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10-VUOTIAALLE PAGANUKSEN SUKUSEURALLE OMA VAAKUNA 
 
Paganuksen Sukuseuralaiset kokoontuivat kauniina elokuun lauantaina juhlimaan yhteistä 
10-vuotista taivaltaan Hotelli-Ravintola Almaan Seinäjoella. 
 
Suvun omat perinnejutut 
 
Sukuseuran puheenjohtaja Jouko Paganus muistutti juhlapuheessaan mieliimme, miten 
Simon Paganus (syntynyt noin 1603 ja kuollut vuonna 1675) nimitettiin Jaakkiman 
kirkkoherraksi vuonna 1632. Suomi oli tuolloin Ruotsin vallan alla. Sittemmin 
sukuamme on asunut paljon Jaakkimassa yhdeksän sukupolvea aina viime sotiin asti. 
Sukuseuramme tarkoituksena, kuten nettisivuillammekin sanotaan, on selvittää suvun 
vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta 
jäsentensä keskuudessa. ”Vaalia suvun perinteitä”- Mitä nämä sukumme perinteet ovat? 
Tähän olisi syytä paneutua ennen kuin tämä perinnetieto katoaa. 
Kun yhä harvempi sukumme elossa olevista jäsenistä on joskus asunut Karjalassa, tulee 
näkökulma Karjalaa ja karjalaisuutta kohtaan olemaan sukumme jäsenistöllä erilainen 
kuin aiemmin. Karjala on ja pysyy sukumme alkuperäisenä kotina. Tässä Karjalalla 
tarkoitetaan rajan taakse jäänyttä Karjalaa. 
 
Sukuvaakuna 
 
Sukujuhlassa julkistettiin heraldikko Harri Uimosen suunnittelema sukuvaakuna. 
Vaakunan pohjalta oli teetetty sukuseuran standardi, ja ensimmäinen luovutetaan  Harri 
Uimoselle. Hallituksen jäsenistä Marja-Leena Lankiselle, Jouko Paganukselle, Meeri 
Nurmelle ja Tuula Hämäläiselle luovutettiin standardit kiitokseksi sukuseuran hyväksi 
tehdystä työstä. Ilman Marja-Leena Lankisen uutteraa työtä silloin toistakymmentä vuotta 
sitten, kuin myös näinä menneinä vuosina, emme olisi tässä sukuseuralaisina yhdessä. 
 
Vuosikokousasioita 
 
Vuosien 2006-2007 toimintakertomuksesta voisi mainita sukukokouksen pitäminen 
vuonna 2006 Heinävedellä Valamon uudessa luostarissa, sekä Laatokan risteily Pietarista 
Valamoon ja takaisin Pietariin elokuussa 2007. Toimintasuunnitelmassa vuosille 2008-
2009  nettisivuja kehitetään, sukuseuran matka tehdään vuonna 2009 sekä kertomuksien 
keruu eletystä elämästä pyritään aloittamaan. 
Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Jouko Paganus Klaukkalasta, varapuheenjohtaja 
Meeri Nurmi Porista, sihteeri Veikko Suoninen Tampereelta, rahastonhoitaja Tuula 
Hämäläinen Varkaudesta, jäsenrekisterin pitäjä Marja-Leena Lankinen Seinäjoelta, jäsen 
Annu Paganus Turusta, jäsen Ari Paganus Kirkkonummelta, jäsen Raimo Paganus 
Evijärveltä ja leikekirjanpitäjä Riitta Reuhkala Kurikasta. Varajäseneksi valittiin uutena 



Liisa Särkelä Kurikasta, ja toisena varajäsenenä jatkaa Seija Anttila Jalasjärveltä. Tilejä 
tarkistavat Pirjo Mäkelä Jalasjärveltä ja Olavi Savilahti Lahdesta, varalla ovat Marja 
Paganus Varkaudesta ja Timo Unkuri Nakkilasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musiikkia ja runoa 
 
Meeri Nurmi, hallituksen varapuheenjohtaja, lausui tervetulosanat sekä Leinon runon 
Kesä. Näyttelijä-ohjaaja Pekka Räty, tämä karjalainen rehti mies, lauloi, lausui ja soitti 
haitarilla. Kuulimme hauskan laulun Hetekasta, rakkaan Karjalan kunnailla, satuttavan 
Merikannon Rukouksen, ja iki-ihanan Laps´olen köyhän kauniin Karjalan. Lisäksi 
harmonikan herkät sävelet Metsään on tullut jo syys –kappaleen sävelet saivat menemään 
kylmiä väreitä paidan alla. Se kosketti syvältä ja hellästi, sille ei vain voinut mitään. 
 
Ilta Kesäteatterissa 
 
Illaksi olimme varanneet paikat Seinäjoen Kesäteatteriin. Laulu tulipunaisesta kukasta –
musiikkinäytelmän pääosissa olivat Maria Lund ja Pekka Räty. Vauhtia oli, ja 
romantiikkaa riitti.  
Teatterin jälkeen istuimme vielä Alman ravintolassa yömyöhään. Näin saimme olla 
toistemme seurassa mahdollisimman kauan. 
 
Meissä on jotakin yhteistä 
 
Ensimmäistä kertaa sukujuhlassa olevien katseet siirtyivät toisesta toiseen hyvinkin 
tarkasti. Seurasimme toistemme silmiä, kasvojen piirteitä, pukeutumista ja ties mitä, ja 
kyllä meissä yhteisiä piirteitä on, vaikka vähäkin. Olemmehan sukulaisia. Kerroimme 
itsestämme ja kyselimme toisistamme. Monet ovat olleet kaikissa sukukokouksissa, joita 
on pidetty joka toinen vuosi vuodesta 1998 alkaen. 
Paganuksen sukuseuran on löytänyt jo reilut sata henkilöä. Ja jos nyt tuntuu, että tämähän 
on se sukuseura, johon voisi liittyä, niin ota yhteyttä Marja-Leena Lankiseen, marja-
leena.lankinen@seinajoki.fi 
 
teksti ja kuva Riitta Reuhkala 


