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KUTSU ESKIL PIIRA SUKUSEURA RY:N SUKUJUHLAAN JA SUKUKOKOUKSEEN JOENSUUHUN 

Hyvä sukuseuran jäsen 

Sukujuhla järjestetään tänä vuonna Joensuussa kaksipäiväisenä tapahtumana heinäkuun 11. - 12.7.2015. 

Kokoontumispaikka on Joensuun Tiedepuisto, Länsikatu 15, 80110 Joensuu. Oheisessa liitteessä on 

juhlapäivien ohjelma. 

Alueella on hyvät paikoitustilat. Maksullinen hallitila löytyy Tiedepuiston naapurista, johon sisäänkäynti on 

Hallitien puolelta. Lisäksi maksuton pysäköintialue on lähistöllä raviradan edustalla. Lisätietoa Joensuun 

Tiedepuiston palveluista löytyy osoitteesta http://www.tiedepuisto.fi. Majoitusmahdollisuuksia löytyy mm. 

nettihaulla Joensuu – Trivago.fi.  Ohessa liitteenä on myös Joensuun palvelukartta.  

Lauantaina 11.7. retki Ilomantsiin  

Ensimmäinen päivä käytetään retkeilyyn. Tänä vuonna meillä on mahdollisuus tutustua torjuntataistelujen 

kunniakkaisiin tapahtumiin paitsi talvisodassa, myös jatkosodan lopussa. Esittelijänä on todellinen 

asiantuntija, eversti evp. Martti Kukkonen, joka on toiminut Pohjois-Karjalan Rajavartioston komentajana. 

Tämä ekskursio lähtee liikkeelle 1 - 2 bussilla aamulla klo 9.00 Joensuun Tiedepuiston rakennus 1:n 

edustalta, Länsikatu 15. Tutustumme mm. Möhkön suunnan nähtävyyksiin, jatkosodan taisteluasemiin ja 

korsukylään. Matkan varrella on kahvittelu- ja ruokailumahdollisuus. Myös viinin maistelu on mahdollista 

Hermannin viinitilalla, ns. Viinehtimössä.   

Sukuseura perii retkipäivästä 15 €:n suuruisen maksun, joka maksetaan käteisenä bussissa. Myös ruokailu 

ym. ostot retken aikana ovat omakustanteisia.  

Ilomatsin retkeltä palataan Joensuuhun noin klo 20.00. Erillistä iltatilaisuutta ei järjestetä, vaan kukin voi 

tutustua Joensuun yöhön mieltymystensä mukaan. Suosittelemme mm. terassiravintola Jokiasemaa, joka 

on kävelyetäisyyden päässä Tiedepuistosta, osoite Hasanniementie 3 (info@jokiasema.fi). 

Sunnuntaina 12.7. sukujuhla 

Juhlatapahtumat alkavat sunnuntaina klo 9.30 kukkalaitteen laskulla Joensuun sankarihautojen 

hautamuistomerkeille, sijainti Torikadun pohjoispäässä. Perinteen mukaan kello 10.00 on mahdollisuus 

osallistua jumalanpalvelukseen Joensuun ev.lut. kirkossa. Siellä saarnaa Lahden Joutjärven seurakunnan 

kappalainen Erkki Suhonen, jonka äiti Terttu on omaa sukuaan Piironen. 

Ilmoittautuminen ja sukuseuran tarjoama kahvittelu alkaa Tiedepuiston aulatilassa klo 11.00. Kello 12.00 

alkavan sukujuhlan teemana on siirtolaisuus. Suurlähettiläs (eläkk.) Kari Karanko pitää juhlapuheen, jossa  



 

 

hän lähtee yleiseltä tasolta ja päätyy Piira-suvun siirtolaisuuteen Yhdysvaltoihin. Kommenttipuheenvuoroja 

siirtolaisten näkökulmista myös kuullaan.   

Juhlassa saamme kuulla myös uusinta sukututkimustietoa. Kunniapuheenjohtaja Jorma Piirainen julkaisee 

uusia ulottuvuuksia Eskil Piiran jälkeläisistä sekä Eskilin taustasta. Onkohan Piira-heimon  sukusiteisiin 

Savossa ja Karjalassa löytynyt uusia varmistuksia, se kuullaan juhlassa.  

Aulatilassa on myytävänä sukuseuran materiaaleja, sukukirjaa, isännänviirejä ja rintamerkkejä. Sukujuhlan 

jälkeen on ruokailumahdollisuus Louhela-salin viereisessä Visiitti Ravintoloiden salissa. Ruokailu on 

omakustanteinen. Ruokailun jälkeen pidetään virallinen sukukokous. 

Ennakkoilmoittautuminen 

Haluamme korostaa ennakkoilmoittautumisen tärkeyttä (henkilömäärä) alla mainittuihin omakustanteisiin 

tilaisuuksiin 1.7.2015 mennessä:  

- Aamukahvi lauantaina ennen lähtöä Ilomantsin retkelle (alkaen 1,50 €) 

- Ilomantsin matka lauantaina (15 €/hlö)   

- Ruokailu sukujuhlan jälkeen sunnuntaina (15 €/hlö). 

 

Ennakkoilmoituksia ottaa vastaan sukuseuran sihteeri Anja Pulkkinen email: anjapulkkinen@gmail.com tai 

puhelimitse päivittäin klo 17.00 jälkeen 044 585 4849. Toivomme runsasta ja sitoumuksellista osallistumista 

niihin, koska ko. palveluntuottajat tarvitsevat mahdollisimman tarkan ennakkotiedon.    

Kulunutta toimintakautta leimaa aktiivisuus sekä sukututkimuksen että jäsenistön sosiaalisen 

yhteenkuuluvaisuuden edistämisen kannalta. Vuoden 2013 keskeisin tapahtuma oli sukuseuran 30-

vuotisjuhlan ja sen yhteydessä sukututkimusseminaarin järjestäminen heinäkuussa. Seminaarissa voitiin 

osoittaa tieteellisin metodein geneettinen side eri sukuhaarojen välillä. Sukututkimusta perinteiseen tapaan 

on edelleen jatkettu koko toimintakauden ajan. Vuoden 2014 keskeinen tapahtuma oli seuramatkan 

järjestäminen Amerikan Yhdysvaltoihin. Matkaseurue pääsi tapaamaan Mainen ja Connecticutin seuduilla 

sukumme siirtolaisia ja tutustumaan siirtolaisten järjestöihin.      

 

ESKIL PIIRA SUKUSEURA RY:N SUKUKOKOUS 

Paikka: Joensuun Tiedepuisto, Louhela-sali 

 Länsikatu 15 

 80110 Joensuu 

 

Aika:  12.7.2015 klo 15.30 

Asiat:  Sääntömääräiset asiat.  

 HALLITUS         

 

                      Pekka Piironen            Jaakko Kampman 

                      puheenjohtaja           varapuheenjohtaja                           

TERVETULOA! Nähdään Joensuussa!    


