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JÄÄSKI-SEURAN MATKAT KESÄLLÄ 2019

KÄKISALMI, SORTAVALA 
JA VALAMO -KIERROS

Matka käynnistyy Helsingistä, josta ajetaan Imatran, Jääsken, Antrean, Kirvun ja Räisälän 
kautta Käkisalmeen. 
Päivällinen nautitaan ja yövytään uudessa, modernissa Tochka Na Karte -lomakeskuksessa 
Laatokan rannalla.
Maanantain ohjelmassa on Kaukola, Hiitola, Kurkijoki, Lumivaara, Jaakkima,  
Lahdenpohja ja Sortavala. Kaksi seuraavaa yötä vietetään ja päivälliset nautitaan aivan 
kaupungin keskustassa sijaitsevassa Kaunis-hotellissa.
Tiistaina on kaksi vaihtoehtoista retkeä:
Tiistaina voi valita vaihtoehtoisesti Kyöstin vetämän bussiretken, 
joka kulkee Harlun, Läskelän, Suistamon ja Loimolan kautta Suo-
järvelle, paluumatka Sortavalaan Murheenristin kautta. 
Toinen vaihtoehto on laivaretki Valamoon, jossa tutustutaan luostari-
oppaiden ohjaamana luostariin ja Jerusalemin skiittaan, pieni konsertti 
ja lounas.
Keskiviikkona ajetaan Kaalamon kautta Ruskealaan, tutustutaan 
mielenkiintoiseen marmorilouhimoon, nautitaan lounas ”Herrankuk-
karossa”, ylitetään raja Niiralassa ja palataan Runon ja rajan tietä 
Parikkalan kautta Imatralle ja sieltä Kouvolan kautta Helsinkiin.   
______________________________________________________________________
HINTA
Matkan hinta 365 €/hlö/2hh (väh. 30 henkilöä)+ ryhmäviisumi 73 €/hlö, 1hh-lisä 68 €.
Valamon retken alustava hinta on noin 67 €/hlö. 
Matkan hintaan sisältyy kuljetus, majoitus ja ohjelmassa mainitut ateriat. Matkavakuutus on 
pakollinen. Jos matkalaisella ei ole sellaista, sen voi saada matkatoimiston kautta, hoitokulu-
vakuutus Absolut on 3-64 vuotiaille 2€/pvä, 65-74 vuotiaille 4€/pvä, 75-78 vuotiaille 6€/pvä ja 
79 vuotiaille 8€/pvä.
MATKAREITTI 
Bussi lähtee sunnuntaina 9.6. klo 8 Helsingistä Kiasman pysäkiltä, poimii matkalaisia Kouvo-
lan matkakeskukselta klo 9:30, Imatran vastaavalta klo 11, lounastaa Imatran Disas Cafessa 
(omakustanteinen) ja ylittää rajan Venäjälle noin klo 12. 
Paluu Imatralta Helsinkiin samaa reittiä keskiviikkona 12.6. 
Matkan vastuullinen matkanjärjestäjä on Turun Neva Tours, matkan tuottaja Mahimi Oy, mat-
kanjohtaja ja opas Kyösti Toivonen.  
LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMISET: kyosti.toivonen@mahimi.fi tai  
050 553 6139  
Linkkejä matkakohteisiin: wikipedia/Valamon luostari, www.sortavala-saatio.fi, kakisalmi.fi, 
www.jaakkimansanomat.fi

koko kierros majoituksineen

365 €/hlö

Kyöstin matkassa Laatokan Karjalaan 9.-12.6.  
Jääski-seura järjestää ensi kesänä opastetun matkan Laatokan Karjalaan.
Neljän päivän matkalla käydään Käkisalmessa ja Sortavalassa. Mahdollisuus vierailla 
Valamon luostarissa. Reitti kulkee monen luovutetun Karjalan pitäjän kautta.
Oppaana historiaopas Kyösti Toivonen.

Jääskeläisen jäsenposti 1/2019
Julkaisija: Jääski-seura ry
Painos: 750 kpl, ilmestyy 2-3 kertaa vuodessa
Paino: Grano Oy, Kouvola
Tekstit: Jääski-seuran hallitus
Kuvat: Jääski-seura, Imatran kaupunginmuseon Jääsken kuva-arkisto, Karjalan Liitto
Toimituksen osoite: Torikatu 6, 45100 Kouvola
Tietoa seurasta: www.jaaski.fi    www.facebook.com/Juuret Jääskessä
Jääski-seuran sähköpostiosoite: jasen.jaaski@gmail.com 
Kansikuva: Imatran kaupunginmuseon Jääski-seura ry:n kokoelmat. 



Tuemme nuorisomatkoja Jääskeen! 

Alle 25-vuotiaat 
maksutta 
Jääsken 

matkoille!

Karjalaisten pitäjäseurojen haaste on löytää keinoja, joilla nuorissa herätetään kiin-
nostus karjalaisen perintönsä vaalimiseen.
Täksi vuodeksi Karjalan Liitto nosti teemaksi juuri lapset ja nuoret.
Pitäjäseurat ja Karjala-seurat toteuttavat teemaa kukin omalla tavallaan.
Myös Jääski-seuran hallitus päätti, että nuoret ja lapset huomioidaan ihan erityisesti 
tänä vuonna kutsumalla alle 25-vuotiaat Jääski-juuriset nuoret mukaan Jääsken 
matkalle. Mukaan voi hypätä kiertoajelulle Touko-, Heinä- tai Elomatkalla tai lähteä 
puuhailemaan toiminnalliselle talkoomatkalle 4.5. haravoimaan Jääsken kirkkomaa-
ta.
Jääski-seura tarjoaa alle 25-vuotiaan bussimatkan ja ruokailun, joten 
omakustanteiseksi jäävät vain viisumikustannukset ja mahdolliset liityntäkuljetukset. 
Olemme huomanneet, että monet isovanhemmat tai vanhemmat vievät mielellään 
nuoriansa Jääskeen tutustumaan kotipaikkoihin. Jääski-seurassa halutaan tukea 
tätä ylisukupolvista matkailua erityisesti tänä vuonna.

 
Miksi juuri Jääskeen?
Moni nykynuori tuntee Tallinnan kuin omat 
taskunsa tai on ihastunut Euroopan vanhoihin 
kaupunkeihin, mutta Karjala on täysin tuntema-
ton.

Jääski - ja koko Karjala - on kuin hyppy vuosi-
sadan taakse. Jääskestä voi löytää vielä mie-
lenkiintoisi yksityiskohtia suomalaisten ajoilta, 
kuten entisen Enso Gutzeitin Virkailijakerhon 
ovenpieliä koristavat graniittireliefit.

Puhuttelevaa on nähdä venäläisen ja suoma-
laisen kulttuurien eroja vaikkapa Tollankankaan 
hautausmaalla.

Jääsken halki virtaava Vuoksi on ikiaikainen 
Karjalan virta. Monelle on yllätys, että Stora 
Enso on lähtöisin Jääskestä ja vanhat tehtaat 
Vuoksen varrella ovat vielä olemassa.

Hämmästeltävää siis riittää! 

Ota lapset ja nuoret etsimään vanhaa  ja häm-
mästelemään nykyistä.

Jääsken kirkkomaa on keväisen talkoomatkan pääkohde. Kirkkopuisto 
sijaitsee kauniilla paikalla Vuoksen varrella ja 
alueella on näkyvissä vielä entisen kirkon ja kellotapu-
lin kivijalkoja ja vanhoja hautakiviä. Piipahtaa voi myös 
vieressä sijaitsevan Niemen kansakoulun raunioilla ja 
entistä kunnantaloa ihmettelemässä.
Punamäen hautausmaan lehdossa on jäljellä useita 
kymmeniä suomalaisten hautakiviä. 
Kirkkomaiden hoito pitää alueet arvoisessaan kun-
nossa ja toivottavasti myös ennaltaehkäisee ilkivaltaa 
alueilla.
Jääski-seura järjestää jäsenille ja kaikille Jääskestä 
kiinnostuneille talkoomatkan entiseen Jääskeen 4.5.
Tavoitteena on täyttää kirkkomaalla olevat kuopat ja 
haravoida aluetta. Imatran Lionsklubin jäsenet tuo-
vat paikalle lisämaata. Jos aika antaa myöten, niin käydään haravoimassa myös 
Punamäen hautausmaata. Töitä riittää myös risukoiden raivaamisessa ja hautakivien 
puhdistamisessa. Jokaiselle omien voimien mukaan!
Talkoomatka sopii hyvin myös nuorille tutustumismatkaksi entiseen Jääskeen. Päivä 
sujuu mukavasti touhutessa.
Matka on jäsenille maksuton. Ruokailukulut ja viisumikulut jokainen maksaa itse.
Lähde sinäkin mukaan toiminnalliselle matkalle. Samalla näet Jääsken keskeisimmät 
paikat j  a voit viettää elämyksekkään kevätpäivän Vuoksen varrella. 
Mukaan voi ottaa omia työvälineitä; harava, lapio, oksasakset, vesuri ja lapio.     
Lähtöpaikka määräytyy lähtijöiden mukaan joko Kouvolasta, Lappeenrannasta tai 
Imatralta. Bussi ottaa kyytiin valtatie kuuden varrelta ja Imatran Matkakeskukselta. 
Paluu illalla samaa reittiä. Pyrimme ylittämään rajan Imatralta noin klo 9-10.00 ja 
palaamme illansuussa töiden jälkeen.
Ota päivän ajaksi mukaan runsaat eväät. Talkoiden jälkeen syödään Svetogorskissa 
tai Imatralla. 
Ilmoittautumiset ryhmäviisumiin tulevilla 5.4 
mennessä ja omalla vuosiviisumilla mat-
kustaville 20.4. mennessä  
leena.vanska@kymp.net tai 040 8329 040
Ilmoita samalla, mistä tulet kyytiin. Bussikulje-
tus on jäsenille maksuton, ei-jäsenet 30€. 
Ryhmäviisumin hinta 73€, minimi 5 henkilöä.

4.5.  
Miten olisi talkoot Jääskessä



PÄIVÄMATKAT 
ENSOON JA JÄÄSKEEN

Jääski-seuran toivotuimpia matkoja ovat vuodesta toiseen Jääsken 
matkat. Ensi kesänä voi entisen Jääsken pitäjän ja Enson keskeisim-
piin paikkoihin tutustua opastetulla päivän kestävällä matkalla. 

Matkan hinta 89€  + ryhmäviisumi 73€/hlö
Hintaan sisältyvät bussimatka Imatra-Jääski-Imatra, lounas sekä kuljettajan ja 
matkanjohtaja-tulkin palvelut. 
Passin on oltava voimassa 6kk matkan jälkeen. Matkavakuutus on pakollinen. 
Hinta edellyttää vähintään 25 osanottajaa. 
HUOM! Alle 25-vuotiaat: bussimatka ja lounas maksutta.

Aikataulu
Bussi lähtee Imatralta Helsingin junan saavuttua noin klo 10.00, paluu rajamuodol-
lisuuksista riippuen noin 17.00-19.00. Aamujuna lähtee Helsingistä 6.57. Juna 
Helsinkiin lähtee Imatralta klo 20.20.

Ilmoittautumiset 
Toukomatkalle 10.5. mennessä.
Heinämatkalle 5.7. mennessä.
Elomatkalle 26.7. mennessä. Huom! Elomatka on  
Jääski-päivien yhteydessä.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
info@imatratours.fi, puh. 0400 379 509
Riitta Mustonen, ImatraTours, Helsingintie 1, 55100 Imatra

Matkat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Etusija Jääski-seuran 
jäsenillä. 
Ilmoita nimi, yhteystiedot, Touko- Heinä- vai Elomatka, ruokarajoitteet sekä osal-
listutko ryhmäviisumiin. Ilmoittautuneille lähetetään vahvistus ja maksutiedot sekä 
ryhmäviisumiin tulijoille viisumilomake  täyttöohjeineen. 

Ryhmäviisumianomukseen tarvitaan passin tiedot ja valokuva. Näistä saat enem-
män infoa ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittaudu ajoissa, jotta tarvittavat asiakir-
jat ehtivät varmasti perille.

Jos haluat henkilökohtaisen vuosiviisumin, niin tee ajoissa vuosiviisumianomus 
(kestää 4-6viikkoa). Vuosiviisumilla matkustavilla viimeinen ilmoittautumispäivä on 
kaksi viikkoa ennen matkaa.

Matkan tuottaja on Imatra Tours, vastuullinen matkanjärjestäjä Itämatkat Oy, tilaaja 
Jääski-seura ry. Matkanjohtajana toimii ammattiopas, venäjänkielen tulkki Riitta 
Mustonen. Opas mukana Imatralta.

HEINÄMATKA 

20.7.
ELOMATKA 

11.8.
TOUKOMATKA 

25.5.

MATKAT

Päivämatkalla kierrellään entistä pitäjää ja käydään muun muassa:

• Jääsken ja Enson kirkkomailla ja sankarihautausmaalla
• Jääsken asemalla, Vastasmäen koululla 
• Ylitetään Vuoksi - Karjalan mahtava virta
• Nähdään Enson tehtaat ja synnytyssairaala
• Shoppaillaan piirakoita
• Mahdollisuuksien mukaan käydään myös lähikylissä.

Jääski-seuran matkojen vastuullisena matkanjärjestäjänä ja oppaana on Imatra 
Tours/Riitta Mustonen. Huolehdimme puolestasi kaikki matka-asiakirjat kuten ryh-
mäviisumin ja tarvittavat rajavyöhykeluvat. Ammattioppaamme Riitta Mustonen on 
venäjänkielentaitoinen ja tuntee alueen tiestön ja alueet, joille voi bussilla ajaa.

Alle 25-vuotiaat 
maksutta 
Jääsken 

matkoille!



18.5. 

KEVÄTKOKOUS JA TUTUSTUMINEN
KARJALAISTEN KESÄKOTI 

VILLA SALMELAAN

Jääski-seura ry sääntömääräinen kevätkokous

KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA
Paikka: Villa Salmela, Meri-Pirttilän polku 8, 00850 HKI
Aika: 18.5.2019 klo 13.00

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen  puheenjohtaja,  sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
     tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen  laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen  työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus  ja toiminnantarkastajien lausunto 
     vuodelta  2018
6. Päätetään tilinpäätöksen  vahvistamisesta  ja vastuuvapauden  myöntämisestä 
     hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

TERVETULOA

Jääski-seura on jäsenenä Pääkaupunkiseudun Karjalaisyhteisöt Pääsky ry:ssä, joka ylläpitää 
karjalaista kulttuuria ja kesäkotia pääkaupunkiseudulla yhdessä jäsenyhdistysten kanssa.
Jotta jäsenemme pääsevät tutustumaan tähän hurmaavaan Villa Salmelaan, niin pidämme 
tutustumispäivän ja samalla kevätkokouksen kesäkodissa 18.5. Voit ottaa myös kaverisi mu-
kaan tutustumaan paikkaan.
Jääski-seura tarjoaa kokouskahvit, lounas on omakustanteinen.
Villa Salmela on rakennettu vuonna 1886. Huvila on Helsingin kaupungin museoviraston suo-
jelukohde, jota pyöritetään pääasillisesti talkoovoimin. Kesäkodin suojelija on Jääski-seuran 
entinen varapuheenjohtaja, valtioneuvos Riitta Uosukainen.
Huvila sijaitsee kauniilla kalliolla Jollaksentien päässä, merimaiseman ympäröimänä.
Paikalle pääsee autolla Itä-Helsingistä Laajasalon kautta tai vuorovene Lotalla Helsingin 
Kauppatorilta. Bussi tulee noin kilometrin päähän. Voimme hakea pysäkiltä, ilmoita siitä ilmoit-
tautumisen yhteydessä.
Osoite: Meri-Pirttilän polku 8, 00850 HKI. Ilmoita jos tarvitset tai voit tarjota kimppakyytiä.

  OHJELMA
11.30-12.00 Saapuminen 
12.00-13.00 Lounas (omakustanteinen, noin 10€)
13.00        Jääski-seuran kevätkokous kahvin ja pullan kera
14.00- 14.15 Kunniajäsenten muistaminen
14.15 -14.30 Muistellaan Karjalaa yhteislauluin
14.30-15.00 Kierros ja tutustuminen Villa Salmelaan. 
15.00-18.00 Sauna lämpiää ja rohkeimmat voivat uida, haastellaan kuistilla ja terassilla 
                     kallioilla ja nautitaan merimaisemista.

 

Jääski-kauppa 
paikalla! 

Tervetuloa myös ei-jäsenet tutustumaan seuran toimintaan!
Tarjoilujen takia tarvitsemme ennakkoilmoittautumisen 
14.5. mennessä: leena.vanska@kymp.net tai 040 8329 040



TULEVIA TAPAHTUMIA

“Taasha myö tavattii” toivotettiin aikoinaan tiekylteissä Lappeenrantaan tulevien teiden 
varrella. Toivotus pääsee käyttöön taas ensi kesänä, kun Jääski-päiviä vietetään Lap-
peenrannan Kehruuhuoneella.
Perinteiseen tapaan Jääski-päivät pidetään elokuun toisena viikonloppuna. 
Jääski-päivät aloitetaan lauantaina lounaalla puolen päivän tietämissä. Sen jälkeen 
vuorossa on ohjelmallinen iltapäivä, jolloin kuullaan muistelmia ja tarinoita Jääskestä, 
musiikkia sekä nautitaan lounas. Ohjelman jälkeen tehdään elämysmatka bussilla  
Jääsken Suomen puolelle jääneisiin kyliin. 
Sunnuntaina matkataan Jääskeen ja kierretään myös entistä Ensoa ja lähikyliä. Lue lisää 
sivulta 6.
Voit osallistua tapahtumiin molempina päivinä tai vain toisena.
Jääski-seura tarjoaa lauantaina Kehruuhuoneella kahvit ja pullat. Lounas ja ohjelma 
maksavat noin 30 euroa/hlö. Lauantaina bussiretki ja sunnuntaina tehtävä Jääsken matka 
ovat omakustanteisia. Erityisesti toivomme, että saamme mukaan alle 25-vuotiaita tutus-
tumaan Jääskeen ja sen kulttuuriin ja perinteisiin, joka on huomioitu myös hinnoittelussa.
Merkkaa päivä jo kalenteriisi. Tarkemmat kellonajat ja ohjelma ilmoitetaan www.jaaski.fi 
-sivuilla, paikallislehdissä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa sekä Facebookin Juuret 
Jääskessä -sivuilla.  
Majoitusta voi kysyä esimerkiksi Sokos Hotel Lappeesta, hotelli Patriasta tai Holiday Club 
Saimaasta, josta Karjalan Liiton jäsenet saavat huoneen jäsenetuhintaan (ks. takakansi).

Ilmoittautumiset lauantain Jääski-päivään ja bussiretkelle Jääsken Suomen puolelle 
jääneisiin kyliin: jasen.jaaski@gmail.com tai puh 044 023 2777  
Viimeinen ilmoittautumispäivä on lounaan ja bussivarausten takia 28.7.
Ilmoittautumiset sunnuntain Jääsken/Enson päiväretkelle:  
Riitta Mustonen, info@imatratours.fi tai puh. 0400 379 509 
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, onko sinulla oma viisumi vai osallistutko ryhmävii-

JÄÄSKI-PÄIVÄT 
LAPPEENRANNASSA10.-11.8.  

“ Rukki, kapiopitsit ja seinäkello kulkiit kuormas Lottolast Mäntyharjulle, 
sielt Nakkilaa ja takas.”

Tarinoita ja tosikertomuksia talvisodan ajoilta 
seuraavaan Jääskeläiseen
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 80 vuotta talvisodan syttymisestä. 
Keräämme seuraavaan Jääskeläinen-lehteen muisteluja, runoja, kuvia ja tarinoita. 
Teksti voi olla asiapohjainen tai muistelu. Se voi liittyä sodan vaiheisiin, evakkomatkaan 
tai kotiutumiseen uusilla asuinsijoilla. Tai oletko syntynyt vasta sotien jälkeen? Miten 50- ja 
60-lukulainen kokee karjalaisuuden? Kerro siitä!
Facebookissa heitimme kuvahaasteen “löytyykö kodistasi jotain Jääskestä evakkomatkassa 
mukana kulkenutta?” Olemme saaneet mukavasti kuvia, mutta vielä ehtii mukaan. 
Lähetä kuva (voi olla kännykkäkameralla otettu), ja tiedot minkälaista reittiä tavara on 
kulkenut, kelle kuulunut ja yhteystietosi. Kaikki kuvat palautetaan.

Lähetä tekstit ja kuvat 31.3. mennessä kirsi.juura@ctse.fi tai postitse Jääski-seura ry, 
Torikatu 6, 45100 Kouvola.

Duo, trio, soolo vai koko orkesteri?  
Jääski-juurisia lapsia ja nuoria toivotaan esiintyjiksi 
elokuussa vietettäville Jääski-päiville Lappeenrantaan.  
Esitys voi olla laulua, soittoa tai tanssia, ryhmässä tai 
yksin.  
Tervetuloa näyttämään koko karjalaisen ilmaisun voima! 
Yhteydenotot: jaana.vuorio-palmumaa@kouvola.fi

Nuoria esiintyjiksi Jääski-päiville

23.3.  Pääkaupunkiseudun 
jääskeläisten
kevätkokoontuminen
Pääkaupunkiseudun jääskeläisten kevättapaaminen on lauantaina 23.3. klo 13.00 
Karjala-talon Laatokka-salissa. Suunnitellaan kesän tapaamisia ja vaihdetaan kuulu-
misia kahvittelun lomassa. Kuullaan myös seuran tulevista tapahtumista. 
Ennakkoilmoittautumisia ei tarvita. 
Tiedustelut: Tarja Sajomaa 040 755 4161, tarjasajomaa@hotmail.com 
Tapahtumapaikka: Karjalatalo, Laatokka-sali, 2. krs, Käpylänkuja 1, Helsinki  

Tervetuloa ja tapaamisiin! 

HUOM! Jääski-juurisen Antero Toikan Ajan hammas -teos  
nousee ensi kesänä Kouvolan  Asuntomessuille Huom! Jääski-seuraan liittyviltä alle 18-vuotiailta ei peritä liittymis- tai jäsenmaksua.

ja Elomatka Jääskeen



Ethän hävitä vanhoja Jääskeä koskevia kirjoja, tauluja tai lehtiä. 
Karjala- ja Jääski-aiheisia kirjoja sekä Jääskeläinen-lehtiä kysellään jatku-
vasti. Monet ovat loppuunmyytyjä. Ota yhteyttä hallituksen jäseniin, niin 
sovitaan niiden noutamisesta. Kiitos kaikille teille, jotka olette lahjoittaneet 
lehtiä ja kirjoja kuluneen vuoden aikana !

Lähetämme säännöllisesti Jääskeen ja Karjalaan liittyvää uutisia ja tietoa tapahtumista 
sähköpostin välityksellä. Karjalan Liiton uutiskirje julkaistaan noin kerran kuussa. Jääski-
seura välittää Uutiskirjeen omille jäsenilleen heti sen ilmestyttyä.

ILMOITATHAN SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI: jasen.jaaski@gmail.com

Facebookin “Juuret 
Jääskessä” - ryhmässä on jo 

800 jäsentä.

Ryhmään pääsee mukaan 
lähettämällä pyynnön päästä ryh-
män jäseneksi sähköpostitse: 

tarjasajomaa@hotmail.com 
vellamo.vehkakoski@gmail.com 
tai minna@minnaraskinen.com

Vanhoja Jääskeläinen-lehtiä voi nyt lukea netistä!
Jääski-seuran jäsenistön toivomuksesta on 
vanhoja, loppuunmyytyjä Jääskeläinen -lehtiä 
digitoitu netissä luettaviksi e-lehdiksi. 
Ensimmäisinä e-lehtinä julkaistiin 
Jääskeläinen 1986, Jääskeläinen1988, 
Ensolainen 1991 ja Jatkosota 
Jääskeläinen1994.E-lehtiä pääsee lukemaan 
maksutta osoitteessa www.issuu.com, haku-
sanalla Jääski tai jääskeläinen.

www.issuu.com

JÄÄSKELÄISIÄ KERHOJA, 
KOULUPIIREJÄ JA SUKUSEUROJA

Abel Lyyran sukuseura: Liisa Lyyra, Tuusula, puh. 045 
340 9360, liisa.lyyra@markinst.fi
Arposten sukuseura: Eeva Kauttu, Vantaa, 
puh. 050 322 0781, eeva.kauttu@gmail.com. 
Elimäen jääskeläiset: Pekka Sajomaa, Elimäki,  
puh. 0400 884 179 paula.sajomaa@gmail.com
Henttosen sukuseura:  
pj. Mirja Kärkäs-Lainio, Turku
mirja.karkaslainio@gmail.com, puh. 050 60188 
Ilmari Henttonen,  Kouvola
puh. 040 592 0195, ilmari.henttonen@elisanet.fi. 
Imatran seudun jääskeläiset:  
Jari Laukkanen, Imatra,  
puh. 040 579 3040, jaritapani.laukkanen@gmail.com
Korian jääskeläiset: Matti Kurki, 
Koria, puh. 040 5531 208. 
Kuurmanrannan koulupiiriläiset: Eila Lehtinen, Lahti, 
puh. 050 305 4839,eilasa.lehtinen@phnet.fi
Kärkäs-sukuseura:  
Yhteyshenkilö Sari Kärkäs, Karjalohja
sari.karkas@dnainternet.net  puh. 0400 839 184
Piepposen sukuseura: Puheenjohtaja Heikki Piepponen, 
piepponen.heikki@gmail.com 
sihteeri Kirsti Ruutu, Kirsti.Ruutu@student.lut.fi
Pääkaupun kiseudun jääskeläiset: 
Tarja Sajomaa, tarjasajomaa@hotmail.com
Raskisen sukuseura: Minna Raskinen, Kouvola
minna@minnaraskinen.com, puh. 050 500 3584
Satakunnan alueen jääskeläiset:  
Mervi Latvala, Harjavalta
mervilatvala@hotmail.com, puh. 045 634 1478
Sukuseura Kuukka: Heini Kuukka, Kouvola,  
kuuakka@ hotmail.com, puh. 040 542 0512
Raakel Kuukka, Helsinki 
raakel.kuukka@kolumbus.fi 
Sukuseura Penna: Juha Penna, Imatra,  
juha.penna@gmail.com, puh 044 971 9505. 

Lämmin kiitos teille kaikille pääkau-
punkiseudun jääskeläisille ystävineen 
mukanaolosta! 20 vuotta on pitkä aika, 
mutta on ollut kiva tavata ensin yhden 
kerran ja nyt jo muutaman vuoden pari 

kertaa vuodessa teitä kaikkia. 
Siirrän nyt Pääkaupunkiseudun jääskeläisten 
vetovastuun Tarja Sajomaalle, mutta tulen toki 
tapaamisiin jatkossakin mukaan.

Oikein hyvää jatkoa edelleen Tarjan johdolla! 
Eeva Kauttu

UUSI JÄSEN
Liittymislahjana saat 

KUUKAUDEN KARJALA-LEHDET !
       Liittyä voit 
• täyttämällä lomakkeen nettisivuillamme 

www.jaaski.fi, 
• meilaamalla tietosi jasen.jaaski@gmail.com 
• tai soittamalla jäsensihteeri Liisalle puh. puh 

044 023 2777

JÄÄSKI-SEURA RY HALLITUS

Puheenjohtaja
Kirsi Juura
Kouvola
040 591 3339
kirsi.juura@ctse.fi

Varapuheenjohtaja 
Jaana Vuorio-Palmumaa
Kouvola
050 4108043
jaana.vuorio-palmumaa@kouvola.fi

Varapuheenjohtaja 
Jari Laukkanen
Imatra
040-579 3040
jaritapani.laukkanen@gmail.com

Rahastonhoitaja
Erja Kaartinen
Imatra
puh. 0400 757 721
s-posti: erkatin@luukku.com

Sihteeri
Leena Vänskä   
Kouvola
040 8329 040
leena.vanska@kymp.net

Matkat
Riitta Mustonen
Imatra
040 037 9509
riitta.must@gmail.com
info@imatratours.fi

Juha Penna
Imatra
puh. 044 971 9505
juha.penna@gmail.com

Minna Raskinen
Kouvola
puh. 050 500 3584
minna@minnaraskinen.com

Tapio Suojapelto
Imatra 
0400 324 634 
suojapelto@jippii.fi

www.jaaski.fi
Jääski-seuran nettisivut saivat uuden, modernin ilmeen vuoden lopussa.
Ne löytyvät jatkossakin samalla tutulla nimellä www.jaaski.fi
Nyt ne ovat osa Karjalan Liiton sivustoa, jossa on jo monen muunkin karjalaisen pitäjän nettisivut.
• Jäsen-sivulla on jäseneksiliittymislomake
• Palautelomakkeen kautta voit ilmoittaa mm. osoitteenmuutoksen, kysyä ja 
          tehdä toimenpide-ehdotuksia.
• Seuran kotisivuille päivitetään tietoa mm. tapahtumista ja matkoista. 

“



Sari Kärkäs: KOTIKYLÄ JÄÄSKESSÄ -kyläkirja 39€
Jääsken historiaa 1600-luvulta asti. Elämää Kärkkäälän, Patjaalan, Riikolan ja 
Rikkolan kylissä. Mukana: Martti Monnon Sotarintaman vaiheet Jääskessä
Kalle Pakarisen Jääsken kylät vuosisatojen varrella sekä Evakkoon Elimäelle -  

  jälleenrakennuksen aika

Tuula Ulvelin: KUURMANRANTA -kyläkirja 39€ 
Laaja selvitys Kuurmanrannan tiloista ja asukkaista.

YLÄ-VUOKSEN KERTOMAA 20€
Ylä-Vuoksi -lehden uutisia ja mainoksia 1930-40 -luvuilta Ensosta ja 
Jääskestä. Hauska ja nopea aikamatka Enson ja Jääsken elämään.

JÄÄSKELÄINEN 2016 20€
100-sivuinen lehti sisältää kertomuksia ja muisteluita Jääski-
juuristen kirjoittamana. Mukana Jääsken historiaa.a,

Markus Lehtipuu: KARJALA - SUOMALAINEN 
MATKAOPAS 18€

Suosittu matkaopaskirja uusittuna! Karjalan kannas Vaalimaalta Terijoelle, 
Laatokan Karjala Hiitolasta Rajakontuun, Itä-Karjala Aunuksesta Napapiirille, Solovet-

skin saaristo ja palasia Vologdan alueelta. 480 sivua, 80 tarkkaa karttaa. Jokaisen Karjalan matkaajan 
perusopas!

JÄSENMAKSUT 2019

Jääski-seuran ja Karjalan Liiton jäsenyys 38€
Karjalaisten pitäjäseurojen, sukuseurojen ja paikkakuntien 
Karjala-seurojen jäsenet kuuluvat myös  
Karjalan Liittoon. Tästä on tunnuksena Karjala-kortti, joka tulee 
toukokuun jäsenlehden, Karjalan Kunnaat -lehden yhteydessä. 

Jos olet maksanut Karjalan Liiton jäsenmaksun paikallisen Karjala-seuran 
tai Liittoon kuuluvan sukuseuran kautta, niin maksa vain Jääski-seuran 
jäsenmaksu 18€.
Jos et kuulu sukuseuroihin tai paikalliseen Karjala-seuraan, niin maksa 
kokonaisjäsenmaksu 38€.

Jääski-seuran pankkiyhteystiedot  verkkopankissa ovat:
Kymenlaakson Osuuspankki
IBAN: FI24 5750 0120 3591 54
Saajan pankin BIC: OKOYFIHH
Viite: 1009
JOS MAKSAT JÄSENMAKSUN TOISEN PUOLESTA, NIIN LAITA VIES-
TIKENTTÄÄN JÄSENEN NIMI, JOTTA MAKSU KOHDISTUU OIKEAAN 
HENKILÖÖN.

Eräpäivä 31.3.2019  
Pyydämme maksamaan eräpäivään mennessä, jotta vältymme posti-
maksuja nieleviltä ja työllistäviltä maksukehoituksilta.

Ainaisjäsen
Toiminta Jääsken historian ja juurien ylläpitämiseksi tapahtuu 
jäsenmaksujen turvin. Olet liittynyt seuran ainaisjäseneksi vuosia sitten, 
jolloin jäsenmaksusi on käytetty mm. noina vuosina julkaistujen 
Jääskeläinen -lehtien julkaisemiseen.  
Toivomme ainaisjäsenten maksavan vapaaehtoisen tukimaksun 
toiminnan ylläpitämiseksi.   

Ainaisjäsen: tukimaksu Jääski-seuralle 18€  
(tai vapaasti valitsemasi summa)

Ainaisjäsen:  Karjalan Liiton jäsenmaksu 20€

Kiitos 
tuestasi!

Lapsi- tai nuorisojäsen
Alle 18-vuotiailta ei peritä Karjalan liiton tai Jääski-seuran jäsenmaksua. Kun ilmoi-
tat jäsentietolomakkeella lapsen Jääski-seuran jäseneksi, niin välitämme tiedon 
samalla myös Karjalan Liittoon. 

JÄÄSKI-KAUPPA TOIMII 
TAPAHTUMIEN YHTEYDESSÄ
Jääski-kaupan tuotteita on myynnissä Jääski-seuran tilaisuuksissa:
23.3. Pääkaupunkiseudun jääskeläisten tapaaminen, Karjalatalo, Helsinki
18.5. Kevättapaaminen ja -kokous Villa Salmela, Helsinki
13.-15.6. Karjalaiset kesäjuhlat, Hämeenlinna
10.-11.8. Jääski-päivät, Lappeenranta
24.8. Imatra-päivä, Imatra

Tuotteita rajoitetusti myös verkkokaupasta. Tilaukset: kauppa.jaaski@gmail.com
050 500 3584 
Kaikki tuotteet löytyvät kotisivuiltamme: www.jaaski.fi

JÄÄSKEN HOPEASOLKI 120€ + pm.
Arvokas perinnekoru kesän juhliin ja valmistujaislahjaksi.
Hevosenkenkäsoljen malli, joka löytyi Jääsken Järvenkylästä 
1930-luvulla, on noin 1000 vuotta vanha. Alkuperäinen koru on Kansallismuseossa, 
josta Jääski-seuralla on oikeus 
valmistaa hopeisia toisintoja. 
Näyttävä muistokoru on arvolahja pyöreitä vuosia täyttävälle, omaksi arvokoruksi tai 
valmistujais- tai rippilahjaksi. 
Koru valmistetaan käsityönä hopeasta. Tilausaika on muutamia viikkoja. 
Jääsken perinnekorua toimitetaan tilauksesta, kun maksu on seuran tilillä (tilinumero 
viereisellä sivulla). Tilaukset kauppa.jaaski@gmail.com tai puh. 050 500 3584. 

KIRJOJA JA LEHTIÄ MYÖS NOUTAEN
Lehtiä ja kirjoja on saatavana noutaen Imatralta ja Kouvolasta. Soita tai laita sähkö-
postia: riitta.must@gmail.com tai jasen.jaaski@gmail.com

TILAUSTUOTE
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JÄSENETUJA 2019

Villa Salmela Helsingin saaristossa

Alennuksia kseäjuhlalippujen  
hinnoista

-15% HC majoituksista

JÄSENM
AKSU 2019

Jääski-seura ja Karjalan Liitto 38€
Pelkkä Jääski-seura 18€
Ainaisjäsenen Karjalan Liiton jäsenm

aksu 20€
Ainaisjäsenen tukim

aksu Jääski-seuralle 18€
Huom

! Jos m
aksat toisen puolesta, 

niin laita JÄSENEN nim
i viestikenttään

• Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran  
nh. kirjoista -25%

• Alennuksia Viking Linen matkahinnoista
• Alennuksia Scandic-hotellien huonehinnoista
• Neljästi vuodessa ilmestyvän 
        Karjalan Kunnaat -jäsenlehden, 
• Alennuksia kesäjuhlien pääsy-
        lipuista
• Lue tarkemmin www.karjalanliitto.fi

LEIKKAA IRTI

FI24 5750 0120 3591 54

Muita jäsenetuja:


