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HYVÄ SUKUSEURAN JÄSEN

Vuoden 2013 sukujuhla ja -kokous Kuhmossa 6.-7.7.2013
30-vuotisjuhlakokouksen ohjelma tullaan julkaisemaan keväällä 2013, mutta laittakaapa ajankohta 
kalentereihinne jo nyt. Tervetuloa!

Vuoden 2012 hiipuessa on aiheellista antaa sukuseuran jäsenille osavuosikatsauksen tyyppinen raportti 
kuluneesta alkuvuodesta ja toiminta-ajatuksemme toteutumisesta. Sääntöjemme mukaan seuran keskeisiä 
tehtäviä ovat suvun perinteiden vaaliminen ja yhteenkuuluvaisuuden edistäminen mm. sukututkimuksen 
avulla.

Merkittävin tulos sukututkimuksen alalla, sukukirja Eskilin jälkeläisiä, on mennyt hyvin kaupaksi ja saanut 
edelleen myönteistä palautetta. Sukukirjatyö herätti tekijöilleen paljon uusia jatkokysymyksiä. Piiroja, 
Piiraisia, Piiroisia ja Piirosia on nimittäin löydetty keskittyminä eri puolilta Suomea, mutta näiden haarojen 
yhteydestä Eskil Piiran sukuhaaraan ei kirjallisista lähteistä ole saatu vahvistusta. Ajallisesti ja paikallisesti 
kaukaisin Piira on löydetty 1460-luvulta Sastamalasta. Tämän johdosta pidettiin toukokuussa Heinävedellä 
sukututkimusseminaari, jonka jälkeen hallitus päätti ryhtyä selvittämään näitä yhteyksiä geenitutkimuksen 
avulla. Tutkimus käynnistyy marraskuussa.

Heti juhannuksen jälkeen järjestettiin seuramatka Vienan Karjalaan. Pääkohteena oli Solovetskin 
luostarisaari Vienan merellä. Siellä tiedetään 1400 -1500 -luvulla harjoitetussa suolabisneksessä Piira-
suvunkin olleen toimijana. Toinen pääkohde oli mantereen puolella Tsuban kylä, jossa tiedetään ”kaikkien 
Piirojen isän”, Ewgil Piiran, toimineen. Matkakertomus ja kuvakooste löytyvät sukuseuran verkkosivuilta 
eskilpiira.fi.

  

Organisaatiouudistus on nykyisin päivän sana monessa julkisessa ja yksityisessä yhteisössä. Myös 
sukuseuramme hallintoa on syytä arvioida ja tarvittaessa päivittää mahdollisimman toimivaksi. Tehtävien 
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vastuutusta ja jakoa on syytä pohtia, jotta seuramme toimintaan tarvittava vapaaehtoistyö ei kävisi 
kenellekään ylivoimaiseksi. Tulemme ehkä myöhemmin vetoamaan näissä asioissa jäsenistöön.

Sukujuhla 6.-7.7.2013 Kuhmossa
Ensi kesän sukujuhlassa korostetaan sukututkimuksen uusia tuulia ja sukuseuramme 30-vuotista toimintaa. 
Alustavasti on sovittu, että lauantaina 6.7. järjestetään sukututkimusseminaari. Samana päivänä pidetään 
myös virallinen sukukokous. Sunnuntaina 7.7. on sukujuhla.

Eskilin juuria ja sukulaisuussuhteita etsimässä eli Piira-heimon kokoaminen
Vuosi sitten sukuseuran hallitus linjasi sukututkimuksen painopisteeksi Eskil Piiran juurien selvittämisen 
sekä muiden, vielä selvittämättömien mahdollisten sukuhaarojen yhdistämisen. Kirjallisten lähteitten 
tutkimuksen perusteella on päädytty siihen, että Sastamalan, Mäntyharjun, Leppävirran, Heinäveden, Liperin 
ja Polvijärven sukuhaarojen suhde Eskilin haaraan on mahdollinen, jopa ilmeinen, mutta sitä selvitetään ja 
tarkennetaan geeniteknologian avulla.

Hankkeesta on tehty suunnitelma, joka on luettavissa kokonaisuudessaan Eskilin kotisivuilta. Asiantuntijaksi 
on lupautunut turkulainen professori Kalevi Wiik, joka on yksi tämän maan huippuasiantuntija alallaan. Hän 
on myös tarkastanut tutkimussuunnitelman.

Itse tutkimukseen kuuluvat geeninäytteet on jo osaksi otettu ja lisää tullaan vielä ennen joulusesonkia 
ottamaan. Tutkimukset tehdään Yhdysvalloissa ja tuloksia saamme talven aikana. Tulokset ja johtopäätökset 
esitellään ensi kesän sukukokousviikonlopun sukuseminaarissa.

Jos joku jäsenistä haluaisi tulla mukaan tutkimukseen, niin yhteydenotto tutkimusta johtavaan Jorma 
Piiraiseen selvittää tutkimuksen tarpeellisuuden henkilön kohdalta. Tutkimus maksaa noin 200 €/henkilö.

Toivotamme kaikille sukuseuran jäsenille kuulasta syksyä ja valoa kaamokseen.

                                                                                        

Pekka Piironen Jorma Piirainen
puheenjohtaja varapuheenjohtaja

P.S.
Jäsenmaksut
Kirjeessä on mukana jäsenmaksun muistutuslasku niille henkilöille, joilla on vielä tämän kauden 
jäsenmaksu maksamatta. Muistattehan, että jäsenmaksun laiminlyönti johtaa jäsenyyden lakkautumiseen.
Jos olet maksanut, mutta saat huomautuslaskun, niin ota yhteyttä asian selvittämiseksi!

 


