
 

  

Hyvät Pirisen suvun jäsenet, tämän kirjeen aiheina mm. 
• tulevan kesän sukukokouks 
• sukuseuran perustajajäseniin kuuluvan Paula Kainulaisen 

muistokirjoitus, jonka on kirjoittanut Liisa Laitinen. 
• puheenjohtajan tervehdys 
• Kaavin Piriset -kirjan tilanne 
• Enon Piriset -kirjan ja Kiteen Piriset -kirjan lisäpainatus 
• sukuseuran myyntiartikkelit 
• jäsenmaksuasiaa 
• myyntiartikkelit 
• yhteystietoja 

Piristen sukuseura
www.pirinen.suvut.fi 

• Jäsenkirje 1/2014, Savonlinna 1.3.2014. • 

Piristen sukukokous 26.–27.7.2014 
PAIKKA Polvijärven pitäjä, Lomakeskus Huhmari.  

HUOM! Piristen Sukuseuran sukukokouksen ohjelma, ilmoittautumislomake, 
majoitus- ja hintatiedot, kuljetus sekä yhteystiedot Joensuussa ovat 
tarkemmin tämän kirjeen liitteenä. 

OHJELMA 

La 26.7.2014 
klo 11:00 Tulo Huhmariin, ilmoittautuminen ja majoittuminen. 
klo 12.00 Tuula laiva lähtee Rosvopaisti- retkelle Höytiäiselle Hiekkasaareen. 
klo 16.00–18.00 Nautimme vesimaailmasta. 
klo 18.30 Kyykkämestaruuskilpailu, savolaiset vastaan pohjois-karjalaiset. 
klo 20.00 Iltapala, mahdollisuus Huhmarin tarjoamaan iltaohjelmaan tai 

revanssiotteluun kyykkämestaruudesta eri joukkueilla. 

Su 27.07.2014 
klo 8.00–9.00 Aamiainen 
klo 9.00 • Aamuhartaus, jonka pitää teologian tohtori Heikki Pirinen. 
 • Hartauden jälkeen Huhmarin edustaja esittelee lomakeskuksen ja kertoo 

1850-luvulla tapahtuneesta Höytiäisen veden rajusta laskemisesta. 
klo 11.00 Retki Huhmisvaaran päälle ihailemaan Höytiäisen kauneutta, retkimatkan 

pituus edestakaisin 2 km. 
klo 12.00 Lounas  
klo 13.00 Sukukokous auditoriossa  
klo 14.00 Päätöskahvi ja kotimatka alkaa 
 



Paula Marjatta Kainulainen 
• 1.6.1933–18.12.2013 • 

Sukuseuramme perustajajäsen ja Nilsiän Piriset kirjan kirjoittaja Paula Kainulainen on 
poissa. Hän syntyi Nilsiän Levämäessä Taavetti ja Johanna Kainulaisen (o.s.Taskinen) 
esikoistyttärenä 1.6.1933. 

Opin tiellä 

Paula aloitti kansakoulun kotikylällä ja pääsi 
aikanaan Nilsiän keskikouluun, joka oli juuri 
perustettu. Siihen aikaan ei ollut helppoa lähteä 
syrjäkylän perukoilta opintielle, mutta vanhemmat 
halusivat antaa lapsilleen paremman tulevaisuuden 
koulutuksen kautta. 

Nilsiässä ei ollut vielä lukiota, vaan opintoja oli 
jatkettava muualla. Keskikoulun käytyään 1949 
Paula aloitti opinnot Kankaanpään yhteislyseossa ja 
kirjoitti ylioppilaaksi 1952. 

Opiskelut jatkuivat Helsingin Yliopistossa, jossa 
Paula suoritti filosofian kanditaatin tutkinnon 1957. 
Opetusharjoittelun hän suoritti vuosina 1959 – 1960.  

Työelämässä 

Paula Kainulainen toimi ruotsin- ja saksankielen 
opettajana Kajaanin tyttölyseossa ja Suonenjoen 
yhteislyseossa vuosina 1957–1978. Suonenjoella 
ollessaan Paula toimi mm. vapaaehtoisena tyttöjen 
partiolippukunnan johtajana 7 vuotta. 

Opetustyöstä Paula jäi eläkkeelle 45-vuotiaana 
saatuaan aivoinfarktin, josta hän kuitenkin toipui 
nopeasti. Hän muutti sitten Kuopioon, jossa asui 
elämänsä loppuun saakka. Kesämökki oli 
syntymäkodin rannoilla Koivuniemessä. Siellä hän 
vietti kesät sisarensa Siskon kanssa. Herättäjäjuhlat 
ja Aholansaari olivat usein matkojen kohteena. 

Sukututkimus, unelma toteutuu 

Paula Kainulaisella oli ollut jo kauan mielenkiinto 
sukututkimusta kohtaan. Eläkkeelle jäätyään hän 
alkoi toteuttaa unelmaansa, koska nyt oli aikaa 
omille harrastuksille. Paula otti aktiivisesti yhteyttä 
tuttaviinsa ja Kuopion sukututkijoiden jäseniin. 
Myöhemmin hän liittyi Savon Sukututkimus-
harrastajat ry:n jäseneksi.  

Paula Kainulainen oli yksi Piristen sukuseuran 
perustajajäsenistä. Erinomaista neuvoa ja apua hän 
sai kansalaisopiston rehtori Aatto Piriseltä, joka asui 
lähellä Paulan lapsuuskotia Nilsiän Palonurmessa. 
He olivat yhteydessä prof. Kauko Piriseen ja hänen 
asiantuntemuksensa antoi rohkeutta kutsua kokoon 
Piristen sukuseuran perustava kokous Pohjois-Savon 

Piristen vanhassa emäpitäjässä Nilsiässä 8.8.1982. 
Aholansaari oli sopiva kokoontumispaikka kokousta 
varten. 

Paula Kainulaisesta tuli ensimmäinen sihteeri, jota 
hän hoiti 10 vuotta. Sihteerin tehtävät hän hoiti 
huolellisesti. Hän arkistoi lukuisat kansiot tarkasti 
sukuseuran asia papereista, jäsenasioista ja varsinkin 
sukututkimuksista. 

Nilsiän Piriset -kirja 

Paula sai pyytämänsä eron sihteerin tehtävistä, mutta 
jatkoi edelleen hallituksen jäsenenä ja sukututkijana. 
Paulalla oli nyt enemmän aikaa keskittyä Piristen 
sukukirjan tutkimustyöhön. Paula aloitti 
tutkimustyön Mikkelin maakunta-arkistossa vuonna 
1981. Ahkerasti hän keräsi tietoja eri seurakuntien 
arkistoista, Helsingin kansallisarkistosta sekä 
sukuseuran jäseniltä. Vuosien aikana kertyi 
melkoinen määrä aineistoa, sukutauluja ja – 
luetteloita. Vaikeuksien kautta ensimmäinen Piristen  
sukuseuran kirja, Nilsiän Piriset 1720–1940 Paula 
Kainulaisen kokoama ilmestyi painosta vuonna 
2001. Paulan elämäntyön unelma oli toteutunut! 

Viimeiset vuodet 

Viimeiset  vuodet Paula otti rauhallisesti ja hoiti 
heikentynyttä terveyttään. Juhlavuotena 2012 
vietettyyn juhlavuoden sukukokoukseen 
Aholansaaressa Paula ei jaksanut enää osallistua. 
Ystäviin hän piti yhteyttä loppuun saakka. 

Paula nukkui pois rauhallisesti Harjun sairaalassa 
viikon sairastettuaan 18.12.2013. Hänet siunattiin 
Nilsiän hautausmaalle lähiomaisten saattamana. 
Ahkera uurastaja sukuseuran hyväksi oli päässyt 
viimeiseen lepoon. 

”Te murheelliset, kun kuljette kyynelten teitä, pois 
vaikerrukset, maan multa ei armoa peitä. 
Kun syntinen saa, näin nukkua haavoihin Herran. 
Niin helmasta maan, hän riemuun on nouseva 
kerran.” 
Paulan haudalla veisattu virsi 224. 

Kirjoittaja Liisa Laitinen, hallituksen jäsen. 



Puheenjohtajan tervehdys 

Savonlinna 1.3.2014 Hyvät Piristen sukuseuralaiset, tervehdys täältä keväisestä Savonlinnasta. Muistelen vielä kuluvaa vuotta. Teimme kesällä retken Lappiin ja kävimme aina  Pykeijassa asti tutustumassa maisemiin, jonne 1800-luvun loppupuolella Suomen Lapista mentiin kalan pyyntiin, hakemaan lisä särvintä. Matka meni rattoisasti ja oppaanamme toimi välillä matkan nuorin osallistuja Eetu 4 v. Olemme edistyneet, myös Kaavin Piristen kirjan teossa, joka saataneen valmiiksi kesän 2014 sukujuhlaan Huhmariin.  Sukujuhlan Huhmariin on järjestänyt Joensuusta Urho Pirinen apujoukkoineen ja toivoisin runsasta osallistumista kesän sukujuhlaan. Kaipaisimme, myös uusia ja nuoremman polven edustajia paikalle. Jäsenkirjeen mukana on esitteet ja ilmoittautumiskaavake yhteystietoineen. Huhmarissa löytyy tekemistä kaiken ikäisille. Toivoisin teiltä ideoita sukutapaamisiin, aikaan ja paikkaan ensikesää ajatellen. TERVETULOA 
Urho Pirinen 

 

  Kaavinkirjan tilanne 
Kirjan teko on edistynyt. Historiantutkija 
Pekka Kauppinen on kirjoittanut kirjaan 
tarvittavan Kaavin historiikin. 
Perhetaulut valmistunevat kuluvan vuoden 
maaliskuun puoliväliin mennessä. 
Sukuun kuuluvat ovat kirjoittaneet 
henkilötarinoita. 
Valokuvat teksteineen on tallennettu.  
Kirjan taittaja palkataan. 
Tavoitteena on, että kirja valmistuu 
sukukokoukseen mennessä.  
 Kirjan hinta on jäsenille 30 € + postikulut, 
ulkopuolisille 35 €+ postikulut. Aiemmin 
ennakkotilanneille alennusta 5 €. Uusille 
Kaavin kirjan tilaajille hinta tarkistetaan. Kirjat 
maksetaan vasta toimituksen yhteydessä. 

Enon Piriset ja Kiteen Piriset
-kirjojen lisäpainatus  
ennakkotilausten mukaan 
  
Kirjojen ennakkotilaukset: 
• Urho Pirinen, os. Torpantie 18 B 4, 

80130 Joensuu. Puh. 040 558 5150, 
sähköposti upirinen@gmail.com tai 

  
• sihteeri Salli Perämäki os. Puronotko 2, 

40930 Kinkomaa. 
Sähköposti salli.peramaki@luukku.com. 

  
Enon Piriset ja Kiteen Piriset -kirjojen hinta 
määräytyy painatuskustannusten mukaan. 

Jäsenmaksuasiaa 
8.7.2012 Aholansaaressa pidetyssä vuosikokouksessa päätettiin sukuseuran jäsenmaksuksi siten, 
että vuonna 2013 alkaen henkilöjäsenmaksu on 15 €/v. ja perhemaksu on 25 € /v. 
Kuluvan vuoden jäsenmaksulomake, viitenumerolla varustettu, tulee tämän jäsenkirjeen mukana. 
Maksun saaja on: Piristen sukuseura ry, FI69 5290 0220 3737 22. 
HUOM! Maksajan nimi ja osoite on ehdottomasti merkittävä viestikenttään, ellei viitenumeroa ole 
tiedossa. 
Jos osoite on muuttunut, muista ilmoittaa siitä erikseen Sallille. Maksulomakkeen tiedonantona 
muutos ei tule perille. 



Myyntiartikkelit 
VAAKUNAKILPI Sukuvaakunan kilpi (ilman kypärä-koristetta). Sopii esim. ulko-oven viereen kiinnitettäväksi. Seinään kiinnitettävä, leveys 15 cm, korkeus 16,5 cm. Materiaali on 3 mm alumiinikomposiittilevyä, johon vaakuna on tulostettu liuotinpohjaisilla tulostusväreillä. Suorassa auringonpaisteessa ulkona värit kestävät haalistumatta vähintään 3 vuotta. Varjon puolella ja sisätiloissa ei ole kestävyysrajoitetta. Hinta 25 € + postikulut. 
OMA POSTIMERKKI Niitä pieni on määrä varastossa ykkösluokan merkkinä. Hinta 1,80 e   
SUKUVIIRIT Niitä on varastossa uusi erä sekä 4 metrin että 5 metrin pituisina. Hinta 70,00 euroa 
SUVUN VAAKUNAPINSSI (rintamerkki) Hinta 10,00 e 
SUKUKIRJAT • Enon Piriset -kirjasta ja Kiteen Piriset -kirjasta, tehdään uusintapainatukset. Ennakkotilaukset: 

Urho Pirinen, Torpantie 18 B 4, 80130 Joensuu, puh. 040 5585150, upirinen@gmail.come tai 
seuran sihteeri. • Nilsiän kirjaa on varastossa. Nilsiän kirjan hinta on 14,00 e jäsenille ja muille 17,00 e  

UUDISTETTU PÖYTÄSTANDAARI (pienoislippu) Siinä on sukuvaakuna valkoisella pohjalla. Hinta 35,00 e 

SUKUVAAKUNALLA VARUSTETTU MUKI Hinta 11,00 e/kpl   
UUTUUS: SUKUVAAKUNALLA VARUSTETTU, PAKSU FROTEINEN KYLPYPYYHE Koot: 70 x140 cm, hinta 38,00 e ja 100x150 cm, hinta 43,00 e. Pyyhkeisiin saa nimikirjaimet  5,00 euron lisähintaan. Tilaukset seuran puheenjohtajalta. Tilauksen hintoihin lisätään postikulut. Seuran nettisivuilla on kuvat kaikista myyntiartikkeleista. 

Kaikki tuotteet ovat 
arvokkaita lahjoja 

suvun jäsenten 
merkkipäivinä. 

Tilaus- ja yhteystietodot 
Puheenjohtaja Urho Pirinen: Suurmäentie 43, 57810  Savonlinna. Puh. 015-277 878 (koti),  
015-277 628 (työ), 050 5281345. S-posti: korjaamo.pirinen@gmail.com 
Sihteeri ja Perämäen perhe: Puronotko 2, 40930 Kinkomaa. S-postit: salli.peramaki@luukku.com, 
puh. 050 375 8674 tai erkki.peramaki@saunalahti.fi. 
Heille kaikki myyntiartikkelien tilaukset (jos ei muuta mainita) sekä muut ilmoitukset. 


