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Aika ja paikka 
 
”Maa on niin kaunis, vierähtävät vuodet, … 

joutuvi aika”. Näitä säkeitä olemme mones-

ti ja moniäänisesti laulaneet kodeissa, suku-

seuran kokouksissa ja muualla, missä piri-

lääsiä on ollut koolla. Sanat ovat painuneet 

mieleen jo lapsena.  

 

Muistan ajan 50 vuotta sitten, kun istuin 

Pohjanmaan junassa, joka silloin kiersi 

Tampereelta vaunut ”taaksepäin käännettyi-

nä” kulkien Haapamäen kautta Seinäjoelle. 

Juna oli silloin hidas ja matka pitkä ennen 

Parkanon oikorataa. Juna kulki lyhyillä rau-

tatiekiskoilla puupölkkyjen päällä alle 

80km/h, ja se loi rytmin taajuudella, joka 

oli lähellä sydämen sykettä. Vaunun pää-

dyssä oli kartta ja kaikki aseman nimet var-

sinkin Haapamäen jälkeen painuivat mie-

leen, ne opettelimme kaksi vuotta vanhem-

man siskoni kanssa ulkoa: Lehtimäki, Myl-

lymäki, Alavus. Silloin toivoimme, että ai-

ka joutuisi ja matka vierähtäisi. Ajan kuluk-

si luimme toistamiseen ja toistamiseen lasi-

en alla olevaa mainoskylttiä ”Nokian Paras 

WC-paperi”, mutta tiesimme paperin ole-

van miltei samanlaista kuin eväs

kääreidemme voipaperin.  

 

Junan lähestyessä Seinäjokea muuttui mai-

sema ankeaksi, rämeen kitukasvuiset män-

nyt jäivät mieleen, ja juna yleensä pysähtyi 

keskelle ”ei mitään”. Isäni lohdutti sanoen: 

”Tämä on vasta verenottopaikka”, mutta 

emme pelänneet. 

Lapualla, Kauhavalla ja Härmässä tuntui 

olevan se oikea Etelä-Pohjanmaa --  

paikka, jossa pilvet ovat tasaisina, pieninä 

untuvapalloina  

riveissä ja jonoissa ja vaaleansininen kesä-

taivas niiden välissä, ja luonnollisesti laaja 

lakeus alla. 

 

Aika näkyy maaperässä, totesin 11-

vuotiaana, kun olin isäni kanssa mukana  

kunnostamassa Myllypakkaa Pirin kylässä. 

Mustia hiilikerroksia näkyi hiekkamaassa 

merkkeinä ajasta, jolloin sillä paikalla oli 

miilussa poltettu hiiltä ja tehty tervaa. Var-

hempien sukupolvien jälki näkyi sen kahdek-

sankulmaisen myllyn hirsistä. Laskin vuosi-

renkaita niistä silloin jo yli 110-vuotta aiem-

min kaadetuista puista ja mietin, mikä oli se 

aika kun puut olivat olleet vielä taimia. 

 

Kuluneen vuoden aikana olen ajan kulun ha-

vainnut. Yhteen paikkaan molemmille ohi-

moille ovat tulleet ensimmäiset harmaat 

hiukseni. Tyttäremme aloitti opinnot toisella 

paikkakunnalla. Äitini sairastui kesän alussa 

ja hiljattain nukkui rauhallisesti pois. Iloisin 

hetki hänelle viimeisenä kuukautena oli näh-

dä ja kosketella lapsen lapsen lastaan, jonka 

siskoni tytär oli juuri saanut.  

Aika on vuosirenkaita, kerroksia ja miespol-

vien kulkua, kuten laulussa sanotaan, mutta 

unhola on loitompana. 

 

Paul Biri, 

sukuseuran puheenjohtaja 
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Kuka tietävi, mistä me tulemme 

ja missä on matkamme määrä? 

Hyvä että me sitäkin tutkimme, 

ei tutkimus ole väärä. 

Mut yhden me tiedämme varmaan vaan: 

me kuljemme kumpuja mustan maan, 

ja täällä meidän on eläminen 

miten taidamme parhaiten.  

Että voisimme muistaa… 

Arja Kunnela 
 

(Eino Leino, Aurinkolaulu) 

Mut emmehän yössä vain astukaan, 

myös aamussa astelemme. 

Vaikk' kuljemme kumpuja mustan maan, 

niin maassa tok' kiinni emme. 

Tääll' onhan niin paljon muutakin 

kuin multaa, on kaunista, kultaakin, 

kun elämän ääriltä etsimme vain 

tai kuiluista kuolevain. 

Palasin Leinon runoon Ailin kirjoituksessa Pirilääsissä syksyltä 2006, kun mietin, miten aika 

onkaan kulunut: kesällä tuli täyteen 20 vuotta Pirin Sukuseuran perustavasta kokouksesta 

13.6.1992. Valokuvaan ikuistetun Pirin Sukuseuran perustamiskirjan allekirjoittaneista Mart-

ti Piri, Toivo Alahuhta ja Jalo Heikkilä elävät aina muistoissamme, me muut olemme 20 

vuotta vanhempia, osa jo kunnioitettavat 80 vuotta ylittäneitä. Ensimmäisestä kokoontumi-

sesta vuodelta 1987 tuli jo 25 vuotta eli neljännesvuosisata!  

 

Sukuseuran perustamisen yksi tarkoitus oli edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jäsenten 

keskuudessa mm. kokouksia järjestämällä. Sukuseuran kokouksissa ja kokoontumisissa olen 

usein tuntenut iloa ja ylpeyttä kuulua tähän sukuun, ”omaan heimoomme”! Ensi kesänä ta-

paamme taas kesäkuussa, tällä kertaa Kauhavalla. Asiasta tiedotetaan lisää myöhemmin. 

Seuratkaa postianne sekä Pirin Sukuseuran www-sivuja (www.piri.fi), jotka ovat taas pystys-

sä, kiitos Juha Lindstedtin! Päivitettävää asiaa riittää… 

 

 

Muistamme läheisiämme 
 
Pirin Sukuseura onnittelee lämpimästi kaikkia tänä vuonna 

merkkivuosia täyttäviä sukumme jäseniä! Ikä on usein vain nu-

mero, se sisäinen kipinä ja kiinnostus elämään ratkaisevat, kuin-

ka vanha tai nuori olet… 

Tervetuloa sukuun myös kaikki sukuun syntyneet tai puolison 

piriläisestä saaneet: vanhempiaan ei voi valita, puoliskon kyllä-

kin! Pohjalaisten tapaan ”vaatimattomat” onnittelut hyvästä va-

linnasta!  

Eteläpohjalainen sanonta: Meirän kans ei auta - sanoo Prännin Erkki. 

ja toinen perään: Meitä komiempia ei ookkaan - sanoo Mäkituvan Feeli. 

(Lähde: Vaasan Jaakkoo: Eteläpohjalaisia sananparsia.) 

http://www.piri.fi
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Syyskuussa tuli kuluneeksi 90 vuotta enoni Veikko Pirin syntymästä. Pyhäinpäivän ja joulun 

aikaan tapaamme muistaa rakkaitamme ja sytytämme kynttilät valaisemaan hautoja. Tänäkin 

vuonna myös Veikon ja Alahuhdan Eskon haudalla palaa kynttilä. Rintamalle jäi monia nuo-

ria miehiä, joiden elämä katkesi yllättäen. Pirin Sukuseuran puolesta otamme myös osaa su-

ruun, joka kohtasi kaikkia tänä vuonna omaisensa menettäneitä sukulaisia. Menetys satuttaa: 

olipa siihen valmistautunut tai ei, kaipaus jää. 

 

Velikulta Veikko piti yhteyttä perheeseensä kirjeillä, 

kuten niin monet muutkin rintamalla olleet. Kenttä-

postia kulki myös Lapuan asemalle lastenkamariin 

pienen Taimi-siskon (s. 1937) ja 15 vuotta vanhem-

man velikulta Veikon välillä. Veikon kirjeet ovat säi-

lyneet aarteina täynnä piirroksia ja huumoria. Niistä 

piirtyy kodista ja läheisistään välittävä nuori mies, jo-

ka ei kuitenkaan väistä velvollisuudekseen kokemaan-

sa maanpuolustustehtävää. Pala nousee kurkkuun miettiessä, miten nuorena, 21-vuotiaana 

Veikon elämä päättyi. Olisi ollut kiintoisaa tuntea myös tämä eno, joka oli niin taiteellinen ja 

täynnä elämää. Veikon suunnitelmiin kuului seurata sodan jälkeen serkkunsa Toivo Alahuh-

dan jalanjälkiä kohti rakennusmestarikoulutusta. Hilma-äiti odotti Veikkoa kotiin liian var-

haiseen kuolemaansa asti: 10-vuotias Taimi sekä koko sisarusparvi menetti äitinsä itsenäi-

syyspäivänä 1947, 3½ vuotta Veikon Valkeasaaren taistelussa haavoittumisen ja katoamisen 

jälkeen. 

Veikko muistoissamme 

(Arja Kunnela, perheen arkistot) 
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 Veikko muistoissamme 

(Arja Kunnela, perheen arkistot) 

Syntyi Veikko Härmän mailla 

syyskuun kesään Martin veli. 

Armas se oli poika toinen 

lapsiparven alku moinen 

ilon aihetta ei vailla 

lupaavalta tunnusteli. 

 

Nimen sait sä arvos mukaan 

Veikko Armas tuskin kukaan 

kademieltä siitä kantaa. 

Ken sun tunsi kyllä antaa 

lisänimen Armas sulle. 

Olit ilon aihe meille. 

 

Koulutielle Voltin mailla 

jouduit toisten lasten lailla 

Koit koulun ilot, surut 

maistaa sait myös koivun murut. 

Varmaan panit pahaksesi, 

kujeet jäivät jälkehesi. 

 

Hartain mielin jätit koulun 

ensimmäisten joukkoon ehdit 

tiedon alkeet sait sä rehdit 

kiitosmaininnan sain kuulla 

lausuttavan Laakson suulla. 

Siit on lämmin muisto mulla. 

 

 

 

 

Lapualle lapsen latu 

perheen kera suuntauupi. 

Siellä koulut, kylät, katu 

uudet aatteet avauupi. 

Isän rakkaan koulun ovet 

kutsuivat, sait tiedot monet. 

 

Opin tiellä ilomiellä 

koulutöitä harrastelit 

juoksut, hypyt harjoittelit, 

monet kilvat ponnistelit 

palkinnotkin usein siellä 

Sulle suotiin, voiton tiellä. 

 

Kasvoit, vartuit voimassasi 

pääsit makuun voiton hurman. 

Isänmaa sai rintahasi  

sijan, jos tuo turman 

aika ankee maani sulle, 

puolustaa sua salli mulle. 

 

Vapaaehtoisena tulit 

riviin maasi puolustajan 

nurkkumatta siinä kestit 

kovat vaivat sota-ajan. 

Monet vuodet paikallasi 

torjuit turmat kohdallasi. 

  
(Runo jää kesken, kuten Veikon elämäkin, va-

lokuva alla: Juha Piri) 

Vänrikki Veikko Pirin muistolle  

kirj. Juho Emil Piri 



Oheinen kertomus olisi voinut olla Ilmailu-
lehdessä noin 70 vuotta sitten. Se on kuitenkin
kirjoitettu vain muutama viikko sitten.
Kirjoittaja Pekka Piri on kertomuksen
lentäjän poika. Kuva on lennolta, kuvaajana
tähystäjä, vänrikki Olin.
Yölento kesällä 1944,
koneena BL-184
Heinäkuun 18. päivänä 1944 Uukuniemen Men-
suvaaran lentotukikohdassa on lämmin ja kirkas.
Lämpötila on yli 20 astetta, pilvisyys vähäinen.
Tiedustelulentolaivue 12 on siirtynyt edellisenä
päivänä Blenheimeineen aiemmasta tukikohdas
taan Värtsilästä Mensuvaaraan  ja totuttelee uuteen
oloonsa. Kannaksella rytisee raskaasti. Koko maan
tulevaisuus on vaakalaudalla.

Tuoksuvassa  kangasmaastos-
sa,  kirkkaiden  pikkujärvien 
välissä  kiitoradan  päässä 
mekaanikot huoltavat koneita. 
He  tekevät  ihmeitä  saaden 
reikäiset  repaleetkin  nopeasti 
takaisin taivaalle.

Koekäyttöjen  pauhut 
nousevat ja laskevat vahvoina, 
bensiini  tuoksuu.  Alueella  on 
Curtis- ja Brewster -hävittäjiä, 
Blenheim-pommittajia ja vielä 
jokunen kaksitaso-Fokkerkin.

Koneiden  miehistöt 
lepäilevät,  tutkivat  karttoja, 
huoltavat  varusteitaan  ja 
neuvottelevat  mekaanikkojen 
kanssa  –  luottamus  on 
avainsana.  Tehtäviin  lähde-
tään,  palaajia  odotellaan  – 
joskus  tuskaisen  pitkään, 
turhaankin.

Illansuussa  Blenheim  BL-
184:n  miehistö  kumartuu 
kartan  ääreen.  Kanervikko 
tuoksuu  ja  linnut  livertävät 
kuin  ennen  sotaa,  mutta 
miehet  keskittyvät.  Heillä  on 
tehtävä.

Päällikkö, tähystäjä vänrikki 
Olin, ohjaaja, luutnantti Piri ja 
konekivääriampuja,  korpraali 
Ahonen käyvät  tehtävää  läpi. 
He keskustelevat  ja  puntaroi-
vat.  BL-184  lentää  yöllä 
pommittamaan  vihollisen 
sotalaivoja  Pohjois-Laatokan 
Viteleen ja Pitkärantaan.

Sydänyöllä  BL-184 jyrähtää 
käyntiin.  Lyhyt  lämmitys-
käyttö, rullaus ja nousukiito.

Kello  01.00  ohjaaja,  pohja-
lainen  23-vuotias  Martti  Pori 
nostaa  Blenheimin  männikön 
ylle  ja  suuntaa  itään.  Lasku-

telineet  jysähtävät  sisään, 
kahden  moottorin  1680  hevos-
voimaa  jyrisevät,  Pelti-Heikki 
ottaa  korkeutta  ja  koko  8  700 
kilon  massa  kohoaa  jyhkeästi. 
Siitä  800  kiloa  on  rautaisia 
terveisiä naapurille.

Blennu  nousee  vakaasti  2500 
metrin  korkeuteen.  Miehistö 
keskustelee  harvakseen  pauhun 
keskellä.  Mekaanikot  ovat 
onnistuneet  korjaamaan  katkok-
set,  joita  siinä  esiintyi  siirto-
lennolla  Värtsilästä.  Kesäyön 
aurinko  paistaa  kirkkaasti  etu-
vasemmalla,  täpläinen  pilvi-
verho suojaa alla.

Piri pitää kurssia itään. Olinin 
määrityksestä  hän kääntää aika-
naan etelään.  Matka Viteleen ja 
Pitkärannan  kautta  kotiin  on 
noin  500  kilometriä,  kolmen  ja 
puolensadan  vauhdilla  puolisen
toista tuntia. Ellei sitten...

BL-184  laskeutuu  vaaka-
pommituskorkeuteen  koillisesta. 
Auringon häikäisy tekee haittaa 
ilmatorjunnalle  ja  auttaa  yksi-
näistä Blennua – mietitty pikku-
seikka  sekin.  Olin  tarkentaa 
laskelmat Pirille, Ahonen takana 
ampumatornissa  tähystää  taka-
sektoria:  vielä  tyhjä.  Olin 
laukaisee ja kaksi sotalaivaa saa 
rautaa  ylleen.  Blenheim  vetää 
kaarron vasempaan ylös, aurinko 
suojaa  sitä  yhä.  Ilmatorjunnan 
tulitus jää taakse.

Pitkäranta  kuvataan  ja  suunta 
on  kotikentälle.  Olin  Hyräilee 
Eldankaa ja tähystää hävittäjiä.

Ei  yhtään,  ihme.  Piri  katsoo 
horisonttiin.  Hän  saa  lentää, 
kuten  toivoikin.  Kurkkua 
kuristaa.  Hän  ajattelee  viisi 

viikkoa  sitten  Valkeasaaren 
taisteluissa  kadonnutta  nuo-
rempaa veljeään Veikkoa.

Nuori  luutnantti  katsoo 
Blennun  ohjaimissa  kauas 
horisontin  yli,  ajatuskin 
lentää:  äiti  Hilma  siellä 
kaukana... Veikkoa suret, me 
kaikki,  koetetaan  jaksaa... 
rakas  vaimo  Kerttu-Kaarina 
kotona Lapualla, rohkaiset ja 
kannustat,  ilosi  auttaa... 
esikoistyttömme jo viisi kuu-
kautta,  pidät  huolta...  minä 
lennän  täällä,  teidän 
takianne...

Mensuvaaran  kentällä  on 
pilvipeite  tiivistynyt.  Jyrinä 
voimistuu  ja  vahva  siluetti 
lähestyy  vakaasti  kaakosta. 

Hahmo on tuttuja oma.
BL-184  tekee  rutiinilaskun 

ja rullaa asemaansa klo 02.25. 
Moottorien  pauhu  vaikenee. 
Olin, Piri ja Ahonen kapuavat 
ulos, riisuvat nahkapäähineen-
sä ja laskuvarjonsa ja oikovat 
jäseniään hetken.

Tehtävä on suoritettu.
Ennen  yöpuulle  asettumis-

taan  Martti  Piri  lopettelee 
kirjeensä  Kerttu-Kaarinalleen. 
Heillä  on  suunnitelmia  ja  he 
tahtovat elää.

Laulurastas  luikauttaa  jo 
rannassa..

Kenttäposti  ottaa  kirjeen 
aamulla,  BL-184 on valmiina 
uuteen nousuun.

□
Juttu on Pekka Pirin  arkistosta

6

Piri katsoo horisonttia. Hän saa lentää, kuten  
toivoikin. Kurkkua kuristaa. Hän ajattelee viisi  
viikkoa sitten Valkeasaaren taisteluissa  
kadonnutta nuorempaa veljeään Veikkoa.  
Ajatus lentää kotiin...
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AKUSTINEN KÖMMÄHDYS 
 
  Olin veteraanien kuntoutuksessa Pohjanmaalla. Siellä oli myös  
luentoja eri aiheista. Kerran aloitti luennon erittäin isokokoinen täti- 
ihminen. Kokeili ensin mikrofonia, että kuuluuko perälle asti. 
  Minä istuin kämppäkaverini kanssa melko perällä ja vastasin  
kysymykseen, että "kuuluu hyvin". Kuiskasin kaverilleni, että näkyykin  
erittäin hyvin. Kysyjä kuuli minun kuiskauksen ja pienen kuivan naurun  
jälkeen mainitsi kyllä näkyvänsä. Olotilani voi kyllä arvata. 
  Soitellessa tykkään hyvästä akustiikasta, mutta puheessa sanan  
valinta on tärkeä. 
 
Tauno Piri  

 
PITKÄ  ALKUSOITTO 
 
  Kansansoittajilla ja ammattimuusikoilla on eräs pieni ero. Nimittäin  
useasti kansanmuusikot soittavat kappaleensa ns. korvakuulolta, kun  
taas ammattimuusikot perustavat soittonsa nuottien lukemiseen. 
  Olin kerran kirkossa esiintymässä kanteleeni kanssa, ja soittovuoroni  
tuli heti erään pitkän urkusoolon jälkeen. Kun aloitin soiton,  
korvissani pyörivät vain urkusoolon sävellajit, enkä millään tahtonut  
päästä kiinni kappaleeni sävellajiin, se kun piti etsiä korvakuulolla.  
Niinpä soittelin pitkään omiani, mielessäni etsien oman kappaleeni  
sävelasteikkoa. Lopulta se onneksi löytyi. 
  Myöhemmin joku kehui soittoani, mainiten että "oli kyllä hieno  
kappale, mutta oli siinä erikoisen pitkä alkusoitto, en ole ennen  
kuullutkaan sitä". 
 
Tauno Piri 
 
 
JÄLKIRUOKAA HAMSTRAAMASSA 
 
  Nyt jo edesmenneet, setäni Väinö Piri ja hänen vaimonsa Taimi, olivat kauppamatkoilla. Ta-
pansa mukaan he kävivät jossain paikkakunnan baarissa ruokailemassa. Tilasivat tiskiltä muu-
sia ja pihviä. Odottaessa läksivät hakemaan salaattia ja leipää. Silmäilivät siinä jo että mitäs on-
kaan jälkiruokana. Näytti että on enää kaksi kippoa jäljellä ja vielä eriväristä.  Arvelivat että man-
sikka- ja aprikoosikiisseliä. Ahneushan siinä iski ja päättivät ottaa heti, ettei vaan jää ilman. Tai-
mille aprikoosia ja Väinölle mansikkaa. 
   Pääruoka tuli ja söivät hyvällä ruokahalulla. Ja sitten jälkiruuan kimppuun.  Auta armias, Tai-
milla olikin sinappia ja Väinöllä ketsuppia.  Ei siinä ollut riemulla rajoja.  Piti kuulemma istua kau-
an kuppilassa kun nauratti niin hirvittävästi. 
  Tarjoilija korjasi astioita pois ja kysyi pilke silmäkulmassa, ainakin siltä kuulemma tuntui, että 
maistuiko ruoka? 
  Jälkeenpäinkin riitti lystiä joka ruokakerta kun syötiin yhdessä, että kumpaa otetaan jälkkäriks 
sinappia vai ketsuppia. 
 
Pentti Piri 

HAUSKOJA SATTUMUKSIA 
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 'Kirjoita piriläisistä' 
 
Näin sukuseuran hallitus oli kuulemma toivonut. On siinäkin piriläinen toive, ihan mahdoton. 
 
Miten kirjoittaa 'piriläisistä' - eihän semmoisia oikeasti 
edes ole. On vain puolipiriläisiä: vain puolet geeneis-
tämme on pirejä ja loput ties mitä – lienevätkö edes 
oikeita geenejäkään? 
 

No yritetään nyt kuitenkin itseämme – meitä puolipiri-
läisiä katsella: millaisia olemme? 
 
Millaisia? Siis keihin verrattuna? No 'muihin' tietysti – 
Järvisiin ja Mäkisiin ja niihin Savon 
Tuppuraisiin, joiden vaari 'junasta jo erehtyi' eivätkä 
päässeet surkeat siirtolaisiksi Amerikkaankaan. 
 
Kaikenlaista voi nähdä, kuvakulmasta riippuen. Katselen Eemelin pojanpojan vinkkelistä 66 kuo-
huisan vuoden ajalta. Näen paapan, tätejä ja setiä – serkkuja etäämmällä; nuorempaa polvea. 
Kuulen tarinoita, näen ilmeitä, muistan tilanteita – myös vaiettuja, jotka ovat hiljaa vasta aikuisena 
auenneet. 
 
Jotkut asiat kehittyvät ajan saatossa 'täytyy- tarinoiksi', kasvavat legendoiksi ja myyteiksi. Juuri nii-
tä kerrotaan ja kerrataan, kiinnikin pidetään: paapan sävelkorva ja kätevyys – vahvoja arvojamme  
mutta siinäkö kaikki? Kestämmekö ihmisten koko kuvia, hersyviäkään? 
 
Sankarit ovat rautaa – ovat meikäläiset panneet haisemaan! Nuijasota melkein voitettiin, 

yksi  temppuili taivaalla, toinen painoi laukkahevosella 
luotisuihkussa kansalaissodassa... 
Ja kulttuurissa on lykännyt kunniakirjaa – kuulemien mu-
kaan vissiin jo päiväkodeissakin. 
 
Sankareita ja pätemistä hamuamme – toiset tekevät, toi-
set taputtavat ja kaikki olemme 
ylpeitä vaikka Ukko-Noasta, jos soittaja on oma. Eroa 
valinnoissa näen pitäjähaarojen välillä: Kauhavalla on 
tehty; pantu verstaita pystyyn ja pyörät pyörimään. Me 
Härmän haaran kirjoittamis-, lukemis- ja puhumistoimi-
henkilöt saamme sitten ylpeillä: melkein kuin meidän 
verstaita! 
 

Vaikeuksia kohdattuaan näen edellisen polven tähtikartalla keskinäisen tuen ja avun, heidän kau-
niin Otavansa. Onko nyt toisin - eikö yhteisiä tähtikuvioita enää tarvita, vain loistavilla kiintotähdillä-
kö lie arvoa? Ei kai sentään. 
 
Huumori meillä kukkii – ellemme satu kohteiksi. Ja Suurta Tärkeyttämme ei tule kyseen- 
alaistaa –  eihän Pohjois- ja Etelänapaakaan – koska juuri me tiedämme parhaiten. Viimeinen sa-
na tulee Piristä. Ja piste. Kaikkienhan se tietää pitäisi, muuten tulee riita. 
Onneksi kuitenkin äkkipikaisuus on meillä vierasta – nopeata reagointikykyähän se vain on... 
 
Näin teitä – meitä - kummajaisia puolipirejä ensilumen aikaan katselen. Uljasnenäisiä, itsekeskei-
siä, aitoja, vastuuta ottavia, rohkeita, väliin tärkeinä päsmäröiviä - ja kaiken tämän vuoksi kovin 
rakkaita. 
 
Ja ylläolevasta on sitten turha tulla minulle nokkaa nyrpistämään tai muutenkaan mitään länkyttä-
mään. Minä kyllä tiedän miten asia on. Näkeehän sen jo sukunimestäni!   

                                                                                                                                  Pekka Piri  

Piriläinen  veneretki Atlantilla (Kirjoittaja oik.) 

Moon itte täs 
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Ristikon laatija Sami Hämäläinen, kuvassa viides oikealta   

Oikein ratkaisseiden kesken arvotaan kolme yllätyspalkintoa.  

Vastaukset helmikuun loppuun mennessä os. Pentti Piri,  Paljekuja 2, 62200 Kauhava 

lähettäjä:_____________________________  osoite:__________________________________________ 
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 Pirin Sukukirja: mitä vielä tarvitaan?  
Arja Kunnela 
 

Jo viime vuonna muistuttelin, että uuteen sukukirjaan tarvitaan paitsi uu-
sien sukupolvien tiedot matrikkeliosaan myös uutta kuvitusta.  Kyllähän 
kirjassa pitää olla myös kivoja kuvia meistä ja muista… 

 
Jos teillä rakkaat sukulaiset on hauskoja, vakavia 
tai muuten sopivia tilanne- tai asennekuvia suvusta, sukulaisista ja 
suvulle tärkeistä paikoista, niitä voi lähettää tarjolle matrikkeliin. 
Keväällä on tarkoitus saada viimeiset päivitykset matrikkelitietoihin, 
koska UUDEN SUKUKIRJAN toivottiin valmistuvan seuraavaan suku-
kokoukseen mennessä, niin että ainakin oikovedos olisi näytettävis-
sä kokousväelle. 
 

Valokuvia voi siis lähettää esim. Arja Kunnelalle sähköisesti osoitteella xxx-
xxxx~xxxxxxxxxxxxxx  (siis yksityiseen sähköpostiin, EI työsähköpostiini Jamkilla). Paperi-
kuvia voinee skannata myös muut teitä lähinnä olevat Pirin Sukuseuran sukukirjan tekoon 
osallistuvat: Paul Biri ja Ritva Lindstedt Eteläisessä Suomessa, Pentti Piri Kauhavalla sekä 
Keski-Suomessa Arja Kunnela. 
 
Matrikkelista: www.piri.fi–sivuilla on uusittu lomake http://www.piri.fi/sukukaavake.pdf 
joka on mahdollista täyttää tietokoneella ja sitten tulostaa. Ne, jotka kirjoittavat tietoko-
neella mieluummin kuin kynällä, saattavat havaita tämän mukavammaksi tavaksi täyttää 
lomake. 
 
Keväällä lähettelemme tarkistettavaksi Sukujutut ohjelmalla syötettyjä tietoja, jotka toi-
vomme teidän allekirjoituksellanne vahvistavan hyväksytyiksi. Osa suvun jäsenistä on lähet-
tänyt sen verran aikaisin tietojaan, että niiden päivitystarpeita saattaa olla. Keväällä on siis 
luvassa lisää postia… 

Kuva Pentti V. T. Pirin arkistosta 

Sukuseura toivottaa jäsenilleen Rauhaisaa joulun 

aikaa ja 

onnea 

uudelle 

vuodelle 

2013   

mailto:arja.kunnela@gmail.com
http://www.piri.fi
http://www.piri.fi/sukukaavake.pdf
Käyttäjä
Färgmarkera
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Pirin sukuseura ry:n yhteystietoja 

 

Hallituksen puheenjohtaja: Paul Biri , 

sihteeri: Eeva Ilola 

Langansbölevägen 6 

10640 Dragsvik 

Puh: 019-2461828 

Fax: 019-2461829 

 

Taloudenhoitaja: Arja Kunnela 

Haapa-Heikintie 51 as 1 

408000  Vaajakoski 

Puh:    040- xxxxxxx 

Email, koti: xxxxxxxxxxxx@xxxx.com 

Email, työ: xxxxxxxxxxxx@xxx.fi 

Pysähdyttävä radiodokumentti 

itsenäisyyspäivänä 
 

Piriläisten kannattaa kuunnella 6.12.2012                         

klo 11.30 lyhytdokumentti Henrin Puheen- 

vuoro: 'Lumi lämmittää'. 

 

Ohjelma esitetään Ylen Radio Suomessa 

ja sen ovat toteuttaneet Pekka Piri ja Hannu 

Karisto. 

Seuraava  SUKUKOKOUS  pidetään ensi kesänä Kauhavalla lau-

antaina 15.6.2013. 
Kauhavan perinteiset puukkofestarit ja puukkoblues ovat samaan aikaan. 

 

Laitetaan päivämäärä muistiin ja levitetään tietoa muillekin sukulaisille, joi-

ta ei tämä lehdykkä tavoita.  

 

Ohjelmasta ja aikatauluista ilmoitetaan tarkemmin kevään 2013 aikana kir-

jeitse ja Pirin Sukuseuran www-sivuilla ( www.piri.fi ). 

 

Ohjelmavinkit kesän tapahtumaan ovat tervetulleita. 

 

 


