PARIKKALAN PAJAREISTA
Varhaisin esi-isäni oli Matti Pajari, joka syntyi 1750 ja kuoli 1814 Koitsanlahdella. Hän sai vaimonsa Helena
Mikontytär Sairasen (Sairain) kanssa 10 lasta. Martti (Mårten) oli toiseksi vanhin poika. Hän syntyi
3.5.1780 Annajoella (Änäjoki?) kuoli 1845 Tyrjä 26, Ruunamäki. Hänen vaimonsa oli Helena (Lena)
Mikontytär Halonen (Haloin), joka syntyi 1786 ja kuoli 16.3.1867. Heillä oli neljä lasta. Heidän vanhin
lapsensa oli Matti, isoisäni isoisä, syntynyt 21.12.1802 Annajoki (Änäjoki) , kuolinpäivää ei ole tiedossa. Hän
avioitui 7.2.1830 Kaarin Paavontytär Terävän kanssa. Vaimo oli syntynyt 17.3.1811 ja oli avioituessaan
Poutalassa. Hän kuoli 21.9.1889. He saivat kahdeksan lasta. Isoisäni isä Paavo Matinpoika (Paul) syntyi
21.4.1935 Tyrjän Alavilla ja kuoli 15.7.1899. Hänen vaimonsa oli Katri Matintytär Matikainen, joka syntyi
28.4.1844 Kaukolassa. Avioliitto solmittiin 9.7.1865. Vaimo kuoli 26.2.1916 Tyrjällä. Heille syntyi
kahdeksan lasta. Isoisäni Matti Pajari syntyi 19.12.1872 kolmen sisaren jälkeen. Hänet vihittiin avioliittoon
Enni Sofia Martintytär Heinosen kanssa 28.6.1996. Vaimo oli syntynyt 15.5.1875 Syväorossa. He saivat
seitsemän lasta. Isovanhempani muuttivat 1906 Tyrjällä Rauhalan tilalle. Matti (Lemin Matti) oli innokas
osuustoimintamies, mutta myös maanviljelijä, joka raivasi peltoa 20 ha. Hän oli periaatteen mies, joka
toimi Parikkalan Osuuskaupan hallituksen puheenjohtajana. Tyrjän maamiesseura, Osuuskassa,
nuorisoseura olivat hänelle tärkeitä.
Talvisodan jälkeen hän muutti Pohjanmaalle, Tyrnävälle, mutta palasi sieltä jatkosodan alettua takaisin
Tyrjälle. Rajaviiva vedettiin sodan jälkeen, niin että jälleen oli jätettävä rakas kotitila. Perheineen he olivat
evakkoina eri puolilla Parikkalaa, kunnes Savikummusta saatiin maatila, puolet Tyrjän tiluksista. Äitini
kertoi, että alkuvuosina pellot kasvoivat kortetta. Isoäitini kuoli 6.6.1950 ja isoisä vuotta myöhemmin 17.8.
Pajarin suvussa on ollut yleinen Matti-nimi. Isoisäni setä oli Väinö, hänen Amerikkaan muuttanut veljensä
oli Väinö, hänen nuorena kuollut poikansa oli Väinö ja myös serkku Väinö. Serkku kirjoitti 24.2.1949
päivätyssä kirjeessä mm., että hän oli merkinnyt isänsä kertomana muistiin noin 300 nimeä 30v. aiemmin.
Suvun juuret ovat vaikeat selvittää 1700-luvulta taaksepäin, suku on suomalaista, viimeksi Rautjärven
Jääkalliolta muuttanut Parikkalaan. Kirjeessä hän mainitsi, että olisi pengottava vanhoja verokirjoja. Nimi
on mm. Paer, Baier, Bojar). Vanhimmat lähteet olisivat venäläisiä arkistolähteitä, mikäli niitä on vielä
olemassa.
Serkku kirjoitti myös Pajarien piirteistä: musta tukka, kapeahkot kasvot, suora nenä yms. samoin luonteen
ominaisuudet – rajuus, äkkipikaisuus, itsepäisyys, päättäväisyys ovat muuntuneet.
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