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”Puhut palturia” olivat tyttäremme kouluka-

verit todenneet, kun tämä kertoi uineensa Pir-

nesjärvessä. Mutta totta se oli, valokuvakin 

sen todistaa! Kesällä 1969 poikkesimme lo-

mareissulla mm. Haapavedellä Pirneskylällä 

ja -järvellä. Tapasimme erään nimeämme 

kantavan henkilön. Kyselimme mistähän ja 

milloin tämän nimisiä olisi seudulle tullut. 

Mies kertoi tarinasta, jonka mukaan joku ritari 

tv. saksanmaalta olisi joskus tullut Pyhäjoki-

varteen, ja hänestä nimi juontuisi. Ei tuntunut 

kovin uskottavalta, mutta tietty uinuva kiin-

nostus Pirnes-nimeen ja nimeä kantavien juu-

ria kohtaan syntyi. 

 

Työelämässä ollessani ei aikaa perusteelli-

semmille selvityksille liiennyt, mutta eläk-

keelle jäätyäni (2003) tilanne muuttui. Kävin 

ensin sukututkimuksen jatkokurssin Kirkko-

nummella. Tein tutkimusmatkoja mm. Kan-

sallisarkistoon ja Helsingin Yliopiston kirjas-

toon. Muutimme Heinolaan v. 2004. Tilasin 

kirkonkirja- ym. asiakirjafilmejä ja kortteja 

Heinolan kirjastoon tutkittavakseni ja tein tut-

kimusreissuja eri arkistoihin. Sukututkimuk-

sen opintoja jatkoin Lahdessa Wellamo-opis-

tossa.  

 

Ensimmäinen aikaansaannokseni oli kirja 

”Pirnes – nimen ja suvun jäljillä”, alaotsik-

kona Pyhäjokivarresta Karjalaan – sukupolvet 

ajan virrassa ja historian kehyksessä. Kirja 

valmistui kesällä 2006 ja oli jaossa sukuun 

kuuluvien ensimmäisessä tapaamisessa Lah-

dessa. Paikalla oli n. 120 sukukuntamme eri 

sukuhaaroihin kuuluvaa ihmistä. Tilaisuu-

dessa oli vahva yksimielisyys sukuseuran pe-

rustamisesta. Eri sukuhaarat valitsivat edusta-

jansa työryhmään, jonka tehtäväksi tuli hoitaa 

yhdistyksen perustamisajatus käytännön toi-

minnaksi. Sukuyhdistys Karjalan Pirnekset ry 

perustettiin v. 2007 ja yhdistyksen hallituksen 

jäseniksi tulivat toimeenpanoryhmän henkilöt. 

Sain tehtäväkseni puheenjohtajuuden. 

Ensimmäisen virallisen sukukokouksen jär-

jestimme kesällä 2008 Tohmajärvellä Jouhko-

lan hovissa. Toisena päivänä teimme retken 

rajan taakse sukumme vanhoille asuinpai-

koille Matkaselkään ja kävimme myös Sorta-

valassa. Sen jälkeen olemme kokoontuneet 

joka toinen vuosi (Vuosaari, Haapavesi, Hei-

nola, Kitee ja viimeksi Oulu). Pääpaino on ol-

lut sukuyhteisöllisyyden vaalimisessa ja suku-

tietoisuuden edistämisessä. Vuodesta 2009 al-

kaen olemme julkaisseet Pirnesposti-sukuleh-

teä. Tällöin avattiin myös omat kotisivut. 

 

Monia Haapaveden Pirneksiin kuuluvia oli 

liittynyt sukuyhdistykseemme ja Haapave-

dellä v. 2012 pidetyn sukukokouksen jälkeen 

kypsyi ajatus kaikkien Pirnes-nimeä kantavia 

sukukuntia koskevasta tutkimuksesta ja jul-

kaisusta. Eri sukukuntien edustajista koostuva 

tutkimusryhmä aloitti mittavan työnsä ja su-

kukirja ”Pirnekset; Jännittävä matka Pirnes-

sukupuiden juurille ja oksistoon” valmistui 

keväällä 2018. Matkalla kohdatuista pulmista 

huolimatta kirjasta on saatu todella hyvää pa-

lautetta.  

 

Vuoden 2016 sukukokouksessa Kiteellä teh-

tiin päätös yhdistyksemme nimen muuttami-

sesta Pirnekset ry:ksi. Olin tehnyt aktiivisti 

sukututkimusta koko eläkeikäni ja johtanut 

yhdistystämme yli 10 vuotta. Oli aika väistyä.  
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Oulun sukukokouksessa 2018 valittiin uu-

deksi puheenjohtajaksi Päivi Pirnes (os. 

Laukka) ja sihteeriksi Ulla Joronen (os. Pir-

nes). He edustavat uutta merkittävästi nuo-

rempaa sukupolvea. Uskon heidän luotsaavan 

yhdistystä kohti entistä laadukkaampaa yhtei-

söllisyyttä. Toiminnan tulee perustua yhdis-

tyksen sääntöihin ja kirjattuihin arvoihin ja 

sen tulee ottaa tasapuolisesti huomioon eri su-

kukunnat (Keskitalo-Pirnekset, Karjalan Pir-

nekset, Aapeli Pirneksen jälkeläiset ja Kärki-

Pirnesten Pulkkilan sukuhaara) sekä muut yh-

distykseemme kuuluvat. Tehtävä on haastava. 

Johto ja hallitus tarvitsevat yhdistyksemme 

koko jäsenkunnan aktiivisen tuen. 

 

 

Nyt kun olen siirtynyt viettämään ”ylieläke-

vuosia” on aika kiittää kaikkia yhteistyö-

kumppaneita niin sukututkimuksen kuin suku-

yhteisöllisyyden saralla. Sinänsä arvokas har-

rastus on usein vienyt yhteistä aikaa lähim-

pien kanssa. Pieni Tipi-koiramme aikanaan 

usein muistuttikin minua tietokoneella olles-

sani läsnäolon tärkeydestä. Tuli viereen huo-

neeseeni ja ”yskähteli”. Jos ei viesti mennyt 

perille, tuli terävämpi haukahdus. Ja niin oli 

kone suljettava. Palkkioksi Tipi tietysti vaati 

kunnon rapsutukset, kun taas olimme kaikki 

kolme yhdessä. ” 

 

-Unto Pirnes-

Merkkipäiviä 
 

• Aune Juola (os. Pirnes) 104 vuotta 12.3.2019, Kalajoki (Aapeli Pirneksen sukukunta). Lämpimät 

onnittelut! 

 

• Pitkäaikaisen puheenjohtajamme, Unto Pirnes 80 v. 11.8.2018, Heinola. Lämpimät onnittelut! 

 

• Rauni ja Unto Pirnes, 19.6.2019 timanttihääpäivä (60 v), Heinola. Lämpimät onnittelut teille mo-

lemmille! 

 

Unto Pirnes vietti 80-vuotis synttäreitään läheistensä kanssa Lahden Upseerikerholla 11.8.2018. Paikka sopi 

täydellisesti varsinkin Unton syntymäpäivän viettopaikaksi, koska hän oli itse ollut Hennalassa lääkintäaliup-

seerikoulussa tasan 60 vuotta aikaisemmin.  

 

 
Kuvassa vasemmalta Unton miniä Sanna, Unton poika Terho,Unton puoliso Rauni, itse synttärisankari,  

Unton tytär Sirpa, pojanpoika Roni (juhli samalla 21 v päiväänsä!) ja tyttöystävänsä Sofia. 
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 Pirnekset ry:n sukukokous 

30.6.2018 Oulussa 
 

 

 

 

Vuoden 2018 sukukokous pidettiin kesäisenä 

viikonloppuna Oulusa, niin kuin murteella se 

lausutaan, Oulun hotelli Scandicissa. Mukaan 

oli ilmoittautunut peräti 121 sukuumme kuulu-

vaa aikuista ja lasta. Oli mahtavaa nähdä taas 

Pirneksiä ja heidän jälkeläisiään näin runsaslu-

kuisesti paikalla. Hallitus ja ’apulaiset’ tulivat 

jo hyvissä ajoin paikalle kiinnittämään suku-

puita seinille, vastaanottamaan sukulaisten te-

kemiä arpajaispalkintoja ja järjestelemään juuri 

painosta tulleita sukukirjoja paikoilleen. Suurin 

osa lunasti kirjan paikan päällä ’Pirnekset – 

jännittävä matka Pirnes-sukupuiden juurille ja 

oksistoon’, ja olipa hallituksen varapuheenjoh-

taja Matti, vienyt niitä ihan varta vasten Ame-

rikkoihin vietäväksi  - Mayry Johnsonille (äidin 

puoleltaan Pirnes), matkalla Helsingistä Ou-

luun. Näin upea sukutarinamme leviää! 

 

Varsinaisen sukukokouksen asiat paukutti läpi 

tämän tarinan kirjoittajan serkku, (Veli-) Pekka 

Pirnes, puolessa tunnissa– oli tainnut olla yh-

den jos toisenkin kokouksen puheenjohtajana 

aikaisemminkin. Varsin vakuuttavaa toimintaa! 

Sukukokouksemme teemana oli ’Uuteen yhtei-

söllisyyteen’, joten se kertoi jo ilmoittautuneille 

etukäteen, että puheenjohtajan vahdinvaihto oli 

edessä ja samalla myös sihteerin valinta. Näi-

hin tehtäviin oli jo ennakkoon ilmoittautuneet 

ehdolle Päivi Pirnes os. Laukka, Oulusta (Haa-

paveden-Keskitalo -Pirnekset) sekä Ulla Joro-

nen os. Pirnes (Haapaveden-Keskitalo -Pirnek-

set), Helsingistä. Entisistä hallituksen jäsenistä,  

yhdeksi varapuheenjohtajaksi, tuli Lauri Pirnes 

Simosta (Aapeli Pirneksen sukukunta). Yhdis-

tyksemme pitkäaikainen ansioitunut puheen-

johtaja, Unto Pirnes, jäi kaikkien iloksi vielä 

ns. ylimenokaudeksi varapuheenjohtajaatiimiin 

Matti Pirneksen kanssa. Entisistä hallituksen jä-

senistä Aila Ruoho halusi jäädä hallituksesta 

pois. Uutena jäsenenä hallitukseen tuli Pekka 

Pirnes (Haapaveden-Keskitalo -Pirnekset) Jär-

venpäästä. 

 

Varsinaisen sukukokouksen jälkeen, yhdistyk-

sen uuden hallituksen edustajat, Päivi Pirnes ja 

Lauri Pirnes, johtivat keskustelua yhdistyk-

semme tulevaisuuden suunnasta ja toiminta-

muodoista. He halusivat painottaa sukukokous-

ten ja tapaamisten tärkeyttä sukuperinteiden 

vaalimisessa ja sanoman levittämisessä. Nuoria 

tulokkaita pitäisi yrittää enemmän saada toi-

mintaan mukaan ja kiinnostumaan suvun asi-

oista esim. aktivoimalla sosiaalisen mediaa ka-

navia ja päivittämällä kotisivuja ajankohtaisim-

miksi. Päivi ja Lauri myös painottivat yhdistyk-

semme arvoja – erilaisuuden hyväksyminen ja 

kunnioitus, avoin vuorovaikutus, yhteisöllisyys 

ja yhteenkuuluvuus eli siirretään viestikapulaa 

tuleville polville ja jätetään jälkipolville arvo-

kas perintö.  

 

Puheenvuorojen jälkeen vuorossa oli kauan 

odotetut perinteiset arpajaiset, jonne taas suvun 

kätevät kädentaitajat olivat tehneet upeita pal-

kintoja – lämmin kiitos niistä! Aktiiviset arpo-

jen myyjät saivat taas kaikki arvat myydyiksi – 

tässäkin kohdin todettava, että olivat varmaan 

tehneet tätä hommaa aikaisemminkin -, ja hie-

noja arpajaispalkintoja lähti taas ympäri Suo-

men maan ilahduttamaan sukulaisia! 
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Lopuksi sana oli vapaa! Oli mahdollisuus ker-

toa tarinoita, ideoida, tanssia, lausua runoja, 

seisoa vaikka käsillään, soittaa mitä vaan inst-

rumenttia – suutakin, ja siihenhän Matti ja  

Jussi ryhtyivätkin Jussin poika, Vesa, kitaralla 

säestäen. Alkuun lauloimme tietysti yhteislau-

luina iki-ihanat maakuntalaulut, Karjalaisten  

laulun ja Kymmenen virran maan. Matin ja 

Jussin loppulaulu sai kuitenkin viimeisim-

mänkin kuulijan herkistelemään korvia ja 

kuulijalle hymyn huulille. Oli se niin osuva ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Oulun pojat 

Ootte kuullu, kun Oulun poijat 

Pomfelis, pomfelis, Oulun pojat. 

Koskenpa rannalla rommia joivat 

Pomfelis, pomfelis pom. 

 

Hepparin Antti se pullot osti,  

Pomfelis, pomfelis, pullot osti. 

Penni nnakilla kun markkoja nosti 

Pomfelis, pomfelis pom. 

 

Ockenströmin Kalle se putosi sekkaan, 

Pomfelis, pomfelis putosi sekkaan. 

Tarttui mennessä Blomqvistin Pekkaan, 

Pomfelis, pomfelis pom 

 

Poliisit siihen jo juoksivat hättään,  

Pomfelis, pomfelis, juoksivat hättään. 

Mutta Kalle vaan koskest heilutti kättään,  

Pomfelis, pomfelis pom. 

 

Märkänä pojat vietiin putkaan,  

Pomfelis, pomfelis, vietiin putkaan. 

Eikä siitä hetki kohta aukaistukkaan 

Pomfelis, pomfelis, pom  

 

    Trad. 
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Päivän päätteeksi lähdimme, puolustusvoi-

missa kouluttajana elämäntyönsä tehneen, 

Antero Mikkosen opastamalle kiertoajelulle. 

Bussiin oli ennakkoilmoittautuneita 27 henki-

löä, mutta uusi yhdistyksemme sihteeri Ulla, 

käytti kaikki puhelahjansa, jotta bussi täyttyi. 

Ja täyttyihän se! Mukaan saatiin myös oulu-

laisia, jotka sanoivat tuntevansa läpikotoisin 

kotikaupunkinsa. Uskon, että heillekin tuli 

paljon uutta, sillä opas kertoi mm. Oulua ra-

vistelleesta v. 1918 kansalaissodasta, mistä 

Oulukin sai osansa, kun punaiset ja valkoiset 

ajautuivat toisiaan vastaan.  

 

Kiertoajelu alkoi tuomiokirkon ja kaupungin-

talon ympäristöstä kauppahallille, mitä Oulun 

maamerkki toripolliisi vartioi, Raksilan puu-

taloalueen kautta Raksilan liikuntapuistoon ja 

sitä kautta Oulun yliopistollisen sairaalan alu-

eelle. Ajelun aikana kävimme monilla histori-

allisilla paikoilla, missä Oulua järisytti viiden 

päivän ajan tämä sisällissota tammi-helmi-

kuun vaihteessa 1918. Matka jatkuin Typpi 

Oy (1952 – nykyään Kemiran hallussa) tehtai-

den kautta Välivainiolle ja Rautaruukin metal-

lipajoille sekä Tuiran vanhalle paloasemalle. 

Sen jälkeen näimme vähän uutta Oulua, kun 

ajoimme Linnainmaa yliopistoalueelle – vaik-

kakin se on perustettu jo v. 1958, se on ollut 

varsinainen teknologiakylä Nokian kukoistuk-

sen aikaan. Alueella on mm. kasvitieteellinen 

puutarha, Nokian rakennuttamia taloja, VTT 

ja useita start-up yrityksiä. Sen jälkeen matka 

jatkui asuntomessualueelle. Messut pidettiin 

v. 2005, kun Oulu täytti 400 vuotta. Näimme 

hienot vanhat viljasiilot sekä vanhojen terva-

porvareiden huviloita. Matka jatkui vielä 

Mustasaaren ja Hietasaaren kautta Tuiraan, 

missä näimme mm. kaupungin vanhan synny-

tyssairaalan (vuoteen 1975 – tämän kirjoittaja, 

vaikka aikaisemmin on syntynytkin, on synty-

nyt Oulun diakonissalaitoksella vanhan syn-

nytyssairaalan sen hetkisen remontin takia), 

Tuiran kartanon ja puiston, Merikosken voi-

malaitoksen ja v. 1953 vihityn Raatin kentän. 

Sieltä sitten palasimme Oulun lyseon, mitä 

ovat käyneet mm. ex-presidenteistämme 

Ståhlberg, Kallio ja Ahtisaari, Suomen Pankin 

talon, Franzenin talon (aikaisemmin naisten ja 

tyttöjen koulu) ja tuomiokirkon (v. 1822) 

kautta takaisin lähtöpisteeseemme kadulle, 

mistä V. A. Koskenniemi on kirjoittanut runos-

saan ’Koulutie’ (v. 1924), jonka oppaamme 

meille hienosti lopuksi lausuikin:  

 
”Olen unessa useasti 

sinun kaduillas, koulutie. 

Kotiportilta kouluun asti 

minun askeleeni vie. 

 

Syysaamu kirpeä koittaa 

yli heräävän kaupungin 

ja sen laidassa koski soittaa 

tutun sävelen ilmoihin. 

 

Talot matalat kahta puolta - 

miten tunnen ne tarkalleen! 

Yli niiden mäeltä tuolta 

kohoo kirkko tornineen. 

 

Ja mun matkani keskitiellä 

näky ihana, aamuinen: 

tytön sinisen kohtaan siellä 

ja katsehen sinisen. 

 

Vie jalat kuin karkelossa 

läpi pienen puistikon. 

Sen penkillä kuutamossa 

ens runoni tehty on. 

Ja puiston puiden takaa 

- miten lempeine silmineen! - 

mua katsoo kaunis, vakaa 

runoruhtinas, piispa Franzén. 

 

Ja koulun aitaa vastaan 

jo vanhan rehtorin nään. 

Miten tuttu astunnastaan 

ja ryhdistä miehisen pään! 

 

Syysaamu kirpeä koittaa 

yli heräävän kaupungin 

ja sen laidassa koski soittaa 

tutun sävelen ilmoihin. 

 

Ja ma unhotan läksyni vaivan 

ja kaikki niin kaunihiks saa. 

Mua jossain kaukana aivan, 

elo ihana odottaa. - 

 

Olen unessa useasti 

sinun kaduillas, koulutie. 

Ah, enkö ma hautahan asti 

myös koululainen lie?” 
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Lämmin kiitos kaikille sukukokouksessa mukana olleille sekä sen järjestäjille! Toivottavasti 

sukulaiset, jotka eivät tällä kertaa paikan päälle päässet, saivat tästä tarinasta jotakin kuvaa kesä-

kuun tapaamisesta. Tapaamisiin seuraavalla kerralla v. 2020! 

Kirjoitti: Ulla Joronen 

 Sukuyhdistyksen hallitus tiedottaa    
 

Esittelyssä uusi sukuyhdistyksen naiskaksikko 

 
 

”Näin tuiskuavana pakkaspäivänä on hyvä istua sisällä ja palata 

ajassa taaksepäin jopa vuoteen 1968, jolloin synnyin täällä Oulussa 

Laukka-sukuun. Meni monta tuiskuavaa talvea pakkasineen kunnes 

tuli kesä, jolloin mieheni kanssa lähdimme, hänen isänsä Jussi Pir-

neksen innoittamana Haapavedelle Pirnes suvun tapaamiseen. Tämä 

oli yksi elämäni mieleenpainuvampia hetkiä. Haapavedellä tapa-

simme Jari Laukan, joka selvitti meidän, minun ja mieheni sukujuu-

ria – ja yllätys, meille löytyi yhteinen kantaisä 1600 –luvulta. Oli 

meillä ollut jo hieman tällaisesta aavistusta, sillä Jussi oli joskus 

maininnut sukujemme yhteisestä historiasta.  

Se, kun lupauduin tähän Pirnekset ry:n puheenjohtajaksi, johtuu 

juurikin tuosta kiinnostuksesta sukujen historiaan ja toki myös 

tuosta yhtymäkohdasta oman ja mieheni sukujen välillä. Kun sain 

tietää sihteeriksi ryhtyvän Ullan olevan myös uusi tulokas, helpotti 

se päätöstäni. Olen ollut aikaisemminkin puheenjohtajana muissa 

yhdistyksissä, mutta tämän sukuyhdistyksen puheenjohtajuus tuntuu 

jotenkin erilaiselta. Tässä on läsnä tietty yhteenkuuluvaisuuden-

tunne.  

Meidän perheeseen kuuluvat minä ja mieheni Vesa Pirnes ja 5 lasta. 

Vanhin tyttäremme Mea asuu Kajaanissa, hänellä on kaksi ihanaa 

lasta, Inna ja Auro. Toiseksi vanhin tyttäremme Iita on Kemissä 

opiskelemassa, poikamme Antti asuu Oulussa ja nuorimmat tyttä-

remme Saara ja Eeva ovat vielä kotona äidin ja isän ilona.  

Työskentelen Oulun kaupungilla varhaiskasvatuksen opettajana ja 

olen luonteeltani avoin ja sosiaalinen, mutta toisaalta melko pohdis-

keleva. Minusta on mukava kuunnella toisten tarinoita ja joskus kir-

joittaa itsekin muutama rivi. Ja silloin kun en ole töissä tai muissa-

kaan yhdistysasioissa, niin nautin suunnattomasti kun saan viettää 

vapaa-aikani perheeni kanssa. Mökkielämä on minulle erittäin tär-

keää. Meillä on ihana vanhanajan mökki Pudasjärvellä, missä voin 

kuunnella hiljaisuutta ja pohtia tulevaa – vaikka sukukokousta 

2020.” 

-Päivi- 

Uusi puheenjohtaja,  

Päivi Pirnes (os. Laukka) 
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In Memoriam 

 

Unton välittämä tarina Reino Kraatarin puolisosta Anna-Liisa o.s. Pirneksestä (15.2.1936 – 6.9.2017) 

 

        

 Uusi sihteeri, Ulla Joronen (os. Pirnes) 

 

”Olen Oulussa elokuussa 1968 syntynyt, tammi-

kuussa v. 1969 Helsinkiin vauvana muuttanut pir-

nesläinen. Minun ei ollut vaikeaa suostua tähän 

luottamustehtävään kun isäni, Matti (sukuyhdistyk-

sen yksi varapuheenjohtajistamme) tästä minulle 

alkoi puhua, kun kuulin, että uudeksi puheenjohta-

jaksi oli ehdolla ikäiseni oululainen Päivi –ja kun 

minua on aina kiinnostanut perinteet, niin ei ihme, 

että nämä sukuyhdistysasiat tuntuivat heti omilta! 

Olen luonteeltani erittäin sosiaalinen ja minusta on 

ihanaa tutustua uusiin ihmisiin! Olen varma, että 

tämä työ antaa enemmän kuin ottaa! Teen päivä-

työksenikin sihteeri-assistentin töitä ja olen ollut 

teleyhtiö Telian palveluksessa jo yli 20 vuotta. Per-

heeseeni kuuluu aviomieheni Pasi ja 11-vuotias tyt-

täreni Anniina. Vapaa-ajallani juoksen pitkin Itä-

Helsingin metsiä ja merenrantoja ja olen innokas 

FolkJam-sekä kansantanssin harrastaja sekä luon-

nossa vaeltaja. Sydäntäni lähellä on myös matkailu 

sekä kotimaassa että ulkomailla. Myös mökkielämä 

kesäisin vanhempieni mökillä Pyhtäällä ja appivan-

hempieni mökillä Dragsfjärdissä antavat minulle 

energiaa.” 

 

Ollaan yhteyksissä! 

-Ulla- 
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”Anna-Liisa Kraatari o.s Pirnes (kuuluu Aapeli Pirneksen sukukuntaan) syntyi 15.2.1936 Sarjanky-

lässä Nivalassa. Hän oli sisaruksista nuorin. Anna-Liisa teki töitä aivan nuoresta tytöstä asti. Hän hoiti 

sisarusten pikkulapsia, virkkasi pikku töppösiä ja villatakkeja heille.  

 

17-vuotiaana hän meni töihin Helsinkiin ja sieltä myöhemmin Ouluun. Oulussa hän oli töissä kahdessa 

eri leipomossa ja palveli myös kotiapulaisena perheissä. Oulussa hän tapasi v. 1958 Reinon, joka oli 

siellä varusmiespalvelusta suorittamassa. Reino oli Oulussa vähän aikaa töissä Veljekset Åströmin 

nuorempana autonkuljettajana. Anna-Liisalle ja Reinolle syntyi Oulussa Jari-poika v, 1961. 

 

Perhe muutti Haaparantaan Ruotsiin v. 1962, koska Suomessa oli siihen aikaan heikko työllisyysti-

lanne. Haaparannassa heille syntyi v. 1965 Elisabeth-tytär. 

 

Käsityö oli Anna-Lisalle mieliharrastus. Monia vanttuita ja lakkeja on tullut tehtyä. Vaatteiden ompelu 

oli hänestä kiinnostavaa. Monet leningit tulivat myös ommelluiksi. Koti oli hänelle tärkeä - ruuanlaitto 

ja leipominen oli mieleistä. 

 

Myös kotiseutu oli Anna-Liisalle tärkeä. Hän piti useasti yhteyttä sukulaisiinsa ja ystäviinsä. Helppoa 

oli käydä synnyinmaassa, kun raja oli lähellä ja rauhallinen. 

 

Anna-Liisa oli kiitollinen  monesta asiasta. Useasti hän kertoi puhtaasta lähdevedestä. Sarjankylällä oli 

useampi lähde lähellä lapsuuskotia. Kotipaikan nimi Lähenmäki oli saanut nimensä lähteestä. Anna-

Liisa nukkui pois 6.9.2017.” – kirjoitti tytär Elisabeth 

 

Sivun 4 arpajaisvoittoesineitä esittelevässä kuvassa edessä olevat kauniit puuesineet ovat esimerkkejä 

Anna-Liisan puolison Reinon erinomaisista kädentaidoista 

 

Pikkuveli on poissa – 

Paavo Pirnes s. 23.10.1952, k. 29.11.2018 

 

 
 
”Paavo siunattiin Haukiputaan kauniissa puukirkossa 14.12.2018 läheisten ihmisten läsnä ollessa. 

Paavo sairastui syöpään, jota edelsi ilmeisesti työperäinen aspestoosi. Paavo oli kuollessaan 66- vuo-

tias eli nuorin veljeksistä. 

 

Paavo oli tekniikasta kiinnostunut aivan pienestä pojasta lähtien. Kaikki käsiinsä saamansa tekniset 

vempaimet hän aina ensin purki ja kokosi. Hän ei kuitenkaan ollut kovinkaan kiinnostunut lukuhom-

mista. Ammattikoulun autosähköasentaja-linjan hän kuitenkin kävi. Hänen teknisistä taidoistaan sai 

koko suku ja tuttavapiiri nauttia. Kun hän tuli kyläilemään, hän korjaili kaikki huushollin rikkinäiset 

laitteet. 

 

Mökkeily oli Paavolle tärkeä. Pirnes-järven mökillä hän vaimonsa Anna-Maijan kanssa kalasti, mar-

jasti ja hoiteli puutarhaa. Heidän v. 1984 alkanut avioliitto oli harmooninen ja he elivätkin yhdessä 

kuin kaksi marjaa. Anna-Maijan surun määrää ei pysty edes arvioimaan.” – kirjoitti isoveli Matti 

 

Paavo kesän 2018 sukukokouksessa Oulussa 
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Sukuyhdistyksen kotisivut uudistumassa 

 

Olemme uudistamassa sukuyhdistyksen kotisivuja. Päivitystyö on vielä kesken, mutta yhteystiedot ja 

tuotemyynti ovat nyt ajan tasalla sekä sukukokouksen pöytäkirja on viety sinne nyt kaikkien luetta-

vaksi. Päivitystyö jatkuu ja siitä vastaa sivujen luoja, kotisivuistamme vastaavan Teppo Pirnes.  

 

Sivut löytyvät osoitteesta: 

 

http://pirnekset.fi/ 

 

Sivut löytyvät myös helposti kirjoittamalla hakukoneen hakusanaksi ’Pirnekset’.  

 

Ideoita kotisivujen elävöittämiseksi otamme innolla vastaan. Ole yhteydessä joko Päiviin tai Ullaan. 

Kaikki vinkit ovat tervetulleita! 

 

Tarinoita kaivataan 

 

Jokainen sukuun kuuluva on tarinan arvoinen. Keräämme erittäin mielellämme sukutarinoita uudistu-

ville kotisivuillamme kohdassa ’Kuvia ja tarinoita’. Tarina voi olla kenestä vain tai vaikka suvussa pit-

kään olleesta kotitalosta, jolla rakas historia suvussanne. Nämä ovat varmasti kotisivuilla sellaisia jut-

tuja, jotka luetaan sivuilla ensimmäisenä. Samaan paikkaan tallennamme myös mieluusti sukumme 

merkkipäiväuutiset kuvien kera, joten laittakaa niitäkin tulemaan läheisesi suostumuksella julkai-

suun. Tarinat voi toimittaa Ullalle tai Päiville.  

 

Tarinat voivat olla luonteeltaan myös tällaisia…. 
 

Matti Nykänen lentomäen MM  – Hyvä, Matti,  hyvä, Suomi,  hyvä, me …. 

 

” Sukuyhdistyksemme hallituksen kokous 1/2019 pidettiin 23.2.2019 Jyväskylässä, jonne Matti Nykä-

nen haudattiin isänsä viereen viikkoa myöhemmin, 2.3.2019.. Kokouspaikka innoitti minunkin muiste-

lemaan Mattia ja hänen upeaa saavutustaan v. 1985. 

 

Lomamatkat järjesti Suomen hiihtojoukkueen ja liiton johdon kuljetuksen Planican lentomäen maail-

manmestaruuskisoihin vuoden 1985 keväällä. Hiihtoliitto käytti vain osan paikoista 150 paikan Adria 

Airwaysin charter-koneesta ja Lomamatkat myi loput paikat turisteille. Itse sain kutsun kisoihin Kom-

pas matkatoimiston pääjohtajalta Konradilta ja lentoyhtiön pääjohtajalta, joka oli myös Jugoslavian 

hiihtoliiton puheenjohtaja. Kohtelu paikalla oli kunniavieraan kohtelua. Majoitus oli varattu korkean 

tason hotelliin Splitiin.  Kisoja katsomaan mentiin poliisisaattueessa, muutenhan matka olisi kapealla 

vuoristotiellä kestänyt tunteja. Kisaa katsottiin Slovenian liittopresidentin  aitiosta, joka sijaitsi n. 180 

metrin kohdalla. Aitiossa oli lämpimät peitot sekä ruoka- ja juomatarjoilu.  

 

Kisahan meni täydellisesti Matti Nykäsen hallinnassa. Matti hyppäsi maailman pisimmän hypyn 191 

metriä, kun pahin kilpakumppani Jens Weissflog jäi alle 180 metriin. Olihan se juhlaa kutsuvierasaiti-

ossa, kun liittopresidenttikin onnitteli kädestä pitäen Matin voitosta. Tuntuihan se kuin olisi itsekin 

voittaja! Matin voittoa juhlittiin vielä yhdessä kutsun esittäneiden pääjohtajien seurassa vuoristossa 

metsästysmajassa mahtavan aterian ja juomien kera. Isännät olivat tuoneet majalle videonauhan, josta 

katselimme useaan kertaan Matin MM-hyppyä ruokailun aikana.  

 

Paluumatkalla lennon aikana luovutimme Matille lahjana kahden viikon loman Sloveniassa, jonka yh-

dessä Lomamatkat, Kompas matkatoimisto ja Adria-Airways kustansivat. Olihan se melkoinen koke-

mus - silloiset ja myöhemmätkin ”kolttoset” antaa Matille anteeksi, sillä arvostus tulee hänen suurista 

saavutuksistaan. Näin minä ajattelen ja varmaan suurin osa suomalaisista.   Lennolla Matti otti parit 

http://pirnekset.fi/
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whiskinsä, jotka hän oli ansainnut. Alkoholista on Matin yhteydessä paljon puhuttu. Hän kerran vas-

tasi, kun häneltä kysyttiin ryyppäämisestä, ”Ei mestaruuksia ryyppäämällä saada ja jos saataisiin olisin 

jo perustanut panimon”.” 

Muisteli: Matka-Matti Pirnes 

 
Sukukirja ja sukuviiri taas myynnissä 

 

Ensimmäinen sukukirjamme painos myytiin hetkessä loppuun ennakkotilausten ja Oulun sukukokous-

myynnin perusteella. Meillä on ilo teille ilmoittaa, että kirjasta tilattiin 2. painos ja sitä voi nyt tilata 

samaan 70 euron hintaan (sisältäen postituskulun) seuran sihteeriltä. Ethän jää ilman tätä hienoa su-

kumme tarinakavalkadia! Kirja on herättänyt kiinnostusta ja ihailua aina Kanadassa asti, kun Väinö 

Pirnes välitti meille mukavan kiitoksen pikkuserkultaan, Myla Pirness. Siellä kuulemma suomen opis-

kelu hyvässä vauhdissa kirjan myötä!  
 

 
 

 

 
 

 
  
 

 

 

Pöytäviirejä on taas saatavilla! 

 

 

Marmorijalustalla seisovassa viirissä on sukumme tunnus: puna-

mustalla pohjalla virtaava hopeinen joki sekä sen rannalla koivu. 

Yhdessä ne kuvaavat elämän ja sukupolvien virtaa sekä su-

kumme juurevuutta, elinvoimaa ja kasvua. Marmorijalustalla 

olevassa tarrassa on teksti ’Pirnekset ry’. 

 

Viiri soveltuu mainiosti vaikkapa merkkipäivälahjaksi. 

 

Hinta 40 €/kpl + postituskulut 

 

 

Kirja on A4 kokoa, 450-sivuinen ja värilli-

nen 

Digipainos. 

 

Hinta 70 e (sisältää postikulun) 
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Sukuyhdistyksen jäsenyys ja jäseneksi liittyminen 

 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka on kiinnostunut yhdistyksestä ja sen toiminnasta- 

Liittymismaksu on 5 euroa ja sitä seuraava jäsenmaksu 10 euroa/vuosi. Maksut ovat  

perhekuntakohtaisia. Yhdistyksen tilinumero on: FI33 1745 3000 0338 96.  

 

Kirjoita viestikenttään jäsenmaksu sekä uusien jäsenten kohdalla myös liittymismaksu sekä jä-

senten nimet. Muista kirjata myös maksajan osoite osoitteistomme ajantasaisuuden tarkista-

miseksi. HUOM! Kun kirjoitat viestikenttään viestin, silloin et voi käyttää samanaikaisesti viite-

numeroa, koska viesti ei välity viitemaksuissa. 

 
Osoiterekisterin päivitys 

 

Muistathan ilmoittaa yhteystiedoissasi tapahtuneet muutokset sihteerille. Sähköpostisoite kotiosoitteesi 

lisäksi on meille erittäin tärkeä. 

 

Hyvää kevättä ja kesää kaikille! Kuulemisiin! 

 

Kevätterveisin 

 

 

Päivi     Ulla 
Päivi Pirnes (puheenjohtaja)  Ulla Joronen (sihteeri) 

Oivantie 8    Savitaipaleentie 26 B 

90580 OULU    00950 HELSINKI 

Puh. 050 325 2450   puh. 040 578 5823 

ppirnes@hotmail.com   ulla.joronen@gmail.com 

 

 

 
 

 

mailto:ppirnes@hotmail.com

