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KUTSU ESKIL PIIRA SUKUSEURA RY:N SUKUJUHLAAN JA -KOKOUKSEEN SU 7.7.2019 
 
Sukujuhla alkaa klo 08.30 (katso ohjelma takasivulta) 

SUKUKOKOUS: 
Paikka: Valamon luostari, Heinävedellä 

 Valamontie 42 

 79850 UUSI-VALAMO 

 

Aika: 7.7.2019 klo 15.30 

 

Asiat: Sääntöjen 9 § mukaiset asiat. 

 

  
 HALLITUS 

 

 

 

 

Arvoisa sukuseuran jäsen 
 
On aika, jolloin minulla on ilo kutsua Teitä yhteiseen sukutapaamiseen. 

Tämän kertainen sukujuhla ja vuosikokous pidetään poikkeuksellisesti yksipäiväisenä.  

Sukujuhlan pääpaino on Ari Kolehmaisen tutkimustuloksissa, jossa selvennetään Piira-suvun Savon -Karjalan 

ja Kainuun sukuhaaroja 1500 ja 1600 luvuilta. Kirjallisia lähteitä tukemaan on otettu myös DNA- näytteitä. 

Kaikkisessaan tutkimustulokset antavat suuntaa meidän tulevalle sukututkimukselle. Juhlassa viivähdetään 

hetki ortodoksisuudessa, mutta tärkeintä on sukulaisten tapaaminen ja kiireetön yhdessä olo. 

 

Juhlapaikan julkistamisen jälkeen minuun on oltu runsaasti yhteydessä, uusia jäseniä on liittynyt 

sukuseuraan ja sukukirjakauppa on käynyt vilkkaana. Kirjaa on enää saatavilla kymmenkunta kappaletta, 

joten sitä riittää vain nopeimmille. Muuhun seuran myynnissä olevaan materiaaliin kannattaa tutustua Eskil 

Piira kotisivujen kautta, jota kautta tilaukset hoituvat vaivattomasti. 

Tämä kaikki tiedoksi kaikille uusille ja miksei myös vanhoillekin jäsenille. 

 

Uutuutena sukujuhlilla on näytteillä tuore Roine Piiraisen kokoama n 60-sivuinen valokuvateos 

”Menneitten sukupolvien muistolle-sukujuhlat, -kokoukset ja -retket vuosina 2011-2018”. 
Kirjan tilausaika on rajallinen ja ohjeet saa kokouksessa paikanpäällä ja puheenjohtajalta. 

 

Tämän kirjeen takasivulla on sukujuhlan ohjelma sekä vapaaehtoiseen osallistumiseen tietopaketti. 

Lisäksi mukana seuraa kuluvan vuoden jäsenmaksu. Pyydän käyttämään maksaessa viitenumeroa, sillä 

olemme ulkoistaneet jäsenmaksuseurannan. 

 

Toivotan jäsenet runsas lukuisesti tervetulleeksi sukujuhlaamme Heinävedelle. 

 

  

Puheenjohtaja Risto Piironen 

    



 

 

 

 

ESKIL PIIRA SUKUSEURA RY 

SUKUJUHLA Su 7.7.2019 Heinäveden Valamon luostarissa 

 

klo 7.30-9.00 omakustanteinen kahvi/aamupala mahdollisia ravintola Trapesassa,                                         

lauantaina majoittuneilla aamupala kuuluu huonehintaan. 

 

  8.30 - 9.00     Ilmoittautuminen Kulttuurikeskuksen salissa 

  9.00 - 9.15     Sukujuhlan avaus, puheenjohtaja Risto Piironen         

                         - aloituslaulu Arvon mekin ansaitsemme 

  9.15 - 11.15   Sukututkijan esitelmä, Ari Kolehmainen 

11.15 - 11.30   Heli Huhtakangas-Rönkkö hanurimusiikkia 

11.30 - 12.45   Omakustanteinen lounas jälkiruokineen ja kahveineen noutopöydästä  

                         - 14 €/hlö, lapset 5-7 € 

12.45 - 13.15   Pääkirkon esittely    

13.15 - 13.30   Siirtymäaika/tauko  

13.30 - 14.15   Esitelmä, kunniapuheenjohtaja Jorma Piirainen 

14.15 - 14.45   Valamon Ruusut -ryhmä, sukuseuran tarjoama musiikkiesitys ja tauko  

14.45 - 15.15   Vapaa sana (sukulaiset/sukuseurat) ja loppusanat 

15.30 - 16.30   Sukukokous 

16.30 - 17.00   Sukuseuran tarjoamat päätöskahvit Kulttuurikeskuksessa  

                         ja hallituksen järjestäytymiskokous. 

 

 

 

 

 

Vapaaehtoiseen osallistumiseen lauantaille  ”Heinäveden Piiroset” ovat kutsuneet meitä monipuolisella 

ohjelmallaan. Päiväohjelma alkaa 6.7. klo 12.00 Karvion Nesteeltä, Lepikkomäentie 1, 79810 Heinävesi. 
Alustava suunnitelma on tehdä ”kotiseutukierros” Varistaipale – Palokki alueelle, retki toteutetaan  

yhteiskyytinä mikäli tarvittava määrä osallistujia ilmoittautuu. 

Kierros päättyy Savottamuseo Kämppä Riskiin osoite: Patoontie 10, Varistaipale, Heinävesi. 
Täällä yhteinen illanvietto alkaa klo 18.00 mm alueeseen tutustumisella ja savusaunomisella. 

 

  Näihin tilaisuuksiin osallistumisia ottavat vastaan ja ohjelmasta vastaavat: 
  Matti Piironen puh no +358400150802        Terho Piironen puh no +358407503096 
  

   

 

 

Luostarista on varattu alustavasti majoitushuoneita niitä tarvitseville. Majoitusta haluavat suorittavat sen 

itse osoitteesta +358 17 570 1810 tai myyntipalvelu@valamo.fi   ja varaustunnus on Eskil Piira. Varaukset 

on tehtävä 31.5.2019 mennessä, jonka jälkeen ne vapautetaan yleiseen myyntiin. Muusta luostarin 

tarjoamasta ohjelmasta saa parhaan ja ajankohtaisemman tiedot käymällä heidän nettisivuillaan 
valamo@valamo.fi  tai  +358 17 570 111. 
 


