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Sukuseuran vuosikokouksessa julkistettiin sukukirja ja saatiin 
hauskaa perinneruokaoppia   
 
Sukuseuran kolmen vuoden välein pidettävä vuosikokous oli tällä kertaa monella tapaa uraa uurtava: 
vuosien työn vaatinut sukukirja julkistettiin, seura sai kunniapuheenjohtajan ja seuran hallitus uusia 
nuoria jäseniä.   
 
Kokous pidettiin 5.8.2017 Lahdessa Renkomäen seurakuntatalolla, ja sen onnistuneista käytännön 
järjestelyistä kiitämme Heikki Pelkosen perhettä. Väkeä oli paikalla noin 60 henkeä. Erityisen 
perinneruokatapahtuman – josta enemmän tämän jutun lopussa – oli junaillut työtään säästämättä 
seuran rahastonhoitaja Markku Pelkonen.  
 
Kokouksen avasi tuttuun tapaan seuramme pitkäaikainen puheenjohtaja Hannu Pelkonen. Kunnioitimme 
aluksi hiljaisella hetkellä keskuudestamme sukukokousten välisenä aikana poisnukkuneiden kolmen 
jäsenen muistoa: Pentti Pelkonen, Eila Pelkonen o.s. Tuomaala,  Keijo Pelkonen, Seppo Pelkonen, Raimo 
Pelkonen  
 
Tämän jälkeen Hannu Pelkonen pyysi, että kokous valitsee sääntömääräisten vuosikokousasioiden 
käsittelyä varten puheenjohtajan. Kokouspuheenjohtajaksi valittiin Antti Kinnunen, sihteeriksi Marja 
Ranta-Nilkku ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Mirja Fasta ja Tea Pelkonen.   
 
Virallisten asioiden käsittely sujui keskustellen ja lupsakan ripeästi, eikä ääntenlaskijoille tullut työtä. 
Tilinpäätökset ja vuosikertomukset vuosilta 2014–2016 hyväksyttiin ja hallitukselle myönnettiin 
vastuuvapaus. Samoin hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma, jonka osana valtuutettiin hallitus 
valmistelemaan reissua Karjalaan ja Köyliön Räisälä - keskukseen.  Jäsenmaksuksi päätettiin 15 €/vuosi ja 
ainaisjäsenmaksuksi 150 €, liittymismaksua ei peritä.  
 
Erovuorossa ollut hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja Hannu Pelkonen valittiin elinikäiseksi seuran 
kunniapuheenjohtajaksi kiitokseksi vuosien ansiokkaasta työstä sukuseuran toiminnan edistämiseksi ja 
suvun historiikin kokoamiseksi.  
 
Muilta osin hallituksen kokoonpanoksi päätettiin:  
 Varsinainen jäsen  Varajäsen  
 puheenjohtaja Heikki Pelkonen (erov.2020) Aarne Pelkonen (erov.2020) 
 varapj. Pekka Pelkonen (erov.2020) Lasse Pelkonen (erov.2020) 
 Raimo Pelkonen (erov.2020)  Lauri Pelkonen (erov.2020) 
  Marja Ranta-Nilkku (erov.2023) Mirja Fasta (erov.2023) 
 Tea Pelkonen (erov.2023)  Outi Pelkonen (erov.2023) 
 Juho Pelkonen (erov.2023)  Mika Pelkonen (erov.2023)   
 
Kun tätä selostusta kirjoitettaessa uusi hallitus on ehtinyt juuri pitää järjestäytymiskokouksensa, 
todettakoon, että seuran edellisen sihteerin Heikki Pelkosen tultua valituksi puheenjohtajaksi uusi hallitus 
valitsi sihteeriksi Tea Pelkosen ja seuran verkkosivuvastaavaksi Juho Pelkosen. 
 



Toiminnantarkastajiksi vuosikokous valitsi Riikka Sauramäen ja Sampo Pelkosen ja 
varatoiminnantarkastajiksi Jussi Pelkosen ja Kirsi Ronkaisen. Kokouspöytäkirja löytyy kohdakkoin 
kokonaisuudessaan sukuseuran päivitettävältä verkkosivulta.  
 
Kokouksessa julkistettiin lähes parin vuosikymmenen sinnikkään työn tuloksena sukukirja – yli sata sivua 
suvun elämää, suvun jäsenten vaikuttavasti muistelemana ja eri lähteistä tiiviisti koottuna. Takana on 
erityisesti Hannu ja Irja Pelkosen uhrautuvasti tekemä suvun muistelumateriaalin laaja kokoamis- ja 
tallentamistyö. Työ on ollut korvaamattoman arvokasta siksikin, että usea muistelijoista ei enää ole 
keskuudessamme. Materiaalista riittäisi aineistoa useaankin kirjaan. Nyt valmistuneen teoksen on 
työstänyt ja kirjoittanut kirjan muotoon seuran hallitus. Teos käsittelee suvun vanhimpia polvia. Kirja 
alkaa sukuseuran kantaisien perheestä ja päättyy sodan jälkeiseen uudisasutusvaiheeseen. Kirjasta on 
tässä Virtelän Viestissä erillinen selostus.   
 
Kokoontumiseen sisältyi hauska perinneruokatapahtuma, jonka junaili idearikkaasti Markku Pelkonen ja 
johon saatiin mukaan suvun asiantuntevaa väkeä lukuisasti. Monelle ainakin nuoremmalle selvisi ensi 
kertaa, miten oikea karjalanpiirakka tehdään. Ja herkullinen kalakukko. Ja maittavat korvapuustit, Räisälän 
perinneherkkua nekin. Saimme opetusta kädestä pitäen mitä hauskimmalla tavalla, ja päästiin myös itse 
leipomaan, soveltamaan opittua heti käytäntöön – kiitos Marketta, Lauri ja Outi!  
 
Harjoitukset jatkuvat myös kotona: saimme nimittäin lähtiessä ostaa piirakkapulikoita ja käytännöllisiä 
leivonta-alustoja, mistä tuotto koitui sukukirjan painatuskustannusten vuoksi tiukille joutuneen 
seuramme talouden hyväksi.    
 

 
 

Sukukirja julkistettiin vuosikokouksessa  
Elävää kerrontaa sukumme jännittävistä vaiheista   
 
”Uskomattoman jännittävien vaiheiden kautta on sukumme tie kulkenut vanhassa Karjalassa ja sieltä 
nykyisille asuinsijoille”, saattoi lukija todeta selatessaan sukuseuran vuosikokouksessa Lahdessa 5.8.2017 
julkistettua sukukirjaa. Kirjaan on tallennettu sukumme jäsenten eläväisiä muisteluksia niin satavuotiaan 
isänmaamme dramaattisimmista vaiheista kuin rauhallisilta lapsuuden vuosilta ja elämästä Karjalassa. 
Kirja on nimeltään ”Pelkoset Räisälän Virtelästä”, sivuja 143.     
 
Nuorille lukijoille kirja on kiehtovaa aikamatkailua elämään 70–80 vuotta sitten, aivan omakohtaisesti 
koettuna ja runsaasti kuvilla elävöitettynä. Vanhemmille lukijoille kirjaan tallennetut kertomukset ovat 



kuin syvä kaikupohja omakohtaisille muistoille ja tiedoille. Kirjaa laadittaessa ja aineistoa rajattaessa on 
painotettu sujuvaa luettavuutta ja kiinnostavuutta. Tiiveys ja elävyys tekevätkin sen, että lukija yllättyy 
peräti myönteisesti ”sukukirja” -nimeen ehkä liittyvästä kuivanlännästä ennakko-odotuksesta.     
 
Pitkään Karjalassa eläneen suvun kronikassa sotavuodet ja evakkotaipaleet ovat vaikuttavaa 
kokemusperintöä, keskeistä tallennettavaa ja kerrottavaa. Osin huippujännittävää – niin vähästä on ollut 
kiinni se, säilyykö muistelija hengissä, kertomaan kokemuksistaan. Ja saamaan jälkeläisiä. Siis meitä, jotka 
nyt saamme lukea heidän huikeimmista vaiheistaan.  
 
Yksi sukumme esi-isistä oli niin kaukokatseinen, että tallensi pitkän evakkoretkensä etenemisen ja 
tapahtumat muistiin jo matkalla, päivä päivältä. Sukukirjasta löytyvät nämäkin muistiinpanot - ja jälleen 
lukija joutuu ällistymään.  Ällistymään miksi? Elettiin sodan pakottamana voimavaransa äärimmilleen 
ponnistaneessa maassa. Rintamalle komennettiin jokseenkin kaikki sotapalvelukseen kelpaavat, myös 
virkamiehistä. Siitä huolimatta lähes puolen miljoonan ihmisen siirtäminen pois vyöryvien 
sotatapahtumien jaloista ei sortunut kaaokseksi, vaan toteutettiin viranomaisten suunnittelemana ja 
auttamana vain muutamassa päivässä – vieläpä samaan aikaan kun rintamajoukkoja siirrettiin ja 
kuljetettiin maksimaalisen paljon ja nopeasti vihollisen päähyökkäyssuunnalle hyökyä tukkimaan.   
 
Olemme joutuneet viime vuosina seuraamaan kansainvaelluksen mitat saavuttanutta surkeaa 
sotapakolaisuutta Lähi-idästä. Seuraamaan ja auttamaan. On peräti puhuttelevaa lukea suomalaisten ja 
oman sukumme kohtaamista samankaltaisista kohtaloista ja vaiheista noin 70 vuotta sitten. Millaista oli 
sodan jaloista äkkiarvaamatta pakomatkalleen joutuneen suomalaisen lapsiperheen elämä kiireisellä 
pakomatkalla ja sitten uusissa oloissa? Ensin evakkona, kaiken menettäneenä, toisten hätäavun varassa? 
Sitten uudistilallisena, jälleen oman elämänsä rakentajana? Sukukronikassa kuulemme sen heiltä 
itseltään, itse elettynä, itse koettuna, vaikuttavasti kerrottuna.   
 
Hämmästyttävää on, että näissäkin oloissa hurttia huumoria viljeltiin – karjalaisuutta ja siihen sisältyvää 
tulevaisuudenuskoa parhaimmillaan? Oiva ponnistuspohja uusille sukupolville, uusilla asuinseuduilla ja 
uusissa oloissa syntyneille.  
 
Kirja tarjoaa myös pikakurkistuksen kauas menneisyyteen: dokumenttien ja kuvien avulla piirtyy kuva 
suvun vanhojen asuinseutujen kiintoisimmista vaiheista niin luonnonmullistuksissa kuin ikiaikaisena 
itäisen ja läntisen kulttuurin kohtaamisalueena, usein taistelukenttänäkin. Tämä lyhyt osuus ei kilpaile 
historiallisten lähteiden kanssa, vaan palkitsee lukijansa helppolukuisilla välähdyksillä näiltä osin kaikkein 
kiintoisimmista seikoista.    
 
Vain kirjan lukija pystyy arvioimaan, onko liioittelua sanoa, että sukukirja todella palkitsee lukijansa, niin 
suvun jäsenen kuin kansamme ja erityisesti karjalaisen heimon vaiheista kiinnostuneen? Teksti on 
mukaansa tempaavaa, ovathan henkilökohtaiset muistelukset aina eläviä, kiintoisia ja ainutlaatuisia. Sekin 
näkyy, että kirjoittajia on ollut useita; kukin kirjoittaa omalla ominaisella tyylillään, mikä sukukronikassa 
lienee enemmän rikkaus kuin haitta?  
 
Kirjan loppuun sijoitetut sukupuu, sukutaulut ja henkilöhakemisto takaavat sen, että suvun nuorinkin 
polvi, älypuhelin edellä kädessään tähän maailmaan putkahtanut, nopeasti navigoi ainakin 
isovanhempiensa paikan kirjan sisältämien sukupolvien ketjussa. Ja näin myös omansa. Kirja alkaa 
sukuseuran kantaisien perheestä ja päättyy sodan jälkeiseen uudisasutusvaiheeseen. 
 
Aineistoa kirjaan on saatu monilta sukumme jäseniltä. Suuret kiitokset siitä! Kirjan työstämisen laajasta 
aineistosta napakan kirjan muotoon on suorittanut sukuseuran hallitus. Laatijat toivovat, että suku ottaisi 
kirjan omakseen ja kirja kuluisi ahkerien lukijoiden käsissä – niin ainutlaatuisia ja jännittäviä, muistamisen 
ja tuntemisen arvoisia ovat suvun vaiheet olleet.  
 
Kirjan ajankohtaisuutta ja kiinnostavuutta myös muille kuin suvun jäsenille lisää isänmaamme 
itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi. Kirja on kovakantinen ja soveltuu myös merkkipäivä- tai joululahjaksi. 



Hinta on vain 20 € jäseniltä ja 30 € muilta + postikulut. Seuran jäsenet, jotka jo vuotuisissa 
jäsenmaksuissaan ovat rahoittaneet kirjan isoa kokoamistyötä, saavat kirjan 20 eurolla.  
 
Kirjaa voi tilata seuramme pj:lta Heikki Pelkoselta, jonka yhteystiedot ovat Virtelän Viestin lopussa. 
 

Reino Pelkonen 90 vuotta 
 
Sukuseuramme jäsen Reino Pelkonen täytti 90 vuotta 26.8.2017 Sievissä.    
Reino on Taavetti ja Selma Pelkosen lapsista kolmanneksi vanhin ja heidän 
elossa olevista lapsistaan vanhin.   Reinon 90 ikävuoden kunniaksi pidettiin 
elokuussa ”pikkusynttärit”, missä mm. Lauri –veli piti seurapuheen ja 
Pelkosten sukuseuran onnittelut esitti puheenjohtaja Heikki Pelkonen.   
 
Ohjelmassa oli myös lasten ja lastenlasten musiikki- ja runoesityksiä, 
sisarusten ja lasten perheiden sekä muiden vieraiden onnitteluja.  Ruokaillessa 
ja kahvipöydässä keskustelu kävi vilkkaana.  
 
Ylärivissä vasemmalta Reino, Reinon 
sisaruksista Hannu, Valtter, Lauri ja 
Siskon mies  Veikko Pitkälä.  
Alarivissä vasemmalta Reinon vaimo 
Eila, Veikon leski Liisa, Martin leski 
Marketta ja Reinon sisar Sisko Pitkälä. 
Pertti –veli ei päässyt mukaan elossa 
olevista sisaruksista. 
 
 

Jäsenmaksu 
 
Oletko jo maksanut tämän vuoden 
jäsenmaksun? Sukuseuramme 
jäsenmaksu on 15 € ja 
ainaisjäsenmaksu 150  
 
Pelkosten sukuseuran hallitus toivottaa jäsenilleen ja ystävilleen hyvää ja joulua ja siunattua 
vuotta 2018! 
 

pj. Heikki Pelkonen 
heikki.pelkonen(a)evl.fi 
Isomäenkatu 12 
15500 Lahti 
040 5050282 
 

vara-pj. Pekka Pelkonen 
pekka.pn(a) gmail.com 
Kynnysmäentien 10 
01860 Perttula 
puh 040 9384431 

siht. Tea Pelkonen 
tea.pelkonen(a)porvoo.fi 
Suurpellontie 12 as. 5 
07700 Koskenkylän saha 
puh. 040 9122979 

Raimo Pelkonen   
raimo.pelkonen(a)elisanet.fi 
Heinätie 7 
00730 Helsinki 
puh 040 5032945 

Juho Pelkonen 
juho.pelkonen(a)gmail.com 
Kuusikuja 14 A 
05200 Rajamäki 
 

Marja Ranta-Nilkku 
marja.rantanilkku(a)gmail.com 
Märsyläntie 54 
69100 Kannus 
 

   
 


