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Martta Pelkonen in memoriam 
 
 
Martta Kaarina Pelkonen sai syntyä 27.1.1928 kauniisiin Karjalan maisemiin, Räisälän pitäjään. 
Lapsuuden ajat olivat huolettomia, kunnes sota-aika ja äidin sairastelu alkoivat varjostaa elämää. 
Vastuu kodin töistä tuli varhain. 
 
Martta oli alle 15-vuotias, kun joutui lähtemään 
evakkotaipaleelle, tuntemattomaan määränpäähän. 
Onneksi matkan varrelle löytyi ystävällisiä ihmisiä ja 
perheitä, jotka majoittivat taipaleella olijoita 
koteihinsa. Riitta-äidin mainen matka päättyi 
Kauvatsalle, jonne hänet haudattiin. Matti-isä jatkoi 
elämää neljän nuoren kanssa. 
 
Sodan tauottua perheelle löytyi pieni viljelystila 
Pohjanmaalta, Haapavedeltä, jonne Martta isänsä ja 
sisarustensa kanssa asettui asumaan. Joulukuussa 
1964 Martta muutti Ouluun, josta löytyi ahkeralle 
ihmiselle töitä. Aluksi hän oli apulaisena Tuomaalan 
perheessä.    Martta kotonaan Oulussa huhtikuussa 2019 
 
Matti-isän sairastuttua ja oman osakkeen valmistuttua Martta jäi hoitamaan isäänsä joulukuussa 
1966. Samalla hän toimi perhepäivähoitajana. Tätä tehtävää hän hoiti isänsä kuoleman 
jälkeenkin aina eläkkeelle pääsyynsä saakka. Hoitolapset muistavat Martta-tädin sydämellisenä ja 
rakastavana ihmisenä, aivan kuin toisena äitinä. Veljien lapsille ovat myös jääneet monet 
lämpimät muistot Martta-tädin luona vierailuista Oulussa. Ja saimme joskus Martan kotiimmekin 
kyläilemään. 
 
Martan mainen matka päättyi 24.2.2020 Oulussa. Siunaus toimitettiin 18.4.2020 Intiön uudessa 
kappelissa Oulussa ja hänet laskettiin haudan lepoon Matti-isänsä ja Kerttu-siskonsa viereen Intiön 
hautausmaalle Oulussa. 
 

Muisteli Martan Pauli-veljen tytär Seija Eskola sisaruksineen 

 



Sukuseuran vuosikokous 5.9. 2020 
 
 
Sukuseuramme jäsenkokous pidetään kolmen vuoden välein. Niinpä seuraava vuosikokous on 
tänä vuonna 2020. Korona on vaikuttanut hieman vuosikokouksen suunnitteluun ja siksi sekä 
aika että paikka ovat vaihtuneet alkuperäisestä suunnitelmasta. Mutta eiköhän me saada hieno 
vuosikokous. Paikkana on Pitkäjärven vapaa-aikakeskus, joka sijaitsee Kokemäellä Pitkäjärven 
rannalla. Pitkäjärvellä saadaan hyvät puitteet kokoontumiselle ja riittävää väljyyttä. Sukumme on 
kokoontunut täällä aikaisemminkin, mm. viime vuonna oli sukutapaaminen ja vierailu Räisälä-
keskuksessa sitten ruokailua ja ohjelmaa Pitkäjärvellä. Pitkäjärven osoite on Urheilutie 15, 32810 
PEIPOHJA. Lisää tietoa paikasta löydät osoitteesta www.pitkajarvi.fi. 
 
Vuosikokouksen ohjelma on seuraava: 
10.30  saapuminen ja ilmoittautuminen 
11.00  Sukuhaarojen esittely 
11.30  sääntömääräinen vuosikokous 

- valitaan hallitus vuosiksi 2020-2023, käsitellään toimintakertomukset vuosilta 
2017-2019, valitaan toiminnantarkastajat ym.  

12.30 ruokailu  
13.30  sukuseuran jäsenten valmistamaa ohjelmaa, mahdollisesti haastatteluja, vanhoja 

kuvia, eläviä tarinoita vanhasta Karjalasta, karjalaiset pelit, karjalaiset laulut, 
arpajaiset, tietoa geenitutkimuksesta 

15:00 kahvi  
15.00 saunat 
 
Voit tuoda jotakin arpajaisvoittoja arpajaisia varten. Arvoilla kerätään hieman tuottoa 
sukuseuramme toimintaa varten. Samoin voit miettiä, olisiko sinulla jotakin ohjelmaa 
kokoontumiseemme, on se sitten pieni leikki, tarina, visailu, laulu, yms.  
 
Sukuseuran vuosikokoukseen 
on ilmoittautuminen pe 21.8. 
mennessä osoitteella Tealle: 
tea.pelkonen@porvoo.fi tai   
040 9122979, tai Heikille: 
heikki.pelkonen@evl.fi tai    
040 5050282. Sukuseuran 
vuosikokouksen hinta on 20 
euroa, jolla maksamme 
ruokailut. Alle 16-vuotiaat 
ilmaiseksi. Osallistumismaksu 
peritään ilmoittautumisen 
yhteydessä paikan päällä.  
 
Tulkaahan joukolla 
tapaamiseen!  
 

Sisarukset Valtter, Sisko ja Lauri viime vuonna  
sukutapaamisessa Pitkäjärvellä.  

 

http://www.pitkajarvi.fi/
mailto:tea.pelkonen@porvoo.fi
mailto:heikki.pelkonen@evl.fi


Tietoja jäsenistöstä 
 
Tässä Virtelän Viestissä on jälleen yksi muistokirjoitus. Mielellämme niitä otamme vastaan, mikäli 
joku sukumme jäsen on saanut iäisyyskutsun. Samoin toivomme muutoinkin tietoa 
kuolemantapauksista.  
 
Edelleen meille tarpeellisia ovat tiedot uusista osoitteista ja sähköpostiosoitteista, jotta Virtelän 
Viestit löytävät perille. Hallituksen sähköpostilistassa on useampia vanhentuneita osoitteita. 
Voitte myös tarkistaa sukulaisiltanne, ovatko Virtelän Viestit löytäneet perille. Näin saadaan 
sukumme tietoa välitettyä jäsenistölle. Ja uusia ja nuoria jäseniä myös otamme mielellämme 
vastaan.  
 
 

Jäsenmaksu 
 
 
Vielä ennen sukukokousta on hyvä aika maksaa jäsenmaksu, jos se on jäänyt maksamatta. 
Sukuseuramme jäsenmaksu on 15 € ja sen voi maksaa Pelkosten sukuseuran tilille FI28 8146 
9710 0190 26. 
 
 
 
 
 
Pelkosten sukuseuran hallitus toivottaa jäsenilleen ja ystävilleen oikein hyvää kesää! 
 
 
 
 

pj. Heikki Pelkonen 
heikki.pelkonen(a)evl.fi 
Isomäenkatu 12 
15500 Lahti 
040 5050282 
 

vara-pj. Pekka Pelkonen 
pekka.pn(a) gmail.com 
Kynnysmäentien 10 
01860 Perttula 
puh 040 5184244 

siht. Tea Pelkonen 
tea.pelkonen(a)porvoo.fi 
Suurpellontie 12 as. 5 
07700 Koskenkylän saha 
puh. 040 9122979 

Raimo Pelkonen   
raimo.pelkonen(a)elisanet.fi 
Heinätie 7 
00730 Helsinki 
puh 040 5032945 

Juho Pelkonen 
juho.pelkonen(a)gmail.com 
Kuusikuja 14 A 
05200 Rajamäki 
 

Marja Ranta-Nilkku 
marja.rantanilkku(a)gmail.com 
Märsyläntie 54 
69100 Kannus 
puh. 050 3390726 

 


