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Paperilla vielä
Paperi – se, että asiat on pantu paperille, on
ollut  meillä  Suomessa  itsestään  selvää  jo
monien sukupolvien ajan. Silloin, kun Juho
Iisakinpoika syntyi 1845, ei Suomessa ollut
yhtään puuta jalostavaa paperitehdasta*, ja
vasta  muutamia  vuosia  sen  jälkeen,  kun
hän  oli  rippikoulun  käynyt,  aloitti
ensimmäinen  puuta jalostava paperitehdas
toimintansa  ja  sekin  seinätapettia  pää-
asiassa  Pietarin  markkinoille  tuottaen.
   Varhaisimpiin muistikuvieni maisemiin
kuuluu  Äänekosken  paperitehdas  2–3
-vuotiaan  silmin  katsottuna.  Sen  jälkeen
olen työskennellyt useilla paperiteollisuus-
paikkakunnilla,  Kymenlaaksossa  ja  myös
Keski-Norjassa,  ja  nykyisin  paikka-
kunnalla,  jossa  tämän jäsentiedotteen A4-
paperi on tehty, eli Lohjalla**.

Paperi  toi  Suomeen  suhteellisen
tasaisesti levittäytyneen vaurauden, ja tulot
siitä  olivat  vakaampia kuin tervanpoltosta
ja  vientisahoista  saadut,  joihin
voimakkaasti kohdistuivat suhdannehuiput
ja  laskut.  Koneet  ja  tekniikka,  ja  ennen
kaikkea  siihen  liittyvä  erityisosaaminen
ovat olleet se ydin, jonka ympärille paljon
muuta on rakentunut. Sitä kun ei voi noin
vain  proomuihin  lastata  ja  viedä  pois  tai
tuoda, vaikka paperirullia voisikin.

Paperiin  suhtaudutaan  Suomessa
vakavasti,  vaikka joskus sanotaankin: ”Se
on totta vain paperilla.”

Pirin  sukuseuran  sukukirjaa  aloitetaan
painaa paperille, kun tietoja on päivitetty ja
tarkistettu.  Paperille  präntättynä  kirjana,
jossa on kuvia ja  kovat kannet,  se kestää
sukupolvien  yli  ja  edustaa  jatkuvuutta.
Martti  Pirin huolella laatima ja  julkaisun
jälkeen  hänen  itsensä  tarkentama  teos  on
todellakin  uuden  täydennetyn  laitoksen
arvoinen.  Kesäkuun  2013  sukukokous
kohotti  sen  toimittamisen  nyt  kaikkein
tärkeimmäksi  tehtäväksi.  Matrikkeli-
osuuteen on kuluneen vuoden aikana saatu
runsaasti  täydennystä,  etenkin  Kauhavan

sukuhaaran (Frans Iisakinpojan)  osuus on
kasvanut uusilla sukupolvilla.

Pirilääsille  lähtetetään  vielä vedoksia
matrikkelitiedoistaan  ja  osalle  myös
esitäytettyjä  lomakkeita.  Useimmiten
vedos lähetetään siihen osoitteeseen, jossa
on  mahdollisesti isovanhemmiksi  tulleita
sukupolvia,  jotta tietoja voi sitten tarkistaa
lasten  kanssa.  Jos  tämän  jäsentiedotteen
lukija  haluaa  itseään  koskevia  tietoja
tarkastusta  varten,  niin  pyyntöjä  voi
välittää  sukuseuran  hallituksen  jäsenten
kautta tai suoraan puheenjohtajalle vaikka
sähköpostitse tai puhelimitse. Uusien***
matrikkelitietojen  julkaiseminen  elossa
olevilta edellyttää paperille allekirjoitettua
suostumusta, mitkä pääosin on jo saatu.

Siis paperi on tärkeätä,  mikä edellä tuli
jo  mainittua.  Samalla  toivotan  iloista
joulua  ja  iloista  jouluisten  käärepaperien
rapinaa.

Paul Biri, puheenjohtaja
----- 
*)  Suomessa  aloitettiin  ensimmäisen  kerran  tuottaa
paperia  vuonna  1667  piispa  Getzeluksen  toimesta
Thomasbölessä,  joka sijaitsee 7 km päässä Langans-
bölen kodistamme, Dragsvikista.

**)  Kirkniemen  (Gerknäs)  paperitehdas  aloitti
toimintansa  vuonna  1966  Lohjan  maalaiskunnan
Jönsbölessä, mistä on vain 2 km Johannes Virolaisen
”Vironperään”.

***) Uudet tiedot ovat  sellaisia  tietoja,  joita  Martti
Pirin  1987 laitoksessa  ei  ollut  julkaistu.  Jos
henkilöstä  on  vanhoja  tietoja  vaan  ei  uusia,  niin
vanhoja  saatetaan  uudessa  laitoksessa  käyttää
lyhentäen  (esim.  ammatti  koululainen  tai  opiskelija
jätetään pois).



Kuvia
Piirroksia väreissä



Pirin sukuseura ryn hallituksen kesällä valitut uudet neljä jäsentä:

Tapio Kunnela – Pirin Sukuseuran pitkän linjan mies

• Olen kyydinnyt yli 15 vuotta Arjaa Pirin Sukuseuran hallituksen kokouksiin ja usein 
ollut paikalla kokousten aikaan. Olen kuunnellut Pirin Sukuseuran juttuja koko 
avioliittomme ajan, siis noin 23 ½ vuotta. Sukuun ”naituna” olen osallistunut 
sukujuhliin ja välillä esiintynytkin siellä laulamalla yksin tai yhdessä muiden kanssa.

• Työtaustani on myös pitkää linjaa, keväällä tulee 40 vuotta saman firman 
palveluksessa:
Aloitin Valmet Oy:n palveluksessa, nimi vaihtui Metso Oy:ksi, kunnes ensi vuonna 
olen taas Valmetilla koneistajana. Työnjako on sovittu vaimon kanssa jo alussa: minä 
teen paperikoneen osia ja vaimo hoitaa muut paperityöt…

• Kuorolaulutaustalta löytyy myös yhdistystoimintaa, olen toiminut mm. parin kuoron 
puheenjohtajana. Tällä hetkellä laulan kahdessa kuorossa aktiivisesti. 

• Ajatuksia sukuseuratoiminnasta: Pirin suku on levittäytynyt laajalle, ei vain 
Pohjanmaalle, mikä voitaisiin jollakin tapaa myös huomioida, toki suvun juuria 
kunnioittaen!

Kauko Piri – Olen ajatellut juuriani paljonkin,
ovathan vahvat lonkerot sekä Pohjanmaalla että kaukana Lapin perukoilla.
Mielestäni nykyajan hektisessä maailmassa ihmiset ehtivät liian vähän kohdata 
aidosti toisiaan.

• On hyvä olla positiivisia syitä nähdä ja tavata sukulaisia ja tuttavia. 
Kokoontuminen sukuseuran järjestämään tilaisuuteen on syy parhaimmasta päästä.
Kokoontumisten välillä on hyvä tavata muutenkin, pienemmissä porukoissa, taikka 
virtuaalisestikin tavalla tai toisella.

• Olen pyrkinyt säilyttämään luovuuttani, vaikka elämän pomppivalla vuoristoradalla 
olenkin matkannut monien kuoppien ja nousujen kautta.
Uskon että kokemusta voisi hyödyntää vielä moneen muuhunkin kuin vaikka 
pelimaailmojen kehittämiseen, mitä itse olen tehnyt. 
Mm 90-luvulta on jäänyt hyviä muistoja yhteistyöstä suomalaisen 
osuuskuntatoiminnan uuden nousun vaiheista.

• Yhteiskunnan suuressa murroksessa ihmisellä on hyvä olla kovaa maata jalkojen alla,
eikä haittaa, jos on myös tukevia sukulaisia. 

Eino Itkonen  –Tervehdys hieman nuoremman polven tuoreelta hallituslaiselta! 
• Vajaat kolmekymmentä vuotta mittarissa ja elämän reitti on kulkenut Göteborgista 

Vaasan ja Lahden kautta reilut kolme kuukautta sitten Tampereelle. Harrastuksiini 
kuuluvat mm. kissan rapsuttelu, kitaran näppäily, avopuoliso Jennin härnääminen ja 
suihkussa lauleskelu.



• Aloitin äskettäin tietotekniikan opiskelun Tampereen teknillisellä yliopistolla, 
tavoitteena opiskella uusi ammatti konetekniikan insinöörin tutkinnon rinnalle. 
Opiskelujen lomassa työskentelen Entop Oy -nimisessä insinööritoimistossa 
suunnittelijana.

• En ole aikaisemmin hirveän paljon ollut mukana Pirin sukuseuran toiminnassa, mutta
äitini Elisabet on kyllä pitänyt minut ajan tasalla tärkeimmistä tapahtumista. Ajattelin
lähteä avoimin mielin liikkeelle, katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan. 

Tiina Piri – Mukavaa joulun odotusta kaikille.
• Olen 45v, kuuden lapsen äiti. Aika kuluu ja lapset kasvaa Arto 20, Essi 18, Joni 17, 

Sami 15, Miia ja Kati 9v.
• Itse vain nuortuu kun aloitin vuosien jälkeen opiskelut, keväällä olisi tarkoitus 

valmistua hierojaksi/urheiluhierojaksi. Lähihoitajan töitä jatkan kesällä entiseen 
malliin yöhoitajana. Päivisin on sitten aikaa hieroa:)

• Ajan saatossa sukunimi on muuttunut ja on nyt palannut entiseen, osoitekin on 
melkein sama kuin kersana. 

•     Muistamme ja kaipaamme sukumme jäseniä. 
    Kuluneena vuonna haudan lepoon saatettuja

erityisesti.



Sukujuhlasta ratin takaa

Auton keula imee harmaata nauhaa
alleen kesäkuisena viikonloppuna.
Kauhava ei ole lähellä, mutta siellä
omalla paikallaan vakaasti.
Siinä menee Tamperetta ja Ikaalista,
vihdoin jo Kurikkaa ja Lapuaakin,
tuttua lakeutta.
Vaan onko sittenkään tuttua?
Miksi mennä?

Ensi kertaa tajuan, että maisemat ovat
'ummessa'. Kuudessakymmenessä
vuodessa ovat pellonreunat
puskittuneet ja puusto tuuhentunut
 – ei lakeuksia silmän täydeltä.

Luulenko  vain,  muistanko  väärin?
Tämä on kuitenkin silmäni kuva. Kunhan ei pohjalaista sielua vaan koskisi,  kunhan siinä edes
avaruutta vielä...

Kutsu oli  käynyt  –  tällä  kertaa  Kauhavalle.  Jo se kutkutti  houkuttavasti.  Vaihteeksi  muu kuin
auditorion ympäristö. Siellä ollaan koulumaisesti, välillä vähän taputtaen. Eikä siellä voi jutella  –
saati tupakalla pyörähtää.

Kutsu  houkutti  muutenkin:  Kerta  kerralta  osun  juttuihin  uusien  ystävien  kanssa,  saan  kuulla
muustakin  elämästä  kuin  jo  tuhannet  kerrat  kuulluista.  Olen  utelias  Piri,  saatan  vielä  jotain
oppiakin ja ystävä sukulaisiltakin juttu luistaa. Mikä ettei?

Suvivirttä – vuodesta 1694

Päivä on jo illassa, mutta kesän valossa on helppo palata kotiin etelään. Usva verhoo lakeuden
pellot, maisema on akvarelli. Mieli kertaa päivää: rikas, hyvin rikas. Mielenkiintoinen ja avartava,
kysymyksiäkin  tekevä.  Kauhavan  juhla  on  takana,  hepo  ravaa,  menee  Kyröskoskea,  menee
Ikaalista, mieli kelaa koettua.

 Sukujuhlamme alkavat Suvivirrellä. Eipä ole yllätys. Ei niitä voisi marraskuussa pitääkään – eihän
hallitus löytäisi sopivaa virttäkään kekkerien alkuun...! Ei päästäisi taas kerran vetämään kaunista
traditiolaulua, jonka viesti liikuttanee jokaista. Hätkähdän, kun ajattelen esi-isämme Pentti Pirin
pojanpojan Olli Tuomaanpojan jo sitä aikanaan laulaneen, kymmenen polven takana! Kaukana ja
ihan lähellä sittenkin – kuulen hänen tapailevan hartaana laulun sanoja suvea toivoen ja hallaa
peläten.

Siunaus hartaille ja pakanoille

Aurinko on laskussa, tietä piisaa, eipä juuri kulkijoita. Ikkuna auki virkistykseksi. Pellot tuoksuvat,
kahvi-paussi odottaa. Mitäs siellä muuta? No tietysti Pentti-Rovastin hartaus, tottakai. Pentti oli
taas omiensa parissa ja veti riemastuttavan vapaalla kädellä. Luojaa kiitettiin, kesää ylistettiin ja
omaakin  kuntoa  kehaistiin  eikä  suotta.  Kiitos  ja  riemu  rakkaalla  Pentillämme  pursuavat  eikä
metsäjätkä anna iän painaa! Opiksi saamme kaikki ottaa ja Penttiä rohkeasta aitoudesta kiittää:
siunaa  hartaat  ja  pakanat  samalla  kertaa,  isoon  karhunsyliin  mahtuvat  kaikki.  Puoli  vuotta
aiemmin poisnukkuneen Kaisu -vaimon muistaminen herkisti ja hiljensi mielemme.

Sukukirja toteutumassa

Hallitus ponnistaa sukukirjan kanssa. Paulin katsaus kuulosti jo tutulta, mutta loi myös uskoa.

.  

Pikku-Pekka ajelulla



Arvokas  työ  saataneen lähiaikoina  päätökseen  ja  sukumme  iso  osa  järjestyksessä  arvokkaisiin
kansiin. Isä-Martin aloittaman työn täydennys toteutuu – malja hallitukselle!

Kaffipaussi  vielä,  hämärtääkin  jo,  yhä  riittää  tietä.  Oliko  siellä  mukavaa?  Oli,  ilman  muuta.
Kauhavalaiset  tulivat  tutummiksi  ja  opinkin  yhtä  ja  toista,  kun  Topparin  Marjatta  kertoi
rekkahommista.

Charlotta ja Venla eivät jännitä

Oliko ihan hauskaakin? Oli oli, tapaamiset, hersyvät tervehdykset, kuulumiset, se tasa-arvoinen
yhdessäolon  maku.  Joku jutuniskijäkin  kävi  äänessä,  mutta  taisi  puolivillaisillaan  hauskuuttaa
lähinnä itseään. Olisikohan sukujuhlan ja hirvipeijaisten nuotit sekaantuneet?

Musiikkia olla pitää. Nuorten puhaltajain, trumpetisti Charlotta Pirin ja huilisti Venla Niemisen
puhtaita esityksiä oli ilo kuunnella. Puhaltimet ovat todella vaativia pelejä, päätä ei saa huimata,
jos salin eteen astelee. Jännittäminen kostautuu puhallukseen jos ei ole oikeata uskallusta. Neitoset
hallitsivat asiansa, ojennettakoon ruusut näin jäljestäpäin. Toivottavasti kuulemme jatkossa lisää.

Kyllä Kunnelan Tapio on paljon laulanut, kuuleehan sen. Varmaa mikä varmaa – akustiikka sallisi
vielä enemmänkin volyymia, kiitos luottolaulajalle.

Ja Aili se on aina Aili! Reippaat, räiskyvät juttunsa ovat tosia ja hersyviä – tulevat sitten vieraille
salin edessä tai kahdestaan puhelimessa...minkäs teet aitoudelle!

Suurkiitos kauhavalaisille

Kesäyö, keula yhä etelään...pian tankille...musiikkia haeskelen, onneksi ei väsytä...oli siellä hienot
ruoat,  oikein pitopöytä sananmukaisesti!  Kohta jo Hyvinkää, kilometrit  ravaavat vastaan, mieli
muistelee ja maistelee....Kauhavan Ritvan spiikkaus rentoutti, yhdisti porukkaa, loi kotoisuutta ja
hyvää tuulta...oikein luonnonlahjakkuus... ja kaikki ne järjestelyt... kyllä on suurkiitoksen paikka.

Tuli  uutta  tietoa  ja  vanhan  kertausta  mielenkiintoisella  ympäristökierroksella.  Jyrki  Lahti  oli
suvereeni opas; asiat ja niiden taustat olivat elävästi tuttuja. Hirret henkivät tarinoitaan, kivillä oli
harkitut sijansa. — ilo saada näistä kuulla.

Miksiköhän Alahärmän kierrolla vuosia sitten pihat näyttivät siistimmiltä kuin nyt Kauhavalla?
Oliko sattuma, vai olivatko Alahärmässä oppaan kanssa ennalta sopineet? Vai onko siellä joku
trossausreitti  erikseen?  Naurattaa.  Kyllä  siellä  siistiä  ja  jämttiä  on  joka  paikassa  ja  näkee,  että
'suittissa ollahan' vahvasti – ilo niitä paikkoja on aina katsella.

Mutta ne häijyt...!

Suurkaupungin reunalla vihdoin; kotipiha ja parkkipaikka, hohhoijaa, kone seis. Satakieli luikkaa
puskissa.  Vieläkö muuta,  tuliaisia Pohjanmaalta? Vähän vielä,  pikkuisen mietin:  taas,  sitä yhtä
juttua:

Ne häijyt! Minkä ihmeen takia niistä puhuttaessa tulee tunto, että vähän ylvästellään. Ei kauheasti,
mutta  pikkuisen.  Ylvästelläänkö  raukkamaisten  terroristien  rötöksillä?  Samaa  heimoa  olen  ja
'komian' tarpeen itsekin tunnistan, mutta että yhä vielä muisto elää – kun halutaan elättää. On
Häjyylyt ja ihan Häjyyly-keskuskin konnankuvineen eteisessä. Ymmärränhän minä sen, että se on
perinnettä, ihan mytologiaakin, mutta on se kyllä kummaa!!

Ja sitten muistan miten eräissä pippaloissa tuhahdin Isontalon Anttia ja Rannanjärveä paperista
koilottaville  eksälleni  ja  sisarelleen:  'Mitä sitä  yritättä,  antakaa olla.  Ei  siitä  hämälääset  mitään
ymmärrä...!'

Sellaasia me vaan oomma

Pekka Piri



Pirin  sukuseura  ry:n  SUKUKOKOUS  valitsi  puheenjohtajan,  varapuheenjohtajan  ja
hallituksen jäsenet. 
Uusi  hallitus   piti  ensimmäisen  eli  järjestäytymiskokouksensa  12. 10. 2013
Kauhavalla:
Paul Biri, puheenjohtaja Kauko Piri, varapuheenjohtaja
Eeva Ilola, sihteeri Eino Itkonen
Arja Kunnela, rahastonhoitaja Tapio Kunnela
Ritva Lindstedt Juha Piri
Pentti V.T. Piri Tiina Piri

_____________________________________________

Pirin Sukukirja
Martti Pirin yli 25 vuotta sitten laatimasta sukukirjasta tehdään uutta ja uudella sukupolvella
täydennettyä  laitosta, jonka valmistelu on etenemässä loppusuoralle. Matrikkeliosuutta on
saatettu ajan tasalle. Joitakin osin tarkistuskyselyjä ja matrikkelitietojen tulosteita lähetetään
vielä  perhekunnittain,  ja  tässä  on  avainasemassa  se  sukupolvi,  jolla  on  tai  on  tulossa
nuorempia lastenlapsia.

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  voi  vielä täydentää,  kun  esim.  lapsia  on
syntynyt  ja  avioliittoja  solmittu.  Jollet  siis  ole  vielä  antanut  tietojasi,  tai  tiedot  ovat
muuttuneet,  sen  voit  tehdä  sen  lomakkeella,  jonka  voi  pyytää  puheenjohtajalta  taikka
tulostaa  sukuseuramme  Internet-sivuilta  osoitteessa  www.piri.fi Vaihtoehtoisesti  sama
lomake löytyy www.biri.fi/suku.pdf   tai linkki www.biri.fi/suku.html
Myös uusista tai muuttuneista yhteys- ja osoitetiedoista on hyvä ilmoittaa.

Pirin sukuseura ry:n yhteystietoja

Hallituksen puheenjohtaja: Paul Biri
Langansbölevägen 6
10640 Dragsvik
Puh: 019-2461828
ja     019-2461829
Email:  paul(å)biri.fi

Rahastonhoitaja: Arja Kunnela
Haapa-Heikintie 51 as 1
40800 Vaajakoski 
Puh: xxxxxxxxxxxxxxx
Email:  arja.kunnela(å)jamk.fi

Hallituksen sihteeri: Eeva Ilola
Langansbölevägen 6 
10640 Dragsvik
Puh: 019-2461828 
Email:  eeva.ilola(å)biri.fi
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