
    

      V I R T E L Ä N   V I E S T I 

        N:o 27/ 211111 

                      Pelkosten sukuseuran tili 129950-198793 

 

Pelkosten sukuseuran piirissä on tapahtunut muutamia asioita, ja toiset odottavat 

toteutumistaan. Katsotaanpa siis: 

1. Vuosikokous ja sukutapaaminen Hyvinkäällä 13.8.2011 

Mukava oli, että jäseniä ym. väkeä osallistui niin runsaasti, ja että sukuseura huomioi 

erityisesti lapsiperheet. 

2. Sukututkimuksen peruskurssi 24–25.9.2011 Karjalatalossa 

Allekirjoittanut (puheenjohtaja) osallistui, ja sukuseura maksoi osanottomaksun 95 €. 

Kurssin tiivis työskentely sisälsi runsaasti asiaa. Ostin myös Matti Kankaanpään ym. 

tekemän ja Suomen Sukututkimusseuran kustantaman kirjan ”Sukututkimus askel 

askeleelta”. 

3. Sukututkimukseen osallistuminen 

Em. kurssilla rohkaistiin seuraaviin mahdollisuuksiin: 1. Muistitiedon kerääminen 

(omat ja lähipiirin muistikuvat sekä haastattelut), 2. Suvussa säilyneiden asiakirjojen 

kartoittaminen ja käyttäminen: perheraamattu, peru- ja kauppakirjat, päiväkirjat, 

muistelmat, kirjeet ja postikortit, kuolinilmoitukset ja hautakivet, valokuvat (nimet 

henkilöille ja tilanteille, ajankohta, kuvan ottaja), 3. Tarvittavien tietojen tilaaminen 

kirkkoherranvirastosta, Mikkelin maakunta-arkistosta (lakkautetut seurakunnat), 

Kansallisarkistosta jne. 4. Kirjallisuuteen, sukututkimuksiin ja internetin välityksellä 

asioihin tutustuminen.   

Onko sinulla mahdollisuutta esim. vuodenvaihteen hämäränä aikana tutkia omia 

mahdollisuuksiasi osallistua johonkin em. asioista sukukirjaa varten? 

4. Siirlahti aikojen saatossa 

Kun saarnasin Räisäläjuhlassa Kokemäellä 3.7.2011, järjestäjät lahjoittivat minulle 

vasta ilmestyneen kyläkirjan ”Siirlahti aikojen saatossa”. Yllätyin kirjan sisällöstä, 



johon kuuluu tavallisten kylän asioitten lisäksi myös suomalaisten 

ja venäläisten yhteisiä tutkimuksia Siirlahden alueelta aina 

esihistoriallisista ajoista alkaen. Kirjan hinta on 35 € + 

postituskulut 6 €, tilaukset Risto Luukkaselle, Nallepolku 4, 27100 

Eurajoki, GSM 0400-125281, e-mail 

risto.luukkanen@eurajokinetti.fi  

Aikaisempi kirja Siirlahti – muistojemme helmi, on 

loppuunmyyty. Kyläkarttoja sen sijaan on saatavissa em. henkilöltä: Siirlahti, kartta 

ja asukasluettelo, 8 €, sekä Räisälän pitäjän pohjoisosa ympäristöineen, 8 €. 

5. Sukupuu 

Eräs sukuseuramme jäsen on kirjoittanut:” olisiko ideaa laittaa tällaisille 

huonomuistisille ”lunttilapuksi” Virtelän Viestiin aina jokin lyhyt sukupuu johon 

seuramme perustuu”. Hänelle ja muille ”huonomuistisille” tiedoksi: edellinen sihteeri 

(ja nykyinen varajäsen) Mirja Lehtinen varmaan pyydettäessä lähettää laatimansa 

sukupuun. Mirja Lehtinen, Sivakankatu 25, 44120 Äänekoski, puh. 040-8242241     

e-mail mirja.lehtinen@pp4.inet.fi 

6. Kuva-albumi 

Sukuseuralla on picasaweb-albumi. Näin se ohjelma toimii: 1) Mene nettiosoitteeseen 

picasaweb.com 2) käyttäjätunnus-kohtaan kirjoita: sukuseura 1.pelkonen 3) salasanan 

saat ottamalla yhteyden sukuseuran hallituksen jäseniin tai Paavo Pelkoseen. Sen 

jälkeen klikataan ruutua ”sign in”. Kansiota klikkaamalla saat kuvat esiin ja voit 

katsella niitä. Sivun yläreunassa on sana ”lähetä”, josta voit lisätä kuvia olemassa 

oleviin albumeihin tai luoda uusia albumeita oman tietokoneesi kuvista.   

Toivottavasti monet käyttävät tätä Paavon, Pasin ja Markuksen selvittämää 

kuvaohjelmaa.  

                                                                                        

Pauli Pelkonen kihlautui Martta 

Mäyrän kanssa Teisjärvellä elokuussa 

1958. Vasemmalla Arvi Pelkonen ja  

oikealla  Martta Pelkonen  
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7. Räisälän matka 14-17.6.2012 

Allekirjoittanut on lupautunut puhumaan jumalanpalveluksessa Räisälässä yllä olevan 

matkan aikana. Räisälän kirkko täyttää 100 vuotta ja Humalaisten Nuorisoseura 110 

vuotta. Matkalle lähtee ainakin kaksi bussia. Räisälän Säätiön edustajat selvittävät, 

pääsisimmekö mahdollisen sateen sattuessa toimittamaan jumalanpalveluksen 

Räisälän kirkkoon. Matka kestää neljä päivää, sen hinta on 420 €, ja matkan järjestää 



räisäläläinen Aimo Kalenius, jolle halukkaat voivat 

ilmoittautua. Oheisessa esitteessä on lisää tietoa matkasta. 

14.-17.6.2012     4 pv             RÄISÄLÄ 
    to - su                              Kirkko 100 vuotta 

                               Humalaisten Nuorisoseura 110 vuotta 

    420 €                                                                            
                                         
Matkanjohtaja :  Aimo Kalenius                                                                                              
                                                                                                                                                   Räisälän kirkko 
Matkaohjelma:   

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  

1. päivä          klo    02.10  Eurajoki ”Sparin aukio”                                                                    

                         ”     02.30  Rauman linja-autoasema                                                             

                         ”     03.00  Laitilan Shell                                                        

                         ”     03.40  Raisio                                                                                   

                         ”     04.30  Piihovi, ABC-asema                                                     

                         ”     06.00  Elielin aukio Rautatieaseman vieressä  

                                           Kahvitauko sopivassa paikassa                                                                                                                                                                                                                                                                

                         ”     09.00  Rajahovi,  jossa rahanvaihto ja mahdollisuus ruokailuun                                   

                         ”     10.00  Vaalimaa, jonka  jälkeen  Kiviniemen Losevoon. Mahdollisesti kolmas auto  

                                           Pyhäjärven Musakalle.  

                                           Majoittautuminen  ja ruokailu.    

  

                                                                                                                    

2. päivä           klo  08.00   Aamiainen 

                          ”    09.00   Kotipaikkakäynnit toivomusten mukaisesti. Valmistelua 110-vuotisjuhlapaikalla. 

                          ”    17.00   Lähtö majoitukseen, jossa ruokailu. 

 

 

3. päivä           klo  08.00   Aamiainen 

                         ”     09.00   Räisälän kirkko, jossa muistotilaisuus sankarivainajien muistomerkillä klo 10.  

                                            Jumalanpalvelus Humalaisissa klo 12 ja ”kirkkokohvit”. Humalaisten Nuorisoseuran 110- 

                                            vuotisjuhlat Juoneksen aholla. Katso tarkemmin juhlaohjelma.  

                        noin 17.00   Paluu majoitukseen. Illalla ruokailu  ja yhteinen illanvietto. 

 

 

4. päivä           klo   08.00   Aamiainen 

                          ”     09.00  Kotimatka Viipurin kautta.  Ostoksille, jonka jälkeen Vaalimaan  kautta  

                                            kotiin. 

                                             

 

                          

                         Hintaan sisältyy : - matkaohjelman mukaiset bussikuljetukset 

                                                        - majoitus matkaohjelman mukaisesti. 

                                                        - puolihoito alkaen menopäivän illallisella ja päättyen paluupäivän aamiaiseen 

                                  - kahvia, teetä ja voileipiä sopivissa paikoissa  2. ja 3. päivänä 

                                                        - matkanjohtajan palvelut 

                                                        - viisumi  

                                                          Oikeudet muutoksiin pidetään ( mahd. Venäjän hinnanmuutokset ja verot ) 

 

 

                                                 Vastuullinen matkanjärjestäjä 

                                      Erä - Aimo Oy 



                                                 Sotkakuja 22                                      

                                                 23500 Uusikaupunki 

                                                 02-842 3168, 050-564 3366 

                                                 www.wakkanet.fi/era-aimo 

6. Kotisivut 

Heikki Pelkosen tekemät sukuseuramme kotisivut löytyvät osoitteessa 

www.pelkostensukuseura.fi. Siellä on asiaa sukuseuran historiasta ja toiminnasta. 

Epäselvistä yksityiskohdista on syytä kysellä suoraan Heikiltä (osoitetiedot 

alempana). 

 

Pelkosten sukuseuran hallitus toivottaa hyvää advetti- ja jouluaikaa kaikille! 

 

Nimet ja osoitteet: 

 
Hannu Pelkonen, pj.  

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

Vilhelmiinankatu 12  

05800 Hyvinkää   

puh (019) 417 039, 050 5550694 

Markku Pelkonen 

markku.pelkonen(at)pp1.inet.fi 

Peltotie 5 

02730 Espoo 

puh 040 556 2834 

 

 

Raimo Pelkonen   

raimo.pelkonen(at)elisanet.fi 

Heinätie 7 

00730 Helsinki 

puh (09) 374 4810, 040 5032945 

 

 

Heikki Pelkonen 

heikki.pelkonen(at)evl.fi 

Isomäenkatu 12 

15500 Lahti 

040 5050282 

 

 

Jyrki Rauhala 

jrauhala(at)hotmail.com   

Raiviosuonrinne 3 A 11 

01620 Vantaa 

puh 041 5152933  

Ari Pelkonen 

ari.pelk(at)gmail.com 

Havukkamäentie 48 

79600 Joroinen 

puh. 045 6786792 
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