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Hyvää kevään odotusta Alavuden PYYLAMMIN / Virtain Kurjen suvun jäsenet!
Keväällä 2002 Alavuden Pyylammin talossa pidetyssä palaverissa sovittiin tehtäväksi sukukirjat, Heikki
Juhonpoika Pyylammin (1733-1806) ja Liisa Tuomaantytär os. Tusa (1733-1815) kuudesta sukua jatkaneesta
lapsesta. Viidestä lapsesta kirja on valmiina ja nyt tehtävänä oleva sukukirja tytär Reginasta on kuudes.
Nyt valmisteilla oleva Pyylammin sukukirja 6 koostuu Heikki Juhonpoika Pyylammin tyttären, Reginan (17671830) ja puolisojensa Joonas (1759-1799) ja Erkki Antinpoika (1774-1818) Kurjen jälkeläisistä perheineen aivan
nykyaikaan saakka sekä Kurjen tilan/talon historiasta sekä esipolvitauluista. Heidän jälkeläisiään (tällä hetkellä
tiedossa noin 5 000 henkilöä) puolisoineen, on pyritty selvittämään mahdollisimman paljon eri lähteistä kuten
seurakuntien arkistoista, virkatodistuksin seurakunnista ja maistraatista, eri matrikkeleista ja sukututkimuksista.
Nyt noin 50 % tiedoista on aina 1980-1990 luvulle asti, kaikkia ulkomaille menneitä ei ole pystytty selvittämään.
Lähtöhenkilöiden esivanhempia on selvitetty osin aina 1500-luvulle asti.
Tiedossa olevien osoitteiden perusteella voi päätellä että, suvun jäsenistä asuu n. 20 % Helsingin seudulla, noin
30 % Tampereen seudulla, noin 20 % Virrat, Kihniö, Parkano seudulla ja loput ympäri Suomea ja ulkomailla.
Suku on levinnyt ympäri Suomen. Ruotsiin, Kanadaan ja USA:aan on lähtenyt noin 30 - 50 henkilöä/ perhettä,
heidän jälkeläisiä on jo ”amerikassakin” runsaasti, joista on vasta osa pystytty selvittämään.
Ohessa tiedot lähisukusi sukutauluista / perheistä. Virheitä ja puutteita esiintyy vielä runsaasti, joten pyydän
tarkistamaan ja korjaamaan tiedot oikeiksi. Samalla pyydän myös täydentämään ne ajan tasalle ja lisäämään
puuttuvien henkilöiden tiedot mm. lapset ja heidän perheet. Erityisesti toivon, että tietoihin merkitsisitte
henkilöiden ammatti- ja asuinpaikkatiedot, samoin olisi hyvä, jos tiedoissa olisi edes muutama rivi
elämänkerrallista tietoa. Puolison tiedot tulee myös olla, sekä puolison vanhempien nimet ja syntymäajat.
Huomatkaa merkitä myös puolison mahd. aikaisempi sukunimi. Ohessa myös sukutietojen antolomake, jota on hyvä
käyttää ainakin lisättävien perheitten osalta, kopioi tarvittaessa lisää. Tarkistuskirjeenvaihdon vuoksi olisi hyvä olla
myös s-posti osoite, kirjaan ei osoitteita merkitä!. Käyttäkää sähköpostia jos mahdollista, kuittaan saadun s-postin.
Liitteenä myös kaavio siitä, miten kuulut Pyylammin / Kurjen sukuun (ei tarvitse palauttaa).
Jos joku / jotkut ei halua tietojaan sukukirjaan, on siitä hyvä myös ilmoittaa, yllä mainittuun osoitteeseen. Ellette
ilmoita korjattavista, lisättävistä tai poistettavista tiedoista, niin tiedot tulee sellaisenaan sukukirjaan. Jos joku ei ole
saanut omia tietoja tarkistettavaksi niin ilmoittakaa nimi ja osoite niin lähetän hänelle myös.
Sukuun liittyviä valokuvia julkaistaan sukukirjassa, varsinkin vanhempia valokuvia perheistä, henkilöistä,
rakennuksista/esineistä. myös työkuvat käy. Lähettäkää mieluummin skannattuja jäljennöksiä, myös sähköpostia voi
käyttää. Lähettäkää useita kuvia, joista voi tarvittaessa valita kirjaan sopivat. Nyt on aika muutoinkin inventoida
kuvat ja lähettää kirjaan laitettavaksi, niin jää muistot jälkipolville. Merkitse kuvien taakse tai erilliselle paperille,
keitä kuvassa on, missä tilanteessa kuva on otettu, sekä aika ja paikka, jos ne ovat tiedossa sekä lähettäjän tiedot.
Kuvat, joista ei ole mitään tietoja, ovat käyttökelvottomia. Alkuperäiset kuvat palautetaan.
Kuvia ja tietoja voi tuoda myös sukumessuille Seinäjoen Areenassa, sukuseuran osastolle la 16.2.2019 klo 9-15,
sekä Sukusumppi- kahvitilaisuuteen, joka pidetään Virroilla Kurjenkylän kylätalossa la 2.3.2019 klo 10-14 osoite
Kurjenkyläntie 232, näissä tilaisuuksissa alkuperäiset kuvat skannataan ja saat omasi heti pois.
Kirja on tarkoitus julkistaa la 6.7.2019 Kurjenkylän kylätalolla pidettävässä Pyylammin sukuseuran sukujuhlassa.
Käy myös nettisivuilla www.pyylampi.org, sieltä löydät ajankohtaista tietoa suvusta ja sukukirjan vaiheista.
Tietoja voi lähettää e-mailina, osoitteeseen lamminmaki.jorma@gmail.com , lomakkeet löytyy myös kotisivuilta.
Lähetä lisäykset ja korjaukset sekä valokuvat viimeistään 10.3.2019 mennessä.
Ohessa on palautuskuori valmiina osoitetarralla varustettuna. Liitteenä tietoa myös Pyylammin sukuseurasta.
Sukukirjaa voi myös varata ennakkoon oheisella lomakkeella tai sähköpostilla, maksu vasta kirjan saadessasi.
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