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HYVÄ SUKUSEURAN JÄSEN
Kesä 2011 on siirtynyt jo muistojen puolelle. Sukuseuramme näkökulmasta keskeisenä muistona
mielissä on Kuhmossa järjestetyt sukujuhlat. Kaksipäiväinen tapahtuma oli järjestyksessä 15.
Lauantaina elokuun 6. päivänä retkeiltiin Lentiirassa, Kuhmon keskustasta koilliseen runsaat 40 km,
lähelle itärajaa. Kylä yllätti vireydellään, siisteydellään ja luonnonkauneudellaan. Kyläyhdistys hoiti
hyvin vierailun järjestelyt. Paluumatkalla poikettiin Lentuankoskella. Illan päätteeksi saatiin vielä
kokoontua illanviettoon Jorma ja Tuula Piiraisen kotona.
Varsinainen sukujuhla ja -kokous pidettiin sunnuntaina elokuun 7. päivänä. Juhlaa leimasi juuri
painosta saatu sukukirja Eskilin jälkeläisiä – Piira – Piirainen – Piiroinen - Piironen. Pitkään
haaveena ollut ja vuoden 2010 alussa käynnistynyt hanke toteutui lujan loppurutistuksen jälkeen
muutamaa päivää ennen juhliamme. Noin 900-sivuisen kirjan tekijöinä ovat olleet Jorma ja Tuula
Piirainen.
Juhlapuheessaan Jorma Piirainen kertoi Eskil Piiran ja tämän perheen varhaisvaiheista ja
myöhemmässä puheenvuorossaan kirjan sisällöstä ja laadintaprosessista. Pastori Jorma Karanko ja
suurlähettiläs Kari Karanko antoivat laadukkaan multivideoesityksen Karanko – Savolainen –
Piironen -sukujen kytköksistä. Amerikkaan muuttaneiden sukulaisten olosuhteista kertoi Dale
Piirainen. Rauha Määttänen tarinoi Sotkamon Korholanmäen Piiraisista. Valtiovallan tervehdyksen
toi kansanedustaja Raimo Piirainen. Hän esitteli myös oman sukuhaaransa historiaa ja kuvaili
kainuulaista elämänmenoa vuosikymmenten takaa.
Sukuseuran asiat ovat kokonaisuutena hyvin. Menneellä toimintakaudella sukuseuraan liittyi
ennätysmäärä – noin viidennes alkuperäisestä - uusia jäseniä. Suvun brändi on kirkastunut
huomattavasti sukukirjan valmistumisen myötä ja talous on myös kunnossa. Tätä mieltä oli
avauspuheessaan sukuseuran puheenjohtaja Pekka Piironen.
Sukujuhlassa annettiin myös tunnustusta ansioituneille sukuseuran jäsenille. Pitkäaikaiselle
hallituksen jäsenelle Timo Piiraiselle luovutettiin sukuseuran pöytästandaari numero 18. Lisäksi
hallitus päätti tehdä esityksen seuraavalle sukukokoukselle sääntömuutoksesta, joka mahdollistaa
kunniajäsenyyden ja kunniapuheenjohtajuuden myöntämisen erityisen ansiokkaasta toiminnasta
sukuseuran pyrkimysten edistämiseksi. Juhlassa julkistettiin ehdollisesti Jorma Piirainen sukuseuran
kunniapuheenjohtajaksi ja Tuula Piirainen kunniajäseneksi.
Sukukokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Hallitukseen ja toimihenkilöiksi valittiin:
Hallitus:
Pekka Piironen pj. (Kuopio)
Jorma Piirainen vpj. (Kuhmo)
Marja-Liisa Lampinen jäsen, siht. (Helsinki)
Jaakko Kampman, jäsen (Kuhmo)
Antero Piirainen, jäsen (Sotkamo)
Timo Piirainen, jäsen (Autti)
Heimo Piironen, jäsen (Koli)
Juha Kampman, varajäsen (Kuhmo), uusi
Liisa Leppihalme, varajäsen (Nummela)
Martti Piironen, varajäsen (Joensuu), uusi

Toimihenkilöt:
Tuula Piirainen, rahastonhoitaja (Kuhmo)
Tenho Piirainen, toiminnantarkastaja (Kajaani)
Kaarlo Piirainen, toiminnantarkastaja (Kajaani)
Pekka Piirainen, varatoiminnantarkastaja (Kajaani), uusi
Saara Aho, varatoiminnantarkastaja (Kuhmo)
Työvaliokunta: Pekka Piironen, Jorma Piirainen ja Marja-Liisa Lampinen
Sukukokous hyväksyi edellisen kauden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä alkavan
toimintakauden talousarvion ja toimintasuunnitelman. Sukujuhlasta ja -kokousasioista on tarkempaa
tietoa sukuseuran verkkosivuilla www.eskilpiira.fi. Sivuston kuvagalleriassa on runsaasti valokuvia
tapahtumista.
SUKUKIRJA – HYVÄ IDEA JOULULAHJAKSI TAI MERKKIPÄIVÄKSI
Haluamme esittää mitä lämpimimmät kiitokset kaikille, jotka ovat edesauttaneet sukukirjan
tekemisessä!
Kirjassa on keskitytty Eskil Piiran jälkeläisiin, joita kirjassa on lähes 20 000 yli 4700 sukutaulussa.
A4-kokoisella kirjalla on painoa noin 3,5 kg ja sivuja 900. Melkoinen järkäle siis.
Kirja jakautuu kahteen pääosaan. Alussa on proosaosa, jossa on kerrottu suvusta, sen tutkimisesta
sekä sukuseurasta. Lisäksi on runsas joukko kirjoituksia, joissa valotetaan suvun jäsenten
elämänvaiheita ja kohtaloita. Toisessa osassa ovat sukutaulut sekä henkilöhakemisto ja
lähdeluettelo. Lisäksi on valokuvia. Vanhimmat kuvat ovat jo valokuvaushistoriallisestikin
arvokkaita 1800-luvun puolivälin tienoolla otettuja.
Kirjan myynti on sujunut hyvin, mutta sitä on vielä saatavana hintaan 85 € (+ mahdolliset
postituskulut kotimaahan 11 €). Kirjatilauksen voi tehdä joko sukuseuran kotisivuilta (jolloin
kirjalaskun saa suoraan omaan sähköpostiinsa) tai soittamalla Jorma Piiraiselle p. 08 652 0498.
JÄSENMAKSUJEN POSTITUS
Jäsenmaksulaskut postitetaan alkuvuodesta 2012 erillisenä lähetyksenä. Jäsenmaksu on edelleen 30
euroa/2 vuotta.
Hyvää loppuvuotta 2011!
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