
 

Pekka Piironen: 

 

Arvoisa suurlähettiläs, arvoisat kutsuvieraat, hyvät sukuseuran jäsenet, ystävät! 

Lämpimästi tervetuloa Eskil Piira Sukuseuran sukujuhlaan ja sukukokoukseen tänne Joensuuhun.  

Tähän asti juhlat pidetty lähes poikkeuksetta seuran perustamisesta v. 1983 kotipaikkakunnalla Kuhmossa. 

Vain vuoden 2009 juhla pidettiin Nurmeksessa.  

Yksi syy Joensuun valinnalle juhlapaikaksi oli se, että Joensuussa ja sen lähiympäristössä ja Savonkin puolella 

on yksi Piira-suvun keskittymä.  

Yksistään Joensuusta löytyy 400 sukuumme viittaavaa puhelinliittymää. Piirosia löytyi 101, Piiroisia 226 ja 

Piiraisia 73.  Liperistä niitä löytyi 65, Outokummusta 62 ja Heinävedeltä 25. Näin ollen varmasti yli puolen 

tuhatta sukuumme kuuluvaa löytyy aivan tästä lähiympäristöstä. 

 

Millainen on sitten Eskil Piira Sukuseuran asema vertaistensa yhdistysten joukossa maassamme?   

Suomen sukututkimusseuran mukaan sukuseuroja on runsaat 1 200. Sukuseurojen keskusliiton kirjoissa niitä 

on vain 450, joista noin 100 on Sukuseurojen keskusliiton varsinaisena jäsenenä.  



On vaikea vertailla luotettavasti sukuseuroja ilman tarkempaa tutkimusta. Kuitenkin joidenkin yleispiirteiden 

avulla voidaan niitä karkealla tasolla estimoida. 

Ensiksikin,  jäsenmäärällä mitattuna sukuseuramme sijoittuu seurojen keskikokoa suuremmalle puolelle. 

Pienen satunnaisotannan mukaan seurojen koko vaihteli 100 - 400  

Keskusliittoon kuuluvista seuroista lähes 2/3 on kutakuinkin 200 jäsenen suuruisia. Tätä reilusti pienempiä n. 

viidennes ja tätä reilusti suurempia myös viidennes.  

Eskil Piira Sukuseuran jäsenmäärä oli noin 350 vuoden 2014 lopussa.  

Toiseksi, toiminnan aktiivisuus-passiivisuus –akselilla sukuseuramme sijoittuu aktiivisemmalle puolelle. 

SSKL:n arvion mukaan hyvin suurella osalla kaikista sukuseurasta toiminta on joko vaatimatonta tai ovat 

käytänn. katsoen ovat toimimattomia.  

Sukuseuroilla – myös Esakil Piiralla – on hyvin perinteinen – sanoisin konservatiivinen arvomaailma. 

Räväkkyys ei oikein kuulu tyyliin. Aktiivisuutta voidaan mitata karkeasti hyvin yksinkertaisilla mittareilla, 

esim. onko sukuseuralla sukukirja ja nettisivusto vai ei. Eskil Piira Sukuseurallahan nämä on. Pienillä 

laskutoimituksilla Suomen Sukututkimusseuran nettisivuilta voi havaita, että 

- Kaikista sukuseuroista joka toisella (51,5 %:lla) on omat nettisivut. 

- Kaikista sukuseuroista sukukirja tai julkaisu on 15 %:lla  

 - Suomen sukututkimusseuran kirjastossa on 180 sukukirjaa  tai monistetta (ei kaikki välttämättä 

lähettäneet)  

 

 Lisäksi voi todeta, että 

- Geneettinen sukututkimus on lähtenyt yleistymään sukuseurojen työkaluna. Meillä se jo vakiintunut. 

- Sukuseurojen verotuskäytännön muuttamisessa sukuseuramme edelläkävijä. 

- Sukuseura toimii aktiivisesti myös mm. perinteisen sukututkimuksen ja seuramatkailun aloilla.  

 

Toimintakaudella 2013-2014 tapahtui paljon.  

Vuonna 2013 seuran 30-vuotisjuhlavuosi, juhlaseminaari, jossa tuloksia eri puolilla Suomea asuvien Piirojen, 

Piiraisten, Piiroisten ja Piirosten geneettisestä sukulaisuudesta syntyi käsite Piira-heimo. 

Vuonna 2014 järjestettiin kauan haaveiltu seuramatka Amerikan yhdysvaltoihin. Runsaan viikon pituiselle 

matkalle Mainen ja New Yorkin seuduille mahtui 50 henkilöä. Retkikunta koki todella lämpimän vastaanoton 

amerikkalaistuneiden sukulaisten seurassa. 

Uraa uurtavaa työtä sukuseurojen verotuskäytännön muuttamiseksi. Sukuseuroilla on ollut pitkä veroton 

historia, mutta viime vuosikymmenellä Verohallinnon ohjeissa tuloverolain tulkintaa kiristettiin. Sukuseuroja 

ei ole pidetty yleishyödyllisinä yhteisöinä, ja ne joutuivat maksamaan veron kaikista nettotuloistaan: kuten 

jäsenmaksuistaan, tuotteittensa myynnistä, talkootyyppisestä työstä jne.  

Prosessi alkoi meillä jo vuonna 2009, kun sukuseuramme sääntöjä muutettiin väljentämällä jäsenyyden 

kriteerejä.  Silti veron vuoden 2012 tulosta, kun sitä ei hyväksytty vuoden 2013 menovaraukseksi.   

- verotuksen oikaisulautakunta  

- Itä-Suomen hallinto-oikeus  



- korkeimpaan hallinto-oikeuteen haussa valituslupa 

  

Sukuseuramme sai tähän prosessiin oivallisen asiantuntijan. Hän on kanslianeuvos, Suomen 

Sukututkimusseuran Juridisen toimikunnan jäsen Kari T. Ahonen Helsingistä. Hän teki mittavan työn 

paperisodassa asiamme puolesta. Hän on lupautunut jatkamaan sitä hamaan viimeiseen oikeusasteeseen 

asti. Sitten on tehty kaikki mitä tehtävissä on muidenkin sukuseurojen ja kattojärjestöjen puolesta.  

 

Tuleva toimintakausi  

Toivon mukaan tulee jatkumaa entisissä merkeissä. Sukututkimus etenee yhä syvemmälle aikaperspektiivissä 

ja laajenee myös horisontaalisesti. Myös sukukirjan uudistetun painoksen tarve tulee ajankohtaiseksi. 

 Seuramatkailua pyritään myös jatkamaan. Tähän asti matkat ovat olleet hyvin suosittuja; lähtijöitä olisi ollut 

enemmän kuin kyytiin mahtui. Yhteyksiä ulkomaille pyritään lisäämään; omaksutaan globaali henki.  

- Jäsenistön toiveet otetaan huomioon. Teille on jaettupalautelomake, jonka pyydämme täyttämään ja 

palauttamaan aulassa olevaan palautelaatikkoon. Kehittäkäämme yhdessä sukuseuran toimintaa! 

Jäsenistöä pyritään kartuttamaan kaikin keinoin ja kiinnittämällä huomio nuoren väen rekrytointiin. Tiedotus 

ja erityisesti sähköinen sellainen on tässä tärkeä keino. 

 Maassamme vaihtui hallitus ja maan asioiden hoitoon uusia painotuksia. Muutoksia ei pidä pelätä 

sukuseurammekaan hallinnossa. Uudistumista ja uutta verta tarvitaan. Se takaa, että sukuseuramme säilyy 

aktiivisten sukuseurojen joukossa ja kärkisijoilla siellä.  

Näillä sanoilla vielä kerran omasta ja koko hallituksen puolesta: Lämpimästi tervetuloa yhteiseen 

juhlaamme!  Tulette kuulemaan todella mielenkiintoisia asioita.  

Juhlassa on kaksi pääteemaa. Toinen on siirtolaisuus, josta puhuu suurlähettiläs Kari Karanko. Saamani 

ennakkotiedon mukaan todella mielenkiintoinen esitys. 

Toinen pääteema on sukututkimus, josta kertoo kunniapuheenjohtaja Jorma Piirainen. Saamani 

ennakkotiedon mukaan jotain aivan uutta ja ihmeellistä on luvassa.  

Viihtykää! 

Welcome all of you to family meeting.  Enjoy yourselves! 

 


