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Hyvä sukuseuran jäsen 
 

Viime kirjeessä lupasin alkaa töihin ja sitä onkin riittänyt. Alkuunsa opiskellen ja haparoiden mutta 

tukea saaden eteenpäin on menty. 
 
Uusi hallitus kokoontui ensimmäiseen varsinaiseen työistuntoon 12.9. Kuhmoon. Kokouksessa 

linjattiin sukuseuramme tulevaisuussuuntaviivat monella tapaa. 

 

Lähiajan tavoitteet 

 

Päätettiin työllistää osa-aikaisesti henkilö täydentämään ja taltioimaan seuramme sukutietoja 

tietokantaamme. Koeajan jälkeen sopimusta jatkettiin ja se kestää tämän vuoden loppuun, jonka 

lisäksi on vielä mahdollisuus kolmen kuukauden lisäaikaan. 
 

Keskipitkän ajan tavoitteet 
 

Sukukokouksesta saadun palautteen pohjalta toteutamme retken 

         ”Jääkäreiden jalanjäljillä” Baltiaan 15. – 20.6.2016.  

Matkan aikana tutustumme jääkäreiden historiaan sekä erityisesti Liettuassa ja Latviassa 

jääkäreiden kannalta tärkeisiin tapahtumapaikkoihin. 
Mennessä yöpyminen laivassa (Baltic Queen Tallink Silja) Tallinnan satamassa ja pois tullessa  

Viru-hotellissa ******. 

Muut yöpymiset ovat yksi yö Jurmalassa (Hotelli Jurmala****) Latviassa sekä yksi yö Liepajassa 

(Hotelli Promenade****) ja yksi Palangassa (Hotelli Gabija****) Liettuassa. 
Retken alustava hinta on 685 €/hlö kahden hengen huoneessa.  

Hinta sisältää bussikuljetukset Kuhmosta, laivamatkat B2-hyteissä, yöpymiset, puolihoidon 

(aamiainen ja päivällinen), ohjelman ja ammattitaitoisen oppaan palvelut.  

 

Matkan johtajana on Jorma Piirainen ja matkan järjestelyistä vastaa Matka-Kyllönen Oy Kuhmosta. 

Asiantuntijaoppaana toimii ev.ltn. Juha Myyryläinen (mm. Jääkärimuseon perustaja ja kuraattori).  

 

Ennakkoilmoittautuminen ja tiedustelut tapahtuu Matka-Kyllönen Oy:n puhelinnumeroon  

08 6520771 joulukuun 30 päivään mennessä. Mukaan sopii ilmoittautumisjärjestyksessä n. 40 

henkilöä. Sukuseuran jäsenet perheineen ovat etusijalla.  

Toimi ripeästi nyt saadaksesi paikan matkalle! 

 

Tammikuussa matkatoimisto lähettää mukaan ilmoittautuneille sitovan ennakkomaksun 100 €/hlö. 

Loppu maksetaan toukokuun 2016 alussa. Retken tiedot ovat luettavissa myös Sukuseuramme ja 

Matka-Kyllösen kotisivuilta (www.eskilpiira.fi ja www.matka-kyllonen.fi). Matkatoimisto vastaa 

puhelimessa kysymyksiin. 
Retki kuuluu sarjaamme Suomi 100 vuotta. 

 
 

Pitkän ajan linjaukset 

 

Sukuseuraan hallitus linjasi myös sukututkimuksen suuntaa. Nyt lähdetään järjestelmällisesti 

keräämään ja tallentamaan tietoja Savo-Karjalan alueen Piira-heimon jäsenistä.           → 
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Piira-heimoon kuuluvat Piiraiset, Piiroiset, Piiroset, Piirat ym. sukunimiä kantavat henkilöt, joiden 

on todettu olevan samoista kantaisistä periytyviä ja näin ollen sukulaisia keskenään. 

 

Geenitutkimukseen nojaten tiedetään, että Kainuun alueen Piira-heimolaiset sekä Savo-Karjalan 

alueen Piira-heimolaiset ovat samasta kannasta lähtöisin. Nimen kirjoitusmuoto tai kirkkokunta ei 

siinä asiassa ole erottava tekijä, vaan Suomessa Piira-heimo on lounaissuomalaista kantaa. Sitäkin 

kauempana ovat esi-isät olleet itämerensuomalaisiin kansoihin kuuluneiden, mutta jo kadonneiden 

länsi-tšuudien jälkeläisiä. 

 

Sukututkimusta jatketaan perinteisin menetelmin kirjallisiin lähteisiin perustuen, mutta myös 

tarpeen vaatiessa geenitutkimusta hyödyntäen. Tähtäin on seuraavassa sukukokouksessa vuonna 

2017, jolloin pitäisi olla taas jotain uutta kerrottavaa. 
 

Joensuun sukukokous 2015 viime kesänä linjasi toimintasuunnitelmaan, että 2017 kokouksessa 

tulisi myös esitellä suunnitelma sukukirjan jatko-osan, uusinta- tai lisäpainoksen tekemisestä. 

Hallitus valmistelee hanketta seuraavan parin vuoden aikana. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Kuva Markku Winqvist 

 

Sukuseuramme perustajäsen Kirsti Peuramo (kuvassa oikealla) täytti täydet 100 vuotta 29.9.2015 

ja syntymäpäiväkahvit olivat Kontulan palvelukeskuksessa Helsingissä. Kirstin sisar Marjatta 

Liinaharja (98 v) on kuvassa vasemmalla. Tilaisuudessa sukuseuraa edusti Marja-Liisa Lampinen 

ojentaen kukat ja levyllisen Sibeliuksen musiikkia päivänsankarille. 
 

Molempien merkittävästä panoksesta sukuseuramme alullepanossa kannattaa lukea sukukirjan 

sivuilta. Kirjaa on vielä jonkin verran myynnissä ja tilauksen voi hoitaa näppärästi suoraan seuran 

kotisivuilta netissä tai tilaamalla se puhelimitse puheenjohtajalta tai rahastonhoitajalta. 
 

Lopuksi toivon seuralaisille oikein rauhoittavaa adventin aikaa ja joulurauhaa sekä tulevalle 

vuodelle kaikkea hyvää! 
 

ESKIL PIIRA SUKUSEURA RY 

 

 

Risto Piironen 

puheenjohtaja 

 

JK. Jäsentiedotteen mukana on jäsenmaksumuistutus niille, joilta se on unohtunut tai jäänyt 

maksamatta. Haluamme huomauttaa, että jäsenmaksun laiminlyönnillä menetät jäsenyytesi. 


