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SUKUTAPAHTUMAAN VALKEALAN OPISTOLLE 
28-31.7. 2022!
Tässä laskeskelen kustannuksia. Jos sukukokoukseen tulija osallistuu suku-
perinteen kuvaus- ja digitointikurssille ja sukukokoukseen, kustannukset ovat 
271 €. Jos perheestä tulee kolme osallistujaa, hinta on 813 €. Se on jo aika 
paljon! Toisaalta tämä voisi olla tämän kesän matka, kesän huippukohta. 
Repoveden kansallispuisto on pala kauneinta Suomea. Nyt kesällä junakin 
pysähtyy Hillolammen seisakkeelle ja tuo pääkaupunkiseudulta retkeilijöitä 
suoraan keskelle luontoa. Sitten on vielä Verlan tehdasmuseoalue, vanhin 
Suomessa ja kalliomaalaukset!
Sukuseuran näkökulmasta sukuperinteen kuvaus- ja digitointikurssi on toi-
minnan ydintä. Lisäksi kurssin pitäjänä on huippuosaaja oman suvun piiristä, 
Markus Pentikäinen. Jotta kurssille osallistuminen olisi mahdollista kaikille 
asiasta kiinnostuneille, sukuneuvosto on päättänyt maksaa puolet kurssille 
osallistuvien sukuseuran jäsenten osallistumismaksuista. Koko juttu siis 
maksaa vain 135 €! 
Entä jos ei ole sukuseuran jäsen? Nyt kannattaa liittyä!  Nämä edut ovat 
voimassa kaikille, jotka ovat liittyneet sukuseuraan ennen tapahtumaa. Jäsen-
maksu on 15 €. Etu on 135 € + Sukukirja 2. Tämä on sukuseuralle kannattama-
tonta, mutta ehkä sittenkin kannattavaa.
Olen keskustellut joidenkin sukuseuralaisten kanssa kurssista. Monilla 
tuntuu olevan järjestelmäkamera, digitointivälineet ja kannettava tietokone. 
Useimmilla on kännykässä kamera, jossa on niin paljon ominaisuuksia, ettei 
kaikkea osaa edes käyttää. Minä ainakin aion osallistua kurssille sukualbumin 
ja kännykkäkameran kanssa.
Kurssilaiset kuvaavat myös dokumentin tästä sukutapahtumasta noin niin 
kuin harjoituksen vuoksi. Siihen tarvitaan osallistujia, luonnossa vaeltajia ja 
ihmettelijöitä. 
Sunnuntaina me heräämme jumalanpalvelukseen, jossa saarnaa piispamme 
Mari Leppänen. Sukujuhlassa katselemme Heljä Huttusen mielikuvia Viipurin 
Pentikäisistä ja isästään Jaakko Kunnaksesta. Markus Pentikäinen hahmottaa 
sukuseuraa muistiyhteisönä.
Tässä meillä on ainekset mainioon tapahtumaan. Katsotaan, 
mitä tästä tulee. Tervetuloa mukaan oppimaan, 
olemaan ja viihtymään muiden Pentikäisten seurassa!

Risto Pentikäinen
Sukuseuran esimies

Kannen kuvat: Verla: Verla.fi - kuvapankki - Joonas Linkola // Repovesi : Veijo Pentikäinen
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SuKuPeRinteen KuVauS- Ja digitointi-
KuRSSi  VaLKeaLan oPiStoLLa 28.-31.7.2022
Haluatko oppia digitoimaan vanhaa tai kuvamaan uutta materiaalia? 
Tule tallentamaan kotoasi löytyvät vanhat valokuvat ja videot tuleville 
jälkipolville. Kurssin aikana myös opit kertomaan kuvin tästä päivästä 
tulevaisuutta varten.  
Kurssin tarkoituksena on antaa valmiudet sukuperinteen keräämiseen kuvien 
ja videoiden muodossa. Samalla opetaan syntyneen tai olemassa olevan 
materiaalin digitoimista, asiasanoittamista ja tallentamista niin, että ne 
säilyisivät tuleville polville ja niitä olisi helppo katsella ja hyödyntää tulevai-
suudessa. Kurssilla harjoitellaan keskeisimmän materiaalin tunnistamista, 
koska kaikkea ei ole mahdollista eikä järkevää tallentaa.  
Samalla etsitään vastauksia kysymyksiin: minä uuden sukuperinteen tallenta-
jana? Missä suvun toiminta näkyy 2020-luvulla? Miten voisin tallentaa oman 
perheeni, sukuhaarani tai suvun historiaa laajemmin? 
Opiskelussa hyödynnetään nykyaikaisia älypuhelimia, järjestelmä- ja video-
kameroita, alan ohjelmistoja ja pilvipalveluita.  Jos kotoasi löytyy kameroita, 
läppäreitä, nauhureita yms. voit ottaa ne mukaan kurssille. Kurssin pitäjiän 
toimesta tuodaan mm. valo-, äänitys, digitointi- ja jalustakalustoa. 
Lisätietoja kurssista löydät sukuseuran nettisivuilta 
www.pentikaistensukuseura.net.  
Ilmoittautumiset 3.7.2022 mennessä Pentikäisen Jennille  
fairytaleink.jenni@gmail.com tai osoitteessa www.pentikaistensukuseura.net

Tervetuloa kuvaus – ja digitointikurssille Valkealan opistolle.  

KuVauS- Ja digitointiKuRSSiPaKetti: 
TO-SU Sis. 3 yötä,  3 aamiaista, 3 lounasta, 
3 päiväkahvia,  3 päivällistä, 3 iltapalaa sekä juhlalounaan 135€
Ei jäsenten hinta 271€
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PENTIKäISTEN SUKUTAPAHTUMA VALKEALAN 
KanSanoPiStoLLa La 30.- Su 31.7.2022
Pentikäisten sukujuhlaa vietetään kauniilla Valkealan opistolla 31.7.2022. 
Tällä kertaa ohjelma alkaakin jo torstaina 28.7. Ennen sukujuhlaa pidetään 
Sukuperinteen kuvaus- ja digitointikurssi. Edellisien sukujuhlien yhteydessä 
on vietetty niin purjehdus-  kuin kalastusleiriä.
Tällä kertaa tarkoitus on jatkaa leiriperinnettä- nyt kuvausteemalla. Leiri on 
tarkoitettu sekä nuorille että aikuisille. Leiri alkaa torstaina 28.7. puolelta 
päivin ja päättyy sukujuhliin.
Tarkempia tietoja leiristä ja majoituksesta sekä tarkennuksia sukujuhlan
ohjelmaan tulee kotisivuillemme www.pentikaistensukuseura.net.
Varaa ajankohta kalenteriin ja ilmottaudu. Kannusta myös seuraan kuulumat-
tomia Pentikäisiä liittymään seuraan ja osallistumaan leirille ja juhlaan.
Ilmoittautumiset 3.7.2022 mennessä Pentikäisen Jennille  
fairytaleink.jenni@gmail.com tai osoitteessa www.pentikaistensukuseura.net

Klo 8-9 

Klo 9.30    

Klo 12

Klo 13.30                

Klo 18

Klo 19 -

Klo 21

Aamiainen

Lähtö kimppakyydeillä Verlaan. 
Kierros kestää tunnin ja hinnat on alle 20 osallistujaa =12€/hlö 
ja  yli 20 osallistujaa= 9€/hlö. 
Verlan rannalta voi myös ihailla kalliomaalauksia.  

Lounas opistolla

Retki Repoveden kansallispuistoon patikoimaan luonnonkaunii-
siin maisemiin. Retkieväät nautitaan Jukka P:n johdolla sopivassa 
kohdassa retkeä nuotiolla Repovedellä. Vesipullot mukaan. Vaihto-
ehtoisesti voi vierailla Vuohijärven Luoto- ja taidekeskuksessa. 
Retki sinne on oma kustantainteinen 7€/hlö. Vuohijärven 
kahvittelu on Antin ja Raijan mökillä. www.kulttuurivuohijarvi.fi

Päivällinen opistolla

Sauna

Nuotiolla jutustelua,lauluhetki ja iltapala

Lauantai 30.7. 
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SUVUN JÄSENTEN MUISTAMINEN
Sukukokouksen jumalanpalveluk-

sessa muistetaan kastettuja,  avioliiton 
solmineita ja poisnukkuneita sukumme 

jäseniä. Jos perhepiirissä on ollut 
tällaisia tapahtumia, 

ilmoita niistä Risto Pentikäiselle os. 
ristotapani.pentikainen@gmail.com 

tai p. 040-583 5000

PaKettihinnat:
PE-SU Sis. 2 yötä, 2 aamiaista, lounaan, päiväkahvin, 
päivällisen, iltapalan sekä juhlalounaan 149€
LA-SU Sis. 1 yö, aamiaisen,  lounaan, päiväkahvin, 
päivällisen. iltapalan sekä juhlalounaan 105€

SU juhlalounas ja kakkukahvit 30€

Klo 8-9
 
Klo 10    

Klo 12

Klo 13.30 

Klo 15            

Aamiainen

Jumalanpalvelus
Saarna Piispa  Mari Leppänen,
Liturgi Risto Pentikäinen, 
Kanttori Mari Lehtinen.
Kolehti kerätään Kirkon Ulkomaanavun  hätäapukeräykseen 
Ukrainan sodasta kärsiville.

Sukujuhlalounas ja kakkukahvit

Sukujuhla 
Ohjelmassa  Heljä Huttunen kertoo muistikuvia Viipurin Pentikäi-
sistä ja isästään Olympiavoimistelija Jaakko Kunnaksesta, Markus 
Pentikäinen kertoo sukuseurasta muistiorganisaationa ja esittelee 
kurssin satoa. Musiikista vastaa Mari ja Tapio Lehtinen.

Sukukokous
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen kulku 
on kuvattu Pentikäisten sukuseura ry:n säännöissä ja löytyy esim. 
Pentikäisten sukukirja 1:n s.377.
Kokouksessa valitaan sukuneuvoston erovuoroisten jäsenten tilalle 
jäsenet. Nykyisistä jäsenistä ovat ilmoittaneet jäävänsä pois Juha 
A. Pentikäinen, Tuomo Pentikäinen ja Päivi Immonen. Toivo 
Pentikäinen on jo jäänyt pois. Toivoisin, että heidän tilalleen 
löytyisi uusia samasta sukuhaarasta. Lisäksi olisi toivottavaa, 
että sukupuolijakauma olisi enemmän tasan.
Kokouksessa päätetään myös jäsenmaksun suuruudesta. Se on 
ollut pitkään 15 €. Sitä ehdotetaan nostettavaksi 20 €:oon.

Sunnuntai 31.7. 
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RePoVeden KanSaLLiSPuiSto RetKeiLiJän 
SILMIN
Meidän retki alkoi Saarijärven parkkipaikalta, josta suuntasimme kohti Kirnu-
kankaan taukopaikkaa. Lähdimme kävelemään havuista metsäpolkua eteen-
päin seuraten oransseja pisteitä puissa.  Aurinko paistoi ja linnut lauloivat kun 
saavuimme Kirnuhuokon jylhien kallioseinämien muodostomaan pesään. Kun 
suljin silmäni kuulin entisaikojen pontikankeittäjien kutsun ja tarinoinnin 
nuotiolla. Puuportaiden ja parin sadan metrin jälkeen saavuimme Kirnukan-
kaan taukopaikalle, jossa pidimme ensimmäinen evästauon. Pienen tauon 
jälkeen matkamme eteni reippaasti astellen kohti Kutinkanavaa. Reitti Kuutin-
kanavalle oli vaihteleva. Matkalla oli portaita, kiipeilyä kallioilla, alamäkiä. 

Kun pääsimme perille kohteeseen, alkoi nälkä olemaan jo aikamoinen.  Ja 
mikä olisikaan mukavampi paikka kun Kuutinkanavan taukopaikka. Nokipan-
nukahvit porisi ja makkara paistui nuotiolla, eikä maisemissakaan ole valitta-
mista. Eteemme avautui kaunis järvimaisema jylhine kallioineen. Ja sitten kun 

Sulje silmäsi ja kuvittele itsesi 
metsän keskelle. Ympärilläsi leijuu 

kuusen tuoksu ja korviisi kantautuu 
veden solina sekä kaakkurin huuto. 

Tuuli tuivertaa hiuksissasi. 
Avaa silmäsi ja löydät itsesi kymme-
nien järvien ja lampien muodosta-

masta metsämaisemasta. Ympärilläsi 
kohoaa mahtavat mäet ja jylhät 

kalliot, jotka kutsuvat kipuamaan 
korkeammalle. 

Kuutinkanavalta 
löytyy pala historiaa, 
tervantuoksuin vanha 
uittoränni.  ennen van-
haan tukit matkasivat  

Repovedeltä terva-
järveen uitto-
ränniä pitkin.
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maha oli täysi ja pienet päikkärit oli 
otettu, niin oli aika jatkaa matkaa. 
Seuraavaksi suuntasimme Mustanlam-
minvuoren näkötornille, josta pitäisi 
esitteiden mukaan avautua melkeiset 
maisemaat melkein koko Repoveden 
alueen yli. Esite ei narrannut meitä, 
tornista avautui kaunis järvimaisema. 
Pienen kuvaushetken jälkeen jatkoimme 
matkaa Olhavan kautta takaisin autolle. 
Pitihän se pysähtyä hetkeksi Olhavan 
rannalla seuraamaan kiipeilijöitä. Matkaa 
oli kertynyt jo kymmenisen kilometriä 
ja päivä alkoi hämärtymään, joten 
päätimme oikaista suorinta tietä park-
kipaikalle pyöräreittiä pitkin. Vielä viimei-
set kilometrit ja saavuimme autolle. Nyt 
oli edessä enään reissun tylsin etappi 
eli automatka kotiin.  Ehkä ensi kerralle 
teemme yön yli reissun Repovedelle. 
Vielä on paljon tutkimatta kansallis-
puistosta.  

Mustanlamminvuo-
ren näkötornista voit 

kirkkaalla ilmalla nähdä 
melkein koko  Repo-

veden alueen yli ihan 
Lapinnimelle asti.

Kirnuhuokon 
jylhien kallioseinämien 

muodostomassa 
pesässä voit kuulla 

entisaikojen pontikan-
keittäjien kutsun ja 

tarinoinnin 
nuotiolla.

teksti: Jenni Pentikäinen 
Kuvat: Veijo Pentikäinen
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Pentikäisten sukututkimuksen yhteydessä on kerätty tietoja Pentikäisistä ja
 ne on koottu yhteen tietokantaan sukupuuksi. 

Jos epäilet, että sinun nimeäsi ei ole siihen annettu tai jos haluat päivittää tietosi 
(esim. lapset) otamme mielellämme vastaan tietoja oheisilla lomakkeilla. Lomakkeet voi 

palauttaa Jenni Pentikäiselle, Lännentie 13, 49400 Hamina
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Tiedot voi päivittää myös sukuseuran kotisivuilta löytyvällä 
kaavakkeella. www.pentikaistensukuseura.net
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uneSCo:n  MaaiLMan-
PeRintöKohde VeRLa
Verlan  tehdasalue on arkkitehtuuriltaan ja tunnelmal-
taan upea, ja  tehdas itsessään on  kiinnostava pala käsi-
työläishistoriaa.   Tehdasmuseoon pääsee tutustumaan 
tasatunnein tapahtuvilla opastetuilla kierroksilla. Tasa-
tunnein tapahtuvilla museokierroksilla vierailijat pääsevät 
kurkistamaan  paperitehtaan saloihin. Vaikka paperiteh-

taan historia saattaa vaikuttaa hieman kuivakalta niin jo pelkän miljöön takia 
kannattaa osallistua kierrokseen. Tehdasmiljöö on itsessään jo niin kiehtova ja 
kaunis.
Verlan alue koostuu 28 erilaisesta kohteesta, joita ovat mm. tehdasmuseo, 
puuhiomo, pahvitehdas sekä kuivaamo. Verlan puuhiomosta ja pahvitehtaasta 
muodostettiin 1972 Suomen ensimmäinen tehdasmuseo. Tehdasmiljööseen 
kuuluvat rakennukset on suunnitellut arkkitehti Eduard Dippell.  Museon 
omistaa ja sen ylläpidosta vastaa UPM.
Alueeltä löytyy myös patruunan pytinki. Koristeellinen Patruunan pytinki 
on arkkitehti Eduard Dippellin suunnittelema ja se on rakennettu vuonna 
1885. Pytingin vierestä löytyy Patruunan puisto ja hyötypuutarha. Patruunan 
puutarhassa kukkivat monet vanhat perinneperennat kuten syysleimut, 
ukonhatut ja päivänliljat. Puistossa kasvavat 1900-luvun alkupuolella istutetut 
jalopähkinä, okakuuset, kanadantuijat ja koskenrannan lehmukset. Hyötypuu-
tarhaa elävöittävät maatiaiskanat, mehiläiset sekä lampaat. 
Verlankosken niskassa on kalliomaalausten kokonaisuus, jonka iäksi on arvioi-
tu 7000 vuotta. Tämä muinaismuisto löydettiin 1974. Punavärillä tehty maa-
laus näkyy pystysuorassa kalliopinnassa noin metrin korkeudella vedenpinnan 

yläpuolella. Maalauk-
set edustavat Suomen 
kalliotaiteen vanhinta 
vaihetta, lähinnä kam-
pakeraamista kulttuu-
ria. Kalliomaalauksen 
paras katselupaikka on 
virran toisella puolella 
olevalla tasanteella, 
lähellä museon parkki-
paikkaa. 
Historiannälkäisille 
tehtaan alueelta löytyy 
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opaskyltein varustettu maailmanperintö-
kohteen historiasta kertova polku, joka lähtee 
esihistorialliselta kalliomaalaukselta ja kiertää 
koko tehdasalueen. Alueeltä löytyy myös 
UPM Metsän tekemän noin kahden kilo-
metrin pituinen metsäpolku, jonka varrella 
voi nähdä suomalaisen metsän kiertokulun 
ja kasvun eri vaiheet sekä metsäluonnolle 
tärkeitä elinympäristöjä.  Metsätietopolku 
alkaa Verlan Seuratalon (Verlantie 346) vie-
reisen parkkipaikan nurkalta. Puuhakkeella 
päällystettyä polkua on helppo seurata ja polun varrelta aukeavat näkymät 
Verlankosken yläjuoksulle. Metsäpolusta voi ladata esitteen osoitteesta 
https://verla.fi/files/download/UPM_Verla_metsapolku_esite_FI_A4_2020.
pdf
Tehtaan lisäksi alueellta löytyy pieniä käsityöläisputiikkeja, pari ravintolaa, 
kaunis puutarha sekä museokauppa. Alueella voi myös ihastella vaihtuvia 
näyttelyitä, jotka sijaitsevat mm. kollamakasiinissä sekä keilaradan paviljon-
gissa. Vanhassa Uittoradan konehuoneessa on esillä  Verla – osa Mäntyharjun 
väylän uittoa -näyttely. Näyttelyihin on kesäaikaan vapaa pääsy.
teksti: Jenni Pentikäinen // Kuvat: Verla.fi - kuvapankki - Joonas Linkola

UPM VERLAN TEHDASMUSEO Verlantie 295, 47850 Verla
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ViiPuRin toiMenPoJat
Kirsti Paakkasen muistokirjoituksessa kerrottiin hänen ensin olleen töissä 
Mainos Kunnas Oy:ssä, mutta perustaneen sitten oman mainostoimiston 
naisille. Mainos Kunnaksen nimi tarttui heti korvaan. Olin selaillut Viipurin 
Toimenpoikien juhlajulkaisuja, jotka olivat Mainos Kunnaksen toimittamia. 
Tämän mainostoimiston perustaja oli Teemu Sakari Kunnas, s. 1.5.1916, 
Vilhelmiina s. Pentikäisen ja Juho Kunnaksen poika Viipurista.
Viipurin Toimenpojat on vanhin edelleen toimiva partiolippukunta Suomessa. 
Se perustettiin 1910 Viipurissa, siis Venäjän vallan aikana. Keisari Nikolai II 
kielsi partion 1911, koska sitä pidettiin poliittisena ja sotilaallisena järjestönä, 
jonka toiminta oli suunnattu venäläishallintoa vastaan. Kansainvälisen partio-
liikkeen oli perustanut kenraalimajuri Robert Baden-Powell Englannissa 
vuonna 1907 buurisodan antamista virikkeistä. Kansainväliset vaikutteet 
tulivat siis varsin pian Viipuriin.
Suomen itsenäistyttyä toiminta virisi vilkkaana. Kokoonnuttiin NMKY:n talolla, 
retkeiltiin luonnossa ja opittiin erätaitoja. Tämä retkeily ja seikkailu tuskin 
olisivat onnistuneet ilman äitien tekemiä eväitä. Niinpä Toimarien 30-vuotis-
muistojuhlassa v. 1947 Helsingin NMKY:n talolla salin etuosassa näyttäisi 
olevan muiden äitien joukossa myös Miina Kunnas.
Yksi partionjohtajista oli opettaja ja kova hiihtäjä Reino Pentikäinen. Hän oli 
myös Johannes Virolaisen opettaja, joka puuhasi Johanneksen opin tielle. 
Niinpä Toimarien 40-vuotisjuhlajulkaisussa kerrotaan Toimenpoikien vierai-
lusta valtioneuvoston linnassa ministeri Virolaisen vieraina.
Viipurin Toimenpoikien pisin pyöräretki suuntautui Viipurista Petsamoon. 
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Matkalla käytiin mm. Kolilla. Matkaa tehtiin 
polkupyörillä, laivoilla ym. kulkupeleillä, 
pääasiassa kuitenkin pyörillä. Tällä retkellä 
Teivo Pentikäinen kävi myös serkkujensa 
luona Nilsiässä Halunan Seikassa. Matkalla 
tuli tutuksi ”kotomaamme koko kuva, sen 
ystävälliset äidin kasvot”. Oliko se jonkin-
laista rajankäyntiä ennen sotia? Nyt tämä 
rajankäynti taitaa olla taas ajankohtaista.
Sodan myötä Toimarit joutuivat evakkoon 
eri puolille Suomea, monet Lahteen ja 
pääkaupunkiseudulle. Monet toimivat merkittävissä tehtävissä Suomen 
jälleenrakentamisessa. Juhlajulkaisuissa on luettelot veljespiiriläisistä ja 
heidän asuinsijoistaan. Vuoden 1967 juhlajulkaisussa mainitaan myös Rehell, 
Ben-Harald, lääketieteen lisensiaatti. Hän oli myöhemmin lähetyslääkärinä 
Etelä-Tansaniassa Iteten sairaalassa. Hän oli Iisalmen seurakunnan nimikko-
lähettinä silloin, kun minä olin lähetystyön johtokunnan jäsen.
Sodan jälkeen Toimenpojat kokoontuivat säännöllisesti muistelemaan men-
neitä ja katsomaan tulevaan. Kokoonkutsujana oli yleensä Reino Pentikäinen. 
Kerran tällainen kokoontuminen oli Mikkelissä, Kyyhkylässä, Vapaussodan 
sotainvalidien hoitokodissa. Perheemme oli siellä Toimarien vieraana. Toima-
reilla, partiolaisia kun ovat, on tapana tehdä päivän hyvä työ. Silloin he raken-
sivat rantaan uuden laiturin. Taisi siinä mennä useampikin päivä, mutta siitä 
tuli hyvä.
Haluan vielä palata niihin mainoksiin. Näissä juhlajulkaisuissakin oli lopussa 
kymmenkunta sivua mainoksia, enimmäkseen suurteollisuudesta ja kaupan 

alalta, eli niiltä aloilta, 
joissa Toimenpojat toimivat. 
Mainostuloilla pystyi kevyesti 
kustantamaan juhlajulkaisun, 
ehkä laiturinkin. Ei ihme, 
jos Kirsti Paakkanen tunsi 
jonkinlaista vierautta näissä 
ympyröissä. Pojat ovat aina 
poikia!

teksti: Risto Pentikäinen
Kuvat: Viipurin toimenpoikien 
lehti
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Sukuseuran esimies
Risto Pentikäinen 
Rantatie 8, 74700 Kiuruvesi  
ristotapani.pentikainen@gmail.com 
040 583 5000

Varaesimies/sihteeri
Tuomo Pentikäinen
Seminaaritie 5, 02400 Kirkkonummi
tuomo.pentikainen@gmail.com
040 183 2881

Arkistonhoitaja / sukututkija
Ei vielä valittu

Sukulehden toimittaja
Jenni Pentikäinen
Lännentie 13, 49400 Hamina
fairytaleink.jenni@gmail.com
040 252 1441

Sukuseuran kotisivut
www.pentikaistensukuseura.net

PentiKäiSten SuKuSeuRa Ry:n JäSeneKSi LiittyMinen

Jenni Pentikäinen
Lännentie 13, 49400 Hamina
fairytaleink.jenni@gmail.com
040 252 1441

Juha Antero Pentikäinen
Bostoninkaari 3 B 13, 04320 Tuusula
juha.a.pentikainen@gmail.com
040 515 9112

Sakari Pentikäinen
Pieksänkoskentie 68 A, 73300 Nilsiä
sakari.pentikainen@hotmail.com

Sukuseuran esimies
Juha Antero Pentikäinen
Bostoninkaari 3 B 13, 04320  Tuusula
juha2.pentikainen@elisanet.fi
040 515 9112

Varaesimies/sihteeri
Tuomo Pentikäinen
Seminaaritie 5, 02400 Kirkkonummi
tuomo.pentikainen@gmail.com
040 183 2881

Pentikäisten sukuseura ry:n jäseneksi liittyminen

Juha Antero Pentikäinen
Bostoninkaari 3 B 13, 04320  Tuusula
juha2.pentikainen@elisanet.fi
040 515 9112 

Sakari Pentikäinen
Pieksänkoskentie 68 A, 73300 Nilsiä
sakari.pentikainen@hotmail.com

Arkistonhoitaja / sukututkija
Ei vielä valittu

Sukulehden toimittaja
Toivo Pentikäinen
Syvärintie 44 A 4, 73300 Nilsiä
puh.  050 4960 293

Sukuseuran kotisivut
www.pentikaistensukuseura.net

Jenni Pentikäinen
Lännentie 13, 49400 Hamina
jenni@fairytaleink.net
044 211 6818

Toivo Pentikäinen
Syvärintie 44 A 4, 73300 Nilsiä
050 4960 293

Pentikäisten Sukukirja 2  + CD :ta  nyt edullinen paketti-
tarjous:  JOS OSTAA 5 KIRJAA SAA NE YHTEISHINTAAN 
80 € Paketin voi ostaa esim .Sukukokouksessa , tai tilata 
postin kautta kuten aikaisemminkin. Lisäksi uudet jäse-
net saavat jäseneksi  liittyessään lahjana yhden kirjan 

ilmaiseksi.  Yksittäin kirjaa ostettaessa hinta on 20 €
Postilähetyksistä peritään postikulut.

Pentikäisten sukukirja 2 tilauslomake

Sukunimi

Etunimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Tilaan
 kpl Pentikäisten sukukirja 2 (2012) 20 € / kpl + postikulut

Sukuseuran esimies
Juha Antero Pentikäinen
Bostoninkaari 3 B 13, 04320  Tuusula
juha2.pentikainen@elisanet.fi
040 515 9112

Varaesimies/sihteeri
Tuomo Pentikäinen
Seminaaritie 5, 02400 Kirkkonummi
tuomo.pentikainen@gmail.com
040 183 2881

Pentikäisten sukuseura ry:n jäseneksi liittyminen

Juha Antero Pentikäinen
Bostoninkaari 3 B 13, 04320  Tuusula
juha2.pentikainen@elisanet.fi
040 515 9112 

Sakari Pentikäinen
Pieksänkoskentie 68 A, 73300 Nilsiä
sakari.pentikainen@hotmail.com

Arkistonhoitaja / sukututkija
Ei vielä valittu

Sukulehden toimittaja
Toivo Pentikäinen
Syvärintie 44 A 4, 73300 Nilsiä
puh.  050 4960 293

Sukuseuran kotisivut
www.pentikaistensukuseura.net

Jenni Pentikäinen
Lännentie 13, 49400 Hamina
jenni@fairytaleink.net
044 211 6818

Toivo Pentikäinen
Syvärintie 44 A 4, 73300 Nilsiä
050 4960 293

Pentikäisten Sukukirja 2  + CD :ta  nyt edullinen paketti-
tarjous:  JOS OSTAA 5 KIRJAA SAA NE YHTEISHINTAAN 
80 € Paketin voi ostaa esim .Sukukokouksessa , tai tilata 
postin kautta kuten aikaisemminkin. Lisäksi uudet jäse-
net saavat jäseneksi  liittyessään lahjana yhden kirjan 

ilmaiseksi.  Yksittäin kirjaa ostettaessa hinta on 20 €
Postilähetyksistä peritään postikulut.

Pentikäisten sukukirja 2 tilauslomake

Sukunimi

Etunimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Tilaan
 kpl Pentikäisten sukukirja 2 (2012) 20 € / kpl + postikulut
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Palauta lomake alla olevaan osoitteeseen. Muista myös ilmoittaa osoitteenmuutokset Jennille.

osoitelähde:
Pentikäisten sukuseura ry:n jäsenrekisteri
Jenni Pentikäinen, Lännentie 13, 49400 hamina. Sähköposti: fairytaleink.jenni@gmail.com

Pentikäisten sukuseura ry:n jäseneksi liittyminen

Sukunimi

Etunimet, puhuttelunimi alleviivattuna

Aikaisemmat sukunimet

Sähköposti

Syntymäaika ja -paikka

Puhelinnumero suuntanumeroineen

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Miten kuulun sukuun?
Ellei sukunimi ole Pentikäinen

Haluan liittyä Pentikäisten sukuseura ry:n jäseneksi

Palauta lomake alla mainittuun osoitteeseen. Muista myös ilmoittaa osoitteenmuutokset 
Matille.

Osoitelähde:
Pentikäisten sukuseura ry:n jäsenrekisteri
Matti Pentikäinen, Ukko-Paavontie 3 A 4, 73300 Nilsiä . Sähköposti : pentikainen@gmail.com
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Tämä on Pentikäisten Sukuseura ry:n jäsenlehti. Sukuseura on 
perustettu 1988 Nilsiässä. Jäsenmaksu aikuisilta yksittäiseltä jäseneltä 
15 € / vuosi ja perhejäsenyys 30 € / vuosi. Ainaisjäsenmaksu on 150 €, jonka 
maksamalla kyseinen henkilö on loppuikänsä vapautettu sukuseuran jäsen-
maksuista.

Pentikäisten Sukuseura ry:n säännöt sanovat jäseneksi liittymisestä mm.
seuraavaa: ”Seuran jäseniksi voivat liittyä isänsä tai äitinsä puolelta Pentikäi-
sistä polveutuvat Suomen, ulkomaiden kansalaiset sekä ne, jotka ovat tai ovat 
olleet naimisissa Pentikäisistä polveutuvan kanssa.”

Säännöt eivät siis määrittele mistä suvunhaarasta jäsenen pitää polveutua,
joten kaikkien Pentikäisten jälkeläiset puolisoineen ovat sukuseuraan yhtä
tervetulleita.

(Sukuneuvosto on katsonut että sukuseuran jäseneksi hyväksymissääntöä on 
eräin osin lievennetty. Vaikka henkilöt eivät olisikaan naimisissa keskenään, 
riittää jos he ovat muuten perheenomaisessa suhteessa, voidaan heidät 
hyväksyä seuran jäseniksi.)

Sukulehden toimittaja:
Jenni Pentikäinen
Lännentie 13, 49400 hamina
puh. 040 252 1441

Painos: 250 kpl
Lähettäjä:
Pentikäisten sukuseura ry
Juha tt Pentikäinen 
Sammalpolku 9 
16300 orimattila

Tämä on Pentikäisten Sukuseura ry:n jäsenlehti. Sukuseura on perus-
tettu 1988 Nilsiässä. Jäsenmaksu aikuisilta yksittäiseltä jäseneltä 15 € / 
vuosi ja perhejäsenyys 30 € / vuosi. Ainaisjäsenmaksu on 150 €, jonka mak-
samalla kyseinen henkilö on loppuikänsä vapautettu sukuseuran jäsenmak-
suista.

Pentikäisten Sukuseura ry:n säännöt sanovat jäseneksi liittymisestä mm. 
seuraavaa:
”Seuran jäseniksi voivat liittyä isänsä tai äitinsä puolelta Pentikäisistä polveutu-
vat Suomen, ulkomaiden kansalaiset sekä ne, jotka ovat tai ovat olleet naimisis-
sa Pentikäisistä polveutuvan kanssa.”

Säännöt eivät siis määrittele mistä suvunhaarasta jäsenen pitää polveutua, 
joten kaikkien Pentikäisten jälkeläiset puolisoineen ovat sukuseuraan yhtä 
tervetulleita.

(Sukuneuvosto on katsonut että sukuseuran jäseneksi hyväksymissääntöä 
on eräin osin lievennetty. Vaikka henkilöt eivät olisikaan naimisissa kes-
kenään, riittää jos he ovat muuten perheenomaisessa suhteessa, voidaan 
heidät hyväksyä seuran jäseniksi.)

Sukulehden toimittaja
Toivo Pentikäinen
Syvärintie 44 A 4, 73300 Nilsiä
puh. 050 4960 293

Painos:  310 kpl

Lähettäjä:
Pentikäisten sukuseura
Matti Pentikäinen
Ukko-Paavontie 3 A 4
73300 Nilsiä 


