
 
 
PAGANUKSEN SUKUSEURA RY 

Jäsentiedote 1/2020/01.04.2020 

   

HYVÄ SUKULAINEN 
 

Kaikkien koronavirus huolien ja taloushuolien keskellä on taas aika järjestää 

Paganuksen sukuseura ry:n varsinainen sääntömääräinen sukukokous ja sukujuhla.  

Sukuseuran hallitus on pohtinut asiaa tässä vaikeassa tilanteessa ja päättänyt alustavasti 

sukukokouksen ajankohdaksi 29.8.2020 ja pitopaikaksi Helsinkiä tai muuta 

pääkaupunkiseutua. Helsingistä ehdolla pitopaikaksi on kirjasto Oodi, jos tilat sieltä 

saataisiin varattua tai Karjala-talo. Koronavirustilanteen takia lopullista päätöstä 

ajankohdasta ja paikasta ei voida kuitenkaan vielä tehdä ja tiedotamme tästä 

mahdollisuuksien mukaan juhannukseen mennessä uudella tiedotteella. 

 

DNA-TESTIT 

DNA-testejä sukututkimukseen liittyen on tehty nyt kahdesta henkilöstä. Testien 

perusteella on voitu vahvistaa ns. Paganus-suvun Iijoen-sukuhaaran sukulaisuus 

Paganuksen muihin sukuhaaroihin. Tästä enemmän tietoa viimeistään 

sukukokouksessa. 

 

KARJALAISET KESÄJUHLAT 

Karjalaiset kesäjuhlat Helsingissä 12-14.6.2020 on peruttu koronavirusepidemian vuoksi  

kuten niin monet muutkin Karjala-liiton tilaisuudet. Lisää tietoa löytyy Karjala-liiton 

nettisivuilta. 

  

JÄSENMAKSU 2020 

Seuran jäsenmaksu on 20 € jäseneltä vuodessa. Sukuseuran ainaisjäsenyys on 

jäsenmaksu kymmenkertaisena eli 200 €. Tänäkin vuonna tarjoamme uusille 

vuosijäsenille lisäetuna sukuseuran viirin toimituskuluineen alennettuun hintaan 15 € 

(sisältää toimituskulut) ja uusille tänä vuonna liittyville ainaisjäsenille toimitamme viirin 

ilmaiseksi. Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta 

täyttänyt Suomen kansalainen tai ulkomaalainen, joka isän tai äidin puolelta on sukuun 

kuuluva tai avioliiton kautta on siihen liittynyt. 

Sukuseuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka 

ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. 

 

Ohjeet maksun suorittamiseksi löytyvät tämän tiedotteen lopusta. Huomioittehan, että 

vuosijäsenen jäsenmaksusta ei lähetetä erikseen muuta laskua. 

Mikäli vuosijäsenen jäsenmaksu on jäänyt maksamatta kaksi vuotta peräkkäin, 

katsotaan jäsenen eronneen sukuseurasta, eikä jäsentiedotetta enää lähetetä. 

Sukuseuraan voi liittyä takaisin maksamalla jäsenmaksun. 

 

Osoitteen ilmoittaminen takaa sen, että jäsenposti tulee oikeaan osoitteeseen. Mikäli 

ilmoitatte sähköpostiosoitteenne, niin tiedotteet lähetetään sähköpostilla. 



Kertokaa sukulaisille, jotka eivät ole saaneet tiedotettamme, seurastamme ja 

kannustakaa liittymään jäseneksi. Puheenjohtajalta tai hallituksen jäseniltä saa 

lisätietoja.  

Sukuseuramme vaakunoita myynnissä 

Vaakunan viiriosan hinta on 25,00 euroa +postikulut (kirjeenä), jalustaosan voi 

hankkia helposti itse useimmilta paikkakunnilta 15-20 euron hintaan. 

Hallituksen jäsenet ottavat vastaan  tilauksia. 

 

Facebook : Sukuseuran Ryhmän löydät osoitteesta: www.facebook.com ja sieltä 

haulla Paganuksen sukuseura. 

 
Liitteenä on jäsenluettelo 31.12.2019 tilanteen mukaan. Mikäli havaitsette virheitä 

jäsenluettelossa, oikaisupyynnöt voitte toimittaa Timo Unkurille tai sihteerille. 

 

Hallituksen jäsenten yhteystiedot: 

 

Jouko Paganus 

puheenjohtaja 

Peukaloisenpolku 2b7 

02660 Espoo, 

044 0581668 

jouko.paganus@gmail.com 

Ari Paganus 

varapuheenjohtaja 

Metsänneidontie 2 

02400 KIRKKONUMMI 

040-5532508 

ari.paganus@gmail.com 

Veikko Suoninen 

sihteeri 

Mäkitie 2 

33610 TAMPERE 

040 8287072 

veikko.suoninen@elisanet.fi 

Marja-Leena Lankinen 

Konduktöörikatu 2B4 

60100 SEINÄJOKI,  

040 7302859 

marja-leena.lankinen@anvianet.fi 

 

Kirsi Rinta-Möykky 

Nirvantie 40 

61980 PÄNTÄNE 

kirsi.rinta-moykky@pp.inet.fi 

Timo Unkuri 

jäsenrekisteri 
Eskolantie 4D 

29250 NAKKILA 

040 5027183 

timo.unkuri@gmail.com 

Maria-Leena Lahti-Leino 

Iisakintie 2 

60200 Seinäjoki 

044 3808047 

lahti.leino@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
Paganuksen Sukuseura ry jäsenmaksu 2020 

 

Vuosijäsen jäsenmaksu  20,00 € 

Ainaisjäseneksi liittyminen  200,00  € 

 

Tilinumero FI 9181469710127308 

Ei viitenumeroa. 

Viesti: oma nimi, syntymäaika ja osoite sekä mahdollinen sähköpostiosoite 

 

http://www.facebook.com/
mailto:luigi.pagani@kolumbus.fi
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Eräpäivä 31.05.2020 

 

Nettisivut 

Sukuseura on hankkinut  nettisivupalvelun nimellä: 

 

http://paganuksensukuseura.net/ 

 
Tämä jäsentiedote on nähtävissä: 
http://paganuksensukuseura.net/ajankohtaista.html 

 

Alla oleva linkki jää pois käytöstä lähitulevaisuudessa. 
http://www.kolumbus.fi/paganus.sukuseura 

 

 

 

Sukuterveisin 

 

Paganuksen Sukuseura ry 

 

Hallitus 
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