
Tärkeää sukutietoa, ota talteen ja toimi!

1. Sukukokous Kiteellä 18.6.2016 teemalla: Tärkeitä päätöksiä ja rajaelämyksiä

Karjalan Pirnekset sukuyhdistyksen varsinainen sukukokous pidetään lauantaina 18.6.2016 Sivistys- ja 
kulttuurikeskus Ilmarisessa, ravintola Kipakan tiloissa. Osoite on Koulukatu 3 Kitee.
Kyseessä on juhlakokous, sillä päätös sukuyhdistyksen perustamisesta tehtiin suvun ensimmäisessä 
yhteistapaamisessa Lahdessa v. 2006. 

Tässä kokouksessa tehdään yhdistyksen tulevaisuuden kannalta tärkeitä päätöksiä. Hallitus ehdottaa 
yhdistyksen nimen muuttamista Pirnekset ry:ksi ja sen edellyttämiä sääntömuutoksia. Siksi on erittäin 
tärkeätä, että paikalla on runsaasti sekä Karjalan- että Haapaveden Pirnes -sukukuntiin kuuluvia. Yhdessä 
olemme toimintakykyisempiä. Yhteiset juuremme yhdistävät.

Varsinaisen sukukokouksen ohjelma

11.00 alkaen  Saapuminen kokouspaikalle ja tulokahvi   
11.50   Sukuviirin nosto salkoon    

 Tervetulotoivotus    
12.00  Karjalan Pirnekset ry:n varsinainen sukukokous 

  * sääntöjen määrittämät asiat
  * yhdistyksen nimen ja sääntöjen muutos; päättäminen

13.00  Lounas     
14.00  Yhdistyksen nimen- ja sääntömuutoksen vahvistaminen  

 Keskustelua yhdistyksen arvoista 
14.30  Tanssiesitys (Katarina ja Erica), Musiikkia, lauluesityksiä, 
   yhteislaulua (Kesäsoittajat, kiteeläinen yhtye)

 Päätteeksi arpajaiset     
n. klo 16 Tilaisuus päättyy     
   
Sukukokouspäivän iltaohjelma klo 18.00 – n. 20.30

Kiertoajelu valtakunnan rajalle/rajamerkeille (Kiteenlahti, 
Korkeakangas, Lahdenkylä, Valkeavaara, Kitee). Matka 
tehdään rajavartiolaitoksen luvalla, heidän ja eläkkeellä 
olevan kiteeläisen rajavartijan opastuksella. Matkalla 
tutustutaan muutamaan Kiteen historian kannalta 
kiinnostavaan kohteeseen sekä muutamien suvun jäsenten 
lapsuuden maisemiin.
Matka tehdään Tilausliikenne Karhun bussilla. 

Kuva: Hatunvaaralta rajan tuolle puolen.

Pirnesposti 1/2016   



Hinnat

Sukukokouksen tarjoilut (tulokahvi, karjalainen pitopöytä, jälkiruoka sisältäen kahvin ja täytekakun) 
maksavat, 29,70 euroa/henkilö, lapset 4-12 vuotiaat 14 euroa, alle 4 vuotiaat ilmaiseksi Ilmoita ravintolalle 
erikoisruokavaliosta ennakkoon. Tuija Hurskainen, puh. 040 1(05) 2010

Kiertoajelun hinta on n. 300 euroa. Jos osallistujia on esim. 30, on kustannus 10 euroa/henkilö

llmoittautuminen

Sukukokoukseen ja illan ”rajaretkelle” on ilmoittauduttava viimeistään lauantaina 28.5.2016 
puheenjohtajalle. Liikennöitsijää ajatellen on eduksi, että retkelle lähtijöiden määrä on tiedossa 
mahdollisimman ajoissa.

Arpajaiset onnistuvat ahkerien arpajaisvoittojen tekijöiden (naisten ja miesten) toimesta. ”Duunaattehan” 
neuleita, koriste-esineitä, lintupönttöjä, lintulautoja, yms.!

Karttakuva, Kiteetä ennen kuntaliitosta ja rajantakaisesta aluetta.

2. Retki rajan taakse Ruskealaan sunnuntaina 19.6.2016

Sunnuntaina on mahdollisuus osallistua rajan taakse Karjalan Pirnesten asuinpaikoille Matkaselkään ja 
Kaalamolle tehtävälle retkelle. Matkalla käydään myös Ruskealan Vuoripuistossa, Herran kukkarossa ja 
Kirkkolahden lomakylässä Jänisjärven rannassa. Matkalle lähtijät, kertokaa toiveistanne! Matka toteutuu, 
jos osanottajia on riittävästi ja rajavyöhykeluvan sekä ryhmäviisumin edellyttämät asiakirjat saadaan ajoissa 
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matkan järjestäjälle ja ne tulevat Venäjän viranomaisten taholta hyväksytyksi. Yllätyksiin on syytä varautua.
Liikennöitsijä Karhu toimii matkan järjestäjänä ja retki tehdään yhtiön bussilla. Lähtö Kiteen Hovin pihasta 
klo 8. Palaamme Kiteelle n. klo 17

Matkalle tarvitaan rajavyöhykelupa ja ryhmäviisumi. Rajalupa-anomus on jätettävä rajaviranomaisille 
2 kk. ennen matkaa, jolloin matkalle lähtijöiden on oltava tiedossa. Sitova ilmoittautuminen Väinö 
(Väiski) Pirnekselle Vemmelkuja 4, 00750 Helsinki, puh. 050 538 1765, sp. vaino.pirnes@kolumbus.fi 15.4.2016 
mennessä. Väiski toimii yhteyshenkilönä matkanjärjestäjään. 

Kun matkalle lähtijät ovat selvillä, on seuraava vaihe ryhmäviisumin hakeminen. Sitä varten tarvitaan 
jokaisesta lähtijästä selkeä valokopio passin henkilötietoaukeamasta tulostettuna keskelle A4 paperia., yksi 
virallinen passikuva ja matkustajavakuutus. Lähetämme jokaiselle matkalle ilmoittautuvalle vielä tarkat 
ohjeet. Matkalla on ehdottomasti oltava passi mukana. Matkustusasiakirjoja koskevissa asioissa voit 
ottaa yhteyttä Liisa Karhuun, puh. 050 536 6966, sp. ekarhuky@dlc.fi 
  
Retki rajan taakse maksaa 16 paikkaisella bussilla 450 euroa ja 28 paikkaisella bussilla 500 euroa. 
Tavoitteena on vähintään 15, mieluusti 28 henkilöä. Ryhmäviisumin hinta on 70 euroa/henkilö sekä 25 euron 
käsittelymaksu ryhmältä.

Niille, jotka eivät lähde sunnuntaina rajan taakse, on tarjolla mahdollisuus käyntiin Kiteen kauniissa 
kivikirkossa, sankarihaudoilla jne. sekä tutustua Kiteen matkailukohteisiin.

Majoittumismahdollisuuksia Kiteellä on runsaasti. Lähinnä kokouspaikkaa (vieressä) on Hotelli Kiteen 
Hovi, Hovintie 2, puh. 040 171 5110. Muita Hotelli Pajarinhovi, Pajarinniementie 1, puh. 020 742 5770 ja 
Karjalan Helmi, Hovintie 2 Suorlahti, puh. 040 047 5404. 

3. Edistät sukututkimus- ja kirjahankkeen toteutumista toimittamalla puuttuvia 
tietoja, valokuvia ja tarinoita

Pirnes – sukuja koskeva tutkimushanke etenee. Henkilö- ja perhetietoja puuttuu jonkin verran. Puutteet 
koskevat lähinnä nuorimpia sukupolvia. Huolehdithan henkilökohtaisesti ja yhdessä lähipiirisi kanssa, 
että saamamme omat ja lähipiirinne tiedot ovat ajan tasalla. Ilmoitathan mahdollisista viimeaikaisista 
muutoksista (syntymät, avioliitot, poisnukkumiset jne.). Keskitalo Pirnesten sukutiedostoa kokoaa Jari 
Laukka, puh. 040 754 8258, sp. jallu.laukka@kotinet.com . Karjalan Pirnesten ja Aapeli Pirneksen jälkeläisten 
sukutiedostoa kokoaa Unto Pirnes, Valajanraitti 2F 18100 Heinola, puh. 0400 249 827, sp. unto.pirnes@
kolumbus.fi 

Nyt keräämme myös perhe- ja henkilövalokuvia sekä henkilötarinoita. Tavoitteena on, että sukuhaarat ovat 
kattavasti edustettuna. Painopiste on luonnollisesti vanhemmissa polvissa. Toivomme, että lähetätte kuvat 
sähköpostin liitteenä (mielellään alkuperäisessä koossa ja skannatessa resoluutio 300 pikseliä). Voitte jättää 
muun käsittelyn tehtäväksemme. Älkää kuitenkaan unohtako kuvatekstejä, jotta kuvien henkilöt tulevat 
tunnistetuiksi. Jos lähetätte kuvat kirjeessä, muistakaa ilmoittaa palautusosoite. Muistakaa myös ilmoittaa 
mihin kolmesta sukukunnasta kuulutte.

Valokuvat pyydämme toimittamaan Eeva Hasuselle, Orvokkikuja 4 A 11, 01300 Vantaa, sp. eeva.hasunen@
welho.com 
Tarinat voitte ne, jotka kuulutte Haapaveden Keskitalo Pirnesten sukukuntaan toimittaa Matti Pirnekselle, 
Aurinkotuulenkatu 5 B 35, 00990 Helsinki, sp. pirnesmatti@gmail.com tai Väinö Pirnekselle, Vemmelkuja 4, 
00750 Helsinki, sp. vaino.pirnes@kolumbus.fi sekä Karjalan Pirneksiin kuuluvat ja Aapeli Pirneksen jälkeläiset 
Unto Pirnekselle. 
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Sukujulkaisu muodostuu eri sukukunnille yhteisestä peruskirjasta jonka pääasiallinen sisältö on:
1. Lukijalle
2. Maamme historian merkittävät tapahtumat (sukutarinan kehys)
3. Pirnesten juuret Laukka suvussa
4. Haapaveden Pirnesten tarina (Keskitalo Pirnekset ja Aapeli Pirneksen jälkeläiset)
5. Karjalan Pirnesten tarina
6. Pirnes ja Laukka nimien esiintyminen ja merkityssisältö
7. Sukuyhteisöllisyys

sekä sukukuntakohtaisista erilliskirjoista, jotka rakentuvat sukutiedostosta (perhetauluista, kuvista ja 
henkilötarinoista). 
On myös mahdollista, että päädytään yhteen perus- ja erillisosat sisältävään ”jättikirjaan”.

Perinteinen kirja on mielipidekyselymme mukaan halutumpi kuin sähköinen, vaikkakin hieman kalliimpi 
vaihtoehto. Kustannuksista painotyön osuus on yli puolet. Loput muodostuvat tutkimus, asiakirjojen 
lunastus, kirjoitus, taitto, kuvankäsittely, posti yms. kuluista. Työajasta tutkijat eivät veloita, mutta 
kulukorvauksia kyllä.

Mahdollinen tilaajien määrä eri sukukunnista yhteensä lienee n. 300 kpl. Ennakkotilaajia on tässä vaiheessa 
n. 160, joten jotta hanke kannattaisi, tarvitaan vielä paljon lisää. Varmistathan, että olet tilannut tai tilaat 
kirjan. On myös mainio lahja lapsille ja lapsenlapsille!

Hankkeen kustannusarvio on 21.000 euroa. Jos kirjamyynti on vähintään ennakoitu 300 kirjaa, tulee 
perus- ja sukukuntakohtaisen erilliskirjan yhteishinnaksi 70 euroa. Painoksen tulee kuitenkin olla 5 – 10 % 
ennakkotilausmäärää suurempi (lahjoitukset tietyille kirjastoille ja tekijöille, sekä varautuminen myöhempiin 
tarpeisiin). Tutkimustyön ja kirjoittamisen kustannukset ovat erisuuruisia eri sukukuntien kohdalla 
sukukuntien koon vuoksi. Tämä on myös huomioonotettava hinnoittelussa. 

Jotta kirjojen hinta pysyy kohtuullisena, pyrimme säästöihin, mutta laadusta tinkimättä. Mahdollisia 
säästökohteita voisivat olla esim. taittotyön tekijän, oikolukijan, jopa edullisen painajan löytyminen suvun 
piiristä. Ilmoitathan, jos voit auttaa!

Mahdolliset sponsoritulot ja lahjoitukset kirjahankkeeseen pienentäisivät osaltaan kirjan lopullista hintaa.

4. Edistät kirjahankkeen maaliin saamista vahvistamalla ennakkotilauksesi tai 
tekemällä sen ja maksamalla ennakkomaksun

Kirjahanke toteutuu suunnitellusti kun tilaajia on riittävästi. Hankkeen loppuunsaattaminen edellyttää myös 
ennakkomaksujen perintää. Maksu myös vahvistaa jo aiemmin mahdollisesti tekemäsi ennakkotilauksen. 
Ennakkomaksu on 30 euroa ja maksetaan tilille FI33 1745 3000 0338 96. Laita viestikenttään merkintä, 
sukukirjan ennakkomaksu sekä sukukuntasi tunnus KtP (Keskitalo Pirnekset), AP (Aapelin jälkeläiset), 
KP (Karjalan Pirnekset).

Jos Sinulla on kirjahankkeeseen (toteutukseen, ennakkomaksuihin tms.) liittyviä kysymyksiä tai haluat 
auttaa hankkeen toteutumista, ota yhteys Unto Pirnekseen (yhteystiedot alla)

5. Edistät sukuyhdistyksemme toimintaa liittymällä jäseneksi, maksamalla 
jäsenmaksun sekä olemalla aktiivinen ja ideoiva

Jotta laajentuva yhdistyksemme voisi palvella yhteisöämme hyvin, tarvitsemme eri sukukunnista aktiivisia 
toimijoita erilaisiin tehtäviin. Nyt tarvitsemme uuden sihteerin, tehtävää 10 vuotta hoitaneen Marja 
Pirneksen seuraajaksi. Ota yhteyttä puheenjohtajaan! 
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Yhdistyksen tulot muodostuvat pääosin jäsenmaksuista. Pieni osa tuloista on saatu arpajaistuottoina ja 
sukutuotteiden myynnistä. Sukutuotteista pöytäviirejä ei tällä hetkellä ole. Hankimme seuraavan erän 
kun on riittävästi tilaajia. Isännän viirejä on jokunen 8 ja 10 metrin salkoihin. Katso kuvat ja tilausohjeet 
kotisivuiltamme. Uudet sukutuoteideat ovat tervetulleita.

Nyt kun yhdistyksen nykyisen nimen mahdolliset psykologiset rajoitteet poistuvat toivomme, että 
mahdollisimman moni Haapaveden Pirnes-sukuihin kuuluva kokee yhdistyksen omakseen, liittyy 
siihen ja maksaa jäsenmaksunsa. Liittymismaksu on 5 euroa. Jäsenmaksu on 10 euroa/vuosi eli 20 euroa 
vuosilta 2016 ja 2017. Alla on maksulomake (ilman viitenumeroa) uusille jäsenille sekä (viitenumerollinen) 
entisille jäsenille. Maksu on talouskohtainen eli samassa taloudessa asuvat henkilöt pääsevät yhdellä 
maksulla. Toivomme maksujen suorittamista 29.5.2016 mennessä tilille FI33 1745 3000 0338 96

Muistathan kotisivumme. Ne löytyvät osoitteesta: www.karjalanpirnekset.net Anna palautetta ja esitä 
kehittämisajatuksia!

Yhteisöllistä kesää!

Unto Pirnes     Arja Norris
hallituksen puheenjohtaja   varapuheenjohtaja. talousvastaava
Valajanraitti 2 F, 18100 Heinola  Teriojantie 12 B, 04400 Järvenpää
puh. 0400 249 287    puh. 050 377 7365 
sp. unto.pirnes@kolumbus.fi   s         p. arja.norris@saunalahti.fi     
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