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2 PEKKARINEN

Uudelta Räätoim ittaialta
feruehdys kaikki Pekkariset!

I Esittäy§minen lienee pai-
I kallaan näin lehden aluksi.

Nimeni on Henri Pelkonen ja olen
hypännyt Kari Lajasteen isoihin
saappaisiin Pekkarinen-lehden
päätoimittajaksi.

Omasta taustastani voisin
kertoa sen verran, etten ole suo-
ranaisesti Pekkarisia, vaikka suku-
juurien sivuhaarat sinne suuntaan
osoittavatkin: mummoni äiti oli
omaa sukuaan Pekkarinen. Itse
olen kotoisin Kinnulasta Muholan
kylältä, Pieksänrannan tilalta.

Viimeiset viisi vuotta olen
opiskellut Jyväskylän yliopistossa
liikunnan yhteiskuntatieteitä. Lii-
kuntatieteiden maisterin paperit
kolahtavat postiluukkuun toivotta-
vasti tämän vuoden puolella.
- Pekkaristen sukulehden re-
portteriksi minut bongattiin luulta-
vasti Kotiseudun Sanomista, jossa
ölin kaksi edellistä suvea kesä-
toimittajana. Mason Hanna soitti
minulle ennen viime heinäkuista
sukukokousta ja kyseli halukkuut-
ta tarttua lehden vetovastuuseen.
Sen kummempia miettimättä otin
haasteen vastaan, ja tässä sitä nyt
ollaan lehteä tekemässä.

Iso kiitos tästä julkaisusta
kuuluu kaikille erinomaisten jut-
tujen kirjoittajille. Olen tehnyt joi-
tain pieniä muutoksia lehden ul-
konäköön, mutta en ole halunnut
liikaa muuttaa hyvää "tuotetta".
Otan erittäin mielelläni palautet-
ta ja kehitysehdotuksia vastaan
lehteen lii§en, joten ottakaa roh-
keasti yhteyttä.

Lopuksi haluan mainostaa Su-
kuseuran uutta Facebook-ryhmää,
jonne on lyhyessä ajassa liit§nyt
jo 140 jäsentä. Jos ette ole vie-
lä ryhmässä, hypätkää ihmeessä
mukaan. Jotta kesä ei mene pel-
kästään naamakirjan pläräämisek-
si, täytyy liikuntatieteilijänä toivot-
taa kaikille reipasta ja liikunnan
täyteistä kesää!

Henri Pelkonen

Sukuseura Pekkarisen
kotisivuilta löydät

ohjeet, kuinka liittyä
seuran jäseneksi!

Iässä lehdessä

2 Noviisipäätoimittajan
alkusanat

3 Ennakkoa vuoden 2018
sukukokoukseen

4 Suku kokoontui koolle
Piispalaan

6 Puheenjohtajan palsta
ja pikeepaitatilaus

7 Olli Pekkarisen
muistokirjoitus

8 Taito Pekkarinen
esittelyssä

10 Nuoremman polven
Pekkariset gallupissa

11 Uusi Facebook-ryhmä
Pekkaristen iloksi

12 Tarinaa Muftolahden
kylältä

14 Elvi Pekkarisen
sotamuistoja

15 Sukuseuran
taloustoteuma ja -aruio

16 Sukuneuvoston
yhteystiedot ja seuran
kunniajäsenet

§ä

Painos:
Ilmestyy:
Jäsenmaksu:
nlinumero:

Toimitus:
Kannen kuva:
Päätoimittaja:

Julkaisija:
Paino:
Sähköposti:
Kotisivut:

350 kpl
kerran vuodessa kesä- tai heinäkuussa
15 euroa (sisältää lehtimaksun)
SP Optia 460021-291386
IBAN FI71 46002120 0913 86
Sukuneuvosto
Juha Pekkarinen
Henri Pelkonen
Kiljanderinkalu LL B 27
40600 JWASKYLA
puh.040 537 1449
henriolpe@gmail.com
Sukuseura Pekkarinen ry
Kirjapaino Grafitatu Oy, Jyväskylä
sukuseura. pekka rinen @g mai l.com
www.sukuseurapekka rinen.fi
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Pekkaristen sukn
valloittaa Nilsiän

Kotiseutur*lki
Åkolansäflreeil
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Henri Pelkonen

l-lekkariset tekevät paluun Nil-
psiän Tahkolle 30 vuoden tau-
I on jälkeen ensi kesän suku-
kokokouksessa. Edellisen kerran
suku kokoontui Pohjois-Savon
maisemiin kesällä 1988, kuten yllä
oleva leike Sukuseura Pekkarisen
ensimmäisestä lehdestä osaa ker-
toa.

Vuoden 2018 kokous käynnis-
tyy lauantaina 4. elokuuta lounaan
merkeissä. Päivän aikana muun
muassa nuijitaan läpi varsinainen
sukukokous sekä nautitaan kirjaili-
ja, näyttelijä ja stand up -koomik-
ko Antti Heikkisen esityksestä.

Sunnuntaina on vuorossa lai-
vamatka Aholansaareen, joka on
tunnettu herännäisjohtaja Paavo
Ruotsalaisen asuinpaikkana. Pai-
kan päällä kuullaan Aholansaaren
ja Paavo Ruotsalaisen pitin esit-
tely sekä murkinoidaan omakus-
tanteisesti. Sukukokous päättyy
sunnuntaina noin kello 13.

>> Aulis Urpilaisen toimittama
ensimmäinen sukulehti on
Iuettavissa kokonaisuudes-
saan sukuseuran nettisivuilla
Muuta asiaa -osiossa. Sivuille
on tarkoitus ladata myös mui-
ta alkuvuosien lehtiä.
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lauantai 4.8.
12.30-13.30
13.30-14.00
14.00-15.30
15.30-16.00
16.00-17.30
18.00-18.45

SUKUKOKOUKSEN ALUSTAVA OHTELMA

19.00-20.00
20.00-

Lounas (n. 12€)
Majoittuminen
Sukukokous
Kahvi (sukuseura makaa)
Vapaaehtoista ohjelmaa
Stand up -koomikko, kirjailija ja näyttel'rjä
Antti Heikkinen
Päiväl linen majoittuvi I le ja ruokail un va ra nneil le
Vapaavalintaista iltaohjelmaa

Sunnuntai 5.8.
08.00-10.00 Aamiainen
10.30-12.45 Laivalla Sääskinniemen laiturilta Aholansaareen.

Saaressa omakustanteinen ruokailu.

TYTAJOTTUKSET

Varaukset (8.6. 2018 mennessä)
Sähköposti : atte.airaksinen@tahkocha let.fi
Puhelin: 044 378 8081

Majoittuminen tapahtuu paritaloh uviloissa (8 hlö/parita lohuvila)

Hinnat
Aikuinen: 60€ (1 vuorokausi) tai 95€ (2 vrk)
Lapsi ,1-12 vuotta: 40€ (1 vrk) tai 65€ (2vrk)
Lapsi alle 4 vuotta: ffi (1 tai 2 vrk)

Majoitushinnat sisältävät liinavaatteet pedattuna, pyyhkeet aa-
miaisen ja loppusiivouksen.
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Historian ensimmäinen Pekkarinen-lehti uutisoi Tahkon sukukokouksesta vuonna 1988,
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Piis[alan sulrulrolrous [eräsi
Peftftaflsetyntoen
Jouni Pekkarinen

I fuoden 20t6 sukukoko-

I f ut pidettiin heinäkuun

v x[T;å"?:i, "'"i,L,:?J;
Nuorisokeskuksessa. Tämä oli it-
selleni mieluinen paikka kohdata
sukumme jäseniä, olimmehan ko-
koontuneet oman synnyinpitäjäni
kauniisiin keskisuomalaisiin järvi-
maisemiin.

Piispalan mäntykankaat ovat
tulleet tutuiksi lapsuuden urhei-
luleireillä ja rippileiritkin pidettiin
1970-luvulla Piispalan koululla.
Näistä ajoista Piispalasta on ke-
hittynyt monipuolinen vapaa-ajan-
keskus, joka tunnetaan valta-
kunnallisesti etenkin leirikoulujen
pitopaikkana.

Enkä yhtään ihmettele mik-
si, sillä alueelta löyt! /ät uima-,
keila-, jää- ja jalkapallohalli sekä
erinomaiset majoitustilat. Unoh-
taa ei myöskään sovi ammattitai-
toista henkilökuntaa, jonka meille
laatimasta vapaa-ajanohjelmasta

saimme nauttia tapaamisen aika-
na.

Piispalaan saavuttuamme
huomasimme, että paikalla oli
runsaasti myös muuta porukkaa.
Pian selvisi, että samaan aikaan
Piispalassa kokoontuu myös toi-
nen suku. Alkuselvitysten jälkeen
oman sukuseuran jäsenet löytyi-
vät, ja siirryimme Piispalan van-
han koulun tiloihin, joka toimii ny-
kyään ravintola.

Maittavaa ruokaa oli tarjolla
riittävästi ja siirryim me kokouspai-
kalle hyvin ravittuina. Pienen jär-
jestelyn jälkeen saimme kokous-
salin kalustetuksi toimivalla taval la
ja olimme valmiit aloittamaan vuo-
den 2016 sukukokouksen.

Fnnen kokouksen virallista
I osuutta kuulimme henkilöä,
l-iont<a esityksiä valtakunnan
päättäjätkin kuuntelevat suurella
mielenkiinnolla. Paikalle oli saa-
punut valtiotieteen tohtori Jukka
Pekkarinen. Hän esitti talouskat-
sauksen Suomen talouden tilan-

teesta sekä kertoi omia näkemyk-
siään sote-uudistuksesta, Esitys
herätti mukavasti keskustelua ja
tohtori Pekkarinen pääsi vastaa-
maan muutamaan kysymykseen
lähinnä sote-uudistuksen tiimoilta.

Jukka Pekkarisen esityken
jälkeen aloitimme virallisen osuu-

olynnbl**sa
ai€is.
ratti[n päm
irrniorft.
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den. Tämän kokouksen pöytäkirla
on luettavissa sukuseuramme ko-
tisivuilla, joten en tässä yhteydes-
sä kerro kokouksen kulkua kovin
seikkaperäisesti. Haluan kuitenkin
nostaa esille pari asiaa.

Pekkarinen-lehden pitkäaikai-
nen päätoimittaja Kari Lajaste oli
päättänyt siirtyä sivuun päätoimit-
tajan tehtävistä. Kari on tehnyt
arvokasta §ötä lehtemme eteen ja
ansaitsee meiltä ISON KIITOKSEN
työpanoksestaan sukuseuramme
tiedottajana. Uudeksi päätoimitta-
jaksi valittiin Henri Pelkonen, joka
kävi illalla esittäytymässä sukuko-
kousvieraille.

Seuraava sukukokous vuonna
2018 päätettiin järjestää Nilsiän
Tahkovuorella. Kokouksen lomas-
sa perinteinen arpakauppa kävi
vilkkaana ja palkintoja oli saatu
hankittua poikkeuksellisen run-
saasti. Kokous päätettiin nautti-
malla yhteiset kokouskahvit.

l TZokouksen jälkeen oli vuo-

JS;i:, lfl?i:x'' " ?, ii,.]3 l,
vapaa-ajanohjaajien suunnittele-

maan leikkimieliseen sukukisaan
(katso Kirsin juttu viereltä). Teh-
tävät olivat sopivan haastavia,
tarkkuutta ja nokkeluutta vaativia.
Pistelaskun jälkeen selvisi voitta-
jajoukkuekin, mutta tärkeintä oli
yhteinen hetki hauskojen tehtä-
vien parissa.

Kisan jälkeen ilta jatkui upeal-
la musiikilla Hakalan Pekkaris-
ten voimin. Kuulimme kappaleita
useilta vuosi§mmeniltä erikoko-
isten kokoonpanojen esittämänä.
Oli hienoa seurata, miten musii-
kin taito ja tekemisen ilo näyitää
periytyvän sukupolvelta toiselle.
Tästä musiikista kinnulalaiset oli-
vat päässeet nauttimaan edellisel-
lä viikolla konsertin muodossa.

Päivä oli vierähtänyt nopeas-
ti iltaan. Osa sukukokouksen vie-
raista lähti kotimatkalle ja osa jäi
Piispalaan suunnittelemaan tu-
levia ja muistelemaan menneitä.
Meidän automme nokka kääntyi
kohti läheisen Vuosjärven rannalla
olevaa kesämökkiä ja siellä lämpe-
nevää rantasaunaa. Sukukokouk-
sen merkeissä tapaammekin ensi
vuonna Tahkovuorella.

lympiavuoden kunniak-
Piispalassa järjetet-

tiin Pekkaristen olym-
pialaiset. Olympiaradan olivat
suunnitelleen Piispalan liikun-
nanohjaajat Maaret, Arttu ja
Eliska.

Olympiakenttänä oli kup-
lahalli, jonne mahtui paljon
eri lajeja: polkuautoilua, saap-
paanheittoa, pallon maaliin
heittoa jalkojen välistä, sokko-
rataa, palapelin rakentamista,
petankia... Lajeja oli niin mo-
nia, että ajan puutteen vuoksi
niitä jouduttiin karsimaan.

Olympialaisiin osallistui
kolme joukkuetta. Kisa oli
tiukka ja pisteitä kerättiin pal-
jon. Niistä ei kuitenkaan ollut
paljon väliä, sillä olympialai-
sissa oli rehti henki ja kaikilla
oli mukavaa!

Kirsi Suokas
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Puheeniohtaian mlsta
I luosi 20L7 on seuramme 38.
\ f toirintavuosi. Kesän 2oL6
V sukukokous oli Kannonkos-

ken Piispalassa. Siellä hWäkyttiin
toi mi ntakeftom us ja toimin nantar-
kastuskeftomus vuosilta 2014 ja
20t5, hyväkyttiin ja vahvistettiin
tilinpäätös ja myönnettiin vastuu-
vapaus ti livelvollisil le 20L4 ja 20 1 5

sekä toimintasuunnitelma ja ta-
lousaruiot 2016 ja 20L7.

Pekkarinen lehden uudeksi
päätoimittajaksi valittiin pitkään
toimineen Kari Lajasteen tilalle
Henri Pelkonen Jyväskylästä. Kari
jatkaa sukuneuvoston jäsenenä.
Sukuneuvoston uudeki jäsenek-
si valittiin Paavo Pekkarisen tilalle
Taito Pekkarinen Helsingistä. Su-
kukokoukseen osallistui 57 henki-
löä. Sihteerimme Jouni Pekkarinen
'kirjoittama juttu sukukokouksesta
löytyy edelliseltä aukeamalta.

Sukuneuvosto kokoontui vii-
meksi Jyväs§lässä L.4.20L7 ho-
telli Alexandran tiloissa. Siellä
hyväksyttiin tilit 2016, toiminta-
kertomus 20L6, toimintasuunni-
telma 20L7-20L8 ja talousaruio
2017 -20L8. Kokouksessa valittiin
kaudelle 20L7-2018 entiset toi-
mihenkilöt jotka löfivät lehden
takasivulta.

Kokouksessa valmisteltiin
myös kesän 2018 sukukokouksen
ohjelmaa. Sääntömääräinen vuo-
sikokous ja sukupäivät ovat 4.-
5.8.2018 Nilsiän Tahkolla Golden
Resortissa. Sukuneuvoston jäsen-
ten yhteystiedot ovat lehdessä ja
sukuseura Pekkarisen Internet-si-
vuilla.

Kiitokset Kari Lajasteelle an-
siokkaasta toiminnasta sukuseu-
ran lehden päätoimittajana!

Teruetuloa liittymään suku-

seuran jäseniksi! Hyvää kesää su-
kuseuralaisille!

Helsingissä 15. toukokuuta
20L7.

Jouko Pekkarinen

Tilaa sGutan Rikeemita ia isännänuiiti
Sukuseura Pekkarisen pikeepaidat
ja viirit ovat jälleen myynnissä.
Mikä olisikaan parempi kesävaate
kuin suvun oma tekstiili!

Pikeepaidan voi valita
useasta koosta (S,M, L, XL, )C(L
ja )CC(L sekä lasten koot 128cm
ja 140cm), Myös värivalikoima on
laaja (musta, valkoinen, punai-
nen, royal sininen, harmaa ja tum-
mansininen). Paidan hinta on 20
euroa + toimituskulut. Tilaukset
tehdään Markulle joko puhelimella
(040 735 2630) tai sähköpostilla
(markku. pekk@gmail.com).

Isännänviiri on optimoitu 10
metrin lipputangolle. Viiri on kool-
taan 4 metriä pitkä ja yläosastaan
40 senttiä leveä. Viirin voi tilata
maksamalla 65 euroa seuran tilille
jolloin se saapuu postitse perille.
Tllinumero on FLTL 4600 2120
0913 86 ja viestikenttään tulee
laittaa oma postiosoite.

#

ffi
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- 0lli Peft[arinen Il9E7-20101
Elina ja Jukka Pekkarinen

lli Pekkarinen syntyi 8.
syyskuuta 1937 ja me-
nehtyi 30. joulukuuta
2016 nopeasti edennee-

seen sairauteen. Hän varttui kuu-
sila psisessa perheessä Kinnulassa.
Ollin isä vaikutti useissa luotta-
mustehtävissä, eikä perheessä
kaihdettu yhteiskuntaa käsittele-
viä kiivaitakaan keskusteluja. Olli
omaksui väittelyissä sovittelijan
roolin.

Syrjäisessä kotikunnassa ei
tuolloin ollut varsinaista oppikou-
lua, vaan vain suppean oppimää-
rän tarjoava yksi§inen "nyrkki-
koulu". Tämän vuoksi joutui Ollikin
muuttamaan jo varhain isosiskon-
sa Kaijan kanssa Kannukseen, jos-
sa hän kirjoitti ylioppilaaksi vuon-
na 1956.

Sieltä Ollin oppivuodet jat-
kuivat Helsingin yliopistoon, josta
hän valmistui fi losofian maisteriksi
pääaineenaan Suomen historia.
Tutkielmansa hän laati kotiseutun-
sa varhaisista asutusvaiheista ja
aihepiiri kiinnosti häntä läpi elä-
män. Olli harrasti sukututkimusta
ja vaikutti vuosia Pekkaristen su-
kuseuran hal lituksessa.

sa, kunnes siifii valmistuttuaan
vuonna 1963 historian ja yhteis-
kuntaopin lehtoriksi uuteen ou-
lulaiseen Laanilan oppikouluun.
Siellä hän toimi pidettynä historian
opettajana, väliin myös ammatin-
valinnan ohjaajana ja vararehto-
rina, kunnes vuonna 2000 siirtyi
eläkkeelle.

Entiset oppilaat luonnehtivat
Ollia lempeäksi, älykkääksi ja per-
soonalliseksi opettajaksi, joka har-
rasti taidetta ja oli usein omissa

ajatuksissaan. Olli ei suuttunut tai
korottanut ääntään ja saattoi käy-
dä salaa tupakalla koulurakennuk-
sen vintillä. Ollille tunnusomaista
olivat naurusta tuikkivat silmät.

I empeä Olli omisti elämänsä

I ammatilleen, taiteelle ja luon-
l-nolle jakaen rapaa-äikansa
puolisonsa Kaarina Peltoniemen
kanssa. Olli oli erittäin vastuun-
tuntoinen. Isän menehdy§ä jo
vuonna 1959, hän auttoi usein
äitiään ja veljeään Seppoa kotiti-
lan hoidossa, ja otti pikkuveljensä
Jukan luokseen asumaan tämän
lukio-opintojen ajaksi.

Hyvin lapsirakkaat Ollija Kaa-

rina olivat sukulaisperheissä odo-
tettuja vieraita. Kinnulan lisäksi
elämää rytmittivät Kiimingissä
ja Ristiinassa sijainneet mökit,
Yhdessä kiiminkiläisten §läläis-
ten kanssa Olli perusti Teruajär-
ven-Kotajärven-Alajäruen §läyh-
distyksen, jonka puheenjohtajana
hän muun muassa torjuiVälimaan
jätekeskuksen perustamisen Kii-
minkiin.

Olli huolehti viimeisiin elinviik-
koihinsa asti puolisostaan Kaari-
nasta ja kantoi huolta läheistensä
asioista. Maailmaan Olli jätti pait-
si suuren joukon oululaisia, jotka
omaksuivat osan yhteiskunnallista
ymmärrystään hänen kauttaan,
myös avuliaan, luotettavan ja kil-
tin miehen mentävän tyhjiön.

» Muistokirjoituksen ovat kir-
joittaneet Ollin veli Jukka ja
tämän Sär Elina.

lli toimi jo opiskeluvuosi-
naan tuntiopettajana hel-
sinkiläisissä oppikouluis-



8 PEKKARINEI§

$ulruneuuoslo sai iäsenefiseen lääfiärin
- Iaito Pefifiarinen esittäytuu

len pitänyt aina itseäni
pohjoisen Keski-Suo-
men Pekkaristen suvun
kasvattina, jonka veres-

sä kieftää jokunen pisara karja-
lais-savolaistakin vefta, Kinnulan
Pekkariset seuraavat su kuju u riaa n
notkeasti Nikkilän taloon vuonna
175 1 Alvajärveltä pakkoh uutoka u-
pan kautta isännäksi tulleeseen
Matti Klemetinpoikaan.

Hänellä oli kolme §rttöä ja
kolme poikaa Paavo, Erasmus ja
Matti. jotka jakoivat kanta-Nikki-
län vuonna L776. Kinnulan Pek-
kariset ovat näiden kolmen pojan
jälkeläisiä, kirkonkylän Pekkariset,

_Niemen§län ja Rekolanmäen (al-
kuaan Poikkeus) Pekkariset.

Oma "kantaisäni" on "Reko-
-lan sotamies" eli Matti Matinpoika.
Hän palveli Venäjän tsaarin kol-
me-vuotisen arme'rjan ennen nai-
misiin menoaan ja asettumistaan
Rekolan isännäksi. Perheeseen
syntyi poikia yhteensä yhdeksän,
joista kahdeksan kasvoi aikuisiksi.

Yksi kuoli tapaturmaises-
ti noin kymmenen vuoden iässä.
Vanhin meni vuonna 1918 Ame-
rikkaan ja oli lapseton. Loppujen
seitsemän pojan jälkeläisiä on eri
puolella maailmaa nyt reilut 300.
Näistä enää vain pieni osa Kinnu-
lassa. Olen "sotamiehen" nuorim-
man pojan Konstan nuorin elossa
oleva lapsi.

M låHu*u :?:lxTi:':il'i:ll
I I nula-Lest'rjäruen kunnalli-
sen keskikoulun toiminnan alka-
minen 1959. Se käynnistyi aluksi
"väliaikaistiloissa" Kangaskylän
kansakoulussa, jossa tuohon ai-
kaan kävin kansakouluani. Keski-
koulu siir§i 1963 kirkon§lälle uu-
teen koulurakennukseen.

Isäni Konsta oli jyrkästi kan-
sakoulun jälkeistä koulunkäynnin

jatkamista vastaan. Viljelemällä
häneltä aikanaan jääviä Rekolan
talon maita pärjäisi hänen mie-
lestään hyvin. Silloinen kansa-
koulunopettajani Meeri Kononen
otti asiakseen tulla peräti kotiini
painostamaan Konstaa "pane-
maan minut oppikouluun". Isä-
ni mieli ei tästä kuitenkaan heti
muuttunut.

Kun itse aloin haluta - syytä
en enää muista - keskikouluun ja
myös äitini Alma asettui kannal-
leni, sain isältäni kuivakiskoisen
luvan mennä keskikoulun pääsy-
kokeisiin, 'kun se ei nyt ole tuon
kauempanakaan".

Jotenkin vaistosin -ei hän sitä
koskaan ääneen sanonut - myö-
hemmin isäni hyvillään olon, kun

selvitin pääsykokeen parhailla pis-
teillä, ja hän oli keskustellut siitä
Osuuskaupalla käydessään jonkun
toisen isännän kanssa.

| /eskikoulun jälkeen alkoi uusi
]tt vääntö lukiosta. Sinne pääse-
I \ista tajusin jo itsekin vah-
vasti haluta. Vanhan kiistelyn "Re-
kolanmäen peltojen viljelemisen
riittämisestä" jälkeen Konsta antoi
minulle kaksi vaihtoehtoa: kotoa
maksetaan kolmivuotinen lukio tai
yhtä pitkä metsäkoulu. Saat valita,
mutta sen jälkeen olet omillasi.

Valitsin lukion, jollainen oli
tuohon aikaan 70 kilometrin pääs-
sä Toholammilla. Sen pää§rttyä
minulla oli mielessäni kaksi vaih-
toehtoa, joko Helsingin Yliopis-

"Rekolan sotamies" Matti Matinpojan jälkikasvua. Nikkilän jaossa Reko-
lanmäen saaneen Matin yhdeksän pojan lapsikatras oli jo omana aikanaan
§län "kuuluisnns". Kuva Iienee otettu 1940-luvun lopulla, jolloin Amerikan
Matti oli käymässä Suomessa tämän jutun kirjoittajan syntymän aikoihin.
Veljessarja jakoi Rekolan vuonna 1935, jolloin syntyivät Rekolanperän pien-
tilat. Kuvassa vasemmalta: Steen Antti s. 1902 (Peltomäki), Jaakko s.1898
(Isännänaho), Vihtori s.1896 (Haapalehto), Konsta s.1910 (Rekola) ja Matti
s.1890. Konsta osti kuvasta puuttuvien Peftun s.1905 (Pekkala) ja Einarin
s.1900 (Päärasi) osuudet Rekolasta. Kuvasta puuttuu myös Vilho s.1894
(Haarala). Mattivietti elämänsä Amerikassa sekalaisissa töissä mm, kai-
vostyöläisenä ja farmarina. Eläkevuotensa hän eli Floridan Lake Wofth'issa.
Matti tuli kuolemaansa edeltävänä kesänä Kinnulaan, jonne hänet haudattiin.

:.a

:i
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ton Lääketieteellinen tiedekunta
tai Tekninen korkeakoulu Espoon
Otaniemessä. Lääketieteellisen
pääsykokeet olivat keväällä 1968
aiemmin kuin Otaniemen, josta
syystä opiskeluni ohjautui lääke-
tieteelliseen.

Kun valmistuu lääkäriksi, työu-
ra on pääpiirteitään melko lailla
selvä. Olin valmistumisen (1978)
jälkeen vuoden päivät Imatralla
sisätautilääkärin töissä. Sen jäl-
keen HYKS:ssä sisätautilääkärinä
vuoteen 1986 saakka, pari vuotta
perustamal Iani yksi§isel lä lääkäri-
asemalla yksi§islääkärinä ja pari
vuotta suomen Sydäntautiliiton
asiantu ntijalää kä rinä.

Vuonna 1990 tuli Suomen
Lääkärilehden vastaavan päätoi-
mittajan toimi haettavaksi. Voitin
haun, jonka jälkeen hoidin toin-
ta vuoteen 2008 saakka. Tuona
vuonna jouduin jäämään työky-
vyttömyyseläkkeelle sydänrap-
peuman takia. Sain siirtosydämen
kesänkuun 2011 alussa. Sen tur-
vin olen voinut jatkaa kohtuullisen
virkeää elä keläiselämää.

,t ikaa ottavin harrastukseni

A on nykyisin Suomen Senio-
, lrilääkärit ry jonka perustin
muutaman seniorikollegan kanssa
vuonna 2010. Sen puheenjohta-
juudesta seurasi myös eräitä Suo-
men Lääkäriliiton luottamusteh-
täviä, joista merkittävin on ehkä
valtuuskunnan varapuheenjohta-
jan luottamustoimi.

Mieluisin nykyharrastukseni
on kesämökin pitäminen Kinnulas-
sa. Rakensimme sen 2000-luvun
alussa. Minulla on kaksi poikaa,
joista nuorempi narsistiseksi ilok-
seni valitsi ammatikseen lääkä-
rintyöt ja on nyt erikoistumassa
a nestesialääkäriksi HYKS:ssä.

Vaikka Pekkaristen-suvun tä-
män hetken valovoimaisin tähti
toimii eduskunnan puhemiehis-
tössä, ja eräät sukumme jäsenet
ovat tehneet näyttävän virkamies-
tai akateemisen uran, sukumme
on kiistattomasti perusjuuriltaan
talonpoikainen. Minua tämä ei ole
koskaan kiusannut.

Muistan kyllä lääketieteellisen
tiedekunnan pääsykokeet, joiden
pitopaikkaa itse etsiskelin keväällä
1968 Helsingin puhelinluettelos-
ta repäistyn karttalehden avulla.
Samaan paikkaan tulijoitakin pyr-
kuöitä perheensä autokuskin aja-
malla autolla. Mutta sukujuuriani
minun ei ole taruinnut koskaan
hävetä tai luulla, ettei niiden puo-
lesta selviä siitä, mistä muutkin,

Monesti on ehkä maalaistaus-
tanitakia mennyt muita paremmin.
1950-60 luvun pienviljelijäperhei-
den kasvatuksessa ei harrastettu
turhaa psykologista koukerointia.
Lapset opetettiin tekemään työtä
ja olemaan jaksamisensa mukaan
osa perheyhteisöä. Tämä on asia,
jonka merki§ksen elämälleen ta-
juaa vasta nyt vanhetessaan.

Mffi?fiil:"1i#xir#fl,:
juhlat. 50 vuotta on kulunut siitä,
kun saimme Toholammilla ylioppi-
laslakkimme. Yhteiskuntamme jo
tuon aikajänteen suufta kehitystä
ei voi olla huomaamatta. Aineelli-
nen vaurautemme on lisään§nyt.
Kaikkien ihmisen onnellisuudel-
le välttämättömien osa-alueiden
kohdalla kehitys ei ole ollut yhtä
myönteinen.

Klisee tai ei; sodan jälkeisen
pulan aikana luotu yhteiskunta an-
toi kuitenkin silloin syntyneille ja
varttuneille lapsille kodin varauk-
settoman turuan. Sitä ei korvaa ai-
neellinen hyvinvointi. Tunneköyhä
tai tunne-elämältään ristiriitainen
koti on aina suuri riski lapsen ta-
sapainoiselle kehityksel le.

Ymmärrän hyvin molemmat
sodat käynyttä isääni, joka vastasi
elämänsuunnitelmiini kiinnittäy-
tymään Rekolanmäen peltoihin.
Hän oli sitonut vaimonsa kanssa
elämänsä näihin mäkiin ja puolus-
tanut niitä sodissakin. Peltoja ei
enää ole. Ne on metsitetty valtio-
vallankin suosiollisella avustami-
sella.

Rakennuksia on nyt entisen
kot'rjärueni rannat täynnä, mut-
ta yhä haruemmassa niissä asuu

paikkakunnalla elantonsa saavia
ihmisiä. Varsinainen elämä on
muualla, noihin uusiin rakennuk-
siin tullaan kesäaikana lomaile-
maan ja muistelemaan nuoruutta.
Yhteiskuntamme muutos on ollut
nopea prosessi.

M Hl,. ä;:',';i,,","T;åH :
I I on syntynyt jostakin ja on
muuntumassa joksikin. Uusia su-
kujuuria ja 'kantaisiä" syntyy jat-
kuvasti. Jokaisen suvu n ykittäisen
jäsenen elämä on yksi kertomus
siinä kudelmassa, jota suku edus-
taa. Tämä kudelma on viehättävä
ja mielenkiintoa herättävä, ei ehkä
niinkään sukupuukaavioina, vaan
keftomuksina ihmisten elämises-
tä.

Omalla kohdallani kiinnostu-
minen juuristani on jonkinlainen
yritys ymmäftää sitä, mikä minä
olen omaa elämääni laajemmas-
sa kontekstissa. Mielestäni sukuj
yhdistyksen ja -neuvoston §ö on
aruokasta, jos se pystyy tekemään,
oman kehitykemme eri ke§ut ja
yhtymäkohdat nä§viksi meille,
tajutakemme, että olemme osa
jotain suurempaa kokonaisuutta,
eli enemmän kuin vain 'bman elä-
mämme sankareita".

Taito Pekkarinen
Lääkintöneuvos, Helsinki
(Rekolanmäen Pekkarisia)



10 PEKKARINEN

§ulru luo yhteenfiuuluuuutta ia turuaa

Asun Jyväskylässä ja toimin
kauneusalan yrittäjänä Fabu-
lous Finland Oy:ssä.

Ensimmäisenä tuli mieleen su-
kukokous Kinnulan Seurakun-
takodilla, jossa olin lapsena.

Mitä miettii suvun nuorem-
pi polvi Sukuseurasta, ja
mikä merkitys suvulla on
heille? Kaksi 2S-vuotiasta
Pekkarista keftovat omia

ajatuksiaan.

MISSA ASUT JA MITA
TEET NYKYISIN?

MITÄ SINULLE TULEE
SUKUSEURASTA MIELEEN?

OLETKO VIIHTYNYT
SUKUKOKOUKSISSA?

MITÄ sUKU
MERKITSEE SINULLE?

Juha Pekkarinen

Kinnulasta olen kotoisin. Van-
hempani ovat Jussi ja Mari
(os. Niemi) Pekkarinen. Isän
puolelta isovanhemmat ovat
Saimi ja Heikki Pekkarinen
Koivulehdosta.

Nyt asun Kinnulassa, mutta
sykyllä muutan opiskelujen
merkeissä muualle.

Sukulaisten yhteydenpito. Su-
ku kokousten järjestä m inen on
todella hieno juttu.

Mikäs siellä ollessa! Näkee su-
kulaisia, joita harvemmin tulee
tavattua. Erittäin hyvä suku-
koukus oli esimerkiksi Piispa-
lassa. Erinomaiset aktiviteetit,
joissa lapsetkin otettiin hyvin
huomioon. Kaiken kaikkiaan
mukavaa yhdessäolon aikaa.

Iida-Elina Pekkarinen

Olen Kinnulasta. Vanhempani
ovat Pirkko Kyllikki (os. Paa-
nanen) ja Paavo Sakari Pekka-
rinen. Isän vanhemmat Aune
ja Paavo Pekkarinen tulevat
Hakalasta

MILLAISET SUKUJUURET
SINULLA ON?

Olen ollut kokouksissa muuta-
maan otteeseen, viimeksi vii-
me kesänä Piispalassa. Oikein
hyvin olen viih§nyt! Toivoisin
tosin nuorempien Pekkaristen
suurilukuisempaa osallistu-
mista, jotta toiminnan jatku-
vuus säilyy.

Sillä on todella suuri merki§s.
Vaikka kaikkien sukulaisten
kanssa ei olekaan yhtä tiiviis-
ti yhteydessä, niin sukulainen
on silti aina sukulainen. Se,
että tuntee yhteenkuuluvuut-
ta niin isojen ihmisjoukkojen
kanssa on §llä hieno asia. En
ole ikinä ymmäftänyt sitä, että
niin monissa suvuissa on isoja
riitoja loppujen lopuksi jonnin-
joutavista asioista.

Meillä on mahdottoman laaja
ja värikäs suku, mikä merkit-
see minulle paljon. Heidän
kauttaan saa todella mittavan
sosiaalisen verkon.



PEKKARINEN 11

Pe[[aristen

Pekkariset tunnetaan hauska-
na väkenä, jotka osaavat käyt-
tää sanan säilää paikassa kuin
paikassa. Siitä syystä suku-
neuvosto saikin idean kerätä
erilaisia sutkautuksia yhteen.

Sukuseuran Face-
book-ryhmään on saatu ke-
vään aikana muutamia tarinoi-
ta, mutta vielä kaivataan lisää.
Jos tiedät hyvän jutun elä-
västä elämästä ja Pekkarisis-
ta, laita viestiä tämän lehden
päätoimittajalle (yhteystiedot
sivulla 2).

Sutkautuksia voi julkaista
edelleen myös fb-ryhmässä.
Alla olevat kaksi tarinaa anta-
koon osviittaa siitä, minkälais-
ta tarinaa Pekkarisilta löytyy.

;.*;;*; il;il;
Koivulehdossa Pekkarisen Jus-
sin suusta sutkautus. Ihmette-
lin seitsemän tuumaa leveässä
höylättävässä vuorilaudassa
pieniä reikiä ja totesin, että
kukahan näihin puihin on am-
punut haulikolla, kun on noi-
ta pieniä reikiä kasapäin siel-
lä täällä. Siihen Jussi vastasi,
että matosen reikiä. Kysyin

vempaa?, he ihmettelivät.
Kolmen rivin ilmoitus olisi
edullisin. Pojat tuumailivat ja

iita.kall olisi yhtään hal-Eikö

s{.ksri§e$

o*,i e"Bl-1i-I.'l

å

npito muihin Pek-
karisiin onnistuu nyt entis-
tä helpommin Sukuseuran
su ljetu n Facebook-ryhmän

kautta. Joulukuussa 2016 perus-
tettuun ryhmään on liittynyt tähän
mennessä jo yli 140 jäsentä.

Iloiseen joukkoon pääsee
mukaan kirjoittamalla Facebookin
hakukenttään "Sukuseura Pekka-
rinen" ja painamalla Liity ryhmään
-nappia. Luonnollisesti lii§minen
vaatii sen/ että olet käyttäjänä
Facebookissa. Sukuseuran jäse-
nyys ei ole vaatimuksena ryhmään
kuulumiselle, mutta jonkinlaisia si-
teitä Pekkarisiin on löydyttävä.

Reilun puolen vuoden ole-
massaolonsa aikana ryhmään on
saatu reilusti erilaista sisältöä.
Erityisen aktiivisia ovat olleet Ola-
vi ja Markku Pekkarinen, joiden
ansiosta ryhmästä löytyy vanhoja
kuvia muun muassa Sukuseuran
alkutaipaleelta ja sukupotretteja
sitäkin varhaisemmilta vuosikym-

meniltä. Ryhmässä on nähtävissä
myös esimerkiksi Markun kuvaa-
ma ja lataama hauska video Syr-
jälän Armin ja Koivulehdon Heikin
tuumaushetkestä vuodelta 2014.

Tulevaisuudessa ryhmä kas-
vaa ja aktivoituu toivottavasti
entisestään. Vanhojen kuvien ja
videoiden lisäksi ryhmässä voi
kertoa vapaasti sukuun liittyvistä
ajankohtaista asioista, lisätä tuo-
reita kuvia ja videoita tai vaikkapa
kerrata suvun parhaita sutkautuk-
sia (katso viereinen oheisjuttu).
Suunnatkaa siis sukukokousta
odotellessa ihmeessä naamakir-
jaan!

14
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Pe[[a ]isi lle [G]lrslefti i n
oma lacehoolr-rynmä

Su kuseu ra n Facebook- ryh mästä löyffi monen la ista sisä ltöä.

Henri Pelkonen

Pekkå*nen

K6ku§telu

låpahbet Sukuseura Pekkarinen ry
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Holliaioa ia muutalin Muttolanden
Marketta Pekkarinen-Kouki

nnen muinoin kuljettiin hol-
liteitä pitkin hevoskyydillä.
Teiden varrella oli noin 15-
20 km:n välein kievareita,

joissa matkalaiset saivat maksua
vastaan ruokaa, juomaa ja tarvit-
taessa yös'rjan. Talvella rekireitit
kulkivat osittain jäällä.

Suomen posti- ja tiekaftan (v.
1846-1848) mukaan Kuopio-Nil-
siä-talvitiereitti kulki Kuopion Kel-
loniemestä Ranta-Toivalan kautta
Jännevirralle ja sieltä Juurusve-
den yli ja Muftolahden kylän läpi
Pieksänkoskelle, Halunalle ja Nil-
siään. Kaftassa Murtolahden kylän
keskellä näyttäisi olevan kievarin
merkkija Halunalla ehkä seuraava
ennen Nilsiää." Isäni lapsuuskoti oli Murtolah-
den lounaisosassa s'rjaitseva Rou-

,hiala. Noin 1800-luvun puolivälis-
tä vuosisadan lopulle Rouhialan
talossa asui Mauno Savolainen,
s.1819 fia vaimo Fredrika os. Pek-
karinen) perheineen. Talossa oli
ainakin Mauno- ja Riekko-nimi-
set hevoset. Ihmisten muistiin on
jäänyt, että isä komensi t)fttären
Anna-Katrin ajamaan Maunolla
myllyyn Pieksänkoskelle ja rengin
Riekolla holliin'Terikkalaan", jos-
sa oli holliajoa vaften reki. Renki
odotti siellä, josko sinne tulisi kul-
jetettavia matkalaisia.

Tuon muistitiedon mukaan
Tihvonjärven rannalla oleva Eerik-
kala on ehkä tuolloin 1800-luvulla
ollut hollitalo/kievari. Edellä mai-
nitun posti- ja tiekartan kievarik-
si sopisi myös Eerikkalan lähellä
oleva Kallion talo, jossa tiedetään
olleen kievarin ainakin 1900-luvun
puolella 1930-luvun puoliväliin
asti.

E

lr; ouhiala ja kilometrin ete-

lff ffiili*:;?''å:ä. n[' i] it
vat 1800-luvun loppupuolella ja
1900-luvun alkupuolella vilkkaan,

Kuopiosta koilliseen kulkevan ajo-
reitin varrella. Markkina-aikaan
jopa 40 hevosta saattoi kulkea
peräkkäin kolonnassa Koiralahden
kautta Nilsiän ja Kuopion väliä.

, Kauppiaat kuljettivat usein
muulloinkin tavaraa kolonnas-
sa, koska näin oli turvallisempaa.
Maksullista hollilq4ftiä oli, mutta
monet ajoivat omilla hevosillaan.
Etäisimmät matkaajat tulivat Rau-
tavaaralta asti. Koiralahti oli tullut
vilkkaan liikenteen vuoksi kievarik-
si, vaikkei se virallisesti ollut sitä.

Koiralahdessa oli kotitaloni
kohdalla aluksi savutupa. Rouhia-
lan §rtär Saara ja miehensä Paavo
Kröger muuttivat ehkä 1880-luvun
lopulla siihen asumaan. Jo sitä
ennen siinä on ehkä ollut kieva-
ritoimintaa. Vuonna 1910 Paavo

rakensi uuden talon, jossa oli tupa
ja isompi ja pienempi kamari. Ta-
lossa oli matkustajille tarjottavaa,
kahvia ynnä muuta.

Menekki oli suufta, sillä satoja
henkilöitä saattoi parhaana aikana
käydä yhdessä päivässä. Ennen
sotia kahvia ostettiin taloon sä-
keittäin. Yöpyvät kulk'rjat nukkui-
vat ehkä tuvan lattialla tai uunin
päällä. Hevosille oli yöpymispaik-
koja, ja heinää ja mahdollisesti
viljaakin myytiin. Toiset hevoset
yöpyivät ulkosalla loimet tai nah-
kaset selässään.

I llaikenlaisia kulkijoita oli - jot-

K*' åT,,T:'å',J[:',':ii:i:
väkisin. Kaikki ovet piti kievareissa
pitää lukossa. Koiralahden isäntä

Joukko lähdössä rekiajelulle Koiralahden tallin edestä 1940-luvun alussa.
Reessä edessä vanhempi mies on Oskari Savolainen ja nuorempi Olavi Ho-
lopainen. Takana on ehkä äitini Maija (Maria) Pekkarinen (os. Heiskanen).
Keskellä ovat sisareni Maija Aulija veljeni Lauri Jounija Rouhialan mummo
Anna Karoliina Pekkarinen (os. Pasanen). Aulin takana on ehkä Oskarin
vaimo Hilda.
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lulän ftauila se ja siitä lammen yli ja aitan ja
tallipäädyn välistä pihalle. pihal-
ta reitti kulki asuinrakennuksen
kaakkoispäädyn luota rantaan ja
jäälle. Jännevirralta on voitu nous-
ta maalle tai jatkaa jäätä pitkin ja
ylittää Karjalanharjunniemen kan-
nas ja seuraavaksi Hirvolanniemi
Ranta-Toivalassa ennen Kuopiota.

Hirvolanniemellä asui Rissasia
ja sitä ennen ehkä Raatikaisia.
Kertojan mukaan seudulla oli kaksi
kievaria, toinen Uuhtaipaleessa ja
toinen ehkä Karjalanharjun kan-
naksella. Molemmissa oli kävijöitä.

Jääreittien rantakohdissa oli
poikia tarjoamassa hevosille äm-
päristä vettä, niin ettei kuskin tar-
vinnut nousta reestä pois juotta-
maan. Matkalla hikoilleet hevoset

alkoivat mielellään juoda, niinpä
kuski joutui maksamaan vedestä,
vaikkei hän olisi halunnut palve-
lua. Vanha tarina keftoo, että joku
renki on hukutettu Koiralahden
rannan avantoon ja samalla varas-
tettu hänen hevosensa.

Kun Kallansillat ja pohjoiseen
menevä rata 1900-luvun alussa
valmistuivat ja 1930-luvun alussa
saatiin tiekin Kallaveden yli, kulje-
tusta alkoi suuntautua Murtolah-
desta Juurusveden yli junalle ja
linja-autolle Toivalaan ja jälälle.

» Teksti pohjautuu enimmäk-
seen kirjoittajan isän Lassi
Kusti Pekkarisen (19 13-2009)
ja joidenkin muiden §läläis-
ten keftomuksiin.

§

ö crliek
s öJr

Paavo Kröger oli kiertävä kauppi-
as, ajoi hevosella tai kulki hiihtä-
en ja myi kankaita ja saviastioita.
Hän oli myös sen ajan ammatti-
kalastaja. Hän kävi kalankaupalla
Kuopion torilla ja rikastui sillä lail-
la, Hän oli kuulemma myös saita,
eikä antanut pojilleen riittävästi
rahaa. Sillä välin pojat saattoivat
myydä heiniä kulkijoille niin pal-
jon, ettei itselle jäänyt tarpeeksi ja
ukko-Paavo joutui niitä ostamaan.

Ajoreitit ovat eri aikoina ja
säiden mukaan jonkin verran vaih-
delleet. Kuulemani kertomuksen
mukaan Pieksänkosken ja Kuopi-
on välillä oli kolme etappia, Ter-
vakaarre Lajun rannalla, Koiralahti
ja sitten Uuhtaipale vähän Jänne-
virralta Kuopioon päin. Tervakaar-
teesta reitti kulki Kuoppasalmen
jäätä pitkin ja sitten Rouhialan
editse Kuvajanlahteen,

Lahden pohjukassa noustiin
maalle ja ajettiin Koiralammen
takaista pellonreunaa ladon luok-

§"i

il.1 rn d.

E-illmMr

'4
-likka Kotkal-

Kartta Kuopion pohjoispuolelta 1930-tuvu lta. Olen pi i rtä nyt ka rttaan
summittaisesti punaisella värillä Koiralahden kautta kulkeneen talvitien ja
lisä n nyt joitaki n ta lviteihi n I iifiviä pa ikan n imiä.
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Minun sotani
Elvi Pekkarinen

^ 
ikoinaan Lapinlahden pai-

f f kallislehdessä, Matissa

,-\';.',il;l'i?å J,ffi: läl-
ran hän muisteli sota-aikaa: 'Ei
sitä nuorena osannut olla huolis-
saan". Hämmästyin, että näin me
ihmiset olemme erilaisia. Minulle,
joka täytin 15 vuotta talvisodan
alkaessa, sota-aika oli elämän lop-
pu, maailmanloppu.

Muistan lapsena olleeni äidin
ja isän kanssa kansakoulullamme
seuroissa, joissa puhui kirkkoherra
Olander (ny§isen Pirkko-pappim-
me ukki). Hän mainitsi saarnas-
saan, että "ruudin savu jo haisee".
Muistan, miten se koski lapsensy-

"dämeeni.

Veljeni oli suojeluskunnassa,
.siskoni lottina, minäkin pikkulot-
tana. Suojeluskuntalaiset pitivät
ampumaharjoituksia ja muistan it-
sekin jysäyttäneeni oikein raskaal-
la aseella. Lotat toimivat myös,
olivat muonittamassa isommissa
harjoituksissa. Kai se oli samalla
harrastus nuorille.

I /un sitten sota alkoi, oli liik-

J( feellekannallepano. Muistan
I \hmetelleeni, miten yksi-
mielisesti oltiin liikkeellä. Miehet
kutsuttiin, lotatkin ilmoittautuivat
esikuntaan. Minunkin kaksi sisar-
tani lähtivät. Minun, lS-vuotiaan,
oli jäätävä kotiin. Kotoa ei voinut
kaikki lähteä, elinkeinoa oli hoi-
dettava, eikä se kevyttä ollutkaan
aikana, jolloin ei ollut juuri koneita
eikä sähköä.

Toinen siskoni oli eturinta-
man tuntumassa lottakanttiiinissa,
toinen sotasairaalassa. Haavoit-
tuneitahan alkoi tulla heti sodan
alettua. Lottien tehtäviä oli myös
ilmavalvonta; olla kirkontorneis-
sa tai muissa avoimissa torneissa
vahtimassa pommikoneita. Niiden
tuloa seurattiin, piti antaa ilma-

hä|fis, koetettiin suojautua. Mo-
nenlaiset olivat tehtävät lotillakin.

Ja siellä koti§lällä. Se häm-
mäs§rttää vieläkin, miten ykimie-
lisesti lähdettiin asialle. Naisväki
alkoi valmistaa lämpimiä käsineitä
ja sukkia, alettiin leipoa, laittaa
paketteja, kirjeenvaihto oli vilkas-
ta; oli tuttuja ja tuntemattomia
kirjeenvai htotovereita. Itsel länikin
oli yli §mmenen. Rintamalta lä-
hetettiin postimerkkejä, joita jaet-
tiin.

Leipomajutuistakin muistois-
sani on, että meitä kaksi nuofta
tyttöä laitettiin pappilan tupaan
tekemään reikäleipiä. Isossa kor-
vossa oli iso taikina valmiina.
Alustimme taikinan ja lämmitim-

me ison puu-uunin. Leipominen
onnistui siihen asti, kun valmiita
reikäleipiä piti laittaa orsiin kuivu-
maa, eikä ne siellä pysyneet, vaan
tipahtelivat alas.

1A itten, kun sisareni tuli lot-
\tahommista kotiin, minäkin
frlilmoitin itseni esikuntaan
vanhemmiltani salaa. Ei siksi, että
heillä olisi ollut sitä vastaan muuta
kuin hätä siitä, että työt kotonakin
vaativat tekijän. Isä oli sairas ja
kaikki työt raskaita.

Pian esikunnasta tulikin kom-
mennus. Olin käynyt toimistolot-
takurssin, mutta lähetyksen sain
sotasairaalaan. Olin siellä sodan
loppumiseen saakka, yli puoli

Elvi Pekkarinen valittiin joulukuussa
2015 Lucia-mummoksi.
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vuotta. Monenlaista rujoa sinne
rintamalta tuotiin. Erikoisesti jäi
mieleen viimeinen sotakesä, kun
vihollinen rynnisti täydellä voimal-
la.

Yölläkin jouduttiiin odotta-
maan junia, jotka olivat minun
sotani pahimpia näkyjä. Haavoit-
tuneet olivat tietenkin ensiavun
saaneita, mutta pesemättömiä,
verisiä, haiseviakin, jalattomia,
millä mikin kohta riekaleina.

Sotasai raa lassa ki n jä rjestetti i n
toimintaa. Pidetti i n iltatilaisuu ksia;
vuorollaan lotat, sairaanhoitajat
ja potilaat ohjelmoivat tilaisuudet.
Monenmoista lahjakkuutta sieltä
löytyi. Sairaalat toimivat vielä so-
dan jälkeenkin,

I fihdoin se helpottava uutinen

v t".i?åiT'ilä:ffi 'f Tj";, 3t ;
saimme pitää itsenäisyytemme.
Radiosta kuultiin, kun Paasikivi oli
lähdössä Helsingin rautatiease-
malle Venäjältä nootin saatuam-
me selvittelemään tilannetta.
Paikalla oli paljon väkeä saattele-
massa lähtijöitä. Yhdessä laulettiin
Jumala ompi linnamme.

Jälkensä jätti sota-aika; on
paljon pitänyt kestää. Sekin tus-
ka, joka itselläni oli sota-ajasta,
kirvoittaa kyynelet silmiin, kun
Suomen lippu nostetaan salkoihin.
Sen sanoma on: meillä on rauha
maassa. Se, kun sankarihaudoilla
juhlapäiväkulkueessa ovat vanhat
veteraanit kulkeneet, on minulle
ollut liikuttavaa katseltavaa.

Kun viimeksi seurasin itsenäi-
syyspäivän kulkuetta, ei vanhoja
veteraaneja ollut yhtään. Oli toki
kaiken ikäisiä, lapsiakin. Kyyneleet
tulivat silmiini. Kiitävi aika, vieräh-
tävät vuodet, miespolvet vaipuvat
unholaan...

tanut 93-vuotias Elvi Pekka-
rinen (os. Ihalainen) Lapin-
lahdelta. Vehmersalmelta
kotoisin oleva Elvi kirjoittaa
runoja ja pitää päiväkirjaa
edelleen aktiivisesti.

Su lruseuran tal ousa rui ocsitys
tot. 2016 20L7 2018

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Kirjamyynti
Postimaksut

Yhteensä

Kulut
Tietojä rj. ylläpitokulut
Postikulut
Kokouskulut
Matkakulut
Toimistokulut
Pankkikulut
Varaston vuokra
Kirjanpito
Huomionosoitukset
Muut kulut

Yhteensä

VARAINHANKINTA
Tuotot
Jäsenmaksutulot
Sukulehden tulot
Sukupaitamyynti
Sukuviiritulot
Arpajaiset

Yhteensä

Kulut
Sukulehden painatus
Sukupaitakulut
Sukukirjakulut

Yhteensä

TULOT
MENOT

Ylijäämä/alijäämä

372,10 350,00 350,00

339,00
33,10

300,00
50,00

300,00
50,00

00,00
494,70
575,82
356,27

77,96
L70,07
130,00
267,50
40,00

0,00

150,00
500,00
500,00
00,00

100,00
170,00
130,00
270,00
100,00
00,00

150,00
500,00

2500,00
100,00
100,00
170,00
130,00
270,00
100,00
100,00

2LL2.32 1920,00 4LaO,OO

2070,00
287,00
235,00

00,00
316,00

2908,00 3700,00 4300,00

865,00
791,80
539,00

2195,80

900,00 900,00

900,00

3000,00
200,00
200,00
300,00

00,00

3000,00
200,00
300,00
400,00
400,00

3280,10
4308,t2

4050,00
2820,00

4650,00
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