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Jääskeläisiä kerhoja ja sukuseuroja

Abel Lyyran sukuseura: Liisa Lyyra 
puh. 045 340 9360, liisa.lyyra@markinst.fi
Arposten sukuseura: Eeva Kauttu 
puh. 050 322 0781, eeva.kauttu@gmail.com
Elimäen jääskeläiset: Pekka Sajomaa 
puh. 0400 884 179, paula.sajomaa@gmail.com
Henttosen sukuseura:  
pj. Mirja Kärkäs-Lainio 
mirja.karkaslainio@gmail.com, puh. 050 60188 
Ilmari Henttonen,  puh. 040 592 0195 
ilmari.henttonen@elisanet.fi
Ikävalkon sukuseura 
Antti Ikävalko, puh. 0400 817488 
antti.ikavalko@pp2.inet.fi
Hellevi Ikävalko, puh. 050 550 7490 
hellevi.ikavalko@hotmail.com
Imatran seudun jääskeläiset:  
Erja Kaartinen, 0400 757 721 
erkatin@luukku.com
Kuurmanrannan koulupiiriläiset: 
Eila Lehtinen,  puh. 050 305 4839
eilasa.lehtinen@phnet.fi
Kärkäs-sukuseura:  
Sari Kärkäs, puh. 0400 839 184
sari.karkas@dnainternet.net  
Piepposen sukuseura: Heikki Piepponen, 
piepponen.heikki@gmail.com 
Kirsti Ruutu, kirsti.ruutu@student.lut.fi
Pääkaupun kiseudun jääskeläiset: 
Tarja Sajomaa, puh. 040 755 4161 
tarjasajomaa@hotmail.com
Raskisen sukuseura: Minna Raskinen 
minna@minnaraskinen.com, puh. 050 500 3584
Sukuseura Ahvonen ry. Jyrki Ahvonen
ahvonen.jyrki@kolumbus.fi
Sukuseura Kuukka: Heini Kuukka 
kuuakka@ hotmail.com, puh. 040 542 0512 
Raakel Kuukka, raakel.kuukka@kolumbus.fi 
Sukuseura Penna: Juha Penna  
juha.penna@gmail.com, puh. 045 206 9991

Jos sukuseuraanne ei ole mainittu listassa, niin 
ilmoita tiedot jasen.jaaski@gmail.com. Näin   
osaamme ohjata kyselijöitä oikeiden hen-
kilöiden luo.

Jääski-seura ry hallitus  
ja toimihenkilöt 2022

Puheenjohtaja
Kirsi Juura, Kouvola
040 591 3339 juura.kirsi@gmail.com
Varapuheenjohtaja 
Jaana Vuorio-Palmumaa, Kouvola
050 4108043
jvuoriopalmumaa@gmail.com
Varapuheenjohtaja 
Johanna Ikävalko, Lappeenranta
040 707 3896 
johanna.ikavalko@icloud.com 
Hallituksen jäsenet
Erja Kaartinen, rahastonhoitaja
Imatra
0400 757 721 erkatin@gmail.com
Jari Laukkanen, Imatra
040579 3040
jaritapani.laukkanen@gmail.com
Heljä Parkko, Elimäki
050 3757 408
helja.parkko@pp.inet.fi
Hanne Pellinen, Nokia
050 5924875
hanne_pellinen@hotmail.com
Tapio Suojapelto, Imatra 
0400 324 634 suojapelto@jippii.fi
Leena Vänskä, sihteeri, Kouvola
040 8329 040  
leenakaijavanska@gmail.com
Jäsenasioiden hoitaja
Liisa Pekkonen, 044 0232 777
jasen.jaaski@gmail.com
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UUTISIA

Jääsken kirjojen  
tuuletukset päättyivät 
Kotkan kirjastoon

Facesta 
bongattua
Juuret Jääskessä Face-
book-ryhmä

Löytyipä vielä muiden-
kin aarteiden lisäksi 
vintin muovimaton 
alta Ylä-Vuoksea -57 ja 
-58. Kovasti kiinnostaa 
-37 rakennetun talon 
historia aivan rajalla.

---

Kiitos ryhmään pää-
systä. Pessin suku on 
voudintilien mukaan, 
1543 alkaen, asunut 
Järvenkylässä,kantati-
la 1.  ja 2. 1590-luvulla 
Klaus Flemingin jou-
koissa, 1606 Kaarle lX 
myönsi Jääsken knaa-
peille aateluuden, täs-
tä hyvin vähän tietoa 
historian kirjoissa?

----

”Vanhenemine on kui 
vuorel kiipiämistä. 
Hengästyy, mut nä-
köala paranoo.” -Arto 
Savolainen 4.2.2022

---

Kaija, onko kuvan talot 
kirkosta vasemmalle: 
Apusen talo, Sucks-
dorffien apteekki ja 
lottakioski? Näkyykö 
takana vasemmalla 
pappila ja oikealla lei-
pomo?

---

UUTISIA

Jääski-seuran kirjakokoelmaa tuule-
tettiin vuodesta 2020 alkaen. Kirjat   
kiersivät Imatran, Kouvolan, Kuusan-
kosken, Lappeenrannan, Ruokolahden 
ja Joutsenon kirjastoissa. Kirjatuule-
tus päättyi tältä erää Kotkan kirjastoon 
maaliskuussa.  
Tuuletus sai erittäin paljon kiitosta niin 
kirjastojen henkilökunnilta kuin kävi-
jöiltä. Vieraskirjaan nimensä kirjoitti 171 
henkilöä, mutta kirjoihin ja näyttelyyn 
tutustuneiden määrän voidaan arvioi-

TALLENNUS

Karjalaan jääneiden hautausmaiden 
verkkosivustot viittä vaille valmiina

Luovutetun Karjalan hautausmaiden tietojen tallentaminen verkkoympäris-
töön on valmistumassa. Hanketta ovat koordinoineet Karjalan Liitto ja Sota-
veteraanien muiston vaalimisyhdistys ry. Varsinaisen tietojen ja kuvien keruun 
ja tallennustyön verkkoalustalle ovat hoitaneet karjalaiset pitäjäseurat. Jääs-
ki-seuran osalta työtä ovat tehneet Erja Kaartinen ja Leena Vänskä, jotka ovat 
saaneet paljon apua ja aineistoja Kaija Linnahalmeelta.
Sankarihautausmaiden tietoja ja kuvia  sisältävät verkkosivut avautuivat viime 
syksynä. Jääskessä sijaitsi kaksi sankarihautausmaata; toinen Jääsken kirkko-
puistossa ja toinen Enson läheisyydessä.
Kuluneen talven ja kevään ajan pitäjäseuroissa on keskitytty siviilihautausmai-
den tietojen keruuseen. Siviilihautausmaita Jääskessä olivat Punamäki, Tollan-
kangas, kirkkopuisto ja Vastasmäen hautausmaa. Nämä verkkosivut avataan 
kesällä. 

Verkkosivut: https://karjalansankarihautausmaat.fi/

Myös www.jaaski.fi -verkkosivuilla on laajasti aineistoa hautausmaista.

da olevan tuhansissa.
Jääski-seuran kirjat ja lehdet ovat yk-
sittäiskappaleita, mutta tuuletukses-
sa niitä pystyi kuvaamaan ja saamaan  
näin tietoja ja kuva-aineistoja omaan 
käyttöönsä. Monet sukututkimuksen 
ja -kirjojen tekijät hyödynsivätkin tilai-
suutta. 
Kirjakokoelman pysyvä säilytyspaikka 
on Karjala-talolla. Kirjaluettelo löytyy: 
www.jaaski.fi.

KESÄTEATTERIT

Karjala kesäteattereissa 
Kahden koronan rajoittaman kesän jälkeen avautuvat vihdoin 

myös kesäteatterit. Mitä jos tekisit ensi suven lomamatkan 

karjalaisia näytelmiä kiertäen? Lisää karjalaistapahtumia 

löydät sivulta 29.

Suurmusikaali Evakon kyynel esitetään Salossa 12.5. – 
13.5., Järvenpäässä 26.5. ja Paimiossa 14.8., 19.8. ja 20.8.

Musikaali on koskettava tarina karjalaisperheen matkasta Jo-
hanneksesta Varsinais-Suomeen jatkosodan aikana. Erityisen 
näytelmästä tekee se, että tarina kerrotaan lasten ja nuorten 
näkökulmasta.  
Liput: www.lippu.fi/event/evakon-kyynel

Tuntematon sotilas teatteriversiona Jokioisilla 28.5. – 
19.6.

Teatteri Tuntemattoman kunnianhimoinen versio Tuntemat-
tomasta sotilaasta kertoo konekiväärikomppanian tarinan läpi 
jatkosodan eri vaiheiden. Se on kertomus rohkeudesta, uskol-
lisuudesta, yhteenkuuluvuudesta ja rakkaudesta isänmaata 
kohtaan. Oman värinsä näyttämöversioon tuovat karjalaiset, 
joiden vaiheita käydään läpi esityksen Antero Rokan ja hänen 
vaimonsa Lyytin kokemusten kautta. Evakkoon lähtö ja Karja-
lan menettäminen luovat oman tärkeän sävynsä esitykseen.   
Liput: www.teatterituntematon.fi/

Näytelmä Karjalan Evakot Liedossa heinäkuussa

Turun ylioppilasteatteri valmistelee näytelmää Karjalan eva-
koista, joka saa ensi-iltansa Liedon Vanhalinnassa heinäkuun 
alussa. Karjalan evakot (työnimi) on huuto kaltaisillemme, 
jotka haluavat oppia ymmärtämään juuriaan ja kuolevaa 
perintöään. Esitys sijoittuu jatkosodan viimeisiin hetkiin, jossa 
on kuljettava pakoon pommien tieltä ja yritettävä löytää koti 
sieltä, missä sitä ei haluttu tarjota. Esityksessä tutkitaan 
millaista on luovuttaa koti vieraille, millaista on tulla vie-
raan kotiin ja mikä lopulta on koti. Millaista kipua kannamme 
veressämme, mitä kotirantojen kaipuu todella tarkoitti? Lisä-
tiedot http://turunylioppilasteatteri.fi
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KOKEILUNA ALKANEISTA VERKKOTAPAAMISISTA TULI  
HUIPPUSUOSITTUJA. TIETOMÄÄRÄ JA TARINAT OLIVAT 

ELÄMYS OSALLISTUJILLE. 

TEKSTI JA KUVAT KIRSI JUURA 

Koronapandemian aiheuttamat 
rajoitukset eivät lannistaneet Jääski-
juurisia, vaan päinvastoin. Kuluneen 
talven aikana toteutettiin 12 verkkota-
paamista Teams-kokoussovelluksen 
kautta. Kylätapaamisiin kokoonnuttiin 
tiistai-iltaisin marras-joulukuussa ja 
tammi-maaliskuussa. Kussakin illassa 
kuljettiin yhden-kolmen Jääsken kylän 
kujasilla.

SEURAN TOIMINTA

ja merkittävimpiä tapahtumia. Ky-
lien  asukkaisiin tutustuttiin vetäjän 
ja asukkaiden jälkeläisten toimesta ja 
siitäpä herkesikin aina vilkas puheen-
sorina, kun illan osallistujat kertoilivat 
omista suvuistaan ja asuinsijoistaan. 
Ja pianhan siitä aina joku toinen jo 
tunnisti naapurin tai tutun sukulaisni-
men ja haastelu lensi aivan hetkessä 
kauas vuosikymmenten ja jopa vuosi-
satojen taakse. 

Iltojen valmistelu tehtiin 
yhteistyössä hallituksen jäsenten 
kesken. Kalle Pakarinen toimitti 
puolestaan vanhoja kuvia kustakin 
kylästä Imatran kuva-arkistosta. 

Erittäin arvokasta tietoa saatiin 
iäkkäiltä, jopa Jääskessä syntyneiltä 
Kauko Akkaselta, Aino Toikalta, 
Eeva Kautulta, Hellevi Niemiöltä 
ja Pertti Markkaselta. Isot aplodit 
tiedoista myös Martti Monnolle ja 
Reijo Miettiselle sekä muille heidän 
kaltaisilleen Jääsken syväosaajille.

Kylätapaamisten tapahtumasarjasta 
tehtiin palautekysely osallistuneille. 
Vastaajia oli 63 henkilöä. 

Kyselystä selvisi, että osallistujista 
yli puolet oli 60-80-vuotiaita. Tek-
niikka ei ollut esteenä myöskään yli 
80-vuotiaille, sillä viidennes kuului 
tähän ikäryhmään. Samoin viidennes 
osallistujista oli 40-60-vuotiaita.

Osallistujista kolmannes oli pääkau-
punkiseudulta, 22 % Kymenlaaksosta 
ja 19 % Etelä-Karjalasta. Jääski-seuran 
jäsenistön jakautumista ympäri maata 
kuvaa hyvin, että lähes kolmasosa 
osallistujista oli muualta kuin edellä 
mainituilta alueilta.

Saadun palautteen perusteella    

Kylätapaamisten sarjan aloitti Kärk-
käälän, Patjaalan, Riikolan ja Rik-
kolan kylätapaaminen 1.11.2021. Siiran 
suvun jäsen Pirjo Asikainen kertoi 
isoisästään Matti Siirasta, joka lähti 
Patjaalasta Amerikkaan. Matin tarinan 
innoittamana pohdittiin, mikä ajoi 
Jääsken miehiä 1900-luvun alussa 
Amerikkaan? Tunnistettiin ainakin 
Puujalkalasta, Kärkkäälästä ja Patjaal-

asta lähteneitä miehiä. Keskustelu 
aiheesta jatkui Facebookin Juuret 
Jääskessä -ryhmässä ja huipentuu nyt 
tähän Jäsenpostiin, johon olemme 
iloksemme saaneet kahden jäse-
nemme kertomukset Jääski-juuristen 
esivanhempiensa matkoista Kanadaan 
ja Brasilian Penedoon.

Tietoa ja tarinoita kuultiin, kart-
toja tutkittiin ja kuvia katseltiin myös 
kyläilloissa, joiden aikana kuljettiin 
Käriniemen kujasilla, Ensossa, Pu-
namäki - Hämälälä -tienvartta, Ahvo-
lassa, Oravalassa, Kuurmanpohjassa, 
Penttilässä, Kemppilässä, Myllölässä ja 
Lokkarilassa. Maaliskuussa tutustuttiin 
Jääsken Suomen puolelle jääneisiin 
kyliin Näträmälään, Hallikkalaan, 
Kiurulaan, Salo-Issakkaan, Kontuun, 
Teppanalaan ja Kyyrölään. Vuoksen 
rannoilta siirryttiin Jääsken pohjois-
osiin Laitilaan, Laukkalaan, Jakova-
laan, Hirslammelle ja Salosiiraan. 
Varpaita lioteltiin kuvainnollisesti 
Jääski-järvessä Järvenkylän illassa, 
piipahdettiin Lottolassa ja lopuksi 
palattiin takaisin rajan läheisyyteen 
Jakolaan ja Räikkölään.

Marraskuun ensimmäisissä kyläta-
paamisissa oli läsnä lähinnä kylien 
asukkaiden jälkeläisiä. Sitten tieto 
kyläiltojen mukavasta tunnelmasta ja 
mahdollisuudesta tutustua Jääsken 
eri kyliin levisi kuin kulovalkea talven 
edetessä, ja lopulta melkein puolet 
kertoi osallistuneensa useaan iltaan. 
Kyliin tutustui noin 30-40 henkilöä per 
ilta. 

Vetäjinä toimivat Jääski-seuran 
hallituksen jäsenet, joiden valmiste-
lemien powerpoint-esitysten avulla 
käytiin läpi kylien sijaintia, historiaa 

Kylätapaamisista tuli
talven tiistai-iltojen ilo



8 9

osallistujat olivat erittäin tyytyväisiä 
iltojen antiin. Eniten arvostettiin sitä, 
että kyläilloista saatiin yleistä historia-
tietoa kylistä, kuten kouluista, opetta-
jista, elinkeinoista ja asukkaista.       

70 % piti tärkeänä, että esille tuli 
koko pitäjää koskevaa historiatietoa. 
Tilaisuudet kartuttivat myös sukutie- 
toa; neljännes vastaajista kertoi 
saaneensa vastauksia kysymyksiinsä 
muilta kylien asukkaita tuntevilta hen-
kilöiltä ja löysi kuvista sukulaisiaan. 
Imatran kuva-arkiston ja osallistujien 
omat vanhat kuvat ja kartat selven-
sivät kylien maantieteellistä tilannetta 
ja tilojen sijaintia. Peräti 83 % mainitsi, 
miten mukavaa oli vain kuunnella 
muistoja ja tarinoita.

Eniten osallistujia oli kuuntelemassa 
Enso-kirjankin kirjoittanutta Reijo 
Miettistä Enson kyläillassa maalis-
kuussa. Runsaasti osallistujia oli 
myös Järvenkylän, Ahvolan ja Lotto-
lan tapaamisissa, samoin kuin Heljä 
Parkon ja Reijo Miettisen vetämässä 
Laitilan, Laukkalan ja Jakovalan kyläil-
lassa. Myös Suomen puolelle jäänei-
den Jääsken kylien historia kiinnosti 
laajaa kuulijajoukkoa Erja Kaartisen 
vetämässä illassa. Kuurmanpohjasta 
saatiin hyvin tietoa Ahvosen suvun 
miesten ja Suojapellon Tapion sekä 
Leena Vänskän toimesta, samoin 
lähikylistä Penttilästä ja Kemppilästä.

Myös hallituksen jäsenet olivat 
tyytyväisiä, että tapahtumasarjan to-
teutukseen ryhdyttiin, vaikka esitysai-
neiston valmistelu olikin aikaavievää. 
Näin iltoja kuvailee varapuheenjohtaja 
Jaana Vuorio-Palmumaa:

”Sain mieluisan tehtävän viime mar-
raskuussa toimia Käriniemen, Niemen, Hai-

kolan, Littulan ja Vetelälän kylien kyläillan 
vetäjänä. Olin aikamatkalla myös Lottolan ja 
Järvenkylien kyläiltojen vetäjänä. 

Monen muunkin kyläillan kuuntelijana 
huomasin ilokseni, miten kyläillat kiinnosti-
vat monia ja miten moni löysi lisää sukulai-
sia ja tuttuja.

Kyläiltoihin valmistautuessa tuli kahlat-
tua Jääsken kirjallisuutta läpi ja huoma-
sin, miten kirjoitettu sana monen enti-
sen sukulaiseni kohdalla viittaa Jääskeen 
vuosisatojen taakse. Omalta osaltaan minua 
innostivat serkkujeni Sari Laitisen ja Hannele 
Saarion antamat sukututkimusmateriaalit. 
Kyläiltojen tarinat voimaannuttivat myös 
oman sukuni tarinaa, Jaana kertoo.

80 % osallistujista toivoi, että ky-
lätapaamisia jatketaan ensi syksynä.

Kylätapaamisten aineistoihin voi 
tutustua Jääski-seuran nettisivuilla: 
www.jaaski.fi/seuran toiminta/ ky-
lätapaamiset.

Osallistujien kommentteja 

”Ol tosi mielenkiintost saaha tietoo isoisän syn-
tymäkyläst ja kotipaikast. Miul olikii jo jottai suvun 
tutkittuu tietoo papan suvun kotikylästä.”

“Minulle muutoin vieras kylä, mutta tuli 
mielenkiintoista tietoa ko. kylästä. Olen 
1990-luvulla käynyt ja yöpynyt täällä isän 
kotikylällä käydessämme.”

Useita kylätapaamisia on ehdotettu uudel-
leen. Tarinoita jäi syksyn tapaamisiin.

“Kylätapaamiset ovat jatkos-
sakin erittäin hyvä tapa kokoon-
tua. Aina tulee uutta tietoa. Näinä 
aikoina kun ei voi matkata, niin 
tapaamiset ovat nyt kyläta-
paamisten kera merkittäviä. 
Jatkossakin tulen osallistumaan.”

“Hyvältä vaikutti, ja mukavaa että 
kysymyksiä esitettiin ja niistä muodostui 
keskustelua.”

“Kuurmanpohja-ilta vastasi oikein hyvin 
odotuksiani.  Jos löytyy energiaa niin iltoja 
voisi olla kaksi vuodessa. “

 “Nyt kun ”perustietoja” kerrot-
tiin seuraavassa mennään varmaan 
eteenpäin, ehkä joihinkin pienempiin 
kokonaisuuksiin.”

“Teams-kylätapaamiset ovat 
loistavia varsinkin tähän aikaan, 
kun ei ole mahdollisuutta vierailla 
pakkoluovutetussa Karjalassa.”

“Luin kirjan Menetetty - Pelastettu.  Sain sen luettua 
alkuyöstä torstaina 24.2.2022.  Aamulla, kun avasin 
radion, tuli shokkiuutinen naapurin aloittamasta 
sodasta.  Kirja siis olikin niin ajankohtainen.  Upea!”

“Ennakkoon pyydetyt kuvat ja niiden esit-
telyt, kyläläisten muistot ja jälkeläisten perimä-
tieto ja kysymykset olivat mielenkiintoisia.”

“Lämmin kiitos hienoista kyläta-
paamisista.  Käyn katsomassa niitä 
seuramme sivuilta, kohan jouvan!!!”

“Hienoa tehdä matkoja ilman mat-
kustamista.  Monet meistä on liikuntara-
joitteisia. Hienoa on myös, että kuvia ja 
tietoja voi myös katsella jälkeenpäin ja 
kerrata juttuja.  Varsinkin me, joille Jääski 
ei ole ollut kotipaikkana, on matkassa 
pysyminen joskus vaikeaa.”

“Olen vuosia kysellyt isäni 
perheen asuinpaikasta Ensossa ja 
kuinka ollakkaan, löysin sen, kun 
löysin Ensolaisen Jääskeläisen , 
olikohan se vuodelta 1991.  Upeeta, 
että ihmiset tekevät suuria kult- 
tuuritekoja kirjoittamalla, ker-
tomalla ja jakamalla valokuvia.  
Mitä olisi elämä ilman valokuvia?!“

“Rauhaa ja rakkautta ja isot kiitokset!”

“Jos saisi kertauksena Järvenkylän!”
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HISTORIA

Jääskestä lähtöisin oleva 
kastemekko kiertää suvussa

TEKSTI ERJA KAARTINEN KUVAT ERJA KAARTISEN ALBUMI

IKÄVALKO-SUVUN KASTEMEKOSSA ON KASTETTU LAP-
SIA JO JÄÄSKESSÄ. ENSIMMÄINEN SIINÄ KASTETTU LAPSI 

OLI URPO IKÄVALKO TAMMIKUUSSA 1944.

Vanhempani, Impi o.s. 
Ikävalko ja Yrjö Jurva, 
lähtivät joulukuun 23. 
päivänä 1943 hevoskyy-
dillä Näträmälästä hake-

maan äidin kälyä, Vieno Ikävalkoa 
ja tämän vastasyntynyttä poikalasta 
Enson sairaalasta kotiin. Lapsen isä, 
Väinö Ikävalko, oli rintamalla eikä 
päässyt itse hakemaan esikoistaan. 
Isäni oli saanut loman rintamalta. 

Samalla reissulla vanhempani 
kävivät kihlaostoksilla V. Piilin 
kultasepänliikkeessä, joka oli sairaalan 
lähellä Jääsken tien varrella.

Äitini oli taitava ompelija, hän oli 
töissä muun muassa Jokisen ompe-
limossa Ensossa. Hän päätti ommella 
uuden kastemekon veljensä esikoi-
selle ja sai hankittua kaunista, valkois-
ta, hyvin laskeutuvaa puserokangasta. 
Kaavat hän piirsi itse. 

Etuosan aaltoileva kaarrokeleikkaus 
toistuu helmassa. Ohut pitsi koristaa 
pääntietä, hihansuita, helmaa sekä 
etuosan leikkausta. Mekko on takaa 
auki ja kiinnittimenä on kaksi nep-
paria, jotka ovat edelleen alkuperäiset. 
Kiinteitä koristenauhoja mekossa ei 
ole.

Vastasyntynyt poika oli Urpo Henrik 
Juhani Ikävalko, joka kastettiin tam-
mikuussa 1944 ja vanhemmistani tuli 
lapsen kummeja. 

Sotien jälkeen sukuun syntyi paljon 
lapsia, joten kastemekko oli ahkerasti 
käytössä ja kastemekon käyttämisestä 
muovautui perinne.  Minut, sisareni, 
serkkujani sekä useat lapsemme ja 
lastenlapsemme on kastettu tässä 
kastemekossa. 

Urpo ja hänelle om-
meltu kaste- 
mekko, molemmilla 
ikää jo 78 vuotta.

Imatran seurakunnan kirkkoherra Alpo 
Mustonen kastaa Erja Kirsti Helena Jurvan 
suvun kastemekossa.
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Viimeisin perintökastemekossa 
kastettu lapsi on Impi-äitini lapsen-
lapsenlapsi. Nilo-poika sai nimen 
tammikuussa 2022 Ruotsissa Påry-
dissä, samassa kastemekossa kuin 
hänen Oscar-isänsä sekä Sirpa-
mummonsa on kastettu. Sen jälkeen 
kastemekko palautui Jokelaan Urpolle 
säilytykseen odottamaan seuraavaa 
kastettavaa lasta. 

Tähän mennessä kastemekko on 
ollut 32:n kastettavan yllä. Heistä 
26 lasta on ollut sukujuuriltaan 
Ikävalkoja. Loput lapsista ovat olleet 
Vienon suvun tai kylän lapsia. Mieltä 
lämmittää huomata, kuinka nuorem-
mat sukupolvet arvostavat ja vaalivat 
suvussa kulkevaa perinnettä ja pitävät 
kunnia-asiana saada kastaa lapsensa 
samassa kastemekossa kuin missä 
heidät itsensä ja heidän vanhempansa 

on kastettu. Näin Jääski-juurisuus 
siirtyy kastemekon välityksellä uusille 
Jääski-sukupolville. 

Kastemekon mukana kulkee lista 
kastetuista lapsista ja sitä täyden-
netään aina ristiäisten jälkeen.

Edelleen 78 vuotta mekon valmis-
tumisen jälkeen voimme ihailla tätä 
hyvin säilynyttä kastepukua. Toivot-
tavasti mekko säilyy ehjänä ja käyt-
tökelpoisena vielä pitkään tulevillekin 
sukupolville.

Jutun kirjoittaja Erja Kaartinen, 
o.s. Jurva, on 15. mekossa kastettu 
lapsi.

Iida Katriina Hautamaan kastejuhlaa  
vietettiin vuonna 1998.

Johanna ja Edith Kaartinen  
kastetilaisuudessa 2017.

Jääsken Lottolasta kotoisin olevalle 
Eeva-Riitta Kautulle o.s. Arponen on 
myönnetty Karjalan Liiton kultainen 
ansiomerkki Jääski-seura ry:n ano-
muksesta. Ansiomerkki luovutetaan 
Eeva-Riitalle liittovaltuuston kokouk-
sen yhteydessä 23.4.2022.

Eeva-Riitta liittyi Jääski-seuraan 
vuonna 1987. Samana vuonna hän 
aloitti Lempäälän Karjalaisissa, ja ak-
tiivisena karjalaisena huomasi pian 
olevansa myös hallituksessa.

Jääski-seuran toiminnassa Eeva-Riit-
ta on ollut aktiivisesti mukana mm.  
Jääski-päivien järjestelytoimikunnas-
sa. Vuonna 1989 hän oli perustamas-
sa Jääsken Lottolan kylän perinnet-
tä vaalivaa kyläkerhoa ja seuraavana 
vuonna Jääsken kirkkomaan hoito-
kuntaa. Monet tuntevat Eeva-Riitan  
Jääski-seuran alueellisen kerhon, 
Pääkaupunkiseudun jääskeläisten, 
perustajana. Vuoteen 2018 asti hän oli 
kerhon kokoonkutsuja ja vetäjä, kaik-
kiaan 20 vuotta. 

Aktiivisen seura- ja aluetoiminnan li-
säksi Eeva-Riitan sydän sykkii suku-
toiminnalle. Hän oli perustamassa 
Jääsken Arposten sukuseuraa, toimi 
sen ensimmäisenä puheenjohtajana 
ja on nyt kunniajäsen. 

Vuodesta 1991 asti ilmestynyt Arpos-
tia-sukulehti sai Eeva-Riitasta aktiivi-
sen kirjoittajan ja ideoijan. Laskujensa 
mukaan hän on kirjoittanut ilmesty-
neisiin lehtiin noin 80 artikkelia.

Erityisen merkittävää Eeva-Riitta Kau-
tun toiminnassa karjalaisen kulttuurin 
tallentajana on ollut hänen vuosikym-
menien ajan jatkunut julkaisutoimin-
tansa. Hän on kerännyt perinnetietoa 
Jääsken kylistä ja suvuista, koonnut 
lukuisia kirjoja ja erilaisia julkaisuja 
sekä kirjoittanut tarinoita ja muistel-
mia Jääskeläinen-julkaisuihin.

Eeva-Riitta on ottanut osaa myös mo-
niin karjalaisen perinteen keruu- ja 
kirjoituskilpailuihin ja Museoviraston 
kansantieteen kyselyihin. Kansanruno-
usarkiston kokoelmien kartuttamises-
ta hän sai ”Elias Lönnrot -monitietäjä” 
-palkinnon 1999.

Kultainen ansiomerkki myönnetään eri-
tyisen ansiokkaan paikallisen ja piiritason 
toiminnan lisäksi pääasiassa valtakunnalli-
sessa järjestötyössä ansioituneille. Lisäksi 
se voidaan myöntää erityisistä ansioista 
henkilöille, jotka ovat valtakunnan tasolla 
toimineet karjalaisen kulttuurin ja siirto-
väen hyväksi. (lähde: Karjalan Liitto)

Eeva-Riitta Kautulle 
Karjalan Liiton kultainen ansiomerkki

JÄSENET
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HELJÄ PARKKO o.s KEPPO

Heljä on Jääski-seuran hallituksen 
jäsen ja sihteeri 2022 alkaen.

Äiti: Aino Keppo  o.s. Miettinen (1929-
2008) Jääski, Jakovala
Isoäiti: Serafia Miettinen o.s. Pokkinen 
(1891-1976), Jääski, Oravala
Isoisä: Antti Miettinen (1878-1942), Jääski 
Jakovala

Isä: Aarne Keppo (1929-2017), Valkeala, 
Rämälä
Isoäiti: Edla Moilanen o.s. Korja (1890-
1955), Valkeala, Inkerilä
Isoisä: Eljas Keppo (1885-1942), Valkeala, 
Rasi

Juho, Antti ja Matti Miettisen tila sijaitsi 
Jakovalassa ja oli nimeltään Pulli.

NUORI JUHANA POKKINEN LÄHTI VUONNA 1913 JÄÄSKEN 
ORAVALASTA KANADAN TORONTOON.  
KOTIVÄELLE LÄHETTÄMISSÄÄN KIRJEISSÄ JUHO  
KERTOO ELÄMÄSTÄÄN TORONTOSSA, FORD CITYSSÄ JA 
NEW YORKISSA. 

TEKSTI HELJÄ PARKKO KUVAT HELJÄ PARKON KOTIALBUMI

Juho Pokkisen kirjeitä Oravalaan, Jakovalaan ja Iitin Saarasille

Oravalasta lännen maille

TARINOITA JÄÄSKESTÄ 

Heinäkuussa 1913 mum-
moni Serafia Miet-
tisen veli Juhana 
(Juho) Pokkinen karisti 
Oravalan tomut ja-

loistaan ja suuntasi matkansa Hangon 
satamasta lähteneellä Titania-laivalla 
ensin Lontooseen ja sieltä edelleen 
Kanadan Torontoon.  Hän oli tuolloin 
20-vuotias. 

Juho, hänen äitinsä Eeva Pokkinen 
ja siskonsa Serafia olivat Oravalan 
kylän viimeiset Pokkiset. Perheen isä 
Tahvo Pokkinen oli kuollut vuonna 
1909. Serafia oli tuolloin jo lähtenyt 
Lottolaan palvelijaksi serkkunsa 
Martti Kekin taloon ja muutti sieltä 
vuonna 1914 miniäksi Jakovalan Miet-
tisen perheeseen Antti Miettisen 
vaimoksi. Perheen tytär Aino, minun 
äitini, syntyi vuonna 1929.

Juho Pokkinen asui Torontossa 12 
vuotta ja vuonna 1925 hän muutti New 
Yorkiin.  Vuosien saatossa nimi muut-
tui Juho Pokkisesta John Palmiksi. 
Elämäntyönsä hän teki rakennuksilla 
ja metsätöissä. Juho perusti perheen 
1920-luvun alkupuolella, mutta me- 
netti vaimonsa tapaturmaisesti ja 
myös hänen pieni poikansa menehtyi 
pian tämän jälkeen. 

Elämä ei ollut aina helppoa, mutta 
myönteisellä asenteellaan hän selvisi 
eteenpäin. Suomeen hän ei palannut 
milloinkaan, ei edes käymään täällä.  
Lähettämissään kirjeissä äidilleen, sis-
kolleen ja siskontytölleen Juho kertoo 
elämästään Torontossa, Ford Cityssä 
ja New Yorkissa. Viimeinen säilynyt 
kirje on vuodelta 1946. 

Kirjeet seuraavilla sivuilla.
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Kirje äidille Oravalaan

Toronto Ontario 8.11.1923
Mamma hyvä
Tervehdys täältä meren takaa. 

Piirrän teille taas muutaman rivin, 
kun tässä on aikaa, vaikka se on 
kyllä turha vaiva sinne Suomeen 
kirjoittaa, kun ne eivät kumminkaan 
näytä menevän sinne. En tiedä, 
mihin mahtavat joutua, mutta kyllä 
ne harvoin perille menevät.

Joku ehkä voi luulla, että jos 
niissä on rahaa, kun se on tullut 
ulkomailta ja uteliaisuuttaan avaa 
auki ja heittää menemään. Sitä 
minä olen kuullut postinkantajien 
muuallakin harjoittavan. Siinä se 
juuri on. Jos kaikilla ihmisillä olisi 
rehellinen luonto, niin ei vääryyttä 
maailmassa olisi ollenkaan.

No niin. Minä voin erittäin hyvin 
ja samaa toivon teille ja koko talon 
väelle. Minä olen kovin surullinen, 
kun minä olen aina luvannut tulla 
käymään Suomessa ei ole tullut 
koskaan lähdettyä. Ehkä kai ajat-
telette, että minä olen jo unohtanut 
teidät, mutta kyllä minä vielä teidät 
muistan. 

No niin. Minä lähetän teille tämän 1000 markan pankkivekselin, että saatte vähän joulu-
rahaa. Tällä saatte nostaa 1000 markkaa Kansallis-Osake-Pankista Wiipurissa. Sitten, kun 
olette saaneet rahat, niin kirjoittakaa minulle, että saan tietää, ettei ole hukkaan joutunut. 

Joulu taas lähenee. Ilma alkaa käydä viileäksi. Tämä on jo 11. joulu tällä mantereella, ei 
tiedä vaikka joulun jälkeen tulisi käytyä Suomessa, kuinka tässä parhaaksi näkee. Ihmisen 
on vaikea määritellä elämäänsä eteenpäin. Terveisiä kaikille talon asukkaille ja voikaa 
parhaiten, toivoo

John Pokkinen, 46 Widmer. St. Toronto, Ont. Canada

Kirje Serafia-siskolle 
Jakovalaan

New York 25.7.1932
Haloo Sisko ja lanko 
Piirrän taas pari sanaa 

täältä lännen mailta, kun 
tässä on tätä joutilasta aikaa. 
Tänne ei kuulu mitään hir-
veitä, vanha rauha vaan, mut-
ta tavat ovat paljon entisestä 
muuttuneet. Täällä oli nimit-
täin ennen tapana tehdä työtä, 
mutta nyt se tapa on jätetty 
muistojen joukkoon, Amerikka 
on siis täydellisesti valmis. 
Työtä ei saa juuri ostamal-
lakaan, ei edes ruokapalkalla. 
Amerikan kultalasta on tullut 
kurjuuden kehto. En usko, 
että missään maailmassa 
näkee niin kurjia ihmisrauk-
koja kuin näkee maailman 
mahtavimman kaupungin New 
Yorkin kaduilla. Tuhansia 
perheitä on häädetty kaduille, 
kun eivät ole voineet maksaa 
vuokraa. Ihmisraukat nukku-
vat puolialastomina katukäytävillä 
ja puistoissa. Sellaista on elämä 
täällä rikkaassa Amerikassa, mitä lienee sitten köyhemmissä maissa, sitä en tiedä.

Minä sain olla jouluun saakka työssä ja olen pärjännyt pikkuhiljaa ja olen vähän tove-
reitakin avustanut. Saa nähdä vieläkö tässä maassa tarvitsee käsiään liata. Täällä on ollut 
kaunis kesä. Tahtoo olla joskus vähän liian kuuma. Minä olen käynyt joka päivä uimassa 
ja ottanut auringonkylpyjä. Et varmaan tuntisi minua, olen niin musta kuin n….i. Nyt kai 
lopetan.  Siis terve sitte ja voikaa parhaiten, toivoo John P. Sano pikku-Ainolle paljon 
terveisiä ja kaikille yhteisesti. Osoite on 15 West 126 st. New York, U.S.A.

Amerikan eno Juho Pokkinen
Juho, Eeva ja Serafia Pokkinen
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Kirje Ainolle Iitin Kausalaan

New York 5.12.1946
Haloo Aino
Terveisiä New Yorkista ja tuhansittain kiitoksia kirjeestäsi. Olipa hauska, että vihdoinkin 

sain tietää, että olette vielä elävien joukossa yhtä lukuun ottamatta. Olen minä kirjoittanut 
sinne vanhalla osoitteella kaksi kirjettä elokuussa ensimmäisen ja toisen joulun aikaan, 
mutta mitään ei ole kuulunut, eivät edes lähettäneet kirjettä takaisin. En voinut kuvitel-
lakaan, että te jouduitte muuttamaan sieltä pois. Nyt vasta minulle selvisi, missä nykyinen 
raja kulkee. Ajattelin, että mihinkä lie siskoparka ja pikkuinen Aino-ressu joutuneet, mutta 
kuvasta päätellen ei se Aino enää mikään pikkuinen resukka olekaan. On koko paljon muut-
tunut sen jälkeen kun ensimmäisen kuvan sain viisitoista vuotta takaperin. Kiitoksia vaan. 

Olen oikein iloinen siitä, kun sain kuulla, että pärjäätte siellä kohtalaisen hyvin olo-
suhteisiin verrattuna.  Minä lähetin teille pienen paketin maaliskuussa sinulle ja Uoleville, 
Anttoonin osoitteella molemmat. Näyttää siltä, että paketti ja kirje ovat kadonneet. Siinä 
oli sinulle ja mammalle villapusero, karamelliä, rusinoita, ompelulankaa, neuloja ja vielä 
lankaa monen eri väristä, kahvia, saippuaa ym. Anttoonin paketti oli samanlainen, mutta 
siinä oli Uoleville viiden dollarin kengät. On niin epävarmaa lähettää postin kautta, kun 
ne eivät näytä menevän ulkomaille. Niitä ei panna mihinkään kirjoihin ja ne voi joku n…i 
varastaa täällä ennen matkalla lähtöä.

Kirjoita nyt enolle, mitä te mamman kanssa kaikkein kipeimmin tarvitsette. Täälläkin on 
vielä vähän puutetta joistakin tavaroista, mutta kyllä täällä sentään jo jotakin löytää. Minä 
olen pärjännyt täällä kohtalaisen hyvin. Olen ollut työssä enkä ole sairastanut muutenkaan 
kuin tapaturmien vuoksi. Olen ollut sairaalassa pariin kertaan noin puoli vuotta. Mutta nyt 
olen taas jälleen terveenä.

Sano nyt mammalle paljon terveisiä, että hyvinhän se eno kuuluu pärjäävän ja kirjoita 
joskus kuinka te siellä voitte ja käske mamman myös kirjoittaa muutama sana.  Siis voikaa 
parhaiten. Osoite on John Palm, 151 East 36 st. New York 16. N.y. U.S.A.

Serafia ja Aino Orava-
lassa 1936. Kuva on 
otettu Juho-enoa 
varten.

Hyviä peruslähteitä:
www.jaaski.fi
Veli Ikonen: Jääsken kirja
Jääsken kihlakunnan historia I-III
Jääski-seuran julkaisemat kylä- ja 
koulupiirikirjat ja Jääskeläinen-leh-
det

Digitoituja aineistoja
Kansallisarkisto
http://digihakemisto.appspot.com/ 
• Seurakuntien arkistot
• Tuomiokuntien arkistot
• Henkikirjat
Suomen sukuhistoriallinen yhdistys
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/
jasenille/paikat.php 
• Kirkonkirjoja
• Tuomiokirjoja, perukirjoja

Hakemistoja
Hiski = Historiakirjojen hakuohjelma
• https://hiski.genealogia.fi/historia/ 
• Jääski 1681 – 1906
• Tarkista tiedot aina (digitoiduista) 

alkuperäislähteistä
Katiha = Karjala-tietokantahaku
• https://katiha.xamk.fi/ 
• Jääsken rippikirjat digitoitu, alka-

vat vuodesta 1681. 
• Osia Jääskestä kuului Antreaan 

1721-1866.
• lastenkirjat, syntyneet, vihityt, 

kuolleet, merkintöjä esim. amma-
teista ja katekismuksen osaami-
sesta.

Muita lähteitä
Geni  
• https://www.geni.com/ 

• Yhteisöpalvelu
• Maailman sukupuu

Siirtolaisinstituutti 
https://siirtolaisuusinstituutti.fi/ 
• Family Search
• Hautakivitietokannat
• Historiallinen sanomalehtiarkisto
• Kansaneläkelaitoksen hakemis-

tokortit

Karttoja
• www.kansallisarkisto.fi 
• digi.narc.fi
• Vanhat Karjalan kartat | Maanmit-

tauslaitos
• https://expo.oscapps.jyu.fi/s/van-

hakartta/page/etusivu 
• https://vanhatkartat.

fi/#12.6/65.0088/25.46912 
• https://www.doria.fi/hand-

le/10024/78800 

Geneettinen sukututkimus
• Kertoo henkilön esihistoriasta, 

millaisen vaelluksen esivanhem-
mat ovat tehneet ennen pääty-
mistä nykyisille asuinsijoille. Mihin 
”klaaniin” ja sen sukuhaaroihin 
suora isälinja ja suora äitilinja 
kuuluvat. Tutkimus löytää geeni-
sukulaisia ja arvioi, kuinka läheistä 
sukua tämä DNA-sukulainen on.

• Hyvä  starttipaketti: 
https://www.kurrinsuku.net/

• Kirja: Marja Pirttivaara, Juuresi 
näkyvät. Geneettisen sukututki-
muksen ABC 

Sukututkimusillan antia Imatralta 15.2.
Jääski-seura järjesti helmikuussa yhteistyössä Imatran seudun sukutut-
kijat ry:n kanssa sukututkimusillan Imatralla ja Teamsissa. Liisa Raitinpää 
kertoi sukututkimuksen menetelmistä ja antoi hyvän vinkkilistan, mistä 
Jääski-juuriset voivat löytää tietoja suvustaan. 
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TEKSTIT ELSA VÄHÄNEN JA LEENA JOUTSEN   
KUVAT LEENA JOUTSENEN ALBUMI

Vuosi 1918 repi kansakun-
nan kahtia ja piirtyi 
myös Ahvolan historiaan 
synkkänä lukuna. Sota 
Jääsken alueella leimah-

ti täyteen voimaansa 11. helmikuuta, 
kun punaiset tekivät ensimmäisen 
hyökkäyksen valkoisen vartion puo-
lustamaan Ahvolan kylään, joka sijaitsi 
strategisesti tärkeän Viipurin–Enson–
Imatran-tien varrella.

Suninmäen taistelusta alkoi 
Suomen Verduniksi kuvattu asema-
sota, jossa joukot tulittivat toisiaan 
viikkojen ajan lähes yötä päivää es-
tääkseen vastapuolen rynnäkön.

Sunin perheen kotitalosta tuli 
valkoisten puolustuksen komen-
tokeskus ja haavoittuneiden joukko-
sidontapaikka. Antti (s. 1871) ja Eeva 

(s. 1875) Suni osallistuivat päämajan 
isäntäparina joukkojen huoltoon. 
Perheen esikoinen Toivo Suni (s. 1895) 
toimi kuularuiskun päällikkönä. Hänen 
veljensä Iivari (s. 1897) ja Eino (s. 
1900) osallistuivat taisteluun kuu-
laruiskumiehinä, sisaret Sylvi (s. 1899) 
ja Laina (s. 1902) muonittajina, jotka 
tekivät ruokaa ja ryömivät taistelu-
haudoissa viemään evästä taistelijoille 
”ketjuun”. 

Taistelut jatkuivat kiivaina maalis-
kuun lopulle asti ja yksittäisinä vielä 
huhtikuussa. Ahvolan kylässä pol-
tettiin tai moukaroitiin ammuksilla 
sodan viikkoina lähemmäs 30 taloa ja 
torppaa. Myös Sunien koti vaurioitui 
niin, että talo oli sodan jälkeen raken-
nettava uudelleen. ”Vuoksen valkoisen 
rintaman lukko” kuitenkin piti loppuun 
asti.

MAANVILJELIJÄ TOIVO SUNI JA OPETTAJATAR LAURA  
FORSSTRÖM VIHITTIIN JÄÄSKEN AHVOLASSA ELOKUUSSA 
1919. PERHE MUUTTI TOIVON UTOPISTISEN UNELMAN 
PERÄSSÄ BRASILIAN PENEDOON JA AJAUTUI ELÄMÄÄN 
KAHDEN MAAILMAN VÄLISSÄ.

Kahden maailman 
välissä

Laura, Eeva ja Paavo matkustivat Brasiliaan ensimmäisen kerran heinäkuussa 1929. 

Toivo Suni ja Laura Forsström 
kihlautuivat vuosi sodan jälkeen 

maaliskuussa 1919. 

Sunin alkuperäinen talo ennen vuotta 1918.

TARINOITA JÄÄSKESTÄ 
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RAKKAUTTA SODAN VARJOSSA

Toivo selviytyi taisteluista ehjin na-
hoin mutta kokemastaan traumatisoi-
tuneena. Sodan arvaamattomuus toi 
hänen elämäänsä myös hyvää. Tam-
mikuussa 1918 Antti Suni oli hakenut 
perheen taloon turvaan ylioppilasneiti 
Laura Forsströmin (s. 1897), joka 
toimi opettajana rintaman keskelle 
joutuneessa Ahvolan kansakoulussa. 
Nuoret alkoivat seurustella, ja kun 
Laura syksyllä 1918 lähti opettajaksi 
Viipuriin, side oli jo vahva. 

Toivo ja Laura kihlautuivat maa-
liskuussa 1919 ja viettivät häitään sa-
man vuoden elokuussa. Nuoripari asui 
ensimmäisen aviovuotensa Toivon 
vanhempien luona, mutta rakensi 
sitten Ahvolaan oman talon, Niittylän. 
Toivo piti tilaa ja ylioppilas Laura jatkoi 
sijaisopettajana kylän koulussa.

Perheen esikoinen Paavo syntyi 15. 

helmikuuta 1922, ja Laura palasi opet-
tajantyöhönsä jo maaliskuussa. Uusi 
tauko työhön tuli, kun kuopus Eeva 
tuli maailmaan 26. toukokuuta 1923.

Syksyllä 1923 kahden pienen lapsen 
äiti teki rohkean ratkaisun ja lähti 
opiskelemaan Kajaanin seminaariin 
saadakseen virallisen ammattipäte-
vyyden. Paavo jäi isänäitinsä ja Eeva 
äidinäitinsä hoiviin. Keväällä 1924 
Lauralla oli tutkinto taskussa, ja hän 
sai ensimmäisen vakinaisen opetta-
jantyönsä.

Laura viihtyi kansankynttilänä hyvin. 
Toivo sen sijaan oli rauhaton, sillä 
sota oli jättänyt häneen syvät henki-
set arvet. Niitä lääkitäkseen hän alkoi 
kyläillä idealistisen puutarhurin Toivo 
Uuskallion luona Antreassa. Nuori 
Suni innostui Uuskallion vegetaris-
miaatteesta ja ajatuksesta muuttaa 
johonkin lämpimään maahan perus-

tamaan ”uutta paratiisia”.

Hanke vaati rahaa, jota Toivo Suni 
lähti syksyllä 1926 tienaamaan Kana-
dan Ontarioon asti. Laura jäi hoita-
maan lapsia, maatilaa ja opettajan 
pestiään Antrean Hannilassa, jonne oli 
nelisen kilometriä Ahvolasta.

Metsätöitä Kanadassa paiskinut 
Toivo palasi seuraavana syksynä, 
mutta vain myymään – vaimonsa 
tyrmistykseksi – talonsa. Näin hän sai 
matkarahat Brasiliaan, josta Uuskal-
lio oli hankkimassa maata projektia 
varten. 

Käytännöllinen Laura ei paratiisiin 
kaivannut vaan etsi pätkätyön Teri-
joelta ja muutti sinne. Lukuvuodeksi 
1928–1929 hän löysi uuden opettajan-
paikan ja -asunnon Antrean Patalah-
delta. 

Lopulta ikävä kävi ylivoimaiseksi, ja 
myös äiti ja lapset pakkasivat lauk-
kunsa Atlantin ylitystä varten. Tästä 

käynnistyi perheen toistakymmentä 
vuotta kestänyt matkustelu kahden 
mantereen välillä.

PENEDON KARU ARKI

Vuonna 1929 Brasiliaan mat-
kasi yhteensä 139 suomalaista. Liki 
kaikkien määränpää oli uusi utopia-
siirtokunta Penedo. Laura lapsineen 
saapui Rio de Janeiroon 9. heinäkuuta.

Toivo Uuskallion ostama entinen 
karjatila sijaitsi reilun 150 kilometrin 
päässä Riosta. Siellä ei ollut juuri 
mitään, joten alkuvuodet kuluivat 
teiden ja asumusten rakentamiseen.

Miesten uurastaessa huonokun-
toisilla pelloilla naiset vastasivat 
kotitaloustöistä. Laura työskenteli 
opettajana siirtokunnan pienessä 
koulussa. Elämä oli ankaraa, ja iso osa 
väestä lähti ajan mittaan pois.

”Luonnonmukaisuuden” nimeen 
vannoneessa utopiassa lääkkeet kuu-
luivat kiellettyjen aineiden listalle. Kun 

Laura, Eeva ja Paavo Sunin tukikohtana 
oli pitkään Karjalankannas ja henkisenä 

kotina mummola Ahvolassa.Toivo Suni banaaniviljelmällään 
Penedossa vuonna 1936. 
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Eeva sairastui pahaan hinkuyskään, 
Laura sai tarpeekseen ja vei pesu-
eensa marraskuussa 1929 takaisin 
Suomeen ja hankki uuden opettajan-
paikan, tällä kertaa Taipalsaarelta. 

Myös Toivo oli päättänyt lähteä 
perheensä mukana Suomeen. Onnea 
ei kuitenkaan kestänyt pitkään, sillä jo 
huhtikuussa 1930 hän palasi Pene-
doon. Laura etsi seuraavaksi lukuvuo-
deksi työn ja kodin Lappeen Puralasta.

Seuraavat vuodet Toivo pysytteli 
pääosin Brasiliassa ja houkutteli sinne 
myös Lauran ja lapset muutaman 
kuukauden mittaisille oleskeluille. 
Sodan kauhut nähnyt mies uskoi, ettei 
Suomi ole hyvä eikä turvallinen paikka 
elää.

Laura oli eri mieltä ja vastusti per-
heen pysyvää siirtolaisuutta ankarasti. 
Hän elätti lapsensa opettajana ja kan-
nusti myös heitä opiskelemaan.

VIIMEINEN LÄHTÖ

Vuonna 1936 Laura ja lapset palasi-
vat jälleen kerran Suomeen, ja teini-
ikäisiksi varttuneet Paavo ja Eeva pää-
sivät oppikouluun Lappeenrantaan.

Kun maailmansota syttyi 1. syyskuu-
ta 1939, koulunkäynnistä nauttinut 
Eeva oli aluksi salaa tyytyväinen. Nyt 
ei tarvitsisi pelätä Penedon-pyräh-
dyksiä, sillä sota esti matkailun.

Marraskuun viimeisenä puhjennut 
talvisota järisytti kaikkien suomalais-
ten elämää. Vasta 17-vuotias Paavo il-
moittautui vapaaehtoisena rintamalle, 
selvisi hengissä takaisin ja aloitti 
syksyllä 1940 abiturienttivuotensa.

Puralan opettajanasunto oli sodan 
takia täyttynyt perheen sukulaisista, 
jotka olivat lähteneet evakkoon Kan-
nakselta. Elämä oli muutenkin epä-
varmaa. Huhtikuussa 1941 Laura teki 
vastahakoisesti päätöksen lopullisesta 
muutosta Brasiliaan, jonne Toivo ha-
lusi koko perheen pysyvästi turvaan.

Paavo ei kuitenkaan enää saanut 
lupaa maasta poistumiseen vaan sen 
sijaan kutsun asepalvelukseen. Lauran 
ja Eevan olisi lähdettävä matkaan 
kaksin, ja Paavon oli määrä seurata 
perässä heti kun se tulisi mahdol-
liseksi.

Maanosan ainoat vapaat satamat 

olivat Portugalin Lissabonissa ja 
Suomen Petsamossa. Äiti ja tytär pää-
sivät lähtemään Petsamosta viimei-
sellä laivalla. He olivat rahtialuksen 
ainoat matkustajat.

Tavallisesti matka Brasiliaan kesti 
kolme, neljä viikkoa, mutta nyt siihen 
kului kuusi viikkoa. Selluloosaa kuljet-
tanut Anja-laiva mutkitteli miinakent-
tien läpi Yhdysvaltain Norfolkiin ja 
sieltä rannikkoa alas Rio de Janeiroon. 
Laivan kylkiin ja kansille oli maalattu 
valtavat Suomen liput. Perille tultiin 
Eevan 18. syntymäpäivänä toukokuus-
sa 1941.

Toivo Suni toivotti helpottuneena 
vaimonsa ja tyttärensä tervetulleiksi. 
Sitten jäätiin odottamaan uutisia 
Paavosta.

Niiden tulo oli järkytys. Vastikään 
ylioppilaaksi lakitettu Paavo oli kaatu-
nut jatkosodan rintamalla 13. heinä-
kuuta 1941.

Sunin perhe jäi Brasiliaan. Syvä 
murhe ei yhdistänyt Toivoa ja Lauraa 
vaan alkoi murentaa ennestäänkin 
hataraa avioliittoa.

TIET ERKANEVAT

Laura ei yrityksistään huolimatta 
koskaan sopeutunut elämään Brasi-
liassa. Hän jatkoi matkojaan kahden 
maanosan välillä sotien jälkeen, erosi 
Toivosta ja muutti lopullisesti Suo-
meen vuonna 1964. Vuonna 1966 hän 
solmi uuden, hyvin onnellisen aviolii-
ton nuoruudentuttavansa, leskeksi 
jääneen maanviljelijän Juho Kurjen 
(1890–1984) kanssa.

Laura vieraili vielä monta kertaa 
Eeva-tyttärensä (myöhemmin Eva Hil-

dén) ja tämän lasten Helena Hildénin 
ja Marcus Hildénin luona Penedossa 
ennen kuolemaansa 101-vuotiaana 
vuonna 1998.

Eva Hildén päätti jäädä Brasiliaan, 
jotta hänen omat lapsensa eivät jou-
tuisi elämään juurettomina. Eva vie- 
raili useita kertoja Suomessa ja kuoli 
Penedossa vuonna 1997. Helsingin 
Sanomissa julkaistussa muistokir-
joituksessa häntä kuvaillaan Brasilian 
epäviralliseksi Suomi-lähettilääksi. 
Helena-tytär jatkaa edelleen äitinsä 
perustaman Suomi-museon pitämistä 
Penedossa.

Toivo ei enää käynyt Suomessa 
vaan jatkoi Brasiliassa elämäänsä ja 
omistautui kuvataiteilijan työlleen. 
Hän avioitui uudelleen ja sai toisen 
vaimonsa Helka Vartiaisen kanssa 
Maarit-tyttären. Toivo kuoli vuonna 
1963.

Helena ja Marcus ovat lapsettomia, 
mutta Maaritin poika Breno Suni 
lapsineen vie Sunin suvun perintöä 
Penedossa eteenpäin.

Kirjailija Pirjo Tuominen julkaisi 
vuonna 1986 Sunin perheen vaiheista 
kertovan teoksen Jälkeemme kukkiva 
maa, joka pohjautui Lauran ja Eevan 
muistelmiin ja haastatteluihin. 

Leena Joutsen on Eino Sunin 
lapsenlapsi ja Elsa Vähänen lapsen-
lapsenlapsi. Elsa on tutkinut Pene-
don siirtokuntaa ja Sunin perhettä 
historian pro gradu -työssään, 
joka ilmestyi Tampereen yliopiston 
kokoelmissa vuonna 2015. 

Toivo Suni ja Penedan 
fazienda
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“Voi, onko tämä tottakaan. Tuo 
lettipäinen tyttö oikealla on minun 
mummo. Ihana kuva. En ole tätä en-
nen nähnytkään.”

Voi niitä ihastuksen huokauksia 
ja liikuttavia löytämisen hetkiä, kun 
Teams-kyläiltojen esityksistä löytyi 
omien iso-/esivanhempien kasvot tai 
suvun asuinpaikkoja. 

“Mulla ei ole kuin isovanhempien 
hääkuva muistona menneiltä ajoilta ja 
kotiseudusta Jääskessä.”

Monet kiitokset herkesivät niille hen-
kilöille, jotka vuosikymmenien saatos-
sa ovat lahjoittaneet omia vanhoja 
valokuviaan Jääski-seuran kuvakoko-
elmaan.

Nyt kuvia kerätään lisää talteen, jotta 
ne eivät häviä tai jää vain pöytälaatik-
koon. 

- Pahin tapaus oli, kun kävin Valkea-
lan kirpputorilla, ja eräällä myyntipöy-
dällä oli kaksi ruskeaa pahvikantista 
kuva-albumia myynnissä. Niissä oli yh-
den perheen koko elämäntarina kuvi-
na, hylättynä kirppispöydälle. Nimistä 
päätellen eivät olleet jääskeläisiä, 

Vanhat valokuvat 
talteen.

Jääski-seura pitää 
niistä huolen!

käyttää Jääski-seuran omistamia 
kuvia esimerkiksi suku- tai kyläkir-
joissa julkaistaviksi. 

TALLENNA KUVASI JÄÄSKEN  
KUVA-ARKISTOON

Kuvien arvo ja merkitys Jääsken 
historian kertojina on mittaamatto-
man arvokas ja näkyvä osa Jääsken 
kulttuurihistoriaa. 

Jääski-seura ja Imatran kaupun-
ginmuseo käynnistävät nyt kuvien 
keruutempauksen, jolla toivotaan 
saatavan lisää kuvia talteen kuva-
arkistoon.

Omia paperikuvia ja albumeita voi 
luovuttaa pysyvästi kuva-arkistoon 
tai antaa ne digitoitaviksi, jonka 
jälkeen ne palautetaan omistajal-
leen takaisin.

Kuvia julkaistaan Jääski-seuran 
tilaisuuksissa, viestintäkanavissa ja 
niistä painetaan vuosittain julkais-
tava Jääsken seinäkalenteri.

Monissa koti-albumeissa on var-
masti harvinaisuuksia, jotka digi-
toituina ovat arvokkaita muillekin 
Jääski-juurisille. 

Kuvien säilymisen ja näkyvyyden 
turvaat parhaiten antamalla kuvat 
Jääsken kuva-arkistoon -diginä tai 
alkuperäiskappaleina.

Lähde: Jääskeläinen 2010.

Seuraavalla sivulla on ohjeet ku-
vien luovuttamiseen tai lainaksi 
antamiseen.

muuten olisin ne sieltä rojun keskeltä 
pelastanut, kertoo löydöstään seuran 
puheenjohtaja Kirsi Juura.

Jääski-seuran arvokasta kuvakoko-
elmaa säilytetään Imatran kaupungin-
museossa.

Kuvat ovat Jääsken sukujen ja siellä 
asuneiden henkilöiden lahjoittamia 
vanhoja valokuvia henkilöistä, paikoista 
ja rakennuksista Jääskessä.

Mukana on kuvaharvinaisuuksia, 
muun muassa tilannekuvia, sisäkuvia, 
jotka kertovat ajan hengestä, pukeu-
tumistyyleistä ja esineistä. 

PAPERIPUSSISSA KIIKUTETTIIN  
ENSIMMÄISET KUVAT

Jääski-seuran kuva-arkistoa ryh-
dyttiin kartoittamaan 1990-luvulla, 
silloin koottavien kyläkirjojen tarpei-
siin. Kuvien keräämisen aloitti jääske- 
läisaktiivi Annikki Routakorpi, joka sit-
temmin kiikutti ensimmäisen arkiston 
paperipussissa seuran puheenjohta-
jalle Toivo Lyyralle. Arvokkaiden ku-
vien säilyttämisestä vastasi seuraavat 
13 vuotta imatralainen Paavo Suikkari, 
joka hoiti kuvia kuin silmäteräänsä ja 
kartutti samalla kuva-arkistoa.  Vuonna 
2008 5000 valokuvaa sisältävä kuva-
kokoelma luovutettiin Imatran kau-
punginmuseon säilytettäväksi. 

- Tunnemme vastuumme siitä, 
että seuran on huolehdittava arkis-
ton tulevaisuudesta. Tehtävämme on 
avata materiaali uusille tutkijoille sekä 
turvata sen säilyminen myös jatkossa, 
olivat Jääski-seuran puheenjohtajan 
Kyösti Toivosen saatesanat kuvien 
luovutustilaisuudessa. 

Aikojen saatossa kuvia on kertynyt 
yli 6000 kpl. Jäsenten on mahdollista 

Kuva: Viljo Ovaska puujaloilla kotitalon 
pihamaalla kesällä 1937. Soperonmaa. Alkup. 
om. Viljo Ovaska. Jääski-seura ry:n kokoelma, 
Imatran kaupunginmuseon kuva-arkisto.

PERINTEEN TALLENNUS 
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• Kuviin tulee kirjoittaa etukäteen niissä 
olevien henkilöiden nimet, kuvauspaik-
ka ja -aika, jos tiedossa. 

• Kuvista kannattaa kertoa kaikki mah-
dollinen tieto kuvaushetkestä, tilan-
teesta, paikasta jne.

• Tekstit voi kirjoittaa erilliselle paperille, 
postit-muistilapuille tai sähköiseksi 
tiedostoksi.

• Kuvien luovuttaja antaa Jääski-seuralle 
ja Imatran kaupunginmuseolle täydet 
käyttö- ja julkaisuoikeudet kuviin.

• Kuvat toimitetaan Imatralle tai Jääski-
seuran hallituksen jäsenille henkilö-
kohtaisesti, ei postitse.

• Kuvien tuontia varten ota 
etukäteen yhteyttä Imatran kau-
punginmuseoon: 
kalle.pakarinen@imatra.fi 
puh. 0206 176 703 

tai 

Jääski-seuraan: 
juura.kirsi@gmail.com,  
puh. 040 591 3339

• Kuvia voi toimittaa kätevästi suoraan 
Kalle Pakariselle lauantaina 14.5. Kou-
volassa Kymen Paviljongissa Jääski-
seuran kevätkokouksen yhteydessä.

• Kuva-arkistossa Imatran kaupungin-
museossa kuvat ovat tallessa ja niitä 
säilytetään turvallisissa olosuhteissa. 
Näin kuvat säilyvät ja tulevat kertomaan 
elämästä Jääskessä ja siellä asuneista 
ihmisistä myös tuleville sukupolville

Ohjeet kuvien 
luovuttamiseen

JÄÄSKEN 
KYLÄKIRJOJEN 
ja
JÄÄSKELÄINEN-
LEHTIEN
ETSINTÄ
Oletko mahdollisesti perinyt 
tai saanut Jääskestä tehdyn 
kyläkirjan tai sukukirjan, jolle 
sinulla ei ole käyttöä. 

ETHÄN VAIN HEITÄ SITÄ 
ROSKIKSEEN !

Kyläkirjoilla on valtavasti 
kysyntää, mutta ne ovat 
loppuunmyytyjä.

MYÖS MUISTOJA JA 
TARINOITA SISÄLTÄVIÄ 
JÄÄSKELÄINEN-LEHTIÄ 
KYSYTÄÄN JATKUVASTI!

Jääski-seura ottaa mielellään 
vastaan kirjoja ja välittää niitä 
eteenpäin.

Jos sinulla on luovutettavia 
kirjoja, karttoja, lehtiä tai 
muuta Jääsken perinnema-
teriaalia, niin ota yhteyttä 
jäsensihteeriimme Liisaan 
joko sähköpostitse: 
jasen.jaaski@gmail.com tai 
puhelimitse 044 0230 777

Kirjaluettelo Jääskestä julkais-
tuista kirjoista löytyy nettisivuilt-
amme:

www.jaaski.fi/jaaskenpitajanhis-
toriaa/kirjallisuuttajaaskesta

23.4.2022 klo 18.00 - 20.00
Viipurin Lauluveikot/Tulenkantajat - 125 vuotisjuhlakonsertti Helsingin musiikki-
talossa, johtajana Ilkka Aunu.
Konsertissa soi Suomen tarina. Karjalan jylhiä sointeja kuullaan mieskuorotaiteen ajat-
tomissa klassikoissa, joiden tulkkina Viipurissa perustettu Lauluveikot erityisesti tun-
netaan. Karjalainen poljento kajahtaa lauluissa niin historian, nykyisyyden kuin tulevai-
suuden sävelillä. Liput: www.ticketmaster.fi/artist/Viipurin-lauluveikot-lippuja/95636

24.4. klo 16.00 Kuorojen kevätkaikuja – kohti laulujuhlia, Joutseno, Lappeenranta. 
Sulasolin Etelä-Karjalan piirin jäsenkuorojen yhteiskonsertti. Mukana ovat Etelä-Karjalan 
klassinen kuoro, Imatran Immet, Joutsenon Naislaulajat, Karjalan Laulu-Veikot, Vuoksen 
Mieslaulajat ja Vuoksen Neiet. Ohjelma 10 €, maksu käteisellä.  
Lisätiedot www.klassinenkuoro.fi

6.5. klo 17.00 - 20.00 Karjalainen luontoilta Karjalatalolla Helsingissä
Luvassa on kiinnostavia näkökulmia niin Karjalankannaksen kuin Laatokan Karjalankin 
luontoon. Puhujina ovat professori Maria Lähteenmäki, tutkija Timo Rautakallio, hyönteis-
tutkija Juho Paukkunen ja luovutetun Karjalan luonnon erityistutkija Pertti Siilahti. Tilai-
suuteen on vapaa pääsy. Järjestäjinä Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto ja Karjalan Liitto.

15.5. klo 13.00 Kaatuneitten muistopäivä, Helsinki 
Kukkien lasku Hietaniemen hautausmaalla Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkillä.

10.-12.6. Hyvinkään Hoijakka Feat, Suistamon VII laulujuhlat
Karjalainen  Nuorisoliitto järjestää yhdessä Suistamon Perinneseuran ja Suomalaisen 
Kansantanssin Ystävien kanssa yhteisen kesäjuhlan, jossa on tarjolla monipuolinen kat-
taus perinnehenkistä ohjelmaa ja kirsikkana kakun päällä sunnuntain suuri kansantanssin 
yhteisesitys. Hoijakkaa edeltää kaksi ohjelmistokurssia - Hyvinkäällä 23.4. ja Lahdessa 
14.5. - jolloin pääsee harjoittelemaan kansantanssin kenttäohjelmaa.

12.6.-19.6. Karjalan Kuoroviikko Lappeenrannassa
Etelä-Karjalan Musiikkiyhdistys-EKMUn järjestämän Karjalan Kuoroviikon ohjelmassa on 
luvassa upeita paikallisia kuoroesityksiä, luentoja ja workshoppeja ympäri kaupunkia. 
Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa. 
Lisätietoja  https://karjalankuoroviikko.fi

30.6. klo 18.00 Wiipuri-oopperan musiikkikantaesitys, Taidekeskus Salmela
Historiallinen oopperateos Wiipuri saa konserttimuotoisen kantaesityksensä Mäntyhar-
jussa, Salmelan Puistonäyttämöllä. Historiallisiin tosiasioihin pohjaava teos käsittelee  
Viipurin vuosia 1936–1944. Säveltäjä Arto Pajun omat sukujuuret ovat Viipurissa, ja 
alkusysäyksen oopperan kirjoittamiselle ovat antaneet hänen isoäitiensä vuosien takaiset 
tarinat menetetystä kaupungista. Liput 50€, www.taidekeskussalmela.fi -verkkokaupasta

17.6. - 19.6. Karjalaiset kesäjuhlat Raumalla - Ol niingon gotonas
72. karjalaisia kesäjuhlia vietetään Unescon perintökohteena olevassa nostalgisessa Rau-
man kaupungissa. Ohjelma on monipuolinen kuten aina ennenkin. Tietoja kesäjuhlista: 
www.karjalaisetkesajuhlat.fi ja www.facebook.com/karjalaisetkesajuhlat. Majoituspaikkoja 
voi tiedustella Rauman matkailutoimiston kautta: matkailu@rauma.fi puh. 02 834 3512.

Karjalaisia tapahtumia kevään ja kesän aikana 

TAPAHTUMIA
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KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, 
sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työ- 
järjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, toiminta- 
kertomus ja toiminnantarkastajien 
lausunto vuodelta 2021.
6. Päätetään tilinpäätöksen vah-
vistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille.
11. Muut asiat. 
 
Mikäli jäsen haluaa asian esityslistalle, 
on se toimitettava hallitukselle 
etukäteen.

TERVETULOA MUKAAN HAASTE-
LEMAAN JA TAPAAMAAN MUITA 
JÄÄSKI-JUURISIA - VIHDOIN IHAN 
LIVENÄ!

ILMOITTAUMINEN KAHVITUSTA 
VARTEN 6.5. mennessä:  
jasen.jaaski@gmail.com tai  
puh. 044 0232 777

Jääski-seura ry:n hallitus 

JÄÄSKI-SEURA RY:N  
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Lauantaina 14.5.2022 klo 13.00

Kymen Paviljonki
Helsingintie 408 (vt6:n varrella)
45740 Kouvola 
Iiris-/Pikku paviljonki -kokoustilat.

OHJELMA 14.5. 

12.30  Kokouskahvit

13.00  Sääntömääräinen  
          kevätkokous

14.00 Jääsken hovit ja kartanot
         -esitys. Amanuenssi Kalle 
         Pakarinen Imatran kaupun- 
         ginmuseo.

15.00 
Vanhojen valokuvien ja albu-
mien keruu Kalle Pakariselle 
Imatran kaupunginmuseoon 
Jääsken kuva-arkistoon.

Omatoimisesti voi tutustua 
Pentik Galleriaan ja Outletiin 
sekä Kymen Paviljongin vie-
ressä olevaan rinnelehtoon.

Kevätkokous 14.5.2022 

Kymen Paviljongissa on tarjolla lounas 11-16, omakustannushintaan 11,90 € 
Lounaslistaan voi tutustua osoitteessa: www.kymenpaviljonki. 

Pentik Galleria ja Outlet
Pentik-outlet tarjoaa keramiikkavalikoiman lisäksi runsaasti mallistosta poistu-
via tuotteita sekä II-laadun keramiikkatuotteita.

Laut-Valkaman rinnelehto 
Suojelualueen läpi on rakennettu lyhyt luontopolku, joka lähtee Kymen Pavil-
jongilta.

Kevätkokouksen yhteydessä
Kalle Pakarisen esitys

Jääsken hovit ja kartanot 

Jääskessä sijainnut 
Pelkolan hovi. Raken-
nusta komisti fasadin 
mittainen suljettu ve-
ranta. Sen keskilinjassa 
on satulakattoinen 
avokuisti, jossa on ko-
risteellinen päätyorna-
mentti. Puiset pariovet 
kuistilla. Vasemmassa 
päädyssä näkyy por-
taat. Maalaus: taiteilija 
Viktor Svaetichin 
vuonna 1914, Lahden 
kaupunginmuseon 
kuva-arkisto.

Jääsken aateliskartanot saivat alkunsa, kun Ruotsin kuningas jakoi lääni-
tyksiä, myöhemmin lahjoitusmaita kruunulle tehdyistä palveluksista. Suur-
Jääskenkin maita, joihin kuului kylien verotusoikeus, lahjoitettiin kuninkaan 
sopiviksi katsomille henkilöille. 

1500-luvun loppuun mennessä syntyivät Niemen eli Jääsken kuninkaankar-
tano ja Kostialan kartano Jääsken kirkonkylän alueelle Vuoksen varteen. Osa 
kartanoista, kuten Kostialan ja Pelkolan kartanot toimivat edelleen maatiloina 
1900-luvulla. 

Jääsken kirkon seinällä olivat Antti Antinpoika Skalmin ja Arvid Johan 
Hästeskon vaakunakilvet, todennäköisesti useampiakin. Kiurulan kartano oli 
läänitettynä Skalmien suvulle ja Ihantalan sekä Kostialan kartanot Hästesko-
suvulle. 

Lähde: Jääski-seuran historiataulut

Imatran kaupunginmuseon amanuenssi Kalle Pakarinen kertoo Jääsken 
hoveista ja kartanoista kevätkokouksen yhteydessä 14.5. klo 14.00. 
Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki Jääsken historiasta kiinnostuneet. 
Ovet avataan yleisölle kevätkokouksen jälkeen.

KALLE PAKARINEN OTTAA MUKAANSA DIGITOITAVAKSI JÄÄSKEN KUVA-
ARKISTOON IMATRALLE JÄÄSKEEN JA JÄÄSKELÄISIIN LIITTYVIÄ KUVIA JA 
ALBUMEJA. LAITA KUVIISI ETUKÄTEEN HENKILÖIDEN NIMET, PAIKKA JA 
VUOSI, JOLLOIN KUVAT ON OTETTU. 

TAPAHTUMIA
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SEURAN TOIMINTA

Syyskokous 28.11.2021
Takamaan seuratalo, Koria, Kouvola

Ennen kokouksen alkua vietettiin 
Korian kirkossa jääskeläisten kirkkopy-
hää. Takamaan seuratalolla kirkko-
hallituksen yliarkkitehti Edla Mäkelä 
kertoi kuvin ja sanoin Korian kirkon 
historiasta.

Jääski-seuran puheenjohtaja Kirsi 
Juura kiitti Edla Mäkelää valaisevasta 
esityksestä, avasi kokouksen ja toivotti 
läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen. 

Ennen kokouksen alkua vietettiin 
hiljainen hetki edesmenneiden kun-
niapuheenjohtaja Toivo Lyyran sekä 
Laila Halmeen muistoksi.

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin

Kari Räntilä ja sihteeriksi Leena 
Vänskä. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja 
ääntenlaskijoiksi valittiin Arja Jantunen 
ja Hannu Monto.

Toimintasuunnitelma 2022 

Seuran puheenjohtaja esitteli hallituk-
sen laatiman esityksen vuoden 2022 
toimintasuunnitelmaksi, joka hyväk-
syttiin. Toimintasuunnitelma on luet-
tavissa www.jaaski.fi/seurantoiminta

Tulo ja menoarvio 2022

Puheenjohtaja esitteli hallituk-
sen esityksen vuoden 2022 tulo- ja 
menoarvioksi, joka hyväksyttiin.

Jäsenmaksujen ja liittymismaksun 
suuruus 2022

Hallitus esitti, että seuran jäsenmaksu 
pidetään ennallaan (18 €) eikä liitty-
mismaksua peritä. Alle 18-vuotiaat ja 
kunniajäsenet on vapautettu jäsen-

maksusta. Ainaisjäsenien toivotaan 
maksavan tukimaksua. Esitys hyväk-
syttiin yksimielisesti.

Hallituksen puheenjohtajan valinta

Jääski-seura ry:n sääntöjen mukaan 
hallituksen puheenjohtaja valitaan 
aina kalenterivuodeksi kerrallaan. Kirsi 
Juura valittiin jatkamaan edelleen 
puheenjohtajana.

Hallituksen jäsenten valinta

Yhdistyksen hallituksen erovuoroi-
sia jäseniä olivat Johanna Ikävalko, 
Riitta Mustonen, Juha Penna ja Leena 
Vänskä. Juha Penna ja Riitta Mustonen 
eivät olleet enää käytettävissä. Ero-
vuoroisista Johanna Ikävalko ja Leena 
Vänskä valittiin jatkamaan hallitukses-
sa 2022-2023. Uusiksi jäseniksi valittiin 
Hanne Pellinen Nokialta ja Heljä Park-
ko Kouvolasta vuosiksi 2022-2023. 
Muut hallituksen jäsenet vuonna 2022 
ovat Erja Kaartinen, Jari Laukkanen ja 
Tapio Suojapelto Imatralta sekä Jaana 
Vuorio-Palmumaa Kouvolasta.

Toiminnantarkastajien ja varatoi-
minnantarkastajien valinta 

Vuoden 2022 toiminnantarkasta-
jiksi valittiin Minna Raskinen ja Tarja 
Sajomaa. Varatoiminnantarkastajaksi 
vuodeksi valittiin Aila Lonka.

Muut asiat

Kunniapuheenjohtajan nimitys

Hallitus esitti, että seuran uudeksi 
kunniapuheenjohtajaksi kutsuttaisiin 
Kyösti Toivonen. Esitystä kannatettiin 
lämpimästi ja Kyösti Toivonen kutsut-
tiin kunniapuheenjohtajaksi.  

Syyskokouksessa oli varsin aktiivinen 
osallistuminen; 57 jäsentä. Kiitos mu-
kanaolijoille!

Jäsenmaksuasiaa

FI24 5750 0120 3591 54

 

TUKIMAKSU JÄÄSKI-SEURALLE 2022

18€ tai vapaasti valitsemasi summa.
Jäsenen nimi
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

1009

30.4.2022

Jääski-seuran jäsenmaksu tuli sinulle helmikuussa suoraan Karjalan Lii-
tosta Karjalan kunnaat -lehden mukana. 

Laskuun on yhdistetty Karjalan Liiton jäsenmaksu 20 €, Jääski-seuran jä-
senmaksu 18 € ja jos kuulut joihinkin muihin karjalaisseuroihin kuten vaik-
kapa sukuseuraan tai paikkakunnan Karjala-kerhoon, niin myös niiden jä-
senmaksut. 

Sääntöjen mukaan kaikki Jääski-seuran jäsenet, myös ainaisjäsenet, ovat 
myös Karjalan Liiton jäseniä ja saavat kaikki Karjalan Liiton jäsenedut. Toi-
vomus on, että kaikki ainaisjäsenet vahvistavat jatkossa kuuluvansa myös 
Karjalan Liittoon.

Jäsenkortti tulee kevään Kunnaat-lehden mukana. Ota se mukaasi tilai-
suuksiin alennusten saamiseksi. Muun muassa Karjalaisilla kesäjuhlilla 
Raumalla saat jäsenkortilla huomattavia alennuksia. 

Jos haluat maksaa Jääski-seuralle tukimaksua niin se maksetaan suoraan  
Jääski-seuran tilille. 

Kymenlaakson Osuuspankki  

FI 24 5750 0120 3591 54

Kaikissa jäsenmaksuasioissa voit ottaa yhteyttä: jasen.jaaski@gmail.com tai 
soita jäsensihteeri Liisa Pekkoselle puh. 044 0232 777.

OLETHAN MUISTANUT ILMOITTAA SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI?

Sähköpostitse saat mm. Karjalan Liiton uutiskirjeen, jossa paljon tietoa 
tilaisuuksista. Jääski-seura lähettää sähköpostitse mm. kutsut Teams-ta-
pahtumiin ja muuta ajankohtaistietoa.  
MEILAA SAMANTIEN OSOITTEESI: jasen.jaaski@gmail.com
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Jääski-päivä Imatran Kylpylässä
13.8. 

Ilmoittaudu 30.7. mennessä ja  
hyödynnä ennakkohinta
 jasen.jaaski@gmail.com

tai puh. 044 0232 777

Perinteinen Jääski-päivä kutsuu jälleen 
Jääski-juurisia koolle Imatralle.
Laita ajankohta jo kalenteriisi ja ilmoittaudu 
mukaan!

OHJELMA
10.00 Kukkien lasku Karjalan itkuvirsi  
            -patsaalle, Imatrankosken kirkkopuisto

11.30 Lounas ja haastelut Imatran kylpylän                         
            ravintolassa

13.00 Ohjelmallinen iltapäivä Jääsken ja    
            Karjalan hengessä, musiikkia ym.    
            Kylpylän liikuntasali. 

            Puhujana muun muassa 1.6. Karjalan    
            Liiton toiminnanjohtajana aloittava 
            Terhi Pietiläinen.

            Loppukahvit ja leivonnainen

            Bussiretki Jääsken Suomen puolelle                     
            jääneisiin kyliin.

Tiedotamme lisää Jääski-päivästä sähköpostitse ja 
www.jaaski.fi -sivuilla

JÄÄSKI-
JUURISE

T

JÄLLEE
N KOOLLA

kahd
en k

oron
avuo

den 
tauo

n 

jälke
en!

Kuva: GoSaimaa

Kuva: Karjalan Liitto

Kuva: Imatran Kylpylä

Puhujana 
Karjalan Liiton 

tuore 
toiminnanjohtaja, 

FM Terhi Pietiläinen

Terhi on monille tuttu karjalaiskasvo. 
Joutsenossa kasvanut ja Haminan kaut-
ta Heinolan museonjohtajaksi kulkenut 
Terhi on julkaissut artikkeleita ja kirjoja 
karjalaisuudesta ja ollut toteuttamassa 
muistitiedonkeruuhanketta. Hän vii-
meistelee parhaillaan monipaikkaista 
karjalaisuutta käsittelevää väitöskir-
jaansa.

LIPUT JÄÄSKI-PÄIVÄÄN
Ennakkolipun hinta on voimassa 30.7. asti. Sen jälkeen 
normaalihinta (suluissa). 

Lippu 1 “lounaslippu”

sis. lounas, ohjelma, loppukahvit ja leivonnainen

JÄSENHINTA 35€/hlö (nh. 40€)

EI-JÄSENET 40€/hlö (nh. 45€) 

Lippu 2 “kahvilippu”

sis. ohjelma, loppukahvit ja leivonnainen

JÄSENHINTA 20€ (nh.25€)

EI-JÄSENET 25€ (nh. 30€)

Lippu 3 “bussiretki Jääsken Suomen  
puoleisiin kyliin” 

JÄSENET 15€ (nh. 20€)

EI-JÄSENET 20€ (nh. 25€) 

Hinnat sis. bussimatkan ja opastuksen 
Imatra-> Teppanala, Jakola, Vallinkoski, Hallikkala, 
Räikkölä, Kiurula, Näträmälä, Imatra.

Maksut Jääski-seuran tilille 7.8. mennessä:
FI24 5750 0120 3591 54 viite 1096

BUSSI KOUVOLASTA IMATRALLE
Yhteiskuljetus lähtee Elimäeltä ja ottaa kyytiin  
Kouvolasta ja kuutostien varrelta.

Soita tai laita Paulalle viestiä, jos haluat kyytiin.

paula.sajomaa@gmail.com tai 040 058 3131

Vietä viikonloppu  
Imatran Kylpylässä 
Imatran kylpylässä voit viettää vaikka 
koko viikonlopun lomaillen. 

Imatran Kylpylä Spa Resort on Itä-
Suomen monipuolisin kylpylähotelli 
ja yksi Suomen parhaista kylpylöistä 
viikonlopun viettoon.

Saimaan upea luonto, korkeatasoiset 
palvelut, ravintolat, a la carte, kahvilat, 
kylpylähoidot sekä Ukonniemen moni-
puoliset aktiviteetit tarjoavat tekemistä 
kaiken ikäisille.

Pienen ajomatkan päässä sijaitsevat 
tutustumisen arvoiset nähtävyydet  
Imatrankoski ja Kruununpuisto sekä 
sankarihautausmaa.

TARJOUS!
1-hengen huone 103 €/vrk/huone 
(nh. 130 €) 

2-hengen huone 140 €/vrk/huone 
(nh.150 €)

Hinnat sisältävät aamiaisen ja vapaan 
Kylpylä Taikametsän sekä kuntosalin 
käytön.

Kylpylä Taikametsän normaalihinta 19 
eur/aikuinen ja lapset 4-14 v, hinta 14 
eur/lapsi.

Varaukset jokainen tekee itse suoraan 
Imatran Kylpylään: puh. 0300 870 502
tai myynti@imatrankylpyla.fi

Ilmoita varausta tehdessäsi, että kyse on 
Jääski-seuran tarjoushinnasta.

Tutustu Imatran kylpylään:

www.imatrankylpyla.fi  ja 

seudun matkailupalveluihin:
www.gosaimaa.fi

Imatran Kylpylä 
Purjekuja 2, 55420 Imatra
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Voit tilata tuotteita kätevästi verkkokaupasta: www.jaaski.fi/kauppa, tai jasen.jaaski@
gmail.com tai 044 0232 777. Myynnissä myös kevätkokouksessa 14.5.

Jääsken paitoi kesämenoihi :)
Kesä koittaa - nyt kivat Jääsken T-paidat päälle kesämenoihin!

 
KORVAKORUT 15 €
JÄÄSKEN HOPEASOLKI 130 €
JÄÄSKEN VAAKUNA -PINSSI 5 €
JATKOSOTA -julkaisu 20 €
muutama JÄÄSKEN VIIRI 8-9 metrin  
lipputankoon 60 €

Tyttölöi - punaisii  
koot 36 ja 38 
Suora malli L ja XL

Poikii - mustii  
L, XL ja XXL

Poikii -punaisii 
L ja XL

Tyttölöi - mustii 
suora malli L ja XL

15€+pm.

JÄÄSKEN PERINNEKORU. Hopeasolki sopii 
valmistujaislahjaksi, rippilapselle tai pyöreiden 
vuosien täyttäjälle. Hevosenkenkäsoljen malli 
on noin 1000 vuotta vanha. Jääsken Järvenky-
lästä 1930-luvulla löytynyt alkuperäinen koru 
on Kansallismuseon kokoelmissa. Tilausaika 
muutamia viikkoja. Maksu etukäteen.

Lähettäjä: Jääski-seura ry
Torikatu 6
45100 Kouvola


