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KUTSU SUKUJUHLAAN KUHMO-TALOON su 7.8. JA RETKELLE LENTIIRAAN la 6.8.2011 
 
Hyvä sukuseuran jäsen 
 
Kesä 2011 on jo aluillaan ja käymme kohti sukuseuramme 15. sukujuhlaa. Juhlatapahtumat ja sääntöjen 
mukainen sukukokous pidetään tulevan elokuun 6.-7. päivinä Kuhmossa, Eskil Piiran kotikonnuilla.  
Sukujuhlan yhteydessä julkaistaan kauan odotettu suurteos, 900-sivuinen sukukirja. 
 
Tavan mukaisesti sukujuhlien ensimmäinen päivä, lauantai 6.8., on retkeilypäivä. Järjestämme bussimatkan 
Lentiiraan. Lentiira on pieni mutta monessa asiassa poikkeuksellisen aktiivinen kyläyhteisö lähellä Venäjän 
rajaa, runsaan 40 kilometrin päässä Kuhmosta. Voimme tutustua siellä kylän historiaan ja seudun 
luonnonnähtävyyksiin.  Saman päivän iltana järjestetään vielä vapaamuotoista yhdessäoloa paikallisella 
Riistamajalla. 
 
Sunnuntaina 7.8. on varsinainen sukujuhla Kuhmo-talossa. Juhlan keskeisenä teemana on oma sukumme. 
Siihen saamme runsaasti aineistoa tilaisuudessa julkaistavasta sukukirjasta ja sen laadintaprosessista. 
Juhlapuheen pitää kirjahankkeen toimituskunnan puheenjohtaja, sukuseuran varapuheenjohtaja Jorma 
Piirainen.  Lisäksi monet sukumme jäsenet kertovat omien sukuhaarojensa vaiheista.  Tarkemmat ohjelmat 
ovat ohessa. 
 
Kuljetus- ja ruokailujärjestelyjen vuoksi pyydämme ennakkoilmoittautumista osallistumisesta sekä 
retkipäivän että juhlapäivän tapahtumiin 3.8.2011 mennessä. Toivomme ilmoitusta osallistumisesta 
Lentiiran tapahtumaan, vaikka saapuisitte sinne omin kyydein.  Ilmoituksia ottaa vastaan: 
Marja-Liisa Lampinen, p. 050 595 4446, sähköposti:  marja-liisa.lampinen@metropolia.fi 
 

SUKUKIRJAN JULKISTAMINEN JA ENNAKKOMYYNTI 
 
Sukukirja Eskilin jälkeläisiä Piira – Piirainen – Piiroinen – Piironen julkistetaan sukujuhlassa. Kirja käsittelee 
Eskil Piira Sukuseura ry:n historiaa, sukututkimusta sekä suvun jäsenten henkilöhistorioita ja tietenkin siinä 
on jälkeläisistä muodostettuja sukutauluja. Kirjassa on myös henkilöhakemisto, jossa on noin 19 000 nimeä. 
Sukutauluja on yli 4 700 kappaletta ja valokuvia yli 130. Kirja on kovakantinen ja sidottu. Kirjassa on noin 
900 sivua (arvio) ja sen sivukoko on A4. Painoa kirjalle kertyy n. 3,5 kg. 
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Kirjaa voi tilata ennakkomyynnissä, jolloin tilaus ja maksu tapahtuvat ennen 25.7.2011. Hinta on silloin 70 
€ + mahdolliset postituskulut (11 € Suomeen). 26.7.11 alkaen kirjan hinta on 85 € + mahdolliset 
postituskulut (11 € Suomeen).  
 
Kirjan voi tilata oheisella tilauslomakkeella tai yhdistyksen kotisivuilla olevalla tilauslomakkeella. 
Ennakkoon tilatut kirjat voi noutaa sukukokouksen aikana Kuhmo-talolta tai ne postitetaan elokuun aikana. 
Kirjaa myydään sukukokouksen aikana hintaan 85 €. 
 
Tervetuloa! Nähdään Kuhmossa!   
     
 

Pekka Piironen   Jorma Piirainen                                    
puheenjohtaja   sukukirjan toimituskunnan puheenjohtaja,                                                          
   sukuseuran varapuheenjohtaja                                                                                                        

 
 
---------------------------------------------------- leikkaa tästä ja postita------------------------------------------------------ 
 

Sukukirjan ennakkotilaus. Täytä tilauslomake ja lähetä. Saat paluupostissa laskun, jolla voit maksaa 
tilauksesi. Jos mahdollista, käytä sukuseuran nettisivua. Sieltä saat laskun heti sähköpostiisi! 
www.eskilpiira.fi  Jos ongelmia, soita 0400 280 940. 
    

Tilaajan tiedot: 
Etunimi 
 
 

Sukunimi Lähiosoite Postinumero – ja paikka 

Puhelin  
 

Tilaan kirjoja 
 
---------- kpl 

Toimitustapa (rasti ruutuun) 
 
Nouto   □        Postipaketti  □ 

Jos toimitusosoite eri kuin tilaajan, 
Saajan tiedot: 

Etunimi 
 
 

Sukunimi Lähiosoite Postinumero – ja paikka 

Etunimi 
 
 

Sukunimi Lähiosoite Postinumero – ja paikka 

Etunimi 
 
 

Sukunimi Lähiosoite Postinumero – ja paikka 

Etunimi 
 
 

Sukunimi Lähiosoite Postinumero – ja paikka 

Etunimi 
 
 

Sukunimi Lähiosoite Postinumero – ja paikka 

 
Postita tilaus:  Eskil Piira Sukuseura ry 
 c/o Jorma Piirainen 
 Mäntytie 26, 

 88900 Kuhmo 

 

http://www.eskilpiira.fi/

