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Viri,asaari 1Cr.6.I9'l'2 paarrraärien l-r yväksi. Tcr ivon,
että vcimme eri yhteyksissa

SUKUSEURA PEKKARINEN tutustua tcisiinrnre" etsiä
juur iaffimE _ta tehcjå varsi,naista
sukututkrnr usta eri rnuldc, issaan.

iä=entredcrte Nc 1/199'2 Tcrivrrrr n'työr:. että PEKK.ARiNfN*
l eht i jä l i een ens i vucrnna
vä1ittåå rnei l le tietaa yhteista
asi.crista.

Puheenjahtajan palsta
Siksr anki.n tårkeää, että

l'1 cnr sukuseuralainen on varmaän mahdnliisimman moni saapuisi
jn ehtinyl tuumia, mitå Pieksamåe1 1e 25. heinäkuuta
vetäji11e mahtaa kuulua, kun ei keskustelenraan näistä ja
Jäsenrnaksul ippua ale tul lut nruistakrn sukuseuraamma
erkå PEKKARINEN-1el-rti kcrskevista kysymyksistå.
i lrnestynyt. Vi ivästyminen
t.aivot.tavast i voi tte sen antaa
anteeksi ;ohtuu varnraankin Aul is on Foiaea
csal. taan puheen Johta_lan

M^ I + i'.,aihdcksesta. rrHr La kchtasi järkyttavä viestr
Tuusn i emen sukukakauksessa tammi. kuussa. Päåtnimi tta_ia
vi irne kesanä myönnet li in Aul is Urpi, lainen hukkur
sukuneuvostcrn puheenJphta ja1le työrnatkal laan JO. tanrm j.kuuta
llarJa Pekkariselle ero Kj.nnulan 11 yllyjakeen. Auliksen
gui-<uneuvcstan _i åsenyydestä. voimakas Fanos näkyi ennen
Xai ja an cl 1ut sukuneuvostassa kaikkea hänen jahtanransa
s€uran Ferustamisesta saakka. Kinnulan -ia Pihtiputaan alueen
Puheen_iahta jake i hånet paikal l islehden - Kctiseudun
valrttiin kesä11ä 19A?. Sanornlen - persoonallisena,

rncnipuol isena _ra crnral eirnal serra
11 yös sukuneuvcrstcrrnrr e jåsenen siså1tönå. Varsinaisen työnsä
Aui:.s Urpilaisen pcr rsrnerr c crn 11säksi hån a1i mukana useLsEa
asettanut tamån vucr tisen luattamusteFr tåvissä Ja
tc, im j.nt.amme tieciattamisen csal l istui mcrnipur, l isesti
csalta aivan uuteen katiseutunsa kulttuurielärnåån.
li ianteeseen. 0lemme Hånen sydåntåån 1åhe1 1å ai i
sukuneuvostossa lr,denneet, rnusi ikki. Hån 1au1cr i mrn.
ettei P[KKARINEN-lehden Ki.nnulan mieskvartetissa _ia

-ir-rikalsernlseen tärrä vuonnå ale Kleskl-Pc'hjanmaan rnaakuntakucr*
nraFr dcr jjisi.suuksia, vaarr rossa. Auliksen kynän jåiki
tredcr tlarninen pyrrtåån nakyr myös useiden näytelrnien
haitarnaan tä11å kertaa nyt käsikirjoituksina. Hän ohjasi
lahetettåvä11ä jåsentredst- myös Kinnula-;räivi 1lå esiteLyt
teel la. nåytelmat.

Ornaita osaltani tcivan, ettå Auliksen perhe liittyi vucnna
vcrisimme jatkaa kaikki 19BJ sukuseuran jåseneksi.
Pekkar-is-sukuiset yhdessä Hänet valittiin vucrnna I9B7
11 ar Jan ja Aul iksen sukuneuvrrstcrsn. Hän tai nryös
vrit.oit.tarnaa tietå yltLeisten seur-anrrne tc,iminlaan vairnakka,an
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per-socnal l isen panoksensa ja oh jelman. [1onel Ie varrnaan jåi
ol i aina valmis uhraamaan erityisest j. nrieleen vuosikcrkous
aikaansa myös tåmån Juurikkamåen koululIa eikå
harrastuksensa hyvåksi. Alan vähit.en erinnmaisen savolaisen
amffratti laisena hån näki p j.topöydån antimet, mistä
tiedottamisen merkityksen rnyös hualehti Laurin perhe yhdessä
sukusseuran yhdyssiteenå. Hånen Juurikkamåen ky1å1äisten
akti ivisuutensa ansicsta kanssa. l'1 yös Laurin esitelmå
ensimrnåinen PEKKARINEN-lehti Tatu Pekkarisesta antoi aivan
julkaisti in kesäl 1å 19A8. uutta ulottuvuutta tästå 1O0
Ammattitaitoj.sena lehtimiehenä vuotta sitten synlyneestä
hån otti vastuun Pekkarisen musiikin taita-iast'a.
t.oimi!tamisesta aina ilmoitus-
myynnistå postitukseen saakka. Kiertcrajeiulla tutustuirnme
Pekkar i nen- 1 eht i an annetun Tuusn i emen ja He i näveden
palauteen mukaan kaettu nåhtavyyksi in ja historiaan.
parhaaksi sukuseurarflme llyös Valamon lusstar issa kåynt
yhdyssiteeksl ja tiedatuskana- oli nrei. 1le elämys.
vaksi. Aul iksen työn jå1ki on
jaänyt pysyvåsti sukuseurarnme ir.iitokset kaikilie jårjeståji1-
histcr riaan. Ie -ia nryös rnukanaolijoi. lle

nruistcr i kkaista kesäpåivistå.

PEKKAR I NEN-1 eht i
Vuoeikokous Piekeåmåe1 1å

PEKKARINEN-1ehti i imestyi
ensimmäisen kerran kesäl lå 1988 Sukuseuran tämån vur:tinen
Nilsiän sukujuhlien alla. Vii.me vuDsikakous pidetåärr
kesän iehti oi i jår jestykses- Pieksåmåel Iä Hctel1i Savr=n
såån neljäs. Lehdestä saatu Snlmussa laua.ntaina 25, påivänä
palaute on nl lut kautta,altaan heinåkuuta Iq92 alkaen kia
nryönteistä. Jos tr:i-nrit 11.00. Vaikka tåmån kertainen
leht ialal la tai olet muuten koantuminen tapahtuukin vairr
kiinnostunut kirjaittamisesta, nnrmaaiin vuoEikokouksen
nta yhteyttå puheenjohtajaan puitteissa, kannattaa sinne
tai sihteerin. Auiiksen silti cikein jnukalla saapua,
aloitlama lyö velvoittaa meitå si I Iå muutakin ohjelmaa cn
-jatkamaan. tarjo1ia. Vitho PekkarlnEn

"vanhana" rautat ie1åisenå on
Iuvannut jårjeståå mei I 1e

Tuueniemellå tavattiin mielenkiintsigen tutusturnis-
matkan kaupunkiin. Lisåksi

Pekkariset kokoontuivaL 20 l4arianna Huttusen kokous-
2L.7.l99 L Tuusnieme1 lå. esitelmå Savcn radan vaiheista
Suku juhl i 11e asal l istui y1r arrtaa oivan 1åhtökcrhdan
sata "sukuiaista" ympäri perehtyå tåhän rautateiden
Suc'men. Tuusnierni tar-icsi rist.eyspaikkaan.
mei 1 Ie parhaat puolensa e1 i
kauni in poh jc,issavolaisen
kesåisen luc,nnon sekä Lauri ja Vuoden L994 eukujuhiat
Lassi Pekkarisen järjeståmän Joensuuesa
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Sukuneuvastcn kokr:uksessa
7.3.92 on alustavasti sovi.ttu,
ettå vucden 1994 sukujuhla Jåeenmakeut
pidetäån Joensuussa 23.
24.7. i994. Suku juhlan jår jestå- Tämän t iedrrtteen nrukana
mistå koskevat hyvät neuvot ja 1ähetetään pankkiei j.rtr:lomake
vihjeet cvat tarpeen. vusden 1992 jåsenmaksusta.

Jäsenmaksu on 6O mk. Kuititonta
maksupalvelua käytettåessä

Sihteerin paiEta ol isi tårkeåä, ettå tiedonantcr-
0sassa i lmoitetaan pankkisi ir-

Ni 1siåsså 19BB pidetyssä rossa ol.eva rnaksaJan jåsennu-
sukukakcuksessa hyvåksytt j. i n rnero.
seural lemme sukuvi irisåännöt.
Säåntö jen rnukaan vi i re jä ei
myydå, vaan niitä myöntåå ltukaan eukuaeuratoimintaan
sul<uneuvosto sukuseuran hyvåksi
tehdystä ansiokkaasta työstå. Tervetuloa kaikki Pekkaris-
Nyt on kuitenkin i lmennyt, että sukuiset myös muut kuin
vi i,rejå haluttaisi in myös ostaa Pekkaris-nimiset sukuseura-
jako itsel Ie tai merkkipäivä- toimintaan.
lahjaksi suvun jäseni i 1e.

I lmoi ttaulumi. s Ionrakke i ta cn
Asiasta c,n keskustel tu er i saatavissa sukuneuvostan
yhteyksisså sukuneuvcsttrrssa. jåseniltä. TuIE Ja tutustu
11 ikåli. vrirejä halutaan rnyydä. tc'imintaanrrne jc Fieksäffiäen
tulee säåntöihin tehdå vastaava vucsikokauksessa.
muutcs. Asia otetaan Pieksämäen
vuosj.kckcuksessa kåsiteltävåk- Sukuseuratyötå ja
si. sukututkinrusta on usein Fidetty

pelkäståån vanhcrjen pölyisten
SukukirJa I I I sai i lmestytlyåän papereiden kååntelynå, eikå se
i iahduttavan hyvän vastaancton. nrsnest i kaan jakea nuorerrrpaa
Sukukirja I I I:n sukutiedot ihmistå kiinnnstaa. Vaikka se
päättyvät 185O-luvul1e. 0l isi tral jolti ehkå ni in c,nkin,
tärkeäå, ettå sukututkirnusta ja voidaan tämän päivän sukututki-

kartaittamista jatkettaisi in mustyösså käyttåä hyvåksi ja
nryös tåstä eteenpårn. Työ tämån påivån vål ineitåkin.
tulisi tcteuttaa 1ählnnä Turussa 30.7. - 1".A.92
sukuhaarcittain ni in. että järjestettävat SUKUIIESgUT 92
jokaisesta sukuhaarasta antavat kuvan ffin. tietcr tekrr ii-
voitaisr in -iulkaista orrra kan kåyttömahdol l isuuksista
sukukirjarr sa. Asiaa on jo sukututkirnuksessa. Sukurneeeuis-
eräiden sukuhaarojen nsalta ta saa tietaja puhel rrnel la
valnrisi.eltu melkcr pitkä11e. 921-637111/Hannele Haustrup.
Sukuneuvosto crn kiinnostunut
näistå kysynryksistä ja an Sukututkirrruksesta 1åhemmin
crrnalta crsal taan valmis ki. i.nncrsturr ei i 1e antaa
myötäva i kut tamaarr yhterrå i sen Sukuseurn j en K.esF:.us I i r tan
sukukir.jasarjari aikaaneaanri- julkaiserna Sul-..uvrestj. FalJc,rr
sEen. hyödyl I istä ja ajankohtaista
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tietoa. Lehden, janka hinta sn Sukuneuvoeton kokoonpano L992
1BF mk/vsk, voi tilata mm.
sukuseuramme kautta. Puheenjchtaja 0 I av i Pekkar i nen

Kust.aant i e JB,
Sukukirja i I I on myynnieså 44500 Vi itasaari

946-22539
Sukukirja I I i valmistui keså11ä Sihteeri Pentti Pekkarinen
L99I ja se crn si is rnyyrtnisså. Ri ihipel lcntie 1I+,
Helge Pekkarisen ja Laur i 777OO Rautalamp,i
Pekkarisen taimittanra III-asa 979-53O2As
on jå1 ieen ossitus si itä" että Jäsen Jenny Pekkarj.nen-Hirvi
Pekkaristen suvusta 1öytyy llyliykatu 6, 7OTOO l(ucrpia
asian harrastajia, jotka ovat 971-IL4960
valmi ita tekemään ansiskasta Jåsen l{ariänna Huttunen
työtä sukututkirnuksen hyvåksi . Kirkkokatu 26 A,

TOLAO Kuopio
Sukukirjat (1, II ja III) 97I-126079
edelleen myynnissä. Ensimmåisen Jäsen Eino Pekkarinen
ja taisen osan hinta on Saihokatu I A,40630 Jyväskylå
yksittäin myyden 40 mk ja 94I-253429
kolmanne osan B0 mk. Kaikkien Jäsen E1 i isa Pekkarinen
kclrnen osan yhteishinta on L2A Inkilånmåentie 23 A 12,
mk. Tilauksia ottavat vastaan 7OJ4O Kuopio
sukuneuvoston jäsenet. 97L-I2573A

Jåsen He I ge Pek[<ar i nen
Prsf essor irrt ie B A 9,
OOJ30 Helsinki

Sukueeuran toimintaa 9O-4BJBSB
kehittåmään Jäsen Helvi Pekkarinerr

Snellmaninkatu 7 B 14,
Myös sukuseuratyön pi tåisi o1 1a 701O0 Kuopia
e1äväå ja jatkuvast i uudistu- Jåsen Kauka Pekkar inen
vaa. Sukuneuvcsto nttaa mieIeI- Kullerontie 4 as.4.
1åån vastaan tcimintaamme 1j" it- 4O520 Jyvåskylå
tyviä vihjei tä ja esi tyksiå. 941-64J448

Jåsen Matti Pekkarinen
llat inku ja 2, 41800 Karpi lalrt i
941-A2rB7 4

Vuoeikakouekuteu Jäsen Paava Pekkar inen
71J10 Vehmersalrni

Sukuseura Pekkarirren ry:n 971-551158
såån tönäärå:- nen vuos i kokous Rahastanho i taja
pidetäån Pieksåmåei 1å Hotel i i Kaarina Pekkarinerr
Savon SoImussa lauantai.na Fiustaantie 38,
he i nåkuun 25 . trå i vänå 1992 44500 V i i tasaar i
ke1lo 1i,OO. Kokouksegsa 946-22539
kåsi. tel iåån sääntö jen mäåräåmåt
asiat sekå keskustel laan suku-
vi irisäåntö jen muuttam:.sesta.

Tervetuloa


