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

   N:o 28/ 270312 

       Pelkosten sukuseuran tili 129950-198793 

 

Pelkosten sukuseuran hallitus lähestyy jälleen jäseniään ja ystäviään tällä viestillä. Talven selkä on jo 
taittumassa ts. odottelemme kevätaikaa. 

1. Hallituksen vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen tietoja vuodelta 2011 

Sukuseuran hallitus kokoontui viime vuonna kolme kertaa: 11.2. Mirja Fastalla Helsingissä, 6.5. 
Raimo Pelkosella Helsingissä ja 16.9.Hannu Pelkosella Hyvinkäällä. 

Vuoden aikana sukuseura sai tietoja ja kuvia eri sukuhaaroista mm. Paavo Pelkosen, Reino 
Pelkosen, Veikko Pitkälän, Mirja Fastan, Kimmo Pelkosen, Mirja Lehtisen, Heikki Pelkosen, Raimo 
Pelkosen, Ari Pelkosen ym. kautta. Niistä olemme kiitollisia. Uusia tarvitaan vielä! 

Vuosikokouksessa ja sukutapaamisessa Hyvinkään Lehtolan majalla 13.8.2011 oli 74 osanottajaa. 
Vuosikokous, kahvittelu ja ruokailu ym. olivat Lehtolan majalla, mutta sen jälkeen oli tutustuminen 
Suomen Rautatiemuseoon sekä 50-vuotiaaseen Hyvinkään kirkkoon, jossa oli Aarne Pelkosen 
lauluesitys, säestäjänä Matti Heroja, sekä yläsalissa vielä kahvittelua ja Ari Pelkosen loppuhartaus. 

 

Sihteeri-rahastonhoitaja Mirja Lehtinen ja kirjanpitäjä Mirja Fasta olivat pyytäneet vapautusta 
tehtävistään. Markku Pelkosen valitsi hallitus uudeksi rahastonhoitajaksi ja kirjanpitäjäksi sekä 
sihteeriksi Heikki Pelkosen.Tilintarkastajiksi vuosikokous oli valinnut Riikka Sauramäen ja Pekka 
Pelkosen sekä varatilintarkastajiksi Martti Pelkosen ja Kirsi Ronkaisen. 

Hallituksen puheenjohtaja osallistui sukututkimuksen peruskurssille24-25.11.2011 Karjalatalossa. 
Tuula Pelkonen väitteli lääketieteen tohtoriksi 3.6.2011. Vuoden aikana kuolivatmm. Arvi 
MpPelkonen (10.5.), Veikko Jp Pelkosen puoliso Elli Elina Pelkonen o.s. Riipi (18.4.2011) ja Erkki 
Pelkosen leski Irja Marjatta Pelkonen o.s. Rautaniemi (16.12.2010). 

Virtelän Viestiä oli viime vuoden aikana lähetetty postitse tai sähköpostilla neljä kertaa: 14.2; 10.5; 
19.9. ja 21.11. Heikki Pelkonen on pitänyt internetissä sukuseuramme kotisivuja osoitteessa 
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www.pelkostensukuseura.fi. Netissä on myös Paavo Pelkosen avaama verkkoalbumi valokuvia 
varten. Siihen suvun jäsenet voivat tallentaa valokuviaan muidenkin saataville eli 
www.picasaweb.com, tiedostoon pääsee tunnuksella: sukuseura1.pelkonen, salasanan saa Paavolta 
tai hallituksen jäseniltä. Mirja Lehtinen on lähettänyt laatimaansa sukupuuta niille, jotka ovat sitä 
häneltä pyytäneet. 

Tuloslaskelma viime vuodelta osoittaa 459, 25 € ylijäämää (edellisenä vuonna 187,34 €) ja taseen 
loppusumma 5882,88 € (edellisenä vuonna 5234,08 €) 

 

2. Jäsenmaksut 

Jäsenmaksun oli viime vuonna maksanut 44 henkeä, ainaisjäsenmaksun viime vuonna neljä henkeä 
sekä ainaisjäsenmaksun vuonna 2010 neljä henkeä. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. 
Yhteensä jäseniä oli viime vuonna siis 53 henkeä. 

Tänä vuonnajäsenmaksu on 12 € ja ainaisjäsenmaksu 120 €. Pyydämme ystävällisesti: maksakaa 
jäsenmaksu, sillä ilman jäseniä ei sukuseuramme voi toimia!Ohessa tilillepanokortti maksua varten. 

 
3. Pentti Pelkosen tuotantoa 

 

a) ”Veteraaneilla ei saa maksattaa 
säästöjä.” Oheinen kirjoitus oli Helsingin 
Sanomissa 18.9.2011.         
 
 

b) ”He eivät palanneet”–kirjaa voi 
tilata Pentiltä puh. 040-5167423 tai 
emailpentti.pelkonen@welho.com.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.pelkostensukuseura.fi/
http://www.picasaweb.com/
mailto:pentti.pelkonen@welho.com
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4. Pöytästandaarit ja pinssit (= rintamerkki) 

Onko joka kodissa sukumme upea standaari (= pöytälippu)? Sitä voi tilata puheenjohtajalta 35 €/kpl, 
samoin rintamerkkiä 5 €/kpl. 

 Molemmat sopivat myös onnitteluesineiksi merkkipäivinä tai juhlana. 

 

5. Räisälän matka 14-17.6.2012 

Räisälän kirkko täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja Humalaisten Nuorisoseura 110 vuotta. Räisäläisen 
Aimo Kaleniuksen järjestämälle matkalle (420 €) on lähdössä ainakin kaksi bussillista väkeä sekä 
Matka-Vekka Oy:n ja Risto Kuisman (puh. 040-3002332 Teija Kailavuo) matkalle myös useita 
busseja. 

Asiasta kiinnostuneet voivat tiedustella vielä mahdollisuutta mukaan pääsystä. Allekirjoittanut 
puheenjohtaja on lupautunut puhumaan jumalanpalveluksessa joko kirkossa tai ulkona Humalaisten 
kylässä. 

 

6. Toini Korhosen kuolema ja hautajaiset 

Maria Koshosella, e. Pelkonen, oli kaksi tytärtä Helvi ja Toini, joista vanhempi eli Helvi oli avioitunut 
Esko Jokitalon kanssa ja saanut lapsia ja lastenlapsia. Hän kuoli 6.4.1991. Toini Siviä Korhonen ei 
ollut avioliitossa. Hän oli syntynyt 15.1.1932 Räisälässä ja kuoli 4.1.2012 Nurmijärven 
terveyskeskuksessa. Hän ehti olla Hyvinkään sairaalassa, jossa sukuseuramme hallituksen 
puheenjohtaja kävi vaimonsa kanssa häntä 2-3 kertaa katsomassa, samoin eräät muut sukulaiset. 
Hannu Pelkonen toimitti ruumiinsiunauksen 28.1.2012 klo 14 Nurmijärven kappelissa, jossa 
saattoväkeä oli runsaasti. Muistotilaisuus oli Rauhanyhdistyksellä Perttulassa, jossa puheen piti 
Martti Pelkonen, oli tarjoilua, adressien lukua jne. Toini Korhonen kätkettiin hautaan 30.1. 
Raumalla. 

 

 

http://picasa.google.com/support/bin/answer.py?answer=39514&hl=fi
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7. Kotisivut 

Heikki Pelkosen tekemät ja ylläpitämät sukuseuramme kotisivut löytyvät osoitteessa 
www.pelkostensukuseura.fi. Siellä on paljon asiaa sukuseuramme historiasta ja toiminnasta. 
Jostakin asiasta voi kysellä tietoa suoraan Heikiltä (osoitetiedot Viretelän Viestin lopussa). 

 

8. Onko graafisen alan asiantuntijoita?  

Sukukirjaa puuhataan pikku hiljaa. Materiaalia on jo runsaasti, mutta eräistä sukuhaaroista tarvitaan 
vielä tietoja, kuvia ja muisteluksia. Lisäksi tarvitsemme graafisen alan asiantuntemusta. Voiko joku 
avustaa tässä asiassa? Myönteisessä tapauksessa ota yhteys puheenjohtajaan! 

Pelkosten sukuseuran hallitus kiittää erityisesti niitä jäseniään ja ystäviään, jotka ovat osoittaneet 
aktiivisuutta sukuseuran toimintaa kohtaan. Toivotamme kaikille varjelusta ja valoisaa 
kevätaikaa! 

 

 

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.pelkonen@pp1.inet.fi 

Havukkamäentie 48 

79600 Joroinen 

puh. 045 6786792 

 

 

 

http://www.pelkostensukuseura.fi/
mailto:h-i.pelkonen@pp.inet.fi
mailto:jyrki.rauhala@hotmail.com

