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ARVOISA SUKUSEURAN JÄSEN 
 
Tärkein ensin: seuraava sukukokous pidetään 1.-2.7.2017 Kuhmossa. 
 
Seuramme 2-vuotisesta toimintakaudesta on kulutettu nyt reilut puolet. Ensimmäinen vuosi edettiin 
sukujuhlan merkeissä ja pitkälti suunnitellusti. Loppuvuodesta jäseneksi liittyvien määrässä oli 
jonkinlainen piikki ja positiivinen kasvu jatkuu.  
Sukukirjan myynnissä koettiin myös samantapainen ryöpsähdys. Kirjaa on vielä jonkin verran 
saatavissa, joten sen ostoa harkitsevien on syytä tehdä tilaukset hetimiten. Tilauksen voi hoitaa 
sähköisesti kotisivuillamme tahi soittamalla jollekin seuran hallituksen jäsenelle. Näin voi 
menetellä seuramme muiden myynnissä olevien tuotteiden kanssa.  
Näin kesää kohti mentäessä sukuseuramme viirin havaitseminen tuo lisää lämpimiä ajatuksia 
matkaan. Nostetaan sukuviirit lippusalkoihin. Bongaillaan. 
 
Verovalituksemme v. 2012 verotuksesta on saatu päätökseen. Päätös (KHO d:no 2318/2/15) ei ollut 
meidän eikä asiamiehemme tahdon mukainen. Emme saaneet valituslupaa korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa: mahdollisesta seuran voitollisesta tuloksesta on maksettava 
vero. Joka tapauksessa olemme tässäkin asiassa olleet esitaistelijoita ja ainut sukuseura joka vei 
asian ylimpään tuomioistuimeen saakka Suomessa. 
Asian oikeudenmukaisen kohtelun saamiseksi on seuraavaksi koetettava vaikuttaa lain laatijoihin, 
johon meillä itse kullakin on omat mahdollisuutemme. 
 
Talvella joukostamme poistuneen Tuula Piiraisen jättämä aukko on valtava. Tuulan tekemä 
monipuolinen, hiljainen puurtaminen eri rooleissa sukuseuramme hyväksi on sanoinkuvaamaton. 
Jouduimme tekemään paljon asioiden uudelleen järjestelyjä hallituksessa, emmekä välttyneet 
tehtävien ulkoistamiseltakaan. 
 
 
Hallituksen päätöksiä: 
 
Viime syksynä työkokeilun aloittanut Tuulikki Kemppainen palkattiin 5.4.2016 – 4.10.2016 
väliseksi ajaksi avustavaksi sukututkijaksi TE-keskuksen palkkatuella. Hänen työnkuvansa on 
sukutietojen työstäminen ja tallentaminen sekä sukututkijan avustavat tehtävät. Sukututkimus 
painottuu Savo-Karjalan alueen Piira-heimon jäseniin. 
Samassa yhteydessä seuraan palkattiin johtava sukututkija  kunniapuheenjohtajamme Jorma 
Piirainen. Jorman työnkuvaan kuuluu Tuulikin opastus ja työn valvonta. 
Jorma nimettiin myös rahastonhoitajan tehtävään.  
 
Sukujuhla päätettiin pitää Kuhmossa 1-2.7.2017, joten on syytä katsoa menokalenteria tuolla 
silmällä. Seuramme juhlistaa tuolloin Suomen 100- ja Eskilin 400-vuotistaivalta. Juhlasuunnittelu 
on jo käynnistetty. Ohjelmassa otetaan huomioon Teiltä tulleet palautteet ja lisätään aimo annos 
DNA-tutkimuksen tuomaa tietoa sekä uusimmat sukututkimuksen tulokset.  
       � 



Seuramme kirjanpito päätettiin antaa Tilitoimisto Eeva Komulaiselle Kuhmosta.  
 
Yhteistoimintaa kainuulaisten sukuseurojen kesken pidetään yllä. Viimeinen esimerkki siitä oli 
Paltamon Mieslahden opiston seminaari huhtikuun alussa, johon lisäkseni osallistui johtava 
sukututkijamme. 
Iltaseminaarissa nousi esille uudenlaisia yhteistyömuotoja, jotka konkretisoituvat tulevaisuudessa ja 
ponnistelen niiden eteen.  
 
Kesäkuussa, juuri ennen juhannusta olemme Baltiassa ”Jääkärien jalanjäljillä” . Jääkäreihin 
kuului myös Uuno Eemil Piirainen (1899 – 1931) s. Kuhmossa.  
Hän löytyy sukukirjamme taulusta 3030. Suomalainen sotilasarvo hänellä oli luutnantti. 
 
Retkestä tullaan tekemään aikanaan matkakertomus kotisivuillemme. Muutoinkin sivuja tullaan 
päivittämään, mielenkiintonne säilyttämiseksi. Kävijämäärät sivuilla kuin myös Facebookissa ovat 
hyvää luokkaa. 
 
Tämän jäsenkirjeen mukana seuraa jäsenmaksu tältä vuodelta. Selvyyden vuoksi mainitsen, että 
kaikki jäsenmaksulomakkeet tullaan postittamaan Teille vuosittain. Postitustietojen ajan tasalla 
pitäminen onkin tämän vuoksi tärkeää. Haluan olla kanssanne kirjeenvaihdossa. Kotisivuilla on 
lomake, jolla muutokset on helppo hoitaa. Myös perinteinen posti ja puhelin toimivat edelleen. 
 
 

 
                   Kuvassa seuramme johtokunta. 
 
                  Vas. Pekka Piironen vpj, Roine Piirainen j, Seppo Piirainen j, Esa Piirainen j, Anja  
                  Pulkkinen siht, Antero Piirainen j, Jorma Piirainen kunniapj/sukututkija/rahast.hoitaja  
                  ja Risto Piironen pj. 
 
 
Hyvää kesää! 
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Risto Piironen 
Sukuseuran puheenjohtaja 


