Jouluinen tervehdys Pirin sukuun kuuluville

Katsellessani valokuvia osui käteeni tämä ottamani kuva isästäni Taunosta. Kuvaushetkestä on
aikaa vain reilu vuosi. Siinä v. 2013 vielä sukumme oltermanni Tauno Piri, potkukelkkailee
Enontekiön Hetassa, jossa hän vietti viimeiset elinvuotensa.
Tämän muistorikkaan ja tunnelmallisen kuvan myötä haluan toivottaa kaikille Pirin suvun jäsenille
Rauhallista ja Kaunista Joulua sekä Onnea tulevalle Vuodelle 2015!
Sini Piri

Pirin Sukuseura haluaa muistaa 4.3.2014 poisnukkunutta rakasta oltermanniamme
Tauno Piriä ja mikä siihen paremmin sopisikaan, kuin tuo Sinin lähettämä valoisa kuva!
Kantelemestariamme kaivataan paitsi Hetassa, myös ympäri Suomen…
Pirin Sukuseuran hallitus valitsi kokouksessaan 22.3.2014 suvun uudeksi oltermanniksi
suvun keskinäistä yhteydenpitoa ansiokkaasti edistäneen Aili Ketomäen, joka toimi myös
aiemmin Pirin Sukuseuran puheenjohtajana. Oltermannin sauva luovutettiin juhlavasti
Ailille 26.4.2014 Kauhavalla. Luovutusta oli todistamassa Pirin Sukuseuran hallituksen
jäsenien lisäksi joukko muitakin sukulaisia ja suvusta kiinnostuneita, kuten Matti ja
Hillevi Tyni.

Jouluinen ”maistiainen” sukumme historiasta
Joulun aikaan usein tavataan sukua, ystäviä ja läheisiä. Vastoin totuttua tapaa nyt emme
koonneetkaan Pirilääsiä lehdykäksi, kaikki aika ja energia on mennyt sukukirjan merkeissä, mutta
eipä turhaan! Sukutietoja on kerätty, matrikkelin tekstejä tarkistellaan, kuvia lisätään tekstiä
elävöittämään. Jos haluatte matrikkeliin perheenne kohdalle kuvan, ottakaa pikaisesti yhteyttä
joko Kauhavan Pentti Piriin (pentti.piri@piristeel.fi) tai Arja Kunnelaan (arja.kunnela@gmail.com).
Sukukirja on taitettavana Anna-Maija Ylisellä Yrityspalvelu Ylinen Oy:ssä ennen kirjapainoon
päätymistä ja uskomme, että jo keväällä kaikki halukkaat saavat kirjan käsiinsä. Työ on ollut
monipolvista, ensin skannattiin ja siirrettiin tekstiasuun Martti Pirin alkuperäinen teos, lisättiin liitteet
ja tarkistetut sukututkimustiedot Martin työkappaleesta, syötettiin sukututkimusohjelmaan
sukulaisten henkilötiedot Martin kirjan pohjalta, niitä täydennettiin ja ajantasaistettiin siltä osin kuin
lomakkeita saatiin täytettyinä takaisin. Matrikkelin täydentämisessä tiedot on koottu Kauhavalle
Pentti Pirin koneelle muiden tiedonkerääjien avustamana. Kannen ulkoasusta vastaa Sini Piri ja kirjan
toimituksesta Pirin Sukuseuran hallitus. Ennakkotilauksia otettiin vastaan jo Kauhavalla sukujuhlien
yhteydessä. Kirjan tilaamisesta ja toimitustavoista tiedotetaan tarkemmin keväällä 2015.
Nautinnollista, mutta levollista joulun aikaa,

Arja Kunnela
taloudenhoitaja

Pireistä
Ensimmäinen Piri oli Birger, joka tuli vuonna 1354 hoitamaan piispa Hemmingin lohikoskea ja
karjatilaa Harjavaltaan Kokemäenjoen varrelle. Hän oli luultavasti tullut Ruotsista kuten piispakin.
Kustaa Vaasan aikana Pirit toimivat verottajina Pirkanmaalta käsin aina Ruotsin Itä-Lappia myöten.
Pitkien matkojen vuoksi he perustivat Pudasjärvelle Pirin manttaalitilan. Pudasjärveltä kaikki Pirinimiset eivät kuitenkaan ole meidän sukua. Moni siellä sai Piri-nimen, kun osti osan manttaalitilasta.
Lapualle Pirit tulivat luultavasti Vähäkyröstä. Jotkut tutkijat arvelevat, että Pirit olivat Lapuan
ensimmäisiä asukkaita. Nuijapäällikkö Pentti Piri muutti 1582 Lapualta Härmän Piriin. Hänen äitinsä
oli kai Heikki Härmän tytär. Näin olisi helpompi ymmärtää se, että Pirit pääsivät Heikki Härmän tilan
viereen.
Pentti Piri nimisiä elää Suomessa nyt viisi, joista kolme polveutuu Härmästä ja kaksi luultavasti
Pudasjärveltä. Nuijapäällikkö Pentti Pirin entisellä tilalla sijaitsee nyt kokonaan Power Park.
Harjavalta on muistanut ensimmäistä Piriä Pirinpuistolla, Pirinkadulla ja liittämällä erääseen
asuntoyhtiöön Piri-nimen.
Pentti Nestori Piri

