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KUTSU ESKIL PIIRA SUKUSEURA RY:N SUKUKOKOUKSEEN
Paikka

Kuhmo-talo, Pajakka-sali
Koulukatu 1
88900 Kuhmo

Aika

la 6.7.2013 klo 16.00

Asiat

1. Sääntömääräiset asiat.
2. Muutos sukuseuran sääntöihin. Lisätään 3 §:ään momentti, joka antaa sukukokoukselle
mahdollisuuden nimetä hallituksen esityksestä yhdistykselle kunniapuheenjohtajan ja
kunniajäseniä.
3. Päätetään nimetä sukuseuralle kunniapuheenjohtaja ja kunniajäseniä.

HALLITUS

Pekka Piironen
puheenjohtaja

KUTSU ESKIL PIIRA SUKUSEURA RY:N 30-VUOTISJUHLASEMINAARIIN JA 30-VUOTISJUHLAAN
Hyvä sukuseuran jäsen
Eskil Piira Sukuseuran perustamisesta on nyt kulunut 30 vuotta. Kutsumme Teidät juhlatilaisuuksiin
Kuhmoon heinäkuun 6. ja 7. päivänä.
30-vuotisjuhlaseminaari
Seminaari järjestetään lauantaina heinäkuun 6. päivänä alkaen kello 10.00 Kuhmo-talon Pajakka-salissa.
Seminaarissa kuullaan useiden sukututkijoiden alustuksia eri seuduilla esiintyvistä Piira-heimon haaroista.
Siinä analysoidaan sukuseuramme koordinoiman DNA-tutkimuksen tuloksia, ja haetaan vastausta
kysymykseen, löytyykö eri sukuhaaroille yhteinen kantaisä ja mistä suunnasta olemme tänne kulkeutuneet.
Asiantuntijaksi projektillemme on lupautunut professori Kalevi Wiik.

Sukukokous
Heti seminaarin jälkeen kello 16.00 pidetään samassa paikassa virallinen sukukokous, minkä jälkeen uusi
hallitus kokoontuu.
Iltatapahtuma
Illalla kello 19.00 on mahdollisuus kokoontua Kuhmon Urheilumetsästäjien majalle vapaamuotoisissa
merkeissä. Tarjolla on kahvia, pientä purtavaa ja muuta viihdykettä. Maja sijaitsee noin 15 km etäisyydellä
Kuhmon keskustasta osoitteessa Jämäsjärventie 290. Bussikuljetus pyritään järjestämään.
30-vuotisjuhla
Juhla alkaa sunnuntaina 7. heinäkuuta kello 12.00 Kuhmo-talossa. Ennen juhlaa on mahdollisuus osallistua
kukkalaitteen laskuun Kuhmon sankarihautausmaalla ja jumalanpalvelukseen Kuhmon kirkossa. Juhlan
keskeisenä teemana on sukuseuran toiminnan tarkastelu 30 vuoden aikana ja sukututkimuksen uudet
tuulet. Sukuseuralle nimetään kunniapuheenjohtaja ja joukko kunniajäseniä. Ansioituneita henkilöitä
muistetaan sukuseuran pöytästandaarein. Juhlassa julkistetaan myös suvun uudistettu tunnus, vaakuna.
Siinä korostuvat Eskil Piiran elämäntyön keskeiset piirteet: toiminta suolakauppiaana ja toiminta rakuunana
Pietari Brahen Kajaanin läänin rajan suojaksi ja järjestyksen ylläpitämiseksi perustamassa noin 30 miehen
suuruisessa rakuunajoukossa. Juhlassa esiintyy vuoden 1988 tangokuningas Kari Piironen.
Näyttely
Kuhmo-talon aula tarjoaa mahdollisuuden esinenäyttelyyn järjestämiseen 30-vuotisjuhlan ajaksi. Tässä
käännymme Teidän puoleenne. Mikäli Teillä on mahdollisuus tuoda sukumme historiaan liittyvää
materiaalia kuten valokuvasuurennoksia, tauluja, karttoja, sukututkimuksia, käsitöitä tms. ottakaa yhteyttä
alla olevaan osoitteeseen. Esineet tulee tuoda aulatilan toimihenkilöille sunnuntaina kello 10.30:een
mennessä. Näyttelyesineet tuodaan omalla vastuulla; sukuseuralla ei ole rikkoutumisen/katoamisen
kattavaa vakuutusta.
Aulatilassa on myytävänä sukukirjoja Eskilin jälkeläisiä - Piira-Piirainen-Piiroinen-Piironen, sukuviirejä ja
rintamerkkejä.
Ruokailujärjestelyjen vuoksi pyydämme ennakkoilmoittautumista osallistumisesta seminaaripäivän ja
juhlapäivän tapahtumiin sekä näyttelyesineen tarjoamisesta 30.6.2013 mennessä. Ilmoituksia ottavat
vastaan:
Pekka Piironen p. 050 5552452
pekka.piironen@kuh.fi

Marja-Liisa Lampinen, p. 050 595 4446

Tervetuloa! Nähdään Kuhmossa!

Pekka Piironen
puheenjohtaja

Jorma Piirainen
varapuheenjohtaja

