Puheenjohtajan tervehdys
Hyvät sukuseuralaiset, terveiset täältä Savonlinnasta näin joulun alla. Saan tämän
jäsenkirjeen viimein liikkeelle. Kesä oli lämmin ja ainakin minun osalta kiireinen,
kaikenlaisten projektien tiimoilta. Me sukuseuralaiset kokoonnuimme Kouvolassa
9.-10.6.2018 hotelli Vaakunassa Sukukokouksen olivat sinne järjestäneet Erkki
ja Anneli Sillanpää. Ojelmat, oli hyvin suunniteltu ja järjestetty, kiitos kuuluu siitä
järjestäjille. Kokoukseen saapui uusia jäseniä kivennapalaisten sukuhaarasta, joka
on meillä tällä hetkellä sukututkimuksen alla. Sukututkija Ari Kolehmainen suositteli DNA-testin ottamista tästäkin haarasta, jotta saadaan selvyys suvun yhteisistä
lähtökohdista. Vuonna 2019 on niin sanottu välivuosi suvun kokoontumisen osalta.
Hallitus kokoontuu ja toiminta jatkuu normaalisti. Jäsenkirjeet ilmestyvät kaksi kertaa ja valmistellaan vuoden 2020 sukujuhlaa Savonlinnaan. Sukuseuran hallituksessa on tapahtunut muutoksia, jotka johtuvat toimivien jäsenten ikääntymisestä.
Olemme joutuneet ulkoistamaan tehtäviä, siirtämään niitä lähemmäksi puheenjohtajan paikkakuntaa. Uudet yhteystiedot löytyvät lehden lopusta ja kotisivuilta. Suuret
kiitokset Salli ja Erkki Perämäelle sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävien hoidosta,
heidän jäädessä niistä pois pitkän rupeaman jälkeen.
HYVÄÄ JOULUA KAIKILLE!
Puh.joht. URHO PIRINEN

SUKUTAPAAMINEN KOUVOLASSA 9.-10.6.2018
Kokoonnuimme lauantaina hotelli Vaakunaan. Ilmoittautumisen ja pienen seurustelun ja kuulumisten vaihdon jälkeen joimme tulokahvit. Sitten suuntasimme bussin
keulan Unescon maailmanperintökohteen Verlan suuntaan, missä tutustuimme kohteeseen paikallisen oppaan johdolla.
Hiertämällä vanhalla hiontatekniikalla valmistettiin kartonkia, jolla oli kysyntää maailmalla. Vielä tehtaan sulkemisen jälkeenkin oli tullut tilaus, mitä ei enää voitu toimittaa tilaajalle. Ruokailtuamme makaasiinikahvilassa palasimme Valkealan kautta
hotellille, vierailtuamme tullessa Suomen puotimuseossa. Lauantain ohjelma oli
mielenkiintoinen ja historian kannalta hyvin avartava.
Sunnuntai valkeni kauniina, aamiaisen jälkeen lähdimme jalkaisin tutustumaan Kouvolan vanhaan kasarmialueeseen, joka on rakennettu venäläisten toimesta ensimmäisen maailmansodan kynnyksellä 1911-1914 rautatieaseman viereen risteyksen
turvaamiseksi. Suomen itsenäistyessä kasarmeihin sijoitettiin suomalaisia sotilaita.
Nykyisin alue on pääasiassa asumiskäytössä, mutta pientä sotilaskäyttöäkin on.
Oppaamme oli entinen kantaupseeri ja häntäpään valvojana toimi sukukokouksen
nuorin osallistuja Eetu Pirinen, 9v. Kierros kesti noin tunnin ja oli historiallisesti mielenkiintoinen ja avartava. Kiitos oppaalle, hän oli asiantuntija.
Tämän jälkeen lounastimme ja pääsimme aloittamaan sukukokouksen. Karjalaisten
laulun jälkeen kuulimme puheenjohtajan tervehdyksen. Puheenjohtaja Urho Pirinen luovutti kiitoslahjan juhlan järjestäjille Erkki ja Anneli Sillanpäälle, sihteeri Salli
Perämäelle ja rahastonhoitaja Erkki Perämäelle. Hän toivotti kokousväen tervetulleeksi ja antoi kiitokset vielä lahjan saaneille. Tämän jälkeen sukututkija Ari Kolehmainen piti esitelmän DNA-testeistä ja sukututkimuksen vaiheista Juuan-ja Kivennavan sukuhaarojen osalta. Tämän jälkeen pääsimme aloittamaan varsinaisen
kokouksen, jossa saimme käsiteltyä esityslistan mukaiset asiat ja päätimme kokouksen Savolaisen lauluun, jonka jälkeen juotiin päätöskahvit.
Tiedottajat.

Hallitus kokoontui viime jäsenkirjeen jälkeen 22.09.2018 Kaavilla, missä päätettiin
sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävien ulkoistaminen ja tilien siirto Keski-Suomen
osuuspankista Suur-Savon osuuspankkiin. Päätettiin 2020 vuosikokouksen aika ja
paikka, Savonlinna 13.-14. kesäkuuta .

Myyntiartikkelit
Kylpypyyhe 100x150cm vaaleansininen, hinta 43 €, sukuvaakunalla ja nimikirjailulla
lisähintaan 5 €, sukuvaakunalla ja nimellä varustettu tilava huopakassi 32 €, pöytästandaari eli pienoislippu sukuvaakunalla 35 €/kpl, sukuviirejä (4m) 70 €/kpl, vaakunamuki 11€/kpl, vaakunakilpi, joka sopii kiinnitettäväksi ulko-oven viereen 25 €/kpl,
vaakunapinssi (rintamerkki) 10 €/kpl, pikeepaitoja sukuvaakunalla keltainen miesten
ja naisten kokoja X, M, L hinta 27 €/kpl.
Sukukirjat
Kaavin Piriset ja Kiteen Piriset jäsenhinta 30 €/kpl ja ei-jäsenet 35 €/kpl,
Nilsiän Piriset jäsenhinta 14 €/kpl ja ei-jäsenet 17 €/kpl,
professori Kauko Pirisen luentolehtinen Piristen muutosta Savoon ja Pohjois-Karjalaan hinta 1 €/kpl.
Lähetyksissä postikulut lisätään kaikkien yllä olevien tuotteiden hintoihin.
Tilaukset tehdään puh.joht. Urho Piriseltä, osoite löytyy alta.
Sukuseuraterveisin
Puh.joht. Urho K. Pirinen
Seiväsjärventie 43 57810 Savonlinna,
puh.050 5281345, 015 277878, korjaamo.pirinen@gmail.com

