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HYVÄ SUKULAINEN
Helteinen kesä 2010 on muistoissamme ja vuosituhannen ensimmäinen vuosikymmen on
kohta takanamme. Kuljemme kohti uutta.
Vuosi 2011 tulee olemaan Eskil Piira sukuseuralle merkittävä ja sen johdolle haasteellinen.
Kauan toivelistalla ollut sukukirjahanke on nyt saatu hyvin käyntiin. Nimetty toimituskunta on
edistynyt työssään niin, että tavoite kirjan valmistumisesta tulevan kesän sukujuhlaan
mennessä on yhä realistinen.
Sukukokous ja sukujuhla ensi kesänä
Toinen aktiviteetti on sukujuhlan ja -kokouksen järjestäminen. Tilaisuudet pidetään
Kuhmossa elokuun 6. ja 7. päivänä. Lauantaina 6.8. teemme retken Lentiiraan, jossa
esitellään kylän nähtävyyksiä ja historiaa. Varsinainen sukujuhla ja –kokous pidetään
sunnuntaina 7. 8. Kuhmo-talossa. Näistä tapahtumista lähetetään jäsenistölle tarkemmat
ohjelmat keväällä 2011. Kannattaa jo nyt merkitä päivämäärät kalentereihin ja ottaa ne
huomioon mm. lomasuunnitelmissa.
Kuluneena vuonna hallitus järjesti seminaarin sukukirjahankkeen käynnistämiseksi. Hallitus
on sen lisäksi kokoontunut kolme kertaa käsittelemään keskeisesti sukukirjan valmistelua ja
sukujuhlan järjestelyjä. Uusia jäseniä on tullut tasaiseen tahtiin. Sukuseuran talous on vakaa
ja tulevien järjestelyjen kustannukset ovat hallittavissa. Jäsenistöltä on tullut paljon
yhteydenottoja erityisesti sukukirjan valmisteluun liittyen. Se antaa uskoa siihen, että kirjaa
odotetaan. Myös sukuseuran kotisivut eskilpiira.fi ovat olleet vilkkaassa käytössä.
Sukukirja julkistetaan sukujuhlassa
Sukutietoja on tullut kiitettävissä määrin kirjaa varten. Aivan viimetingan tietoja voi yrittää
vielä mukaan tämän vuoden puolella. Muistelmia/muisteluksia ja valokuvia sopii hyvin
lähettää. Muisteluita henkilöistä ja tapahtumista liittyen erityisesti sota-aikaan, siirtolaisuuteen
Venäjälle, Ruotsiin tai ”Rapakon taakse” mahtuu lisää. Alkuvuodesta olemme kuitenkin
pakotettuja katkaisemaan tietojen kirjaamisen, jotta tavoiteaikataulussa pysytään.
Lopullinen kirjan muoto, sivumäärä ja hinta selviävät kevään aikana, jolloin aloitetaan kirjan
ennakkomyynti. Siitä tulee erillinen kirje hyvissä ajoin ennen sukukokousta.
Tällä hetkellä voidaan kuitenkin sanoa, että kirja tulee esittelemään sukumme vaiheita
monipuolisesti ja tuomaan monia uusia, ennen julkaisemattomia tietoja. Myös sukutauluja on
runsaasti, ja johtuen sukuseuramme päätöksestä kirjata myös äidinpuoleiset sukuhaarat,
mielenkiintoista tietoa on luvassa runsain mitoin.

Hyvää Joulua ja Onnea Vuodelle 2011!
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