
        Piristen sukuseura ry 

                    www.pirinen.suvut.fi 
 

                      Jäsenkirje 1/2020, Savonlinnassa 10.03.2020 
 

Hyvät Piristen suvun jäsenet 

Tässä kirjeessä on puheenjohtajan tervehdys, tietoa kesän 2020 

sukutapaamisesta Savonlinnassa 13-14.06 2020 Spahotel Casino, 

ilmoittautumislomake sukutapaamiseen, hallituksen toiminnasta, sukukirjan 

tämän hetken tilasta, myyntiartikkeleista ja yhteystiedot. 

 

Puheenjohtajan tervehdys 

 

Hyvät sukuseuralaiset, terveiset täältä Savonlinnasta. Kevään lähestyessä 

pääsen tässä kirjoittelemaan tätä jäsenkirjettä. Hallitus kokoontui 15.02.2020 

Savonlinnassa.  Käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja kesän sukutapaaminen ja 

sen ohjelma. Ensi kesän sukutapaamiseen toivoisin osallistujia myös 

nuoremmista polvista.Sukuseuran toiminta on vaarassa kuihtua ellemme saa 

nuorennettua osallistujia, sekä sukuseurassa että  hallituksessa. Tämän hetkinen 

sukututkimus Juuan ja kivennapalaisten Piristen tutkinnassa on edistynyt 

hitaasti, nykyisen suojalakien johdosta ja suostumusten puutteesta julkaista 

henkilöiden tietoja. Sukututkijalle pitäisi saada tieto, että tietojani saa käyttää 

sukukirjassa. Nuoremmat tiedot kuin 100 vuotta on suostumuksen alaisia. 

Olemme saaneet osasta Juuan Pirisiä tietoja, kaipaisimme niitä lisää ja 

Kivennavan Pirisistä myös. Näin saisimme kirjasta kattavamman ja monelle 

kiinnostavaa luvettavaa.   

Toivotan kaikille hyvää kevättä ja tervetuloa kesän tapaamiseen. 

 
 

Terveisin 

Puh.joht. URHO K. PIRINEN 
 
                              

Sukutapaaminen Savonlinnassa 13-14.06.2020 

 

Ohjelma 

Lauantai 13.06.2020 

http://www.pirinen.suvut.fi/


Ilmoittautuminen ja tulokahvit                 

klo 11.00-12.00 

Lounas                                                      

klo 13.30-15.00 

Majoittuminen                                          

klo 15.00- 

Risteily satamasta                                     

klo 17.00-18.00 

Ilta vapaata,kylpylä käytettävissä            klo.14.00-20.00 

 

Sunnuntai 14.06.2020 

Aamiainen                                                 

klo 08.00-10.00 

Sukutapaaminen                                        

klo 10.30-11.30 

       - Savolaisen laulu 

        -Puheenjohtajan tervehdys 

        -Matti Muhonen, trubaduuri esitys 

Sukukokous sääntömääräiset asiat            

klo 12.00-13.30 

Karjalaisten laulu 

Lounas ja päätöskahvit                              

klo 13.30 

 
 

Uusi hallitus kokoontuu heti lounaan jälkeen. 

 

Sukukirjatutkimus Juuan ja Kivennavan Piristen osalta 

jatkuu.Tutkija Ari Kolehmainen ei ole saanut vielä riittävästi 

aineistoa kokoon johtuen uudesta tietosuojalaista, joka luo 

rajoitteita tutkimukselle. 

Olen keskustellut Arin kanssa ja olemme päätyneet sellaiseen 

tulokseen, että pistämme ilmoitukset sanomalehti Karjalaiseen ja 

VaarojenSanomaan. Katsotaan johtaisiko se parempaan tulokseen. 

Jäämme kuulolle. 



 

Tapaamisiin Urho.K.Pirinen 

 

Ilmoittautumiset. Urho Pirinen Seiväsjärventie 43 57810 

Savonlinna.Tai sähköposti: korjaamo.pirinen@gmail.com 

                     
                      

Ilmoittautumislomake. 

Maksut sukuseuran tilille FI69 5290 0220 3737 22 

 

Nimi:                                      Osallistujamäärä kpl        

 
 
      
 

Osallistumismaksu              35,00/Henkilö________________ 

   -sisältää tulokahvit 

   -risteilyn 

   -kokouskulut 

Lauantain lounas                 18,00/henkilö_________________ 

  -lapset puoleen hintaan 

 

Sunnuntai lounas ja 

mailto:korjaamo.pirinen@gmail.com


kakkukahvit.                               30,00/henkilö____________________ 

 

Huonevaraukset Spahotel CASINO. www.spahotelcasino.fi 

Varauksen takaukseksi tulee ilmoittaa luottokorttitiedot. (numero ja 

voimassaoloaika) 

Varaukset tulee tehdä 13.05.2020 mennessä. 

Standard-huone yhden hengen käyttöön 109€/huone/yö 

Standard-huone kahden hengen käyttöön 119€/huone/yö 

Saatavana myös superior-huoneita hinnat 119€ ja 129€ huone/yö. 

Superior-huoneisiin mahdollista varata lisävuode alle 12v. 15€/huone, 

aikuselle 30€/huone/yö. 

 

Hinnat sisältävät aamiaisen, 

alv:n ja kylpylän käytön. 

 

Varattaessa tulee syöttää annettu koodi 130620PIR  Ryhmäkoodi 

kenttään. 

 

Casino osoite: Kylpylaitoksentie 7 57130 Savonlinna. 

Puh. +3581945881 
 

Yksittäisen huonevarauksen voi perua kuluitta tulopäivään kello 18.00 

asti. 
 

Myyntiartikkelit: 
 

Kylpypyyhe 100x150 vaaleansininen vaakunalla, hinta 43€/kpl 

nimikirjailu 5 € lisähintaan, huopakassi varustettu Piristen nimellä ja 

vaakunalla 32 €/kpl, pöytästandaari pienoislipulla sukuseuran vaakunalla 

35€/kpl, isäntäviirejä sukuseuran vaakunalla 4 m 84 €/kpl ja 5 m 92 €/kpl, 

vaakunamuki 11 €/kpl, vaakunakilpi sopii kiinnitettäväksi ulko-oven 

pieleen 25 €/kpl, vaakunapinssi (rintamerkki) 10€/kpl, pikeepaitoja 

keltaisia sukuseuran vaakunalla, miesten ja naisten kokoja M, S ja L 27 

€/kpl. 
 

Sukukirjat: 

 

Kiteen Piriset jäsenhinta 30 €/kpl ei jäsenet 35 €/kpl. 

Kaavin Piriset jäsenhinta 30 €/kpl ei jäsenet 35 €/kpl 

Nilsiän Piriset jäsenhinta  14 €/kpl ei jäsenille 17 €/kpl 

http://www.spahotelcasino.fi/


Kauko Pirisen luentolehtinen Piristen muutosta Savoon ja 

Pohjoiskarjalaan hinta 1 €/kpl. 

Lähetyksissä postituskulut lisätään kaikkien yllä olevien tuotteiden 

hintoihin. Tilaukset tehdään puh.joht. Urho Piriseltä, osoite löytyy alta. 

 

Piristen sukuseuran tili. FI69 5290 0220 3737 22 

 

Sukuseuran terveisin. 

Puh.joht Urho K. Pirinen 

Seiväsjärventie 43 57810 Savonlinna. 

Puh. 050 5281345 tai 015 277878 

korjaamo.pirinen@gmail.com 

 
 
 
                          
 


