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Parilliset vuodet ovat sukuyhdistyksessämme sukuko-
kousvuosia, ja parittomina olemme julkaisseet suku-
lehden. Kotisivut uudistimme viimeksi vuonna 2015. 
Viestintä on yhdistystoiminnan keskiössä ja sen on 
mukauduttava ajan vaatimuksiin. Ikääntyneempi väki 
pitää perinteisestä paperimuotoisesta luettavasta. Nuo-
rempi väki taas on ”kotonaan” digitaalimaailmassa. 
Haluamme huomioida molemmat.

Tämä Pirnesposti on aiempia lehtiä hieman suppeampi. 
Sukukirjahanke on vaatinut paljon avainhenkilöiden 
voimavaroja eikä lehdellä ole ollut hetkeen toimittajaa. 
Nyt hallituksemme uusi jäsen Aila Ruoho lupasi ottaa 
asian huolekseen. Kaikki, joiden yhteystiedot meillä 
on, saavat tiedotteen sähköisesti tai kirjeitse.

Tässä Pirnespostissa kerromme Kiteen sukukokoukses-
ta, siellä tehdyistä merkittävistä päätöksistä ja käydyistä 
keskusteluista. Kerromme myös mittavasta sukukirja-
hankkeesta, siitä mitä hankkeen onnistunut toteutumi-
nen edellyttää hankeryhmältä ja miten te yhteisöömme 
kuuluvat voitte edesauttaa sen onnistumista.

Muutama Pirnespirpanakin saa kuvallisen esittelyn, ja 
kerromme ketkä suvun senioreista täyttävät kunniak-
kaita ”pyöreitä” vuosia. Yksi tarinakin mahtui mukaan. 
Muistutamme myös yhteisöön kuulumisen velvoitteis-
ta.

Rakennetaan yhdessä entistä elämyksellisempää suku-
viestintää.  

Olkoon tämä itsenäisyytemme juhlavuosi mieliin jäävä 
myös sukuyhteisössämme!

     Unto Pirnes

Toimitus ja taitto: Pirnekset ry

Puheenjohtajan tervehdys
Unto Pirnes
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Kunniakirjan ja kukkien kera.
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Suomen lippu ja sukuviirimme salossaan.
Kuva: Eeva Hasunen



Pirnes-nimen ja suvun jäljillä -kirjan julkistamistilai-
suuteen Lahteen kesällä 2006 oli kokoontunut noin 
120 Karjalan Pirneksiin kuuluvaa ihmistä. Kokouk-
sessa tehtiin päätös Karjalan Pirnekset -sukuyhdistyk-
sen perustamisesta. 

Ajan myötä yhdistykseen on liittynyt yhä 
useampia ns. Haapaveden Pirneksiin kuuluvia. Pää-
tettiin käynnistää kaikkia maamme Pirnes-sukukun-
tia koskeva yhteinen sukukirjahanke. Oli tarkoituk-
senmukaista yhdistää voimavarat, ja niinpä hallitus 
päätti esittää Kiteellä 18.6.2016 pidettävälle sukuko-
koukselle sukuyhdistyksen nimen muutosta ja teke-
mään tarvittavat sääntömuutokset.

Sukukokous pidettiin Kiteen sivistys- ja kult-
tuurikeskus Ilmarisessa. Paikalla oli 40 sukuaktiivia 
sekä Karjalan että Haapaveden sukukunnista.
Syntyi päätös yhdistyksen nimen muuttamisesta Pir-
nekset ry:ksi. Myös sääntömuutosehdotus hyväksyt-
tiin. Päätökset vahvistettiin vielä erillisessä kokouk-
sessa.

Maittavan karjalaisaterian ja keskinäisen tu-
tustumisen jälkeen oli vapaamuotoisemman ohjel-
man aika. Sen aloitti Martta Rajalan o.s. Gröhn kaunis 
runo ”Äidin muistolle”. Ketään unohtamatta mai-
nittakoon kiteeläisten Kesäsoittajien Sara Kurkolan 
ja Anniina Luukkaisen esitykset, yhteisesitys Tuula 
Haapsaaren kanssa sekä yhteisesti lauletut Karjalan ja 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntalaulut.

Illalla tehtiin elämykselliseen rajaretki. Saim-
me kuulla historiakuvauksia ja tarinoita mm. Pikku-
vihan muistomerkistä, Pajarinmäestä, Kiteenlahden 
kylästä (kylä, jossa pj:n lähipiiriä on asunut useiden 
sukupolvien ajan), jatkosodan alkutaisteluiden muis-
tomerkeistä Korkeakankaassa ja Mustalammen tie-
haarassa, Kangaskylästä, jne. Pisteenä ”iin päälle” oli 
pääsy rajamerkeille ja mahdollisuus kuulla rajamies-
ten työstä, joka tuntui kiinnostavan erityisesti suvun 
naisia! Rajavartiolaitos ansaitsee kiitoksemme. 

Merkittävä sukukokous Kiteellä
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Kesäsoittajat Sara Kurkola ja Tuula Haapsaari laulavat Anniina Luukkaisen säestyksellä.
Kuva: Eeva Hasunen



Pirnekset ry:n hallitus 2016-2017
Yhdistyksen puheenjohtaja
Unto Pirnes (Ka), Valajanraitti 2 F, 18100 Heinola, 
Puh 0400 249 827, s-posti unto.pirnes@kolumbus.fi (Tutkimustiimi)

Yhdistyksen varapuheenjohtaja 
Matti Pirnes (Hv), Aurinkotuulenkatu 5 B 35, 00990 Helsinki, 
Puh. 040 546 6842, s-posti pirnesmatti@gmail.com (Tutkimustiimi)

Jäsenet:
Eeva Hasunen, (Ka), Orvokkikuja 4A11, 01300 Vantaa
Puh. 040 5393323, s-posti eeva.hasunen@welho.com (Tutkimustiimi)

Irma Hynynen, (Ka), Ketuntie 1, 19700 Sysmä
Puh. 0400 212 666, s-posti irmhyn@gmail.com (Ohjelmatiimi)

Ulla-Maija Jaakonaho, (Hv), Rykmentinkatu 18 as 10, 15700 Lahti
Puh. 040 530 4514, s-posti ulla-maija.jaakonaho@novart.fi (Ohjelmatiimi)

Pirjo Kettunen, (Ka), Soratie 4 F 8, 15550 Nastola
Puh. 045 6781201, s-posti veikko_pirjo@outlook.com (Ohjelmatiimi)

Pentti Pirnes, (Ka), Norkkokuja 3, 42700 Keuruu
Puh. 044 575 8031 s-posti pentti.pirnes@luukku.com (Tutkimustiimi)

Lauri Pirnes (Hv), Kangastie 13, 95200 Simo
Puh. 040 539 8923, s-posti lauri.pirnes@storaenso.com (Tutkimustiimi)

Teppo Pirnes, (Hv), Järvikyläntie 191, 85500 Nivala
puh. 044 769 2473, s-posti teppo@pirnes.net (Ohjelmatiimi)

Ari Ratinen (Ka), Mustanmännistöntie 74, 05820, Hyvinkää
Puh. 040 514 7618, s-posti ari.ratinen@gmail.com, (Tiedotustiimi)

Aila Ruoho (Hv), Luntilankuja 2, 08500 Lohja
Puh. 044 038 3535, s-posti aila.ruoho@dnainternet.net (Tiedotustiimi)

Kyösti Råman (Hv), Mieluskyläntie 1155, Mieluskylä
Puh. 0440 281 621, s-posti kyosti.d.raman@gmail.fi (Ohjelmatiimi)

Erityistehtävät:
(osallistuvat hallituksen kokouksiin)
Arja Norris (taloudenhoitaja) (Ka), Teriojantie 12 B, 04400 Järvenpää
Puh. 050 377 7365. s-posti arja.norris@saunalahti.fi

Yhdistyksen sihteeri, toistaiseksi avoin

Yhdistyksen puheenjohtaja on kymmenen vuotta tehtävää hoidettuaan 
ikä- ja terveyssyistä siirtämässä viestikapulan uudelle vetäjälle. 
Ilmoittakaa kiinnostuksestanne tai tehkää ehdotuksia.
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Ote säännöistä
1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen uusi nimi on Pirnekset 
ry ja kotipaikka Heinola. 

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot
Sukuyhdistyksen tarkoituksena on 
selvittää Haapavetisestä Laukka -su-
vusta polveutuvien Karjalan ja Haa-
paveden Pirnes-sukujen vaiheita ja 
historiaa, vaalia näiden sukukuntien 
perinteitä ja edistää yhteenkuulu-
vuuden tunnetta sukukuntien sisällä 
ja välillä sekä tehdä sukuyhdistys- ja 
sukututkimustyötä tunnetuksi. 
Karjalan Pirnekset polveutuvat lau-
tamies Matti Matinpoika Laukas-
ta (1664) ja Haapaveden Pirnekset 
Matti Pekanpoika Laukasta, m. Kar-
vonen (1680)

3 § Jäsenet
Sukuyhdistyksen varsinaiseksi jäse-
neksi voidaan hyväksyä Pekka Ma-
tinpoika Pirneksestä, e. Pirneskoski, 
e. Laukka (1700) ja Juho Matinpoi-
ka Pirneksestä, e. Karvonen (1720) 
ja Aapeli Pirneksestä (1816) pol-
veutuva henkilö, joka isän tai äidin 
puolelta on sukuun kuuluva tai joka 
avio- tai avoliiton tai adoption kaut-
ta on siihen liittynyt. 
Sukuyhdistyksen jäseneksi voidaan 
myös hyväksyä kuka tahansa henki-
lö, joka on kiinnostunut tästä suku-
yhdistyksestä sekä haluaa osallistua 
sen toimintaan ja tukea sitä.

Kokous vahvisti myös uuden halli-
tuksen kokoonpanon. Siihen kuuluu 
tasapuolinen edustus eri sukukun-
nista.

Sukuseuran kotisivut löytyvät edel-
leen osoitteesta 
www.karjalanpirnekset.net. 
Niitä päivitetään kirjahankkeen 
valmistuttua.



Tavoitteemme on, että sukukirja Pirnekset, Jännit-
tävä matka Pirnes-sukupuiden juurille ja oksistoon 
valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä. Tätä 
lukiessanne aineisto on menossa taittoon. 

Kirjasta tulee kaksiosainen (peruskirja ja 
erillinen sukutiedosto). Kirjan hinnaksi tulee tämän 
hetken arvion mukaan 75–80 euroa + mahdollinen 
toimitusmaksu. Hinta voi laskea, jos ja kun saamme 
lisää tilauksia ja löydämme edullisen painotalon.

Ennakkotilauksia on tähän mennessä noin 
250. Ennakkovarausmaksun on maksanut tähän 
mennessä varaajista alle 100 henkilöä. Nyt on erit-
täin tärkeää, että varmistat osaltasi kirjan saannin 
maksamalla varausmaksun 30 euroa yhdistyksemme 
tilille FI33 1745 3000 0338 96. 

Laita viestikenttään merkintä ”Sukukirjan 
ennakkomaksu” ja sukukuntasi tunnus KtP (Keski-
talo Pirnekset), AP Aapelin jälkeläiset tai KP (Kar-
jalan Pirnekset). Vaihtoehtoisesti voit varmistaa pu-
heenjohtajalta, että tilauksesi on huomioitu.

Jos et ole tehnyt vielä tilausta aiemmin ja ha-
luat nyt tilata kirjan, ilmoita siitä mahdollisimman 
pian puheenjohtaja Unto Pirnekselle puh. 0400 249 
827 tai sähköpostitse unto.pirnes@gmail.com.

Sijoitus kannattaa - kirjasta tulee laadukas.

Saatetaan sukukirjahanke kunnialla päätökseen
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Jäsenmaksun maksaminen ja jäseneksi 
liittyminen

Jäsenmäärän kehitys ei ole ollut aivan toivottu, ot-
taen huomioon toimintamme (sukutapahtumat, Pir-
nesposti, kotisivut). Avaintoimijat ovat tehneet työtä 
talkooperiaatteella. Yhdistys ei verotuksellisista syis-
tä voi maksaa palkkioita. 

Ehkä osin näistä syistä emme ole löytäneet 
henkilöä, joka ottaisi sihteerin tehtävät vastuulleen. 
Olisi kohtuullista, että voisimme maksaa edes kulu-
korvauksia. Siksi toivomme uusia maksavia jäseniä 
ja maksusuorituksia niiltä, joilta se on unohtunut. 

Liittymismaksu on 5 euroa ja vuotuinen jä-
senmaksu 10 euroa per perhekunta (samassa talou-
dessa asuvat). 

Turvaathan osaltasi toimintamme jatkumisen vi-
reänä suorittamalla maksun yhdistyksemme tilille 
FI33 1745 3000 0338 96 mahdollisimman pian, 
viimeistään 20.5.2017.

Kirjaa viestikenttään jäsenmaksu sekä uusien jäsen-
ten kohdalla myös liittymismaksu ja jäsenten nimet. 



Pirnespirpanoita
Sukukuntiin on syntynyt parin viime vuoden aikana runsaasi pieniä pirpanoita. Pirpana muuten on Nivalassa 
käytetty nimitys Pirneksen lapsista! 

Kuvia vuosina 2016 – 2017 syntyneistä
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Senioreita, jotka täyttävät ”pyöreitä”
85 v.
Salme Laitinen, o.s. Pirnes (Hv), 15.7 Järvenpää
80 v.
Aarno Pirnes (Ka), 26.1 Joensuu 
Keijo Sihvonen (Ka), 17.3 Helsinki
Aino Johnsson, o.s. Pirnes (Hv) 22.10 Ruotsi 
75 v.
Lauri A Pirnes (Hv), 7.4 Oulu  
Irma Hynynen (Ka), 2.5 Sysmä
Sirkka Kallio (Ka), 15.5 Joensuu 
Esko Pirnes (Hv), 6.7 Kempele
70 v.
Marjatta Ovaska (Ka), 1.3 Imatra  
Jussi Nenonen (Ka), 12.7 Joensuu
Jorma Haapsaari (Ka), 14.7 Nastola  
Mirja Vanhanen (Ka), 7.9 Vihti
Leila Ruohoranta (Ka), 4.11 Mäntyharju 
Saara Gröhn (Hv) 7.11 Helsinki

Alessia Eela Adele Kumpulainen
s. 6.1.2016, vanhemmat Tomi Kumpulai-
nen ja Marika Rantala Lahdesta

Samuli Martti Pirnes
s. 14.1.2016, vanhemmat Timo Pirnes ja
Elina Palviainen Espoosta

Eero Wilhelm Jaakko Pirnes
s. 24.8.2015 Turussa. Vanhemmat Tommi Pirnes ja
Annika Ihanamäki.



Pois nukkuneita
Matti Juhani Pirnes (Hv), 12.1.2016 Oulu  Sirpa Holappa (Hv), 14.3.2016 Oulu 
Heikki Antero Pirnes (Hv), 11.2.2017 Kiviniemi Toivo Gröhn (Ka), 13.3.2017 Hyvinkää

”Äidin muistolle”
Martta Rajalan Kiteen sukutapaamisessa lausuma runo

Sun muistot rakas äitini 

mun säilyy aatoksissani

niin valoisana, puhtaana,

niin kauniina ja kirkkaana.

Muistan hoivas hellimmän,

ja rakkautes suurimman.

Sen äiti antoi lapselleen,

ja vielä lapsenlapselleen.

Ei niille löydy vertaistaan.

Ei ole mitään kaltaistaan,

kuin ompi äidin rakkaus,

ja isän esirukous.

Lapsuuskodin kannustus

on elämäni rikkaus.

Se auttaa ajan vaaroissa,

ja lohtua tuo murheessa.

Jos kylmä ompi maailma,

tai nautin elon onnesta.

Mä muistan lapsuuskotini,

ja oman rakkaan äitini.

Äitini Anna Lyydia Gröhn 
o.s. Pirnes, lepää Levon 
hautausmaalla Lahdessa.

Nyt muistoasi siunaten

sun saatoin haudan lepohon.

Vaan tiedän, sinun henkesi

on luona rakkaan Herrasi
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Maitopavossa
Tarina Haapaveden Alakylän murteella. Kirjoittaja on Ruotsissa asuva Aina Pakola.

Minoon meijän kaneksista toiseksi vanahin. Ollessani 
nuin kolomen tai nelijän vuojen ikäinen, minut vie-
tiin mummun ja papan tykö Lähekankaalle pariksi 
viikoksi maitopakkoo. Meillä kotona oli vain kaksi le-
hemmää ja niistäki toinee oli ummessa. Yhestä lehe-
mästä sai maitua nii vähä, että seei riittäny kaikille. Ku 
lehemä poiki nii sitte oli taasmaitua enemPyhkkeet ja 
oikiat lakanat kujottii mummun kasvattamista leikat-
tuista kutteista. pi.

Minut, joka en ikävöiny, viettii mummullaan, 
vähimmän maijon ajaksi. Monena vuotena olin sielä, 
joskus jopa kuukauenki kerralla. Sielä sa juua tissi-
lämmintä maitua sokeripalan kans niin paljo ku halu-
si. Vieläki maistuu suussa, ku ajattellee sitä lämmintä 
maitua, tai ku näkkee semmosen keltasen, josta join 
sitä.

Oli kai siellä lähekankaalla omastaki takkaa 
monta suuta syötettävänä. Isolla kattilalla sielä piti 
pottuja keittää. Olihaa sielä papan tätiki, kolome vii-
mestä elinvuottaan vanhennettavana.

Monet on muistotminulla sieltä maitopavossa 
oloajalta. Iltasin rukki hyrisi takan eessä, keherääjä 
vain vaihtui. Kaikki tytöt osasivat keherätä ja karta-

ta. Pellavien keheruu oli pääasiassa naisten puuhhaa. 
Kangaspuita paukutettiin kans sukupuoleen kahto-
mata. Kotona kujottiin nukkelit, joita käytettii laka-
noije sijasta. Ne kujottii vaalleista vanahoista vaatteis-
ta leikatuista kutteista. 

Ratio toimi latattavalla akulla. Virran säästä-
miseksi kuunnelttii vain se mikä oli tärkiää. Muistan 
kun kuuntelivat Gortinan olympialaisia 1956. Piti olla 
hilijaaku kusi sukassa. 

Yks tapahtuma on jääny miellee ku ist tytöt 
ompelivat tissiliivejä vanahoista kankkaan palasis-
ta. Kyllä siinä oli sovittamista, ku kuppeista ei millää 
meinannu millään tulla sopivan kokosia. Pojat kiusas, 
että toinee on isompi kui toinen, ja toinee on alempa-
na ku toinen.

Ussein käyttii iltakylässä minun kotona. Po-
jista joku valijasti hevosen kirkkoreen etteen. Reessä 
oli heiniä pohojalla, niijen päällä hirven talija, jon-
ka päällä istuttii. Peittona oli välly, jonka alapuoli oli 
lamppaan talijaa. Siinä oli mummun ja papan keskellä 
lämmin istua, aisakello soi, taivasoli tähessä ja koi-
vunrungot luokalla lumen painamina. Siinä oli tun-
nelmaa.

Yhdistyksemme arvot
Kiteen sukukokouksessa keskusteltiin yhdistyksen arvoista. Hallitus tiivisti arvot seuraaviin neljään:

1. Erilaisuuden hyväksyminen ja kunnioitus
2. Avoin vuorovaikutus, yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuus
3. Siirretään viestikapula tuleville polville
4. Jätetään jälkipolville arvokas perintö

Toimitaanhan jokainen näiden periaatteiden mukaisesti.

Yhteisöllisin terveisin! 

Unto Pirnes
Hallituksen puheenjohtaja

Valajanraitti 2F, 18100 Heinola
puh. 0400 249 827

s-posti unto.pirnes@gmail.com
tai unto.pirnes@kolumbus.fi 

Arja Norris
Talousvastaava 

Teriojantie 12 B, 04400 Järvenpää
puh. 050 377 7365
s-posti arja.norris@saunalahti.fi 

Aila Ruoho



Vuoden 2018 sukukokouksen järjestelyvastuu on ensisijai-
sesti Haapaveden sukukunnilla. Kokous pidettäneen 

Oulussa. Ohjelmaehdotukset ovat tervetulleita. 

Ottakaa yhteyttä suunnitteluryhmään: 
Matti Pirnes, puh. 040 546 6842, s-posti 

pirnesmatti@gmail.com tai Teppo Pirnes, 
puh. 044 769 2473, s-posti teppo@pirnes.net

Muistolaatta Kuivalaisen kukkulan 
taistelun muistomerkillä Kiteellä

Kuva: Eeva Hasunen


