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Muisto ei vaivu unhoon
Vietimme viime kesänä sukujuhlaa kauniina alkukesän päivänä 16.6. Juhlan
ohjelmassa oli puheiden lomassa myös sketsejä ja kantelemusiikkia. Oltermanni
Tauno Pirin kädet liikkuivat näppärästi kanteleen kielillä. Kuntokeskuksessa annettu
parafiinikylpy oli kuulema niitä norjistuttanut. Lapsilla ja lastenmielisillä oli hauskaa
myös kokouksen ja lounaan jälkeen, kun tutustuttiin PowerParkin huvipuiston
vekottimiin Pirin kylässä. Kieputtimessa, jossa pää alaspäin ja jalat kohden taivasta
katselin esi-isiemme vainioita, muistin myös setääni, Martti Piriä, joka Immelmannsilmukoita lentokoneella tehdessään sai katsella samaa maata. Osa juhlaväestä oli
myös mukana opastetulla kiertoajelulla, joka ulottui Voltiin ja Storgårdin, Isontalon
tanhuville.

Pentti Nestori Piri pitämässä
sukukokouksen alkuhartautta.

Tunnelmat PowerParkissa olivat rennot ja laitteissa viihdyttiin.

Saamme kiittää useita suvun jäseniä, jotka järjestivät
onnistuneen sukujuhlan, ja tietenkin kaikkia, jotka
osallistumisellaan saivat juhlan tuntumaan juhlalta.
Sukukokouksessa seuran puheenjohtajuudesta luopui
Aili Ketomäki. Hän ansaitsee erityiskiitoksen
tekemästään työstä seuran hyväksi.
Tulevalle kolmivuotiskaudelle asetettiin uudelle
johtokunnalle erityisiksi tehtäviksi seuran virallinen
rekisteröiminen sekä uuden sukukirjan
julkaiseminen. Sukuseura auttaa sitomaan yhteen ja
luomaan uusillekin sukupolville tunnetta
jatkuvuudesta.
Pääkirjoitus: Paul Biri
Kuvat: Sini Piri

Juhlissa kävi esiintymässä myös
”mustalaisnainen” laadukkaiden
tuotteidensa kanssa. Ja naurua
riitti !

Kaksoisvarjohyppy
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Se tapahtui Kauhavalla juhannusjuhlien lentonäytöksessä 23.6.1948 ja oli lajissaan ensimmäinen Suomessa...
Martti Piri aloitti vuonna 1948 koulutusupseerina Kauhavan ilmasotakoulun Teknillisessä Koulutusosastossa. Muiden tehtävien ohella hän opetti varusmiehille laskuvarjon käyttöä. Koska kyseessä oli puhtaasti
teoreettinen koulutus, ei sen opettajaltakaan vaadittu varsinaista hyppykokemusta. Kuitenkin oppilaat kyselivät paljon käytännön hyppyyn liittyvistä asioista, joihin oli vaikea vastata ilman kokemusta. Siitä se
ajatus sitten lähti kun Martti ajatteli, että ”Mikäs se sellainen laskuvarjohypyn neuvoja ja opettaja on, joka ei ole itse kokenut hyppyä kaikkine vaiheineen”. Hän tarjoutui juhannusaaton 1948 lentonäytökseen
laskuvarjohyppääjäksi. Ulkomailla oli myös tehty ns. kaksoisvarjohyppyjä, josta 27-vuotias hurjapäinen
lentäjäkapteeni sai kipinän ja päätti järjestää kotimaassa vastaavaa jännitettävää katsojille.
Etukäteen oli lentonäytöksen johtajan, majuri Ilveskorven kanssa sovittu yksinhypystä ennen 8-10 kadetin
suorittamaa yhtäaikaista sen ajan spektaakkelia. Vasta noin viikkoa ennen hyppyä Martti Piri kertoi majurille, että tarkoituksena olikin tehdä kaksoisvarjohyppy. Pienen suostuttelun jälkeen hän sai tähän luvan
ja samalla sovittiin, että kukaan muu ei kuuluttajan ja vaimon lisäksi saa etukäteen tietää hypyn yllätystä.
Kuuluttajakin oli hypyssä mukana niin, että kasvatti jännitystä katsojissa.
Martti Piri teki tarkat laskelmat ja suunnitelmat hypyn kulusta. Tärkeää oli mm. varjojen valinta. Hän valitsi tarkoituksellisesti erilaiset varjolaukut ensimmäiseksi ja toiseksi varjoksi, jottei vahingossakaan erehtyisi valjaista hypyn eri vaiheiden aikana ja pahimmassa tapauksessa päästäisi jopa molempia varjoja selästä. Tärkeää oli myös tiedostaa aikataulu. Vapaassa pudotuksessa vauhti kiihtyy todella suureksi ja
noinkin matalalta hypätessä ei virheille jää aikaa. Martti hyppäsi hyppynsä 900 metristä, irtautui ensimmäisen varjon valjaista, putosi vapaasti 500 metriä ja avasi toisen varjonsa vasta 250 metrin korkeudessa.
Hyppykoneena oli kaksitasoinen Stieglitz, pieni kaksipaikkainen lentokone. Siirtyminen etuohjaamosta
vasempien siipien väliin ei ollut varmastikaan helppo homma, sillä ylimääräinen paino ja ilmanvastus toisen siiven päällä aiheuttivat epästabiilia tilaa lentokoneelle ja lentäjä Mauno Fräntilälle haasteita. Lisäksi
Martti joutui siirtymään siivelle yhdellä kädellä painaen toisella kädellä varjoa rintaa vasten, sillä se ei ollut yhtä tiukasti kiinni kuin nykyajan reppuvarjot. Hyppyä varten Martti siirsi oikean käden valmiiksi laukaisukahvalle. Siitä sitten irtautuminen yhdeltä kädeltä ja kolmeen laskiessa ilmavirta kiepsautti Martin
kerran ympäri. Tarkasti ja kylmänrauhallisesti suoritetun laskemisen jälkeen nykäisy kahvasta ja hetkessä
varjo olikin kokonaan auki. ”Hieno tunne ja yläpuolellani auki olevan varjon kupu oli samalla hieno näky!”.
Laskeminen jatkui taukoamatta ja oikealla hetkellä Martti Piri irtautui ensimmäisestä varjostaan. ”Nyt oli
7 000 hengen yleisön aika saada yllätyksensä ja jännitystä koko rahan edestä!”. Tosin irtautuminen ei sujunut mutkitta, sillä valjaat eivät liukuneet hartioiden ohi itsestään vaan Martin piti avittaa irtautumista
ottamalla varjon naruista kiinni ja nostamalla itsensä kummankin puolen valjaista erikseen. Tämä sattumus vaikutti jäljellä olevaan matkaan, sillä aikaa kului suunniteltua enemmän. Martti suoritti kuitenkin
hetkessä laskutoimituksen ja korjasi jäljellä olevaa aikaa.
Mahtoi olla pitkiä sekunteja laskea 500 metrin pudotuksen aikana tietäen, että varjon avaamishetkellä
korkeus on uusilla varjoillakin suunnilleen se raja, jonka valmistaja lupaa alimmaksi riskivapaaksi avaamiskorkeudeksi. Lisäksi kolmen sekunnin virhe väärään suuntaan laskemisessa olisi ollut kohtalokasta.
Kuitenkin laskeminen sujui tarkasti ja toinenkin varjo kaikeksi onneksi aukesi mutkitta. Tosin äkkipysäys
oli suurempi kuin ensimmäisellä varjolla, sillä pidempi vapaa pudotus oli kasvattanut suuremman nopeuden. Mitään kipuja Martti ei kuitenkaan tuntenut, mutta saapas oli pudota jalasta. Maahan tulo sujuikin
sitten oikeaoppisesti kierähdyksen kautta, sillä sen aikaisilla varjoilla ei voinut juurikaan jarruttaa. Maahan tulon jälkeen Martti muistelee huudahtaneen ”Hieno kokemus, vaikka heti uudestaan ilmaan!”. Kaksoisvarjohypyn jälkeen kadettien suorittama ryhmähyppykin sujui hyvin. ”Syvä huojennus ja rauha tuli
ylleni sekä omani että kadettien hypyn onnistuttua.”.
Miksi Martti Piri sitten suoritti lähes 60 vuotta sitten tämän rohkean ja jännittävän tempauksen – ja vielä
ensimmäisenä Suomessa? ”Katsoin, että lentäjän tulee tietää laskuvarjosta enemmän kuin, että tämä on
varjo ja tästä kahvasta nykäistään. Tämä on oivallettu ja nykyisin lentokadetit saavat hyppykoulutusta
Laskuvarjojääkärikoulussa. Todistin kai lähinnä itselleni, että jos joku hyppää, miksen minäkin. Ja olisiko
härmäläinen minäni kuiskinut: Jos hyppäät, hyppää komiasti.”
Teksti: Juha Lindstedt
Lainaukset: Martti Piri
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Oj, Perklé#@ — eli miksi nimessäni on B
Viisitoista vuotta sitten kirjoitin tohtorinväitöskirjaani, ja lääkärintyöni ohessa sen viimeistelyvaihe eteni
hitaasti. Yritin hakea apurahoja, mutta Suomen laman vuoksi mm. tieteellisten seurojen rahahanat olivat
tuolloin poikkeuksellisen tiukalla. Eräs silloin jo eläkkeellä ollut dosentti, Oleg Gorbatow, kehotti minua
hakemaan apurahaa Perklénin säätiöltä, jonka johtokunnassa hän istui. Hän antoi minulle
puheenjohtajan puhelinnumeron.
Johan Ludvig Perklén oli ollut Suomen rikkaimpia miehiä ennen maan itsenäistymistä. Hän oli tunnettu
sopuisana ja hyväntekeväisyyttä harrastavana. Vuoden 1918 kansalaissodan loppuvaiheessa, kun hän oli
jo 56 vuoden iässä ja Siuntion maatilallaan kotiarestissa, jotkut ohimarssivat katkeroituneet punaiset
sotilaat tappoivat hänet. Myös punaisten lehdistössä paheksuttiin tapausta. Hänen muistokseen on säätiö.
Soitin säätiön puheenjohtajalle Helsinkiin puhuen sujuvaa ruotsia Länsi-Uudenmaan korostuksella (ekenäs/tenalasvenska). Kun hän kuuli nimeni "Pauli Piri" niin hän oli hyvin hämmästynyt ja sanoi, että mitä säätiöstä ajateltaisiinkaan, jos apuraha menisi sellaiselle suomenkieliselle nimelle. Mielessäni ajattelin:
"Oj, Perklé#@", jos nimeni herättää niin tunteita. Eihän se oikeastaan ole edes alkuperältään suomenkielinen. Apostoli Paavali oli syntyään juutalainen Saul, joka omaksui kreikkalaisen kulttuurin ja Paulos-nimen (Παῦλος).
Piri juontuu muinaisskandinaavisesta etunimestä biriR (vanhassa norjassa Birgir), ja sen
perinteistä kirjoitusasua eli ortografiaa 'Biri' on
suomalaistettu.
Neljätoista vuotta sitten, kun odotimme lapsemme syntymää, päätin, että nyt on oikea aika tarkistaa
kirjoitusasua. Muistin suvun raamatusta samoin kuin eräästä 1800-luvun puolivälin syytinkisopimuksesta,
että ennen markka-aikaa eli Snellmanin valtaa sukunimi kirjoitettiin yleensä Biri — myös omakätisesti
eikä vain virkamiesten toimesta. Kun minua on Kalifornian vaihto-oppilasvuodestani 1973 lähtien
kutsuttu myös Paul-nimellä, otin samalla sen kolmanneksi etunimekseni.
Tyttäremme, Ylva, ei ollut täyttänyt vielä vuottakaan, kun lähdimme Norjaan lähelle Trondheimia. Siellä
jo ensimmäisenä työpäivänäni kuulin, että Norjan suurin ravirata sijaitsee Biri-nimisessä paikassa lähellä
Lillehammeria. Biri tunnetaan siellä kuten Vermo Suomessa. Tiesin, että Ruotsissa ei ole yhtäkään Birinimistä perhettä, mutta en tiennyt, että Norjassa on. Niinpä kuljin siinä maassa aivan norjalaisella
nimellä, joka äännettiin Päul Bǐri, paitsi joissain murteissa etunimeni sanottiin Pöul. Mainittakoon, että
usein pysähdyin sen linnan raunion kohdalla, josta Trondheimin viimeinen katolinen arkkipiispa oli
viime tingassa paennut tanskalaisten joukkojen alta Italiaan, missä hän laati kuuluisan Cartha Marinan,
jossa Birin talo seisoo Etelä-Pohjanmaalla.
Norjasta palttuamme työskentelin 11 kuukautta Kaustisella ja huomasinkin ymmärtäväni varsin hyvin
seudun erikoisia ruotsalaismurteita. Muutaman kilometrin päässä olevan Teerijärven/Terjärv murre sekä
väestö on Trondheimin seudulta lähtöisin.
Väitöskirjani valmistui 10 vuotta sitten 10 vuoden työn jälkeen, ja ilman apurahoja. En tunne katkeruutta,
mutta vältän perk-alkuisia sanoja. (Eilen kuitenkin perkasin 70cm pituisen säynävän, jonka olin ostanut
Tammisaaren torilta 3 €urolla).
Teksti: Paul Biri
sukuseuran uusi puheenjohtaja
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Tähän osaan sukuseuran jäsensepitettä on koottu taiteilija Sini Pirin runoja,
valokuvia ja piirroksia. Sini Piri on julkaissut aiemmin runokirjan ARKTIS.
Hänen tuotantoonsa kannattaa käydä tutustumassa tarkemmin Internetissä
osoitteessa www.sinipiri.net. Tässä ja nyt julkaistavat runot ovat taiteilijan
uudempaa tuotantoa.
Toivottavasti saamme jatkossakin nauttia Sinin teoksista jäsensepitteessämme
sekä uusien runokirjojen muodossa!
JÄÄTYNEET KIRJEET

KIERROS

Pakkasessa kuljen
työstä kotiin, kotoa työhön
kannettava kainalossa

Maapallo, pilvet, kuu
voimat, tahto, toiveet
tie, minä, sinä,
me ikuisella kehällä

Illalla kirjoitin sinulle
en niinkään tärkeää
mutta kuitenkin muistin

Yölläkään en saa rauhaa,
veri kiertää ja polttaa
Ajatuksemme energiaa,
viiltävät toisiaan kaarteissa,
sivuuttavat vauhdilla esteet,
etsivät koko ajan päämäärää

Töissä päivitin asiakaskirjeet
kovin tärkeää
jotten unohda
VALKOINEN PERHONEN
Matkalla huomasin
kaikki kirjeet olivat jäätyneet
Onko sanoilla bittiavaruudessa
oma taivas?
- Sini Piri -

Valkoinen perhonen istahti
vierelleni keinuun
Sen jalat olivat mustat
ja siivissä ihan kuin
apinan naama
Pelottava nille
jotka pelkäävät
tuntematonta
Istuimme vierekkäin
karvainen valkea
perhonen ja minä

Tavoitan kaiken unessani ja
yöllä on päivänselvää eikä
mitään ihmettelemistä:
Onnellinen olen ja vihaan,
murskaan ja kokoan, kaikki
täydesti ja todesti
Aamulla palaa sama pelko
ja toivo ja ajatus
Pysähtyykö päättymätön kierros koskaan
ikuisen tien kulkijalta,
mistä koordinaatit, vektorit, horisontti,
mistä sielun koti?
- Sini Piri -

Ei välittänyt sanomalehden
rapistelusta
istui vain rauhassa
kuin vanha ihminen
LAUSE
Katsoit ohitseni
vaikka puhuit minulle
Ajattelin
puhut meille kaikille,
nillekin jotka eivät ole paikalla,
eivät kuule
Ja ajattelin, minun pitää toimia
sanoinasi ja lauseinasi
viedä ne nähtäväksi,
kuultavaksi
Lopuksi huokasit
"Maanantaina tavataan,
jos olen vielä elossa,
kun elämä on tällaista".

Lähdin pois
se jäi keinuun
Lapsena yritin
tavoittaa perhosia
ja nyt kun olisin saanut
ei tullut kyseeseenkään
Sellaista elämä on
kaikki toiveet muuttuvat
kun jalat kuljettavat
riittävän kauas
- Sini Piri -

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2008 !

Maanantaita, sinua
odotan
- Sini Piri -

Toivottaa Sukuseuramme jäsensepitteen toimituksen tontut!
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Uuden Oltermannimme Tauno Pirin herkkä kannel on soinut jo lähes 70
vuotta
Olen kuullut on kaupunki tuolla, Kanteleeni ja Kultainen nuoruus leijailevat ilmoille, kun kanteleen
soittaja laulattaa kanteleensa kieliä. Kun Tauno Piri soittaa, hänen talonsa Nunnasessa täyttyy kauniista sävelistä.
82-vuotias Tauno Piri on soittanut kanteletta miltei 70
vuotta. Piri on sikäli harvinaislaatuinen kanteleen soittaja, että hän soittaa kanteletta molemmilta puolilta.
— Tämä on kyllä harvinainen, että kahta puolta soitethaan. Mie toisela puolen soitan virret ja kansanlaulut ja
toisela puolen nuo nopeemmat. Isä soitteli enimmän
tältä puolelta ja setä taas toiselta puolelta. Ne tuli sitten
yhdistettyä. Tärkeintä on, että kielet on ylöspäin, Piri
nauraa.
Juho Piri opetti poikansa soittamaan. Tauno aloitti kanteleen soiton rippikouluikäisenä kotikunnassaan Alahärmässä.
Taunon kannel soi kauniisti kesäkuisissa sukujuhlissa.

Hetan tytöissä oli yksi poikakin
Suurimman osan julkisista esiintymisistään Piri teki Hetan tytöt –lauluryhmässä, jota hän säesti kanteleella. Hetan tytöissä oli neljä laulajaa. Usein sanottiin, että on siinä matkassa yksi poikakin, säestäjä, Piri
naurahtaa. Hetan tytöt esiintyivät monissa tilaisuuksissa. Mm. maaliskuussa 1989 Hetan tytöt pääsivät
esiintymään tasavallan presidentille Mauno Koivistolle Enontekiön kunnatalolla.
Hetan tytöissä esiintymisen lisäksi Piri on soittanut joskus kirkossa loppuvirren. Lisäksi hän on soitellut
kanteletta Luppokodilla, toimintakeskus Hyrylässä ja Aspan palvelutaloilla.
Soittoporukka syntyi myös rajavartiostoon
Kanteleen lisäksi Piri on soittanut jonkin verran pianoa ja laulanut paljon kuoroissa. Alahärmässä hän lauloi mies-, seka- ja kirkkokuoroissa.
Tultuaan Lappiin Muonion Särkijärvelle vuonna 1949 hän pääsi mieskuoroon.
Särkijärven rajavartiostossa Piri ja muutama muu rajamies perustivat
soittoporukan.
Sama kannel on palvellut puoli vuosisataa
Jäätyään eläkkeelle rajavartiostosta Pirille jäi enemmän aikaa kanteleen
soittoon. Viime vuosina soitto on jäänyt kuitenkin vähemmälle. Piri on
soittanut samalla kanteleella puoli vuosisataa.
Mikä on saanut Pirin soittamaan kannelta kaikki nämä vuosikymmenet?
— Herkkyys. Se on tämä kanteleen herkkyys, se kai siinä on. Siinä on
oma viehätys kyllä.
Oltermannin sauvan Taunolle sukujuhlissa luovuttivat Pekka Piri ja Perttu
Piri

Teksti on lyhennelmä Enontekiön Sanomien laajemmasta artikkelista 10.10.2007.
Lyhennelmä: Pentti ja Ritva Piri
Kuvat: Sini Piri
Toivotamme Pirin suvun vanhimmalle kaikkea hyvää ja pitkää pestiä Oltermannina!
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Majuri Martti Piri
Majuri Martti Piri kuoli pitkän
sairauden jälkeen 25.12.2006
Hämeenlinnassa. Hän oli syntynyt
10.11.1920 Alahärmässä.
Tultuaan ylioppilaaksi vuonna 1940
Lapuan yhteiskoulusta hän suoritti Ilm
RUK:n ja sen jälkeen MaaSK:n 194243.
Jatkosodassa Martti Piri toimi
lentoupseerina LeR 1:ssä Aunuksessa ja
Laatokan koillispuolella. Sodan jälkeen
hän toimi upseerin eri virkatehtävissä
LeR 1:ssä, LeSK:ssa ja viimeksi
huoltopäällikkönä HämLstossa vuoteen
1958 saakka, jolloin erosi vakinaisesta
palveluksesta.
Tämän jälkeen Martti Piri toimi KOP:n Merikarvian ja Ruoveden konttoreiden
johtajana vuoteen 1981 saakka. Pankinjohtajakautenaan hän toimi monissa
kunnallisissa luottamustehtävissä sekä osallistui aktiivisesti reserviupseeritoimintaan.
Eläkkeelle siirryttyään Martti Piri harrasti aktiivisesti sukututkimusta ja teki mittavan ja
ansiokkaan tutkimuksen pohjalaisesta Pirin suvusta.
- Mikko Sarparanta Kirjoittaja on Martti Pirin kadettiveli.

Surumarssi
Surumarssi
armon ja rakkauden huoneessa kauniisti soi
surulliset ilmeet
ajatukset kaikilla ne tuntea voi
muistot mielessä pikajunan vauhtia ajaa
kunnes hetki pysähtyy
hetki on kaunis

Saattajat
komeat surupuvussaan raskasta lastia kantavat
raskainta kaikkein on menetyksen suru
tukensa kaikki kaikille avoimena antavat
särkyneistä sydämistä löytyy
auttamisen
asioiden yhteisien siru

Armoa
anteeksiantoa
iloa
sanoja pyhiä
itkua
liikutusta
tunteita
elon siteitä valtavan syviä

Huomaan
kaikki olemme kuin hiekanjyviä
kun meidät päätetään pois dyyniltämme siirtää
vaikka tarkoitukset olisivat kuinka hyviä
on kaikki ohi
ei voi enää elämän viivaa pidemmäksi piirtää
- Jaakko Pirin runo hänen ensimmäisestä
runokirjastaan Alku, Kasvu Ja Loppu -
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Pirin Sukukirja
Martti Pirin 20 vuotta sitten laatima sukukirja on tarkoitus painattaa. Matrikkeliosuus
saatetaan ajan tasalle käyttäen Luhtasaaren sukujutut-ohjelmaa.
Henkilölomakkeet kirjaa varten ovat puheenjohtajan säilytettävinä. (Paul Biri, Langansbölevägen 6, 10 640 Dragsvik). Jokainen täysi-ikäinen suvun jäsen antaa ja
allekirjoittaa omat ja perheensä tiedot. Jollet ole vielä tietojasi antanut, voit sen tehdä
oheisella lomakkeella. Tarvittaessa monista tai tulosta lisää lomakkeita sukuseuraame
Internet sivuilta osoitteessa www.piri.fi
Jos haluat tulla mukaan kirjan valmisteluryhmään, ilmoita Ritva Lindstedtille (puh:
050-330 9328 tai email: ritva@pakastin.fi). Asiantuntijajäseneksi on lupautunut Hillevi
Tyni.
- Ritva Lindstedt -

MUISTAKAA OLLA
KILTTEJÄ !

JOULU ON JO
OVELLA JA PUKKI
PIAN SAAPUVILLA !
Yhteystietoja
Hallituksen puheenjohtaja:
Paul Biri
Langansbölevägen 6
10640 Dragsvik
Puh: 019-2461828
Fax: 019-2461829

Taloudenhoitaja:
Arja Kunnela
Haapa-Heikintie 51 as 1
40800 Vaajakoski
Puh: 014-666 189
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
arja.kunnela@jamk.fi

Hallituksen sihteeri:
Eeva Ilola
Langansbölevägen 6
10640 Dragsvik
Puh: 019-2461828
Fax: 019-2461829

Jäsensepitteen aineisto-osoite ja taitto:
Jaakko Piri
Väättyrintie 8
60420 Seinäjoki
Puh: 044-0338876
Email:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jaakko.piri@piristeel.fi

