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SEURaMaTka 
kEvÄISEEN JÄÄSkEEN Ja vIIPURIIN

21.-22.5. 

Uniikki tilaisuus nähdä Jääsken kirkonkylän ja 
 Enson merkittävimmät paikat.  

Matkaoppaana karjalan tuntija 
kyösti Toivonen, 

jonka elävät tarinat avaavat 
Jääsken historian eloon. 

lähde nyt jääskeläisten omalle matkalle. 
Tilausbussi mukana koko matkan. 

keväällä karjala on kauneimmillaan.

lauantaina 21.5.
Bussi lähtee Helsingistä Aleksis Kiven patsaan luota lauantaina klo 7.30.
Matkalaisia poimitaan mukaan 9.00 Elimäeltä, 9.30 Kouvolasta ja 10.30 
Lappeenrannasta. Nautitaan lounasta Viipurinportin ABC:llä ja jatketaan 
Imatran matkakeskukseen, josta 11.30 matkaan lähtijät nousevat bussiin.
Matka jatkuu Pelkolan tullin kautta suoraan Viipuriin. Ensimmäiseksi nauti-
taan kahvit Pyöreässä Tornissa ja käydään kauppahallissa. 
Majoitutaan Hotelli Viipuriin, jonka  jälkeen lähdetään ajelulle. Tutustutaan 
Pyhän Annan kruunuun (bastioniin) ja Haminan-porttiin, upeaan Elian kirk-
koon, Patterinmäkeen ja pellavakauppaan. 
Sen jälkeen tutkitaan Alvar Aallon suunnittelema, vastikään restauroitu 
kirjasto ja palataan hotellille päivälliselle. Jos sen jälkeen jaksetaan vielä 
lähteä kävelylle, niin tehdään se!  



Mikäli matkustat vuoden aikana venäjälle, niin kannattaa hank-
kia omatoimisesti vuosiviisumi 115 €. 
Jo kaksi matkaa tekee vuosiviisumin kannattavaksi! 
Huom! vuosiviisumin saaminen kestää 6-7 vkoa. 

Matkan hinta omalla viisumilla 157€
Ryhmäviisumi 71 €/hlö
1hh-lisä 19€  

Hintaan sisältyy matkat, majoitus, lauantain päiväkahvi 
ja päivällinen, sunnuntain aamiainen ja lounas, ryhmävii-
sumi tarvittaessa sekä kuljettajan ja matkanjohtajan 
palvelut. Passin on oltava voimassa 6kk matkan jälkeen. 
Matkavakuutus on pakollinen. Hinta edellyttää vähintään 
20 osanottajaa. 

Ilmoittautumiset kyöstille 21.3.2016 mennessä. 
Sähköpostitse: kyosti.toivonen@mahimi.fi tai puhelimitse 050 553 6139. 
Ilmoita nimi, yhteystiedot, huonetoveritoive ja osallistutko ryhmäviisumiin sekä mistä 
nouset bussiin.
Ilmoittautuneille lähetetään viisumilomake täyttöohjeineen ja tiedot osanottomaksun 
eräpäivistä.
Ilmoita myös, haluatko maksaa pankin kautta vai vasta bussissa käteisellä.

Matkan tuottaja on Mahimi Oy, vastuullinen matkanjärjestäjä Turun Neva Tours Oy, 
tilaaja Jääski-Seura ry. Matkan opas on Kyösti Toivonen.
 

Tilausajo 
viipuriin ja Jääskeen

Eri sukupolville hyvä 
mahdollisuus tutustua 

Jääskeen

Sunnuntaina 22.5.
Matka jatkuu heti aamiaiselta kohti Jääskeä. Ahvolasta käännytään Antrean 
Hannilan säilyneeseen kylään, sieltä Kuukaupin sillan kautta Antrean kirkolle 
ja Talikkalaan ja tullaan etelästä päin Jääsken kirkolle. Käydään Jääsken 
kirkkopuistossa, hautausmailla, Vuoksen länsipuolella Ylipuolelle asti, itäpuo-
lella Järvenkylässä ja varataan erityisesti aikaa Ensoon. 
Ensossa nähdään tehdasalue voimalaitoksineen, hautausmaa ja voidaan 
tehdä ostoksia. Enson kahvilassa nautitaan myös kevyt lounas.
Noin klo 17 ylitetään raja Imatralle ja ajetaan Kouvolan kautta Helsinkiin.

Tervetuloa mukaan kahden päivän kotiseutumatkalle. 
Ensimmäinen päivä omistetaan viipurille ja toinen Jääskelle.



Ensin tulee rummut, vaaramaisemat ja 
hiljaa lipuva joutsenperhe. Yhtäkkiä Ko-

lin korkeimmalla huipulla joukkio parturia 
karttaneita äijiä kajauttaa niin voimallisesti 
”suloisessa Suomessamme oisko maata ar-
maampaa…”, että herkempi hätkähtää.

Kyse on tietysti uudelleen sovitetusta Kar-
jalaisten laulusta, jonka video julkaistiin 
Runebergin päivänä 5.2.2016. 

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Etelä-Kar-
jalan liiton järjestämän kilpailun tavoitteena 

oli löytää positiivinen, virkistävä ja tulevaisuuteen suuntaava versio Karjalaisten laulusta. Musiik-
kivideolla markkinoidaan karjalaisiin maakuntiin vahvasti liittyviä tekijöitä kuten karjalaisia ihmisiä, 
elämää, luontoa, vuodenaikoja, laulun ja ilon runsautta.

Kilpailun voitti imatralainen Osmo´s Cosmos Band, jonka sovitus on hätkähdyttävän upea. Modernia, 
reipasta  ja silti Hannikaisen alkuperäistä laulua kunnioittavaa. Karjalaisten laulu on saanut Pete Kiis-
selin ja kumppaneiden käsissä niin mahtavan poljennon, että tällaista ei ole ennen kuultu. 

Korpipajan tekemä musiikkivideo tavoittaa saman tunnelman. On piirakkaa, on Bomba ja ennen kaik-
kea Vuoksi. ”Silloin riemun suuri soitto, Karjalasta kajahtaa” ja mahtava virta pärskyen näyttää voi-
mansa ja kastelee soittajien kutrit, kitarat ja bootsit. 

Maakuntalaulut ovat kokemassa uutta renessanssia ja tässä sovituksessa on juuri sitä modernia kar-
jalaisuutta, jota on vuosia peräänkuulutettu perinteiden jatkamiseksi. Tehtävä ei ole ollut helppo.

Videolla on ollut tätä kirjoittaessani, Ystävänpäivänä, lähes 20 000 katsojaa. Mahtava määrä reilussa 
viikossa. Tämän soisi jokaisen karjalaisen näkevän, joten jakakaamme, soittakaamme ja katsokaamme 
sitä edelleen. 

Ja toivottavasti Pete Kiisseli ja kumppanit palkitaan kaikilla mahdollisilla vuoden karjalainen kulttuu-
riteko –palkinnoilla, emmoilla ja oskareilla ja etenkin Viitaniemen Airan piirakoilla ja sultsinoilla.

Uutta poljentoa on myös kesän Jääski-tapahtumissa. Tervetuloa matkoille ja tapaamisiin. Karjalaisten 
laulu raikukoon !                                             

terveisin  Kirsi Juura, puheenjohtaja 

Musiikkivideon osoite: https://www.youtube.com/watch?v=H5_eNG-FnQ8

PUHEENJOHTaJalTa

Jääski-seura toimii entisten jääske-
läisten, jääskeläistaustaisten ja 
kaikkien jääskeläisyydestä kiinnostu-
neiden yhdyssiteenä sekä ylläpitää, 
vaalii ja tallentaa jääskeläistä perin-
nettä 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 luo-
vutetun Karjalan alueella. Osa pitäjän 
kylistä sijaitsee nykyisten Joutsenon 
ja Imatran alueilla.

www.jaaski.fi

Jääskeläisen jäsenposti 1/2016
Julkaisija: Jääski-seura ry
Painos: 700 kpl
Paino: Grano Oy, Kouvola
Tekstit: Jääski-seuran hallitus
Kuvat: Sari Laitinen, Pääsky ry., SA-kuva, Jääski-seura, Imat-
ran kaupunginmuseon kuva-arkisto, Etelä-Karjalan liitto
Toimituksen osoite: Torikatu 6 as 57, 45100 Kouvola
Tietoa seurasta: www.jaaski.fi. 
Jääski-seuran sähköpostiosoite: evakko.jaaski@gmail.com 
www.facebook.com/Juuret Jääskessä
Jäsenposti ilmestyy 3-4 kertaa vuodessa
Kansikuva: Enso-Gutzeit Oy:n Enson tehdaspalokunnan en-
simmäinen paloauto,  Imatran kaupunginmuseon kuva-arkisto



SEURaN UUTISIa

kaRJalaISTEN kESÄkOTI 
HElSINgISSÄ NyT MyöS

JÄÄSkI-SEURaN JÄSENTEN 
kÄyTöSSÄ

Jääski-seura on liittynyt jäseneksi Pääkaupunkiseudun Karjalaisyhteisöt ry:een, 
joka ylläpitää karjalaisten kesäkotia, Villa Salmelaa, Helsingissä.

Villa Salmela sijaitsee kauniilla kalliolla Helsingin Laajasalossa merimaiseman  
ympäröimänä. Pihapiirissä on hirsihuvila, saunarakennus, aitta, vanha kasvi-
huone ja ulkoterassi. Alueella on grilli, pelikenttä sekä matkailuvaunupaikkoja 
jäsenseurojen jäsenille.

Jääski-seuran jäsenillä on nyt mahdollisuus vuokrata Villa Salmelasta tiloja 
jäsenhintaan lomailuun, perhejuhliin, kokouksiin ja koulutustilaisuuksiin ajalla 
15.5. - 30.9.2016. Villa Salmelassa voi käydä toki vaikka päivävisiitillä. Kahvila 
on auki kesäaikana ti-su 11-19.

Villa Salmela on rakennettu vuonna 1886. Huvila on Helsingin kaupungin mu-
seoviraston suojelukohde. Kesäkotia pyöritetään pääasiallisesti talkoovoimin. 
Kesäkodin suojelija on valtioneuvos Riitta Uosukainen.
Karjalan Liiton jäsenyhteisö Pääsky ry:n toiminnan tavoitteenaon ylläpitää karjalaista kulttuuria 
pääkaupunkiseudulla yhdessä jäsenyhdistysten kanssa. LIsätietoja: http://www.karjalanliitto.fi /
jasenyhdistyssivut/paasky

UUSI 

JÄSENETU

Tule tutustumaan  

villa Salmelaan 

kevätkokouksen yhteydessä 

28.5.2016

Ilmoittautumiset lounaalle (15€/hlö) ja 
kahvituksen määrän arvioimiseksi 

tarvitaan 21.5.mennessä 
puh. 040 755 4161 tai jasen.jaaski@gmail.com



SEURaN UUTISIa

JÄÄSkElÄINEN 2016 ilmestyy elokuussa
kirjoitushaasteella etsitään mieleenpainuneita muistoja 

Joka toinen vuosi ilmestyvä Jääskeläinen -julkai-
su on jälleen työn alla. Jääski-seura on vuodesta 
1988 asti tallentanut jääskeläisiä muistoja, pe-
rinteitä ja tapoja joka toinen vuosi ilmestyviin 
Jääskeläinen-lehtiin. Seuraava numero on 
tarkoitus julkaista Jääski-päivillä elokuussa 
2016. 

valtakunnallinen, kaikille avoin 
kirjoitushaaste  MINUN JÄÄSkENI  kerää 
nyt Jääskeen liittyviä muistoja eri 
vuosikymmeniltä tulevaan lehteen. 

MIkä on juuri sinun kokemuksesi 
Jääskestä? Muistot vaihtelevat aurinkoi-

sista kesäpäivistä ja piirakoiden leipomisesta 
ahkerointiin juurikaspellolla ja talvi-iltojen tarinoihin pirtinpöydän 

äärellä. Kokemus Jääskestä voi olla mummolta peritty Lotta-merkki tai kivijalalla 
nautitut kahvit kotiseutumatkalla Jääskessä. Juttu voi olla vaikkapa tuore koke-
mus viime kesän Jääski-päiviltä Lappeenrannasta. Helähdyttikö Karjalaisten laulu 
tai joku muu näkemäsi tai kuulemasi? Teemaksi valittu “Minun Jääskeni” antaa 
laajat mahdollisuudet kirjoittaa juuri sinulle tärkästä kokemuksesta.

Osallistua voit kirjoittamalla muistosi, kokemuksesi tai tarinasi tai muotoile-
malla sen runoksi.

kirjoita muistoistasi ja kokemuksistasi
31.3. mennessä

lähetä kirjoituksesi ja halutessasi liitä mukaan valokuvia: 
jasen.jaaski@gmail.com tai

Jääski-seura, Torikatu 6 as 57, 45100 kouvola

lehden painatuskustannukset ovat korkeat, joten lehteen myydään 
mainoksia kustannusten kattamiseksi. 

Mainoksella tavoitat valtakunnallisen näkyvyyden kohtuuhintaan ja olet 
mukana tukemassa tämän tärkeän Jääskeläinen- julkaisun ilmestymistä.

Mediakortti on www.jaaski.fi/ seurantoiminta -sivulla tai saat sen 
sähköpostitse jasen.jaaski@gmail.com

Pikkulotta hoivaamassa pienempiään 

Ensossa 21.8.1942. SA-kuva.



Jääski-seuran syyskokous ja -seminaari pidettiin Karjala-talolla 22.11.2015. Sii-
tä tulikin ikimuistoinen tapahtuma, kun paikalle saapui seuran perustajajäsen, 
101-vuotias Elvi arminen. Jääsken kansallispukuun ja korkokenkiin pukeutunut, 
Helsingissä asuva teräsmummo kertoi kuntonsa oleva hyvä pientä kuulon heikke-
nemistä lukuun ottamatta. Hän muisteli Jääski-seuran perustamiskokousta 1984 
Helsingin Kalliolassa, johon kokoontui arki-iltana lähes 160 ihmistä.

-Henki oli voimakas Jääsken asioiden säilyttämiseen. Saamme kiittää paljosta en-
simmäistä puheenjohtajaa Toivo lyyraa, joka oli innokas ja hyväsydäminen ih-
minen ja sai monta asiaa liikkeelle, seuran kunniajäsen muisteli.

Sadan vuoden kokemuksella Elvi sanoi pilke silmäkulmassa, että ihmiselle pitäisi 
antaa kaksi elämää.

- Ensimmäisen elämän harjoittelisi ja toisessa sitten jo tietäisi, miten elää.

Syysseminaarin tähtivieras oli 
101-vuotias Elvi arminen

Lisää värikuvia syysseminaarista on www.jaaski.fi -sivuilla ja Facebookin Juuret Jääskessä albumissa.

Pekka Sihvonen, Sari Laitinen ja Juha Penna luovuttivat 
Karjalan Liitolle taulun, joka on koottu Jääsken kellotapulin 
alta löytyneistä nauloista.



SEURaSSa TaPaHTUU

5.3.  PÄÄkaUPUNkISEUdUN JÄÄSkElÄISTEN 
kEvÄTTaPaaMINEN 

Pääkaupunkiseudun jääskeläisten kevättapaaminen on lauantaina 5.3.16 klo 13 
Karjalatalon Sortavala-salissa. Suunnitellaan kesätapaamista ja kahvikupposen 
innoittamina kuulumisten vaihtoa ja muuta tarinointia. Arpajaiset ja tietoisku 
seuran tulevista tapahtumista. Ennakkoilmoittautumisia ei tarvitse.

Tiedustelut: Eeva-Riitta Kauttu 050 322 781, eeva.kauttu@gmail.com, Seija 
Bergman 050 405 0830 tai eino.bergman@kolumbus.fi. 
Tapahtumapaikka: Karjalatalo, Sortavala-sali, Käpylänkuja 1, Helsinki  

Tervetuloa ja tapaamisiin! 

5.3.  kURSSI POwER POINT-ESITykSEN TEkOON 

Nykytekniikkaa hyödyntäen voidaan vanhoista valokuvista koota hel-
posti näyttävä, seinälle heijastettava kuvaesitys. PPT-esitys elävöittää puheita, 
esitelmiä, kylien tai sukujen historian esittelyä ja tuo kuvat kenkälaatikosta kaik-
kien ihasteltavaksi. 
Karjalan liiton järjestämä Powerpoint-kurssi on 5.3. klo 10-16:00 Karjala-talolla. 
Kurssi on suunnattu erityisesti pitäjä- ja sukuseurojen edustajille. Kouluttajana 
viestintäpäällikkö Kirsi Juura.
Kurssin hinta on Karjala-kortilla 60 € ja muille 80 €. Hintaan sisältyy opetus, 
materiaalit, lounas ja kahvit. Ilmoittautumiset toimisto@karjalanliitto.fi; p. 09 7288 
170, josta myös lisätietoja.
Tapahtumapaikka: Karjalatalo, Käpylänkuja 1, Helsinki  

   Karjalatalon pitäjäesittelyjen sarja jatkuu 17.3. klo 18-20:00.  
   Luovutetun Karjalan pitäjistä vuorossa ovat  Antrea ja Jääski

                    NyT kaIkkI MUkaaN kaRJala-TalOllE!
Jääski-seurasta pj. Kirsi Juura kertoo pitäjän historiasta ja elämästä. Katsauksen 
Jääsken ja Enson mittavaan teollisuuteen pitää entinen pj. Kyösti Toivonen.
Tilaisuus on maksuton, kahvitusta varten kannattaa varata pikkurahaa.
Pitäjäesittelyt järjestää Karjalan Liitto yhteistyössä Karjalaisten Pitäjäyhteisöjen 
Liiton, Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liiton ja OK-opintokeskuksen kanssa.
Tapahtumapaikka: Karjalatalo, Käpylänkuja 1, Helsinki. Lisätietoja: www.karjalan-
liitto.fi

JÄÄSkI Ja aNTREa PITÄJÄESITTElySSÄ17.3.  



JÄÄSkI-PÄIvÄ vERlaN  
MaaIlMaNPERINTökOHTEESSa

Jääsken hautausmaille tehdään lauantaina  23.4. talkoomatka, jonka 
tarkoitus on Jääsken kirkkomaan ja Punamäen hautausmaiden hoito ja 
siivous. Mukaan tarvitaan omat työvälineet; moottorisaha, vesuri, hara-
vat, lapiot, kanget, jätesäkit  jne. Etenkin Punamäen hautausmaalla on runsaasti 
pajukkoa, jota on tarkoitus karsia. Kallellaan olevien hautakivien suoristamiseen 
tarvitaan apuvälineitä ja hyviä lihaksia.
Lähtö on Imatralta henkilöautoilla tai jos lähtijöitä on riittävästi, niin matkaan 
lähdetään pikkubussilla. Lähtö Imatran matkakeskukselta klo 9.00 ja paluu illan 
suussa töiden jälkeen.
Kirkkomailla pidetään evästaukoja (omat eväät) ja talkoiden jälkeen syödään 
lounas Ensossa. 
Sari Laitinen kerää ilmoittaumisia 31.3. asti, jonka jälkeen tehdään päätös bussi-
kuljetuksesta. Osallistujilla tulee olla oma viisumi. 
Ilmoittautumiset 31.3. mennessä: sari.laitinen@edu.hel.fi  tai 040 4175382 
iltaisin

TalkOOMaTka JÄÄSkEN HaUTaUSMaIllE 23.4.  

13.8.  
Jääskeläisten vuosittaista suurtapahtumaa, Jääski-päivää, viete-
tään tänä kesänä uniikissa Unescon maailmanperintökohteessa,        

                      Verlassa.
Kymenlaakson pohjoisosassa sijaitsevat entiset Verlan puuhiomo ja pahviteh-
das ja sitä ympäröivä työväen asuinalue muodostavat Verlan maailmanperintö-
kohteen. Patruunan pytinki sijaitsee kannaksella kahden järven välissä, joiden 
läpi virtaa Verlankoski. Tehdasmuseon lisäksi alueella palvelee lounaskahvila, 
taidenäyttely ja ruukkikylän puodit.
Jääski-päivän ohjelmaan sisältyy opastettu kierros Verlan puuhiomoon ja pah-
vitehtaaseen. Tarkka ohjelma ja hinnat julkaistaan alkukesästä. 
Käy tutustumassa jo etukäteen tähän ainutlaatuiseen kohteeseen: www.verla.fi

Merkkaa päivä jo kalenteriisi! 



JUURET JÄÄSkESSÄ -FacEbOOk-RyHMÄ 
ylITTI 500 JÄSENEN RaJaN

Sosiaalisessa mediassa toimiva jääskeläisten ryhmä “Juuret Jääskessä” 
kasvaa kasvamistaan. Jääsken asioita puidaan ja pohditaan, tietoa ky-
sellään ja kerätään Facebook -ryhmässä jo yli 500 jäsenen voimalla. Kuvapankkki 
on kasvanut ja laajentunut eri elämänalueille, albumeissa on jo runsaasti vanhoja 
valokuvia. Mukaan ovat tervetulleita kaikki, joilla on juuret Jääskessä tai avioliiton 
kautta tullut yhteys. 

Ryhmä on tarkoitettu jääskeläisjuurisille ja heidän läheisilleen, jotka tekevät su-
kututkimusta esim. puolisonsa jääskeläisestä suvusta. Ryhmä on suljettu muilta 
kuin Jääski-juuret omaavilta ja sivuston ylläpitäjät tarkistavat 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.

Ryhmä on suljettu ja siihen pääsee mukaan lähettämällä sähköpostin: tarjasa-
jomaa@hotmail.com tai vellamo.vehkakoski@gmail.com.

UUTISPÄTkIÄ

kIRJaHaNkkEET
Kärkkäälän kyläkirjaan on kerätty materiaalia eri suvuilta ja Sari kärkäs on koon-
nut tietoa Mikkelin maakunta-arkistosta. Kirjahankkeelta puuttuu kuitenkin toimi-
tuskunta ja vetäjä, jotka veisivät kirjan työstämistä aktiivisesti eteenpäin. Jos olet 
kiinnostunut tästä tehtävästä, niin ota yhteyttä puheenjohtajaan. 

Pelkolan ja muiden Suomen puolelle jääneistä kylistä on toivottu myös kirjaa. Myös 
tämä kirjaprojekti vaatii vetäjän. Hallitus panostaa aikansa tänä vuonna Jääske-
läinen-julkaisun tuottamiseen ja muuhun toimintaan, joten se ei pysty osallistu-
maan näiden kirjojen tekemiseen. Materiaalia kirjoihin kerätään jatkossakin, mutta 
muuten hankkeet ovat toistaiseksi pysähdyksissä. 

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

•	 kauppa-sivulla on sähköinen tilauslomake Jääski-tuotteille.
•	 Jäsen-sivulla on sähköinen jäseneksiliittymislomake
•	 Palaute-lomakkeen kautta voit ilmoittaa mm. osoitteenmuutokset ja kertoa 

toivomuksia ja toimenpide-ehdotuksia.

Jäsenasiat: jasen.jaaski@gmail.com 
Muut asiat: evakko.jaaski@gmail.com
Jäsenasioiden puhelin: 040 755 4161



IMaTRaN JÄÄSkElÄISET PySTyTTIvÄT 
OPaSTaUlUN kIRkkOPUISTOON

Imatrankosken kirkkopuistossa 
on tuijalehdon suojaama sanka-
rihautausmaa ja opastetaulussa 
kerrotaan karttakuvan kera 1944 
syntyneen uuden valtakunnan-
rajan vaikutuksesta Jääsken 
seurakuntaan. Jääski oli Vuoksen-
laakson emäpitäjä, jonka suurin 
taajama oli nyt rajantakainen 
Enso. Vuonna 1944 Jääski jaet-
tiin kahtia ja Suomen puolelle 
jäänyt osa liitettiin osin Imatraan, 
joten myös seurakuntien historia 
yhdistyi. 

Imatrankosken kirkkopuistossa sijaitseva kaunis puinen portti on jäljennös 
Jääsken kirkon kiviaidan porttirakennuksesta. Jääskeläissyntyinen kaija linna-
halme kertoo portista ja infotaulusta Facebookissa seuraavaa:
“Kirkkomaan portti on tehty tätini laina Tuomolan ottaman valokuvan perusteella 
Imatran Ammattioppilaitoksessa puutyönopettajan vesa Markkasen johdolla.
Infotaulu on arkkitehti kari Pärssisen suunnittelema ja piirtämä. Pohjana käytet-
tiin Mikkelin maakunta-arkistosta tilattua, v. Nikkarin 21.12.1942 Jääskessä 
piirtämää kirkkomaan karttaluonnosta, jonka tarkistusmittasimme Jääsken kirk-
komaalla. 
Infotaulu pystytettiin alunperin Jääsken kirkkomaalle elokuussa 1999, mutta jo 
muutaman päivän kuluttua rakennelma oli tuhottu ja taulu heitetty rantatöyräälle. 
Onneksi saimme pelastettua  sen bussikierroksella takaisin.”

Marraskuussa Imatran jääskeläiset kiinnittivät infotaulun uudestaan porttiin Imat-
rankosken kirkkopuistossa.



SyySkOkOUkSEN PÄÄTökSIÄ 22.11.2015
kohta 6: Vuodeksi 2016 laadittu toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Toimintasuun-
nitelmaan perustuva tulo- ja menoarvio hyväksyttiin.
kohta 7: Seuran jäsenmaksu päätettiin pitää samana kuin vuonna 2015; 17 euroa. 
Liittymismaksua ei peritä.
Kohta 9. Erovuoroisista Juha Penna ja Sari Laitinen valittiin jatkamaan hallituksessa 
uudelle kaksivuotiskaudelle. Erovuoroisista Päivi Sandbergin tilalle valittiin Leena 
Vänskä 2016-17. Liisa Jokelan tilalle valittiin Marita Salonen 2016-17. Riitta Uosu-
kaisen tilalle 31.12.2015 asti valittu Minna Raskinen valittiin uudelleen hallitukseen 
kaudelle 2016-2017.
kohta 10. Lauri Puhakka ja Aila Lonka valittiin jatkamaan toiminnantarkastajina 
vuonna 2016. Varatoiminnantarkastajaksi 2016 valittiin jatkamaan Reijo Miettinen. 
Hallitukseen valitun Marita Salosen tilalle toiseksi varatoiminnantarkastajaksi 2016 
valittiin Esa Kärkäs.

Jääski-seura ry sääntömääräinen kevätkokous
kOkOUSkUTSU 
Paikka: karjalaisten kesäkoti, villa Salmela, Meri Perttilän polku 8, 00850 Helsinki
Aika: lauantai 28.5.2016  klo 13.00
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 2 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 hallitukselle 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 ennen kokousta.
(Jääski-seura ry:n säännöt, §11)

Ilmoittautumiset lounaalle (15€/hlö) ja kahvituksen määrän arvioimiseksi tarvitaan 
21.5.mennessä puh. 040 755 4161 tai jasen.jaaski@gmail.com

kEvÄTkOkOUS vIlla SalMElaSSa

kOkOUSaSIOITa

Ethän hävitä vanhoja Jääskeä 
koskevia kirjoja, tauluja tai lehtiä. 
karjala- ja Jääski-kirjoja sekä 
Jääskeläinen-lehtiä kysellään jat-
kuvasti. Monet ovat loppuunmyy-
tyjä. laita viestiä, niin sovitaan 
tavaroiden noutamisesta.

Tervetuloa 
lounaalle ennen 

kokousta
(15€/hlö)



Jääskeläisiä kerhoja, koulu-
piirejä 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 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,
eino.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. 

JÄÄSkI-SEURa ry:n 
HallITUS 1.1.2016 alkaen
Kirsi Juura pj. Kouvola
kirsi.juura@ctse.fi 
040 591 3339
Minna Raskinen, vpj. Kouvola 
minna@minnaraskinen.com 
050 500 3584
Juha Penna, vpj. Imatra 
kutu2@luukku.com, 044 971 9505
Sari Laitinen, rahastonhoitaja, Helsinki 
sari.laitinen@edu.hel.fi 
040 417 5382
Tarja Sajomaa, sihteeri ja jäsenasioiden 
hoitaja, Järvenpää 
tarjasajomaa@hotmail.com
040 755 4161
Marita Salonen, Sastamala
marita.salonen@pilkku.fi, 040 7533 253
Leena Vänskä, Kouvola, 
leena.vanska@kymp.net, 040 8329 040
Pekka Sihvonen, Imatra 
pekka.sihvonen1@gmail.com
0400 231 242
Jari Laukkanen, Imatra
jaritapani.laukkanen@gmail.com 
040 579 3040

Seuran hallitus tekee yhteistyötä 
sukuseurojen ja piirien kanssa. 
Tulemme mielellämme kertomaan 
seuran toiminnasta ja jankoh-
taisista tapahtumista tilaisuuk-
siinne. Otathan yhteyttä hallituk-
sen jäseniin.

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



Jäsenmaksu 2016
Jääski-seuran jäsenmaksu on 17€
Laita viestikenttään tieto: 
JääSKI-SEURAN JäSENMAKSU JA  JäSENEN NIMI

Jääski-seuran ja karjalan liiton jäsenyys 29€
Voit maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 
myös Karjala-seuran kautta. 

Jääski-seuran pankkiyhteystiedot:
Helsingin Osuuspankki, 572177 - 420005
IbaN: FI24 5721 7740 0200 05 
Saajan pankin bIc: OkOyFIHH

karjalan liiton jäsenedut:  
Karjalan Kunnaat -jäsenlehti, jäsenetuhinnat Karjalalaiset kesäjuhlat -tilaisuuksissa kursseilla 
ja liiton myyntituotteissa. Alennuksia yhteistyökumppaniemme tuotteista. Suomalaisen Kirjal-
lisuuden Seuran (SKS) normaalihintaisista kirjoista -25 %. Viking Linen risteilyedut ja Rantasipi-
kylpylähotelleissa majoitus jäsenetuhintaan. 

Jääski-seuran jäsenedut: Jäsenlehti 3-4 lehteä/vuosi, Jääskeläinen -lehti, vapaa pääsy Villa 
Salmela -kesäpaikkaan Helsingissä. Alennuksia matkoista, kirjoista ja jäsentuotteista.
Jäsenenä tuet karjalaisuutta ja pääset osallistumaan moniin Jääskeen liittyviin matkoihin ja 
tapahtumiin. Tervetuloa ja kiitos kaikille jäsenillemme!

Uusi Karjala-kortti 
lähetetään kaikille 
eräpäivään mennessä 
Karjalan Liiton  jäsen-
maksun 
maksaneille Karjalan 
Kunnaat 
-jäsenlehden yhteydessä 
toukokuussa 2016. 
Mikäli et saa omaasi, ota 
yhteyttä jäsenrekisterin 

ainaisjäsen
Olet liittynyt seuran ainaisjäseneksi vuosia sitten, jolloin jäsenmaksullasi 
on julkaistu mm. Jääskeläinen -lehteä.  Uusi jääskeläisten perinnettä säi-
lyttävä lehti julkaistaan tänä vuonna. Tukeasi tarvitaan sen julkaisemiseen 
ja jääskeläisen perinteen säilyttämiseen.
Toivomme ainaisjäsenten maksavan vapaaehtoisen tukimaksun toiminnan 
ylläpitämiseksi.   
Jotta tukimaksu kohdistuu oikein, kirjoitathan viestikenttään:

aINaISJÄSENEN TUkIMakSU JÄÄSkI-SEURallE 17€  TaI vaPaaSTI 
valITSEMaSI SUMMa.
Jos maksat Jääski-seuran kautta karjalan liiton jäsenmaksun, 
niin kirjoita viestikenttään:

aINaISJÄSENEN kaRJalaN lIITON JÄSENMakSU 12€
 

Jäsenmaksujen eräpäivä 
31.3.2016

Muistathan maksaa eräpäivään mennesssä, niin saat kaikki edut ajoissa käyttöön

Voit maksaa 
keskiaukeman pankkisiirrolla 

tai nettipankkiin

kiitos 
tuestasi!



lIITy JÄSENEkSI JÄÄSkI -yHTEISööN 
lIITTyMISlaHJaNa  kaRJala-lEHdEN  kUUkaUdEN NUMEROT

Tule mukaan virkeään yhteisöömme. Jääski-seura ja Karjalan Liitto tarjoavat monen-
laisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Jäsenetuina mm. vuoden aikana ilmestyvät seuran 

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

Kun liität mukaan Karjalan Liiton jäsenyyden (12€)  saat lisäksi 
Karjala-kortin, Karjalan kunnaat -lehdet sekä Karjalan liiton jäsenedut. 

Voit antaa Jääski-seuran jäsenyyden myös lahjaksi jälkipolvillesi.

Muistathan maksaa eräpäivään mennesssä, niin saat kaikki edut ajoissa käyttöön



Tilaukset: kauppa.jaaski@gmail.com tai www.jaaski.fi / kauppa
tai puhelimitse 050 500 3584

Valmis painatus saattaa hieman erota mallikuvista. 
Hintoihin lisätään postimaksu. Toimitusaika noin 2 
vkoa. Kiireellisissä tapauksissa soita alla olevaan 
numeroon.

JÄÄSkI-kaUPPa
Uusia Juuret Jääskessä-tuotteita sinulle, jälkikasvullesi 
ja kesälahjoiksi ! 

JÄÄSkEN HOPEaSOlkI 120€
Jääskeläistä perinnekorua on jälleen saatavana.
Hevosenkenkäsoljen malli on noin 1000 vuotta van-
ha. Se löytyi Jääsken Järvenkylästä 1930-luvulla. 
Alkuperäinen koru on Kansallismuseossa. Jääski-
seuralla on oikeus valmistaa hopeisia toisintoja. 
Näyttävä muistokoru on arvolahja pyöreitä vuosia 
täyttävälle, omaksi arvokoruksi ja valmistujais- tai 
rippilahjaksi. Koru valmistetaan käsityönä hopeasta. 
Tilausaika on muutamia viikkoja. Ensimmäinen 
tilaus lähtee 31.3.

JuuretJääskessä 

Juuret

Jääskessä 

kesäjuhliin 
Juuret Jääskessä 

-tunnuksin!

kESÄkEITTIööN kOkIN ESIlIINa 20€ 
Edessä  Juuret Jääskessä- tekstilogo, taskussa 
hauska teksti: “Syö sie.Siussa se näkyy.”
Käytännöllinen säädettävällä niskaremmillä varustettu 
esiliina, jossa käytännöllinen tasku. 

PIkEE-PaITa 25€
Rinnassa Juuret Jääskessä -teksti
Naisten malli, musta, koot M-XL
Miesten malli, musta, koot L-XL

T-PaITa 15€
Rinnassa Juuret Jääskessä -teksti
Naisten malli, valkoinen, koot S-M
Miesten malli, valkoinen, koot L-XXL

kaNgaSkaSSI 5€
JUURET JÄÄSkESSÄ -RINTaMERkkI 4€
JÄÄSkI- STaNdaaRI 40€
Juhlava pöytäviiri, jossa Jääsken vaakuna

JÄÄSkI-SURUNvalITTElU/ 
ONNITTElUadRESSI 10€
Saatavana muistovärssyllä tai ilman.


