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TALKOO- ja KOTISEUTUMATKA 
JÄÄSKEEN 9.5.

Kun Karjalan kunnailla lehtii puu... lähde päivämatkalle Ensoon ja Jääsken 
kirkonkylään. Matkaoppaana on Jääsken entinen asukas, imatralainen Kaija 
Linnahalme, jonka elävät tarinat avaavat Jääsken historian eloon.

Matkaohjelma
Helsinki-Kouvola -juna 05:41 - 07:43 omatoimisesti
8:00 Lähtö Kouvolan Matkakeskuksesta, tilausajolaituri 
9:00 Lappeenrannan rautatieasemalta kyytiin tulijat 
9:30 Imatran Keskusliikenneasemalta kyytiin tulijat.

Rajanylitys Imatran raja-aseman kautta Ensoon. Käymme Tammen sillalla,matkalla 
näemme mm. Enso-Gutzeitin entinen pääkonttorin ja tehdasrakennuksia. Ajamme 
lyhyen kierroksen Enson keskustassa, jonka jälkeen Enson entinen kirkko ja 
sankarihautausmaa sekä Vastasmäen hautausmaa.

Matka jatkuu Jääsken kirkkomaalle ja edelleen Punamäen hautausmaalle. Mat-
kalla nähdään mm. OTK:n mylly, Jääsken asema, Säästöpankki, Osuusliikkeen ja 
Osuuskaupan rauniot sekä kansakoulu.

Opas-Kaija esittelee hautausmaat ja niillä suomalaisvoimin tehdyt kunnostukset.
Talkooväki ryhtyy hautausmaiden kunnostukseen. Pyritään järjestämään paikal-
linen keittolounas Ensoon, jossa myös ostosmahdollisuus.

Paluu illalla samaa reittiä. Ruokailu Imatran Rossossa ennen kotimatkaa.

Jääski-seuran
opastettu

kevätmatka
Jääskeen
jäsenille ja 

FB-ryhmäläisille



Jääski-seura toimii entisten 
jääskeläisten, jääskeläis-
taustaisten ja kaikkien 
jääskeläisyydestä kiinnostuneiden 
yhdyssiteenä sekä ylläpitää, vaalii 

ja tallentaa jääskeläistä perinnettä ja Ylä-
Vuoksen murretta.
Jääski-seura ry on perustettu 1984. 
Edeltäjinä ovat olleet Porissa ja Elimäellä 
perustetut seurat. Seura on Karjalan Liiton 
jäsenseura.
Jääsken pitäjä sijaitsi Suomen luovutetun 
Karjalan alueella. Osa pitäjän kylistä sijaitsee 
nykyisten Joutsenon ja Imatran alueilla.

www.jaaski.fi
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Ilmoittautumiset: sari.laitinen@edu.hel.fi  tai 
puh. 040 417 5382, iltaisin klo 17.00 jälkeen

Ilmoita samalla tarvitsetko ryhmäviisumin, niin 
Sari lähettää viisumianomuksen täytettäväksesi. 
Viisumianomukseen tarvitaan kopio passista 
(voimassa 6 kk matkan jälkeen) ja passivaloku-
va. 
Ota mukaan hyvät eväät. Huom! Ei lääkkeitä matkaan.
Vain välttämätön päiväannos.

Matkan hinta Kouvolasta lähteville 120 € 
(kuljetus+opastus 45 € ja ryhmäviisumi 75 € sis. vakuutus) 

Imatralta ja Lappeenrannasta  lähteville 100 €
(kuljetus+opastus 25€ ja ryhmäviisumi 75 € sis.vakuutus)
Matkan järjestää Matka-Majuri, Kouvola

Mikäli lähdet Jääski-seuran Kannaksen matkalle tai muille Venäjän matkoille, 
niin kannattaa hankkia omatoimisesti vuosiviisumi 115 €. Huom! Vuosiviisumin 
saaminen kestää 6-7 vkoa. 

Junalla Kouvolaan ja 
bussilla Jääskeen

Eri sukupolville hyvä 
mahdollisuus tutustua 

Jääskeen

Kiertoajelun lisäksi matkalla tehdään kevätharavointia ja -kunnostus hautaus-
maille, joten jos haluat ja jaksat osallistua talkoisiin, ota mukaan puutarhasakset, 
vesuri tai harava. Työkalut on luetteloitava tullia varten, moottorisahasta tunnusnu-
mero. Kerro ne ilmoittautuessasi. 



Kouvolan syysseminaarissa minua tuli tervehtimään 
iäkäs jääskeläismies, joka oli tullut paikalle pitkän mat-
kan Varsinais-Suomesta -viitisen tuntia suuntaansa. 
Onnekseen hän oli saanut mukaansa lapsenlapsensa.
Nuori nainen kertoi vasta aloittelevansa “Jääski-uraa”, 
ja sysäys siihen oli ollut edellisen kesän käynti ukin 
kotikunnailla Jääskessä. Hänen, Koopin ja monen 
muun nuoren kertomuksen vakuuttamana uskon, että 
käynti Karjalassa koskettaa nettisukupolveakin ihan 
erityisellä tavalla.

Helppo tapa lähteä Jääskeen on hypätä kyytiin seuran 
toukokuiselle matkalle Ensoon ja Jääsken kirkonky-
lään. Matkaoppaana on Vuoksen varrella syntynyt 
Kaija Linnahalme, joten luvassa on hersyvää kerrontaa ja rautaisannos Jääsken paikallis-
historiaa. 
Jääski nousi valtakunnan julkisuuteen joulukuussa, kun Fortum ilmoitti käyvänsä neuvotte-
luja venäläisen TGC-1 -energiayhtiön kanssa. Toteutuessaan kauppa toisi takaisin suoma-
laisomistukseen mm. Enson ja Rouhialan menetetyt vesivoimalaitokset. Ehkä pääsemme 
toukokuussa katsomaan voimalaitoksia, joista toinen sijaitsee Ensossa amerikkalais-
omisteisen International Paperin tehtaan kyljessä.
Myös Kannaksen matkan vetäjä Kyösti Toivonen on armoitettu tarinoiden kertoja. Näiden 
kahden muistelot tuovat päivänvaloon sellaista perimätietoa, jota ei kirjoista löydä. Taidan 
laittaa nauhurin päälle. 
Kotimaan matkalla Bomballe on aikaa haastella. Erittäin mielenkiintoiselta vaikuttaa myös 
matka taidekaupunki Mänttään. Serlachius-museoon on koottu Suomen rakastetuimpia 
taiteilijoita Helene Schjerfbeckistä Edelfeltiin. Viime kesänä vihitty Gösta-nykytaiteen museo 
on uutta puurakentamisteollisuutta. Sokerina matkalla on jääskeläissukuisen Antero Toikan 
Visio 2015 –näyttely kartanon puistossa. Saarioisten tehdas avaa ovensa toisen jääskeläis-
sukuisen miehen, Jari Kostiaisen, myötävaikutuksella ja retkeläiset pääsevät kurkistamaan, 
miten kuuluisaa äitien valmistamaa ruokaa valmistetaan. 
Mittavan ja kauaskantoisen työn evakkokarjalaisten etujärjestönä tehnyt Karjalan Liitto täyt-
tää 75 vuotta. Karjalaiset kesäjuhlat kokoavat heimon juhlimaan Hyvinkäälle, jonka van-
hassa Villatehtaassa pidämmeJääski-seuran kevätkokouksen. Tervetuloa mukaan kak-
sipäiväiseen juhlintaan ja etenkin sykähdyttävään juhlakulkueeseen Jääski-kyltin taakse 
marssimaan.
Jäsenmäärän kehitys oli viime vuonna hyvä, 59 uutta jäsentä, joka on viesti siitä, että jääske-
läistä väriä halutaan tunnustaa. Syyskokouksessa julkistetun toimintasuunnitelman mukaan 
yksi painopistealue ovat sukuseurat. Hallituksen jäsenet jalkautuvat mielellään sukukokouk-
siin kertomaan seuran toiminnasta ja tapahtumista, jos vain kutsu käy.  Tapaamisista py-
ritään kirjoittamaan juttuja seuraaviin jäsenjulkaisuihin.
Facebook-ryhmämme on yhdistänyt jääskeläisiä toisiinsa uudella tavalla. Se on tämän ai-
kakauden tapa osallistua kotiseututyöhön. Vanhemmillekin sukupolville on avautunut  vanha 
maailma uudestaan, kun ryhmästä on löytynyt vanhoja tuttuja, lisäksi heidän tietonsa ovat 
nuoremmille korvaamattomia. Itse koin valaistumisen, kun yli 80-vuotias Aino Toikka ker-
toi tekevänsä perunapiirakoita Mummon muussista ja pakasteruistaikinasta. Helpotus, että 
perinneherkkuja voi  tehdäkin näin helpolla, modernilla tavalla. Ja jos alkuperäinen jääskel-
äinenkin näin tekee, niin ei se voi olla kovin suuri perinnerikoskaan!

Hyvää kevättä kaikille ja matkoilla tavataan

PUHEENJOHTAJALTA

Kirsi Juura 
puheenjohtaja



Tiistai 16.6.
LInja-auto lähtee klo 7.30 Helsingin Mikonkadulta, Aleksis Kiven patsaan luota. 
Tauko Rajahovissa Vaalimaalla.
Päivän ajoreitti: Viipurista Johanneksen kautta Uudellekirkolle ja Terijoen Kuokka-
laan, jossa majoitutaan Repinskaja-hotelliin. 
Matkan varrella ajamme seuraavien entisten kylien läpi ja poikkeamme joihinkin; 
Johanneksen kirkonkylä, Kaijala, Karhula, Summa, Kaukjärvi, Halila, Uudenkirkon 
kirkonkylä, Vammelsuu ja sen Rakkauden hauta.
Päivällinen hotellissa. Varaa mukaan matkaevästä.

Keskiviikko 17.6.
Päivän retkikohteita ovat Ilja Repinin huvila, Käävän kauppiassuku, Rajajoen silta, 
Haapalan kylän Pyhien Konstantinuksen ja Helenan naisluostari, Joutselän taiste-
lupaikka, Lintulan luostarin uudelleen rakennettu kirkko, Kuuterselän taistelupaik-
ka, Raivola, Edith Södergranin muistomerkki, Raivolan lehtikuusimetsä ja  Terijoen 
Kylpylän ranta.
Lounastauko Lintulan kahviossa. Päivällinen hotellissa.

Torstai 18.6.
Päivän retkikohteita ovat Terijoen kirkot, Jalkalan kylän museo, Kivennavan kirkon-
kylä, Paavolaisten kulttuurisuku, Kyyrölä ja Muolaan kirkonkylä.
Lounastauko Lintulan kahviossa.
Paluumatkalla käydään Viipurissa mm. pellavakaupassa ja nautitaan päivällinen 
ennen kotimatkaa. Helsinkiin saavutaan noin klo 21-22.00.

Matkan hinta 395 €/hlö, kun väh. 30 matkalaista, 1hh-lisä 30 €, omaviisumialennus 65 €. 
Hintaan sisältyy suomalainen turistibussi, majoitus, puolihoito (kaksi aamiaista ja kolme 
päivällistä), ryhmäviisumi ja kuljettajan ja matkanjohtajaoppaan palvelut.

Ilmoittautumiset 27.3.2015 mennessä  Kyösti Toivoselle. 
Ilmoittautumiset sähköpostitse: kyosti.toivonen@mahimi.fi tai puhelimitse 050 553 6139. 
Ilmoita nimi, yhteystiedot, ikä, huonetoveritoive ja osallistutko ryhmäviisumiin.
Passin on oltava voimassa vähintään 6 kuukautta matkan jälkeen.
Kaikilta edellytetään matkavakuutus. 

SOTAHISTORIAA JA KULTTUURIA 
KANNAKSEN MATKALLA

16.-18.6.
Kesän Kannaksen matkalla yhdistyvät kulttuurikohteet ja sotahistoria. Matkalla 
kuulemme matkaopas Kyösti Toivosen ehtymättömät tarinat ohiajettavista suoma-
laiskylistä. Sotahistoriallisista paikoista nähdään Joutselän taistelupaikka, Rajajoen 
silta ja Kuuterselän taistelupaikat.  Kolmen päivän retken aikana tutustutaan Länsi-
Kannaksen mielenkiintoiseen ja monikulttuuriseen historiaan ja nykypäivään.



Ensi kesänä jääskeläiset ja jääskeläisten ystävät matkaavat ratevassa seurassa 
iloiseen Pohjois-Karjalaan, Kolin kansallismaisemiin ja Bomban monipuoliseen kar-
jalaiskylään. Kesäretken aikana luvassa monipuolinen kierros Pohjois-Karjalassa ja 
tutustuminen Lintulan ja Uuden Valamon luostareihin. 

Maanantai 29.6.
7:30 Bussi lähtee Helsingistä Mikonkadulta. Pysähdys Elimäen Alppiruusussa, 
Kouvolan Matkakeskuksessa sekä Lappeenrannan rautatieasemalla, joista poi-
mitaan matkallelähtijät ja ajetaan Heinävedelle. Tauot Mikkelissä (lounasmahdol-
lisuus) ja Varkaudessa. 
Tutustuminen Lintulan ja Valamon luostareihin.
Illalla majoittuminen Valamon luostarin vanhaan Munkkilaan sekä päivällinen.

Tiistai 30.6.
Vierailu luostarin hautausmaalla. Ajo Outokummun ja Polvijärven kautta Lieksan 
Kolille, jossa tutustutuminen kansallismaisemaan ja luontokeskukseen. Lounas-
mahdollisuus Kolin Portissa.
Juuan ja Nurmeksen kautta ajo Bomban monipuoliseen karjalaiskylään, jossa 
päivällinen ja yöpyminen.

Keskiviikko 1.7.
Ajo Lieksaan, tutustuminen sen upeaan kirkkopuistoon ja moderniin kirkkoon.
Matka jatkuu kuvanveistäjä Eeva Ryynäsen Paaterin kirkkoon ja ateljeehen. Sieltä 
Suomen itäisimpään kirkonkylään Ilomantsiin, jossa tutustuminen kirkkoihin ja 
Parppeinvaaran Runokylään, jossa lounasmahdollisuus.
Päivä päättyy Joensuun Kimmel-hotelliin, jossa päivällinen ja yöpyminen.

KESÄMATKA POHJOIS-KARJALAAN
29.6. – 2.7.



Torstai 2.7.
Aamulla kiertoajelulla tutustumme Joensuuhun.
Kotimatkalla käymme Kerimäen kirkossa, Punkaharjulla ja Parikkalan kirkonky-
lässä. 
Kotimatka Imatran ja Lappeenrannan kautta, matkalla taukoja (ateriamahdollisuus), 
Kouvolan ja Elimäen kautta Helsinkiin, jonne saavumme noin klo 20.

Matkan hinta 450 €/hlö 2hh, jos väh. 30 matkalaista, 1hh-lisä 104 €
Hinta sisältää matkat turistibussilla, yöpymiset, puolihoito hotelleissa (kolme aamiaista, kol-
me päivällistä), pääsymaksut, kuljettajan ja matkanjohtaja/-oppaan palvelut.

Ilmoittautumiset 17.4.2015 mennessä 
sähköpostitse: kyosti.toivonen@mahimi.fi tai 
puhelimitse 050 553 6139. 

UUTISPÄTKIÄ

Jääsken perinnekirkko täytti 60 vuotta
Imatrankosken kirkon 60 vuotta juhlittiin 
16.11.2014 juhlajumalanpalveluksessa. Kanttori 
Johannes Vesterinen oli säveltänyt ja sovittanut 
virren 170 ympärille kuoro- ja soitinyhtyeteoksen, 
joka kuultiin juhlassa ensiesityksenä. 
Imatran seurakunta sai 60-vuotisjuhlassa mie-
luisan lahjan, kun Jääski-seura luovutti puheen-
johtaja Kirsi Juuran johdolla Jääsken kirkkoa ja 
kellotapulia esittävän taulun. Hän muisteli luo-
vutuksen yhteydessä, kuinka Jääski-seura juhli 
viime kesänä Imatralla 70 vuoden evakkotaival-
taan mm. Koop Arposen konsertilla. 
Seurakunnan puolesta lahjan otti vastaan 
kirkkoherra Arto Marttinen. 
-Kun Jääsken tuhoutunut kirkko on jääskeläisille äitikirkko, voisiko Imatrankosken 
kirkko olla sijaisäitikirkko, Marttinen kyseli. (Myö yhes -lehti 10.12.2014)

Imatrankosken kirkkoon on sijoitettu 
Jääsken kirkon alttaritaulu, ehtoollisastiat 
ja kirkkotekstiilit.

Marjo Matikainen-Kallström 50 v.
Karjalan Liiton puheenjohtaja Marjo Mati-
kainen-Kallström täytti 50 vuotta 4.2. Jääs-
ki-seura kävi onnittelukäynnillä Karjala-
talolla. Vas. Karjalan Liiton puheenjohtaja 
Satu Hallenberg, sankari itse ja valtioneu-
vos Riitta Uosukainen.

Matkoille ovat 
tervetulleita myös

jääskeläisten kaverit, 
ystävät ja naapurit



Taiteilija Antero Toikan sukujuuret ovat Jääsken Kemppilässä. Äiti Aino Toikka puolestaan tun-
netaan facebook-ryhmän aktiivisena ja vanhimpana jäsenenä

TAIDERETKI MÄNTTÄÄN 29.-30.7.
Pieni Mäntän kaupunki on jo pitkään ollut merkittävä taidekaupunki. Viime vuonna 
Serlachiusten Joenniemen kartanoon valmistui kansainvälisen arkkitehtikilpailun tu-
loksena nykytaidetta esittelevä Gösta-paviljonki ja saman tien Mäntästä tuli Suomen 
taidekesän keskus. 
Kesällä 2015 jääskeläissuvun vesa, taiteilija Antero Toikka on Serlachiuksen mu-
seoalueiden tilataidenäyttelyn taiteilija. Visio 2015 -näyttely  tuo taidemuseo Göstan 
puutarhaan ja paviljonkiin suuria teräsveistoksia. Lähde ensi kesänä mukaan kahden 
päivän taideretkelle, johon Mäntän lisäksi mahtuu pari Pirkanmaan taidekohdetta. 

Keskiviikko 29.7. 

7:15 Bussi lähtee Helsingin Mikonkadulta Aleksis Kiven patsaan luota. Lahden rau-
tatieasemalta otetaan kyytiin idän junalta tulevat matkalaiset. Kahvitauko Jämsässä
11:30 Opastettu kierros nykytaidetta esittelevään taidemuseo Göstaan  
12:30 Lounas Göstan ravintolassa ja ostosmahdollisuus museokaupassa
13:30 Opastettu kierros Joenniemen kartanon vanhaa suomalaista taidetta esit-
televään näyttelyyn. Tutustuminen Antero Toikan Visio 2015 -näyttelyyn kartanon 
puistossa.  
16:00 Majoittuminen Hotelli Mäntän Klubiin ja lepotauko 
17:00 Opastettu kierros tehtaan entisen pääkonttorin Gustaf-näyttelyihin. Paperi-
perkele - suomalaisen metsäteollisuuden uranuurtajan elämä ja afäärit dramati-



soidulla näyttelyreitillä, Muinais-Mänttä, Apteekkarin kauppahuone, 
Gustafin enkelit - Operaatio taidekaupunki.
19:00 Päivällinen hotellissa

Torstai 30.7. 

Aamiaisen jälkeen lähtö Oriveden Purnun taidekeskukseen.
12.00  Vierailu Saarioisten elintarviketehtaaseen Valkeakoskella, 
jossa oppaana jääskeläissukuinen tehtaan johtaja Jari Kostiainen. 
Saarioinen tarjoaa lounaan Jääski-seuran jäsenille ja matkan osallistujille
15.00  Lähtö Valkeakoskelta. Juna Lahdesta Imatralle lähtee 17.06. 
Bussi Helsingissä 18.45
Retken hinta 205 €/hlö 2hh, hinta sisältää bussikuljetuksen, majoituksen, pääsyliput kaikkiin 
kohteisiin, ohjelmassa mainitut ateriat, kuljettajan ja matkanjohtajaoppaan palvelut. Opas 
Kyösti Toivonen.
Ilmoittautumiset 17.4.2015 mennessä sähköpostitse: kyosti.toivonen@mahimi.fi tai 
puhelimitse 050 553 6139. 

www.serlachius.fi

Saarioisten Valkeakosken elintarviketehtaan 
johtaja Jari Kostiainen on jääskeläisjuurinen.

Kesäretki
jääskeläismiesten 

maisemiin.
Antero Toikan näyttely

ja vierailu 
Saarioisten tehtaalla

Seuran kotisivuilla www.jaaski.fi 
on päivitettyä tietoa mm. tapahtumista ja matkoista.

UUTTA! 
Kauppa-sivulla on sähköinen tilauslomake Jääski-tuotteille.

UUTTA! 
Jäsen-sivulla on sähköinen jäseneksiliittymislomake

Palaute-lomakkeen kautta voit ilmoittaa mm. osoitteenmuutokset 
ja kertoa toivomuksia ja toimenpide-ehdotuksia



Jääski-seuran syysseminaarissa Kouvolassa 22.11.2014 pohdittiin karjalais-
ta identiteettiä ja herkistyttiin seuran hallituksen jättävän Riitta Uosukaisen 
puheesta. Markku Laukkanen nosti esille yksin elävien vanhusten aseman. 
Lopuksi Kouvolaan kokoontunut jääskeläisyhteisö sai tietoiskun karjalaisen 
sukututkimuksen tekemiseen Jens Nilssonilta.

Kannakselainen identiteetti on isänmaallisuutta, suvaitsevaisuutta ja  aktiivisuutta, 
luennoi aiheesta väitöskirjan kirjoittanut Anneli Ilonen.  
 -Toinen polvi ei välttämättä ollut vastaanottavainen, mutta lastenlapset ovat olleet 
alttiimpia kuulemaan juuristaan. Erityisesti kotiseuduilla käynti yhdessä vanhem-
pien tai isovanhempien kanssa on auttanut ymmärtämään edellisen sukupolven 
kokemusta aivan uudesta näkökulmasta, hän kertoi. 
Yhdeksi ratkaisevaksi asiaksi Ilonen nosti karjalaisten paluun takaisin rakentamaan 
kotitilojaan välirauhan aikana.
- Kannaksen väki kokosi jälleenrakennustyöllä takaisin identiteettinsä ja itsetun-
tonsa, jotka olivat kärsineet ensimmäisen evakkotaipaleen aikana. Kun lopullinen 
lähtö tuli, karjalainen kansa oli itsetunnoltaan vahvaa, Ilonen korosti. 
Karjalan Liiton kunniapuheenjohtaja Markku Laukkanen nosti puheessaan esille 
ajankohtaisen aiheen; yksinäiset vanhukset.  
-Karjalaiseen perinteeseen kuuluu yhteydenpito yli sukupolvien. Kaikkien meidän 
kunnia-asia on muistaa yksin eläviä vanhuksia. Huolehditaan siitä, että kukaan 
vanhus ei jää yksin. Näin toteutamme parhaiten karjalaista suurperheen yhteisöl-
listä perinnettä.

Syysseminaari tirisi tietoa ja tunnetta



Karjalan Liiton sukututkija Jens Nilsson ilahdutti jääskeläisiä sukututkijoita tied-
olla, että Jääsken rippikirjat vuodelta 1692 ovat Karjalan vanhimmat. Niistä löytyvät 
hyvät luettelot asukkaista kylittäin, taloittain ja perheittäin. 
- Sukututkijat elävät nyt  harrastuksensa kultakautta, sillä internet on tuonut suku-

tutkimuksen kotisohville, sanoo 
Nilsson. 
Karjalaisten sukujen tietoa löy-
tyy Karjala-tietokannan verk-
koversio Katihasta. Suomen 
Sukututkimusseuran ylläpitämä  
HisKi -tietokanta on hyvä apu-
väline tietojen pohjakartoituk-
sessa ja erityisesti etsittäessä 
rippikirjoista kadonneita, tois-
aalle muuttaneita perheitä. 
Käyttökelpoisia lähteitä ovat 
myös henkikirjat, joita laadittiin 
1600-luvulta asti varsin raadol-
lisesta syystä. Kruunu halusi 
tietää, keitä voidaan kutsua 
palvelukseen. Muita antoisia 
lähteitä Nilsson mukaan ovat 
muutto- ja rangaistusluettelot 
sekä etenkin perukirjat, joita 
Nilsson nimittää aikakautensa 
“vaatekaapeiksi.” Perukirjoissa 
jopa lehmät on saatettu luette-
loida nimillä. Yksittäinen hyvä 
tietolähde karjalaissukujen 
tutkimisessa on kirjasarja Siir-
tokarjalaisten tie I-V.
Arkistojen tutkimisen ohella 
Nilsson muistuttaa nykytiedon 
keräämisen ja tallentamisen 
tärkeydestä. Perheraamattujen 
välissä kannattaa säilyttää su-
vusta kertovia kutsuja, kirjeitä 
ja lehtileikkeitä sekä nauhoittaa 
aikalaishaastatteluja. 



Joutsenlaulu
Riitta Uosukaisen puhe Jääski-seuran seminaarissa Kouvolassa 22.11.2014

Arvoisa Puheenjohtaja
Rakkaat jääskeläiset ja heidän ystävänsä

Kun kolmenkymmenen vuoden palveluksen jälkeen jättää Jääski-seuran hallituk-
sen, nousee etsimättä mieleen joutsenlaulu. Senhän on sanottu olevan laulu, jonka 
joutsen laulaa ennen kuolemaansa. Sillä nimellä on tehty taiderunoja ja rocklyriik-
kaa. Joutsenlaulun uskottiin koskevan nimenomaan kyhmyjoutsenta, joka ei laula. 
Se ei kuitenkaan pidä paikkaansa, kyseessä on uskomus, jolla on pitkät juuret: 
vuonna 77 Plinius vanhempi totesi sen vääräksi.  Mutta vertaussanontana joutsen-
laulu elää. Se tarkoittaa viimeistä esiintymistä ennen jonkin päättymistä tai ihmisen 
kuolemaa.
Jääski-seuran hallitusaika on ollut merkityksellistä. Se on kestänyt 20 kansan-
edustajavuotta, sen aikana täytin opetus- ja tiedeministerinä 50 ja eduskunnan 
puhemiehenä 60 vuotta. Se jatkui, vaikka hyppäsin ilomielin politiikan vankkureista 
vuonna 2003. 
Jääski-Seuran toiminta on ollut todella monipuolista ja luovaa. 
Juuri nyt on ilo todeta Eeva-Riitta Kautun leikekokoelma Ylä-Vuoksen kertomaa. 
Meillähän on opetuksen paikka siinä, että Enso oli osa Jääskeä. Passissani on 
Jääski. Nyttemmin mm. kuolinilmoituksissa on monella pelkästään Enso. Eeva-
Riitan leikekokoelma kertoo monipuolisesti ajasta vuodesta 1927 alkaen. Minua 
kiinnostavat eritoten vuodet 1941-44. Saatamme nähdä, miten tuolla sotatoimi-     
alueella ja sodan aikana kuitenkin elettiin, synnyttiin ja kuoltiin, pidettiin sankarihau-
tajaisia, tehtiin työtä, palkattiin ihmisiä,  harrastettiin, käytiin elokuvissa, kuunneltiin 
Dallape-orkesteria, osallistuttiin lotta- ja suojeluskuntatyöhön, pidettiin kutoma- ja 
ompelukursseja. Ei ihme, että puhuttiin välirauhasta, vaikka jatkosota oli käynnis-
sä. Sodassa oltiin ja sotatoimialueella elettiin. 
Minua kiinnostaa erityisesti päivä 18.6.1942. Synnyin ilmahälytyksen aikana ko-
tona, äidin kanssa kahden luomuvauvana ja desanttina. 
 Sinä päivänä on seuraavat merkinnät:
”Kelloseppä Väinö Piili avasi jällen liikkeensä Kalevantie 13:ssa Vuorion liiketa-
lossa”, ”Vakuutukset hoidetaan asiantuntemuksella. Vakuutusyhtiö Pohjola. Asioi-
misto Laine, puh. 205 Enso, Kuitu ja Imatra.” ”Talkookuulumisia Ensosta: perunaa 
kylvetty yhteensä 62 000 kiloa, työntekijöitä 1239, työtunteja 9639.”
Myös kerrotaan, että rovasti And. Lappalaisen ruumis siirretään Iitin kalmistosta 
Jääskeen Punamäen hautausmaalle 30.6. klo 12.
Talkoouutinen on tärkeä: edellisenä vuonna ei äidin odotusaikana ollut kuin jäisiä 
perunoita ja lanttuja. 
Eeva-Riitta Kautun leikekokoelma saa koko jatkosodan aikaisen elämän uuteen, 
konkreettiseen valoon. Läsnä on monta todellisuutta yhtä aikaa. Tämä työ osoittaa 
taas kerran, miten Jääsken pitäjäseuran jäsenet löytävät yhä uusia muotoja perin-
teen tallentamiseen. Eikä siinä vielä kaikki.



Toimintasuunnitelma kertoo yhä uusista aluevaltauksista, osallistumisesta eri ta-
pahtumiin,  uudenlaisesta yhteistyöstä. Myös virtuaali- ja nettimaailma tuo uusia 
mahdollisuuksia. Riemuitsen niistä.  Itsenäisenä toimiva Facebook -ryhmä Juuret 
Jääskessä on merkittävä kanava, www.jaaski.fi olennainen yhdysside. Suunnitel-
mat Paavo Suikkarin ja Kyösti Toivosen muistelmista ynnä vielä kartoittamista 
kyläkirjoista ovat kannatettavia.
Mikä siis on saanut pysymään tässä yhteisössä näin kauan? Ihmiset tietenkin. Sie-
lunsilmieni editse kulkevat Elvit ja Vilmat, Annat ja Eevit, Saimat ja Kertut ja Vuokot 
ja muut. Jääsken vaimo on joustava, sitkeä ja ylevä ilmestys. Hän mukautuu sopi-
vassa mitassa, mutta on sisimmässään vahva. Hän käyttäytyy hymyilevästi ja 
kohteliaasti, mutta käsi on taskussa nyrkissä joka tilanteen varalta.  Hän ei pelkää 
erottua: ”Ihmise pittää olla semmone et sen tuletta nurkasta löytää.”Hän osaa luoda 
valeylellisyyttä, heittää silkkihuivin pakkilaatikon päälle, ottaa asiat myös leikistään.
Jääskeläinen mies – Antit, Kaukot ja Aulikset, Toivot,  Paavot ja Einot ja Esaiaat 
– on päätoimisesti hurmaava. Hän pitää naisensa hyvällä tuulella, on erinomain-
en seuramies, hevosmies ja pelimies. Suunnitelmat ovat hieman tekoja suurem-
mat. Jääsken mies on valmis tasaveroisuuteen naisten kanssa, vieläpä kansain-
välisyyteen.
Haluan kiittää kaikkia täällä mukana olevia yhteistyökumppaneita uskomattomis-
ta suorituksista. Tässä mainitsen Auli Talven, jonka taito järjestönerona vei läpi 
myrskyisän kauden ja loi upeat juhlat, ja uuden puheenjohtajamme Kirsi Juuran, 
samalla kuin ennustan hyvää menestystä taisteluparille Kirsi – Sari. Vellamo Veh-
kakoski heitti meidät päivän tasalle. Ja ikikiitokset myös Kyösti Toivoselle ja Antti 
Arposelle ja Paavo Suikkarille.
Kaikille läsnäolijoille toivotan loistavaa tulevaisuutta ja mielenrauhaa. 
Jaakko  Leppo kirjoitti vuonna 1946:
 ”Karjalaisen luonne on monivivahteinen, paljon moninaisempi ja monitahoisempi 
kuin länsisuomalaisen. Siinä on kauppamiestä, siinä on hansalaista ja venetsialais-
ta kauppahenkeä samanaikaisesti kuin siinä on runoilijaa, taiteilijaa ja haaveksijaa. 
Ajatuksen kepeys on niin ikään sen erikoisominaisuus, mutta sitä ei saa sekoit-
taa pintapuolisuuteen. – Luulen, ettei missään hyvän mielen joukkosuggestio ole 
elänyt niin korkealla kuin Karjalassa, eritoten Viipurissa.”
Jääskeläinen on karjalainen parhaimmillaan: tulevaisuuden ihminen, uskaltaa 
tarttua uusiinkin asioihin, kuten tämän päivän kokoontumisessa olemme saaneet 
nähdä. Kannamme geeneissämme ihanaa perintöä. Elämämme ja ympäristömme 
meidän on luotava itse, työtä tehden, rakastaen ja rukoillen. 
Tämän vuoksi meidän on pidettävä yllä ”hyvän mielen joukkosuggestiota”. 
Pahan mielen ja negatiivisen energian levittäjiä riittää ilman meitäkin.

Muistathan ilmoittaa sähköpostiosoitteesi 
Lähetämme jäsenistölle tietoa ajankohtaisista asioista myös sähköpostitse.  

Ilmoitathan oman sähköpostiosoitteesi jäsenrekisterin hoitajalle.
jasen.jaaski@gmail.com



Ruokaa ja runoja pääkaupunkiseutulaisten tapaamisessa
Pääkaupunkiseudun jääskeläiset viettivät jo perinteeksi muodostuneita pikkujou-
luja marraskuussa Ravintolakoulu Perhossa, Helsingissä. Kolmisenkymmentä tut-
tua sukunimeä vilahteli esittelykierroksella, kun Kärkkäät, Villaset, Kurjet, Kuittiset, 
Papinniemet, Kukkuraiset, Mönkäreet, Sajomaat ja Arposet kohtasivat. 
Haasteltavaa riitti niin, että Eeva Kauttu joutui kilauttelemaan lusikalla lasiin, jotta 
sai puheenvuoron. Hienoa Elvi Armisen opetuksen hedelmää kuultiin Sirpa Papin-
niemen koskettavassa runoesityksessä. Pari kertaa laulettiin ja arvottiin lähes 
jokaiselle joku voitto.
Mukava tunnelma kirvoitti kiitoksia Facebookissa: 
“Oli taas elämyksellinen tilaisuus. Ihailen suuresti kaikkia alkuperäisiä jääskeläisiä, 
jotka uskollisesti osallistuvat tapaamisiin huolimatta “maallisista vaivoista”. Minulle 
heidän tapaaminen ja elämänkokemusten kuuleminen on upeaa ja todellista juuri-
hoitoa karjalaisuudesta. Haastamista olisi riittänyt vaikka jatkoille asti. No, jatke-
taanhan myö seuraavalla kerralla tästä, mihin nyt jäätiin, eikös vaan.”

Juuret Jääskessä -Facebook-ryhmän tapaaminen
Viime elokuussa ensimmäistä kertaa kasvokkain kohdanneet Fb-ryh-
mäläiset suunnittelevat seuraavaa live-tapaamista. Ajankohdaksi on 
alustavasti kaavailtu Karjalaisia kesäjuhlia Hyvinkäällä 13.-14.6. Seuraa 
ryhmän viestittelyä, tarkempi ajankohta selviää Fb-sivuilla lähempänä 
ajankohtaa.

Pääkaupukiseudun jääskeläisten kevättapaaminen 
lauantaina 28.3. klo 13 Karjalatalon Sortavala-salissa. 

Ohjelmassa vanhoihin valokuviin  tutustumista ja kuvien henkilöiden tunnistamis-
ta. Tietoisku Jääski-seuran tulevasta toiminnasta ja matkoista. Ota mukaan omia 
vanhoja Jääski-kuviasi. Kahvitarjoilu pullien kera.  
Tapaamisiin siellä!  Tiedustelut: Seija Bergman, puh. 050 405 0830

Karjalan Liiton tapahtumia
Hengelliset päivät 14.-15.3.2015 klo 13.00 Helsingissä
Viipurin lauluveikkojen asemiesilta 15.3. Helsingissä
Karjalan liitto 75 vuotta -juhlaseminaari ja gaala 25.4.2015  Helsingissä 
Viipurin lauluveikkojen kevätkonsertti 26.4. Helsingissä
Paastoruokakurssi 21.2. 
Pitäjäesittelyssä Koivisto 26.2.
Isojen tyttöjen piirakkakurssi 28.2. 
Pitäjäesittelyssä Lahdenpohja 19.3. 
Elämäkerrallisen kirjoittamisen kurssi 21.-22.3. 
Livvinkarjalan alkeiskurssi 21.-22.3. 
Karjalaiset ruokamarkkinat 28.3. 

UUTISPÄTKIÄ



Syyskokouksen päätöksiä 22.11.2014

Kohta 5: Vuodeksi 2015 laadittu toimintasuunnitelma hyväksyttiin lisättynä muu-
tamin hallitukselle annetuin toimintaehdotuksin. Toimintasuunnitelmaan perustuva 
tulo- ja menoarvio hyväksyttiin.
Seuran jäsenmaksuksi vuodelle 2015 päätettiin 17 euroa. Liittymismaksua ei peritä.
Kohta 6. Hallituksen puheenjohtajaksi, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohta-
jaksi, valittiin yksimielisesti uudelleen Kirsi Juura. Hallituksen jäseniksi 2015-2016 
valittiin Liisa Jokela, Pekka Sihvonen ja Jari Laukkanen. Uudeksi jäseneksi valittiin 
Tarja Sajomaa. Sari Laitinen, Juha Penna ja Päivi Sandberg  jatkavat toimikauttaan 
vuoden 2015 loppuun. Kaudeksi 1.4.2014 – 31.12.2015 uudelleen valittu Riitta Uo-
sukainen ilmoitti lopettavansa hallitustyöskentelyn. Hänen loppukaudekseen valit-
tiin uudeksi hallituksen jäseneksi Minna Raskinen.
Kohta 7. Toiminnantarkastajiksi kaudeksi 2015 valittiin Lauri Puhakka ja  Aila Lon-
ka.Varatoiminnantarkastajat Marita Salomaa ja Reijo Miettinen valittiin uudelleen 
yksivuotiseksi kaudeksi 2015.

Jääski-seura ry:n hallitus 1.1.2015 alkaen
Kirsi Juura pj. Kouvola, kirsi.juura@ctse.fi, 040 591 3339
Sari Laitinen vpj. Helsinki, sari.laitinen@edu.hel.fi, 040 417 5382
Pekka Sihvonen vpj. Imatra, pekka.sihvonen1@gmail.com, 0400 231 242
Liisa Jokela, Sastamala, jokelaliisa@gmail.com, 050 545 3563
Jari Laukkanen, Imatra, jaritapani.laukkanen@gmail.com, 040 579 3040
Juha Penna, Imatra, kutu2@luukku.com, 044 971 9505
Minna Raskinen, Kouvola, minna@minnaraskinen.com, 050 500 3584
Tarja Sajomaa, Järvenpää, tarjasajomaa@hotmail.com, 040 755 4161
Päivi Sandberg, Imatra, paivisandberg@gmail.com, 040 721 7197

LIITY JÄSENEKSI 
SAAT  LIITTYMISLAHJANA 

KARJALA-LEHDEN 
KUUKAUDEN NUMEROT

Voit antaa Jääski-seuran jäsenyyden myös lahjaksi jälkipolvillesi.
Jäsenetuihin kuuluvat mm. vuoden aikana ilmestyvät seuran julkaisut ja 

alennukset Jääski-seuran tapahtumissa. 
Liittymislahjana uusi jäsen saa Karjala-lehden kuukauden numerot. 

Jos liität mukaan Karjalan Liiton jäsenyyden (12€) lahjan saaja saa lisäksi 
Karjala-kortin, Karjalan kunnaat -lehdet sekä liiton jäsenedut. 

Lisätietoja www.karjalanliitto.fi. 



Kärkkäälän kyläkirja etenee
Kärkkäälän kyläkirjan aineiston kerääminen on edennyt talven aikana. Useiden 
sukujen jäsenet ovat toimittaneet aineistoja, mutta osasta puuttuu kaikki tiedot. 
Sari Kärkäs on tehnyt tutkimusta Mikkelin maakunta-arkistossa ja käynyt läpi 1900 
-luvun rippi- ja henkikirjat sekä maarekisterin.
Kärkkäälän kylän talot 1-4 on käyty lävitse 1945-47 asti rippikirjojen, henkikirjojen 
sekä maarekisterin osalta. Talojen lohkomiset ja asukkaat on kutakuinkin selvitetty 
samoin henkilöt, jotka taloja asuttivat evakkoon lähtiessä. Kylän asukkaista löy-
tyvät mm. Jyrkinen, Pulkki, Näveri / Ikävalko, Kärkäs, Kyyrö, Räsänen, Hallikas, 
Tenhi, Pulkki, Grundell/Halsola, Patjas.
Kaikenlaiset valokuvat, tarinat ja jutut, lainhuudatukset, tilojen kauppakirjat, perukir-
jat ym. ensiarvoisen tärkeät tietolähteet kyseisiin taloihin ja asukkaisiin ovat sukujen 
hallussa. Niitä, samoin kuin oman suvun haastatteluja pyydetäänkin kirjoittamaan 
ja lähettämään kyläkirjaa varten perustettuun osoitteeseen: karkkaala@gmail.com. 
Aineistoja voi toimittaa myös postitse kirjatoimikunnalle (Kärkäs,Laitinen,Juura, 
Sihvonen). Kaikki aineistot skannataan ja alkuperäiset palautetaan. Kesän suku-
tapaamisissa on oiva mahdollisuus kerätä aineistoja, joten eiköhän laiteta kaikki 
jäljellä oleva perimätieto nyt kirjojen ja kansien väliin.

Juuret Jääskessä -Facebook-ryhmä paisuu 
Ryhmä on tarkoitettu jääskeläisjuurisille ja heidän läheisilleen, jotka te-
kevät sukututkimusta esim. puolisonsa jääskeläisestä suvusta. Ryhmä 
on suljettu muilta kuin Jääski-juuret omaavilta ja sivuston ylläpitäjät tar-
kistavat liittymisedellytykset. Ryhmäläisen ei tarvitse olla Jääski-seuran 
jäsen, mutta juuret ihanassa Jääskessä täytyy olla. 

Uutta jäsentä pyydämme kertomaan juuristaan ja se kannattaa, sillä siitä lähes 
aina rönsyilee mukava keskustelu, ehkä sukulaisia ja tuttujakin löytyy. Mukaan 
kaivataankin vanhemman ikäpolven edustajia vastaamaan kysymyksiin Jääskestä.
Ryhmässä on reilut 400 jäsentä tällä hetkellä, tule sinäkin. 

Ylä-Vuoksen kertomaa -julkaisu tilattavissa
Eeva-Riitta Kauttu on koonnut nidotun julkaisun Ylä-Vuoksi –lehden julkaisemista 
Enson asioista ja tapahtumista vuosilta 1927-44. Mielenkiintoisella tavalla Enson 
arkielämää valottavaan, 97-sivuiseen julkaisuun on lisätty yksityishenkilöiden ja 
SA-kuva-arkiston kuvia. Ylä-Vuoksen kertomaa –julkaisua voi tilata suoraan:
eeva.kauttu@gmail.com tai puhelimitse 050 322 0781, hinta 15€ + postimaksu. 
Riitta Uosukaisen sanoin: “Nyt minä vasta ymmärrän, kuinka vireä ja monipuolinen 
paikka se Enso oikein oli. “

Ethän hävitä vanhoja Jääskeä koskevia kirjoja, tauluja tai lehtiä. Karjala- ja 
Jääski-kirjoja sekä Jääskeläinen-lehtiä kysellään jatkuvasti. Monet ovat 
loppuunmyytyjä. Laita viestiä puheenjohtajistolle, niin sovitaan tavaroiden 
noutamisesta.

UUTISPÄTKIÄ



Jääskeläisiä kerhoja, koulupiirejä ja sukuseuroja

Abel Lyyran sukuseura: Elvi Vuori, Lahti, puh. 040 596 5544
Ahvolan koulupiiri: Esko Puhakka, Kotka, puh. 050 538 0942 
eskopuhakka@kymp.net. 
Paavo Tauru, Kuusankoski, p. 0400 552 987, paavo.tauru@gmail.com   
Akkasen suku: Helga Jyrkinen, Koria, puh. 044 266 4187, 
helga.jyrkinen@gmail.com
Arposten sukuseura: Eeva Kauttu, Vantaa, puh. 050 322 0781, 
eeva.kauttu@gmail.com. Sukukirjaa vielä saatavana.
Elimäen ja Korian jääskeläiset: Matti Kurki, Koria, puh. 040 5531 208. Pekka 
Sajomaa, Elimäki, puh. 0400 884 179
Henttosen sukuseura: Ilmari Henttonen, puh. 040 592 0195, ilmari.henttonen@
elisanet.fi. 
Rauni Henttonen, Kuusankoski, puh. 0400 168 399, rauni.henttonen@pp.sonera.
net. Sukukirja: seijat.laine@gmail.com
Imatran seudun jääskeläiset: Jari Laukkanen, Imatra, puh. 040 579 3040 
Järvenkylän koulupiiri: Pertti Hynninen, Koria, puh. 0400 559 273
pertti.hynninen@pp3.inet.fi
Kuurmanrannan koulupiiriläiset: Eila Lehtinen, Lahti, puh. 050 305 4839 
eilasa.lehtinen@phnet.fi. Sakari Pellinen, Elimäki, puh. 05 381 8093 
Kuurmanranta -kyläkirjaa vielä saatavana.
Kärkäs-sukuseura: Yhteyshenkilö: sari.karkas@dnainternet.net
Piepposen sukuseura: Esko Piepponen, Koria, puh. 050 560 1602, 
esko.piepponen@pp.inet.fi. Pekka S. Piepponen, Hollola, puh. 0400 849 242 
pekka.piepponen@pp.inet.fi
Pääkaupun kiseudun jääskeläiset: Eeva-Riitta Kauttu, Vantaa, 
puh. 050 322 0781 eeva.kauttu@gmail.com. Seija Bergman, Helsinki, puh. 050 
405 0830,neino.bergman@kolumbus.fi
Raskisen sukuseura: Minna Raskinen, puh. 050 500 3584
minna@minnaraskinen.com. 
Satakunnan alueen jääskeläiset: Vilma Vepsä, Pori, puh. 040 745 7654
Sukuseura Kuukka: Heini Kuukka, Ummeljoki, puh. 040 542 0512, kuuakka@ 
hotmail.com
Sukuseura Penna: Juha Penna, Imatra,  kutu2@luukku.com, puh 044 971 9505. 
Sukukokous 13.6 klo 12.00 Karjalaisten Kesäjuhlien yhteydessä Hyvinkäällä.

Mikäli haluat sukuseurasi tiedot ja tapahtumat Jäsenpostiin ja seuran 
kotisivuille, lähetä tiedot evakko.jaaski@gmail.com

Seuran hallitus haluaa kehittää yhteistyötä sukuseurojen ja piirien kanssa. 
Tulemme mielellämme kertomaan seuran toiminnasta ja jankohtaisista tapah-
tumista tilaisuuksiinne. Otathan yhteyttä hallituksen jäseniin.

Uusimmat tapahtumat, kauppa ja jäsentiedot :
 www.jaaski.fi



Jääski-seura ry. sääntömääräinen kevätkokous
KOKOUSKUTSU 

Paikka: Hyvinkään Villatehdas, Auditorio, Kankurinkatu 4-6. 
Aika: lauantai 15.6.2015 klo 17.00

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja  tarvittaessa 
kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös,vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituk-
selle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen 
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kuukausi en-
nen kokousta.

(Jääski-seura ry:n säännöt, §11)

Tervetuloa Karjalaisille kesäjuhlille juhlimaan kaikki karjalaiset ja karjalaisuuden 
ystävät, nuoret, vanhat ja keski-ikäiset, miehet ja naiset. Ohjelmasta löytyvät mm. 
Karjala Open -golfkisa, piirakkakilpailut, Karjala-maraton, klubi-ilta ja näyttävä 
kulkue päiväjuhlaan Pihkalan stadionille. 
Ohjelma on julkaistu Karjalan kunnaat 1/2015 -jäsenlehdessä ja  
www.karjalanliitto.fi -sivuilla.
Kesäpäivien yhteydessä on Jääski-seuran kevätkokous
Tervetuloa Hyvinkäälle !

Jäsenasiat jasen.jaaski@gmail.com tai puh. 040 755 4161



Jäsenmaksu 2015

Jääski-seuran ja Karjalan Liiton jäsenyys 29€

Jos maksat Karjalan Liiton jäsenmaksun 
jonkun muun yhdistyksen kautta, niin 
Jääski-seuran jäsenmaksu on 
Laita tällöin viestikenttään tieto: 
JÄÄSKI-SEURAN JÄSENMAKSU

Pankkiyhteystiedot:
Helsingin Osuuspankki, 572177 - 420005
IBAN: FI24 5721 7740 0200 05 
Saajan pankin BIC: OKOYFIHH

 

Karjalan Liiton jäsenedut:  
Karjalan Kunnaat -jäsenlehti, alennuksia kursseista, jäsenetuhinnat 
Karjalalaiset kesäjuhlat -tilaisuuksissa ja liiton myyntituotteissa. Kar-
jala-kortilla saat lisäksi alennuksia yhteistyökumppaniemme tuotteista. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) normaalihintaisista kirjoista 
-25 % kirjamyymälässä ja verkkokaupassa. Viking Linen risteilyedut: 
www.vikingline.fi/karjalanliitto. Rantasipi-kylpylähotelleissa 
majoitus jäsenetuhintaan. 

Jääski-seuran jäsenedut: Jäsenlehti 3-4 lehteä/vuosi, Jääskeläinen -lehti, alennuksia 
matkoista, kirjoista ja jäsentuotteista.
Etuja hyödyntämällä säästät rahaa ja tuet karjalaisuutta. Kiitos kaikille jäsenillemme!

Uusi, vuoden voimassa oleva 
Karjala-kortti lähetetään kaikille 
Karjalan Liiton  jäsenmaksun 
maksaneille Karjalan Kunnaat 
-jäsenlehden yhteydessä 
toukokuussa 2015. Mikäli et saa 
omaasi, ota yhteyttä jäsenrekisterin 
hoitajaan.

Ainaisjäsen
Olet liittynyt seuran ainaisjäseneksi vuosia sitten ja tätä kautta mahdollistanut 
mm. Jääskeläinen -lehtien julkaisun. Tukeasi tarvitaan edelleen. 

Toivomme ainaisjäsenten maksavan vapaaehtoisen tukimaksun toiminnan 
ylläpitämiseksi.   
Jotta tukimaksu kohdistuu oikein, kirjoita viestikenttään:

AINAISJÄSENEN TUKIMAKSU JÄÄSKI-SEURALLE 17€ 

Jos maksat Jääski-seuran kautta Karjalan Liiton jäsenmaksun, 
niin kirjoita viestikenttään:

AINAISJÄSENEN KARJALAN LIITON JÄSENMAKSU 

Jäsenmaksujen eräpäivä 
31.3.2015

17€



Lähettäjä:
Jääski-seura ry
Torikatu 6 as 57
45100 KOUVOLA
Pyydetään palauttamaan,
jos vastaanottajaa ei tavoiteta 

       

Tilaukset: kauppa.jaaski@gmail.com tai www.jaaski.fi / kauppa

Valmis painatus saattaa hieman erota malliku-
vista. Hintoihin lisätään postimaksu. Toimitusaika 
noin 2 vkoa. Kiireellisissä tapauksissa soita:
050 545 3563

JÄÄSKI -KAUPPA
Uusia Juuret Jääskessä-tuotteita sinulle, jälkikasvullesi tai kesälahjaksi ! 
Tilaa netistä, sähköpostitse tai puhelimella.

ESILIINA 20€ 
Edessä  Juuret Jääskessä- tekstilogo, taskussa teksti: 
“Syö sie.Siussa se näkyy.”
Erittäin käytännöllinen säädettävällä niskaremmillä varustettu 
esiliina, jossa käytännöllinen tasku.

Juuret

Jääskessä 
 

Juuret

Jääskessä 
 

Kesäjuhliin joukolla 
Juuret Jääskessä 

-tunnuksin!

MUKI 15€ 
KANGASKASSI 5€
T-PAITA 15€
Rinnassa Juuret Jääskessä -teksti
Naisten muotoiltu malli, valkoinen, koot M-XL
Miesten suora malli, valkoinen, koot L-XXL

JUURET JÄÄSKESSÄ -RINTAMERKKI 4€

JÄÄSKI- STANDAARI 40€
Juhlava pöytäviiri, jossa Jääsken vaakuna

HOPEASOLKI 110€
Jääskeläinen perinnekoru, hopeaa. 
Näyttävä muistokoru vaikka valmistujais- 
tai rippilahjaksi.

CD 5€, Anne Sandin musiikkia

JÄÄSKELÄINEN-VUOSIKERTALEHDET 5€
Varastossa oleva lehdet esitelty kotisivuilla

JÄÄSKI-SURUNVALITTELU/ONNITTELU-
ADRESSI 10€

JuuretJääskessä 


