
Hyvät Pakkaset !
Sukuseuran pikkujouluista on kulunut muutama kuukausi, 
ja sukuneuvosto on kokoontunut tämän vuoden puolella 
tärkeimpinä asioinaan tilinpäätös ja sukuseuran ensi kesän 
matka. Matkakohteista käytiin äänestys pikkujouluissamme. 

Sukuseuran talous todettiin olevan kohtalaisessa 
kunnossa, mutta samalla todettiin, että aika moni sukuseura-
lainen oli jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta vuonna 2016. 
Jäsenmaksut ovat keskeinen keino kerätä rahoitusta sukuseu-
ran toimintaa varten ja niistä saatavilla tuloilla voidaan pitää 
yllä myös kotisivujamme. Jäsenkirjeiden ja maksulomakkei-
den lähettäminen postitse on sekin yllättävän iso kuluerä.  

Jäsenmaksu on pidetty pienenä, eikä sitä ole korotettu 
vuosiin – näin pyrimme toimimaan jatkossakin. Toivomme 
nyt, että muistaisitte maksaa tämän kirjeen mukana tulevan 
jäsenmaksun, jotta sukuseuran talous voitaisiin pitää vakaana.

Jäsenmaksu suoritetaan 31.5.2017 mennessä sukuseuran 
tilille FI61 2017 1800 1706 10, viite 2396.

Varsin suuri enemmistö pikkujouluihin osallistuneista oli ää-
nestyksen perusteella sitä mieltä, että esillä olleista vaihtoeh-
doista Viron matka olisi mieluisin. Niinpä kesän taittues-
sa syksyyn teemme Viron matkan Saarenmaan viehättävään 
pääkaupunkiin Kuressaareen, jossa asuu noin kolmasosa koko 
Saarenmaan maakunnan asukkaista. 

Kaupungin virallinen nimi, saksalais-ruotsalainen Arensburg, 
muutettiin nimeksi Kuressaare Viron itsenäistyttyä vuonna 
1918. Kaupunki syntyi piispanlinnan ympärille, joka on nyky-
ään sen merkittävin matkailunähtävyys puistoineen. Ensim-
mäinen maininta linnasta on jo vuodelta 1381.

Sukuneuvosto sai tarjouksen DNA -analyyseihin pe-
rustuvasta sukututkimuksesta, jossa olisi verrattu Pakkasten 
sukuhaarojen keskinäistä sukulaisuutta sekä perinteisen että 
DNA -analyysien avulla. Tutkimus olisi kestänyt pari vuotta 
ja vaatinut useampien henkilöiden DNA -näytteiden analy-
soinnin. Tutkimuksen hinta nousi niin korkeaksi, että nykyiset 
varamme eivät olisi riittäneet siihen, joten päätimme olla 
tilaamatta tutkimusta. Asiaan voidaan kuitenkin palata tarvit-
taessa vielä myöhemmin. 

Allekirjoittanut teki Jaakkiman Pakkasista DNA -analyysin, 
jonka tuloksia esittelin Jyväskylä kokouksessa ja jotka ovat 
nähtävissä kotisivuillamme. Testi oli tarkoitettu miespuolisen 
sukulinjan muuttoreitin selvittämiseen ihmiskunnan alkujuu-
rilta Afrikasta asti eikä niinkään lähisukulaisuuksien selvittämi-
seen. 

Paganuksen sukuseura on puolestaan päättänyt selvittää 
Paganusten sukulaissuhdetta Jaakkiman Pakkasiin DNA 
-testien avulla. Jorma Pakkanen oli Jaakkiman Pakkasten 
sukukirjassa varsin vahvasti sitä mieltä, että Paganuksilla on 
yhteys Pakkasiin, vaikka ei itse sitä pystynytkään osoittamaan 
kirjallisista lähteistä. Kuulemme varmaan myöhemmin mihin 
johtopäätökseen Paganukset ovat tulleet.
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Pakkaset kokoontuivat  kesätapahtumaan Lappeenrantaan  
30.-31.7. lähes 60 hengen voimin. Ohjelma ssa oli mm. 
Saimaan kanavaristeily. Illanvietossa Ahti Pakkanen esitti 
Pakkasten laulun Nina Pakkasen säestämänä.

Pikkujouluissa Lahdessa oli läsnä  65 henkeä. Waloa ja Veijoa 
onniteltiin - kummatkin 70 vuotta!



Sukuseuran kotisivuille tehtiin äskettäin hakkerointi, 
joka rajoittui yhteen uutiseen ja joka voitiin korjata nopeasti. 
Tämä johtui siitä, että käyttämässämme WordPress-alustassa 
oli tietoturva-aukko, johon saatiin onneksi nopea paikkaus 
alustan kehittäjien toimesta. Vastaavia hyökkäyksiä tehtiin 
ympäri maailmaa, joten kyse oli laajasta ongelmasta. Sivus-
ton tietoturvaominaisuuksia on nyt parannettu muutenkin ja 
toivottavasti vastaavilta ongelmilta vältytään jatkossa.
Toivomme edelleen teiltä aineistoa (muisteloja, valokuvia, 
evakkoesineen tarinoita...) kotisivulle eri sukuhaaroista kerto-
vaan ja sen jäseniä muistelevaan osaan.

Raimo Pakkanen 
sukuneuvoston pj.
raimo.pakkanen@gmail.com

Viehättäviä kuppiloita pääkadulla, Veskissä (= tuulimylly) on tunnettu 
ravintola, Piispanlinna on kiinnostava nähtävyys ja Ravintola Arensburg. 

Matka on 1.-3.9.2017 ja menoreitti Hamina - Helsinki - Tallinna 
- Kuressaari ja takaisin samaa reittiä. 

Menolaiva 1.9. klo 10:30 Helsinki (Länsisatama) -Tallinna Tallink Megastarilla 
Paluulaiva: 3.9. klo 16.30 Tallinna - Helsinki (Katajanokka) Viking Line XPRS:lla 

Aikataulu- ja varausongelmien vuoksi emme onnistuneet 
järjestämään lähtöä ja paluuta samaan satamaan Helsingissä. 
Kuljetukset tapahtuvat Liikenne Vuorela Oy:n tilausbussilla. 

Yövymme Kuressaaressa Arensburg Boutique Hotel & 
Spa:ssa (arensburg.ee/fi/). Kyseessä on kylpylähotelli Kures-
saaren vanhankaupungin pääkadulla, piispanlinnan ja puiston 
välittömässä läheisyydessä. Tutustumme kaupunkiin oppaan 
johdolla. Huom. – hoidot hotellin kylpylässä hyvän hintaisia! 
Matka toteutuu, jos osallistujia on 30. 

Hinta on 286 €/hlö, joka edellyttää vähintään 30 lähtijää tai 
jos lähtijöitä on yli 40, niin hinta on 264 €/hlö. Hintaan sisälty-
vät kuljetukset, laivaliput Helsinki-Tallinna-Helsinki kansipai-
koin, ruokailu paluumatkalla laivalla, lauttaliput Saarenmaalle, 
majoitus kahden hengen huoneessa aamiaisella ja kylpylän 
vapaa käyttö.  

Kylpylähotellissa on tarjolla saapumisiltana 1.9. ryhmäillalli-
nen: alkuruokana keitto tai salaatti, pääruokana kanaa vihan-
nesten kera, jälkiruoka ja kahvi, noin 18€. 

Kävelymatkan (n. 600 m) päässä hotellista on Saarenmaan 
vanhin ravintola Saaremaa Veski (saaremaaveski.ee/fi/), johon 
voi mennä syömään toisena iltana, mutta Kuressaaressa on 
muutama muukin ravintola. 

Ilmoittautumiset viimeistään 15.6. Mairelle, p. 0400 552 139 
tai maire.pakkanen@phnet.fi. Matka on maksettava 31.7.  
mennessä sukuseuran tilille FI61 2017 1800 1706 10, viite 
2396. Ilmoittautumisen yhteydessä anna syntymäaikasi ja 
tieto ruokavaliostasi.

Matkalle mukaan tarvitset joko EU-henkilökortin tai passin, 
joka  on voimassa vielä vähintään  3 kk matkan päättymisen 
jälkeen.

Retki Saarenmaan Kuressaareen

Sukuneuvoston jäseniä: Tuula Dahlström (ed. vas.), Maija 
Pakkanen ja Tuija Ijäs, takana vasemmalta Marja Hanni-
kainen, Raimo Pakkanen, Walo Pakkanen, Maire Pakkanen 
ja Anja Siltala (kuvasta puuttuvat Veijo ja Leena Pakkanen).


