
 

Joensuun kaupungin tervehdys Eskil Piiran sukuseura juhlaan  

Sukutapaaminen on tärkeä tapa kokoontua. Näissä on hyvä tavata sukulaisia, joita ei ole 

ehkä koskaan nähnyt tai kuullutkaan. Tai tavata serkkuja joita on nähnyt joitakin 

vuosikymmeniä siten. Näissä tapaamisissa on tärkeää muistella suvun juuria ja historiaa, ja 

että missä Piiran- suku on nyt. 

  

Itse en ole Piiroisia, vaan Mustosia. Tarkemmin Juha Mustonen ja olen  Joensuun 

kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja.  Minun sukuni on isän puolelta Polvijärveltä ja 

äidin puolelta Hämäläisiä ja kotoisin Juuasta. Meilläkin on parin vuoden välein 

serkkutapaamisia, mutta muista tilaisuuksia harvoin. Se vaatisi aktiivisia vetäjiä, kuten Piiran 

–suvussa.  Onneksi teidän suvussa näitä aktiiveja on. 

  

Vanhasta Joensuun historian kirjasta minulla lyhyt kuvaus 1600 -luvulta. Kerrotaan, että 

kesällä 1639 Pietari Brahe oli vieraillut tällä alueella. Brahe oli ruotsalainen valtiomies ja 

Suomen kenraalikuvernööri. Historian kirja kertoo hänen katselleen, miten kauniisti Pielisjoki 

laskee Pyhäselkään. Viereiseltä Pielisuun kirkon mäeltä hän oli ihastellut alueen kauneutta - 

ja pohtinut ääneen - että tänne pitäisi perustaa kaupunki. Sitten sodittiin ja valta vaihtui 

Ruotsilta Venäjälle. Tästä Pietari Brahen vierailusta meni kuitenkin yli 200 vuotta ennen kuin 

kaupunki perustettiin.  Vuonna 1848 perustettiin Joensuun kaupunki. Kaupungin perusti 

Nikolai I (1796- 1855), Venäjän keisarisuvun suurruhtinas. 

  

Mainitsen muutaman mielenkiintoisen vuosiluvun historian varrelta 

•         v. 1887 valmistui ortodoksinen kirkko 

•         v 1903 evankelisluterilainen kirkko Kirkkokadulle 

•         v 1914 valmistui Eliel Saarisen suunnittelema Kaupungintalo  

•         v 1917 Suomi itsenäistyi 



•         v 1939- 1944 Suomi oli sodassa. Se näkyi varmasti Joensuun kaupungin elämässä 

o   sodanjälkeen tänne on muuttanut paljon karjalan siirtolaisia 

�  rikastuttaneet meidän tapa – ja uskontokulttuuria 

                      

Joensuu on kasvanut viimeisen 100 vuoden aikana. Kaupungin asukasluku on lähes 

75.000.  Kaupungista on tullut kansainvälinen. Täällä toimii aktiivinen yliopisto. Tämän 

yliopiston vahvuudet ovat humanistiset tieteet, teologia, metsätieteet jne.. 

  

Joensuun kaupunkimme strategiaan on kirjoitettu, että kaupunki on elinvoimainen ja 

dynaaminen. Siinä on ovat mukana kaikki joensuulaiset, lapset ja nuoret, aikuiset ja 

vanhukset. Kaikki ikäryhmät. 

  

Joensuun kaupungin strategiassa toivotaan, että ”joki siirretään keskelle kaupunkia”. 

Kaupunki laajenee joen itäpuolelle. Tästä on jo konkreettisena esimerkkinä kahden sillan 

rakentaminen. Viime vuonna avattiin Ylisoutajan silta, lähelle kirkkoa, ja lisäksi Sirkkalan 

silta. Tavoitteena on, että joen itäpuolelle tulee uusia työpaikkoja ja asuntoja. Rautatie- ja 

linja-autoaseman alueelle suunnitellaan toria - Nikolain toria. Nämä kaikki strategiset 

suunnitelmat sen takia, jotta kaupunki on elinvoimainen ja samalla kaupunki kasvaa ja 

kehittyy. Tästä hyötyy koko maakunta. 

  

Sydänlääkärinä olen nähnyt paljon sairauksia ja kuolemiakin. Vielä 100 vuotta sitten miesten 

keski-ikä oli hädin tuskin 60 vuotta, nykyään noin 80 vuotta. Naisilla tämä keski-ikä on mm 

vuosi enemmän kuin miehillä. Siten tähän aikaan kuuluu se, että yhtaikaa elää 3 tai 4 eri 

sukupolvea. Näin ei ollut 100 tai 200 vuotta sitten. Se on tärkeää, että isovanhemmat ja 

isoisovanhemmat voivat kertoa lapsenlapsilleen, millaista elämä oli vuosikymmeniä sitten. 

Millaista elämä oli Piiran- suvussa silloin kun Suomi itsenäistyi tai sota-aikana. Onko Itä-

Suomessa tavallinen sydänsairaus vaikuttanut Piiran -suvun miesten ja naisten 

elämänkulkuun? Joiden pohjoiskarjalaisten sukujen elämänkulkuun se on vaikuttanut 

huomattavan paljon.  

Kaupungin kiitokset kuuluvat kaikille niille, jotka ovat mahdollistaneet nämä päivät tänne 

Joensuuhun. Näiden päivien järjestäminen ei synny itsestään, vaan on vaatinut monelta 

pitkäaikaista ja sinnikästä työtä. Itse arvostan teidän vapaaehtoistyötä hyvin 

paljon. Joensuun kaupungin puolesta toivon onnea ja menestystä tähän sukuseuran 

toimintaan ja onnea ja menestystä tulevaisuudessakin.  

  

Juha Mustonen 

valtuuston II varapuheenjohtaja 

  

 


