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Jääski-seuran kevätkokous pidetään historiallisen Anjalan kartanon miljöössä; Ankkapurhan kulttuuri-
puiston alueella Kouvolassa.
Anjalan kartanon alue on ollut merkittävien historiallisten tapahtumien näyttämönä. Vieressä virtaava 
Kymijoki oli 1700-luvulla Venäjän ja Ruotsin rajajoki. Kustaa III ja Katariina Suuri kävivät ankaria tais-
teluja joen kahta puolen. Tunnettuja tapauksia tuossa sodassa oli Anjalan vala ja Värälän rauha.
Nykyisin alueella toimii Nuorisokeskus Anjala ja kulttuuripuisto. Pääsemme nauttimaan lounasta vast-
ikään ravintolaksi remontoidussa kivinavetassa, jossa myös kokoustamme. 
Kokouksen jälkeen lähdemme opastetulle kävelykierrokselle puistoalueelle, jolloin kuulemme Ankka-
purhan historiasta enemmän.
Kahvit nautimme kartanomiljööseen kuuluvassa hurmaavassa Makasiinikahvilassa. Jääski-seura tarjoaa 
kahvit, lounas on omakustanteinen.

Jääski-seura ry sääntömääräinen kevätkokous

KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA
Paikka: Nuorisokeskus Anjala, Ankkapurhan kulttuuripuisto, Ankkapurhantie 6, 
46910 Anjala, Kouvola. 
Aika: 16.5.2020 klo 13.00

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokousvirkailijat
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus  ja toiminnantarkastajien lausunto 
    vuodelta  2019
6. Päätetään tilinpäätöksen  vahvistamisesta  ja vastuuvapauden  myöntämisestä 
    hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Muut asiat 
Mikäli jäsen haluaa asian esityslistalle, on se toimitettava hallitukselle 1 kk ennen kokousta.

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

  OHJELMA
11.00-12.00 Saapuminen Makasiinikahvilan piha-alueelle 
12.00 Lounas Nuorisokeskus Anjalan kivinavetassa (omakustanteinen, 16€)
13.00 Jääski-seuran kevätkokous
Kokouksen jälkeen opastettu kävelykierros Ankkapurhan kulttuuripuistossa, jolloin kuul-
laan kartanon ja alueen historiasta. 
Kahvit Makasiinikahvilassa.
Kävelyretki Ankkapurhan kosken ylittävää patosiltaa pitkin Inkeroisten Tehtaanmäelle, 
jossa tutustutaan Alvar Aallon suunnittelemiin taloihin, Teollisuusmuseoon ja Tehtaan-
mäen viehättävään miljööseen.
 

KEVÄTKOKOUS
ANKKAPURHAN KULTTURIPUISTOSSA

KOUVOLASSA

Aivan kartanoa vastapäätä, Ankkapurhan kosken toisella puolen sijaitse-
vat Stora Enson tehdasalue ja Alvar Aallon suunnittelemat asuinalueet. 
Ylitämme Ankkapurhan kosken Patosiltaa pitkin ja kävelemme Tehtaan-
mäellä tutustuen Aallon tuotantoon.
Kävelymatka Tehtaanmäelle on lyhyt, vain noin puolisen kilometriä, mutta 
jos epäilet voimiasi, niin sinne voi ajaa myös autolla Inkeroisten sillan 
kautta.

 

16.5.  



 
Postilakko rokotti jääskeläisiä ja kirkko on 
vaarassa. Helpolla emme tästä vuodesta 
selviä!
Postin lakko sotki pahasti asioita viime syksynä. Pääministerikin vaihtui, mutta meitä Jääski-
juurisia harmitti erityisesti Jääskeläinen -lehden jääminen viikkokausiksi lakon jalkoihin.
Lehdet painettiin Virossa ja tuotiin rekalla Kouvolaan viime hetkillä ennen lakon alkamista. 
Isosta, lähes tuhannen kappaleen lähetyserästä osa postitettiin kirjekuorissa ja niiden jakelu 
ehti tapahtua ennen lakkoa. Seisomaan jäi erä, jossa oli valmiiksi painetut osoitteet lehden 
takakannessa. 
Jumiutunutta erää ei saatu liikkeelle tavaraterminaalista useista yhteydenotoista huolimatta.
Lopulta viimeisetkin lehdet ehtivät vastaanottajille perille reippaasti ennen joulua, ja moni 
sai lahjalehden tietämättä kuinka monen mutkan kautta se oli kulkenut.
Jäseniä pyydettiin maksamaan lehdestä pieni postimaksu kulujen kattamiseksi. Kiitos kaikille 
tuesta. Tuloja kertyi useita satoja euroa ja se auttoi kovin.
Toinen lehteäkin suurempi huolenaiheemme on Imatrankosken kirkon tilanne.  
Kirkon sulkemista on esitetty Imatran seurakunnan kiinteistöstrategiassa, mutta päätöstä 
sen sulkemisesta tai siirtymisestä muuhun käyttöön ei ole tehty. 
Huoli kirkon säilymisestä nousi esille jälleen vuosikokouksessa viime marraskuussa. Säilyt-
tämisen puolesta perustettiin Pro Imatrankoski -työryhmä, joka toimii hallituksen apuna.
Hallituksen ja työryhmän tavoitteena on nostaa tietoisuuteen Imatrankosken kirkon historia, 
joka vuosikymmenten saatossa ei enää ole välttämättä kaikkien nykyimatralaisten muistissa.
Työryhmä on suunnitellut kirkkoon erityistä Pro Imatrankoski -tapahtumaa. Myös muita 
toimenpiteitä on suunnitelmissa. 
Toivotamme kaikki Jääsken ystävät mukaan yhteisiin ponnistelui-
himme Imatrankosken kirkon säilyttämisen puolesta. Tulkaahan 
paikalle 18.4. ja kaikkiin muihinkin kevään tapahtumiin. Suurim-
pana niistä tietysti Karjalan Liiton 80-juhlavuoden Karjalaiset 
kesäjuhlta.

Sie, mie ja myö yhes!

Terveisin
Kirsi Juura 

Puheenjohtaja 
Jääski-seura ry

Ylisoutuja IV -luentosarja jatkuu Imatralla
 
Imatran kaupunginmuseon järjestämä Ylisoutuja IV -luentosarja, jossa esitellään Jääsken  
historiaa jatkuu Imatran kaupungintalon valtuustosalissa keskiviikkoisin klo 18.
Kevät 2020
26.2. Martti Monto: Jääski sotien myllerryksessä. Jääsken historiaa tutkinut ja aiheesta 
paljon kirjoittanut Martti Monto kertoo sotavaiheista Jääskessä.
11.3. Reijo Miettinen: Ensosta evakkoon. Jääsken evakuointivaiheista ja kahden pojan 
evakkotaipaleesta kertoo imatralainen toimittaja Reijo Miettinen.
25.3. Kirsi Juura: Jääskeläiset hajaantuu ja kokoontuu. Jääskeläisten uudelleen asuttau-
tuminen ja Jääski-seuran muodostuminen uudeksi yhdyssiteeksi.

Jääski-seuran infopiste on paikalla ennen ja jälkeen tilaisuuden. Tervetuloa tapaamaan 
Jääski-juurisia. Myynnissä uusi Jääskeläinen 2020-julkaisu, kirjoja ja muita Jääski-tuottei-
ta.
Vapaa pääsy.
Virastokatu 2, 55120 Imatra, Kaupungintalon valtuustosali, 1. kerros

26.2.  

11.3.  

25.3.  

PÄÄKIRJOITUS TAPAHTUMIA



Sankarihautausmaiden tiedot talteen 

Karjalan Liitto ja Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ovat käynnistäneet yhteisen 
hankkeen luovutetun alueen sankarihautausmaita koskevan tiedon kokoamiseksi. Tavoit-
teena on koota tiedot sähköiseen tietokantaan (www.karjalanhaudat.fi).
Kaikki tiedot tulevat www.karjalanhaudat.fi -sivustolle, jolloin ne palvelevat internetin 
kautta kaikkia alueella kävijöitä.
Tietojen kokoamisen tavoitteena on myös sankarihautausmaita koskevan historia- ja 
kulttuuriperinteen tallentaminen ja sen varmistaminen, että myös tulevat sukupolvet 
muistavat rajojemme ulkopuolelle haudatuiksi jääneet isänmaan puolustajat. Sankari-
hautausmaita on suojeltava tuhoutumisen ohella myös unohtumiselta. 
Tiedot ovat kootusti saatavilla, kun käydään keskusteluja Venäjän federaatio-, alue-, piiri- 
ja paikallistason viranomaisten kanssa sankarihautausmaiden hoitamisesta ja suojelemi-
sesta sekä niiden säilymistä vaarantavalta maankäytöltä ja muulta toiminnalta.
Tietojen kokoaminen on tapahtunut talven 2020 aikana pitäjäyhteisöille suunnatulla 
sähköisellä kyselyllä. Jääski-seuran hallitus on antanut vaaditut tiedot Ensossa sijainneen 
sankarihautausmaan osalta.
Kyselyssä selvitettiin mm. jokaisen sankarihautausmaan perustiedot, sijaintitiedot, 
nykytilanne, kunnossapitotoimet, muistomerkit ja paikalliset sopimukset. Vastaukseen 
liitettiin valokuvia ja karttoja alueelta. 
Tiedot julkaistaan www. karjalanhaudat.fi -sivustolla.
Jääski-seura kartoittaa ja päivittää samassa yhteydessä tietoja myös Jääsken siviilihau-
tausmaiden osalta. Päivitys koskee Enson Vastasmäen, Jääsken kirkkomaan, Punamäen ja 
Tollankankaan hautausmaita.

Vuosikokouksen päätöksiä
Jääski-seuran sääntömääräinen syyskokous pidettiin marraskuussa Kouvolassa. 
Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020. Toimintasuunnitel-
maa voi lukea www.jaaski.fi/seurantoiminta -sivulta. Talousarvion lähetämme jäsenille sähköpos-
titse pyydettäessä (jasen.jaaski@gmail.com)
Syyskokouksessa valittiin hallitukseen uutena jäsenenä lappeenrantalalainen Johanna Ikävalko, 
muista erovuoroisista valittiin uudelle kaudelle 2020-2022 Juha Penna, Riitta Mustonen ja Leena 
Vänskä sekä puheenjohtajana jatkamaan kouvolalainen Kirsi Juura. Heidän yhteystietonsa löyty-
vät tästä jäsenpostista.
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 17.1. valittiin vuoden 2020 varapuheenjohtajiksi Johanna 
Ikävalko ja Jaana Vuorio-Palmumaa. Kirkkotyöryhmän vetäjänä jatkaa Johanna Ikävalko, rahas-
tonhoitajana Erja Kaartinen, matkavastaavana Riitta Mustonen, hautausmaa-asioiden hoitajana 
Tapio Suojapelto, sihteerinä Leena Vänskä ja jäsenasioiden hoitajana Liisa Johansson. 
Jääski-kaupan hoitoon osallistuvat kaikki hallituksen jäsenet pääasiassa tilaisuuksissa, nettisivu-
jen ja jasen.jaaski@gmail.com kautta tulevien tilausten lisäksi tuotteita voi noutaa Imatralta ja 
Kouvolasta.
Jääski-seuran jäsenmaksu päätettiin pitää entisellään (18€), liittymismaksua ei peritä.
Ennen kokousta laskettiin seppele Myllykosken sankarihautausmaan Karjalaan jääneiden 
muistomerkille.

Enson pojat pääsivät näyttämölle
Syyskokouksen iltapäivän kruunasi paikallisen Saviniemen koulun oppilaiden valmistama 
näytelmäesitys Lapsen silmin, joka kuvasi nimensä mukaisesti sodan syttymisen ensivaiheita 
Ensossa ja ensolaisperheen evakkovaiheita Myllykoskella. Lasten esittämä näytelmä oli 
koskettava kuvaus Pauli Villasen Pojat-romaaniin perustuen. Kunniavieraana näytöksessä 
nähtiin Pauli Villasen tytär Liisa perheineen. Hän sai isälleen viemiseksi videotaltioinnin 
esityksestä.
Näytelmän toteutus oli mahdollista Kouvolan kaupungin kulttuuriavustuksen turvin. 
Näytelmähankkeen pontimena oli Karjalan Liiton teemavuosi lapset ja nuoret. 
Näytelmä esitetään myös 18.4. Pro Imatrankosken -kirkko tilaisuudessa.

Hoitosopimus Jääsken ja 
Enson hautausmaista
Jääski-seura on solminut Imatran Lions 
Clubin kanssa hoitosopimuksen, joka käsittää 
Jääsken kirkon hautausmaan, Punamäen 
hautausmaan ja Enson sankarihautausmaan 
hoidon toukokuun ja syyskuun 2020 välisenä 
aikana.
Yhteistyötä on tehty jo usean vuoden ajan. 
Lions Clubin jäsenet hoitavat nurmikonleik-
kuun, raivaavat risukkoja ja pitävät huolta, 
etteivät hautausmaat pääse pusikoitumaan. 
Viime keväänä kirkon hautausmaalle tilattiin 
kuormallinen multaa, jolla peitettiin mont-
tuja. Myös hautakiviä on saatu nostettua 
pystyyn.  
Lions clubin jäsenten ahkerointi on pitänyt 
hautausmaat siistissä kunnossa ja on ilahdut-
tanut hautausmailla kävijöitä jo usean kesän 
ajan. 

Talvisodan päättymispäivänä kynttilöiden sytytys  
Imatrankosken sankarihautausmaalla
Jääski-seura on mukana Imatran seurakunnan tilaisuudessa talvisodan päättymispäivänä 
13.3. Imatralla.
Jääski-seura aloittaa ohjelman sytyttämällä kynttilät Imatrankosken kirkon vieressä si-
jaitsevalla sankarihautausmaalla klo 13.30. Kello 14.00 vuorossa on seppeleen lasku ja 
kuorolaulua. Siitä siirrytään Imatrankosken kirkkoon, jossa on seurakunnan tuottamaa 
ohjelmaa ja kahvitus. 
Kynttilöiden sytytykseen toivotaan runsaasti osallistujia, jotta saadaan yhtaikaa kynttilät 
palamaan. Jos sinulla on Jääsken kansallispuku, niin puethan sen yllesi.



Jääski-seura mukana juhlavuoden 
Karjalaisilla kesäjuhlilla Helsingissä
Karjalan Liiton 80-v. juhlavuoden kesäjuhlia vietetään Helsingissä 12.-14.6.
Jääski-seura on mukana Suku- ja pitäjäyhdistysten näyttelyissä Finlandia-talossa lauantaina ja 
sunnuntaina, sekä sunnuntaina juhlakulkueessa. 

Perjantai 12.6. (Helsinki-päivä)
Ohjelmaa Oodi-kirjastossa (mm. pitäjälehdet esittelyssä)
Ohjelmaa Hakasalmen huvilassa
Pienoisseminaari
Laulaen ympäri Suomen -kiertue käynnistyy, Seurasaari

Lauantai 13.6.
Karjalan Liiton naistoimikunnan piirakkakahvila, Karjalatalo
Piirakkakilpailut, Karjalatalo
Kyykkäkisat, Suomen Kyykkäliitto, Käpylän liikuntapuisto
Karjala Maraton, Pirkkolan urheilupuisto
Pitäjä- ja sukunäyttelyt, -infot, Finlandia-talo
Sukututkijoiden päivystys, Finlandia-talo
Karjalan kielen paja, Finlandia-talo
Kuorokavalkadi, Finlandia-talo
Kansallispukukavalkadi, Finlandia-talo
Avajaiset, Finlandia-talo
Ehtoopalvelus, Uspenskin katedraali
Muistojen ilta, Temppeliaukion kirkko
Viipurin Lauluveikkojen konsertti, Temppeli-
aukion kirkko
80-vuotisjuhlailtamat, Karjalatalo

Sunnuntai 14.6.
Ortodoksinen jumalanpalvelus, Uspenskin 
katedraali
Kunniakäynnit Karjalaan jääneiden vainajien 
ja sankarivainajien muistomerkeillä
Pitäjä- ja sukunäyttelyt, -infot, Finlandia-talo
Sukututkijoiden päivystys, Finlandia-talo
Karjalan kielen paja, Finlandia-talo
Messu, Tuomiokirkko
Kesäjuhlakulkue, Senaatintori
Päiväjuhla, Finlandia-talo
Ohjelma päivittyy www.karjalaisetkesajuhlat.fi

Saapumisohjeet

Finlandia-talolle pääsee kätevästi ju-
nalla. Päärautatieasemalta on vain lyhyt 
kävelymatka. 
Finlandia-talon vieressä sijaitsee 
pysäköintihalli, Aimo Park Finlandia, 
josta on maanalainen kulkuyhteys 
Finlandia-taloon. 
Raitiovaunujen 4 ja 10 pysäkki on Man-
nerheimintiellä, Finlandia-talon edessä 
(Kansallismuseon pysäkki)
Karjala-talo sijaitsee Käpylässä, 
Käpylänkuja 1.
Bussit 65 Rautatientorilta ja 69 Kam-
pista kulkevat Pasilan aseman kautta 
Käpylänkujan viereen. www.moovitapp.fi

Jääski-päivät pidetään tuttuun tapaan elokuun toisena viikonloppuna. 
Lauantaipäivää vietetään mukavan ohjelman merkeissä. Tutustumiskohteina ovat ainakin 
Imatrankosken kirkko ja kirkkopuistossa sijaitseva Jääsken mallin mukainen porttikatos ja 
sankarihautausmaa. Koskinäytös on tällä tietoa kello 18.00.
Lauantai-iltana on mahdollisuus osallistua opastetulle bussimatkalle Jääsken Suomen 
puolelle jääneisiin kyliin. 
Paikka ja tarkka ohjelma julkaistaan alkukesästä.
Sunnuntaina kaikilla halukkailla on tilaisuus lähteä opastetulle päivämatkalle kiertämään 
Jääsken keskeisiä paikkoja ja entistä Ensoa. Lue lisää sivulta 6.
Voit osallistua Jääski-päivien tapahtumiin molempina päivinä tai vain toisena.
Erityisesti toivomme, että saamme mukaan alle 25-vuotiaita tutustumaan Jääskeen ja sen 
kulttuuriin ja perinteisiin.
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 Scandic Valtionhotellista 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-
sumiin. 
Viimeinen ilmoittautumispäivä ryhmäviisumilla matkaaville on 24.6., omalla vii-
sumilla 28.7.
Huom! Matkat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

JÄÄSKI-PÄIVÄT 
IMATRALLA   8.-9.8.  

Huom! Jääski-seuraan liittyviltä alle 18-vuotiailta ei peritä liittymis- tai jäsenmaksua.

ja Elomatka Jääskeen
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PALUU JÄÄSKEN KIRKKOMAALLE 
Auli Talvi 
Jääsken kirkkomaalla järjestettiin 2004 
juhlajumalanpalvelus. Ylen kautta lähe-
tetyn jumalanpalveluksen järjestelyjen 
haasteista ja kommelluksista kertoo 
Jääski-seuran entinen puheenjohtaja 
Auli Talvi.

Imatrankosken kirkon säilyminen kirkkokäytössä on epävarmaa. 
Jääski-seura ry järjestää kirkon säilyttämistä tukevan Pro Imatrankosken kirkko 
-tilaisuuden, jonka tuotto ohjataan kirkon toiminnan tukemiseen.

Imatrankosken kirkko on kiinteä osa Jääsken seurakunnan perintöä ja historiaa.
Jääsken seurakunnan varat testamentattiin pääosin Imatran seurakunnalle. Näillä 
varoilla rakennettiin Imatrankosken kirkko.Tuolloin sodasta pelastetut Jääsken kirkon 
alttaritaulut ja sakraalisen esineistön pääosa sijoitettiin Imatrankosken kirkkoon.

Osoitathan tukesi osallistumalla tilaisuuteen Imatrankosken kirkon 
säilyttämisen puolesta.

Esitysten jälkeen tarjoilut ja haastelut kirkon alasalissaKuvanäyttely Jääskestä

IMATRANKOSKEN 
KIRKKO-
JÄÄSKELÄISTEN 
KOTIPESÄ 
Tapahtumassa tutustutaan 
myös  kirkon alttaritauluihin 
ja 
sakraalisen esineistöön. 

HYVÄNTEKEVÄISYYSTILAISUUS 

MUSIIKKIA JA MUISTELOJA
TUNTEITA, TUNTOJA JA VÄHÄN FAKTAAKIN
Ohjelma 10€. Tuotto käytetään lyhentämättömänä Imatrankosken kirkon hyväksi

LAPSEN SILMIN
Viime syksynä ensi-esityksenä saanut pienoisnäytelmä kuvaa sodan aikaa ja tapahtumia lapsen 
silmin. 
Esitys pohjautuu ensolaissyntyisen Pauli Villasen kirjaan Pojat Enson jatkosodassa 1941-44. 
Näytelmän saapuu Imatrankosken kirkkoon esittämään Kouvolan Saviniemen koulun oppilaiden 
näytelmäryhmä opettajansa johdolla. 

18.4. klo 13.00 
Imatrankosken kirkossa

OHJELMA TÄYDENTYY KEVÄÄN AIKANA. SEURAA www.jaaski.fi -SIVUJA.

Ensolaissyntyisen 
Pauli Villasen 
kirjaan pohjautuva 
näytelmä 
Imatralla



Matkan hinta 
Jääski-seuran jäsen 80€ 
Ei-jäsen 100€
Alle 25 -vuotias; matka ja opastus maksutta 
Ryhmäviisumi 75€/hlö

Hintaan sisältyvät bussimatka Imatra-Jääski-Imatra, lounas sekä kuljettajan ja matkan-
johtaja-tulkin palvelut. 
Kyläkohteisiin neuvotellaan tapauskohtaisesti paikallinen taksi, hinta omakustanteisesti. 
Ilmoita toiveestasi ilmoittautumisen kohdalla oppaalle.

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 rajamuodollisu-
uksista 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 minkälainen 
viisumi sinulla on. Ilmoittautuneille lähetetään vahvistus ja maksutiedot sekä ryhmävii-
sumiin tulijoille viisumilomake  täyttöohjeineen. 

Ryhmäviisumianomukseen tarvitaan passin tiedot ja valokuva. Näistä saat enemmän 
infoa ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumiset tarvitaan viimeistään kolme viikkoa 
ennen matkaa, jotta tarvittavat asiakirjat ehtivät postitse varmasti perille.

Vuosiviisumilla matkustavilla viimeinen ilmoittautumispäivä on kaksi viikkoa ennen mat-
kaa.

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

MATKAT

Alle 25-vuotiaat 
maksutta 
Jääsken 

matkoille!

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. 

HEINÄMATKA 

11.7.
ELOMATKA 

9.8.
TOUKOMATKA 

23.5.
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.

Viime vuonna Jääski-seura tarjosi alle 25-vuotiaille maksuttoman matkan Jääsken 
matkalle. Mukaan lähti monta rohkeaa reettaa ja ripeä, joten jatkamme sitä ensin 
kesän matkoilla.
Mukaan voi hypätä kiertoajelulle Touko-, Heinä- tai Elomatkalla.
Jääski-seura tarjoaa alle 25-vuotiaan matkan. Omakustanteisia ovat ruoka, viisumi-
kustannukset ja mahdolliset liityntäkuljetukset. 
Olemme huomanneet, että monet isovanhemmat tai vanhemmat vievät mielellään 
nuoriansa Jääskeen tutustumaan kotipaikkoihin. Jääski-seurassa halutaan tukea 
tätä ylisukupolvista matkailua.

 

Kuva: Juhani Junna



21.3.  Pääkaupunkiseudun 
jääskeläisten
kevätkokoontuminen

Tervetuloa pääkaupunkiseudun jääskeläisten kevätkahveille lauantaina 21.3. klo 13 
Karjala-talon Sortavala-saliin. 
Haastellaan, kahvitellaan ja vietetään porukalla mukava keväinen iltapäivä. Vapaa-
ehtoinen kahvimaksu. 
Ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon, mutta jos on jotain kysyttävää niin ota yhteyttä 
tarjasajomaa@hotmail.com / 0407554161.
Karjalatalo, Laatokka-sali, 2. krs, Käpylänkuja 1, Helsinki  

Tervetuloa ja tapaamisiin! 

TULEVIA TAPAHTUMIA

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 !

Vanhoja Jääskeläinen-lehtiä voi 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

MUISTATHAN TEHDÄ OSOITTEENMUUTOKSEN,  
KUN MUUTAT!

Jääski-seura järjestää jäsenille ja kaikille Jääskestä kiinnostuneille talkoomat-
kan entisen Jääsken hautausmaille.
Päivämatkalla käydään haravoimassa kirkkopuisto ja mahdollisuuksien 
mukaan myös Punamäen hautausmaalla. 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.
Mukaan voi ottaa omia työvälineitä; harava, oksasakset, hautakivien pesuun suihkupullo ja juuri-
harja.     
Lähtöpaikka määräytyy lähtijöiden mukaan joko Kouvolasta, Lappeenrannasta tai Imatralta. Bussi 
ottaa kyytiin valtatie kuuden varrelta. Paluu illalla samaa reittiä. Pyrimme ylittämään rajan Imatralta 
noin klo 10.00 ja palaamme illansuussa töiden jälkeen.
Ota päivän ajaksi mukaan runsaat eväät. Talkoiden jälkeen syödään Svetogorskissa tai Imatralla. 
Ilmoittautumiset ryhmäviisumiin tulevilla 18.4. mennessä ja omalla vuosiviisumilla matkustaville 
30.4. mennessä info@infotours.fi tai puh. 040 037 9509
Ilmoita samalla, mistä tulet kyytiin. Bussikuljetus on jäsenille maksuton, ei-jäsenet 30€. 

Kirkkomaiden hoito pitää alueet arvoisessaan kunnossa ja ennaltaehkäisee 
ilkivaltaa alueilla. Tervetuloa pitämään huolta kirkkomaistamme keväiseen 
Jääskeen! 

Hautausmaatalkoot Jääskessä

9.5.  

Viisumiasiaa

Jääski-seuran matkoille tarvitaan viisumi ja voimassaoleva passi.
Eri viisumivaihtoehtoja
Ryhmäviisumianomukseen tarvitaan passin tiedot ja valokuva. Näistä saat enemmän 
infoa ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen tarvitaan 3 viikkoa ennen matkaa, 
jotta tarvittavat asiakirjat ehtivät varmasti perille.

Henkilökohtaisen vuosiviisumin saaminen matkatoimistosta kestää jopa 4-6 viikkoa, 
joten tee ajoissa vuosiviisumianomus. Vuosiviisumilla matkustavilla viimeinen ilmoit-
tautumispäivä Jääski-seuran matkoille on kaksi viikkoa ennen matkaa. Vuosiviisumia voi 
hakea matkatoimistoista esim. Matka-Majuri Kouvolassa.

Suomen kansalaiset sekä 52 muun maan kansalaiset voivat hakea ilmaista sähköistä 
viisumia turistimatkaa, liikematkaa ja humanitaarista (kulttuuri, urheilu, tiede, taide ja tut-
kimus) matkaa varten. Sähköinen viisumihakemus täytetään suoraan Venäjän ulkominis-
teriön internet-sivuilla. Sähköisellä viisumilla voi  matkustaa mm. Jääsken alueelle. (katso 
kartta Ylen sivulta). Hakemus on ilmainen ja toimitusajaksi luvataan korkeintaan 4 päivää. 
Lomapäivät ja pyhät eivät vaikuta käsittelyaikaan.Sähköisen viisumin voi hakea aikai-
sintaan 20 päivää ennen matkaa ja e-viisumi astuu voimaan heti sen myöntöhetkestä. 
Viisumianomus täytetään englannin tai venäjän kielellä.
Suomi-Venäjäseuran sivuilla on hyvät ohjeet:
https://suomivenajaseura.fi/viisumit/ilmainen-sahkoinen-viisumi
Jos lähdet Jääski-seuran matkalle sähköisellä viisumilla,  
ilmoita siitä matkaa varatessasi.



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:  
Erja Kaartinen, Imatra,  
0400 757 721, erkatin@luukku.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 045 206 9991. 

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 
Johanna Ikävalko
Lappeenranta
040 707 3896 
johanna.ikavalko@icloud.com 

Hallituksen jäsenet

Erja Kaartinen, rahastonhoitaja
Imatra
0400 757 721
erkatin@luukku.com

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

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

Juha Penna
Imatra
juha.penna@gmail.com
045 206 9991

Tapio Suojapelto
Imatra 
0400 324 634 
suojapelto@jippii.fi

Leena Vänskä, sihteeri  
Kouvola
040 8329 040
leena.vanska@kymp.net

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 sähköpostitse pyyn-
nön päästä ryhmän jäseneksi 

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

UUSI JÄSEN
Liittymislahjana saat 
KUUKAUDEN KARJALA-LEHDET !
       Liittyä voit 
• täyttämällä lomakkeen nettisivuil-

lamme www.jaaski.fi, 
• meilaamalla tietosi  

jasen.jaaski@gmail.com 
• tai soittamalla jäsensihteeri Liisalle 

puh. 044 023 2777

www.jaaski.fi

• Jäsen-sivulla on jäseneksiliittymislomake
• Palautelomakkeen kautta voit ilmoittaa 

mm. osoitteenmuutoksen, kysyä ja 
          tehdä toimenpide-ehdotuksia.
• Seuran kotisivuille päivitetään tietoa mm. 

tapahtumista ja matkoista. 

Jääskeläisen jäsenposti 1/2020
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. 

Villa Salmela Helsingin Jollaksessa on 
Jääski-seuran jäsenten käytössä.
Tarkemmat tiedot:
www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/piiri-ja-
liittoyhdistykset/paakaup.seudun-karjal.yhteisot-paasky-
ry.html



JÄSENMAKSU 2020
Me kaikki Jääski-seuran jäsenet olemme osa karjalaista heimoa, 
jonka yhteinen koossa pitävä yhdistys on Karjalan Liitto.

Tästä on tunnuksena Karjala-kortti, joka tulee toukokuun jäsenleh-
den, Karjalan Kunnaat -lehden yhteydessä. 

Vuoden 2020 jäsenmaksu on 38€

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

Eräpäivä 31.3.2020 
Pyydämme maksamaan eräpäivään mennessä, jotta vältymme 
postimaksuja nieleviltä ja työllistäviltä maksukehoituksilta.

Jääski-seuran ainaisjäsen

Muistathan maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 20€
ylläolevalle tilille. Välitämme maksun Liittoon.
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.  

Jos haluat tukea Jääsken perinteen säilyttämistä jälkipol-
ville niin maksathan Jääski-seuralle tukimaksun toiminnan 
ylläpitämiseksi.  Voit myös liittää jälkeläisesi jäseniksi mak-
sutta. 

Kiitos 
tuestasi!

Lapset ja nuoriso!
Alle 18-vuotiailta ei peritä Karjalan Liiton ja Jääski-seuran jäsen-
maksusta. Kun ilmoitat jäsentietolomakkeella lapsen Jääski-seuran 
jäseneksi, niin välitämme tiedon samalla myös Karjalan Liittoon. 

JÄÄSKELÄINEN 2020 -julkaisu 25€
100-sivuinen lehti sisältää kertomuksia ja muisteluita Jääski-
juuristen kirjoittamana. Mukana Jääsken historiaa.a, 

Sari Kärkäs: KOTIKYLÄ JÄÄSKESSÄ 
-kyläkirja 35€
Jääsken historiaa 1600-luvulta asti. Elämää Kärk-
käälän, Patjaalan, Riikolan ja Rikkolan kylissä. 

JÄÄSKELÄINEN 2016 15€
100-sivuinen lehti sisältää kertomuksia ja muiste-
luita Jääski-juuristen kirjoittamana. Mukana 
Jääsken historiaa.a
,,

JÄÄSKI-KAUPPA TAPAHTUMISSA
Jääski-kaupan tuotteita on myynnissä Jääski-seuran tilaisuuksissa:
26.2. Ylisoutuja-luento, Imatran kaupungintalo
11.3. Ylisoutuja-luento, Imatran kaupungintalo
23.3. Pääkaupunkiseudun jääskeläisten tapaaminen, Karjalatalo, Helsinki
25.3. Ylisoutuja-luento, Imatran kaupungintalo
18.4. Pro Imatrankosken kirkko -hyväntekeväisyystapahtuma, Imatra
16.5. Kevättapaaminen ja -kokous, Anjala, Kouvola
12.-14.6. Karjalaiset kesäjuhlat, Finlandia-talo, Helsinki
8.8. Jääski-päivät,Imatra
23.8. Imatra-päivä, Imatra
Tuotteita rajoitetusti myös verkkokaupasta. Tilaukset: kauppa.jaaski@gmail.com
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. 

KIRJOJA JA LEHTIÄ MYÖS NOUTAEN
Lehtiä ja kirjoja on saatavana noutaen Imatralta ja Kouvolasta. Soita tai laita sähkö-
postia: riitta.must@gmail.com 040 037 9509 tai jaana.vuorio-palmumaa@kouvola.fi 
050 4108043

TILAUSTUOTE

JÄÄSKEN VAAKUNAPINSSI  
15€  
KORVAKORUT 15€
STANDAARI 45 €
JÄÄSKEN ISÄNNÄNVIIRI 85€
Sopii 8-11m. salkoon

Ota kortti mukaan 
kesäjuhlille. Sillä saat 

sisäänpääsyt tilaisuuk-
siin edullisella jäsen-

hinnalla.



LEIKKAA IRTI

JÄSENETUJA 2020

Huomattavat alennukset 
Karjalaisten kesäjuhlien 
pääsylippujen hinnoista

-15% HC majoituksista

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran  
nh. kirjoista -25%

LEIKKAA IRTI

1009

31.3.2020

 
JÄSENM

AKSU 2020
Jääski-seura ja Karjalan Liitto 38€
Ainaisjäsenen Karjalan Liiton jäsenm

aksu 20€
Ainaisjäsenen tukim

aksu Jääski-seuralle 18€
Huom

! Jos m
aksat toisen puolesta, 

niin laita JÄSENEN nim
i viestikenttään

Karjalaiset kesäjuhlat
12.-14.6. Helsinki

Alennuksia Viking Linen  
matkojen hinnoista

Alennuksia Scandic-hotellien 
huonehinnoista

Karjalan Kunnaat 
-jäsenlehti 4 kertaa 
vuodessa 

Lue lisää: 
www.karjalanliitto.fi

FI24 5750 0120 3591 54


