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HYVÄ SUKUSEURAN JÄSEN

Sukuseuran hallitus on linjannut uuden toimintakauden tehtäviä ja aktiviteettejä. Vuonna 2013, 
jolloin seuraavat sukujuhlatkin järjestetään, on sukuseuramme toiminut 30 vuotta. Tämän johdosta 
hallitus päätti kokouksessaan 14.1.2012 jatkaa sukututkimusta uudesta näkökulmasta. 
Toimintasuunnitelman ja sääntöjen mukaan sukututkimus ja sen tuloksista tiedottaminen on seuran 
jatkuvaluonteinen ja keskeinen tehtävä. Kuluvan toimintakauden tutkimuksen painopisteeksi 
valittiin Eskil Piiran esi-isien tutkiminen sekä sukulaisuusyhteys Leppävirran/Heinäveden 
Piirainen/Piiroinen/Piironen-sukuihin.

Aloituksena edelliselle päätettiin järjestää toukokuussa sukututkimusseminaari. Siihen kutsutaan 
Leppävirran ja Heinäveden suunnalla asuvia tai näiltä seuduilta lähtöisin olevia Piirainen/Piiroinen-
sukujen tutkijoita ja muitakin asiasta kiinnostuneita. Tarkoituksena on yhdessä pohtia sukuhaarojen 
kytkentöjä ja tiedonhankinnan menetelmiä. Tuloksia esitellään sukujuhlien yhteydessä 
järjestettävässä jatkoseminaarissa vuonna 2013. 

Sukujuhla ja -kokous päätettiin pitää Kuhmossa kesällä 2013. Tarkka päivämäärä ilmoitetaan 
myöhemmin. Retkipäivän asemesta järjestetään sukututkimukseen keskittyvä seminaari. Juhlan ja 
seminaarin valmisteluja varten nimettiin juhlatoimikunta.

Matka Vienaan 2012 ja Yhdysvaltoihin 2014

Ensi kesänä heti juhannuksen jälkeen 25.-28.6. 2012 järjestetään seuramatka Vienanmeren 
luostarisaarelle Solovetskiin ja Tsuuban kylään. Näillä seuduilla arvioidaan Eskilin esi-isien 
harjoittaneen suolan keittoa ja kauppaa. Neljän päivän matkalle saadaan asiantuntijaopastus. 
Matkan hinta on 515 €/henkilö (440 € omalla viisumilla) ja se sisältää hotellimajoitukset (3 yötä), 
ohjelmassa merkityt ruokailut, laivamatkat Solovetskiin, käynnin Sekirnajan vuorella, opastuksen 
sekä ryhmäviisumin. Lähempiä tietoja matkasta saa matkatoimisto Matka-Kyllöseltä p. 08 652 0771 
ja heidän nettisivuiltaan matka-kyllonen.fi  sekä sukuseuran nettisivuilla eskilpiira.fi. Tietoja saa 
myös puhelimella puheenjohtajalta ja varapuheenjohtaja Jorma Piiraiselta 0400 2809440. Matkalle 
otetaan 20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Toimi heti!

Matkareittimme kulkee jatkosodan merkittävien paikkojen, kuten Rukajärvi ja Kiestinki, sekä 
laulusta tutuksi tulleiden Kiskis-kukkuloiden kautta. Reitin varteen osuvat myös keskeiset 
Kalevalan runojen keräyspaikat, kuten Kalevala, Vuonninen ja Vuokkiniemi. Myös Kostamus on 
matkan varrella. Matkaohjelma toisella sivulla.

Vuonna 2014 tehdään matka Yhdysvaltoihin ja tutustutaan Amerikan serkkujen elämään. 
Hallitus päätti ryhtyä selvittämään matkan mahdollisuuksia ja edellytyksiä. Niistä kuullaan lisää 
myöhemmin.
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Sukukirja on käynyt hyvin kaupaksi ja se on saanut lähes kaikilta tahoilta pelkästään myönteistä 
palautetta. Painosta on vielä jäljellä, mutta, jotta kirjan varmasti saa, kannattaa tilata se viipymättä. 
Tilaus joko sukuseuran nettisivuilta tai puhelimella. Kirjaa tullaan esittelemään myös kainuulaisissa 
ja pohjoiskarjalaisissa kirjastoissa. Talven aikana on tarkoitus pitää luento- ja esittelytilaisuudet 
ainakin Lieksassa, Nurmeksessa, Kajaanissa ja Sotkamossa. Seuratkaa nettisivuja ja paikallisten 
lehtien ilmoittelua.

Sukuseuraan on jatkuvasti liittynyt uusia jäseniä ja sukuseuran nettisivut ovat olleet ahkerassa 
käytössä. Vierailujen määrä sivuillamme vuonna 2011 oli yli 7 400 eli keskimäärin 620 vierailua 
kuukaudessa. Nettisivuja on tarkoitus kehittää siten, että jäsenet voivat lähettää sukuseuran sivuille 
vanhoja valokuvia tunnistamista varten. Kuvia ottaa vastaan sukuseuran webmaster Juho 
Piirainen, webmaster@eskilpiira.fi . Myös muuta uutisointia esimerkiksi kokouksista tehostetaan.

Muista jäsenmaksu

Ohessa lähetämme jäsenmaksulomakkeen toimintakaudelle 2011-2012. Siitä tulee siis 15 € vuotta 
kohti. Lahjakortteja saa edelleen tilata nettisivuilta tai puhelimitse.

Toivotan kaikille sukuseuran jäsenille menestyksellistä vuotta 2012.
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    Pekka Piironen
    puheenjohtaja

SOLOVETSKIN JA TSUUPAN RETKIOHJELMA

25.6. klo 07.00 Lähtö Kuhmosta, ajo Kostamuksen, Tiiksan ja Rukajärven kautta Venäjän Kemiin
               19.00 Majoittuminen hotelli Prichal, päivällinen
26.6. Aamiainen

Laivamatka Solovetskin saarelle (2½ h), luostarikierros, lounas, Sekirnajan retki
Illaksi paluu laivalla Kemiin, majoittuminen ja päivällinen

27.6. Aamiainen
Matka jatkuu pohjoiseen Louhen kautta Tsuupan kylään, paluu Kiestingin kautta 
Kalevalaan
Majoittuminen Kalevalassa Hotelli Sampo, päivällinen

28.6. Aamiainen
Kierros Kalevalassa, josta jatketaan Vuonnisen kautta Vuokkiniemeen, kahvit 
kylätalolla
Kostamus, ostosmahdollisuus tavarataloissa
Paluu illaksi Kuhmoon 

Tarkemmat ohjeet Matka-Kyllönen Oy Kainuuntie 84, 88900 KUHMO, p. 08 652 0771, nettisivut: 
www.matka-kyllonen.fi . Viisumiohjeet matkatoimistosta, samoin maksut.
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