kuva:Raakel Kuukka

Jääskeläisen Jäsenposti 2/2014

Juuret Jääskessä -JUHLA
9.-10.8.2014 Imatralla
ILMOITTAUDU MUKAAN!

Elokuussa Imatralle, jääskeläiset ja ystävät!
Kutsumme jääskeläistaustaisia tai jääskeläisyydestä kiinnostuneita henkilöitä yhteiseen JUURET JÄÄSKESSÄ
-juhlaan Imatralle. Siitä saatte tietoa sekä tässä Jäsenpostissa
että seuran nettisivuilta www.jaaski.fi
Lauantain 9.8. teema on Jääski meni… , sunnuntain 10.8. teema …mutta
jääskeläisyys elää!
Jokainen löytää varmasti mieleistään ohjelmaa runsaasta tarjonnastamme.
Nimekkäät esiintyjät ovat lähes kaikki jääskeläistaustaisia.
Ilmoittautuminen juhlaan on helppoa. Irrotettavalla lomakkeella voit tehdä
valintasi ja postittaa sen ilman postimaksua. Ennakkoon ilmoittautuneet ja
maksaneet saavat lippunsa edullisemmin kuin paikalla ostavat.
Kaikki mukaan! Sydämellisesti tervetuloa!
Auli Talvi
Jääski-seuran puheenjohtaja

Evakkokirjoitushaaste jatkuu!
Keräämme yhä jääskeläisten evakkotarinoita ja -kuvia.
Niitä julkaistaan elokuussa ilmestyvässä Jääskeläinen
2014 –lehdessä ja myöhemmin myös muissa seuran
julkaisuissa.
Teksti voi olla yksittäinen, lyhyt muisto tai maksimissaan 2-3 arkkia (max. 6000 merkkiä). Toimitus
palauttaa valokuvat skannauksen jälkeen, tai ne voi
lähettää toimitukseen sähköisessä muodossa (jpeg, tiff
tai eps). Lähetä aineistot: evakko.jaaski@gmail.com
tai Jääskeläinen-toimitus c/o Juura, Torikatu 6 as. 57,
45100 Kouvola.
Kynä tai kone laulamaan, jokainen tarina on tallentamisen arvoinen!
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SA-Kuva

Jäsenmaksu 2014
Emme ole saaneet vielä kaikkien jäsenmaksua!
Jääski-seuran tilinumero FI24 5721 7740 0200 05
Paljon jäsenmaksuja on alkuvuonna maksettu, mutta paljon on myös maksamatta.
Maksathan jäsenmaksusi mahdollisimman pian! (Ohjeet maksamiseen edellisessä
Jäsenpostissa sekä seuran nettisivuilla.) Äänioikeus seuran kokouksissa on vain jäsenmaksunsa maksaneilla jäsenillä. Samoin Jääskeläinen-lehti jaetaan vain maksaneille
jäsenille.
Ainaisjäsenille:
Monet ovat maksaneet maksunsa kenties jo 20 - 30 vuotta sitten. He ovat saaneet jäsenedut, mm. Jäsenpostin ja varsinkin arvokkaan Jääskeläinen-lehden tuon muinoisen
maksunsa turvin. Painatus- ja postituskulut ovat vuosien mittaan moninkertaistuneet.
Vetoammekin nyt myös ainaisjäseniin ja toivomme, että osallistuisitte tänä vuonna
ilmestyvän erityisen hienon Jääskeläisen juhlanumeron kustannuksiin maksamalla
vapaaehtoisena tukimaksuna vaikkapa 10 – 15 euroa! Lehden saatte joko juhlassa tai
postituksena sen jälkeen.

Maksa tukimaksu seuran tilille FI24 5721 7740 0200 05.
Viitenumero on 2014 1008. Älä käytä viestikenttää!
Viitteestä tunnistamme, että kyseessä on ainaisjäsenen tukimaksu. Kiitos siitä!

Seuramme nettisivut: www.jaaski.fi
Facebook-ryhmä ”Juuret Jääskessä”
Jos olet jääskeläisjuurinen, liity jäseneksi !
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KUTSU JÄÄSKI-SEURAN RY:n YLIMÄÄRÄISEEN KOKOUKSEEN
Jääski-seuran ylimääräinen kokous pidetään Lappeenrannassa
Karjalan liiton kesäjuhlien yhteydessä
lauantaina 14. kesäkuuta 2014 alkaen klo 17.
Urheilutalon luentosalissa Pohjolankatu 29.
JÄÄSKI-SEURA AJANMUKAISTAA SÄÄNTÖJÄÄN
Jäsenpostiin ei mahdu sääntömuutosehdotus kokonaisuudessaan. Se on luettavissa seuran nettisivuilla www.jaaski.fi samaan aikaan kuin Jäsenposti 2 ilmestyy. Siellä ovat myös nykyiset säännöt.
Jääski-seuran hallitus esittää, että seuran sääntöjä ajanmukaistettaisiin ja tarkistettaisiin mm. seuraavista syistä:
1. Nykykäytäntö on vienyt nurinkuriseen tilanteeseen, jossa esim. hallitus valitaan takautuvasti
jopa useita kuukausia toimintakauden alun jälkeen, ja toisaalta sen toimikausi päättyy ennen
seuraavaa vuosikokousta.
2. Jääski-seuran toimintakausi olisi hyvä saattaa yhteneväiseksi Karjalan Liiton kanssa, mm.
jäsenmaksuosuuksien vuoksi.
3. Sääntöjen tekstiä on syytä tarkistaa mm. sen vuoksi, että ennen pitkää ei Jääskessä syntyneitä
enää joukossamme ole. Jäsenyyden edellytyskohtaa muutetaan vastaamaan nykytilannetta ja
yleistä käytäntöä jäsenten hyväksymisessä.
Tiivistelmä tärkeimmistä muutoksista:
Tärkein muutos on toiminta- ja tilikauden muuttaminen kalenterivuodeksi. Se edellyttää kahden
kokouksen pitämistä. Kevätkokous käsittelee edellisen tilikauden asiat ja syyskokous mm. tekee
valinnat seuraavalle kalenterivuodelle. Tärkeä on myös mahdollisuus muuttaa sääntöjä (tai purkaa
yhdistys) yhdessä kokouksessa, mikä nykyisin on tietyin edellytyksin yhdistyksissä tavallista.
§2, 1. mom. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jääskeläistaustaisten ja muiden jääskeläisyydestä
kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä….
§3 Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
§ 4, 1. mom., toinen virke:
Jos jäsen on kahtena peräkkäisenä vuotena jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai
muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai
on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai
ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja, katsotaan hänen
eronneen yhdistyksestä.
Muutosehdotuksen ensimmäinen käsittely on Lappeenrannassa 14.6. klo 17 (kts kutsu toisaalla) ja
toinen Imatralla 10.8.2014.
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Juuret Jääskessä
JUHLAT 9.-10.8.2014 IMATRALLA

70

vuotta evakkoon lähdöstä

30

vuotta Jääski-seuran perustamisesta

Jääskessä syntyneiden ja jääskeläistaustaisten yhteisiä juuria
juhlitaan Imatralla 9.-10.8.2014 Juuret Jääskessä -juhlassa.
Tervetuloa !

PÄÄJUHLA

sunnuntaina 10.8. klo 14.00
Ohjelmassa mm.
Puhe Jääskelle, valtioneuvos Riitta Uosukainen
Musiikkia, kanteletaiteilija Minna Raskinen
Imatran Seudun Karjalaisten tanhuryhmä Lirpukat
Musiikkia, jääskeläistaustainen musiikkiyhtye Kolmas polvi
Musiikkia, musiikinopiskelija Vilma Jääskeläinen

Tuutha siekii
haastelemmaa!

Järjestää Jääski -seura ry.

IMATRAN VIIKONLOPPU ON TÄYNNÄ

LAUANTAI 9.8.
Jääski meni...

Tulokahvit Valtionhotellin Linnasalissa
14.00
15.-17.00 Historiikkikatsaus, Valtionhotellin Linnasali
• Valtionhotellin esittely
• Jääsken evakuoinnin historiaa
• Seuran historiaa, tarinointia ja muistelua
• Onnittelutervehdykset Jääski-seuralle
Opastettu kierros Kruunupuistoon ja Imatrankoskelle
17.30
lähtö Valtionhotellilta
Koskinäytös, Imatrankoski
18.00
Kukkien lasku Karjalan itkuvirsi -patsaalle,
18.30
jääskeläisten nimikkokirkon;
Imatrankosken kirkon, sankarihautausmaa
Kiertoajelu tynkä-Jääskeen eli Suomen
19.00
puolelle jääneisiin entisiin Jääsken kyliin.
Ks. erillinen matkaselostus.
19-20.30 Kirkkokonsertti. Koop Arponen ja Flute of Shame
-yhtyeen konsertti, Imatrankosken kirkko
Imatrankosken kirkko

Pääjuhlan juontaa
näyttelijä

Tuija Piepponen

Kirkkokonsertti
muusikko, laulaja

Koop Arponen

SUNNUNTAI 10.8.
...mutta jääskeläisyys elää!

10.00

11-12.30
11-13.00
12.30
14.00
15.00
15.45
16.30

Juhlajumalanpalvelus, pastori Matti Innanen,
Tainionkosken kirkko.
Päivän tekstin lukee Pekka Kärkäs.
Facebook-ryhmän tapaaminen, Café Paussi
Lounas, Imatran kaupungintalon talvipuutarha
Jääski-seura ry:n vuosikokous, jäsenille
Kulttuuritalo Virta, Kaleva-sali
Juuret Jääskessä PÄÄJUHLA
Kulttuuritalo Virta, Karelia-sali
Kahvittelu- ja ostostauko
Juhla jatkuu
Loppusanat, Karjalaisten laulu
Oikeudet ohjelmamuutoksiin pidätetään

Puhe Jääskelle, valtioneuvos

Riitta Uosukainen

Musiikkia, kanteletaiteilija

Minna Raskinen

Tapahtumatiedotusta päivitetään internetissä:
www.jaaski.fi www.facebook.com/Juuret Jääskessä -ryhmä

ELÄMYKSIÄ

Juuret Jääskessä 9.-10.8

Elämää Jääskessä -näyttely
Kulttuuritalo Virta 10.8.
Järjestäjänä Imatran kaupunki

Valokuvataiteilija
Raakel Kuukan
Taidenäyttely
Kulttuuritalo Virta 10.8.

Kuukka on jääskeläistaustainen,
Anjalassa syntynyt
valokuvataiteilija.
- Kouvolan kuvataiteilija
2014 -16
- Valokuvataiteen valtionpalkinto 2013

LOTTA- JA VETERAANIMUSEO
IMATRA

Tainionkosken kirkko
JOENSUU

Hotelli Vuoksenhovi
Kulttuuritalo Virta
Virastokatu 1
LAPPEENRANTA

Kuva:Etelä-Karjalan museot

Kodinomaisessa
museossa näytteillä
mm. talvi- ja jatkosodan muistoesineitä,
sotilaiden asepukuja ja
lottatoimintaa.
Museo avoinna päivittäin klo 12-18. Torkkelinkatu 3,
Valtionhotellin vieressä.

Omatoimikohde vierailut museossa oman aikataulun mukaan

JÄÄSKI-JÄRVEN
YMPÄRIPYÖRÄILY 9.8.
Lue lisää: http://kanava.etela-karjala.fi
Ilmoittautuminen 11.7. mennessä p. 020 617 2253
Omatoimikohde
Karjalan itkuvirsi -patsas
Imatrankosken kirkko,
Center Hotel Imatra
Imatran Valtionhotelli
Imatrankoski

Tule myymään kylä-, koulupiiritai sukukirjoja ja muita Jääskeen
liittyviä tuotteita!
Lisätietoja ja myyjien ilmoittautumiset
24.6. mennessä
Tarja Sajomaalle puh. 040 7554 161
(mieluiten klo 16:n jälkeen),
tarjasajomaa@hotmail.com

Juhlatiedustelut: aulitalvi@gmail.com tai puh. 040 5084 116

Juuret Jääskessä 9.-10.8

Lauantaina 9. elokuuta 2014

Kiertoajelu tynkä-Jääskeen
Lauantaina 9. elokuuta. Lähtö Valtionhotellilta klo 19.00
Miltä näyttää niissä entisissä Jääsken kylissä, jotka jäivät osittain tai kokonaan
Suomen puolelle? Bussi tai kaksi suuntaa opastetun, maksullisen kiertoajelun
Vuoksen molemmin puolin muun muassa seuraaviin paikkoihin:
Räikkölä, Rajapatsas, Salo-Issakka, Näträmälä, Kupari, Teppanala, Jakola ja Pelkola
(nykyinen raja-asema).
Kiertoajelun hinta 15€. Maksaa voi ilmoittautumislomakkeella ennakkoon.

kirkkokonsertti
Koop Arponen ja Flute of Shame
Lauantaina 9. elokuuta
Klo 19.00 Imatrankosken kirkossa
Jääskeläistaustaisen Koop Arposen kirkkokonsertti.
Liput 15 €.
Ilmoittaudu tämän Jäsenpostin lomakkeella ja maksa
ennakkoon niin varmistat mukanaolosi!
Ilmoittaudu tapahtumiin ennakkoon sähköpostitse mervilatvala@hotmail.com
tai postittamalla ilmoittautumislomake

30.6. mennessä. Ennakkoon edullisemmin!

Jos maksat paikan päällä, varaa käteistä rahaa. Pankkikortit eivät käy.

TILAA JUHLA-JÄÄSKELÄINEN
Jääskeläinen 2014 -juhlalehti on muhkea, satasivuinen lukupaketti, joka ilmestyy elokuun
juhliin.
Tilaa nyt lehteä omalle jälkikasvullesi ja välität tietoa Jääsken kylien ja jääskeläisten
elämästä. Lehdessä tieto säilyy ja on luettavissa vielä vuosien kuluttuakin.
Juhlalehti sisältää Antti O. Arposen kokoamana Jääski-seuran
Tilaa
30 -vuotis historiikin.
jälkikasvullesi
Lehdessä on myös muhkea elämyslukupaketti
Juhlalehti
jääskeläisten evakkotarinoita talvi- ja jatkosodan ajalta sekä
Jääskeläinen
sijoittumisesta eri puolille Suomea.
TILAA ENNAKKOON. Lehtiä painetaan kustannussyistä
vain
vain ennakkoon määritelty erä, joten tilaamalla ennakkoon
varmistat lehden saannin.
€
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Ennakkotilaus erikoishintaan ilmoittautumislomakkeella
Normaalihinta juhlista ostettuna 15 €.

Montako henkeä ?

Osallistuu

ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Ilmoittaudun Juuret Jääskessä seuraaviin tapahtumiin.
Sähköpostitse: mervilatvala@hotmail.com
Ilmoittautumiset 30.6. mennessä postittamalla tai meilinä.
LAUANTAI 9.8.2014
Klo 14.00 - 15.00

Tulokahvit

Klo 19.00		
			

Koop Arposen
kirkkokonsertti 		

		

Klo 19.00		
Tynkä-Jääsken kierros
			
SUNNUNTAI 10.8.2014
Klo 11.00-13.00		
Lounas 			
Klo 14.00		

Pääjuhla			

10 € (ovelta 16 €)
15 €
15 €

15 € (ovelta 18 €)
10 €

Nimi _______________________________________________
Osoite ______________________________________________
Puhelinnumero ______________________________________
Sähköpostiosoite_________________________
Juhlamaksut maksetaan Jääski-seuran tilille:
Jääski-seura FI24 5721 7740 0200 05
Huom 1
Ota myös maksutosite mukaan Imatralle. Joskus voi olla epäselvyyksiä pankin tositteiden
kanssa ja esittämällä kuitin saat kaikki edut itsellesi (9 €). Juhlapaikalla ei käy pankkikortti.
Huom 2
Su 10.8. bussikuljetus jumalanpalvelukseen Tainionkosken kirkoon Valtionhotellista,
Vuoksenhovista ja Center Hotel Imatrasta. Paluu kirkosta suoraan Kulttuuritalo Virtaan.
Tänä vuonna julkaistaan ns. Juhla-Jääskeläinen. Lehti on tuhti, 100-sivuinen lukupaketti, joka kannattaa hankkia vaikka lahjaksi jälkipolville.
Nyt juhlatarjouksena:

Ennakkoon tilattuna 12 € / kpl. Juhlapaikalla 15€/kpl.

Lehdet voi noutaa Imatralta 10.8.2014 pääjuhlan väliajalla tai ne lähetetään tilaajalle,
jolloin hintaan lisätään lähetyskulut.
		
Haluan tilata ______________ kappaletta lehtiä.
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Vastaanottaja
maksaa
postimaksun

Leikkaa tästä ......

Jääski-seura ry.
Tunnus 5020569
00003 VASTAUSLÄHETYS

Jääski-seura on varannut Imatran Valtionhotellista, Vuoksenhovista sekä Center Hotel
Imatrasta huonekiintiön nimellä ”Jääski”. Jokainen varaa ja maksaa yöpymisensä itse.
Rantasipi Imatran Valtionhotelli
Kylpylähotelli:
Standard-huone 95€ / 1hh ja 108€ / 2hh
		
Superior-huone 108€ / 1hh ja 122€ / 2hh
lisävuode aikuiselle 30 € ja lapsille alle 12 v. 22 €
Hinnat sisältävät buffet-aamiaisen, internet-yhteyden sekä hemmottelukylpylän ja kuntoiluhuoneen käytön.

Osoite ja yhteystiedot
Torkkelinkatu 2
55100 IMATRA
www.rantasipi.fi
Puh. 05-6252000

Huonekiintiö ”Jääski” on voimassa 4.7.2014 asti.
Hotelli Vuoksenhovi
89€ / 1hh
109€ / 2 hh
lisävuode 35€ / yli 12-v. ja 25€ / alle 12-v.
Hintaan sisältyy aamiainen ja aamusauna.

Osoite ja yhteystiedot
Siitolankatu 1
55120 Imatra
www.vuoksenhovi.com/
Puh. 05-687 80000

Huonekiintiö ”Jääski” voimassa 8.6.2014 asti.
Center Hotel Imatra
80€ / 1hh
89€ / 2hh
97€ / 3hh
Hintaan sisältyy aamiainen.

Osoite ja yhteystiedot
Koskenparras 3
55100 IMATRA
www.centerhotelimatra.fi
Puh. 044 - 4300 600

Huonekiintiö ”Jääski” voimassa 9.7. asti.
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Sulje nitojalla tai teipillä ja laita postilaatikkoon!

Jääski-seura ry:n VARSINAINEN VUOSIKOKOUS
pidetään Juuret Jääskessä -tapahtuman yhteydessä
Imatralla sunnuntaina 10. elokuuta 2014 alkaen kello 12.30
Kulttuuritalo Virran Kaleva-salissa, Virastokatu 1, Imatra
Asialistalla on sääntömääräisten asiain lisäksi sääntömuutoksen toinen eli
lopullinen käsittely ja sen aiheuttamat toimenpiteet.
Äänioikeus on jäsenmaksunsa maksaneilla seuran jäsenillä.
Lämpimästi tervetuloa!

LAHJOITA ARPAJAISPALKINTOJA
Juuret Jääskessä -juhlan yhteydessä järjestämme seuran toiminnan hyväksi arpajaiset,
lain sääntöjä noudattaen. Toivomme lahjoituksia arpajaispalkinnoiksi!
•
•
•
•

Otamme vastaan tavaraa, jonka tulee olla uutta eli käyttämätöntä, arvoltaan
vähintään 10 euroa. Ainoa poikkeus: Jääski- tai Karjala-aiheisia kirjoja otamme
käytettyinäkin vastaan.
Lahjakortit ovat tervetulleita, joko tavaraostoksiin tai palveluihin ym. Arvon tulee
olla vähintään 20 euroa.
Lahjoituksista voit ilmoittaa puhelimitse 040-5084116 tai sähköpostiin aulitalvi@gmail.com
Lahjoituksista tulee ilmoittaa viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.

Keräämme arpajaispalkinnot Imatralle. Ilmoitamme kullekin lahjoittajalle toimitusosoitteen myöhemmin.

Juuret Jääskessä -juhlaan talkoohommiin!
Tarvitsemme käsipareja, useita talkoolaisia eri tilanteisiin juhlan aikana,
jotta ne onnistuvat. Vastineeksi pääset juhlaan tai konserttiin maksutta!
Ilmoittaudu heti Mervi Latvalalle, mervilatvala@hotmail.com tai p. 0456341478.
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Lähettäjä:
Jääski-seura ry.
Auli Talvi
Kollostentie 24,
07170 PORNAINEN

HUOM!
Pyydetään palauttamaan ellei vastaanottajaa tavoiteta

Nämä yritykset ovat jo tukemassa seuran toimintaa!

www.evalahti.com
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