Juho Pajarin tarina
Olen Juho Pajari Vantaalta s.1961. Minulla on vaimo Kirsi Kaarina s. 1969 ja 4 lasta: Joonas Pajari s.1991, HannaMaria s. 1992, Leea s. 1995 ja Hilla s. 2004.
Isäni on Mikael Pajari Rautjärveltä ja äitini Inkeri Pajari os. Eskelinen kotoisin Ruokolahdelta. Veljeni ovat Mikko s.
1962 ja Antti Pajari s. 1966.
Iso-isäni oli Väinö Pajari ja iso-äitini Hilda os. Jurva.
Kuvassa näkyy Väinö Pajarin isä eli isäni iso-isäni Juho Pajari vaimonsa ja
esi-äitini Riitta os. Kemppinen kanssa. Juholla ja Riitalla oli useita lapsia.
2 poikaa, Väinö sekä Armas joka kaatui Kollaan taisteluissa, talvisodassa
7.12.39 ja tyttäret Saimi, Linda, Sanelma; Eeva ja Hanna. Linda avioitui
Runar Ehnströmin kanssa ja heille syntyi tytär Elisabeth. Sanelma
avioitui Paavo Mailan kanssa ja heille syntyivät lapset Pekka ja Maija.
Hanna avioitui Toivo Kaljusen kanssa ja heille tytär Leena. Eeva avioitui
Tauno Hernesmaan kanssa ja heidän poikansa on Jorma Hernesmaa,
joka on toiminut mm. Sanomalehti Etelä-Saimaan päätoimittajana ja
pääkirjoitustoimittajana. Armas kaatui lapsettomana poikamiehenä
mutta sodista selvinnyt Väinö Pajari taas sai yhdessä vaimonsa Hildan
kanssa tyttäret Kyllikki, Tuulikki ja Inkeri ja poika Ahti Auvo Mikaelin jota yleisesti alettiin kutsua Mikoksi. Tätä nykyä
kaikki Juho Pajarin lapset ovat kuolleet, heistä viimeisenä Hanna Kaljunen v.2016
Isäni Mikael eli Mikko avioitui Armi Inkeri Eskelisen eli äitini, jota kutsuttiin Inkeriksi. Inkeri toimi Purnujärvellä
opettajana ja tapasi nuoren Mikko Pajarin ja muutaman vuoden päästä he avioituvat ja heille syntyivät
allekirjoittanut esikoinen Juho, Mikko sekä Antti Pajari, joka on toiminut Pajarin sukuneuvoston puheenjohtajana.
Tuulikki avioitui Olavi Sarsilan (arvostettu kirurgi) ja heille syntyivät pojat Aslak ja Sampo ja tyttäret Saija, Piri-Hanna,
Sonja sekä Tuovi. Inkeri Pajari avioitui Kimmo Partasen kanssa (k.2016) ja heille syntyivät lapset Teemu ja Tuuli.
Juho Pajari syntyi 1800-luvulla ja oli pienviljelijä ja kylän suutari, jonka työpäivät olivat pitkiä. Lapsenlapset muistavat
hänet ahkerana puurtajana. Tilan tuotoilla ei isoa perhettä olisi elätetty ja siksi kenkien korjaus oli säännöllinen
lisäansio. Juho muistetaan hartaana kristittynä joka sunnuntaiaamuisin valjasti hevosen ja ajoi Rautjärven kirkkoon ja
lauloi kovalla äänellä virsiä kirkossa mutta lapsenlapset kertovat hänen laulaneen virsiä iltaisin kammarissakin
yhdessä toisen vaimonsa Anna-Marin kanssa säännöllisesti. Lisäksi Juho tunnettiin kylällä pyhäkoulun pitäjänä ja eräs
hänen oppilaistaan muistelee vieläkin kuinka oppi väkistenkin mikä on uskon määritelmä eli "usko on luja luottamus
siihen mitä toivotaan ja ojentautuminen sen mukaan mikä ei näy". Juho oli myös hieman kiivasluontoinen ja
jälkeläiset muistavat joskus hevosenkin saaneen maistaa Ukko-Juhon temperamenttia. Juholla ei ollut toisen
vaimonsa Anna-Marin kanssa lapsia vaan he ovat kaikki Riitta os. Kemppinen jälkeläisiä. Anna-Mari osasi kuitenkin
lastenlasten mukaan virsiä ulkoakin ja lisäksi hänellä oli karjakon pätevyys, joten sopi hyvin tilalle. Juho vaikutti
Rautjärvellä ensin nykyisen Venäjän puolella olevalla alueella mutta sen jälkeen sillä omistamallaan maa-alueella,
joka on nykyisellä Suomen puoleisella Rautjärvellä, jonne rakentui Purnujärven rantaan uusi talo. Juhon poika Väinö
jatkoi talonpitoa mutta elätti perhettä myös vakuutusalan edustajana. Väinö kuoli 1963. Juho Pajari kuoli vuonna
1954 ja hänellä oli ikää kuollessaan 72 vuotta.
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