
Pakkasten sukuseuran 
sukukokous

Helsingissä  
28. – 29.7.2012

Karjalaisten laulu 

Suloisessa Suomessamme 
oisko maata armaampaa 
kuin on kaunis Karjalamme 
laulun laaja kotimaa. 
Lauluna sen kosket kuohuu, 
järven aallot loiskuaa 
säveleinä salot huokuu 
ikihongat humajaa. .

Ei oo meillä rikkautta 
eikä maamme viljavaa 
vaan on laulun runsautta 
kylvämättä kasvavaa. 
Sit ei pane idän halla 
eikä pohjan pakkaset 
se ei sorru sortamalla 
sitä ei lyö rakehet.

Konsa vaino Suomeamme
kovin kourin koittelee
silloin kurja Karjalamme
Suomen surut soittelee.
Ja kun onnen päivän koitto
Suomellen taas sarastaa
silloin riemun suuri soitto
Karjalasta kajahtaa.

Karjalan kunnailla 

Jo Karjalan kunnailla lehtii puu,
jo Karjalan koivikot tuuhettuu
Käki kukkuu siellä ja kevät on,
vie sinne mun kaihoni pohjaton.

Mä tunnen vaaras’ ja vuoristovyös’
a kaskies’ sauhut ja uinuvat yös’
ja synkkäin metsies’ aarniopuut
ja siintävät salmes’ ja vuonojen suut.

Siell’ usein matkani määrätöin
läpi metsien kulki ja näreikköin,
Minä seisoin vaaroilla paljain päin,
missä Karjalan kauniin eessäin näin

Iloisiiin 
näkemisiin!



Sukukokouksen ohjelma

Lauantaina 28.07.  KARJALATALO, Käpylänkuja 1         

klo 10  Saapuminen, ilmoittautuminen ja kahvit 
  Sukuseuran näyttely 
  Sukukirjahankkeen esittely, Tea Itkonen
  Arpojen ja sukutuotteiden myyntiä

klo 11.30- Sukutapaaminen 
  juontajat: Leena Pakkanen ja Walo Pakkanen
  Karjalaisten laulu, säestys Nina Tilli
  Tervehdyssanat, pj. Timo Pakkanen
  Purhon emännän terveiset, Reetta Notkola
  Juhlapuhe, Pertti Pemu Mustonen
  Stadin Slangi ry:n jäsenlehden Tsilarin päätoimittaja
  Helsingin kaupungin entinen tiedotuspäällikkö

klo 12.30 Lounas/Karjalainen pöytä
klo 13.30- Sukuseuran vuosikokous 
klo 14.30 Musiikkia
  Vapaa sana
  Arpajaiset/arvonta
klo 16.30 Karjalan kunnailla säestys Nina Tilli

klo 16.30 Majoittuminen Park Hotelli Käpylä 

klo 17.15 Karjala talo - Helsingin kauppatori

klo 19.00 Iltaristeily/illallinen  IHA Lines
  Lähtö Kauppatorin rannasta,
  paluu n.klo 21.30 kuljetus Hki – Park hotelli
  Ohjelmaa nuorille ja lapsille

Sunnuntaina  29.07.

klo 08.00 Aaamupala Park hotellissa

klo 11.00 Jumalanpalvelus läheisessä Käpylän kirkossa

Tervetuloa !
Ilmoittautumiset: 

• sukuseuran sihteerille Mairelle 30.6. mennessä  
maire.pakkanen@phnet.fi tai puh. 0400 552 139 

• maksamalla osallistumismaksu sukuseuran tilille  
FI61 2017 1800 1706 10, mainitse maksaessasi  
viitenumero 2396

• Merkitse viestitietoihin  osallistujien nimet ja  
kokouspaketin numero 

• Muistathan mainita ruokavaliosi

Kokouspaketin vaihtoehdot:
1A. Majoitus 2-hengen huoneessa, la ruokailu +kahvit ja       
 risteily+ ruokailu. Hinta 121 €/henkilö/vrk.
1B. Kuten yllä, mutta majoitus 1-hengen huoneesssa.
 Hinta 151 €/henkilö/vrk.
Paketti ilman majoitusta:
2. Kokousruokailu lauantaina Karjalatalolla 35 €/henkilö
3. Ruokailut  lauantaina Karjala talolla ja risteilyllä  
 sekä risteily. Hinta 73 €/henkilö

Paketin 1.2. ja 3. risteilyruokailut varataan ja maksetaan ennalta.
Risteilylle on paikkoja rajoitetusti.


