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Sukuseuramme hallituksen viime kokoukset olivat 28.5.2015 Pasi Pelkosella (Lonkerotie 107, 05430 
Nuppulinna) ja 18.9.2015 Ari Pelkosella (Pertunmaa, Jokitie 6). Niissä on keskitytty erityisesti 
sukukirjan laatimiseen, jonka vuoksi on suoritettu työnjakoa hallituksen jäsenten kesken.  
 
1. Sukukirjan alustava dispositio  
Aluksi/Lukijalle: Johdatus kirjan sisältöön, motivointi kirjan lukemiseen.  
 
1. Suvun asuinsijojen historiasta  
- Mistä asutus tuli ja milloin  
- Keskeisimpiä historian vaiheita  
 

2. Suvun varhaisvaiheista  
- Pelgusin suvun tarinaa 1240-luvun vaiheilta (Carelia-lehti 5/1991)  
- Pulakka/Pelkonen: suvun varhaisia vaiheita Räisälässä  
- Kantaisien esivanhemmista: suvun henkilötietoja Sipi/Sigfrid Pelkosesta (k. 1758) lähtien  
 

3. Suvun kantaisien perhe  
- Heikki (1817-1882) ja Anna (1830-1876) Pelkosen perhe  
- Lapset Heikki (1850-1913), Aatami (1852-1913), Simo (1858-1885), Matti (1870- 1944)  
 

4. Suvun kantaisien aikainen Räisälä  
- Mistä elettiin, miten asuttiin? (Kantaisien elinkeinot ja asuminen)  
- Miten ajateltiin, miten uskottiin? (Henkinen ja hengellinen elämä)  
- Lestadiolaisuus Räisälässä/Käkisalmessa  
 

5. Heikin (1850-1913) perheen tarina  
6. Aatamin (1852-1913) perheen tarina  
7. Matin (1870-1944) perheen tarina  
 

8. Heikin lasten perheet  
- Heikki (1879-1945)  
- Maria (1888-1961)  
- Matti (1891-1968)  
- Taavetti (1895-1969)  
 

9. Aatamin lasten perheet  
- Anna (1888-1972)  
- Juho (1891-1942)  
- Aino (1899-1985)  
 

10. Matin lasten perheet  
- Aina (1892-1963)  
- Jalmari (1893-1971)  
- Maria (1898-1937)  
- Anna-Liisa (1903-1982)  
- Johannes (1905-1970)  
- Ida (1906-1990)  



11. Jälkipolvista tässä kirjassa vain hyvin tiiviisti (sukuluettelo?); sukuhaarat tehnevät  
kukin osaltaan yksityiskohtaisemmin?  
 
LIITTEET  
 
2. Sukukirjan aikataulu ja hinta-arvio  
a) Hallitus toivoo sukukirjan valmistuvan seuraavaan vuosikokoukseen 2017 mennessä.  
b) Kirjan hintaa emme vielä tiedä, koska esim. painatustarjouksia ei ole vielä pyydetty. Selvää lienee 
kuitenkin se, että hinta on edullisempi seuran jäsenille kuin muille.  
 
3. Jäsenmaksut  
Jäsenmaksu sukuseurassamme on 12 €/vuosi ja ainaisjäsenmaksu 120 €. Oletko  
maksanut jäsenmaksun tältä vuodelta? Ellet muista maksuasi, kysy asiaa rahastonhoitaja Markku 
Pelkoselta (yhteystiedot tämän kirjeen lopussa).  
 
4. Vanhat valokuvat  
Onko hallussasi vanhoja valokuvia, joita voisit lainata hallitukselle? Niitä tarvitsisimme erityisesti 
sukukirjaa kaavaillessamme. Kuvat voimme tietysti palauttaa. 
 
5. Sähköpostiosoitteet  
Osoitteista ja erityisesti niiden muutoksista on välttämätöntä ilmoittaa hallitukselle  
(= Hannulle), muuten et saa Virtelän Viestiä etkä muitakaan tiedotteita. Voitko kysyä asiaa vielä 
ystäviltäsikin? Samoin tiedot postiosoitteista, puhelinnumeroista ym.  
 
6. Siirlahtelainen ruokapöytä (Heikki Huppunen)  
Ruokakulttuurista on ollut puhetta (mm. Markku esittänyt asiaa). Monilla lienee muistoja asiasta. 
Kirjassa ”Siirlahti – muistojemme helmi” (Kokemäki 2000, painos loppunut), sivuilla 100-104 on 
Heikki Huppusen artikkeli siirlahtelaisesta ruokapöydästä. Siinä esitellään viljatuotteisiin perustuvia 
ruokia 12 esimerkkiä, kukoista ja piirakoista 13 ruokalajia, liharuuista kuusi esimerkkiä, maitoruuista 
kahdeksan lajia, marjaruuista viisi ruokalajia, peruna- ja juuresruuista 12 ruokalajia, sienistä kolme 
tapaa sekä voista, juustosta ja kananmunista neljä käyttötapaa. Huppusen artikkeli sisältää runsaasti 
tietoa myös ruokien tekotavoista, sisällöstä ym.  
 
7. Hallituksen seuraava kokous  
Seuraava hallituksen kokous pidetään 4.12.2015 klo 17 Heikki Pelkosella, Isomäent. 12, 15500 Lahti. 
Siinä käsitellään mm. hallituksen jäsenille annettujen tehtävien tuloksia.  
 

Pelkosten sukuseuran hallitus toivottaa jäsenilleen ja ystävilleen kaunista syksyä 
sekä pian saapuvaa joulunaikaa! 
 
Hannu Pelkonen, pj.  

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

Vilhelmiinankatu 12  

05800 Hyvinkää  

puh . 050 5550694  

Markku Pelkonen  

markku.pelkonen(at)pp1.inet.fi  

Peltotie 5  

02730 Espoo  

puh 040 556 2834  

Pekka Pelkonen  

pekka.pn@gmail.com  

Kynnysmäentie 10  

01860 Perttula puh 040 9384431 

 

 

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  

Ari Pelkonen  

ari.pelkonen(at)netti.fi  

Havukkamäentie 48  

79600 Joroinen  

puh. 045 678 6792 

 

 


