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Pasman Sukuseura perustettiin 25.7.1987 
ensimmäisissä sukujuhlissa

Pasmajärven koulu



Första släktträff
i Pasmajärvi 
skolan
25.7.1987.



Sukututkimus aloitettiin heti 
ensimmäisten sukujuhlien jälkeen

Äitienpäivät Pasmajärvellä 1938 / Morsdag i Pasmajärvi år 1938









Norjan Pasmat Basma släkt i Norge





Nuottavaaran koululaisia 1950-luvun alussa / 
Skolbarn i Nuottavaara i början av 1950-talet



Vanhatalo, kylän ja suvun kantatalo

Vanhatalo, ”gamla hus” är släktens
och byns äldsta gård



Ruoka-aitta 1700-luvulta on 
peräisin ajalta, jolloin pellolaiset 
talonpojat kalastivat 
Pasmajärvellä.

Kankaan vanha 
savupirtti
on yksi harvoja 
rakennuksia, 
jotka säästyivät 
Lapin sodasta.



Karhunkaatajat 
v. 1918

Honkaniemen 
Vanha pirtti 
Pasmajärven 
Pohjoisrannalla.





Sukujuhlat 2003      
Släktträff 2003











Juhliin osallistui myös Norjaan 1860-luvulla 
muuttaneen Isak Pasman eli Basman
jälkeläisiä. 2. oik. sukututkija Trond Ballo.



Vuoden 2007 sukujuhlia
suunnitellaan



… Ja valmistellaan 28.6.2007

Juhlateltta saapuu









Samaan aikaan sisällä























Vanha Pääkkölän talo on nykyään 
Kolarin museo Sieppijärvellä

Den gamla Pääkkölä hus i Sieppijärvi är
nyligen Kolaris museet







Tupakkahakkuri mahdollisesti 1700-luvun lopulta. 
Oik. yläkulmassa nimikirjaimet KH.



Museo avoinna kesällä
ma-pe

klo 11-17



Sukujuhlat 2007

Juhlien aluksi muistettiin
sukuhaarojen vanhimpia 
jäseniä, joiden haudat ovat 
tiedossa. 



Patikkaretki Laavukirkolle Paavo 
Korteniemen johdolla









Ensin nautittiin kyläyhdistyksen antimista ja kuunneltiin 
Paavon esitystä polun perinteistä



Laavukirkolla kuulimme päivän sanan



Nuottavaaran koulun kentällä pelasivat
otteluaan Pasmajärven Pallo

ja Kittilän Palloseura

PaPa voitti 5-0!



Pasmajärven kyläkierros 
alkoi vanhalta myllyltä

Mylly on valmistunut vuonna
1888 ja sillä on jauhettu viimeksi 
neljä vuotta sitten.



Vanhatalon pihapiirissä



Oppaana kyläkierroksella 
oli Leo Hakso



Niemen rannassa





Vuosikokous illalla



Lauluilta Jyrki Vaattovaaran johdolla



Laulu kajahti 77 sukulaisen voimin



Pääjuhlaa vietettiin 
sunnuntaina

1.7.2007

Juhlissa julkistettiin 
Pasman suku-
kirjan 1. osan 
uudistettu laitos



Tervetuloa juhlaan!



Jumalanpalveluksen toimitti rovasti Paavo Korteniemi



Avaussanat lausui 
sukuseuran 

puheenjohtaja 
Susanna Pasma



Monologin ”Kirkkohäät”
lausui Eeva Kuru

Laura Kylmämaa 
ja Laura Vaatto-
vaara lauloivat



Juhlan juonsivat 
Esa Pasma ja

Johannes Jareblom.

Juhlaesitelmän sukuseuran 
20 vuodesta ja sukututkimuksesta
pitivät Tuomo Korteniemi ja 
Seija Jalagin.



Suvun ja sukuseuran hyväksi tehdystä työstä 
muistettiin aktiiveja



Juhlayleisöä viihdytti myös Filttiraasut



Sukujuhlissa tavataan 
tuttuja vuosien takaa ja 
vaihdetaan kuulumisia



Tervetuloa seuraaviin sukujuhliin kesällä 2010!

© Seija Jalagin 6.7.2007
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