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Hyvä sukuseuran jäsen!
Sukuseuramme sukujuhla pidettiin tällä kertaa Joensuussa 11. - 12.7.2015.
Lauantaina teimme retken Ilomantsiin. Meitä nousi linja-autoon 41 sukulaista ja karttakääröjen kanssa
hyppäsi kyytiin eversti evp. Martti Kukkonen, joka toimi retkipäivän asiantuntevana oppaana.
Ilomantsissa tutustuimme vuosien 1939 - 44 sotahistoriallisiin kohteisiin. Aluksi poikettiin Ilomantsin
keskustassa Piirolan pihaan. Seuraavat tunnit olimmekin sitten sotahistoriassa. Retkipäivän kulinaristiset
nautinnot koettiin Möhkön Mantan savottakahvilassa ja Parppeinpirtillä, jonne talon isäntä toivotti meidät
tervetulleiksi Karjalaisella ruokalaululla. Ilomantsi-osion päätteeksi tutustuttiin Hermannin viinitilaan.
Sukujuhla ja sukukokous
Sunnuntai 12.7 aloitettiin klo 09.30 kukkalaitteen laskulla sankarihautojen muistomerkille Joensuun
hautausmaalla. Jumalanpalvelus oli Joensuun ev.lut. kirkossa, jossa saarnan piti Lahden Joutjärven srk:n
kappalainen Erkki Suhonen (äitinsä Terttu o.s. Piironen).
Kirkkokahvien jälkeen varsinainen sukujuhla tiiviine ohjelmineen aloitettiin yhteislaululla, esilaulajina
Roine ja Seppo Piirainen, jotka toimivat tilaisuuden juontajina. Joensuun kaupungin tervehdyksen toi
Joensuun kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Juha Mustonen.
Juhlapuheenpitäjä suurlähettiläs Kari Karanko loi laajan ja yksityiskohtaisen katsauksen suomalaisten
siirtolaisuuteen. USA:n Piiraisista puhui Dale Piirainen läpikäyden viime vuosisadan alun muuttoliikettä
Suomesta Amerikkaan. Siirtolaisuudesta Australiassa n. 50 vuoden kokemuksia kertoi Pauli Piiroinen.
Sukuseuran kunniapuheenjohtaja Jorma Piirainen esitteli Piira-heimon vaiheita Savo-Karjalassa, jota
täydensi Terho Piironen savolaisista sukujuurista.
Musiikista vastasivat hanuritaiteilija Pentti Karjalainen, Karjalainen Rahvas, Kari Pääkkönen
mandoliini, Risto Piirainen laulu ja kitara sekä Pinja Piirainen. Viimemainittu lauloi Evakon laulun eikä
esityksen jälkeen salissa ollut kuivaa silmää.
Sukujuhlassa oli n. 90 henkilöä, joista paljon ensikertalaisia. Hyvä näin. Kokonaisuutena juhlan ohjelma oli
tiukka ja osin aikataulu lipesi johtuen aineiston laajuudesta.

Sääntömääräinen sukukokous sujui supsikkaan jämäkästi kunniapuheenjohtajan johdolla. Muutoksia
hallintoon tuli runsaasti. Risto Piironen Nurmeksesta valittiin sukuseuran puheenjohtajaksi. Hallituksessa
jatkavat entisistä Anja Pulkkinen Kuhmo (sihteeri), Pekka Piironen Kuopio/Nurmes (varapj), Antero
Piirainen Sotkamo sekä uusina valittiin Roine ja Seppo Piirainen Joensuu/Kuhmo ja Esa Piirainen
Kuhmo. Varajäseninä jatkavat Juha Kampman Kuhmo, Liisa Leppihalme Nummela ja Terho Piironen
Vantaa. Tuula Piirainen Kuhmo jatkaa rahastonhoitajana. Toiminnantarkastajina jatkavat Tenho Piirainen
ja Kaarlo Piirainen, varahenkilöinä Saara Aho ja Pekka Piirainen. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten
yhteystiedot löytyvät vaivattomasti nettisivuiltamme.
Hallitustyöskentelystä eronneita Jaakko Kampmania, Timo Piiraista ja Martti Piirosta kiitän sukuseuran
eteen tehdystä työstä.
Toivon uuden hallituksen lisäävän entisestään sukuseuran tunnettavuutta. Kehitetään seuraa yhdessä!
Käännä->

Jäsenmaksu
Sukukokous päätti Eskil Piira Sukuseura ry:n jäsenmaksun toimintakaudelle 2015 – 2016 olevan
40 e. Se tarkoittaa vuotta kohti 20 euroa. Joka toinen vuosi pidetään sukujuhla ja -kokous, siis seuraavan
kerran vuonna 2017. Välivuosina olemme järjestäneet yhteisen matkan, 2012 Vienan Karjalaan ja 2014
Yhdysvaltoihin Maineen, Connecticutiin ja New Yorkiin. Seuraava matka on jo suunnitteilla. Hallitus ottaa
mielellään vastaan ehdotuksia kohteista. Asiaan palataan ja tiedotetaan hyvissä ajoin.
Jäsenille lähetetään kirjallinen jäsentiedote noin kaksi kertaa vuodessa. Nettisivuille www.eskilpiira.fi
toimitetaan tietoja ajankohtaisista asioista, sukututkimustietoutta ja siellä voi vaikka tunnistuttaa vanhoja
valokuvia. Sivuilla voi liittyä seuran jäseneksi ja tehdä muutoksia jäsentietoihin. Sivuilta voi tilata
sukuseuran sukukirjan, isännän viirin ja rintamerkin. Tilaus- ja jäsenasioissa voit ottaa yhteyttä myös
suoraan Jorma Piiraiseen, puh. 0400 280940. Facebookissa toimii aktiivinen Eskil Piira-ryhmä.
Sukututkimus
Sukututkimus on olennainen osa sukuseuran toimintaa. Vaikka yli 30 vuotta on tutkittu pelkästään Eskilin
jälkeläisiä, sieltä löytyy edelleenkin tutkimattomia sukuhaaroja ja sukukirjassa julkaistut tiedot karttuvat
koko ajan. Uutena haarana on aloitettu Savo-Karjalan eli Leppävirran/Heinäveden, Liperin, Kiihtelysvaaran
ja Mäntyharjun Piira-heimon kartoitus. DNA-tutkimuksia jatketaan tavoitteena löytää reitti, miten Piiraheimo valloitti Suomen lähtien Sastamalasta, jossa ensimmäisten Suomen Piirojen oletetaan 1460-luvulla
asuneen. Hallitus tulee syksyn aikana tarkentamaan sukututkimuksen ja julkaisujen tavoitteita.
Sukututkimuksesta vastaa Jorma Piirainen. Häneen voi olla myös yhteydessä:
jorma.piirainen(ät)kuhmonet.fi tai puhelimella 0400 280940 ja postitse Mäntytie 26 A, 88900 Kuhmo
Puheenjohtajan esittely
”Asun Nurmeksen Mujejärvellä, jossa sukuni on asustanut yhtäjaksoisesti lähes 200 vuoden ajan,
ja polveudumme Eskilin Juuso-pojasta. Työhistorian alku oli Rajavartiolaitoksen toimiupseeri ja loppuaika
puuseppänä yksityisyrittäjänä, jota hieman harrastan vieläkin lastenlasten iloksi. Perheeseeni kuuluu vaimo
ja 6 lasta ja oheinen kuva paljastaa lähimmät, tänään meitä on kumminkin jo yksi enemmän.
Sukuseuramme hallitukseen olen kuulunut vasta yhden kauden, joten keltanokkahan tässä. Koetan tehdä
parhaani tehtävässä, johon olette minut valinneet.”
Risto P.

Hyvää syksyä kaikille jäsenillemme ja minä alan töihin!
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