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asiana ol lut myös Pekkarinen-lehden
siksi, mistä ja kenestå saadaan lehdel le

Sukuseuramme toiminta vuonna L992 on keskittynyt palJolti ns.
juoksevien asioiden hoitson. Vuoden tårkein tapahtuma cl i varnraarr kin
Pieksämael lå heinåkuussa pidetty vuesikokous. Saimme tutustua Savcn
radan vaiheisi rn ja Pieksåmåen rautatieperinteeseen Vi lho Pekkarisen
Ja Marianna Huttusen opastuksel 1a. Ki itoksia tei i le, jotka o1 i tte
mukana, ja Vi lhol le hyvin hoidetuista Jårjestelyistä.

Helge ja Lauri Pekkarisen toimittaman SukukirJa I I I:n valm j.stuttua
kaksi vuatta si.tten, olemme taval laan kokoamassa voimia uuteen
yriLykseen el i uusien jatko-osien julkaisemiseen. Se ri rppuu pal jon
eri sukuhaarojen omasta toimel iaisuudesta. Sukuseuråmme on mukana
jatkossakin sukututkimustyötå tukemassa ja edistämässå. Sukutietojen
keräämi seen ja jatkotutk imukseen 6euramme ha1 uaa ede I I eenk i n
panostaa, kuten tåståkin tiedotteesta jåljempånä ilmenee. 0lemme
keskustel leet myös siitå, vaikkei seurarnme kovin raharikas al.ekaan,
ettå olemme valmi it tukemaan eri sukuhaarojen julkaisuja myös
talaudel 1 isest i , kun si i tä etukåteen asianmukaisest i sovi taan.

Mcni teistå tåtåkin tiedotetta lukiessaan aprikoi Pekkarinen-lehden
tilannetta. Lehden suhteen näyttää nyt jäIleen valoisalta. 01emme
saaneet PEKKAR I SELLE uuden toimi ttajan, Hanna Pekkar i sen. Seuraava
leht i i Imestyy jäl ieen ensi vuonna ja Aul is Urpi laisen aloi ttama ja
viitoittama Pekkarinen-lehden taival nåin jatkuu.

Hyvää kesän jatkoa kaiki I le ja tervetuloa oikein joukol la i9.
kesäkuuta Kanncnkosken Piispalaan ja vuoden påästå sukukoukseen Ja
-juhl j. in I lomantsi rn.

0lavi Pekkarinen

Sihteerin palBta

Sukuseuramme 14. toimintakausi on menei i 1åän. Sukuneuvosto on pr tänyt
perr nteisen kevåtkokouksensa, tål Iå kertaa JyväskyIässå. Kokouksessa
kartoitetti in myös seuran tulevaa toimintaa. Tämän vuoden tärkein
tapahtuma on tietenkin Kannonkoekel 1a lauantaina 19.6.199J pidettävå
vuosrkokcus. Toiveenamme on, ettå Pekkarisen sukuun kuuiuvia saapuisi
runsaasti tapaaman entieiå ja uusia sekå läheisiä ja kaukaisempiakin
sukulaisia, tuttavia ja yetäviå.

.1o julkaistujen sukukirjojen (I, II ja III) kysyntä on cllut
tyydyttävää. llutta vielå kirjoja on jå1:eIla. Nrrti,roitte tilata
Jenny Pekkarrnen-Hirveltå osoitteella llyllykatu 6r'7O1OO Kuopio, puh.
97I-26 1 4960. Myös rnuut sukuneuvoston Jäsenet våI i ttåvåt ja hoi tavat
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ti lauksia eteenpåin. Eneimnrå j.sen ja tsrsen DEån hinta on yksittäin
iily'rderr 4L-) iirl-: je l.-{llinår-rr-rEn osån 80 mk. Kaikkien kolmen osan
yhteishinta on l2O mk.

I lahtuneena otimme vastaan HeIge Pekkarisen i lmoituksen si itå, että
hän ja Lauri. Pekkarinen jatkavat alorttarnaansa sukututkimusta. Vaikka
hei I 1å onkin vankka tietåmys ja kokemus Pekkarieista, tarvitaan si Iti
meidån kaikkien myötävaikutusta mm. sukutietajen täydentåmisessä,
Sukutietolomakkeel la olevien tietoJen I isåksi ol isrvat jo laadrtut
pienemmåtkin sukuhaarakohtaiset selvi tykset eamoin kuin vanhat
valokuvat hyvänä apuna jatkotyössä. Näi.ssä asicrissa vortte ottaa
yhteyttä Helgen ja Laurin 1 isåksi myös sihteeri in.

Pekkarinen ilmeetuyy vuonna 1994

0lemme si is saaneet Pekkarinen-lehdel 1e tormittajan.
Hanna Pekkarinen, jcka crn kotoisin Kinnulasta, opiekelee Jyvåsky1ån
Yl iapistassa puheviestintåå ja journal ist i ikkaa. Hanna on ol 1ut
keeätoimi t ta Jana P i ht i putaan-Ki nnulan pai ka 1 I i sl ehdesså Kot i seudun
Sanomiasa sekå toimi ttaJana Suorneneelån kesåradiossa.

Tå1 laisen tiedctteen rajal I isuuden vuoksi on julkaisematta jäånyt
eri laista aineistaa. Ti iaa ei vielå ri ittänyt mm. Einon
kirjcitukselle Kinnulan Pekkarisista ja Tatu Pekkarista koskevalle
referaattille Lauri Pekkarisen esitelmåstå. Sitti Iehten tekoa varten
tarvitaan uusia aiheita, Pekkarisia koskevia uutisia vakokuvineen Ja
tletenkin Pekkaristen e1årnänmenaon liittyviä vaLmiita juttuja,
Pankaapa nyt kynåt savuamaan ja ottakaa yhteyttä nåiseä asioisea
Hannaan. Hånen osoitteensa on kesån aikana Maso,45940 l'luHOLA (puh.
944-BBB 41) ja muullcrn Kallentie 12 B, 4O27O PALOKKA e4I-7A2 J36).

Viime keeånå tavatti in Piekaåmåe1iå

Sukuseuran såäntömäåråinen vucsikokous pidetti in Pieksämäel 1å hotel I i
Savonsclmuesa 25. heinäkuuta 1992. 11 ukana oli 30 seuran jåsentå.
Kokouksen puheenjohtajan toimi Vilhc Pekkarinen. Srrkuneuvostoan
val itti in uudel leen erclvuoros6a ol leet l4arianna Huttunen Kuapiosta
ja Pentti Pekkarinen Rautalammi lta sekå uusina Vi thc Pekkarinen
Pieksämåe1tä, Lassi Pekkarinen Tuusniemeltä ja Sakari Pekkari.nen
Kinnulasta.

Kakouksen jålkeen piti Marianna Huttunen esitelmån Savon radan
historiasta. Eei telmä c1 i mielenki intcinen ja ti laisuuteen sopiva
si.ksi, ettå Pieksåmäen kehitys ja clemassaolokin on ol iut hyvrn
ki inteästi sidokeissa rautatiei i ikenteeseen ja Savon rataan. Lopuksi
tehti in kiertoa jelu Preksämåen kaupunki in ja os j.ttain
maalaiskuntaankrn Vi tho Pekkarisen opastuksel 1a. Tå1 löin tutustutti in
paikkakunnan nåhtävyyksi in. Erityisesti Savon radan muEeo tuntui
vierai ta ki innostavan.
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Pieksårnåen ja pieksämåkeLäisten puolesta ki itån vielä kaikkia
trEånot ta j i a. ft I r rnul-.ava kurr håu i t le .

Vilho Pekkarinen

Vuoeikokoue Kannonkoekel 1a 19.6. 1993

Vuoden 1993 vuosikokous pidetåän Kannonkoskel la Pi iepalan nuoriso- -takurssikeskuksessa lauantaina 19. päivånå kesåkuuta. Påivå aloitet.aan
k1o 1O seuran tarjoami I la tulokahvei I Ia. Kannonkosken esittelee
Fukuseuran jäsen, kunnanhal I ituksen puheenjohtaja Kauko Pekkarinen.
Hän Dn luvannut kertoa myös Kannonkosken Pekkaristen vaiheista.

ViraI I isen kcksuksen jålkeen on kokoueväeI lä mahdoi I isuus nauttra
lounas 40 mk:n hintaan. Lounaan jåIkeen lähdetåän t^lega-laival la parin
tunnin purjehdukselle Kivijärvelle. Jos kaikki halukkaat eivät
mahtuisr laivaaan, on ranna] 1e jaavi I 1e varattu mahdol I ieuus
saunomiseen ja tutustumiseen maalta käsin kauni iseen keeäiseen
kesk ieuomalai seen mai eemaan.

Pi ispalaesa on mahdal I isuue myös majoittua. Varaukset voitte tehda
esr tteessä maini tusta puhel innumeraeta.

Tervetuloa seuran jåsenten I isåksi kaikki muutkin Pekkaris-sukuiset
tapaamaan ja tutustumaan sekä kantaa ottamaan sukuseuramme toimintaan
lij.ttyvirn asioihin.

Sukutietoilmoitukeet ja Bukukirja

Pekkaristen varhaisempia vaiheita koskevan sukukirJan
julkaisemisesta tulee pian kuluneeksi kaksi vuotta. Tuona aikana
olemme hyvin ehtineet keråtä vsimia ni in, ettå voimme tehostaa
tcimenpi teitåmme sukukirjan jatko-osien aikaansaamiseksi .

Suunni ttei I la alevi in jatko-osi in ol isi saatava mahdcl I isimman monen
auvun jåsenen henk i I öt i edot . Tåmän edel 1 ytyksenä oil, ettå
mahdollisimman moni suvun jäsen antaa sukuseuralle häntä iteeäån ja
perheensä jäseniå koskevan sukut i etoi Imoi tuksen.

Sukuseura kåynnisti pian perustamisensa jålkeen 19BO-luvun alussa
Iaajan sukutietoi lmoitusten hankintatoiminnan. I lmoituslomakkeita
låhetettiin vuosina 19BO I9B2 6uvun jåsenil1e tåytettäväksr n.
i.000 kp1. 11yöhemmin jakelua on vielå täydennetty. Tähän mennessä
sukutietai lmoituksia on tul lut sukuseural 1e runsaat 3OO kp1. Päåosa
nitstå on saatu vuosina 19BO 1983. Sen jåIkeen sLrkutietoilmoituisterr
hankintatoiminta on ol Iut useissa sukuhaaroissa vähäistä. Kertymaä e1
voj.da pitää hyvånä. Jatkossa Pekkariset pystyvåt varmasti parempaan
tulokseen.

Suurin ayy si ihen, ettå ni in monet ovat jåttäneet
sukutietoilmoitukaBnsa tekemättä, L ienee lornakkeen kysymysten
vaikeusasteessa ja kyeymysten auuressa määrässä. Kurnka moni merstå
tietåå i lman kir jal l isia lähteitå esim. esivanhempiensa nirnet usean
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sukupolven ajalta. Helpottaakseen Iamakkeen täyttåmistä sukuneuvosto
on påättånyt uudistaa sukutietolomakkeen ni in, etta kysymysten måäräa
on vähennetty ja kysymykeiä pyritty yksinkertaistamaan. Näi 1 1ä
toimenpiteillä toivotaan påästävän siihen. ettå ne. -jotka ovat
aikanaan Jåttåneet sukutietoilmoituksen tekemättå, rohkenisivat nyt
rlukaan.

Täman jäsent i edot teen mukana Iåhetetåän sukut r etc 1 omake . Se on
tarkoi tettu ni i i Le suvun jäseni i Ie, jotka eivåt ole aikaieemmin
tehneet sukutietoi Imoitusta taikka joiden sukutiedoissa on tapahtunut
muutoksia edel I isen i lmoituksen antamisen jä1keen. Jos Lomakkeen
saa_la itse tai hänen Lähiomaisensa eivät tarvitse lomaketta, olisi
toivottavaa, ettå eaaja tarkistaisi, töytyisikö muitten sukulaisten
pi iristä si I le käyttöå.

SaadakEeen mahdollisimman monEn 6uvun jäsenen kiinnostumaan
sukutietci lmoituksen antamisesta on Lauri Pekkarinen Lupautunut
laatimaan jokaisel Ie sukutietoi lmoituksen teki jä1 1e luettelon hånen
esi"-isiståän 1600-Iuvul1e saakka. llikäti ilmoituksen antaja itse
tietåä ja i lmoittaa esi-i.såneå 1B50-luvu1le saakka, luettel.o
esi-isrstå toimi tetaan joutuisasti . Si inåkään tapauksessa, etter
i lmoi tuksen teki jä1 Iå oIe t ietoa esi-isistään, ei pidä pelåstyä ja
jåttåå ilmoitusta tekemättå. Kaikissa tapauksissa asia selvr.tetåan Ja
luettela esi-isistå lähetetåän selvitystyön jä1keen rnaksutta.
Ä1kåämme jåttåkö t i laisuuttta kåyttåmåttä.

Sukutietcilmaitukset pyydetäån låhettämään Lauri Pekkariselle
osoittee]1a Tinatie 2 A 5, OO440 Heleinki. Laurilta saa neuvoja
lamakkeen tåyttämieeseä ja muissakin eukua koskevissa asioissa myös
puhe I imi tse numerosta 90-562 4I46.

He I ge Pekkar i nen

Vuoden 1994 eukukokous ja -juh1a Ilomanteieea

Vuoden 1,994 sukukokaue ja sukujuhla on päåtetty tritåå ilomantsissa
kokouepa i kkana hote I 1 i Pääskynpesä 16. - I7 .7 .1994. Pa i kkakLrnnarr
vaI intaan on vaikuttanut se, että myös Poh:oie-Karjalassa asuu Ja
e1ää Pekkarisia ja ettå i lomantai on historj.altaan ja kulttuuri ltaan
hyvin mielenki intoieta aluetta. Påivien aikana tutustumme mm.
kiertoajeluin tåhån kauniiseen rajaseutukuntaan.

Varatkaapa Pekkar iset -la sukulaiset al lakastanne jo nyt nåmä pärvåt
yhteista tapaamista varten. Sukujuhl ien vastuuhenki 1öksi cn nimett-y
Helena Pekkarinen Joensuusta. Helenan osoite on Yrittäjåntie 8, BO23O
JaensLru, puh. 973-I36 142.

Jåaenmak eu t

Tåmän t iedotteen mukana låhetetåån pankkisi i rtolomake
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vuoden 1993 jåsenmaksua varten. "1åsenrnaksu on 60 mk. Kuititonta
mal';=r-rpalv=l'-ts baZtet.täessä ol isi tårkeåå, ettå tiedonanto-crsassa
i lmoitetaan pankkisi irrossa oleva maksajan jäsennumero.

Mukaan eukueeuratoimi ntaan

Tervetuloa kaikki Pekkaris-sukuiset myös muut kuin Pekkaris-nimiset
sukuseuratoimintaan. I lmoittautumislomakkeita on saatavissa
sukuneuvoston jäsenj. I tä. TuIe ja tutustu toimintaamme jo Kannonkosken
vuos i kokr:uksessa .

11 yös sukuneuvostcn e i i johtokunnan kokocrnpano uud i etuu tänäk i n
vuonna. Kun rnm. neuvostcrn pitkäaikaiset jåsenet Helvi ja EI i isa crvat
i lmoittaneet jåttävänsä tehtåvät tässä vaiheessa, tarvitaan heidån
ti lal leen uusia ja innokaita sukuseuratoiminnasta ki innostuneita
jäsenrä.

Vuoe i kokouekuteu

Sukuseura Pekkarinen r,y:n sååntömåäräinen vuosikokous pidetåån
Kanncnkoskel 1a Pi ispalan kurssi- ja leirikeskuksessa Iauantaina
kesåkuun 19. päivånä 199J keilo 11.OO. KokoukseBsa käsitelläån
sääntöjen mäåräåmät asiat.

Tervetuloa

Sukuneuvoston kokoonpano 1993

Puheenjohtaja 0Iavi Pekkar inen
Kuetaantie 38, 445OO Vi itasaari, 946-22539

Sihteeri Pentti Pekkarinen
Ri ihipel lontie 14, 777OO Rautalampi, 979-5J02OJ

Varapuheen johta_ta Vi lho Pekkarinen
Lohkokatu J - 7, 76150 Pieksåmäki, 958-133J2

llarianna HuttunEn
Kirkkakatu 26 A, 701OO Kuopio, 97L-2629079

E i no Pekkar i nen
Saihckatu 1 A, 40630 JyväskyIå, 94I-253429

FIiisa Pekkarinen
Inki Iänmåentie 23 A 1.2, 7OJ4O Kuopio, 971-2625734

Helge Pekkarinen Professorintie B A 9, 00J30 Heleinki, 90-483858
Helvi Pekkarinen
Snellmaninkatu 7 B 14, 701OO Kuopio

Kaukc Pekkar i nen
Kullerontie 4 aE. 4. 4052O Jyväsky1å, 941-643448

Lassi Pekkarinen
Kp 2. 7l.2OO Tuusniemi
llatti Pekkarinen
llatinku ja 2. 41BOO Korpi lahti, 941-a2l974

Sakari Pekkarinen
Hakkr 1änkartanc, 4J9OO Kinnula, 944*85605


