Sukuseuran 30-vuotisjuhlat 6.-7.7.2013 Kuhmossa
Julallisuudet käynnistyivät lauantaiaamuna juhlaseminaarilla. Siinä sukuseuran varapuheenjohtaja Jorma
Piirainen esitteli DNA-testausta ja analysoi tuloksia. Seminaarissa saatiin ainutlaatuista uutta tietoa
sukumme alkujuurista DNA-tutkimuksen avulla. Seminaari huipentumana oli tulos, että mitä suurimalla
todennäköisyydellä Piirat, Piiraiset, Piiroisen ja Piiroset ovat Suomessa lähtöisin Lounais-Suomesta, jonne
he ovat siirtyneet Puola, Latvian ja Liettuan alueelta. Tulokset perustuvat DNA-testaukseen, mikä oli yksi
laajimmista sukuseurojen teettämistä tutkimuksista Suomessa.
Seminaarissa kuultiin myös sukututkija Sari Heimosen äänitetty esitys Piira Y DNAn yleisistä lähtökohdista ja
testien tuloksia. Terho Piironen kertoi Heinäveden sukuhaaran vaiheista ja Kännisten suvun kytkeytymisestä
Piira-sukukuntaan.
Sukukokouksessa valittiin sukuseuran puheenjohtajaksi kaudelle 2013-2014 Pekka Piironen
(Kuopio/Nurmes). Hallitukseen valittiin Jaakko Kampman (Kuhmo), Antero Piirainen (Sotkamo), Timo
Piirainen (Autti), Martti Piironen (Joensuu) Risto Piironen (Nurmes) ja Anja Pulkkinen (Kuhmo). Varajäseniksi
valittiin Juha Kampman (Kuhmo), Liisa Leppihalme (Nummela) ja Terho Piironen (Vantaa).
Kokous hyväksyi sääntömuutoksen, joka mahdollistaa kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenien nimeämisen
erityisen ansioituneille henkilöille. Tämän jälkeen kokous hyväksyi kunniapuheenjohtajan nimen ja arvon
pitkäaikaiselle puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle Jorma Piiraiselle. Hänen erityisansioina olivat
sukukirjan toimitus ja sukututkimus. Kunniajäsenyys myönnettiin sukututkimuksen pioneereille ja
sukuseuran perustajajäsenille Kirsti Peuramolle ja Marjatta Liinaharjalle. Samoin sukuseuran ensimmäinen
puheenjohtaja (1983-86), Valdemar Piirainen sekä sukuseuran rahastonhoitaja ja sukukirjan toinen tekijä
Tuula Piirainen, saivat kunniajäsenyyden.
30-vuotisjuhla alkoi kukkalaitteen laskulla Kuhmon sankarihaudoilla. Kaikilla oli mahdollisuus osallistua
jumalanpalvelukseen Kuhmon kirkossa, jossa saarnasi pastoriksi valmistuva Riikka Pääkkönen o.s. Piirainen.
Kirkkokahvien ja vastaanottoseremonioiden jälkeen juhlat alkoivat Kuhmo-talossa.
Puheenjohtaja Pekka Piironen totesi avauspuheessaan, että sukuseuralla on viime vuosina ollut ”kova
vauhti”. Sukukirja on valmistunut, sukututkimusta on syvennetty uusien tekniikoiden avulla ja
seuramatkatoimintaa on käynnistetty.
Esimerkiksi vuoden 2014 kesäkuussa on tarkoitus järjestää seuramatka Yhdysvaltoihin. Reittisuunnitelmana
on Reykjavik – Boston – New York. Matkasta annetaan tarkempaa tietoa seuraavassa jäsenkirjeessä.
Piironen esitteli myös sukuseuran 30-vuotishistoriikin. Sukuseuran perustamisessa olivat aktiivisia
pääkaupunkiseudulle muuttaneet henkilöt. 30-vuotiskauden loppupuolella toiminnallinen aktiivisuus
kuitenkin kasvoi paikallisin voimin. Erityisesti viimeisimpien toimintakausien aikana on tapahtunut paljon.
Sukuseuran varapuheenjohtaja Jorma Piirainen esitteli tiivistelmän edellisen päivän juhlaseminaarin
esityksistä. Hän osoitti, että Piira-heimo on todella olemassa, ja sen alkujuurien jatkotutkimus on edelleen
tarpeellista. Jorma Piirainen esitteli myös suvun vaakunaan tehdyt heraldiset täydennykset ja niiden
symboliikan.
Juhlassa esiteltiin sukukokouksen nimeämät kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet. Lisäksi muille
ansioituneille jäsenille jaettiin seuran pöytäviirejä. Sellaisen sai Dale Piirainen ja Robert Fayko molemmat
Yhdysvalloista, Tenho Piirainen Kajaanista, Antero Piirainen Sotkamosta, Jaakko Kampman Kuhmosta, Olavi
Piironen Turusta ja Juho Piirainen Turusta.

Juhlassa esiintyi vuoden 1988 tangokuningas Kari Piironen säestäjänään sotkamolainen Kopsu-orkesteri.
Kuvakavalkadi sukuseuran 30-vuotisjuhlista on Galleriassa.
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