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Ihmiset ovat veljiä ja siskoja 
keskenään.

On  mahdollista,  että  niiden  varhaisten 
ihmisten,  joista  me  kaikki  nykyihmiset 
polveudumme, lukumäärä oli niinkin pieni 
kuin  2000  henkeä, ennen  kuin  väki  alkoi 
jälleen  lisääntyä  myöhemmällä  kivikaudella 
70.000  vuotta  sitten.*  Uudemman  tutki-
muksen  mukaan homo  sapiens  sapiens  (viisas 
viisas ihminen) on eri laji kuin homo  neander-
thalensis.  Neanderthalin  ihminen  eli  pitkään 
nykyihmisen rinnalla.

 Raamatun  luomiskertomuksessa  eli 
Mooseksen  ensimmäisessä  kirjassa  esitetty 
tarina  on  siis  yksityiskohdiltaan  enemmän 
totta kuin mitä  useimmat tiedemiehet vielä 15 
vuotta sitten uskoivat. 

Muut  kuin  afrikkalaiset  edustavat  varsin 
kapeaa  perintöaines-  eli  geenipohjaa.  Moni-
muotoisin  perintöaines  on Lounais-Afrikassa 
lähellä  Ambomaata  elävillä  bushmanneilla. 
Kun ensimmäiseen maailmansotaan 1914-1918 
tuli  englantilaisten  ja  ranskalaisten  avuksi 
neekereitä  heidän  siirtomaistaan,  niin  nämä 
afrikkalaiset  ymmärsivät  Euroopassa 
käytävän sisällissotaa, ja niinhän se oikeastaan 
olikin.  Ilman uniformuja ei  useita eurooppa-
laisia  sotilaita  olisi  voinut  erottaa  toisistaan. 
Kielirajatkaan  eivät  kulkeneet  valtakunnan 
rajoja  pitkin,  ja  osa  kielistä  oli  oikeastaan 
toistensa murteita.

Suku ja suvun vaiheet kiinnostavat ihmisiä. 
Ennen kirjoitettua sanaa sukulaisia, esi-isiä ja 
äitejä muistettiin  neljän – viiden sukupolven 
päähän.  Sitä  varhemmat  muuttuivat  myytti-
hahmoiksi,  taruolennon  kaltaisiksi,  jolloin 
samaan  hahmoon  saatettiin  liittää  useita 
tarinoita.

Ihminen  on  sillä  tavoin  seurallinen  eli 
sosiaalinen  olento,  että  hän  voi  ymmärtää 
itseään vain muiden kautta ja muiden kanssa. 
Vuosia jatkuva yksinolo, eristäminen kaikesta 
kanssakäymisestä  on  tuhoisaa  mielen-
terveydelle,  mistä  on  osoituksena  monien 
aatteiden  vuoksi  tai  perhesyistä  pitkä-

aikaiseen vankeuteen joutuneiden kohtalo.

Vajaat  sata  vuotta  sitten  Euroopassa 
pohdittiin,  mistä  rodusta  ja  mistä  heimosta 
syntyy eniten neroja. Saksalaiset olivat muita 
systemaattisempia  tutkimaan  asiaa,  ja 
vertailua helpotti se, että Saksa on koostunut 
monista  eri  ruhtinaskunnista  ja  alueista. 
Valtiona  Saksa  oli  tuolloin  vasta  alle  50-
vuotias.   Johtopäätös  oli,  että  neroja  on 
syntynyt  eniten  sellaisissa  paikoissa,  jotka 
ovat   vesi-  ja  maareittien  risteyskohdissa 
eivätkä kuulu varsinaisesti mihinkään yhteen 
alueeseen. 

    Uusimman  islantilaisen  tiedon  mukaan, 
joka  pohjautuu  vuosina  1800-1965  synty-
neisiin,  kaikkein   suotuisinta  jälkeläisten 
hankkimiselle  on  tilanne,  jossa  vanhemmat 
ovat 3½-serkkuja keskenään. He saavat eniten 
terveitä  lapsia,  heillä  lapsimäärä  on 
keskimääräistä  suurempi,  eikä  lapsilla  ole 
erityisesti  lisääntymistä  haittaavia  perintö-
tekijöiden  tiivistymiä.**     Matemaattisesti 
esitettynä  heidän  laimentumiskertoimensa 
olisi  EXP[-LN(2)*(2+3,5)] eli  noin  1 : 23 
-osaa ja heidän lapsillaan 1 : 45. 

Katolinen  kirkko  kielsi  avioon  vihkimiset 
ensimmäisten  serkkujen  kesken,  mikä  tuotti 
keskiajalla  ongelmia  etenkin  kuningas-
huoneille. Omat vanhempani ovat keskenään 
3.  serkkuja,  mistä  asiasta  he  eivät  tienneet 
kihloihin mennessään.

Pirin  sukuseuralle  laati  Martti  Piri 
sukukirjan jo kaksikymmentä vuotta sitten, ja 
nyt siitä ollaan tekemässä uutta, täydennettyä 
laitosta.  Perinteisellä  kirjoituskoneella 
paperille lyöty teksti muunnetaaan uudelleen 
tulostettavaan muotoon. Seinäjoelta hankitulla 
Luhtasaaren  Sukujutut  ohjelmalla  saadaan 
sukupuu-piirrokset selkeiksi.

Paul Biri, 
sukuseuran puheenjohtaja

*) the American Journal of Human Genetics 2003.
**) Science, 8 February 2008, pp. 813 - 816



Joulun alla

Jos ei saada jouluksi lunta,
nähdään siitä vaikka unta

Joulu tulee kuitenkin, ja taas kiirettä pukkaa,
pitää leipoa, keittää, kutoa sukkaa

Kaikuu riemu ja lasten laulut,
ripustetaan seinille joulutaulut

Vaikka kiirusta piisaa niin nautitaan tästä
ihanasta jouluhässäkästä

Täytetään joululla koko talo ja
sytytetään sydämiimme jouluvalo

Ritva Piri

Joulun odotusta

Tontut ikkunoiden takana hipsuttaa
Lapset sisällä innoissaan sipsuttaa
Joka päivä vie lähemmäs jouluaattoa
Jännitys alkaa hipoa seiniä ja kattoa

Millainen tämä joulu on?
Valkea, harras, iloinen ja loppumaton
Kestäisipä kevääseen saakka tämä tunne rakkauden
Vasta kukat pyyhkisi lumen, paljastaisi maan rehevän ja 
uuden

Lapsi isältä kysyy, mitä tämä joululahjaksi haluaa
Yhdessä oloa ja maailmaan rauhaa, isä vastaa
Kuulostaapa vaikealta ja monimutkaiselta
Minä haluan paketin legoja kaupan hyllyltä jokaiselta

Kolme toiveistasi toteutan, kun valitset ne viisaasti
Lapsi miettii sohvalla pitkään ja hartaasti
Joulukuusi, leluja ja talvitakki uusi
Katsotaan mitä pukki tuo, isä lapselle keittiöstä huusi

Lasta jännittää, hän ei saa nukutuksi
Vielä monta yötä ennen kuin paketit saa avatuiksi
Joulukalenterista hän syö palan suklaisen
Se jännitystä vähentää edes ihan pikkaisen

Joulua odotetaan siis tänä vuonna yhtä paljon kuin aina 
ennenkin…

JT Piri  

Tietokoneohjelmalla saadaan sukupuut  
piirtymään, jotta ne saadaan paperille.

Vanha konekirjoitusteksti paperilta on 
muuttunut uudelleen muokattavaksi.



KAUHAVAN 
HÄRMÄLÄISENÄ 

Kuntaliitosta  Kauhavan,  Kortesjärven  ja 
Ylihärmän  kanssa  on  nyt  harjoiteltu 
vuoden  päivät.  Jokapäiväisessä  arkisessa 
elämässä muutos ei juurikaan näy. Tietysti 
omalla  kohdalla  vaikuttaa  se,  että  asuu 
keskustan tuntumassa, jossa palvelut ovat 
pääpiirtein säilyneet, ja lastenkin koulu on 
lähellä eikä se tuosta lopu.

Alahärmä  on  muutamassa  vuodessa 
muuttunut  maaseutukunnasta  matkailu-
kohteeksi, tosin metalliteollisuus ja perus-
maatalous  työllistävät  monia  ja  ovat 
tärkeitä  elinkeinoja  ajatellen  koko 
Kauhavan  taloutta.  Power-Parkin 
menestyksen  myötä  on  perustettu  uusia 
majoituspalveluyrityksiä ja huvipuisto on 
tarjonnut  opiskelijoille  oivallisen  kesä-
työpaikan.

Kesäisin  Alahärmässä  käy  paljon 
lomalaisia  ja  ohikulkuliikennettäkin  on 
paljon,  ja  tämän  mahdollisuuden  haluaa 
myöskin  Eepee  käyttää  hyödyksi 
rakentamalla  parhaillaan  uutta  kauppa-
keskusta valtatien varteen.

Pirinkylän  raitti  on  vähän  hiljentynyt, 
kun eivät enää maito- ja rehuautot kulje. 
Pari vuotta sitten luovuin lypsykarjasta, ja 
osa pelloista on vuokralla... Aika aikaansa 
kutakin! Nykyään työskentelen teollisuus-
maalauksen  parissa.  Viimeisen  vuoden 
aikana  yleinen  talouden  taantuma  on 
vaikuttanut  erityisesti  metalli-
teollisuuteen.

Toivottavasti  Kauhavalla  säilyy  perus-
palvelut  ja  sivukylienkin  murheita 
kuunnellaan  paremmin,  eikä  kaikki  olisi 
pelkkää kylmää matematiikkaa.

Suku ja sukulaiset ovat rakkaita samoin 

kuin  härmäläisyys  ja  verihän  on  vettä 
sakiampaa,  joten  kyllä  tässä  viälä 
"härmäläisiä" ollahan!

Vuoden  tärkein  perhejuhla  Joulu 
lähestyy,  joten  toivottelen  kaikille  oikein 
rauhallista ja kiireetöntä Joulua, rauhoitu-
taan hetkeksi ja vietetään aikaa rakkaitten 
ihmisten kanssa.

    Terveisin Juha Piri & lapset

                          Kauhavan Härmän Piristä



Kysymyksiä kolmelle elämänkokemusta jo
kartuttaneelle, ja heidän vastauksensa.
Sanni Salomäki (os. Piri) 
s. 1931

 Pentti Nestori Piri s. 1926 Aili Ketomäki (os. Piri) s. 1926

isä: Juho Eemil Piri s. 1894 isä: Kustaa Nikolai Piri s. 1893

Mikä oli lapsuudenkodissasi tärkein kasvatusperiaate?
Rehellisyys ja myös kristillisyys. Kristillisyys. Rehellisyys, tottelevaisuus.

Miten se käytännössä ilmeni?
Esimerkiksi  isän auttaessa 
heikompiosaisia.

Pidettiin seuroja. Vanhempien auttaminen 
jokapäiväisissä askareissa.

Mikä on parahin ominaisuutesi?
Optimistisuus ja lyhytvihaisuus. Uskollisuus. Elämänmyönteisyys.

Mikä on mielestäsi huonoin ominaisuutesi?
Heikko itsetunto.  Levottomuus Äkkipikaisuus.

Mieleenpainuvin muistosi?
Esikoisen syntyminen. Selvännäkemistä unessa, joka 

sitten toteutui.
Tyttäreni rippijuhlat.

Mikä on ikävin muistosi?
Ensimmäinen ilmahälytys.  
Talvisodan aikoihin järkytyin  
sireenin äänestä, luulin sen 
tappavan minut. Olin yksin  
kotimatkalla. Jäykistyin 
hankeen siihen asti, kunnes  
sireeni lakkasi soimasta.

 Poikani kuolema.

Mikä on mieluisin muistosi?
Porissa osallistuin kuoron 
kanssa Beethovenin  9.  
sinfonian konserttiin, jossa 
solisteina oli eturivin laulajia.

Lapsuuden muisto joulusta 
kotona.

Mitä toivot tästä eteenpäin?
Terveyttä. Jumalan johdatusta. Seesteistä loppuelämää Luojan 

johdatuksessa

(kysymykset esitti keväällä 2009 Kaisu Piri, os. Rintakumpu)



Kaksi joulun poikaa
Rakkautesi tähden tulit ylhäältä alas.
Rakkautesi tähden pyrin alhaalta ylös.

Sinä olet syntynyt, et luotu.
Minä olen syntynyt ja luotu.

Ihmiseksi synnyit neitsyt Mariasta.
Pojaksi synnyin Hilma Mariasta.

Jouluna synnyit valon lapsi.
Niin myös  minä, harmaa hapsi.

Sinä olet synnitön ja pyhä.
Minä raukka, viallinen yhä.

Täynnä armoa ja totuutta olet Sinä.
Syntejäni anteeksi anelen minä.

Jeesus, Kristus, tuo rauha sydämeen.

Pentti Nestori Piri
  (syntynyt joulupäivänä)

Pirin sukuseura  on nyt  r.y. 

Pirin sukuseura on lokakuussa 2009 saanut Patentti-  ja  rekisterihallituksen 
yhdistysrekisteristä  hyväksymisen  ja  on  nyt  virallinen  eli  rekisteröity 
yhdistys.

Hanketta oltiin panemassa alulle jo liki kaksikymmentä vuotta sitten. Sukukokous 
2007 antoi nykyiselle seuran hallitukselle erityistehtävän pyrkiä saamaan yhdistys 
rekisteröidyksi. Nyt se on saatu tehdyksi.
Asialla  on  merkitystä  mm.  kokoustiloja  vuokrattaessa  sekä  myös  mahdollisen 
testamenteissa  annettavien  lahjoitusten  kohdalla.  Rekisteröidyille  yhdistyksille 
testamentilla  annettavat  lahjoitukset  ovat  verovapaita,  eikä niistä kerätä  perintö-
veroa.   
Viereisellä  sivulla  ovat  yhdistyksen  viralliset,  yhdistysrekisterissä  hyväksytyt 
säännöt.

Sukuseuramme oltermanni

Tauno Piri

täyttää 85 vuotta
 23. p:nä tammikuuta

Onnittelut merkkipäivän johdosta



1 § 
Yhdistyksen nimi on Pirin Sukuseura ja sen kotipaikka on 
Kauhavan kaupunki ja toimialueena koko maa.
 
2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä ja edistää 
yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jäsenten keskuudessa.
 
3 §
Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään
- järjestämällä kokouksia
- keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta
- selvittämällä suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön 
tulokset  jäsenten tietoon
- jatkuvasti luetteloimalla suvun jäsenet
 
4 §
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta 
täyttänyt, joka polveutuu Alahärmän Pirin talon perustajasta 
Pentti Tyniuksenpoika Piristä, tai joka on avioliiton kautta 
tähän sukuun liittynyt.
 
5 §
Yhdistykseen pyrkivän on ilmoitettava siitä yhdistyksen 
hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.
Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti 
ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, 
taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokoukselle 
pöytäkirjaan merkittäväksi.
 
6 §
Yhdistyksen jäsenen tulee suorittaa varsinaisen 
sukukokouksen vahvistama vuosittain maksettava jäsenmaksu. 
Yhdistyksen jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.
 
7 §
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen muut 
jäsenet valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Hallituksen 
toimikausi kestää seuraavaan varsinaiseen sukukokoukseen 
saakka.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksasta yhteentoista 
jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan 
sekä keskuudestaan tai muista yhdistyksen jäsenistä sihteerin 
ja yhdistykselle muut tarpeelliset toimihenkilöt. Samalle 
henkilölle voidaan osoittaa useampiakin tehtäviä.
Hallitus voi keskuudestaan asettaa avukseen valiokuntia 
erityisten tehtävien hoitamista varten.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä muuta jäsentä on 
saapuvilla.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, 
vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.
 
8 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja yksin. 
 
9 §
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on 
jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään 
seuraavan helmikuun kuluessa. Tilintarkastajien lausunto tilien 
ja hallinnon tarkastuksesta on jätettävä viimeistään seuraavan 
maaliskuun kuluessa hallitukselle. 
 

10 §
Yhdistyksen varsinainen sukukokous pidetään kolmen vuoden 
välein hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja 
aikana huhti-syyskuun kuluessa, ja on siitä ilmoitettava 
yhdistyksen jäsenille vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin 
kutsulla, joka on saatettu tiedoksi kirjeellä.
Ylimääräisiin sukukokouksiin kutsutaan yhdistyksen jäsenet 
kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Ylimääräinen sukukokous pidetään, kun yhdistyksen 
sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan 
aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) 
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa 
asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.
 
11 §
Varsinaiselle sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja 
sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Todetaan kokouksen laillisuus.
Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:
1. hyväksytään edellisen toimintavuoden toimintakertomus, 
2. hyväksytään edellisen toimintavuoden tilit ja päätetään 
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
3. vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja 
talousarvio seuraavalle toimintavuodelle,
4. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi,
5. valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa 
tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa seuraavaksi 
kalenterivuodeksi,
6. päätetään seuraavan toimintavuoden jäsenmaksun suuruus, 
7. päätetään muista kokouskutsussa ilmoitetuista asioista.
Kokouksen muun ohjelman tulee, mikäli mahdollista, liittyä 
yhdistyksen tarkoitusperiin.
 
12 §
Yhdistyksen sukukokouksessa on yhtäläinen äänioikeus 
jokaisella yhdistyksen jäsenellä, joka on maksanut 
jäsenmaksunsa kuluneen vuoden aikana mutta viimeistään 
kaksi viikkoa ennen sukukokousta.
Äänestys on avoin, ellei ole päätetty käyttää suljettua 
äänestystä. Päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi yli 
puolet äänistä on annettu. Mikäli äänet menevät tasan, tulee 
päätökseksi se mielipide, jonka puolesta kokouksen 
puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan 
määrätään tulos arvalla.
 
13 §
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen 
purkamisesta, kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai 
kiinnittämisestä voidaan tehdä vain, jos siitä on 
kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Edellä mainittujen 
päätösten tekoon tarvitaan kahden kolmasosan äänten 
enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä.
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta 
voidaan tehdä varsinaisessa sukukokouksessa, jos sitä on 
kannattanut kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista 
äänistä.
 
14 §
Jos yhdistys purkautuu, on purkamisesta päättävässä 
sukukokouksessa päätettävä yhdistyksen omaisuuden 
käyttämisestä yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavalla tavalla, 
taikka päätettävä yhdistyksen omaisuuden luovuttamisesta 
Härmä Seuralle tai sitä vastaavalle rekisteröidylle järjestölle.



SUKUKOKOUS pidetään  ensi  kesänä  lauantaina  12.6.2010 jo  perinteiseksi 
tulleessa paikassa eli Härmän Kuntokeskuksessa Ylihärmässä. 
Kannattaa laittaa jo nyt päivämäärä ylös kalenteriin.
Sukujuhliin suunnitellaan ohjelmaa ja myös lapsillekin omaa pikkuohjelmaa.
Toivomme, että nuoret ja kokeneemmatkin kyvyt ilmoittautuisivat ohjelmaa tekemään tai 
että  muut  antaisivat  vinkkiä  heistä.  Lisäksi  on  arpajaiset  ynnä  muuta,  joihin  toivotaan 
mahdollisimman monen osallistumista. 
Asiasta  tullaan  tarkemmin kertomaan  vielä  keväällä  lähetettävässä  kirjeessä,  jossa  on 
virallinen kokouskutsu sääntömääräiseen sukukokoukseen. 

_________________

Pirin Sukukirja
Martti  Pirin  20  vuotta  sitten  laatima sukukirja  on  saatu  tallennettua  levykkeelle,  ja  sitä 
muokaan  ja  päivitetään  niin,  että  saadaan  painatetuksi  uusi  ja  täydennetty  laitos. 
Matrikkeliosuus saatetaan ajan tasalle käyttäen Luhtasaaren sukujutut-ohjelmaa.

Henkilölomakkeet  kirjaa  varten  ovat  puheenjohtajan  säilytettävinä  (Paul  Biri, 
Langansbölevägen  6,  10640  Dragsvik).  Jokainen  täysi-ikäinen  suvun  jäsen  antaa  ja 
allekirjoittaa  omat  ja  perheensä  tiedot.  Tietoja  on  syytä  täydentää,  kun  esim.  lapsia  on 
syntynyt ja avioliittoja solmittu. Jollet ole vielä antanut tietojasi, voit tehdä sen lomakkeella, 
jonka voi pyytää puheenjohtajalta taikka tulostaa sukuseuramme Internet-sivuilta osoitteessa 
www.piri.fi

Pirin sukuseura ry:n yhteystietoja

Hallituksen puheenjohtaja: Paul Biri
Langansbölevägen 6
10640 Dragsvik
Puh: 019-2461828
Fax: 019-2461829

Taloudenhoitaja: Arja Kunnela
Haapa-Heikintie 51 as 1
40800 Vaajakoski 
Puh: 040-4164561

Email: 

Hallituksen sihteeri: Eeva Ilola
Langansbölevägen 6 
10640 Dragsvik
Puh: 019-2461828 
Fax: 019-2461829

http://www.piri.fi/
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