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HYVÄ SUKULAINEN
Sukuseuramme 14. sukujuhla ja sääntöjen mukainen sukukokous pidettiin kauniin sään
siivittämänä Nurmeksessa heinäkuun 25.-26 päivänä. Tapahtumat järjestettiin ensimmäistä kertaa
Eskil Piiran kotiseudun, Kuhmon, ulkopuolella. Kauas ei kuitenkaan menty. Voidaan sanoa, että
olimme Eskilin jälkeläisten jalanjäljillä, sillä Nurmes on kuin portti Kainuusta etelään. Sen portin
pieleen on asettautunut hyvin paljon Eskilin sukukuntaa.
Ensimmäinen päivä oli perinteen mukaan retkeilypäivä. Retkikunta suuntasi busseilla Kolille, jossa
oli mahdollisuus ihailla aina yhtä jylhiä perinnemaisemia Kolin laelta, katsella multivideoesitystä
Kolista tai tutustua erikoisnäyttelyyn. Kolilta matkasimme autolautalla Pielisen yli Lieksaan. Siellä
saimme tutustua ohjatusti arkkitehtuurin helmeen: arkkitehtien Raili ja Reima Pietilän
suunnittelemaan Lieksan kirkkoon sekä Lieksan historiaan kirkkomaan välityksellä.
Sukujuhlassa saimme kuulla avartavia esityksiä. Juhlapuheessaan kotiseutuneuvos Matti Hiltunen
kertoi Tuomas Piirosesta (1801-1871), joka oli aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja ja
evankelisen herätysliikkeen perustajajäseniä Nurmeksessa. Kuoro- ja musiikkiesitysten lomassa
kuultiin nettiyhteisön tarjoamista mahdollisuuksista yhteydenpidossa, Piira-nimen eri muunnelmista
sekä Sukuseurojen Keskusliiton ja Pohjois-Karjalan Sukututkijain Seuran terveiset. Eksoottisena
yksityiskohtana saatiin terveiset Lännestä. Dale Piirainen Mainesta USA:sta kertoi oman tarinansa
ja elämästä Yhdysvalloissa.
Juhlavieraiden joukossa olikin runsaasti kansainvälisyyttä. Kaukaisimmat Piiraiset/Piiroset
saapuivat Yhdysvalloista, Australiasta, Saksasta ja Ruotsista.
Sukukokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä
toimintakaudelta sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma tulevalle kaudelle. Merkittävin uusi hanke
on sukukirjan kokoaminen. Tähän tehtävään on nimetty toimituskunta. Tavoitteena on, että kirja
valmistuu seuraaviin sukujuhliin mennessä vuonna 2011. Sukututkimusta ja sukuun liittyvien
tietojen kokoamista jatketaan. Tällä työsaralla avainhenkilönä on varapuheenjohtaja Jorma
Piirainen.
Sukuseuran jäsenhankintaa aktivoidaan edelleen. Uutta nettisivustoa pidetään ajan tasalla
tiedotuskanavana ja sitä kehitetään jatkuvasti. Uusi osoite on helppo muistaa: http://eskilpiira.fi
Myös sukuseuran blogi (päiväkirja) on kaikkien seurattavissa ja kommentoitavissa. Se löytyy
osoitteesta http://sukuasuurta.blogspot.com
Sukuseuraan liittymiseen tarvittava henkilötietolomake löytyy nettisivuilta ja niitä voi tilata myös
postitse puheenjohtajalta tai varapuheenjohtajalta. Uusille jäsenille annetaan lahjaksi sukuseuran
rintamerkki. Hallitus valmistelee myös netistä tulostettavan ja/tai painetun lahjakortin, jolla
sukuseuran jäsen voi ilmoittaa lahjana omaisiaan jäseneksi määräajaksi. Jäsenmaksu kahdelle
vuodelle päätettiin pitää entisellään, 30 eurona.

Sukukokouksessa valittiin hallitus ja toimihenkilöt toimikaudelle 2009-2010:
Hallitus
- puheenjohtaja
- varapuheenjohtaja
- sihteeri
- jäsen
- jäsen
- jäsen
- jäsen
- varajäsen
- varajäsen
- varajäsen
Toimihenkilöt
- rahastonhoitaja
- tilintarkastaja
- tilintarkastaja
- varatilintarkastaja
- varatilintarkastaja

Pekka Piironen
Jorma Piirainen
Marja-Liisa Lampinen
Jaakko Kampman
Antero Piirainen
Timo Piirainen
Heimo Piirainen
Erkki Grenman
Liisa Leppihalme
Juha Piirainen

Kuopio/Nurmes
Kuhmo
Helsinki
Kuhmo
Sotkamo
Autti
Koli
Lahti
Nummela
Lieksa

Tuula Piirainen
Tenho Piirainen
Kaarlo Piirainen
Hannu Piirainen
Saara Aho

Kuhmo
Kajaani
Kajaani
Kuhmo
Kuhmo

Sukukokouksessa myönnettiin sukuseuran pöytästandaari rahastonhoitaja Tuula Piiraiselle ja
hallituksen jäsen Heimo Piiroselle tunnustuksena pitkäjänteisestä ansiokkaasta toiminnastaan
seuran hyväksi.
Toivotan kaikille sukuseuran jäsenille kuulakasta syksyä. Tavatkaamme entistä sankemmin joukoin
sukujuhlassa ja –kokouksessa kesällä 2011 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa.

Pekka Piironen
puheenjohtaja

Retkeilijät potretissa Kolin maisemissa. Ne jotka kiipesivät huipulle saakka kokivat häkellyttävän
jylhyyden ja pysyvyyden. Laivamatkalla Kolilta Lieksaan ehti ”ihhailla Pielisen pintoo”.
Lisää kuvia seuran kotisivujen galleriassa. Käy katsomassa!

