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Puheenjohtajan tervehdys 
 

Kesällä 2006 kokoontui yli 120 Karjalan Pirnesten 

sukukuntaan kuuluvaa Lahteen yhteiseen 

sukutapahtumaan. Tilaisuudessa jaetiin sukukirja: 

Pirnekset – nimen ja suvun jäljillä. Tehtiin päätös 

sukuyhdistyksen perustamisesta. Karjalan Pirnekset ry 

rekisteröitiin 2007 ja seuraavana vuonna avattiin omat 

kotisivut.  

 

Vuoden 2008 sukukokous pidettiin Tohmajärvellä 

Jouhkolan hovissa ja tehtiin retki suvun entisille 

asuinpaikoille rajan taakse Matkaselkään. Kesällä 2010 

kokoonnuttiin Vuosaaressa. Tässä vaiheessa oli mukana jo 

useita Haapaveden Pirneksiä. Seuraava sukukokous 2012 

järjestettiinkin Haapavedellä ja tehtiin retki Karjalan 

Pirnesten kantaisän asuinpaikalle Pirnesojan suulla Matkanivassa, Haapaveden 

Pirnestalojen maisemiin sekä sukukuntia yhdistävän Laukkasuvun asuinpaikoille 

Mieluskoskella.  

 

Kesällä 2014 kokoonnuttiin Heinolaan, jossa myös käynnistyi Pirnes-sukukuntien yhteinen 

tutkimus- ja kirjahanke. Vuoden 2016 sukukokouksessa Kiteellä tehtiin päätös yhdistyksen 

nimen muuttamisesta Pirnekset ry:ksi. Yhdistyksen elämänkaarella siirryttiin uuteen 

kehitysvaiheeseen. Kotivivut uudistettiin viime vuoden lopulla.  

 

 



Kesällä 2018 kokoonnumme Ouluun, jossa myös tapahtuu uuden sukukirjan; Pirnekset – 

Jännittävä matka Pirnes-sukupuiden juurille ja oksistoon, julkistaminen. Kokous on 

yhdistyksen tulevaisuuden kannalta merkittävä. Tarvitaan uusia ajatuksia ja uusia 

nuorempia toimijoita. Yhteenkuuluvuus ja sen edistäminen on yhdistyksemme 

perustehtävä.  

 

Minulle lähes viidentoista vuoden aika sukuharrastuksen parissa on antanut paljon. Se on 

myös vaatinut paljon itseltä ja puolisolta. Olemme hallituksessa etsineet uutta 

puheenjohtajaa, vielä löytämättä. Jatkamme toistaiseksi johtotiiminä. Toivottavasti kesän 

sukukokous tuo ratkaisun asiaan.  

 

Kuva pikkumiehestä on otettu n. 77 vuotta sitten!  

 

 
Unto Pirnes  

 

 

Sukukokous Oulussa 30.6.2018 teemalla: Uudenlaiseen 

yhteisöllisyyteen  
 

Varsinaisen sukukokouksen ohjelma:  

11.00  Saapuminen sukukokouspaikalle ja tulokahvi 

12.00  Tervetulotoivotus ja kokouksen avaus 

12.05  Pirnekset ry:n varsinainen sukukokous (sääntöjen määrittämät asiat)  

12.45  Sukukirjan julkistaminen ja lyhyt esittely 

13.00  Lounas, kirjojen lunastus 

14.30  Uuteen yhteisöllisyyteen; Keskustelua yhdistyksemme toiminnan 

tulevaisuuden suunnasta ja toimintamuodoista 

15.00  Sukukuntien jäsenten tuottamaa vapaamuotoista ohjelmaa (musiikkia, laulua, 

tanssia, runoja, sketsejä, muisteluksia tms.). Päätteeksi arpajaiset * 

16.15  Yhteislaulu ja päivätapahtuman päätös. Sovitaan illalla tehtävästä Oulun 

kiertoajelusta. 

17:00  Opastetulla kiertoajelulla on mahdollisuus tutustua Oulun nähtävyyksiin.  

 

 



Pirnekset ry:n sukukokous pidetään Oulussa lauantaina 30.6.2018. Paikka on Scandic Oulu 

Station (ent. Hotelli Cumulus City), Kajaaninkatu 17, 90100 Oulu. Paikan sijainti on 

liikenteellisesti hyvä, rautatieasemalle 300 m ja linja-autoasemalle 400 m. Majoitus- ja 

parkkitilaa runsaasti.  

 

Vapaamuotoinen ohjelma on suvun ihmisten itsensä tuottamaa. Yllätykset ovat terve-

tulleita. Ota kuitenkin etukäteen yhteys meihin vastuuhenkilöihin. Arpajaiset on aina 

kiintoisa ohjelmanumero. Tarvitaan voittoesineitä. Naiset, miehet ja lapset, värkätkääpä 

jotain mukavaa!  

 

Osallistumismaksu on 31 €/henkilö. Se sisältää tulokahvin/teen ja suolaisen kahvileivän 

kokousaulan kahvitorilla sekä kokouslounaan noutopöydästä Huviretki-ravintolassa. Lapset 

(4-14 v.) saavat 50 % alennuksen eli maksu on 15,5 €.  

 

Kokoukseen Ilmoittautuminen (sitova) 31.5.2018 mennessä yhdistyksen varapuheen-

johtaja Matti Pirnekselle, puh. 040 - 546 6842, sp. pirnesmatti@gmail.com Osallistumis-

maksu 31 € on maksettava sitovan ilmoittautumisen yhteydessä tilille  

FI39 2185 1800 0653 86  

 

Erikoisruokavaliotoiveet tulee esittää ilmoittauduttaessa. Myös kiertoajelulle on 

ilmoittauduttava viimeistään 31.5.2018. Osallistumismaksu 10 € / henkilö on maksettava 

ilmoittautumisen yhteydessä em. tilille.  

 

Cumulus-hotelliin on varattu huoneita. Jokainen varaa huoneen itse ja maksaa paikan 

päällä. Huonehinnaksi on sovittu 88 € kahden hengen standard-huoneessa ja 73 € yhden 

hengen huoneessa. Varaus tehdään tunnuksella ”Pirnes”. Myös huonevaraus tulee tehdä 

31.5.2018 mennessä. Cumuluksen puhelin 0200 - 48 131 valikosta 1: yksittäiset 

huonevaraukset.  

 

Majoituksessa lapset lisävuoteella 10 €/vrk. Vanhemman vieressä lapsen majoitus on 

maksuton ja matkasänky ihan pienemmille myös maksuton. Matkasänky on varattava 

etukäteen hotellia varattaessa.  

 

Oulun seudun kartta löytyy mm. Fonectan (https://www.fonecta.fi/kartat/oulu) tai Oulun 

karttapalvelusta: (https://kartta.ouka.fi/).  
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Muita hotellivaihtoehtoja Oulun keskustassa ovat: 

- Best Western Apollo, Asemakatu 31  

- Scandic Oulu, Saaristonkatu 4 

- Lapland Hotel Oulu, Kirkkokatu 3 

- Foreman Apart hotel, Uusikatu 26 

- Original Sokos Hotel Arina, Pakkahuoneenkatu 16 

- Oulu Hotelli Asemakatu 41 

- Radison Blue, Hallituskatu 1 

 

 

Uuden sukukirjan esittely ja lunastaminen 
 

Sukukirja ”Pirnekset – jännittävä matka sukupuiden juurille 

ja oksistoon” on valmistumassa lähes viiden vuoden työn 

tuloksena. Se julkistetaan Oulun sukukokouksessa, mutta 

on lunastettavissa jo aiemmin.  

 

Kirjan postitus on kallista (pakettimaksu 10,90 €). Siksi olisi 

toivottavaa, että mahdollisimman moni noutaisi kirjansa 

Oulun sukukokouksesta. Kirjan voi noutaa, vaikkei 

osallistuisikaan varsinaiseen kokoukseen. Osa kirjoista 

tulee Unto Pirnekselle Heinolaan ja Matti Pirnekselle 

Helsinkiin jaettavaksi ”kädestä käteen”.  

 

Niille tilaajille, joille kumpikaan edellä mainituista 

toimitustavoista ei sovi, kirjapaino toimittaa kirjat 

tarvittaessa postitse. Tätä varten toimitamme painolle 

toimitusosoitteen sekä puhelinnumeronne lähetyksen saapumisilmoitusta varten. Muista 

siis maksaessasi ilmoittaa osoitteesi (erityisesti jos se on muuttunut) ja puhelinnumerosi. 

Tilaajaosoitteistoa pitää yllä taloudenhoitajamme Arja Norris, sp. arja.norris@saunalahti.fi 

tai puh. 050 - 377 7365.  

 

Kirjan lopullinen hinta on 70 €. Vältämme käteisen rahan käsittelyä. Siksi pyydämme, että 

maksat tilaamasi kirjan tai kirjojen hinnan 15.5.2018 mennessä yhdistyksemme tilille  

FI33 1745 3000 0338 96. Merkitse viestikenttään: ”Maksu sukukirjasta”. Kirjan ennakko-

varausmaksun (30 €/kirja) maksaneet maksavat 40 €/kirja ja uudet tilaajat 70 €/kirja. 

Muutamat ovat maksaneet ennakkomaksunsa tuplana, joten heille jää maksettavaa vain 

10 €.  
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Niitä, jotka noutavat maksamansa kirjat Oulussa sukukokouspaikalta osallistumatta itse 

varsinaiseen kokoukseen, palvelemme mieluiten ennen kokouksen alkua klo 11-12.  

 

Kirjasta on otettu 20–30 ylimääräistä kappaletta. Ennakkotilausten määrän varmistuttua 

15.5.2018 voit tilata kirjan ilmoittamalla puheenjohtajalle, sp. unto.pirnes@gmail.com, 

puh. 0400 - 249 827 tai varapuheenjohtajalle Matti Pirnes, sp. pirnesmatti@gmail.com 

puh. 040 - 546 6842. Kirjaa voi ostaa niin kauan kun sitä riittää!  

 

Toivotamme antoisia lukuhetkiä kirjan parissa. Sukukirja tuskin koskaan on täydellinen ja 

tyhjentävä. Kirjassa voi olla puutteita ja virheitä monistakin eri syistä. Tärkeintä on, että 

kirja synnyttää keskustelua, tiedonjanoa ja halun antaa lisätietoa kirjan tekijöille ja 

ylipäätään sukutietoa yhdistyksessä kokoaville. Mahdollisten virheiden oikaisut ja 

tietotäydennykset voidaan tarvittaessa julkaista esim. Pirnespostissa. Näin tieto jalostuu 

yhteiseksi sukupääomaksi. 

 

 

Tietoa yhdistyksemme toiminnasta  
 

Kauden 2016-2017 tapahtumia  
Toiminnan painopiste on ollut sukukirjahankkeen läpiviennissä. Toimintakauden tilinpäätös 

ja toimintasuunnitelma kaudelle 2018-2019 käsitellään Oulun sukukokouksessa.  

 

Kotisivumme uudistuivat viime vuoden lopulla. Sivut ovat aiempaa selkeämmät. Käykääpä 

tutustumassa! Sivujen domain on: www.pirnekset.fi. Lämmin kiitos uudistuksesta Teppo 

Pirnekselle. Mahdolliset parannus- tai täydennysehdotukset voitte osoittaa hänelle. 

 

 

Yhdistyksemme kaipaa osaajia  
Toiminta sukuseurassa on yhteisöllisyyttä tukevaa vapaaehtoistyötä. Jäsenkenttä on 

laajentunut ja toimintamme monipuolistunut. Vastuuhenkilöiden ikääntyessä tarvitsemme 

uutta, ajan haasteisiin vastaavaa osaamista johtotehtäviin, Pirnespostin toimittamiseen ja 

taittoon, jäsenpostitukseen sekä toiminnan tarkastukseen.  

 

Otathan yhteyttä puheenjohtajaan: unto.pirnes@kolumbus.fi, puh. 0400 - 249 827, 

varapuheenjohtajaan: pirnesmatti@gmail.com, puh. 040 - 546 6842 tai  

Lauri Pirnekseen: lauri.pirnes@storaenso.com, puh. 040 - 539 8923. 
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Jäsenmaksujen maksaminen ja jäseneksi liittyminen 
Jäsenmaksut ovat välttämätön edellytys toiminnan ylläpitämiselle ja jatkuvuudelle. 

Jäsenmaksu on talouskohtainen eli vanhemmat ja samassa taloudessa elävät alle 18-

vuotiaat lapset pääsevät samalla maksulla. Jäsenmaksu on kahdelle vuodelle (2018 ja 

2019) yhteensä 20 € (10 € per vuosi). Toivotamme myös uudet jäsenet tervetulleeksi. 

Liittymismaksu on 5 €.  

 

Maksut voi maksaa yhdistyksemme Pirnekset ry:n tilille FI33 1745 3000 0338 96 

mielellään ensi tilassa, mutta viimeistään 31.5. Kirjoita viestikenttään jäsenmaksu sekä 

uusien jäsenten kohdalla myös liittymismaksu sekä jäsenten nimet. Muista kirjata myös 

maksajan osoite (jotta voimme tarkistaa osoitteistomme ajantasaisuuden).  

 

Lisätietoa jäsenehdoista saat tarvittaessa talousvastaavaa Arja Norrikselta,  

puh. 050 - 377 7365, sp. arja.norris@saunalahti.fi.  

 

 

Hyvää kesää toivottaen ja tapaamisiin Oulun sukukokouksessa:  
 

               
Unto Pirnes Matti Pirnes Lauri Pirnes 

Karjalan Pirnekset Keskitalo-Pirnekset Aapeli Pirneksen sukukunta 

 

 

 

 

Ohessa jäsenmaksulomake kaksivuotiskaudelle 2018-2019:  
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Merkkivuosia vuonna 2018 täyttävät mm.  
 

90 vuotta  

- Kyllikki Pirnes 12.11 Vantaalla  

 

85 vuotta  

- Toini Haapasaari, o.s. Pirnes 3.2 Forssassa  

 

80 vuotta  

- Maija-Liisa Sorri, o.s. Pirnes 18.1  

   Lautiosaaressa  

- Anna-Reetta Kurkinen 3.2 Helsingissä  

- Reijo Pirnes 17.5. Oulunsalossa  

- Juhani Pirnes 22.7 Haapavedellä  

- Martta Rajala, 18.8 Jyväskylässä  

- Unto Pirnes, 24.8 Heinolassa  

- Lauri Pirnes 1.9 Vihannissa  

 

 

75 vuotta  

- Anne Backman, o.s. Pirnes, 15.1. Ruotsissa  

- Ritva Merisalo, o.s. Pirnes, 15.4 Ruotsissa  

- Eila Tarkkonen, o.s. Pirnes, 20.5 Kiteellä  

- Jorma Pirnes, 16.12 Heinolassa  

 

70 vuotta  

- Asko Kuoppa, 7.1 Vahdossa  

- Aila Uusimäki, o.s. Pirnes 28.1 Ruotsissa  

- Seppo Gröhn 10.2 Vantaalla  

- Heikki O Pirnes 20.3 Lautiosaaressa  

- Eino Pirnes 28.5 Kiteellä  

- Pentti Nenonen 30.7 Joensuussa  

- Keijo Pirnes 23.8 Harvialassa  

- Mikko Pirnes 2.9 Klaukkalassa  

- Jussi Pirnes 19.11 Oulussa  

- Marja Leena Kiiski 23.12 Espoossa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämpimät onnittelut!  


