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Hyvät Piristen suvun jäsenet.
Tässä kirjeessä on puheenjohtajan tervehdys, sihteeriksi sukuseuraan, Salli Perämäen kertomus, sukuseuran hallituksen
toiminnasta, ensi kesän sukujuhlasta, myyntiartikkeleista ja
yhteystiedot.

Puheenjohtajan tervehdys.
Hyvät sukuseuralaiset, tervehdys täältä Savonlinnasta missä
kesä on ollut kylmänpuoleinen ja sateinen. Kirjoittelen tässä
jäsenkirjettä talvea ja joulua odotellessa. Hallitus kokoontui
Jyväskylässä, käsittelimme siellä sääntömääräiset asiat, kesän
2018 sukutapaamista, joka järjestetään Kouvolassa. Sukututkimusta jatketaan dna testeillä viidestä sukuhaarasta, sukututkija Ari Kolehmaisen tekemän tarjouksen pohjalta, tiedoittelemme, kun asiasta saadaan lisä tietoja, viimeistään ensi kesän
sukujuhlassa. Sukututkimusta laajennetaan koskemaan Juuan
ja Kivennapalaisten sukujuurien osalle. Kesän 2018 Kouvolan
sukutapaamisessa olisi mukava nähdä uusia jäseniä ja innokkaita sukuseuran toimintaan mukaan haluavia. Asiat sukuseurassa eivät ole vaikeita hoitaa, mutta omaa aikaa se kuitenkin
vie, toiminta on kuitenkin mielenkiintoista. Tarinoiden jatkeeksi saamme lukea sihteerimme Salli Perämäen tarinan ja
omakohtaisen kokemuksen. Hyvää Joulun odotusta ja Tapaamisiin kesällä 2018 Kouvolassa.
Terveisin puh.joht. URHO PIRINEN

Hallitus on kokoontunut viime jäsenkirjeen jälkeen 08.11.2017
Jyväskylässä. Kokouksessa päätettiin laajentaa sukututkimusta
Juuan Pirisiin ja kivennavan Pirisiin. Ari Kolehmaisen lisä tarjous
hyväksyttiin näistä tutkimuksista. Päätettiin muista esityslistalla
olevista asioista.

Toimintasuunnitelmat vuosille 2017 ja 2018, hallitus kokoontuu
2 kertaa vuodessa. Vuosikokous pidetään kesällä 2018, sukuseuran jäseniltä toivotaan Piristen eri ammateista kertovia artikkeleita, jatketaan henkilö- ja sukutarinoiden kokoamista, ja mahdollisuuksien mukaan julkaistaan kirja. Artikkelit ja henkilötarinat,
sekä valokuvat voi lähettää sukuseuran toimihenkilöille.

Vuoden 2018 vuosikokous pidetään 9-10.6 Kouvolassa. Alustavasti Hyväksyttiin Erkki Sillanpään laatimat lauantain ja sunnuntain
kokousohjelmat. Tarkempi kokousohjelma kevään-2018 jäsenkirjeessä.

Jäsenmaksut vuonna 2016 tilivuoden lopussa oli 102 jäsenmaksun suoritusta, joista 78 perhe- ja 24 yksilömaksua. Kaksivuotta jäsenmaksun maksamatta jättäneitä vuoden 2016 lopussa oli
2, korkeasta iästä johtuen vapautusta seuran toiminnasta pyysi
kaksi, seuran jäseniä kuoli kaksi, uusia jäseniä liittyi kahdeksan.
Vuosikokouksessa päätettiin jäsenmaksun korotuksesta. Vuodesta 2017 alkaen yksilöjäsenmaksu on 20 € ja perhemaksu 30 €.

Salli Perämäki

Sihteeriksi sukuseuraan
1990-luvun lopulla jäin hoitotyöstä vanhuuseläkkeelle. Viimeisen
kerran työstä lähtiessäni, katsoin taakseni ja tunsin ”tömpsäyksen”,
olin kuin puusta maahan pudonnut. Uskoni alkoi horjua: ”että mikään ei ole niin tärkeää kuin työssäkäynti, ja sinun pitää pärjätä”.
Puoli vuotta meni, ja pääsin eroon ”työurasta”. Sitten kaivoin esiin
kirjeen, jonka olin saanut Piristen sukuseuralta. Kirjeessä kerrottiin
isäni suvun varhaishistoriasta, asettumisesta Savoon ja Pohjoi-Karjalaan, professori Kauko Pirisen tutkimana.
Ennen sukuseuran kirjettä, en tiennyt Piristen suvusta muuta, kuin
Pirilän ukin ja mummon nimet, syntymäajan ja kotipaikan. Isänisää en ollut nähnyt. Pirilän ukin olemus ja luonteen piirteet selvisivät minulle äitini kuvailemina: ”Kansakoulun käynyt, lakikirjan
ulkoa osaava, jääräpäinen ja kannanotoissa tiukka”. Petteri Pirinen, Karsikkovaaran kyläläisten pitkäaikainen uskottumies käräjillä, josta oli saanut herastuomarin arvon. Pirilän mummon muistan
nähneeni kerran. Leskeksi jäätyään, Iida-mummo oli muuttanut
nuorimman poikansa Eemelin perheen luokse. - Olin kuusi-vuotias,
kun äidin kanssa olimme kylässä Eemelissä, Karsikkovaaran Kumpulassa: Iida-mummo tuli kammaristaan kahvipöytään. Hänellä oli
yllään pitkä kotikutoinen ruskea villahame ja hartioilla harmaa liina. Mummo oli jo uupunut, ei jaksanut puhua, otti sokerinpalan,
joi kahvin ja meni takaisin kamariinsa. Isän sisaret, tädit ja sedät
tulivat minulle tutuiksi ihan vielä elossa olevina. Isästä minulla ei
ole muistoa. Isä oli kuollut, kun olin seitsemän kuukauden ikäinen.
Alle kouluikäisenä mietin: jos isä olisi, miltä hän näyttäisi ja mitä
hän sanoisi minulle? Isän puute kaihersi. Äiti kannusti minua: sinun
pitää hankkia ammatti, että voit elättää itsesi.
Sukuseuran kirjeen ja sotaorpo puolison kannustuksen myötä,
vuonna 1998 liityin Piristen sukuseuraan. Samana vuonna sukukokouksessa Nilsiässä, olin kuulemassa professori Kauko Pirisen luentoa: sukunimestä Pirinen, Pirin ovat Pirisiä, mutta ”Piri ja Pirilä” ei
johda Pirisiin!
Menin mukaan Heikin ja Ritvan järjestämiin sukuseuran kokouksiin ja elämysmatkoille. Uudet sukulaiset ja tuttavat valtasivat
mieleni, tulivat ajatuksiini, tunsin kuuluvani johonkin.

Sukuseuran vuosikokous pidetään joka toinen vuosi. Vuosikokouksessa tarkastetaan kahden edellisen vuoden tilit, tuloslaskelmat
ja toiminta kertomukset, ja tehdään tulevan kauden toimintasuunnitelmat ja talousarviot. Valitaan kahdeksi seuraavaksi vuodeksi
hallituksen puheenjohtaja ja erovuoroisten jäsenten tilalle uudet.
- Heinäkuussa vuonna 2010, Piristen sukuseuran vuosikokous pidettiin Suomen kauneimmalla niemellä: Kaavilla, Niemen
Pappilassa. Väkeä oli tuvan täydeltä. Pitopalvelu oli kokannut savolaisen juhlaruuan, karjalanpaistia, laatikoita, piirakoita, salaattia ja muita särpimiä, lautasliinatkin, pitokokin huolella valitut: värit puna, musta keltaiset savolais-karjalaiset.
Syötyämme, korvat tarkkoina kuuntelimme joensuulaisen historian tutkija Pekka Kauppisen pitämää luentoa: 1866-68 nälkävuosien vaikutuksesta Kaavin väestöön. Sitkeä ”kaskikansa” Kaavilla, oli
selvinnyt naapurikuntia vähemmällä väestökadolla. Halla ei ollut
nousut mäkisille pelloille. Ympäröivät metsät ja järvien läheisyys
suojelivat kaskivainioita.
Vuosikokous jatkui uusien hallituksen jäsenten valinnalla erovuoroisten tilalle: Puheenjohtajana jatkoi vielä vuoden Heikki Pirinen
ja sen jälkeen jatkoi puheenjohtajana Urho Pirinen. Sihteerikin
vaihtui: Salli nimitettiin, vaikka tunsin: ”ei minussa ole sihteeri ainesta”. Katsoin Tietosanakirjasta, joka määritteli: sihteeri on järjestöjen yms. kansliatyöntekijä, esittelijä, johtajan henkilökohtainen
apulainen. Sihteeri on asiatekstin osaava, asioita eteenpäin vievä
henkilö. Kansliatyöntekijänä, sukuseuran sihteeri pitää yhteyttä
jäseniin ja jäsenrekisteriä hoitavaan Suomen Sukuseurojen Keskusliittoon. Alkuvuosina, sihteerinä, sain apua ja neuvoja Heikiltä ja
Ritvalta. Nyt, Urho puheenjohtajana antaa raamit toiminnalleni
sihteerinä.
Toiminta sukuseurassa, on pitänyt minut ajassa mukana. Tietokoneen peruskäyttö ja jatkokurssi, niitä olen harrastanut, ” kertaus
on opintojen äiti”, pitää paikkansa. Lähisuku on tullut lähemmäksi, ja sukuun kuuluvat ovat tulleet ajatuksiini. Toiminta sukuseurassa on ollut antoisa ja elämyksiä tuovaa.
Salli Perämäki,

Myyntiartikkelit
kylpypyyhe 100x150cm vaaleansininen, hinta 43 €, sukuvaakunalla ja nimellä varustettu tilava huopakassi 32 €/kpl, pöytästandardi
pienoislippu sukuvaakunalla 35 €/kpl, sukuviirejä (4m) 70 €/kpl,
vaakunamuki 11 €/kpl, vaakunakilpi sopii kiinnitettäväksi ulkooven viereen 25 €/kpl, vaakunpinssi (rintamerkki) 10 €/kpl, pikeepaitoja sukuvaakunalla keltainen miesten Ja naisten kokoja m ,x,
l, hinta 27 €/kpl.
Sukukirjat
Kaavin Piriset ja Kiteen Piriset jäsenhinta 30 €/kpl, ja muut 35 €/
kpl, Nilsiän Piriset jäs.hinta 14 €/kpl, muut 17 €/kpl, uusintapainatus Enon Piriset 3kpl hinta 10 €/kpl (valokuvien painatus hieman
epäonnistunut), professori Kauko Pirisen luentolehtinen Piristen
muutosta Savoon ja Pohjois-Karjalaan hinta 1 €/kpl.
Lähetyksissä postikulut lisätään kaikkien yllä olevien tuotteiden
hintoihin.
Kylpypyyhkeet, Piristen vaakunalla varustetut kassit ja pikeepaidat tilataan puh.joht. Urho Piriseltä ja muut varastossa olevat
myyntiartikkelit sihteeriltä. Molempien yhteystiedot löytyvät jäsenkirjeestä.
Sukuseurasta talviterveisin
Puheenjohtaja Urho Pirinen
Seiväsjärventie 43, 57810 Savonlinna
puh. 050 5281345, 015 277878
korjaamo.pirinen@gmail.com

Sihteeri Salli Perämäki
Puronotko 2, 40930 Kinkomaa
puh. 050 3758674
salli.peramaki@luukku.com

Kaikki tuotteet ovat
arvokkaita lahjoja
suvun jäsenten
merkkipäivinä.

