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Puheenjohtajan palsta 
 
 
Kauniisti kädessä istuva ja ilo silmäillä, totesin, kun 
painotuoretta kirjaa katselin. Siinä tuntuu kaikki ole-
van paikallaan.  – Omatunto kuitenkin hieman kol-
kutti, että onko aivan sopivaa kehua sellaista, mitä 
on itse ollut pitkään mukana tekemässä. Totesin 
oitis kuitenkin, että eihän tässä ole kysymys omasta 
vaan monien työstä ja taidoista, ja ennen kaikkea 
Martti Pirin pitkäaikaisesta työstä ja tarmokkuudes-
ta, että hän sai pari vuosikymmentä sitten laadittua 
kiinnostavan kirjan – Härmän Piri: sukujuuria – tilan 
vaiheita – Juha Isakinpoika Pirin jälkeläiset.  
  
Kun isäni, Pentti Nestori, toi mainitun monistetun 
kirjan ja antoi minulle, totesin, että siinä on tarinoita, 
joista olin Juho Eemililtä kuullut, kun lapsena vietin 
kesiä Pirin myllyllä. Kertomus siitä, kuinka 1809 
isäntä Isak Antinpoika sai surmansa kasakoiden ki-
dutuksen jälkeen, jäi vahvasti mieleen. Martti Pirin 
kirjassa ne hahmottuivat kokonaisuutena. Kirjassa 
kuuluu kertojan ääni, eikä vain yhden ihmisen vaan 
kaikupohjana on sukupolvien, suvun ääni ja tyylikin. 
Vaikka se on kirjoitettu paperille, siinä kuuluu puhut-
tu ääni. 
 
Muistan, kun syksyllä 1984 Kouvolassa teetin kirja-
painossa erästä esitettä, ja faktori eli latojien esi-
mies kysyi minulta. ”Oletko sukua Martti Pirille?” 
Vastasin, että olen hänen veljenpoikansa. Tämä sil-
loin yli 50‒vuotias mies totesi olleensa Kauhavalla 
Ilmasotakoulussa ja että opetuksesta oli painunut 
mieleen Martti Pirin huumori – kuiva ja erityinen – 
vahvasti myönteisenä muistona.  
 
Historia (ἱστορία) on sekä tarinaa että tutkimusta, 
mutta itse selvittämiselläkin on tarinansa eli 
historiansa. Martti Piri kävi laajaa kirjeenvaihtoa 
sekä tapasi ja keskusteli sukututkimuksen 
asiantuntijoiden kanssa. Tarkennuksia ja korjauksia 
hän merkitsi monistekirjansa laidoille ja rivien väliin, 
sekä laati suuren joukon liitteitä ja täydentäviä 
kirjeitä syventäen ja laajentaen sukututkimustaan. 
 
Nyt painosta tulleessa kirjan 2. laitoksessa näkyvät 
nämä lisäykset ja korjaukset. Uudempaa 
tutkimustietoa myös on lisätty Hillevi Tynin antamilla 
kommenteilla. 
 

                                                                               

Martt i  Pir in  vuonna  1982 aloit tama    
sukututkimushaastaa vielä sukumme ja muidenkin 
sukujen nuorempaa polvea jatkamaan. Paikka eli 
tila Lapuanjoen varressa on se akseli, johon 
kiinnittyy vuosisatojen kulku. Ehkä  tulevaisuu-
dessa sidos ja suhde paikkaan muuttuu.  Varmaa                     
on vastaisuudessakin, että  tarinoita  tulee  
kertoakylissä, suvuissa ja perheissä sekä tietoja 
”krapsuttaa”, jotteivat mielet täyty vain Hollywood-           
viihteen malleilla tai sarjaelokuvien sananparsilla. 
Sitäkin pahempaa olisi, jos vallitsisi vain yksi 
totuus, joka perinpohjaisesti vaihdettaisiin aina 20 
vuoden välein ja unohdettaisiin edelläkävijöiden 
työ ja ajatukset. 

 
Hämmästyttävintä nyt muutama vuosikymmen 
myöhemmin asiaa jälleen katsoessani, on Martti 
Pirin ottama moderni lähestymistapa. Se on 
aikansa  historiat ieteen  suhteen  hyvin 
edistyksellisen, moniääninen ja moneen asiaan 
huomiota kiinnittävä. Hyvin monet tieteen 
ammattilaiset takertuvat niihin keinoihin, 
näkemyksiin ja ennakkoluuloihin, jotka he 
omaksuvat noin 19 vuoden iässä. Koulukunta ja 
menetelmä tulee heille tiedon etsimistä 
tärkeämmäksi. – Usein jää harrastelijoiden eli 
amatöörien harteille, että tieto ja osaaminen 
”pukataan” uusille urille. Kuitenkin Härmää on 
kohdannut sellainen historiallinen onni, että 
nuijasodasta kannuksiaan hankkinut professori 
Heikki Ylikangas (s.1934)* Ylihärmästä on ollut 
ennakkoluuloton alansa uudistaja, ja hän kannusti 
Martti Piriä sukututkimuksessa. --- Sukutut-
kimuksessaan Martti Piri (s.1920) oppi itseään 
nuoremmilta, teki tutkimustaan varsin kypsässä 
iässä, suurella innolla, ja kykeni kartuttamaan 
sellaisella tiedolla, jota vain monipuolinen 
kokemus tuo. 
 
 Toivotan hyvää joulua kaikille Piriläästen 
lukijoille. Tänä vuonna postituslista on tavallista 
laajempi, kun sukukirjan uusi laitos on nyt 
julkaistu, ja siitä tiedotetaan tässä lehdessä. 

  
         Paul Biri, sukuseuran puheenjohtaja 

 
 

             *) Heikki Ylikangas oli Turussa jo 1960/-70 -lukujen taitteessa                                       

peräänkuuluttanut ja tuonut Suomeen uudistavia ajatuksia 

Saksasta, jossa oli muodostumassa Bielefeldin yliopiston 

mukaan nimetty koulukunta, ja siinä sekä koko Saksassa 

tunnetuimman historiantutkijan nimi on Hans-Ulrich Wehler 

(1931‒2014).  

 

 

 



 

Pirin suvulle joululahja: sukukirja valmistui! 
Arja Kunnela 

Hei rakkaat sukulaiset, nyt se on viimeinkin totta! Saimme kirjapainosta Martin päivänä 10.11. kirjalaatikot, 

joissa oli Pirin suvun sukukirja: Martti Pirin Härmän Piri: sukujuuria tilan vaiheita Juha Isakinpoika Pirin jälke-

läiset, 2. laajennettu, uudistettu painos 2015. Kiitokset ansaitsee niin toimituskunta (Pirin Sukuseura ry:n halli-

tuksesta mukana mm. Paul Biri, Pentti Piri, Ritva Lindstedt, Arja Kunnela), sukututkimusasiantuntija Hillevi 

Tyni, taittaja (Anna-Maija Ylinen teki erinomaisen hyvää työtä!), kansikuvan tekijä Sini Piri kuin takakannen 

tekstin kirjoittaja Pekka Piri. Silti jokainen, joka täydensi sukutietoja ja lähetti kuvia, on yhtä lailla kiitoksen 

ansainnut, ilman teitä kirja ei olisi päivittynyt! Tietoa kirjan julkaisemisesta levitetään nyt monta kanavaa käyt-

täen, tämä Pirilääset lehti on yksi niistä! Uudistuvat Pirin Sukuseuran www-sivut ovat myös käytössä osoittees-

sa www.piri.fi. Sivujen visuaalisen ilmeen on suunnitellut tuore media-assistentti Hanne Kunnela. 

Jospa uusi kirja saa lukijansa kiinnostumaan suvustaan, sen historiasta ja nykyisestä levinneisyydestä ja toimin-

nasta eri puolilla Suomea! Pirin Sukuseura ry. pyrkii sääntöjensä mukaan edistämään yhteenkuuluvaisuuden 

tunnetta jäsenten keskuudessa, mm. järjestämällä kokouksia ja luetteloimalla suvun jäsenet. Kirjan visuaalisen 

ilmeen on tarkoitus houkuttaa tutustumaan, lukemaan, katselemaan viuhkoista sukulaisuussuhteita ja oivalta-

maan omat juuremme. Itselleni Martin kirja oli jo 80-luvulta hyvä apuväline sukujuurien kartoittamisessa. Mar-

tin piirroskuviot auttoivat ymmärtämään, miten läheistä tai kaukaista sukua joku henkilö minulle oli.  

Sukukirjan tilaus, toimitus ja postitus 

Sukukirjan myyntihinnaksi päätettiin syksyllä Pirin Sukuseuran hallituksessa 25€ yksityishenkilöille, 40€ yh-

teisöille. Sukukirjan ennakkotilauksia otettiin vastaan viime sukujuhlissa. Osa kirjoista onkin jo löytänyt peril-

le, niitä jakavat Kauhavalta Pentti Piri, Hämeenlinnasta Ritva Lindstedt, pääkaupunki-seudulla Paul Biri sekä 

Jyväskylästä Arja Kunnela (myös postitukset). Postitse on tarkoitus lähettää kirjaa etäämmällä oleville, sähkö-

postilla kirjaa voi tiedustella osoitteesta arja.kunnela@gmail.com, jos haluatte muistaa esimerkiksi nuoria su-

vun jäseniä omalla kappaleella suvun historiaa.  

Kirjan voit myös tilata maksamalla Pirin Sukuseura ry:n tilille FI94 5290 0240 1388 65 esim. jäsenmaksun yh-

teydessä kirjan hinnan sekä postituskulut, kirjoita tarvittaessa myös nimi ja postitusosoite, ole silti mieluusti 

yhteydessä Arjaan. Pirin Sukuseuran www-sivuille tulee myös tilausohjeet sekä lomake yhteydenpitoon. Jotta 

sukutiedot päivittyisivät jatkossakin, tarjotaan siihen myös nettilomake.  

Postituskulut pitävät sisällään sekä pakkauskulut että postimaksut Suomeen Postin nykyisen hinnaston 9.2.2015 

mukaan, ensi vuonna voi hinnasto muuttua, myös muut postimaksut tarkistetaan tapauskohtaisesti: 

1 kpl kirjaa pahvikotelo kirjeenä 1. lk postissa 8€, 2. lk postissa 7,40€ 

2-3 kpl kirjaa postipaketti 2 kg (pahvikotelossa) noudetaan postista 9,30€ 

4-8 kpl kirjaa postipaketti 5 kg noudetaan postista 9,30€ + pakkauskulut sopimuksen mukaan 

 

Yhteystiedot: 

Paul Biri    Langansbölevägen 6 10640 Dragsvik    paul@biri.fi 

Pentti Piri    Paljekuja 2 62200 Kauhava  Puh: 044-03388 70       pentti.piri@piristeel.fi 

Ritva Lindstedt   Hämeenlinna                             Puh: 050-3309328         ritva@pakastin.fi 

Arja Kunnela      Haapa-Heikintie 51 as. 1 40800 Vaajakoski           arja.kunnela@gmail.com  postitukset 

 

 



Sukukirjan kimpussa – tekstinteosta todeksi?!! 
 
Arja Kunnela 
Sukujuhlissa vuonna 2004 asetettiin tavoitteeksi sukuhaarojen ajan tasalle saattaminen, siitä se lähti! 
Lomaketta tarjottiin suvulle nähtäväksi syksyllä 2006 ensimmäisen kerran, seuraavan kesän 2007 suku-
juhlissa jo puhuttiin sukutietojen käsittelystä ja säilyttämisestä ja asialistalla oli sukukirjan teko. Sen 
jälkeen on säännöllisesti muistuteltu Pirilääset lehdykässä armaita sukulaisia sukukirjan matrikke-
liosuuden päivitysasioista. Muistan kirjoittaneeni erinäiset jutut aiheesta jäsenlehteen. Näinä vuosina 
on toki tehty muutakin kuin kirjoitettu ja puhuttu tulevasta kirjasta. Käytössä ovat olleet tietokoneet ja 
niiden eri ohjelmat, skannerit, kopiokoneet, internet, valokuva-albumit ja kotiarkistot eikä vähäisimpä-
nä puhelin! 
Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että on mukavaa olla yhteyksissä sukulaisiin, kasvokkain, kirjeitse, 
sähköpostilla tai vaikkapa puhelimella soittaen. Silloinkin, kun keskustellaan asioista, joihin löytyy eri-
laisia katsantokantoja, on hyvä että keskustellaan – eikä pidetä mykkäkoulua. Vaikkei oltaisi samaa 
mieltä, on silti parempi kuulla niitä, kunhan aikaa vain riittää. Piriläisille on aika tyypillistä, että olem-
me erittäin hyvin selvillä, että meidän mielipiteemme on yleensä se oikea… siis olla verbi pohojalaasit-
tain: Moon oikias. Soot vääräs. Son vääräs. Moomma oikias. Tootta vääräs. Non vääräs. Olipa asia sit-
ten mikä hyvänsä! 
Luulisi, ettei sukukirjaan liity mitään intohimoja, mutta nyt soot vääräs! Kyllähän matkan varrella on 
viritelty väittelyitä ja kiivaitakin keskusteluja eri ihmisten näkemysten välillä, liittyipä se sitten melkein 
mihin hyvänsä. Tämä taitaa olla työryhmän vetämälle toiminnalle tyypillistä, niin monta mieltä kuin on 
miestä, Martti teki kirjansa etupäässä yksin ja omin päin, silti yhteyksissä sukuun. Sukujuhlissa on välil-
lä päivitetty agendaa aktiivisesti työryhmän ja muiden kiinnostuneiden kesken.  Jos olisin vieraileva 
sukututkija itselle oudon suvun keskellä, saattaisin jopa ihmetellä! Nyt tyydyn toteamaan, että elefan-
tin nahka auttaisi, samoin extrajoustava kärsivällisyys, tosin kumpaakaan ei ole tarjolla peruspiriläises-
sä geeniperimässä. Silti päällimmäiseksi jää tyytyväisyys yli kymmenen vuoden työn saavutuksesta: 
erilaisten näkemysten yhteen sovittelun onnistuneesta lopputuloksesta, josta uskallan arvata Martin-
kin myhäilevän. Tärkeintä on luoda yhteyksiä ja välineitä näiden yhteyksien ylläpitämiseksi, siihenhän 
Pirin sukuseurakin tähtää! Sukukirja on tuonut elämään myös hyviä ystävyyssuhteita, vaikka sukulaisia 
ollaankin!  Nyt toivon vain, että kirja tulee käyttöön eikä jää hyllyyn pölyttymään. Jatkoa varten luo-
daan kanavia yhteyden pidolle myös www-sivujen kautta. 

 

 

 

 

   Joulun värit 

 

 Joulu on valkoinen, kuin lumi uusi, 

 vihreä, kuin joulukuusi. 

 

 Joulu on kimmeltävä, kuin pakkashanki tai huurteinen puu, 

 hopeinen, kuin taivaalla loistava kuu. 

 

 Joulu on kultainen, kuin taivaan tähtivyö, 

 sininen, kuin tummuva yö. 

  

 Joulu on keltainen, kuin kuin kynttilän valo, 

 ja ruskea, kuin piparkakkutalo. 

 

 Joulu on myös punainen, kuin tontunlakki tai kuusen nauha, 

 kaikilla sydämissä ihana joulunrauha. 

 

                      -ritva- 
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Kulumassa olevan vuoden huhti-
kuussa Radio Dei alkoi etsiä Suomen 
kauneinta kirkkoa. Kaikki äänestyk-
set tehtiin Radio Dein Facebook-si-
vuilla. Radio-ohjelman kuuntelijoilta 
oli kevään aikana pyydetty suosikke-
ja kisaan.

Aluksi äänestettiin kauneinta mo-
dernia kirkkoa. Äänestysaikaa oli ke-
säkuu ja voittajaksi tuli Temppeliau-
kion kirkko Helsingistä. Heinäkuulla 
oli vuorossa kauneimman puukir-
kon valinta. Eniten ääniä sai Ruo-
kolahden kirkko. Elokuulla haettiin 
kauneinta kivikirkkoa. Äänestyksen 
kerrotaan olleen tiukka, mutta Ala-
härmän kirkko pääsi jatkoon.

Elokuun lopulla oli sitten finaali: 
ehdolla olivat Alahärmän kivikirkko, 
puukirkkojen edustaja Ruokolahden 
kirkko ja modernien kirkkojen edus-

taja Temppeliaukion kirkko. Elokuun 
28:ntena julistettu tulos oli tuskin yl-
lätys alahärmäläisille: meidän kirkko 
voitti äänestyksen ylivoimaisesti saa-
den 86,8 prosenttia äänistä!

Nykyinen kirkko rakennettiin 1898 
palaneen Antti Hakolan kirkon tilal-
le. Kirkon suunnittelijan Josef Sten-
bäckin (1854–1929) isä, Lapuan 
rovastikunnan lääninrovasti Karl 
Fredrik Stenbäck, oli syntynyt Ala-
härmässä ja hän oli Alahärmän kap-
palaisen, isänsä kaiman Karl Fredrik 
Stenbäckin poika. Kun vielä isoisän 
isäkin oli ollut Alahärmän kappalai-
nen, niin kirkkomme suunnittelijalla 
oli vahva alahärmäläinen tausta. Kir-
kon rakennusmateriaali graniitti on 
irrotettu härmäläisestä kallioperästä.

Alahärmän kirkon esittely löytyy 
Kauhavan seurakunnan sivuilta in-

ternetistä: ”Lapuanjoen länsirannalla 
sijaitseva harmaakivikirkko on tor-
nillinen pitkäkirkko, jonka sivuseiniä 
jäsentävät poikkipäädyt. Kansallisro-
mantiikan ja uusgotiikan piirteitä yh-
distävän kirkkorakennuksen julkisivut 
ovat graniittikvaaderia ja tiiltä.

Alahärmän kirkko on vihitty käyt-
töön ensimmäisenä adventtina 1903. 
Kirkko on arkkitehti Josef Stenbäckin 
suunnittelema, ja sen on rakenta-
nut kurikkalainen rakennusmestari 
S. Birling härmäläisten kivimiesten 
avustamana. Kirkkoa on korjattu 
mm. tulipalon jälkeen vuonna 1920 
sekä vuonna 1937 arkkitehti Ilmari 
Launiksen ja vuonna 1961 arkkitehti 
Veikko Larkaksen suunnitelmien mu-
kaan. Kirkko peruskorjattiin vuonna 
1987 arkkitehti Jari Reposen suunni-
telmien mukaan.”  HT

       Alahärmän kirkko 

Suomen kaunein kirkko

Päivi Saloranta Radio Deistä kävi luovuttamassa voittoisalle 
kirkolle palkintokyltin, jota oli vastaanottamassa Alahärmän 
kappeliseurakunnan kappalainen Heikki Väkiparta.

Josef Stenbäck
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Hevostyttö Idan maailma 

 
Olen pienestä asti rakastanut eläimiä, erityisesti Hevosia. Aivan kuten muilla aidoilla heppatytöillä, lempi-

leikkini olivat hevosleikit. Parin ystäväni kanssa aloimme ratsastaa myös kotona, keppihevosilla. Ompelim-

me itse keppareita ja hypimme esteitä lämpiminä kesäpäivinä. Syksyn edetessä pidemmälle, iltojen pime-

tessä ja lumen tullessa keppihevoset siirtyivät vähitellen nurkkaan. Heppahulluus ei todellakaan vähenty-

nyt, keksimme sisälläkin hevosiin liittyviä pelejä ja leikkejä. 

       Idan keppihevosia 

Joulun tullessa sain Joulupukilta pari miniatyyrihevosta, schleichia. Siitä se oikeastaan lähti. Aloimme ke-

räillä ystävien kanssa näitä pienoishevosia, rakentelimme pahvilaatikoista talleja ja leikimme päivät pitkät 

hepoilla. 

Schleicheja rupesi vähitellen olemaan niin paljon, että huterat pahvitallit eivät pitäneet niitä enää kurissa. 

Aloin suunnittelemaan isoa tallialuetta, johon kaikki hevoset ja muut eläimet mahtuisivat. Valmiin suunni-

telman esitin isälle, joka suhtautui aluksi hieman epäilevästi. Lopulta isä suostui, teimme yhdessä parem-

man suunnitelman. Keräilimme tarvikkeita kasaan 

ja mietimme tarkkaan, miten työt tehdään. Tallin 

pohja tehtiin isosta vanerista, jonka pohja tuettiin 

puulla. Maalasin pohjan itse ja näytin, minne mikä-

kin asia tulee. Tallin kokoaminen alkoi isän avus-

tuksella. Keräsimme jäkälää ja teimme siitä puita ja 

pensaita. Kanervista saimme hienoja puita. Ratsas-

tuskentän pohjaan laitoimme aitoa hiekkaa. Tallin 

rakentaminen kesti noin viikon. Olin todella iloi-

nen, sillä tallista tuli todella hieno. Tallialue oli ak-

tiivisessa käytössä pari vuotta, mutta nyt se on va-

rastossa odottamassa mahdollisia seuraavia suku-

polvia. 
 

  Ida Piri, Kirkkonummi 

 PIRILÄÄSTEN  

               LAPSET  

                      HARRASTAVAT 



 

Hyppään esteitä Väinö-ponilla. Hevosharrastuksen lisäksi soi-

tan alttoviulua. 

 

                                                            Matilda Lindstedt (12 v) 

 

Kaksoisveljeni Karlo (12v) pelaa jalkapal-

loa ja lentopalloa sekä soittaa pianoa. 

terv. Matilda 

Tomas (10 v) soittaa ahkerasti 

fagottia ja pelaa jalka- ja lento-

palloa. 



Blogi: Sello ja Minä 
 

Kuka olen  
 
 
 

Olen 13-vuotias Iiris ja harrastan sellonsoittoa Lahden Konservatoriossa. Koulua 

käyn musiikkiluokalla Lahden Yhteiskoulussa. Asuin ensimmäiset vuoteni per-

heeni kanssa Tallinnassa, jossa kävin vanhempieni kanssa klassisen musiikin kon-

serteissa jo alle vuoden ikäisestä saakka. Pidin klassisesta musiikista yleisesti, 

mutta soitinten joukosta löytyi yksi suosikkisoitin, ja se oli sello. Tallinnassa 

asuessani pääsin jo musiikinopetukseen; Minua opetti kuuluisa virolainen musii-

kinopettaja Ave Kumpas, joka on esimerkiksi perustanut Ave Kumpase laululap-

sed -laulukoulun.  

 

Soittamisen aloitin pianovalmennuksessa Lahden konservatoriossa, ollessani viisi-

vuotias. Yhtäkkiä tuli kuitenkin sellainen tunne, että haluaisin alkaa soittaa lempi-

soitintani selloa. Kuusivuotiaana aloitinkin sellonsoiton Tomi Uotilan johdolla. 11

-vuotiaana siirryin Heikki Pekkarisen oppilaaksi ja hänen ohjauksessa opiskelen 

edelleen. Ja tässä sitä nyt ollaan! 
 

Nykyisin soitan Lahden Konservatorion Uusi Lahti -kamariorkesterissa. Aiemmin 

olen soittanut Fiocco -jousiorkesterissa soolosellistinä. Minä ja viulistisisareni 

Fanni olemme soittaneet myös FIS -pianotriossa. Näiden lisäksi olen laulanut ai-

emmin muutaman vuoden ajan Minä Itte ja Laulun avain -lapsikuoroissa.  Pari 

vuotta sitten aloitin sivuaineena uudelleen myös pianonsoiton opinnot säestäjäni 

pianisti Maarit Liimataisen johdolla. 

 

Olen esiintynyt sellolla monissa konserteissa jo ensimmäisestä soittovuodestani 

lähtien. Merkittävin esiintymiseni tähän saakka on ollut keväällä 2015 Sibeliusta-

lon pääsalissa järjestetty Sinfonia Lahden ”Nuorten solistien konsertti”, johon 

minut valittiin solistiksi koesoittojen kautta. Soitin siellä J. Chr. Bachin sellokon-

sertosta kolmannen osan. Lisäksi olen saanut esiintyä Lahden konservatorion huh-

tikuussa 2015 järjestetyssä Promokonsertissa, sekä mm. Kauko Sorjosen säätiön 

konserttisarjassa Mäntän Taidekeskus Honkahovissa ja Kuokkalan kartanossa 

keväällä 2015. Syksyllä 2015 pääsin esiintymään Uusi Lahti -kamariorkesterin 

solistina konserttikiertueella Kouvolassa, Lappeenrannassa ja Lahdessa. Kiertueella soitin Tchaikovskyn Andante Cantabilen. 

Olen myös esiintynyt Lahden Nuori Sinfonia -orkesterin ”Nuorten solistien ja säveltäjien konsertissa” ollessani 10-vuotias. Se 

oli minun orkesterisolistidebyyttini, jolloin esitin Ahti Sonnisen Juvenalia –sarjan.  

 

Olen juuri siirtynyt soittamaan ensimmäisellä kokoselollani. Soittimenani on upeaääninen ja kaunis englantilainen 1800-luvun 

puolivälissä rakennettu sello ja jousenrakentajamestari Risto Vainion minulle tekemä arvojousi.  

 

Soittamisen lisäksi harrastan aktiivisesti myös kirjoittamista. Kirjoitin vuonna 2012 tilaustyönä erään tarinan Karkkimaan kunin-

kaan juhlista. Säestäjäni, pianisti Maarit Liimatainen sävelsi tähän tarinaan musiikkia jousiorkesterille. Tästä kehkeytyi pikkuhil-

jaa musiikkisatu nimeltään Karkkimaa. Se toteutet-

tiin yhdessä Lahden Konservatorion, Lahden Diako-

nia instituutin, Theatrum Olgan ja Möysän Nuoriso-

seuran kanssa. Karkkimaa -musiikkisatua esitettiin 

tammikuussa 2015 Lahden Lasten Talvikarnevaaleil-

la viidessä loppuunmyydyssä näytöksessä yhteensä 

yli tuhannelle katsojalle. Musiikkisadussa esiinnyin 

myös sellosolistina. Keväästä 2014 alkaen syksyyn 

2015 saakka kirjoitin myös klassisen musiikin Ron-

do-lehteen kolumneja musiikkiharrastuksestani. 

 

Tästä lähtien jatkan kirjoittelua tässä blogissa. Ter-

vetuloa siis lukemaan ajatuksiani soittamisesta, mu-

siikista ja niihin liittyvistä asioista! 

 

                                                                                                                                                  

Sello ja Minä 

Iiris Fanni  



Hei ja Hyvää joulua sukulaisille! 
  
Olen Charlotta Piri ( 15 v. ) Seinäjoelta, Juha 

Iisakinpoika Pirin jälkeläinen seitsemännessä 

polvessa. 

Seinäjokihan on hallitseva suomenmestari sali-

bandyssä. Niinpä  SPV:n innoittamana meidän-

kin perheessä harrastetaan säbää. Nuorempi 

siskoni Jennina ( 13 v. ) pelaa nyt ekaa vuot-

taan, kaksi veljeäni Joonatan ( 12v. ) ja Werneri 

( 10 v. ) pelaavat kolmatta vuotta ja nuorin veli 

Veeti ( 6v. ) ekaa vuottaan. 

Itse harrastan teatteria, trumpettia 

olen soittanut viisi vuotta ja toimin 

myös ohjaajana pikkutytöille taitoluistelussa. 

Oheinen kuva on viime kesältä, PowerParkissa 

esitetystä Trulon-fantasianäytelmästä. 

 

 

  

  

Harrastustensa parista, myös Niemisen sisaruk-

set Kauhavalta toivottavat Hyvää Joulua sukulai-

sille. 

  

Lukiolainen Eemeli on harrastanut maastopyö-

räilyä jo useamman vuoden ja käy myös kun-

tosalilla. 

Venla ( 15 v. ) pelaa lentopalloa jo seitsemettä 

vuotta, sarjana nyt B-tytöt. 

Vilma ( 13 v. ) tanssahtelee baletin tahtiin kol-

matta vuotta. ( kuva harjoitussalilta) 

Eevin ( 10 v. )  harrastuksiin kuuluu voimistelu, 

telinevoimistelu, jalkapallo ja 

seurakunnan lapsikuoro. 

  

Veeti 6v 

Minä tässä 



Toivotamme onnea myös ikinuorelle rovastillemme Pentti Nestorille ja uu-
delle puolisolleen Anja Pirkolle. 
 
Ohessa katkelma Pekka Pirin pitämästä hääjuhlapuheesta. 
 
 
He purjehtivat avioliiton satamaan' 
 
Näin sanotaan. Niin myös Anja Pirkko ja Pentti Nestori tänään. Me riemuitsemme siitä. 
 
Mutta ei laivoja tehdä satamaa varten, vaan meriä seilaamaan - ulapoille ja aavoille, tyve- 
niin ja tyrskyihin. 
 
Juhlasatamanne tänään on etappi. Olette ottaneet pestin yhteiseen laivaan, te olette sen mie-
histö. Laiva on lähtenyt ja matka alkanut. 
 
Merenkulkijat eivät toivota hyvää matkaa, vaan suotuisia tuulia. Niin mekin, koko riemullamme. 
 
Aavoja ja ulapoita 
   elon meren kohinoita 
 
myös tyynen veden satamat 
    levon, rauhan poukamat 
    
=========== 
 
Rakkaat Anja ja Pentti: Purjehtikaa rohkeina 
– varustamonne on vahva: 
 
'Hän säät ja ilmat säätää ja aallon tainnut-
taa' 
 
 

Muistamme poisnukkuneita sukulaisiamme 
 
 
Suremme niiden kanssa, joita suru tai  muu vastoinkäyminen kohtaa, 
 
mutta myös 

 
Iloitsemme vastasyntyneistä uusista Pirilääsistä, sukuun tulleista sekä 

kaikesta mukavasta, mitä olemme saaneet kokea.  
Onnea kaikille juhlituille ja merkkipäiväänsä viettäneille. 
 Kuva: Eero Lindstedt 



Kuva: Eero Lindstedt 

Kauhavan ja Ylihärmän kir-
jastot saivat omat kirjansa 
 
Kirjastojen virkailijat ottivat  lahjoituk-
semme vastaan suurella ilolla ja kiitolli-
suudella. He kertoivat, että sukukirjat 
ovat erittäin suosittua luettavaa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pirin sukukirjaa Kauhavan kirjastoon luovuttamassa sukuseuran puolesta Pentti Piri, vastaan-
ottajana kirjastotoimenjohtaja Tuula Huhtamäki 

Hyvää joulua ja  
onnellista uutta vuotta 2016! 
 
 toivottaa Pirin sukuseura 



Vietä viikonloppu Jyväskylässä sukujuhlan merkeissä! 
 

Ensi kesänä olisi hyvä mahdollisuus tulla sukujuhlaan Jyväskylään la 18.6.2016 tutkai-

lemaan, ketkä ovatkaan serkkuja, pikkuserkkuja tai muita sukulaisia keskenään! Ohjel-

maan on varattu aikaa tutustua toisiimme samalla kun risteilemme nostalgisella s/s Suo-

mi -höyrylaivalla pitkin Päijännettä hyvän seuran ja ruoan kera… ennakkoilmoittautu-

miset ja mahdollisesti 20€ omavastuu, tietoa tulossa keväällä. Tulossa on hieman erilai-

nen Pirin Sukuseuran sukujuhla – nyt keskellä Suomea!  Tapahtumapaikkana on Niko-

lainkulman sali www.nikolainkulma.fi, jossa aloitamme juhlan klo 11.30. Illalla vietäm-

me siellä iltamat ohjelman ja tanssin kutsuessa! Sitä ennen on aika rauhoittua jouluun ja 

vaikkapa lukea hyvää kirjaa!  
 

  
  Tapaamisiin Jyväskylässä 18.6.2016 – Päijänne ja  

  Höyrylaiva s/s Suomi kutsuvat! 

Pirin sukuseura ry:n yhteystietoja 

 
Hallituksen puheenjohtaja: Paul Biri 

Langansbölevägen 6 

10640 Dragsvik 

Puh: 019-2461828 

Email:paul@biri.fi 

 

Rahastonhoitaja: Arja Kunnela 

Haapa-Heikintie 51 as 1 

40800 Vaajakoski 

Puh: 040-4164561 

Email: arja.kunnela@gmail.com 

 

Hallituksen sihteeri: Eeva  Ilola 

Langansbölevägen 6 

10640 Dragsvik 

Puh: 019-2461828 

Email: eeva.ilola@biri.fi 

 

www.piri.fi 




