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SUKUKIRJAT

Ȉ ǦǦǡ¡¡ǤEnnakkotilaukset:
Urho Pirinen, Torpantie 18 B 4, 80130 Joensuu, puh. 040 5585150, upirinen@gmail.come tai
seuran sihteeriǤ
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UUDISTETTU PÖYTÄSTANDAARI (pienoislippu)
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Kaikki tuotteet ovat
arvokkaita lahjoja
suvun jäsenten
merkkipäivinä.
SUKUVAAKUNALLA VARUSTETTU MUKI
Hinta 11,00 e/kpl

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.

UUTUUS: SUKUVAAKUNALLA VARUSTETTU, PAKSU FROTEINEN KYLPYPYYHE
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Tilaus- ja yhteystietodot
PuheenjohtajaUrho
UrhoPirinen:
Pirinen:
Seiväsjärventie
43, 57810
Savonlinna.
Puh. 015-277
878 015-277
(koti)
Puheenjohtaja
Suurmäentie
43, 57810
Savonlinna.
Puh. 015-277
878 (koti)
015-277
050 528
1345.
S-posti: korjaamo.pirinen@gmail.com
628
(työ),628
050(työ),
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.

Hyvät Pirisen suvun jäsenet!
Tässä kirjeessä kerrotaan mm. kesän 2014 sukujuhlasta, sääntömääräisestä vuosikokouksesta,
hallituksen jäsenten vaihdoksesta, sukuseuran toiminnan kehittämisestä, Kaavin kirjasta ja
aiempien sukukirjojen lisäpainatuksista, jäsenmaksusta, sukuseuran nettisivuista ja seuran
myyntiartikkeleista.

Piristen sukukokous Joensuussa Huhmarissa 26-27.7.2014
Aurinkoisena ja helteisenä heinäkuun viikonloppuna 26-27.14 pidettiin Piristen sukuseuran kokous Joensuussa Huhmarin lomakeskuksessa.
Lämpimät kiitokset Urho ja Juha Piriselle järjestelyistä. Saimme viettää leppoisan ja viihdyttävän viikonlopun luonnonkauniissa lomakeskus Huhmarissa moni-ilmeisen ja historiallisen Höytiäisen järven rannalla.
Ensimmäiseksi Tuula-laiva vei meidät Hiekkasaareen rosvopaistiaterialle. Siinä ruoan valmistumista odotellessa meillä oli aikaa seurustella, tutustua ja vaihtaa kuulumisia jo tuttujen kanssa. Erittäin ilahduttavaa oli nuorten mukanaolo. Mukana oli Urho Pirisen suvusta neljä sukupolvea ja kolme sukupolvea toisen
Urho Pirisen suvusta Savonlinnasta. Nuorin osallistuja oli Eetu Pirinen 5 vuotta.
Ruoka oli suussa sulavan hyvää. Saimme nauttia sen auringolta piilossa katoksen alla pitkien pöytien äärellä. Päälle kunnon nuotiokahvit. Kiitokset kokille eli laivurillemme. Hän myös kertoi Tuula-laivan historiaa
siinä syödessämme. Laiva on rakennettu v.1952 ja se on säilytetty kutakuinkin alkuperäisessä muodossaan.
Vuonna 1996 laiva on hyväksytty Museoviraston perinnelaivarekisteriin. Laivaan mahtuu kerrallaan 70
matkustajaa.
Luonnosta löytyy haasteita ja tällä kertaa ne olivat samettimuurahaiset, joita oli paljon. Niiden kanssa
tultiin toimeen.
Laivalla takaisin tullessa valmistauduttiin jo illan kyykkäotteluun kokoamalla joukkueet, savolaiset vastaan karjalaiset. Kun joukkueet olivat koossa, todettiin, että ottelusta tulee nuoruus vastaan kokemus. Ei
tosin kyykkäkokemus, vaan elämän kokemus.
Parin tunnin levon, saunomisen ja uinnin jälkeen olikin ottelun vuoro. Joukkueille jaeltiin kannustusta
ja ohjeita katsomon puolelta kiitettävästi. Tällä kertaa oli nuoruus valttia. Ottelun voitti karjalaisten
joukkue.
”Virallisen” pelin jälkeen monet halusivat kokeilla heittotaitoaan. Yksimielisesti todettiin, että vaikeaa on.
Mukavaa oli kaikilla.

Sunnuntai valkeni taas aurinkoisena ja helteisenä.
Aamupalan jälkeen teologian tohtori Heikki Pirinen piti koskettavan aamuhartauden, jonka jälkeen näimme Höytiäisen järven vedenpinnanlaskusta kertovan videon, joka tapahtui vuonna 1859. Kun kanavan
seinämät murtuivat, vesimassat vyöryivät hallitsemattomina ja veden pinta laski kaikkiaan 9,5 metriä kahdessa viikossa. Tämä on vaikuttanut alueen luontoon ja elinoloihin.
Videon jälkeen Huhmarin edustaja esitteli meille lomakeskusta. Se on suosittu paikka kuntoutuskursseille
ja kokouksille. Tiukka taloudellinen tilanne vaikuttaa myös matkailukeskuksen toimintaan. Siitä huolimatta laajennussuunnitelmia on olemassa.
Ennen lounasta oli vielä mahdollisuus ihailla upeita maisemia Huhmarisvaaran päältä.
Lounaan jälkeen oli sitten vuorossa varsinainen kokous.
Karjalaisten laulun jälkeen kunnioitimme sukuseuraamme 32 vuotta luotsannutta Heikki Piristä valitsemalla hänet seuramme kunniapuheenjohtajaksi. Hänelle luovutettiin myös seuran pöytästandardi.
Kokous sujui jouhevasti Olavi Pirisen johtamana. Lopuksi lauloimme Savolaisten laulun.
Uusi hallitus piti välittömästi yleiskokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksensa. Päätöskahvit joimme viel
ennen kotimatkaa.
Arja Karjalainen

Marjut Pirinen

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS POLVIJÄRVELLÄ

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
SAVONLINNA 08.12.2014

VUOSIKOKOUS 2014.
Puheenjohtajana toimi Olavi Pirinen.
Kuultiin ja hyväksyttiin vuoden 2013 toimintakertomus.
Vuoden 2012 tilit ja tilintarkastajien lausunto eivät olleet
käytettävissä, niiden puuttumisen johdosta tilit ja tilintarkastajien lausunto siirrettiin hyväksyttäväksi vuoden 2016
vuosikokoukseen. Kuultiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelmat ja talousarviot vuosille 2015 ja 2016.
Jäsenmaksut 2015 ja 2016 päätettiin pitää tämänhetkisellä
tasolla, 15 € henkilö- ja 25 € perhemaksu. Mikäli jäsenmaksu on kaksi vuotta maksamatta, henkilö poistetaan postituslistalta.
Vuonna 2013 henkilömaksun 15 € maksaneita oli 53 ja perhemaksun 25 € suorittaneita 85.
KUNNIAPUHEENJOHTAJA
Hallituksen esityksestä Heikki Pirinen nimitettiin kunniapuheenjohtajaksi.
Heikki on toiminut Piristen sukuseuran puheenjohtajana
vuodesta 1989 alkaen,vuoteen 2011 yhteensä 22 vuotta, ja
varapuheenjohtajana vuosina 1985-1988, Heikki on ollut
turvallinen johtaja ja seuran toiminnan ylläpitäjä. Hänen
järjestämistään mielenkiintoisista ulkomaan – ja kotimaan
matkoista olemme saaneet nauttia.. Auliisti Heikki on antanut neuvoja seuran uusille toimijoille. Taidoillaan hän on
pystynyt pitämään yllä seuran internet sivuja. Kunnianosoituksena esimerkillisestä toiminnasta hänelle lahjoitettiin uusi
sukuseuran pöytästandaari.
Hallituksen erovuoroisista jäsenistä Liisa Laitinen, Olavi
Pirinen, Hanna Pirinen ja Salli Perämäki ja valittiin uudelleen. Hallituksesta eroa pyytäneen Heikki Pirisen tilalle valittiin Raija Haimelin Helsingistä, ja Ritva Elon tilalle Alpo
Pirinen Siilinjärveltä.
Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Seppo Paju
Helsingistä ja Urho Pirinen Joensuusta, ja varatoiminnantarkastajaksi Petri Pirinen Nilsiästä.
Vuoden 2015-kesämatkan suunnittelu jätettiin hallituksen
tehtäväksi. Toivomus matkan suunnaksi Länsi-Suomi.
Vuoden 2016 vuosikokouksen ajankohdaksi päätettiin heinäkuun alku.. Hallitus päättää paikasta, joka on hyvien matkayhteyksien päässä.
HALLITUS kokoontui välittömästi juhlakokouksen jälkeen.
Vuosien 2015 ja 2016 järjestäytyminen: puheenjohtajana
jatkaa Urho Pirinen ja varapuheenjohtajana Olavi Pirinen.
Rahastonhoitajana jatkaa Erkki Perämäki, sihteerinä jatkaa
Salli Perämäki, Suomen Sukuseurojen Keskusliiton kokouksiin edustajaksi valittiin Raija Haimelin. Matka- ja tapahtumakertomukset; Marjut Pirinen ja Arja Karjalainen.
Heikki Pirinen lupautui hoitamaan seuran internet sivut.
Toiminnan kehittäminen:
päätettiin laatia kyselylomake jäsenkirjeeseen ja internet sivuille,. Kysytään jäseniltä, mitä nuoret ja vanhemmat odottavat sukukokoukselta ja toivovat seuran toimnnalta.
Hallitus kokoontui helmikuussa 2014 Salli Perämäen luona, jolloin kuultiin ja hyväksyttiin vuoden 2013 tilinpäätös.
Kaavin Piriset-kirjan teon kustannukset ovat olleet seuralle
huomattava menoerä. Kirja valmistui heinäkuussa 2014.
MYYNTIARTIKKELIT
vaakunakilpi (ilman kypärä-koristetta), sopii esim. ulkooven 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. Tilaukset sihteerille.
Omaa postimerkkiä on pieni määrä varastossa ykkösluokan
merkkinä. Merkki maksaa 1,80 € + postikulut.
Sukuviirejä on varastossa uusi erä sekä 4 m, että 5 m pituisina. Hinta on 70 euroa + postikulut riippumatta pituudesta.
Nämäkin tilataan sihteeriltä.
Suvun vaakunapinssiä (rintamerkkiä) saa tilata hintaan
10 € + postikulut.
Sukukirjoista: Kaavin Piriset kirja on valmistunut. Sen hinta on 30 € jäsenille ja muille 35 €. Uusintapainatus Kiteen
Piriset kirjaa on saatavana ja Enon Piriset-kirja on kirjapainossa, molempien hinta on 30 € jäsenille ja muille 35 €.
Nilsiän kirjan hinta on 14 € jäsenille ja 17 € muille.
Kaikkiin lähetyksiin lisätään postikulut.
Sukuvaakunalla varustettu pöytästandaari on saatavana.
Hinta on 35 € + postikulut.
Sukuseuran vaakunalla varustettuja mukia on varastossa,
hinta on 11 € + postikulut.
Uusi myyntiartikkeli: sukuvaakunalla varustettu, paksu
froteinen kylpypyyhe,
140 x 70 hinta 38 € ja 100 x 150 hinta 43 €. Pyyhkeisiin saa
nimikirjaimet 5,00 € lisähintaan.
Seuran nettisivuilla on kuvat kaikista myyntiartikkeleista.
Kaikki nämä tuotteet ovat arvokkaita lahjoja suvun jäsenten merkkipäivinä, ja vaikka joululahjoiksi. Edellä mainittuja
tuotteita voi tilata sihteeriltä (os. Salli Perämäki, Puronotko
2, 40930 Kinkomaa puh. 050 3758674
JÄSENMAKSUISTA:
28.07.2014. pidetyssä vuosikokouksessa päätettiin sukuseuran jäsenmaksu pitää ennallaan, henkilöjäsenmaksu on
15 €/v. ja perhemaksu on 25 € /v.
Jos sinulla on jäsenmaku maksamatta ja tilillepano kortti kadonnut, jäsenmaksun voi maksaa

Hyvät Piristen sukuseuralaiset, tervehdys täältä savonkinnasta ja hyvää joulua ja uutta vuotta.
Kesällä kokonnuimme Huhmariin sukujuhlaan, jossa tapasimme sukua ja joukossa myös uusia kasvoja.
Vietimme päivän Höytiäisen aalloilla ja söimme rosvopaistia Hiekkasaaressa, illalla otimme mittaa leikkimielisesti
kyykkäpelissä savo vastaan karjala. Sunnuntaina, oli sukujuhla ja kokous, jossa hallituksen jäseniä vaihdettiin
ja käsiteltiin sääntömääräiset asiat, pohdittiin sukuseuran tulevaisuutta ja päätettiin tehdä pienimuotoinen kysely
uusista ideoista seurantoiminnan vilkastuttamiseksi. Kaavake jäsenkirjeen mukana, johon voinette vastata ja
postittaa sen, joko Olavi Piriselle tai Salli Perämäelle. Pohdimme kesän 2015 retkeä kesäkuussa länsi-suomeen
tarkoitus olisi suunnata matka Pori, Rauma, Uusikaupunki, retken kohteita olisi historialliset kartanot, ruukit ja
muita saman tyylisiä paikkoja. Retken aikataulu 08-11.06.2015 olisi kolme yöpymistä ja lähdemme liikkeelle
Savonlinnasta ja katsomme reitin sen mukaan mistä matkalaisia tulisi helpommin poimia kyytiin, matkan hinta
olisi n. 395,00 /henkilö. Tarkempi reitti ja hinta selvää myöhemmin. Sitovia varauksia mieluusti tammikuun aikana
URHO PIRINEN Savonlinna, 30 henkilöä minimi retken onnistumiselle, toivoisin runsasta osan ottoa.
Hallituksen esityksestä nimitimme Heikki Pirisen sukuseuran kunniapuheenjohtajaksi pitkän ja antoisan
kahdenkymmenenkahden vuoden kunniaksi, luovuttaen hänelle sukuseuran vaakuna pöytästandardin.
Kaikille hyvää vuoden loppua ja parempaa alkavaa vuotta 2015
TERVEISIN
URHO PIRINEN

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2013
Vuosi 2013 oli Piristen sukuseuran kolmaskymmenesensimmäinen toimintavuosi.
Sukuseuran hallitus:

Puheenjotaja, Urho Pirinen, Savonlinna
Varapuheenjohtaja, Olavi Pirinen, Kaavi
Rahastonhoitaja, Erkki Perämäki, Kinkomaa
Sihteeri, Salli Perämäki, Kinkomaa
Tiedottaja, Arja Karjalainen, Rovaniemi ja Marjut Pirinen Savonlinna

Jäsenet: Ritva Elo, Imata, Liisa Laitinen, Siilinjärvi, Arja Karjalainen, Rovaniemi, Hanna Pirinen, Jyväskylä, Heikki
Pirinen, Kitee, Kimmo Pirinen, Savonlinna, Juha Pirinen, Joensuu, Erkki Sillanpää, Valkeala, Tauno Taskinen, Nilsiä.
Hallitus kokoontui la 23.2. Hanna Pirisen luona Jyväskylässä. Kaavin Piriset kirjatyöryhmän kokous 11.6. kesämatkan
yhteydessä Hotelli Inarissa, aiheena Kaavin kirjan työstäminen sukututkija Ritva Sampion toimesta. 31.10. kokous
puhelimen välityksellä, aiheena sukuseuran erääntyneen talletuksen sijoituksesta Keski-Suomen Osuuspankissa.

Piristen sukuseura ry:n tilille
Osuuspankkiin FI69 5290 0220 3737 22. Maksajan nimi
ja osoite on ehdottomasti merkittävä viestiksi, ellei viitenumeroa ole tiedossa.
Jos osoite on muuttunut, muista ilmoittaa siitä erikseen Sallille. Maksulomakkeen tiedonantona muutos ei tule perille.

Jäsenmaksu vuonna 2013 oli 15 € henkilö- ja 25 € perhemaksu. Jäsenluettelossa vuoden lopussa oli 138 jäsenmaksusuoritusta, joista 85 perhemaksua ja 53 henkilömaksun maksanutta. Kaksi vuotta jäsenmaksua maksamatta
jättäneitä jäseniä oli 22, heidät poistetaan postituslistalta. Seuran jäseniä kuollut 4, heistä yksi jo vuonna 2011.
Uusia seuran jäseniä 3.

YHTEYSTIETOJA
Piristen sukuseuran internet-sivut löytyvät osoitteesta:
www.pirinen.suvut.fi

perustajajäsen, aloitteentekijä ja pitkäaikainen hallituksen jäsen, Paula Kainulainen on poistunut keskuudestamme 18.12.2013. Paula oli innokas sukututkija ja ensimmäisen Piristen sukukirjan tekijä. Avuliaasti Paula tulkitsi
vieraskielisiä vanhoilla käsialoilla tehtyjä asiakirjoja muille alan harrastajille.

Puheenjohtaja Urho Pirinen
Suurmäentie 43, 57810 Savonlinna
Puh. 015-277 878 (koti) 015-277 628 (työ)
050 5281345 e-mail: korjaamo.pirinen@gmail.com

Kesän 2013 sukuseuramatka tehtiin 10.6 – 14.6. Pohjois-Suomeen, samalla käytiin myös Norjan puolella, Pykeijan
kalastajakylässä, Jäämeren rannalla. Arja Karjalaisen ja Marjut Pirisen matkakertomus on julkaistu syksyn jäsenkirjeessä, Sukuviesti-lehdessä ja Piristen netti-sivuilla valokuvien keralla.
Varsinaisia jäsenkirjeitä on lähetetty kaksi.
Kaavin Piristen kirjahanke on edennyt kirjatyöryhmän ja sukututkija Ritva Sampion toimesta. Tavoittena on saada
Kaavin Piriset - kirja painatusvalmiiksi keväällä 2014.

Perämäen perheen osoite on Puronotko 2, 40930 Kinkomaa.
Sähköposti menee perille osoitteella:
salli.peramaki@luukku.com, tai
erkki.peramaki@saunalahti.fi. Heille siis osoitetaan kaikki
myyntiartikkelien tilaukset ja muut ilmoitukset.

Pois nukkuneita jäseniä: Erkki Olavi Pirinen, Lappeenranta, Matti Hannu Pirinen Liperi ja Piristen sukuseuran

Sukuseuralla on myytävänä uusi, sukuvaakunalla varustettu pöytästandaari 20 kpl 35€/kpl, vaakunamukeja 26
kpl 11 €/kpl, sukuviirejä 9 kpl 70 €/kpl, vaakunapinssiä 48 kpl 10 €/kpl, postimerkkejä 30 kpl 1,8 €/kpl, Nilsiän Piriset
kirjoja 55 kpl, jäs.hinta 14 €, ja ei jäs.17€, professori Kauko Pirisen luentoartikkeleita 212 kpl.1€/kpl. Varastosta
loppuneet: vaakunakilpi (on tilauksessa), kirjat; Enon Piriset ja KiteenPiriset kirjat saatavana ennakkotilauksesta,
samoin Piristen vaakunalla ja nimikirjaimilla varustettuja kylpypyyhkeitä.
Piristen sukuseura on Suomen Sukuseurojen Keskusliitto ry:n ja Sukutietotekniikka ry:n jäsen.

puheenjohtaja Urho Pirinen

Vuoden 2013 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto esitetään erillisenä.
Kinkomaalla 8 päivänä helmimikuuta 2014.

sihteeri Salli Pertämäki

Piristen sukuseura ry:n puolesta
____________________________
Urho Pirinen, puheenjohtaja

___________________________
Salli Perämäki, sihteeri
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