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Hyvät Piristen suvun jäsenet
Tässä kirjeessä on puheenjohtajan tervehdys, jatkoa Alpo Pirisen
tarinaan sukuseuran hallituksen toiminnasta, jäsenmaksusta,
myyntiartikkelit ja yhteystiedot.

Puheenjohtajan tervehdys.
Hyvät sukuseuralaiset, tervehdys täältä Savonlinnasta missä
kevät on ollut kylmänpuoleinen, kesään mennään lyhyin askelin. Minäkin sain vihdoin jäsenkirjeen työn alle kaiken kiireen
keskellä.
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 lisätietoja. Kesän matkaa 2017 ei järjestetty, koska määräaikaan mennessä
ei ollut riittävästi ilmoittautuneita. Kesän 2018 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. Hyvää alkavaa kesää ja toivotaan,
että ilmat muutuisivat kesäisemmiksi.
Tapaamisiin kesällä 2018 Kouvolassa.
Terveisin puh.joht. URHO PIRINEN

Hallitus on kokoontunut viime jäsenkirjeen jälkeen 18.2.2017 Jyväskylässä. Kokouksessa kuultiin ja hyväksyttiin viimevuoden tilinpäätös, joka oli (XXX) ylijäämäinen, kuultiin vuoden 2016
toimintakertomus, joka hyväksyttiin. Vuosien 2017 ja 2018 talousarvioesityksessä huomioitiin v. 2016- vuosikokouksen hyväksymä
5 € jäsenmaksujen korotus.
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.
Sukututkija, FM Ari Kolehmaisen tarjous: hallitus 18.02.2017 kokouksessa hyväksyi mikkeliläisen sukututkija Ari Kolehmaisen tarjouksen Piristen suvun 1500-1600 lukujen mahdollisten tutkimusaukkojen täydentämisestä ja sukujen yhdistämisestä tekemällä
DNA-testi 4:stä Piristen sukuhaarasta. Tutkijan pyynnöstä, testi
tehdään viiden lähtöhenkilön mieslinjan miespuoliselle jälkeläiselle. Ko. sukututkijan mukaan tutkimus kestää n. kaksi vuotta,
se mahdollistaa seuralle tutkimuksesta aiheutuvan pidentyneen
maksuajan.
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 €.

Jatkoa Alpo Pirisen henkilötarinaan…

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 ulko-oven 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 3 kpl 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 kevätterveisin
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.

