
 
 
  V I R T E L Ä N    V I E S T I 
   N:o 31/ 10.2.2013 
 
 
                      Pelkosten sukuseuran tili FI28 8146 9710 0190 26 
 
 
Pelkosten sukuseuran hallitus kokoontui 4.2.2013 Heikki Pelkosen kotona Lahdessa. Siellä päätettiin 
tai muuten on tullut esille mm. seuraavia asioita. 
 

1. Sukuseuran tilit ja toimintakertomus vuodelta 2012 
 
Rahastonhoitaja-kirjanpitäjä Markku Pelkonen esitteli viime vuoden tilinpäätöksen, joka osoitti 
321,16 euron ylijäämää. Tuloslaskelmassa ja taseissa oli rinnalla vastaavat luvut edellisvuosilta. 
Puheenjohtaja Hannu Pelkonen esitteli viime vuoden vuosikertomuksen, jota hallitus hiukan vielä 
täydensi. Vuosikertomus toteaa hallituksen pitäneen viime vuonna neljä kokousta, luettelee 
sukuseuran tapahtumia ja toimintaa, sanoo tilintarkastajina toimineen Riikka Sauramäen ja Pekka 
Pelkosen, mainitsee tiedotuksesta Virtelän Viestin kolme numeroa, Heikki Pelkosen pitämän 
sukuseuramme kotisivut osoitteessa: www.pelkostensukuseura.fi. Samoin sukuseuramme 
verkkoalbumin valokuvia varten ts. sinne suvun jäsenet ovat tallentaneet valokuvia muidenkin 
saataville siis osoitteessa: www.picasaweb.com. Tiedostoon pääsee tunnuksella: 
sukuseura1.pelkonen, salasanan saa hallituksen jäseniltä. Tiedotusta ovat tietysti vielä mm. 
standaarit ja pinssit, joiden lisäksi hallitus yrittää selvittää ja toteuttaa paria hanketta. Sukuseuran 
jäsenmaksu oli viime vuonna 12 € ja ainaismaksu 120 €. Jäsenmaksun maksoi 43 henkeä, 
ainaisjäsenmaksun yksi henkilö (yhteensä ainaisjäsenmaksun maksaneita on 9 henkeä), kunniajäsen 
ei maksa jäsenmaksua, eli yhteensä jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli viime vuonna 53 henkeä. 
Hallitus hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja lähetti ne tilintarkastajille. 
 

2. Mirja Lehtisen (o.s. Pelkonen) materiaalia ja esityksiä sukukirjaa ym. varten 
 

a) Asko ja Raimo Pelkosen kuva sukutapaamisessa Kouvolan Verlassa (kuva alla). 
 

b) Mirja Lehtisen kokooma luettelo suvun asuinpai- 
koista ennen evakkoon lähtöä sekä vuoden 1944  
jälkeen. Hallitus toivoi, että hankkeessa harkitaan  
vielä syntymäpaikkoja, evakkopaikkoja, kuolin- 
paikkoja, ajankohtia ym. 
 

c) Mirja kyseli valokuvien, muistelujen ja tietojen  
luetteloinnista. Näitä on Hannu Pelkosella run- 
saasti, vaikka lisää tarvitaan erityisesti joistain  
kohteista. 
 

d) Mirjan  tiedot Heikki Pelkosen (s.1879) haarasta  
(Heikki, Ilmi, Hilja, Arvo, Viljo, Aarne) otettiin  
kiitollisina vastaan. 

http://www.pelkostensukuseura.fi/
http://www.picasaweb.com/


3. Pöytästandaari ja pinssi   
 
Marmorijalalla seisova sukuviiri (35 €) ja rintamerkki (5 €) kuuluisivat jokaiselle suvun  
jäsenelle. Mirja Lehtisen kummityttö Göteborgista oli kehunut saatuaan standaarin  
50-votispäiväkseen sitä ”kaikkein arvokkaimmaksi lahjaksi”!     -    Viiriä ja merkkiä  
saa Hannu Pelkoselta. 
 

4. Aarne Pelkosen voitto 
 
 

Sukuseuramme hallituksen varajäsen Aarne Martinpoika Pelkonen,  
joka lauloi Hyvinkään kirkossa toissasyksynä sukuseuramme  
vuosijuhlassa, voitti Lappeenrannan laulukilpailuissa ensimmäisen 
palkinnon 6.1.2013 (kilpailu kesti kai viikon). Hallitus päätti onnitella  
häntä sukuseuramme puolesta. 
 

 
 
 
 

5. Ehdotus sukutapaamisesta 
 
Outi (Gunnarintr) Pelkonen esitti tekstiviestissään ”vapaamuotoisemman sukutapaamisen” pitämistä 
Jämsän opistolla 23-25.8.2013. ”Eikö olisi mukava tavata sukulaisia ja tutustua toisimme paremmin? 
Tapaamiseen ovat tervetulleita Taavetin lapset ja lapsenlapset puolisoineen. Nyt haluamme tietää 
alustavasti, onko kiinnostuneita ja miltä tällä hetkellä ko. vkl näyttää. Hinta tulee olemaan n. 50 
€/hlö. Tämä on vasta alustava kysely, sitovat ilmoittautumiset kysytään myöhemmin. Jrt Outi-Ode 
Pelkonen 0505293157 ja Jaana Pelkonen 0509101139.” 
 

6. Veikko Pelkosen hautajaiset 
 

 
Veikko Ja Elli Pelkonen   Sukuseuran edustajat Veikon hautajaisissa 
 
Kelloseppä Veikko Johannes Juhonpoika Pelkonen, joka oli syntynyt Viipurissa 20.11.1921, kuoli 
kotonaan (Vanha Tapanilantie 18 B, 00780 Helsinki) 19.11.2012 eli hän olisi seuraavana päivänä 
täyttänyt 91 vuotta. Hänen kodissaan oli syttynyt tulipalo, jonka syytä poliisi yhä tutkii, ja Veikko 
löydettiin kotoaan häkään ja savuun kuolleena. Veikon puoliso Elli Elina o.s. Riipi Sodankylästä oli 
kuollut noin 1 ½ v aikaisemmin, lapsiahan heillä ei ollutkaan. 



Hannu Pelkonen toimitti ruumiinsiunauksen Helsingin Malmin isossa kappelissa 29.1.2013 klo 12. 
Hallituksen päätöksen mukaan laskimme Veikon arkulle sukuseuramme kukkalaitteen – hänhän oli 
yksi niistä kolmesta (Pentti Pelkosen ja Erkki Pelkosen lisäksi), jota 16.4.1996 päättivät perustaa 
Pelkosten sukuseuran, vaikka sen toiminta varsinaisesti alkoi Karjala-talon kokouksesta 27.9.1998. 
Veikko kuului hallitukseen vuoteen 2008 asti. 
Veikon suku oli kovin hajallaan, ja se vaikeutti sekä viivytti hautausjärjestelyjä. Joku läheisistä on 
Kööpenhaminassa, joku Oslossa, taisipa joku muuttaa Laosiin jne. Onko testamenttia, onko 
kellosepän verstaita, miten saada virkatodistukset asianosaisista? Hautajaisissa meitä oli noin 15 
henkeä, eikä esim. muistotilaisuutta ollut lainkaan. Läheiset antoivat ison laatikollisen kuvia Veikon 
jäämistöstä sukuseuralle. Veikon vaimon sukulainen Maria Kuukkeli-Lampela Sodankylästä kyseli 
Veikon kuolemasta tietoja, ja Hannu Pelkonen vastasi hänelle. 
  

7. Toiveita ja ehdotuksia sukukirjaa ja sukuseuran kuva-arkistoa varten 
 

a) Markus Reinonp. Pelkonen on ilmaissut kiitollisuutensa Virtelän Viestistä ja esitti toiveinaan 
sukukirjaa varten, että siihen tulisi henkilökohtaisia muisteluita ja kokemuksia elämästä 
Räisälässä ja muualla, missä sukua on asunut. ”Millainen oli päivä maalaistalossa? Millaista oli 
koulussa? Missä käytiin asioilla ja miten? Miten vietettiin joulua ja muita juhlia? Kalareissut 
Leiplahdella, evakkotaival jne. Kohta ei ole ketään kertomassa noista asioista jälkipolville. Olisi 
suuri vahinko, jos nuo muistot menevät hautaan vanhemman sukupolven mukana, 
Henkilökohtaiset muistot tekevät kirjasta elävän, ne kiinnostavat kaikkia…Vielä on muutama 
konkari elossa, jotka niitä asioita muistavat.” 

b) Marja Reinontr. Ranta-Nilkku on tallentanut kuvia Kerttu Pelkosen hautajaisista sukuseuran 
kuva-arkistoon. Hän teroittaa viesteissään samantapaisia asioita, joista edellä on kerrottu. 
Hän on kierrellyt isänsä kanssa evakkopaikkoja ja kuullut tältä kertomuksia, ottanut valokuvia  
jne. Hän kyselee myös sukukirjan sisältöä, aikataulua, rakennetta, tyyliä jne. 

c) Liisa Pönkä (Maria Korhosen e. Pelkosen tyttärentytär) on tallentanut runsaasti kuva-arkistoon 
kuvia Toini Korhosen elämästä ja hänen suvustaan. Liisa on luvannut koota lisää tietoa 
Korhosen suvusta. 

d) Outi Gunnarintr. Pelkonen lupasi kirjoittaa tietoja Gunnarin ja Elsan sekä heidän jälkeläistensä 
vaiheista. Niistä onkin tietoja ennestään kovin vähän 

e) Reino Pelkoselta on saatu kirje, jossa hän kertoo Martta-serkultaan saamiaan tietoja Matin 
suvusta. Otettiin kiitollisina vastaan – asiat taisivat kyllä olla ennestään jo tiedossa. 

 
8. Onko halukkuutta sukuseuran 15-vuotisjuhlamatkaan? 

 
Mikäli halukkuutta on, nyt on hyvä tehdä ehdotuksia: 1) Matka kotimaan kohteeseen yhtenä päivänä 
(Marskin maja Lopella, Suomenlinna tai muu kohde Helsingissä tms.) 2) Viikonloppumatka 
Kannakselle tms. 
 

9. Ehdotuksia vuoden 2014 vuosikokouksen paikaksi 
 
Aika kuluu niin nopeasti, että pian pitää ruveta valmistelemaan vuosikokousta, joita sääntöjemme 
mukaan pidetään kolmen vuoden välein. Tehkääpä ehdotuksia paikaksi! 
 

10. Seuraava hallituksen kokous 
 
Päätettiin pitää 19.4.2013 klo 17 Markku Pelkosella, Peltotie 5, 02730 Espoo. 
 
 



Pelkosten sukuseuran hallitus kiittää jäseniään ja ystäviään viime vuodesta ja kulumassa olevasta 
talvesta. ”Kevättä kynttelistä.” Kuljemme valoa kohti! 

 
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@netti.fi 

Havukkamäentie 48 

79600 Joroinen 

puh. 045 6786792 

 

 
 

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