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HYVÄ SUKUSEURAN JÄSEN
Kesä 2013 ja sukuseuramme 30-vuotisjuhlallisuudet ovat takanamme. Kuhmossa 6.-7.7.2013 pidetyt
juhlallisuudet käynnistyivät juhlaseminaarilla. Siinä mm. sukuseuran varapuheenjohtaja Jorma
Piirainen esitteli DNA-testausta ja analysoi tuloksia. Seminaarissa saatiin ainutlaatuista uutta tietoa
sukumme alkujuurista DNA-tutkimuksen avulla. Seminaarin huipentumana oli tulos, että mitä
suurimmalla todennäköisyydellä Piirat, Piiraiset, Piiroiset ja Piiroset ovat Suomessa lähtöisin LounaisSuomesta, jonne he ovat siirtyneet Puolan, Latvian ja Liettuan alueelta. Tulokset perustuvat DNAtestaukseen, joka oli yksi laajimmista sukuseurojen teettämistä tutkimuksista Suomessa.
Sukukokouksessa valittiin sukuseuran puheenjohtajaksi kaudelle 2013 - 2014 Pekka Piironen
(Kuopio/Nurmes). Hallitukseen valittiin Jaakko Kampman (Kuhmo), Antero Piirainen (Sotkamo), Timo
Piirainen (Autti), Martti Piironen (Joensuu)*, Risto Piironen (Nurmes)* ja Anja Pulkkinen (Kuhmo)*.
Varajäseniksi valittiin Juha Kampman (Kuhmo), Liisa Leppihalme (Nummela) ja Terho Piironen
(Vantaa)*. Kokous hyväksyi sääntömuutoksen, joka mahdollistaa erityisen ansioituneiden jäsenten
nimeämisen kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseniksi. (*=uusi jäsen)
Kokous hyväksyi kunniapuheenjohtajan nimen ja arvon pitkäaikaiselle seuran puheenjohtajalle ja
varapuheenjohtajalle Jorma Piiraiselle. Hänen erityisansioinaan olivat sukukirjan toimitus ja
sukututkimus. Kunniajäsenyys myönnettiin sukututkimuksen pioneereille ja sukuseuran
perustajajäsenille Kirsti Peuramolle ja Marjatta Liinaharjalle. Samoin sukuseuran ensimmäinen
puheenjohtaja (1983 - 86), Valdemar Piirainen sekä sukuseuran rahastonhoitaja ja sukukirjan toinen
tekijä Tuula Piirainen saivat kunniajäsenyyden.
Pääjuhlan avauspuheessaan puheenjohtaja Pekka Piironen totesi, että sukuseuralla on viime vuosina
ollut ”kova vauhti”. Sukukirja on valmistunut, sukututkimusta on syvennetty uusien tekniikoiden avulla
ja seuramatkatoimintaa on käynnistetty. Piironen esitteli sukuseuran 30-vuotishistoriikin. Historiikkia
täydensi Kuhmo-talon lämpiöön pystytetty lehtileikenäyttely sukuseuran vaiheista vuodesta 1982
alkaen. Lukuisten kutsuvieraiden joukosta kaupunginjohtaja Eila Valtanen toi Kuhmon kaupungin
tervehdyksen.
Kunniapuheenjohtajaksi nimetty Jorma Piirainen esitteli tiivistelmän edellisen päivän juhlaseminaarin
esityksistä. Hän osoitti, että Piira-heimo on todella olemassa, ja sen alkujuurien jatkotutkimus on
edelleen tarpeellista. Jorma Piirainen esitteli myös suvun vaakunaan tehdyt heraldiset täydennykset ja
niiden symboliikan.
Juhlassa esiteltiin kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet ja muut ansioituneet jäsenet. Sukuseuran
pöytäviirin saivat Dale Piirainen ja Robert Feyko, molemmat Yhdysvalloista, Tenho Piirainen Kajaanista,
Antero Piirainen Sotkamosta, Jaakko Kampman Kuhmosta, Olavi Piironen Turusta ja Juho Piirainen
Turusta.

Juhlassa esiintyi myös vuoden 1988 Suomen tangokuningas Kari Piironen. Lähempiä tietoja
juhlapäivien tapahtumista löytyy sukuseuran nettisivuilta eskilpiira.fi. Valokuvakooste löytyy kohdasta
Galleria.
Ensi kesänä matka Yhdysvaltoihin
Sukuseura järjestää jäsenilleen opastetun seuramatkan Yhdysvaltoihin 12. - 20.6.2014. Matka tehdään
itärannikolle, osavaltioihin Maine, Connecticut ja New York. Lennämme Helsingistä Reykjavikin kautta
Bostoniin. Siellä saamme käyttöömme bussin liikkumista varten koko matkan ajaksi. Bostonista
jatkamme Maineen Bethelin alueelle. Siellä viivymme kolme päivää tutustuen mm. South ja West
Parisiin. Mainesta jatkamme Connecticutiin. Molemmissa kohteissa on järjestetty ohjelmaa, ja siellä
tapaamme Amerikan serkkujamme. Lopuksi tutustumme vielä kolmen päivän aikana New Yorkin
nähtävyyksiin.
Matkan hinta on alustavasti 1750 €/henkilö. Matkalle pääsee
ilmoittautumisjärjestyksessä 30, ensisijaisesti sukuseuralaista.
Lisäksi matkalle lähtee 16-jäseninen kuhmolainen kansantanssiryhmä Keiketys. Yhteensä siis 46 henkilöä.
Tarkempi matkaohjelma on oheisessa liitteessä.
Ilmoittautumiset matkalle tulee tehdä 15.12.2013 mennessä
vastuulliselle matkanjärjestäjälle:
Pohjolan Matka
Kirsti Järvinen
puh. 0201303415 tai 08 6520421
matkat.kuhmo@pohjolanmatka.fi

Bethel

Boston
New York
Connecticut

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee suorittaa 100 €:n
ennakkomaksu/henkilö. Loput matkan hinnasta maksetaan
kevättalven aikana Pohjolan Matkan lähettämän laskun
mukaan.
Matkanjohtajana toimii Jorma Piirainen, jolta saa myös
lisätietoja matkasta, puh. 0400 280940, sähköposti
jorma.piirainen@office.inet,fi.
Jäsenmaksut kaudelle 2013 - 2014
Ohessa lähetetään myös yhdistyksemme jäsenmaksulomake kaudelle 2013 - 2014. Sen suuruus on
sama kuin ennenkin, eli 30 €/kaksi vuotta/jäsen. Jäsenmaksut ovat sukuseuramme pääasiallinen
tulolähde. Sen varassa voimme vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta
jäsenten keskuudessa sekä jatkaa sukututkimusta. Mikäli elämäntilanteenne on sellainen, ettette voi
enää jatkaa Eskil Piira Sukuseura ry:n jäsenenä, pyydämme tekemään eroilmoituksen nettisivustomme
eskilpiira.fi kohdassa Jäsenasiat tai puhelimitse tai kirjeitse. Näin vältymme jatkossa turhilta laskun
postituksilta ja samalla jäsenrekisterimme päivittyvät.
Toivotamme kaikille sukuseuran jäsenille kuulasta syksyä ja valoa kaamokseen.
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