
Puheenjohtajan tervehdys.
Hyvät sukuseuralaiset, tervehdys täältä kesäisestä Savonlinnasta. Kesän ollessa, 
jo pitkällä kirjoittelen jäsenkirjettä. Hallitus on pitänyt puhelin keskusteluja ja 
tilit on hyväksytty allekirjoituksin, jokaisella hallituksen jäsenellä, on ollut til-
itiedot nähtävillä .Tilintarkastaja on tilit tarkastanut ja tilikauden tulos 940,87 
euroa. Sukuseuran kesätapaamista emme järjestä tänä kesänä, kokoontumisra-
joitusten vuoksi. Toivotaan, että ensivuosi, olisi parempi sukujuhlan pitoa aja-
tellen. Sukukirjan kokoaminen on kaiken aikaa käynnissä, ja pyytäisin vieläkin, 
Juuan puolen sukulaisia antamaan tietoja sukututkia Ari Kolehmaiselle julkai-
sua varten. Antanette luvan julkaista ne sukukirjassa, koska 100v. nuorempiin 
tarvittaisiin kyseisen henkilön suostumus. Näin saisimme kirjasta laajemman 
kokonaisuuden ja kinnostavaa luettavaa. Seuraamme hallituksessa tilannetta,
tiedoitamme siitä jäsenille seuraavassa jäsenkirjeessä, kun korona tilanne 
muuttuu. Sukututkimus etenee ja julkaistavien tietojen määrä kasvaa vuodella 
eteen päin. Jos tilanne sallii hallituksen kokoontua syksyllä  saamme suun-
nitella ensikesäksi sukukokousta, tämä kesä olisi ollu sukuseuran neljäskym-
menes vuosi. Hallituksen jäsen Erkki Sillanpää on poistunut keskuudestamme. 
Hallitukseen pitäisi valita uusi jäsen ja toiveissani olisi, josko saisimme nu-
orempaa polvea mukaan toimintaan. Hallituksen jäsenet, ovat jo iäkkäitä ja 
haluaisivat siirtää monetkin tehtäviä nuoremmille, ottakaa asia mietinnän alle 
ja seuraavassa kokouksessa olisi esittää uusia jäseniä sukuseuran toimintaan. 
Hyvää kesän jatkoa kaikille seuran jäsenille.
Tervetuloa osallistumaan

Terveisin.
Puh.joht. URHO.K.PIRINEN

Hyvät Piristen suvun jäsenet.
Tässä kirjeessä on puheenjohtajan, tervehdys ja Juuan sukukirjan tämän 
hetken tilanteesta, hallituksen toiminnasta, myyntiartikkelit ja yhteystie-
dot. Jäsenmaksu vuodelle 2022 entisen suuruisena.
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Juuan sukukirja.

Juuan sukututkimus on menossa, josta  mainitsin puheenjohtajan terveh-
dyksessä. Ari Kolehmainen on käynyt etsimässä tietoja Joensuun maakunta 
arkistosta, jonkinverran on tullut tietoja myös Juuan suunnasta. Kaipaisimme 
vieläkin lisää tietoja ja suostumuksia niiden julkaisemiseen, koska nyky 
säännösten mukaan sellainen tarvitaan, jos tiedot ovat jälkeen 1922 koskevia 
henkilö tietoja.
Jotta saisimme kirjasta mahdollisemman laajan ja tiedoiltaan kattavan pyytäi-
sin, että ottaisimme asian tomerasti käsittelyyn aivan pikaisesti lähisukulaisten 
kanssa, joita kirjaan tulevat tiedot koskettavat. Saisimme kirjan julkaisu kun-
toon ensikesän2023 sukukokoukseen mennessä.

Hallituksen toiminta.

Hallitus ei ole kokoontunut fyysisesti, olemme olleet  yhteydessä sähköisesti ja 
puhelimen välityksellä.  Kun korona tilanne sallii ja asiat saadaan järjestykseen 
pääsemme pitämään kokouksen ja keskustelemaan tulevasta  sukukokouksesta 
ja kirjan julkaisu hetkestä.
Hallitus on käsitellyt tilinpäätöksen ja  allekirjoittanu sen. Hallituksen puolesta 
toivotan, myös hyvää  kesää ja jaksamista koronan kassa, toivotaan pikaista 
paluuta normaaliin aikaan. Hallitukseen pitäisi valita ainakin yksi uusi jäsen.


