja sokeria käytettiin
vain näiden piparkakkuj en koriste-

Kirsi Suokas

luun vähän kerrallaan, jotta sokeri
olisi riittänyt mahdollisimman pit-
kän ajan.

Muutoksia ruokalistaan
Koulun kotitaloustunnit

olivat kurkistus uusiin makuihin ja
maailmoihin. Samalla se toi pöy-
tään myös ennen tuntemattomia
suomalaisruokia. Porkkanalaatik-
ko oli uusi tuttavuus ja se vakiin-
tui pian jouluruokiimme. Toisaalta
myös lisääntynyt terveysvalistus
sai arvioimaan joulupöydän ruo-
kamäärää ja niinpä karjalanpaisti
jäi pois listalta. Rosolli koki myös
muutoksen. Aikaisemmin rosolliin
pantiin perunaa, porkkanaa, pu-
najuurta, omenaa, sipulia ja silliä.
Nyt siitä pudotettiin pois peruna,
silli ja sipuli.

Uusiin maailmoihin tutus-
tuminen toi yhtenä jouluna tarjolle
myös kalkkunaa. Ohjeita luettiin
tarkasti ja täytettä tehtiin tunnolli-
sesti, mutta kokemus oli pettymys
ja sen jälkeen on kinkku ollut lyö-
mätön joulupöydän kruunu.

Jälkiruokatäytekakku jäi
myös pois tarjoamisista. Joulutor-
tut valtasivat sen paikan. Tortut
olivat puolikuun muotoisia ja täyn-
nä herkullista luumusosetta. Muu-
ten äitini jatkoi joululeivonnaisten
paistamista, mutta sen jälkeen kun
me lapset muutimme pois kotoa,
vaaleat piparit jäivät pois listal-
ta ja kuivakakuistakin vain eng-
lantilainen hedelmäkakku säilytti
paikkansa. Rex-kakun tekeminen
päättyijo aikaisemmin, kun Rex-
keksejä ei enää saanut kaupasta.

Uusia ruokailijoita pöydän
ympärillä

Isoäitini ja enoni viettivät
usein joulua kanssamme. Mamma
antoi äidilleni tehtaväksi koota per-
he yhteisiin juhliin jajouluun. Aika
kului ja vanhat siirtyivät manan
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majoille. Joulupöydän kattaminen
tuli minun tehtäväkseni. Tässä jou-
lupöydässä istuivat vanhempani ja
oma perheeni, jonka olin perusta-
nut hämäläistä syntyperää olevan
miehen kanssa. Hänen mukanaan
tuli joulupöytään myös imelletty
perunalaatikko.

Se ei ollutkaan aivan help-
po juttu. Anoppi opetti, kuinka pe-
runalaatikkoa tehdään j a muistutti,
että kunnon emäntä ei makeuta
laatikkoa siirapilla vaan oikealla
imeltämisellä. Sitä olen nyt har-
joitellut 30 vuotta. Imeltäminen
onnistuu jo aika hyvin, mutta vie-
läkin laatikko voi joskus olla kivi-
kovaa, joskus taas oikein sopivasti
valuvaa. Mutta hyvää se on! Muut
laatikot ovat säilyttäneet paikkansa
joulupöydässä.

Kalapöytään on tullut muu-
toksia. Lipeäkalaa tarjotaan jou-
lun aikaan, mutta ei välttämättä

joulupyhinä. Lapsetkin on opetet-
tu syömään sitä ja se tekee hyvin
kauppansa. Silli on muuttunut la-
simestarin sillistä muna-kermakas-
tikkeella kuomrtetuksi paloitelluk-
si sillifileeksi ja uutena tarjotaan
sinappisilakoita. Mäti on säilynyt
pöydässä, mutta siihenkin on lisät-
ty viereen smetanaa. Joskus tarjol-
la voi olla myös lämmisalulohesta
tehtyä kalahyytelöä.

Vihanneksia ei ollut tarjolla
lapsuuteni joulun aikaan. Nyt saa-

tavilla on kaikenlaisia vihanneksia.
Vihersalaatti, tomaatti ja kurkku
kuuluvat myös joulupöytään.

Joululeivonnaiset ovat ko-
keneet suurimman muutoksen.
Meillä taqotaan joulun alkaan
vain englantilaista hedelmäkak-
kua ja joulutorttuja. Piparkakkuja
ostetaan kaupasta tai myy'jäisistä.
Mutta yksi uutuus meillä on joulu-
leivonnaisissa : Weihnachtsstollen.

Olemme tutustuneet nuo-
reen saksalaiseen perheeseen, joka
on muuttanut Suomeen. Perheessä

on kolme pientä tytärtäja isovan-
hemmat ovat kaukana. NiinPä hei-
dät on kutsuttu jo monena \uonna
joulupöytään meidän luoksemme.
Kaikille maistuu suomalainen juh-
laruoka ja tytöillä on jo omat suo-
sikkinsakin juhlapöydässä.

Saksassa ei ole yhtä vahvaa
jouluruokaperinnettä kuin Suo-
messa, mutta Weihnachtsstollenia
tarjotaan joulun alkaan kaikkial-
la. Se on pullapitkoa muistuttava
leivonnainen, joka valmistetaan
rasvaisesta ja makeasta hiivataiki-
nasta, johon sekoitetaan kuivattuja
hedelmiä ja marsipaania. Vieraam-
me osallistuvat jouluvalmistelui-
hin paistamalla Weihnachtsstolle-
nin Kun sil1ä päättää jouluaterian,
jaksaa hyvin odottaa joulupukkia!

Hakalan Pekkaristen
konsertti Piispalassa
3O.7.2015 klo 18.30

A/larkku Pekkarinen

Kuva yllä: latta Pekkarinen huilu,
Tuuli Pekkarinen koskettimet, Tatu

Pekkarinen basso, Jonna Voutila ki-
tara ja A/larko Pekkarinen sekä lvlaiia
Hämäläinen.

Kuvat kaapattu h/larkun videolta.

i

lrua yllä: vasemmalta oikealle eturivissä: A/laiia Hä-

-äläinen konsertin juontaia, Emmi Pekkarinen, Silia
2e<<arinen, Aulis Tenhunen. Keskirivi vasemmalta oi-
<eaile; Eveliina Pekkarinen, Johanna Pekkarinen, Essi
2:<<arinen, Janika Voutila, Riitta Voutila. Takarivissä

. asenmalta oikealle: lttlarko Pekkarinen orkesterin

.ctia,ia, kitara, Timo Pekkarinen rummut, Seppo Pek-

<a ri nen lyömäsoittimet, perkurssion.

Hieman historiaa. Hakalan
Paavon ja Aunen perheeseen syn-
tyi seitsemän lasta. (sukukirja IV
1.4. sivu 21) Nykyään he konser-
toivat jo "kolomessa polovessa".
Paavo oli jo pik1ru poikana varkain
kokeillut haitarin soittoa harmoni-
kan omistaj ilta j a niinpä ensimmäi-
sen metsäsavotassa saamansa tilin

oli käyttänyt oman harmonikan
ostoon. Isäni kertoi Paavo veljen-
sä kadonneen mehtätyömaalta heti
kympin poistuttua tilin maksusta.
Illalla kun Paavon vanhimmat vel-
jet olivat tulleet kotiin, oli jo ul-
koeteiseen kuulunut Paavon soitto.
Oli vedellyt haitarilla metsäkukkia,
niinkuin olisi ikänsä soittanut. Oli- »
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Sukuseuran talousarvioesitys vuosille 201612017

tot. 2O15
VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Kirjamyynti 201,30
Postimaksut 6,60
Yhteensä 2O7 tgO

Kulut
Tietojärj. ylläpito
Postikulut
Kokouskulut
Toimirokulut
Pankkikulut
Varaston vuokra
Kirjanpito
Huomionosoitukset
Muut kulut

Kulut yhteensä

VARAINHANKINTA
Tuotot
Jäsenmaksutulot
Sukulehden tulot
Arpajaiset
Sukupaitamyynti
Sukuviiritulot
Muut myyntitulot
Tulot yhteensä

1 960,00
438,00

0,00
247,40
130,00

0,00

KULUT
Sukulehden painatus
Sukulehden postitus

788,00
406,70

20L6 20L7

1 134,08 2 860,00 1 45O,OO

Olavi pekkarinen

Saharisentie 1S C s
40270 patokka

382e

Sukuseura Pekkarisen
kotisivut:

www.sukuseurapekkari nen.f i

kotisivuilla on myös
ohjeet sukuseuraan liitty-

miseksi
ja sähköpostiosoite:
sukuseura.pekkari nen@

gmail.com

Kinnulan kirkkoon tapaninpäivänä
2015. Ja niinhän he tekivät. Haka-
lan Pekkariset esiintyivät tupaten
täynnä olevassa Kinnulan kirkos-
sa. Eivätköhän Pekkariset tule san-
koin joukoin heinäkuun 30. päivä
Piispalaan Pekkaristbn sukuko-
koukseen ja illalla kuulemaan Ha-
kalan Pekkarisia.

Piispalan konsertin tulevat
johtamaan muusikko Marko Pek-
karinen ja laulunopettaja Johanna
Pekkarinen.

0,00
37,80

450,00
77,76
65,82

127,50
260,00
115,20

0,00

200,00
10,00

21O,OO

150,00
50,00

2 000,00
100,00
70,00

130,00
260,00
100,00

0,00

100,00
10,00

11O,OO

150,00
50,00

500,00
100,00
70,oo

130,00
260,00
100,00
100,00

2 000,00
400,00
200,00
300,00
600,00

0,00

2 000,00
400,00

0,00
150,00
240,00

0,00

2 775,40 3 5OO,OO 2 79O,OO

B00,oo
500,00

800,00
500,00

Su kukirja ku lut/Korpelr 75 00

Kulut yhteensä L 269,70 1 3OO,OO 1 3OO,OO

TULOT
MENOT

Alijäämä/ylijäämä

2 983,30
2 403,78

3 710,00
4 160,00

2 900,00
2 760,O0

579,52 -45O,OO 14O,OO

kohan ollut kuudentoista vanha...
Hakalan Pekkaristen kon-

sertit saivat alkunsa 2003 pääsi-
äisenä Kinnulan Keskuskoululla.
Silloin oli Sakari Pekkarisen muis-
tokonsertti, Paavon viidennen lap-
sen muistoksi. Sakari, luonnostaan
muusikko-i kuten kaikki sisaruk-
sensakin, soitteli haitaria, rumpuja,
maniskaa, lauloi ja liekö viuluakin
kokeillut ynnä muita soittimia.
Sakari soitti Juhonpojat yhtyeessä
veljensä Sepon kanssa yli kymme-

nen vuotta. Levyttivätkin pitkä-
soittoj a Juhonpoikien kanssa...

Aika kului ja Hakalan Mai-
jaa ja sisaruksia oli pommiteltu eri
tahoilta konsertin pitoon ja niinpä
2013 olivatHakalan sisarukset lap-
sineen esiintymässä Tapaninpäi-
vän konsertissaan Kinnulan Kes-
kuskoululla. Ja tttpa taas taynnä,
yli neljäsataa kuulijaa. Kinnulan
kirkkoherra oli ollut yhteydessä
sisaruksiin ja pyytänyt, ettekö voi-
si tehdä seuraavan konserttinne


