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Hyvät Pakkaset!
Tämä vuosi on Sukuseuramme sukukokousvuosi, mutta sukuneuvoston oli pakko peruuttaa perinteinen kesäkokous
koronaviruspandemian vuoksi. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että voisimme yhdistää pikkujoulut ja
sukukokouksen pidettäväksi myöhemmin syksyllä, kun rokotukset on todennäköisesti saatu suurelta osin hoidettua
ja pandemia rauhoittumaan. Viestitämme kokouksesta heti kun olemme voineet tehdä siitä päätöksen.
Sukuseuran asioista viestiminen on jäänyt lähes kokonaan kotisivujen varaan, joita on päivitetty säännöllisesti
lisäämällä sinne jäsenten toimittamaa materiaalia kuten valokuvia ja tekstejä – sivujen selkeyden vuoksi yleensä
linkkeinä. Lisäyksiä on tehty useilla välilehdillä ja esimerkkinä voisin mainita mielenkiintoisen Jaakko Pakkasen
evakkotie Sortavalasta lehtiartikkelin. Kiitokset toimittajille ja voitte lähettää materiaaleja edelleenkin
allekirjoittaneelle. Kansallisarkisto on uusinut digitaalisten arkistojen käyttöliittymää sekä jatkanut niiden digitointia.
Muun muassa kansalaissodassa kuolleiden luetteloista löytyy useampia Pakkasia. Arkistojen Portti -sivulla on hyvää
perustietoa ja tietokantoja sukututkimuksesta kiinnostuneille, mutta muualtakin voi tehdä löytöjä – esimerkiksi itse
törmäsin sattumalta Sortavalan vanhaan suomalaiseen hautausmaahan, jonka haudat on luetteloitu ja valokuvattu
(luettelo on sivun alareunassa ja siinä on useita Pakkasia). Sortavalaan asti ei siis tarvitse välttämättä matkustaa, jos
etsii sinne haudattuja sukulaisia. Omalla kohdallani tähän liittyy erikoinen sukuhistoria, jonka voin kertoa
paremmalla ajalla muussa yhteydessä. Vanha Viipurin autorekisterikin löytyy verkosta ja itse löysin sieltä erittäin
todennäköisesti isoisälleni kuuluneet kaksi Fordia, sillä omistajan nimi ja asuinpaikka täsmäsivät sekä minulla oli
aiempaa tietoa ainakin yhdestä autosta. Aineistojen ja tietojen tutkimisessa menee runsaasti aikaa, mutta sieltä
täältä löydetyistä yksittäisistä tiedoista on iloa sukututkimuksessa ja ne voivat tuoda esiin aika yllättäviäkin asioita.
Suomen sukututkimusseura järjestää maksullisia ja maksuttomia etäkoulutustilaisuuksia verkossa ja niistä saa tietoa
sukututkimusseuran kotisivuilta. Youtubestakin löytyy sukututkimusta koskevia videoita sekä matkakertomuksia
Karjalan matkoista. Karjalan Liitolla on erilaisia verkkoseminaareja, joten tietopainotteista tarjontaa runsaasti on
saatavilla korona-aikana hyödynnettäväksi, kun liikkuminen on rajoitettua.
Mennyt vuosi on ollut raskas kaikille, mutta toivottavasti mahdollisimman moni Pakkanen on kuitenkin pysynyt
terveenä ja selvinnyt muutenkin poikkeuksellisista olosuhteista. Nyt on kuitenkin enemmän valoa näkyvissä niin
taivaalla kuin pandemiankin suhteen.
Kirjeen yhteydessä tilisiirtolomake jäsenmaksua varten.
Hyvää kesän odotusta kaikille Pakkasille!

Raimo Pakkanen
Sukuseuran puheenjohtaja

Suureen sukuun mahtuu paljon monen eri alan taitajia.
Pakkasten suvussa on jo sukututkimuksen mukaan ollut
paljon käsityöläisiä. Käsityön arvostus on noussut ja
korona-aika on kotoillessa entisestään lisännyt
kiinnostusta käsitöitä kohtaan ja itse tekemiseen.
Sukuneuvostossa on ideoitu seuraavan kokouksen
yhteyteen näyttelyä ja myyntipistettä, jossa näytteille voi
tuoda omia tai sukulaisten jäämistöistä löytyneitä
käsitöitä, kuten neuleita, kirjonta- ja ristipistotöitä, puu-,
metalli- ja lasitöitä, maalauksia tai mitä tahansa sukumme
käsitöitä, joita on helppo laittaa näytteille. Vanhojen
näyttelytöiden mukaan olisi hyvä saada myös tarinaa
esineiden tekijöistä ja alkuperästä.
Samassa yhteydessä voi myös tuoda myyntiin omia
käsitöitään. Ideaa kehitellään edelleen, vinkkejä
toteutuksesta vastaanotetaan ja asiasta tiedotetaan
sukukokouksen lähestyessä.
Pakkaset osaavat!
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