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Hyvät Pajari-Sukuseuran jäsenet
Olemme tänä vuonna saaneet viettää Suomen 100-vuotista juhlavuotta. Tämän
Joulukirjeen saapuessa teille, olemme hyvin lähellä Itsenäisyytemme
tähänastista suurinta juhlahetkeä. Toivon lämpimästi, että kulunut vuosi on ollut
teille suotuisa. Toivokaamme, että Suomi-kotimme edelleen säilyy rauhan
tyyssijana. Suuri kiitos kaikille Pajarilaisille veteraaneille, kuin myös kaikille
muille joiden ansiosta Suomi on edelleen hieno Itsenäinen Suomi.
Kuluneena vuonna olemme saaneet mielenkiintoisia tiedusteluja henkilöiltä, jotka ovat
tiedustelleet mahdollisia Pajari-juuriaan. Joillekin olemme selkeästi niitä löytäneet, toisille taas ei
ole löytynyt (ainakaan vielä) suoraa tutkimustietoa josta yhteys olisi todennettavissa. Selkeästi
on kuitenkin nähtävissä, että omat juuret kiinnostavat yhä enemmän ja yhä nuorempana.
Jotkut ovat saattaneet myös huomata, että Suomen valtio on jopa niin sanotusti
etsintäkuuluttanut Matt Damon’n hänen Suomen Pajari-yhteyksiensä takia. Tuloksista en tähän
mennessä ole kuullut mitään. Ehkä tällä on kuitenkin ollut jonkinlainen markkina-arvo Pajareille
sukuseuran kannalta.
Välivuositapahtuma jouduttiin tänäkin vuonna peruuttamaan vähäisen osallistujamäärän takia.
Näyttää vahvasti siltä, että vakiintunut käytäntö tavata kahden vuoden välein on riittävä
jäsenillemme. Olemmehan me toki muuten yhteyksissä aina tarvittaessa ja ainakin
sukututkimuksiin liittyvissä asioissa.
Edellä mainittuja asioita sivuten olemme sukuneuvostossa päättäneet osallistua omalla
osastolla Suku2018-tapahtumaan 10.-11. maaliskuuta, Tampereen Sampolassa. Tervetuloa
paikan päälle tapaamaan meitä Pajarilaisia.
Juhlavuoteemme liittyen olemme päivittämässä myös Pajari-sukuseuran historiikkia. Siihen on
tarkoitus lisätä tapahtumamme viimeiseltä 20-vuodelta. Kerratessani ensimmäisen 20-vuoden
historiikkia, ilmeni yksiselitteisesti, että tarve ymmärtää omia sukujuuriaan ja kuulua yhteisöön,
jonka yhteisessä historiassa esiintyy yhteisiä esi-isiä ja esiäitejä on kaikkia yhdistävä tekijä. Toisin
sanoen, meillä on jossain se yhteinen ”DNA-rimpsu”.
Mikäli jollakin vielä on Pajari-tarina kerrottavana, niin sen voi lähettää allekirjoittaneelle niin
pyrimme julkaisemaan sen historiikissamme.
Vuosi 2018 tulee olemaan Pajari-sukuseuralle 40-vuotisjuhlavuosi
Juhlakokouksemme pidetään Imatralla 4.-5. elokuuta. Paikaksi on valikoitunut Imatran
seurakunnan kokous- ja leirikeskus Päiväranta. Valmistelut juhlakokouksemme järjestämiseksi
ovat jo melko pitkällä.
Alustavan suunnitelman perusteella kokoontuisimme la klo 12:30. Suunnitteilla on mm. retki,
juhlapäivällinen, ohjelmallinen iltatilaisuus. Ohjelma jatkuu sunnuntaille, jossa on oma ohjelma ja
varsinainen juhlakokous. Näistä lisää ja tarkemmin keväällä 2018, varatkaa siis ajankohta jo
kalenteriinne.

"Sukupuuta kuuleminen, sen on juurissa viisaus"
Toivotan teille kaikille, rauhaisaa ja miellyttävää Joulunaikaa.
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