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PUHEENJOHTAJAN  TERVEHDYS.
Hyvät sukuseuralaiset tervehdys täältä Savonlinnasta.
Hallitus kokontui 07.02.2015 Jyväskylässä Salli ja Erkki Perämäen koto-
na, hallituksen jäseniä paikalla oli runsaasti. Käsittelimme tili ja sään-
tömääräiset asiat.Viime jäsenkirjeen mukana tullut kysely ei tuonut 
paljon uutta asia sisältöä meidän pohdittavaksi.
Vastaajien mielestä tiedoitusta pitäisi lisätä ja, myös näkyvyyttä. Jäsen-
kirje ilmestyy maksaneille jäsenille ja näkyy sukuseuran kotisivuilla. Su-
kuseuran toimintaan kaipaisimme uusia toimivia jäseniä, tehtävät ei-
vät ole kovin paljon aikaa vieviä. Keskustelu palsta Facebookissa, jossa 
etupäässä nuoremmat suvun jäsenet käyvät keskusteluja, joka on aika 
runsasta. Jos siellä tulee uusia ajatuksia ja on toiminnasta kiinnostunei-
ta henkilöitä minuun, tai sihteeriin voisi ottaa yhteyttä ja pohditaan 
asiaa yhdessä.
Sukututkimusta jatketaan edelleen, ilmestyneitä kirjoja on neljä teosta, 
Juuan sukuhaarasta olisi hyvä tehdä tutkimus ja päätteeksi kirja. Tähän 
esittäisin, josko jollakin olisi kinnostusta, tai ehdotusta asian eteenpäin 
viemisen suhteen. Sukututkimusta kyseisen sukuhaaran osalta, voisi sii-
hen kuuluva ammatin tai kiinnostuksen innoittama suvun jäsen ryhtyä 
ja sukuseura tarjoaisi siihen oman apunsa ja etsisimme siihen ratkai-
sua. Joka toinen vuosi järjestettävää sukuseuran retkeä, emme tänä 
kesänä tehneet. Ilmoittautumisia määräaikaan tammikuun loppuun 
mennessä, ei tullut vaadittua 30 henkeä. Matkatoimiston asettama 
aika. Pienemmällä osallistuja määrällä kustannukset nousisivat liian 
korkeiksi, palatkaamme asiaan seuraavassa sukutapaamisessa kesällä 
2016. Seuraava jäsenlehti ilmestyy syksyllä hallituksen kokouksen jäl-
keen, hyvää kevättä ja kesää. 
Kirjoittelen alla olevan otsikon tiimoilta pienen tarinan oman ammat-
tini osalta. Tarinoita olemme pyytäneet ja tämä voisi olla esimerkinä 
siitä.
TERVEISIN PUH.JOHT. URHO PIRINEN

Hyvät Pirisen suvun jäsenet
Tässä kirjeessä kerrotaan mm. sukuseuramme aktiivijäsenen, Hanna 
Pirisen johtamasta taidetutkimuskeskuksesta, hallituksen kokouksessa 
käsitellyistä asioista, jäsenmaksusta ja sukuseuran myyntiartikkeleista.



”Piriset ovat tiedonhaluisia, kaiken taitavia
  ja toimivat monissa ammateissa”

Olen syntynyt Virtasalmessa 1952 ja perheemme  muuttanut Sa-
vonlinnaan 1953. Isäni tuli työn perässä AUTOLIIKE J. HUOPAISEN 
palvelukseen, sepän ammattinimikkeellä.
Oman autokorjaamo yrityksen, hän perusti 1967 Laitaatsiltaan 
Niputtajankadulle. Minulle korjaamotoiminta siirtyi isän sairas-
tumisen vuoksi v.1973. Olin juuri lopettanut armejan, ylennetty 
kersantiksi ja paikka Ylämyllyn varuskunnassa olisi ollut tarjolla, 
mistä kieltäydyn kapteeni Pöyryn sitä esittäessä. Yrityksen vastuu 
nuorelle miehelle oli suuri.
Työskentelin 7 vuotta niissä tiloissa, rakensimme veljen kanssa 
Aholahteen uuden hallin, jonne muutimme 1980 vuoden alusta. 
Minä korjaamon ja veljeni Urpo Autopurkaamon pitoon. Työs-
kentelin korjaamossa nuoremman veljeni Pertin kanssa.
Kun aikaa kulu, perheemme lisääntyi Kimmo pojalla 1986. Hän 
kiinnostui autoalasta, käyden ensin elektroniikkasaentajan opin-
not 3v. Sen jälkeen suoritti asentajan tutkinnon verstaallani op-
pisopimus koulutuksena. Kiinnostus yrittäjäksi Kimmossa, sytytti 
ajatuksen rakentaa uudet ja nykyaikaiset tilat korjaamolle, enti-
sen hallin läheisyyteen Kaivertamontielle, nykyaikaisilla testilait-
teilla varustettuna.
Yritys Autokorjaamo Urho Pirinen vaihdettiin OY:ksi, minun siir-
tyessä eläkkeelle elokuun alussa 2014 veto vastuu siirtyi Kimmol-
le. Yrityksemme työllistää Kimmo lisäksi 2 asentajaa.
Kimmo on mukana sukuseuran hallituksessa, hänellä on jälkikas-
vua Eetu poika joka on 6v. Hän on myös mukana sukuseuran ta-
paamisissa.Yritys toiminta jatkuu meidän kohdalla jo kolmannes-
sapolvessa.
Viellä tähän pieni kommetti Eetulta, serkkunsa Leevin ja hänen 
keskustelusta, ammatinvalinnasta. Leevi 5v. Sanoi haluavansa 
opettajaksi, mutta siinä on pieni ongelma, kun hän ei vielä osaa 
lukea ja laskea. Eetun vastaus ammatti kyselyyn oli, minun kait 
pitää lähteä sinne verstaalle.
Tälläinen tarina yrittäjyydestä ja tarinasta lyhykäisyydessään.

URHO PIRINEN



Keskisuomalainen 11.2.2015.
 
TAIDETUTKIMUSTA  LAAJALLA ALALLA
Jyväskyläläinen tutkija, taidehistorian dosentti HANNA PIRINEN 
johtaa kansainvälistä Resenart eli Recearch Center for Art tai-
detutkimuskeskusta, joka on perustettu Jyväskylän Yliopistossa 
2013. Tutkimuksessa on mukana 12 tutkijaa Jyväskylän yliopis-
ton taidehistorian, museologian, fysiikan, kemian ja tietoteknii-
kan aloilta, materiaalianalyytikko ja ulkopuolinen konservaattori. 
Tutkimuskohteita ovat taidemaalaukset, veistokset, keramiikka, 
paperipohjainen taide, argeologiset esineet ja jalokivet etenkin 
maalausten ja ikonien pinnoilla.

Tiimissä Jyväskylän yliopiston luonnontieteilijät ja taidehistorioit-
sijat tutkivat yhteistyössä taideteosten historiaa, aitoutta ja teki-
jän henkilöllisyyttä. Yksi tärkeä tavoite on taideväärennösten pal-
jastaminen. Vastaavaa ei ole tiettävästi muualla Euroopassa. 

TAIDEVÄÄRENNÖKSET ESIIN HIUKKASKIIHDYTTIMELLÄ

Taidehistorioitsijat ja luonnontieteilijä ovat yhdistäneet voimansa 
taideteosten alkuperän selvittämiseksi ja väärennösten paljasta-
miseksi.

Jyväskylän yliopistolla pienin kolmesta hiukkaskiihdyttimestä on 
valjastettu aivan uuden laiseen käyttöön. Hiukkaskiihdyttimellä 
tehtävä PIXE-analyysi on yksi tekniikoista, joita Recenart-tutki-
mustiimi käyttää.  Sen avulla tutkitaan miltä aikakaudelta taide-
teos on peräisin.  Jos vaikka taulun väitetään olevan Italiasta tie-
tyltä aikakaudelta ja siitä löytyy sellaisia alkuaineita, joita Italiassa 
ei siihen aikaan ole käytetty väreissä, arvion voi kyseenalaistaa, 
tutkija toteaa. 

Tiimi hyödyntää taidehistorian, fysiikan, kemian ja tietotekniikan 
tutkimusmenetelmiä.

MONIPUOLISIA TUTKIMUSMENETELMIÄ

Tiimillä on käytössään yhteensä 12 tutkimusmenetelmää.

Taidehistoriallinen tutkimus antaa tietoa teoksen historiasta ja 
omistajuusketjusta.



Hyperspektrikuvantamisella päästään teoksen maalikerrosten 
alle tutkimaan taiteilijan käsialaa, aluspiirroksia ja aiempia sig-
neerauksia. Vertaamalla piirrostekniikkaa taiteilijan muihin töi-
hin voidaan paljastaa, onko teos aito. Sillä voidaan selvittää, onko 
teokseen tehty myöhemmin muutoksia ja korjauksia. Kemian ja 
fysiikan menetelmillä saadaan esimerkiksi väripigmenttejä analy-
soimalla tietoa teoksen ajoituksesta.

”TÄSSÄ ON KOKOAJAN LIIKUTTU KORKEALLA KANSAIN-
  VÄLISELLÄ TASOLLA” hankkeenjohtaja Hanna Pirinen

Hyperspektri kuvantaminen on uusi menetelmä taidemaailmassa. 
Tekniikkaa on aiemmin käytetty lääketieteessä, esimerkiksi iho-
syövän seulonnassa. Takesin ja Yliopiston rahoittama hanke aio-
taan viedä ulkomaille. Tutkijat ovat luoneet kontakteja ulkomai-
siin museoihin, taidekauppiaisiin ja kerääjiin. Vuoden 2015 alussa 
Recenart-ryhmä kävi Lontoossa kolmessa galleriassa analysoimas-
sa kahden miljoonan punnan arvoisia Maalauksia kannettavalla 
hyperspektri kameralla. ”Tässä on liikuttu korkealla kansainväli-
sellä tasolla”, kertoo tutkija, Dosentti Pirinen.

Pilottivaiheessa Recenart ottaa myös yksityisten ihmisten taide-
teoksia arvioitavaksi. Teoksen on oltava kiinnostava tai sellainen, 
että sen tutkimuksessa voidaan kokeilla jotain uutta tutkimusme-
netelmää.

NANOMERKINTÄ TEOKSEN TUNNISTAMISEEN

Recenart- tutkimustiimin kemian asiantuntijat ovat kehittämässä 
nanomerkintätekniikkaa, joka auttaa taideteoksen tunnistami-
sessa. Merkintä on näkymätön, eikä vahingoita teosta. Nykyisen 
lainsäädännön mukaan henkilö saa väärennetyn teoksen takaisin 
oikeuden istunnon jälkeen. Jotkut teokset ovat tutkittaviksi jopa 
seitsemän kertaa. Jos teos voitaisiin merkitä, se säästäisi poliisin 
tutkintaresusseja dosentti Pirinen selittää.  Ensimmäistä versiota 
merkintätekniikasta odotetaan tänä keväänä.

Jyväskylä, 11.2.2015. Juho Takkunen



TOIMINTASUUNNITELMAT
vuosille 2015 ja 2016 mukaan, kootaan sukuarkistoa, toivotaan 
Piristen eri ammateista kertovia artikkeleita ja jatketaan sukuta-
rinoiden kokoamista, julkaistaan mahdollisuuksien mukaan kirja. 
Artikkelit ja tarinat, sekä valokuvat voi lähettää sukuseuran toimi-
henkilöille.

HALLITUS
on kokoontunut viime jäsenkirjeen jälkeen 7.2.2015. Kokoukses-
sa kuultiin viimevuoden tilinpäätös, joka oli 429,82 € ylijäämäinen, 
kuultiin vuoden 2014 toimintakertomus,  joka hyväksyttiin pienin 
lisäyksin.  Talousarviossa vuosille 2015 ja 2016: todettiin jäsenmak-
susuoritusten vähentyneen. Jäsenmaksutulojen kertymäksi arvioi-
tiin 2700 € / vuosi.
Kesän 2015 sukumatkaa ei järjestetä, koska tammikuun loppuun 
mennessä ennakkoon varauksia tuli liian vähän.
Käsiteltiin jäsenkyselyyn saadut vastaukset: vastauksia tuli vähän, 
mutta  ehdotukset olivat hyviä ja varteen otettavia. Yhdessä vasta-
uksessa toivottiin parempaa tiedottamista, näkyvyyttä ja avoimuut-
ta hallituksen toiminasta. Päätös: hallituksen kokouspäätöksistä 
pääasiat tulevat esille jäsenkirjeessä, ja  netissä Piristen kotisivuilla. 
Näkyvyyden lisäämiseksi päätettiin jäsenkirjeen kirjainkokoa suu-
rentaa.

JÄSENMAKSUT
sukuseuran toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla ja myymällä seu-
ran tuotteita. Piristen sukuseuran jäsenmaksu on 15 € henkilö- ja  
25 € perhemaksu / vuosi. Vuoden 2014 lopussa oli 127 jäsenmak-
susuoritusta, joista  53 henkilö- ja 73 perhemaksua. Kaksi vuotta 
jäsenmaksua maksamatta jättäneitä oli 15, heidät poistetaan pos-
tituslistalta. Uusia jäseniä seuraan liittyi viisi.
 
Jäsenmaksun suoritus on kerran vuodessa: 
saajan tili  FI69 5290 0220 3737 22, 
saaja Piristen sukuseura ry. 
Tilillepanossa tulee näkyä viitenumero, tai maksajan nimi ja osoite, 
jotta tiedetään keneltä maksu tulee.



MYYNTIARTIKKELIT
pöytästandaari (pienoislippu) sukuvaakunalla 35 € /kpl,
sukuviirejä (4 m) 70 € /kpl,
vaakunamukia  11 € /kpl,
vaakunakilpi sopii kiinnitettäväksi esim. ulko-oven viereen.
Hinta 25 €
vaakunapinssi (rintamerkki) 10 € /kpl
vaakunapostimerkkiä 1,8 € /kpl ( 1 lk)
sukukirjat: Kaavin Piriset ja Kiteen Piriset jäsenhinta 30 € /kpl ja 
muut 35 € /kpl.
Uusintapainatus: Enon Piriset, alehinta 10 € /kpl, 
uusintapainatuksessa valokuvien skannaus hieman epäonnistunut. 
Nilsiän Piriset - kirjoja varastossa, hinta 13 € jäsenille, muille 17 € /kpl.
Professori Kauko Pirisen luentolehtisiä Piristen muutosta Savoon 
ja Pohjois-Karjalaan. 1 € /kpl.
Lähetyksissä postikulut  lisätään kaikkiin yllä olevien tuotteiden hintoihin. 
Yllämainittuja myyntiartikkeleita on varastossa, niitä saa tilata sihteeriltä: 
Salli Perämäki, Puronotko 2, 40930 Kinkomaa,
salli.peramaki@luukku.com   puh 050 375 8674.

YHTEYSTIEDOT
Perämäen perheen osoite on Puronotko 2, 40930 Kinkomaa.
Sähköposti menee perille osoitteella
salli.peramaki@luukku.com  tai  erkki.peramaki@saunalahti.fi 
Heille siis osoitetaan kaikki myyntiartikkelien tilaukset ja muut ilmoitukset.

Aurinkoista kevättä toivottaen   

puheenjohtaja Urho Pirinen sihteeri Salli Perämäki
Seiväsjärventie 43, 57810 Savonlinna Puronotko 2, 40930 Kinkomaa
puh. 050 5281345, 015 277878 puh. 050 3758674
s-posti korjaamo.pirinen@gmail.com s-posti salli.peramaki@luukku.com
                    

Kaikki tuotteet ovat 
arvokkaita lahjoja 

suvun jäsenten 
merkkipäivinä.
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