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PAGANUKSEN SUKUSEURA RY
Jäsentiedote 1/2022
HYVÄ SUKULAINEN
Olimme toiveikkaita, että vuoden 2022 alusta olisimme voineet palata
jo normaaliin elämänmenoon, mutta valitettavasti toisin kävi.
Pandemia ei ole vieläkään kokonaan poistunut keskuudestamme, jonka lisäksi Venäjän
hyökkäys Ukrainaan vaikeuttaa myös toimintaamme. Aika suurella
todennäköisyydellä Karjalan matkat joudumme unohtamaan vähintään vuosiksi eteenpäin. Näin
ollen meidän onkin syytä käydä avointa keskustelua sukuseuramme tulevan toiminnan
suuntaviivoista tulevassa kesäkuun Rauman Karjalan liiton kesäjuhlien yhteydessä
pidettävässä sukukokouksessa. Olemme jatkaneet sukututkimusta DNA testien avulla, näistä on
tulossa arvokasta tietoa sukukokouksessa. Myös sukuseuran kuvakirjastoon olemme saaneet
lisämateriaalia ja voimme myös sen jatkokehittämisestä keskustella yhdessä. Toivomme myös
edelleen lisää jäseniä sukuseuraamme, kannattaa houkutella lähipiiristä ja muualta mahdollisia
uusia jäseniä. Sukukokoukseen toivotaan runsasta osanottoa, myös sukuseuraan kuulumattomilta
henkilöiltä. Ohjelma ja ilmoittautuminen alempana.
DNA-TESTIT
Perinteisellä sukututkimuksella on tähän mennessä löydetty kolme sukuhaaraa Paganus-suvusta
1600-luvun puolelta kirkkoherra Simon Matinpojan pojanpojista lähtien; Bertil Thomasson
s.1662, Simon Thomasson s. 1686 ja Thomas Thomasson s. 1690. DNA-testejä
sukututkimukseen liittyen on tehty nyt kahdesta sukuhaarasta: Simonin -sukuhaarasta ja
Thomaksen Iijärveläisestä sukuhaarasta. DNA-testit tukevat perinteistä sukututkimusta eli nämä
kaksi haaraa polveutuvat samasta miespuolisesta esi-isästä.
DNA-testeillä on saatu myös selville, että Pakkasen suvun ja Paganus-suvun yhteinen kantaisä
on suunnilleen ajanlaskun alussa. Paganus-nimi ei siis tämän perusteella pohjaudu Pakkanen
nimeen.
Testien perusteella tähän mennessä ilmenneet lähimmät suvut ovat kotoisin Karjalan kannakselta
Sakkolasta, Koivistosta sekä Säkkijärveltä. Näistä lähimpänä Paganusta ovat säkkijärveläinen
Rakkolan suku ja Koiviston Tiurinsaarelta Joutsimiehen yksi sukuhaara. Tutkimuksia jatketaan ja
toivottavasti saadaan vielä tarkennettua Simon Paganuksen mahdollista kotiseutua. Alla
mainitussa kuvakirjaston DNA-osiossa on tarkemmin testien tuloksista.

JÄSENMAKSU 2022
Sukukokouksessa 21.11.2020 päätettiin, että seuran jäsenmaksu on 25 € jäseneltä vuodessa.
Sukuseuran ainaisjäsenyys on jäsenmaksu kymmenkertaisena eli 250 €. 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.
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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.
Jäsenluettelo 31.12.2021 tiedotteen viimeisellä sivulla. Mikäli havaitsette virheitä
jäsenluettelossa, oikaisupyynnöt voitte toimittaa Timo Unkurille tai sihteerille.

Ari Paganus
Puheenjohtaja, taloudenhoitaja
Metsänneidontie 2
02400 KIRKKONUMMI
040-5532508 ari.paganus@gmail.com

Timo Unkuri
Varapuheenjohtaja, jäsenrekisteri

Veikko Suoninen
sihteeri
Mäkitie 2
33610 TAMPERE 040
8287072
veikko.suoninen@elisanet.fi
Maria-Leena Lahti-Leino
Iisakintie 2
60200 Seinäjoki 044
3808047
lahti.leino@gmail.com

Jouko Paganus
Peukaloisenpolku 2b7
02660 Espoo, 044
0581668
jouko.paganus@gmail.com

Kaivotie10
28220 PORI 040
5027183
timo.unkuri@gmail.com

Paganuksen Sukuseura ry jäsenmaksu 2022
Vuosijäsenen jäsenmaksu 25,00 €.
Ainaisjäseneksi liittyminen 250,00 €.
Tilinumero FI 9181469710127308 Ei
viitenumeroa.
Viesti: oma nimi, syntymäaika ja osoite sekä mahdollinen sähköpostiosoite Eräpäivä
31.05.2022
Sukuseuran nettisivut http://paganuksensukuseura.net/

Facebook https://www.facebook.com/groups/309440972517971
Sukuterveisin Paganuksen Sukuseura ry Hallitus
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Paganuksen sukuseura ry
Sukukokouksen ja sukujuhlan ohjelma: Scandic Rauma, Aittarinkatu 9
Lauantai 18.6.2022
12.30-

Ilmoittautuminen
Kahvi + piirakka

13.00

Varsinainen sukukokous
Esityslistalla sääntömääräiset asiat

14.00-

•

Sukujuhlan alustava ohjelma:
Jaakkiman laulu
Puheenjohtajan tervehdys
DNA tutkimukset, Veikko Suoninen ja Marja-Terttu Koskinen
Sukututkimuksen tilanne

•
•
•

Avoin keskustelu karjalaisen sukuseuran tulevaisuudesta
tuleva toiminta
uusien jäsenien hankkiminen
kuvakirjaston kehittäminen
Karjalaisten laulu
Arpajaiset

15.00-

Karjalaisten kesäjuhlat
Ohjelmaa tarjolla runsaasti, piirakkakisa, urheilukilpailuja, karjalainen
tori, suku ja pitäjäosasto mm. sekä ruokailumahdollisuus Rauman
jäähallilla.
https://www.karjalaisetkesajuhlat.fi/ohjelma.html
Sunnuntain karjalaisten juhlakulkueeseen pyritään osallistumaan
sukuseuran lippumme kanssa, ilmoita halukkuutesi sukukokous
ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautuminen sukukokoukseen sähköpostilla sihteerille veikko.suoninen@elisanet.fi
30.5.2022 mennessä.
Koska emme tällä kertaa järjestä ruokailua, vapaaehtoinen maksu 10 euroa
kahvitarjoilusta paikan päällä. Perinteisiin arpajaisiin jäsenten lahjoittamat palkinnot
ovat erittäin tervetulleita.
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