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1. Suvun vanhimpien kuulumisia   
 
Sukuseuran hallitus kysyi muutamien sukumme vanhimpien kuulumisia. Tässä lyhyet kuulumiset Heikin 
sukuhaaraan kuuluvalta Valtter Pelkoselta ja Reino Pelkoselta, jotka ovat Taavetti ja Selma Pelkosen 
poikia, ja Matin sukuhaaraan kuuluvalta Kauko Valtoselta, joka on Johannes ja Anna-Liisa Valtosen 
poika.  
 
Ketähän muita haastattelisimme? Annapa vinkki hallituksen jäsenille! Nyt kun olemme saaneet 
terveisiä jo Heikin ja Matin sukuhaaroista, erityisen kiinnostavaa olisi saada kuulumisia myös Aatamin 
sukuun kuuluvalta.  
 
 
Valtterin kuulumisia  
 
Tea soitteli Valtterille ja kyseli kuulumisia. 
Valtteri kertoi asuvansa yksin sadan neliön 
asunnossa Pirkkalassa. Hän toivoi, että olisi 
joku, jonka kanssa puhua, kun yksinään ei ole 
kiva jutella. Ketään tuttua ei kuulemma asu 
ihan lähellä. 
 
Päivittäin hän kertoi käyvänsä vähintään 
kahden kilometrin sauvakävelylenkillä. 
Toisinaan lenkkiä kertyy kuusikin kilometriä. 
Eilen oli seurakuntalaisten talkooporukka 
käynyt mm. haravoimassa pihaa. Heitä voisi 
pyytää joskus toistenkin, sanoi Valtteri. 
 
Valtteri muisteli olleensa joskus itsekin 
muutaman vuoden ajan sukuseuran 
hallituksessa mukana. Hän ei pitänyt yhtään 
mahdottomana ajatuksena lähteä ensi 
elokuussa käymään sukuseuran matkalla 
Räisälässä. 
 

Valtter viime kesän matkalla Räisälässä  
 
  



 
Reinon kuulumisia 
 
Tea soitti myös Reinolle, joka asuu Eila-vaimonsa kanssa Sievissä. Reino kertoi seuraavaa: 
Vointi on aika huono. Vasemman jalan polven tekonivelleikkaus epäonnistui v.2010 ja se jouduttiin 
leikkaamaan uudelleen. Polvi on edelleen kivulias. Myös vasen lonkka on kivulias. Siksi kävelyä ei tule juuri 
muuta kuin 100 metrin päässä olevaan ruokakauppaan. Marja-tytär käy Reinolla ja Eilalla siivoamassa. 
Päivä kerrallaan mennään. Reino kertoi lukevansa ja Eila tekee ristikoita. Se hioo yläpäätä. Saa kiittää 
Jumalaa, että on säilynyt ymmärrys. 
 
 
 
Kaukon kuulumisia 
 
Kun Heikki P. meni haastattelemaan Kaukoa, hän saapui juuri 
polkupyörällä 9 km:n päästä Orimattilan keskustasta kauppa-asioilta. 
Aika pirteä 88-vuotias Kauko siis on. Kauko kertoikin voivansa hyvin, 
eikä mitään suurempia sairauksia hänellä ole. Hän asuu yksin 
Orimattilan Virenojalla. Vaimo Elsa kuoli 14 vuotta sitten. Poika asuu 
kuitenkin lähellä. 
 
Valtosten evakkotie kulki Kirvulta Karvian kautta Orimattilaan, ensin 
Mallusjoelle, mutta 1947 alettiin rakentaa 
Virenojalle taloa. Kun Kaukon isä sairastui, 
täytyi nuoren Kaukon ottaa vastuu talon 
rakentamisesta. Talon rakentamisen jälkeen 
vuorossa oli navetan teko. Tiiliä varten oli 
hankittu aineet, mutta tiilen tekijä sairastui. 
Niin lopulta tehtiin tiiletkin itse. Serkku Matti 
Valtonen oli apuna navetan puuosien teossa.  
 
Kauko on käynyt vanhalla kotipaikalla Kirvussa 
useita kertoja. Ensi kerran sinne pääsi 1991. 
Kirvun hautausmaalle oli rakennettu armeijan 
halleja ja kirkonkylään kerrostaloja. Kauko on 
käynyt kotipaikalla vaimonsa kanssa, sisarten 
kanssa ja sinä vuonna, kun Kauko täytti 80 
vuotta, matka tehtiin Kirvuun lasten kanssa. 
Kauko muistaa kotipaikat hyvin. Koti sijaitsi 
Kojo-järven rannalla, Kirvun kirkolta Kaukolaan 
päin n. 14 km. Ojajärven rautatieasemalle tuli 
matkaa seitsemän kilometriä.   
  

Kaukon lapsuuskoti Kirvussa 



2. Hannu Pelkonen 85 vuotta 
 
 
Sukuseuramme 
kunniapuheenjohtaja 
Hannu Pelkonen täytti 
85 vuotta 17.3.2018 
kotonaan Hyvinkäällä, 
jolloin 
Vilhelmiinankadun koti 
oli täynnä sukulaisia ja 
ystäviä.  
 
Hannu lähettää 
sydämelliset kiitokset 
juhlapäivän 
huomioimisesta 
sukuseuralle ja kaikille 
ystäville! 
 
Kuvassa vasemmalta 
Hannu, Markku Pentin pka, Pasi Valtterin pka, Pekka Pentin pka ja Juho Martin pka Pelkonen 
 
 

3. Karjalan matka 10.-12. elokuuta 2018 
 
Lähtisitkö käymään Karjalan kannaksella? 

 
Talvella tehtiin sähköpostikysely sukumme jäsenille, 
järjestettäisiinkö matka Karjalaan vaiko Räisälä-keskukseen 
Köyliöön. Vastauksia saatiin vain hieman toistakymmentä. 
Hallitus päätti kokouksessaan 20.4. enemmistön toiveiden 
mukaan, että ensi kesänä järjestetään matka Karjalaan. 
Tuon matkan ajankohta on perjantaiaamusta 10.8. 
sunnuntai-iltaan 12.8.  
 

Matkan hinta on noin 200 euroa hengeltä. Tarkka hinta määräytyy lähtijöiden määrän perusteella. Tähän 
matkan hintaan tulee siis vielä viisumimaksu, mikäli sinulla ei ole voimassaolevaa viisumia Venäjälle. 
Matkakohteita ovat mm. Viipuri, Käkisalmi, Räisälä, Kaukola, Andrea ja Kirvu. Tarkempi matkareitti 
varmistuu myöhemmin, kun saadaan selvyys mm. teiden kunnosta.  
 
Mikäli olet kiinnostunut matkasta, tarkista, että passisi on voimassa vielä puoli vuotta matkan jälkeen. 
Tämä on nimittäin vaatimus, kun Venäjälle hankitaan viisumia. Ryhmäviisumin hinta on 75 euroa/hlö. 
Ryhmäviisumia varten tarvitaan hyvälaatuinen kopio passista, värillinen, virallinen passivalokuva, 
matkavakuutus venäjän viisumia varten, mikä kattaa koko viisumin voimassaoloajan ja viisumianomus. 
Näissä asioissa opastamme ja neuvomme tarkemmin matkalle ilmoittautuneita. 
 
Ilmoittautuminen matkalle on 20.6. 2018 mennessä. Ilmoittautumisen Heikki Pelkoselle joko 
heikki.pelkonen@evl.fi tai 040 5050282. Samasta puhelinnumerosta Heikiltä voi myös kysellä matkaan 
liittyviä asioita. 

mailto:heikki.pelkonen@evl.fi


 

3. Jäsenmaksu 
 
Oletko jo maksanut tämän vuoden jäsenmaksun? Sukuseuramme jäsenmaksu on 15 € ja 
ainaisjäsenmaksu 150 €. Voit maksaa jäsenmaksun tilille FI28 8146 9710 0190 26.  
 
 
 
 
Kuva edellisestä 
sukuseuran 
hallituksen 
kokouksesta 
Raimo 
Pelkosella. 
Kuvassa 
vasemmalta 
Hannu, Heikki, 
Tea, Lasse ja 
Raimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelkosten sukuseuran hallitus toivottaa jäsenilleen ja ystävilleen hyvää kesää! 
 

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 
 

   
 


