
  

 V I R T E L Ä N    V I E S T I 

 Pelkosten sukuseuran kuulumisia n:o 20/071009 

  

  

Hallitus tervehtii kaikkia Pelkosten sukuseuran jäseniä ja ystäviä. Toivotamme hyvää syksyä teille 

kaikille! Syksy onkin jo hyvää vauhtia menossa, ja jotain aina tapahtuu jäsenille ja itse sukuseuralle. 

Missä nyt siis menemme? 

  

 1. Hallituksen kokouksista 

  

Pelkosten sukuseuran hallitus on kokoontunut 7.2.2009 Hyvinkäällä Hannu Pelkosella, 12.6.2009 

Helsingissä Raimo Pelkosella sekä 14..9.2009 Lahdessa Heikki Pelkosella. Ensi vuoden ensimmäinen 

kokous on tarkoitus pitää 29.1.2010 klo 16 Hyvinkäällä Hannu Pelkosen kodissa (Vilhelmiinankatu 

12), ja siihen voi tietysti ehdottaa asioita postitse tai sähköpostilla joko suoraan tai jonkun hallituksen 

jäsenen kautta. 

  

 2. Räisäläinen-lehti 

  

Räisäläinen-pitäjälehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa Räisäläisten Säätiön kustantamana, vastaavana 

toimittajanaan Kullervo Huppunen (Pyhäjärventie 6 A 2, 27800 Säkylä, puh. 040 543 1139). Lehden 

hinta on 18 euroa vuosikerralta. Monille jäsenillemme se varmaan tuleekin. 

Esimerkkeinä lehden sisällöstä 11.6.2009 mainittakoon Räisälän kirkon alttaritaulu, kaksi ilmoitusta 

Pelkosten suvun (ei meidän sukuhaaraa) tapaamisestä, artikkeli räisäläisten nimien juurista (Pelkonen 

ja muut yleisimmät nimet), kirjoituksia Siirlahden koulusta ja koulupiiristä. Lehden numerossa 



10.9.2009 on mm. juttu siirlahtelaisten kokoontumisesta Kokemäellä, jolloin mm. Pentti Pelkoselle 

luovutettiin kruunullinen Räisälä-rintamerkki. 

  

Kuva Räisäläisestä nro 3/ 2009 

  

  

  

3. Jäsenyys sukuseurassa 

  

Oletko maksanut tämän vuoden jäsenmaksun 10 €? Ellet ole varma, voit kysyä asiaa sihteeriltä Mirja 

Lehtiseltä, puh. 040-8242241. Jäsenmaksun maksajia on eri vuosina ollut seuraavasti: 

vuosina 1002-2004 maksajia oli 62 henkeä 

 2005                      56 

 2006                      39 

 2007          81 

 2008                      75 

Pelkosten sukuseuran tilin numero on 129950-198793. Myös uudet jäsenet ovat tervetulleita, nehän 

hallitus aina ”hyväksyy”. 

  



 4. Karjalan matka 

  

Sukuseuran yhteinen matka tai muu tapahtuma taisi tältä vuodelta jäädä, mutta ensi kesäksi on 

ehdotettu Karjalan matkaa usealtakin taholta. Olisiko sopiva ajankohta kesäkuussa koulujen 

päättymisen jälkeen, ja olisivatko Räisälä, Käkisalmi ja Kaukola sopivia kohteita? Kertokaa 

mielipiteitänne ja tehkää ehdotuksia. 

  

  

  

5. ”Voihan Venäjä!” 

  

Hannu Pelkonen on kirjoittanut kirjan ”Voihan Venäjä”, joka perustuu hänen muistiinpanoihinsa, joita 

hän on tehnyt yli 30 matkaltaan Keski-Venäjälle suomensukuisten kansojen pariin sekä noin 

kymmeneltä matkaltaan Karjalaan, Viroon jne. Kirjassa on 219 sivua, laminoidut kovakannet ja tekstin 

joukossa yli 40 nelivärikuvaa. Kirjan hinta on 25 euroa ynnä postimaksu. Sitä voi tilata puheen-

johtajalta. 

  

  



  

6. Sukustandaari ja –pinssi 

  

Sukuseuran hallitus on teettänyt marmorilaatalla varustetun sukustandaarin (lipun), joka maksaa 30 €, 

sekä rintaan kiinnitettävän pinssin (merkin) hinnaltaan 5 €. Aiheena on Räisälän kotimäki, sen 

viereinen järvi (Leiplahti) sekä viljatähkinä ne kolme veljestä, joista varsinaisesti sukuseuramme 

historia alkaa. - Katso tämän Virtelän Viestin alussa oleva lippu-kuvio! 

Lipun ja/tai rintamerkin hankkiminen ja käyttäminen on jokaisen jäsenen ja sukuseuran ystävän 

kunnia-asia!  

  

  

 7. Karjala-lehti 

  

Karjala-lehti ilmestyy kerran viikossa torstaisin, päätoimittajanaan Antti Arponen. Lehti alkoi ilmestyä 

Viipurissa 1.1.1904, nykyään se ilmestyy Lappeenrannassa, Kauppakatu 41, 53100 Lappeenranta. Sen 

hinta on kestotilauksena 12 kk:ksi 72 € tai määräaikaisena 78 €. Seuramme puheenjohtajakin on 

tilannut lehden. 

Karjala-lehdessä 9.7.2009 oli mm. Pentti Pelkosen artikkeli ”Kokemuksia Karjalan-matkoista”. 

  

 8. Muisteluksia, sukutietoja ja kuvia 

  

Sukuseuralle on annettu eräitä asiakirjoja kuolinpesistä tai tietoja muuten. Hallitus vetoaa edelleen 

jäseniin ja ystäviin, että antaisitte tai lainaisitte sukuseuralle kuvia, todistuksia, muisteluksia tai muita 

asiakirjoja sukumme vaiheisiin liittyen. Seura voi palauttaa lainattuja asiakirjoja tai kuvia. Tärkeätä on 

koota yhteen tietoa, joka aikanaan olisi kaikkien ulottuvilla. 

  



 

Selma Pelkosen hautajaiset Kokemäellä heinäkuussa 1967 

  

  

 9. Sukukirjan materiaali 

  

Sukukirja lienee juuri se muoto, jossa suvun historia välittyisi perusteellisemmin nykypolven ihmisille 

ja jälkeen tuleville. Siksi olisi siihen tarkoitettua materiaalia annettava tai lainattava sukuseurallemme, 

käytännössä allekirjoittaneelle puheenjohtajalle. 

  

  

Sukuseuran hallitus toivottaa kaikille seuramme jäsenille ja ystäville hyvää syksyä sekä pian alkavaa 

adventtiaikaa! 

  

  

 Pelkosten sukuseuran hallitus: 

  



Nimet ja osoitteet: 

Hannu Pelkonen, pj.   

h-i.pelkonen(at)pp.inet.fi 

Vilhelmiinankatu 12  

05800 Hyvinkää   

puh (019) 417 039, 050 5550694 

  

Raimo Pelkonen   

raimo.pelkonen(at)elisanet.fi 
Heinätie 7 

00730 Helsinki 

puh (09) 374 4810, 040 5032945 

  

Jyrki Rauhala 

jrauhala(at)hotmail.com   

Raiviosuonrinne 3 A 11 

01620 Vantaa 

puh 041 5152933  

  

Mirja Lehtinen, siht. 

mirja.lehtinen(at)pp4.inet.fi 

Sivakankatu 25 

44120 Äänekoski 

puh 040 8242241 

  

Markku Pelkonen 

markku.pelkonen(at)hut.fi 

Peltotie 5 

mailto:h-i.pelkonen@pp.inet.fi
mailto:jyrki.rauhala@hotmail.com


02730 Espoo 

puh 040 556 2834 

  

Heikki Pelkonen 

heikki.pelkonen(at)evl.fi 

Isomäenkatu 12 

15500 Lahti 

040 5050282 



  

  

 


