
     V I R T E L Ä N    V I E S T I  

    Pelkosten sukuseuran kuulumisia n:o 13/250706  

   

   

Tervehdys Pelkosten sukuseuran hallitukselta kaikille jäsenille ja ystäville! Vuosi on 
kulunut jo pitkälle, ja paljon on ehtinyt tapahtua. Kerromme seuraavassa tärkeimmistä. 

   

1. Jäsenmaksu  

on 10 €/vuosi. Ne on syytä maksaa ensi tilassa, koska esim. pöytästandaaria ja 
rintamerkkejä hallitus voi myydä vain sukuseuran jäsenille, äänioikeus on vain heillä ym. 
Mikäli haluat liittyä jäseneksi, ilmoita asia sihteeri Mirja Lehtiselle! 

Pelkosten sukuseura ry:n tilin numero on 129950-198793 Merita Munkkivuori. 

   

   

2. Vaakunan suunnittelu  

Hyvinkään Taidekoulun rehtori Sami Silvennoinen oli tehnyt Markus Pelkosen ja Toni 
Pitkälän ehdotusten sekä vuosikokouksessa ja hallituksessa käytyjen keskustelujen 
pohjalta luonnoksia, joista hallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Tähkäpäävaakunan( 
Hallitus 280106/7 §). 

   

  

3. Vaakunan rekisteröinti 

Suomen Heraldinen Seura on merkinnyt rekisteriinsä 13.3.2006 numerolla 1358 
vaakunan, jonka omistaa Pelkosten sukuseura ry. (Sukuseuran jäsenet voivat siis käyttää 
vaakunaa). 



Vaakunaselitys: Sinisellä kilvellä kolme varsistaan yhteen sidottua kultaista tähkää sekä 
aaltokorolla hopeaan ja siniseen katkaistu kaarikoroinen tyviö. 

Rekisteröinti maksoi 45 € (Hallitus 270506/9 §). 

   

   

4. Pöytästandaarit ja rintamerkit  

Sukuseuran hallitus on teettänyt (kilpailun jälkeen) pöytästandaareja sekä tilannut niitä, 
joten 

sukuseuran jäsenet voivat tilata niitä puheenjohtajalta hintaan 30 €/kpl. 

Samoin hallitus on teettänyt pinssejä (rintamerkkejä), joita myöskin voi tilata 
puheenjohtajalta hintaan  5 € /kpl.  

   

Standaari (marmorijalalla)                             Pinssi 

   

   

   

5. Muita vaakunan käyttötapoja  

Heraldikko Harri Rantanen, joka on merkinnyt vaakunamme Suomen Heraldisen Seuran 
ylläpitämään vaakunarekisteriin, luettelee yleisimpinä käyttötapoina pöytästandaarit, 
isännän viirit, mökin tai talon seinään kiinnitettävät ”omaliput”, kirjekuoret, 
kirjepaperit, käyntikortit ym. Hänen mielestään vaakunaa ei suositella käytettäväksi 
siten, että se joutuisi alistettuun asemaan kuten tuolin istuinosassa, matossa, lautasen 
pohjassa ym. 

Sukuseuran hallitus toivoo ehdotuksia vaakunan käyttötavoista (Hallitus 270506/10-11 §). 

   



   

6. Laatokan kierros 4-8.6.2006  

Sukuseuramme aloitteesta toteutettiin Laatokan kierros em. aikana. Ryhmän kokosivat 
Irja ja Hannu Pelkonen, matkanjohtajana toimi räisäläinen Aimo Kalenius 
Uudestakaupungista, hän hankki myös linja-auton, tulkki Ilmari Ronkonen on kotoisin 
Keltosta Pietarin läheltä. Matkan aikana keitimme kahvit useita kertoja, ja 
matkanjohtaja tarjosi myös voileipiä. Matkalle osallistui 38 henkeä, joista sukuseuran 
väkeä vain yhdeksän henkilöä. 

Matkareitti: Uusikaupunki-Riihimäki-Hyvinkää-Porvoo-Viipuri(kaupunkikierros)-
Antrea(kirkon rauniot)-Räisälä(kahvit kirkolla)-Sortavala(yötä hotelli Piipunpihassa)-
Läskelä-Käsnäselkä(kahvit)-Petroskoi(yötä hotelli Pohjolassa)-kantosiipialuksella Kizhin 
kirkkosaarelle-Aunus(yötä hotelli Olongassa)-Staraja Ladoga(Venäjän vanhin 
pääkaupunki, miesluostari, kahvit)-Pietari-Terijoki(yötä hotelli Gelioksessa)-
Viipuri(kirkko, ostoksia torilla)-kotiin. 

   

Kuvia matkalta  

   

 

   

Viipurin kirjaston (A. Aalto)vieressä on hirvipatsas 

   



 Hartaus Räisälän kirkon edessä 

   

   

 Kizhin saaren kirkkoja 

   

 Suvun jäseniä Aunuksen kirkon edessä  

   



   

7. Sihteerin vaihtuminen  

Sihteeriksi valittiin Mirja Fastan jälkeen Mirja Lehtinen Äänekoskelta. Hänelle siirrettiin 
tilien käyttöoikeus. Mirja Fasta lupasi kuitenkin edelleen huolehtia kirjanpidosta 
tilivuoden lopussa. 

   

   

   

8. Muutosilmoitus Yhdistysrekisteriin  

Sihteerin vaihtumisen ym. muutosten takia tehtiin muutosilmoitus Patentti- ja 
rekisterihallituksen Yhdistysrekisteriin. 

   

   

9. Muistitiedon kerääminen  

Hallitus vetoaa sukuseuran jäseniin: Pankaa paperille muisteluksia vanhoista asioista tai 
uudemmista! Joko ne koskevat Teidän elämänne vaiheita tai naapureiden, ystävien ym. 
Tai onko kuvia, todistuksia, joita voi kopioida? Haastattelu on yksi mahdollisuus. Jos 
tarvitsette opastusta, soittakaa vaikkapa puheenjohtajalle tai sihteerille. 

Puheenjohtaja on nauhoittanut ja kirjoittanut puhtaaksi muutamia muisteluksia. Ne ovat 
sukuseuran käytettävissä. 

   

Kuvia Lauri Hämäläisen albumista  

   



                     

 

   

   

Pelkosten sukuseuran hallitus  

  

Hannu Pelkonen, pj.   

h-i.pelkonen@pp.inet.fi  

Vilhelmiinankatu 12  

05800 Hyvinkää   

puh (019) 417 039, 050 5550694  

   

Raimo Pelkonen 
Heinätie 7  

mailto:h-i.pelkonen@pp.inet.fi


00730 Helsinki 
puh (09) 374 4810  

   

Jyrki Rauhala 

jrauhala@hotmail.com  

Raiviosuonrinne 3 A 11 
01620 Vantaa 
puh 041 5152933 

     

Mirja Lehtinen, siht. 

mirja.lehtinen@pp4.inet.fi  

Sivakankatu 25 
44120 Äänekoski 
puh 040 8242241     

Valtteri Pelkonen 

valtter.pelkonen@elisanet.fi  

Koivutie 14 AS 8 
33960 Pirkkala 
puh 041 5021124  

  

Veikko Pelkonen 

Vanha Tapanilantie 18 B 1 
00780 HELSINKI 
044 5980829   

 

mailto:jyrki.rauhala@hotmail.com

