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Jääski-Viipuri
TOUKOMATKA 27-28.5.  

ELOMATKA 26.-27.8.

Lauantaina
Bussi lähtee Helsingistä lauantaina klo 7.30, lisää matkalaisia otetaan kyytiin Kou-
volasta ja Imatralta.
Ajamme Jääsken läpi Viipuriin. Matkalla Kyösti kertoo Jääski-Viipuri -tien varrella 
olevista taloista ja paikoista. Viipurissa nautitaan ensimmäiseksi kahvit Pyöreässä 
Tornissa ja käydään kauppahallissa. 
Päivän aikana tutustutaan Pyhän Annan kruunuun (bastioniin) ja Haminanporttiin, 

Tervetuloa jääskeläisten matkoille. Ensi kesänä teemme kaksi 
samansisältöistä matkaa, joissa kierretään Jääskeä ja Viipuria. 
Ensimmäinen päivä omistetaan Viipurille ja toinen Jääskelle. 

Nyt on hyvä tilaisuus nähdä Jääsken kirkonkylän ja 
Enson merkittävimmät paikat.  

Matkaoppaana on Enson poika, Karjalan tuntija Kyösti Toivonen, 
jonka elävät tarinat avaavat Jääsken ja Suomen historian eloon. 



Mikäli matkustat vuoden aikana useamman  kerran Venäjälle, niin hanki 
omatoimisesti vuosiviisumi. Jo kaksi matkaa tekee vuosiviisumin kannattavaksi! 
Huom! Vuosiviisumin saaminen kestää 6-7 vkoa. 

Matkan hinta omalla viisumilla 157€
Ryhmäviisumi 71€/hlö.
Matka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Hintaan sisältyy matka, majoitus Toukomatkalla Druzhba-hotellissa 2 hh, 
Elomatkalla hotelli Viipurissa, lauantain päiväkahvi ja päivällinen, sunnuntain 
aamiainen ja lounas, ryhmäviisumi tarvittaessa sekä kuljettajan ja matkanjohtajan 
palvelut. Elomatkalla mahdollista saada 1 hh +18€. 
Passin on oltava voimassa 6kk matkan jälkeen. Matkavakuutus on pakollinen. Hinta 
edellyttää vähintään 25 osanottajaa. 

Ilmoittautumiset matkoille 21.3.2017 mennessä sähköpostitse: 
kyosti.toivonen@mahimi.fi 
tai postitse Kyösti Toivonen, Tervatie 4 C 15, 15870 Hollola. 
Etusija Jääski-seuran jäsenillä 10.3. asti. 
Ilmoita nimi, yhteystiedot, Touko- vai Elomatka, huonetoveritoive, ruokarajoitteet, 
osallistutko ryhmäviisumiin ja tuletko bussiin Helsingistä, Kouvolasta vai Imatralta. 
Ilmoittautuneille lähetetään vahvistus ja maksutiedot sekä ryhmäviisumiin tulijoille 
viisumilomake  täyttöohjeineen. 
Matkan tuottaja on Mahimi Oy, vastuullinen matkanjärjestäjä Turun Neva Tours Oy, 
tilaaja Jääski-Seura ry. Matkan opas on Kyösti Toivonen.
Passin on oltava voimassa vähintään 6 kuukautta matkan jälkeen.

Eri sukupolville 
hyvä mahdollisuus 
tutustua Jääskeen

ja Viipuriin

Sunnuntaina
Matka jatkuu heti aamiaiselta kohti Jääskeä. 
Pysähdymme Tali-Ihantalan -muistomerkillä, siitä Kuukaupin sillan kautta Antrean 
kirkolle ja Jääsken kirkolle. Käymme Jääsken kirkkopuistossa, Punamäen hautaus-
maalla, Vuoksen länsipuolella Ylipuolelle asti ja itäpuolella Järvenkylässä. Ensossa 
nähdään tehdasalue voimalaitoksineen, hautausmaa ja voidaan tehdä ostoksia. En-
sossa nautitaan myös lounas. Kerro ilmoittautuessasi, jos sinulla on toive pysähtyä 
jossakin lähikylässä, niin suunnittelemme etukäteen onnistuuko se matkareitille.
Noin klo 17 ylitetään raja, käydään syömässä Suomen puolella ja siitä kotimatkalle 
Helsinkiin.

Uudesta Espilä-ravintolasta on iso artikkeli Karjala-lehdessä tammikuussa sekä useita juttuja 
netissä. Tutustu jo etukäteen!

Elian kirkkoon, Patterinmäkeen, pellavakauppaan sekä Alvar Aallon suunnittele-
maan kirjastoon. Illallinen nautitaan vastikään avatussa, uudessa Espilässä. Jos 
sen jälkeen jaksetaan vielä tehdä iltakävely 
vanhaan kaupunkiin, niin tehdään se!  Illallinen uudessa  

Espilässä!



PUHEENJOHTAJALTA

Jääskeläisen jäsenposti 1/2017
Julkaisija: Jääski-seura ry
Painos: 900 kpl, ilmestyy 3-4 kertaa vuodessa
Paino: Grano Oy, Kouvola
Tekstit: Jääski-seuran hallitus
Kuvat: Pääsky ry., Jääski-seura, Imatran kaupunginmuseon kuva-arkisto, Etelä-Karjalan liitto, Moision 
kartano, Imatran Lions-klubi.
Toimituksen osoite: Torikatu 6 as 57, 45100 Kouvola
Tietoa seurasta: www.jaaski.fi    www.facebook.com/Juuret Jääskessä
Jääski-seuran sähköpostiosoite: jasen.jaaski@gmail.com 
Kansikuva: Jääski, Ihalempiälä, vuokraviljelijä Pekka Ora perheineen kauranleikkuussa Ikosen tilan 
pelloilla 1917. Kuvan lahjoittaja Salme Ora. Imatran kaupunginmuseon, Jääski-seura ry:n kokoelmat. 

Talkoomatka 
Punamäen hautausmaalle  ävin viime viikolla haastattelemassa RUK:n uutta johtajaa, eversti Jouko Rauhalaa. Jo  

varuskunta-alueen alaslasketulla, sinivalkoisella puomilla oli vastassa aseen kanssa 
vartioiva sotilaspoliisi, joka ennen alueelle päästämistä luki saamani kutsun sanasta 
sanaan ja tarkisti henkilöllisyyden. Portilta eteenpäin ohi Haminan jykevien, vanhojen 

rakennusten, ohimarssivan Jääkärikomppanian ja sinivalkoisten puomien kuljin saatettuna everstin 
huoneeseen asti. Tiukka kädenpuristus, seinällä Mannerheimin kuva ja RUK:n tunnus sekä eversti 
virkapuvussaan herättivät aavistuksen verran jäykän - mutta samalla yllättävän voimakkaan- tur-
vallisuuden tunteen. Kuin lapsena talvi-iltoina mummolassa leivinuunin lämmössä läheisten 
ympäröimänä. 

Elämme epävarmuuden aikaa. Syyria, Brexit, talousongelmat ja terrorismi ovat heiluttaneet 
lintukoto-Suomenkin rauhaa ja turvallisuudentunnetta. Sen ei soisi horjuttavan etenkään nuoren, 
elämäänsä rakentavan sukupolven tulevaisuudenuskoa.

Maailman isoihin asioihin on vaikeampi vaikuttaa, mutta omaa ja läheistemme turvallisuuden 
tunnetta voimme toki vahvistaa. Karjalaiset eivät voi kääntää maailmanmenoa, mutta tietoisuus 
kuulumisesta johonkin yhteisöön jo itsessään vahvistaa omaa turvallisuuden tunnetta. 

Elämme myös yksinäisyyden aikaa. Helsinki on täynnä sinkkuja, eläkeläiset kaipaavat kontakteja.
Nyt eläköityvät ikäluokat ovat tottuneet aktiiviseen työelämään; olisiko nyt aikaa myös kansalais-

järjestötyölle.  Jääski-seura ja Karjalan liitto ovat tällaisia matalan kynnyksen järjestöjä, joihin on 
helppo tulla mukaan. Jos olet tekevää sorttia, niin tule piirakkakurssille tai seuran myyntipöydän 
taakse. Monet Karjala-kerhot käyvät vanhusten hoitokodeissa erilaisten ohjelmien kera tai vain ru-
pattelemassa. Siinä meille tavoitetta; ei jätetä ketään vanhusta yksin vastoin omaa tahtoaan. Monelle 
vanhukselle vierailupäivä on se on viikon tärkein päivä. Jos kulttuuri kiinnostaa, niin etenkin nyt 
isänmaamme juhlavuonna karjalaista kulttuuritarjontaa riittää. Löydät uusia ystäviä ja samalla 
pidät yllä karjalaisuutta ja siirrät tunnetta ja tietoa siitä jälkipolville.  

Ja vielä patistelen vanhan, mutta tärkeän asian kanssa.  Koko ajan törmäämme mm. facebookissa 
Jääskessä otettuihin valokuviin, joista nuoret polvet kyselevät, tunteeko kukaan näitä henkilöitä.

Aloita viimeistään nyt valokuvien nimeämisprojekti  ja etsi ne elossa olevat sukulaiset, jotka 
voivat kuvien henkilöitä tunnistaa. Sillä seuraavat sukupolvet, varttikarjalaiset, eivät ole tavanneet 
valokuvien henkilöitä ja siinä vaiheessa, kun he niistä kiinnostuvat, on liian myöhäistä.

Kuten tulet huomaamaan tästä jäsenpostista, Jääski-seura tarjoaa tänä vuonna useita kohtaamis-
paikkoja. Ota mukaan tyttäresi, pojanpoikasi, tätisi  ja tuo hänet tutustumaan toimintaan. Voi olla, 
että vuoden päästä hän on jo aktiivitoimija itsekin.  Ensi vuonna käsipareja tarvitaan etenkin Ky-
menlaaksossa, kun kesäjuhlat 2018 vietetään Kouvolassa. Karjalainen talkoohenki on taas käytössä! 

Talvi ei mene tavoittaan, eikä kesä vesittä. Siinä välissä aurinkoista kevättä toivotellen 
puheenjohtaja Kirsi Juura

Ps. Haaste some-osaajalle; perehdytä sukusi vanhempi polvi Facebookin käyttöön ja tuo heidät 
Juuret Jääskessä -ryhmään

K



Nyt vesakoille kyytiä. Jääsken Punamäen hautausmaalla on risukkoa, joten teemme 
talkoomatkan hautausmaalle lauantaina 29.4. 
Ota mukaan omia työvälineitä; oksasakset, vesuri, lapio tai moottorisaha. Hautausmaan 
yläosassa on tarpeen haravointi, joten haravat ja jätesäkit avuksi. Kallellaan olevien hau-
takivien suoristamiseen tarvitaan kankia ja lapioita.
Seura tarjoaa bussikuljetuksen ja lähtöpaikka määräytyy lähtijöiden mukaan joko Kouvo-
lasta, Lappeenrannasta tai Imatralta. Pyrimme ylittämään rajan Imatralta noin klo 10.00 ja 
palaamme illansuussa töiden jälkeen.
Ota päivän ajaksi mukaan runsaat eväät. Talkoiden jälkeen syödään nyky-Ensossa tai 
Imatralla. 
Ilmoittautumiset 15.4. mennessä jasen.jaaski@gmail.com. Ilmoita  samalla, mistä tulet 
kyytiin. Osallistujilla tulee olla oma viisumi. Bussikuljetus on jäsenille maksuton, ei-jäsenet 
30€.

   Lähde kevätretkelle 
          Jääskeen

          Maksuton
 bussikuljetus jäsenille

Talkoomatka 
Punamäen hautausmaalle 29.4.  

SEURASSA TAPAHTUU

Kuvat viime huhtikuun talkoo-
matkalta Jääsken kirkkomaalle.



SEURASSA TAPAHTUU

Kirkkoon tutustuminen, 
kevätkokous ja taidenäyttely

Kevättapaaminen   
Elimäellä

Elimäestä tuli sotien jälkeen monien jääskeläisten uusi kotikunta. Kun Elimäki määrättiin 
jääskeläisten sijoituskunnaksi, niin kunnan väkimäärä lisääntyi kolmellatuhannella karjalai-
sella siirtolaisella. Se oli melkoinen määrä 6000:n asukkaan kuntaan.

Toukokuussa kokoonnummekin kevättapaamiseen Elimäelle, jonka yhteydessä pidetään 
sääntömääräinen kevätkokous.

Päivän aluksi käymme katsomassa Elimäen vanhaa puuristikirkkoa, jonka paanukaton 
uudelleenrakentamisessa jääskeläisevakot ja heidän jälkeläisensä tekivät talkootöitä paik-
kakuntalaisten kanssa 1990-luvun alussa. 

Päivän virallinen ohjelma on hurmaavassa Engelin suunnittelemassa Moision kartanossa.
Kartanon kesänäyttelyt ovat juuri tuolloin avautuneet, joten pääsemme tuoreeltaan tutustu-
maan mm. Wäinö Aaltosen, Jussi Mäntysen ja Berndt Lindholmin töihin.

20.5.  



Päivän ohjelma
10.00 Tutustuminen Elimäen vanhaan puuristikirkkoon. 

11.30 Sääntömääräinen kevätkokous

noin 12.30 Lounas ja kahvit, omakustanteinen 20€/hlö.

noin 13.30 Tutustuminen kartanoon ja näyttelyihin 

noin 15.00 Vierailu jääskeläisevakon Eira Vanhanen-Haaviston kotitilalla  
sijaitsevaan evakkotupaan.

Vierailu evakkotupaan 
jääskeläisten asuttamaan 

Mettä-Tuomaaseen

Osoitteet: 
Elimäen kirkko: Vanhamaantie 16,
Moision kartano: Moisiontie 163
Eira Vanhanen-Haaviston koti: Mettä-Tuomas 32

Ilmoittautumiset 13.5. mennessä: jasen.jaaski@gmail.com. Ilmoita samalla  
lounastatko ja mahdolliset ruoka-ainerajoitteet.

Lue lisää: www.moisionkartano.fi

Elimäen Mettä-Tuomaan tilasta lohkotuille maille rakentui jatkosodan jälkeisinä vuosina 
uusi jääskeläiskylä. Eira Vanhanen-Haaviston perhe oli yksi kylään muuttaneista evakko-
perheistä. Peippolan kartanon pienkarjatila alkoi rakentua Eiran vanhempien toimesta ja 
tilalla edelleen asuva Eira on säilyttänyt hyvässä kunnossa sen alkuperäisen mökin sisus-
tuksineen, johon he muuttivat 1947. Jääsken Järvenkylästä lähtöisin olevan Eiran isoisä 
oli Jääsken ensimmäinen poliisi Johan Apun en.

Kylän jääskeläisperheistä moni rakensi talon samoihin aikoihin. Lähitiloille asettuivat 
asumaan mm. Sajomaat, Komit, Parkkarit, Jääskeläiset, Pyrhöset, Käet ja Väisäset.

Tämä vuosi on Eira Vanhanen-Haaviston ja monen muun kyläläisen evakkokotiin muut-
tamisen tai valmistumisen 70-juhlavuosi. Juhlavuoden kunniaksi Eira on luvannut avata 
evakkotuvan ovet Jääski-seuralaisille ja pääsemme tutustumaan tähän uniikkiin tupaan. 

Pieni hirsirakenteinen mökki on uskomaton idylli. Kun astuu eteisen kynnyksen yli, on 
kuin siirtyisi ajassa 70 vuotta taaksepäin. Keittiön, makuuhuoneen ja eteisen lähes kaikki 
kalustus on Karjalasta tuotua. Eira on täydentänyt kalustusta pieteetillä; vain muutama 
huonekalu ja ryijy ovat muualta hankittuja.

Kevätiltapäivässä kuulemme varmasti paikallisten kertomuksia, kuinka sähkötöntä kylää 
ryhdyttiin sodan jälkeen rakentamaan jääskeläisten talkoovoimalla. 

Tervetuloa!



SEURAN UUTISIA

Jääsken puutarhurit
Imatran Lions-klubi ahersi viime kesänäkin Jääsken ja Enson kirkkomailla sekä Punamäen 
hautausmaalla leikaten nurmikoita ja raivaten risukkoja. Kirkkomaat saivatkin runsaasti 
kiitosta paikalla käyneiltä suku- ja kotiseuturyhmiltä siisteydestään. 

Puutarhurit kävivät Jääsken puolella talkoissa kaikkiaan 12 eri kertaa. Hoitotyö alkoi 12.5. 
ja viimeinen käynti oli 20.9. Ryhmässä on 9 aktiivijäsentä, joille kertyi kesän aikana kaik-
kiaan 214 työtuntia. Ahkerin talkoolainen oli Tapio Suojapelto, jolta jäi väliin vain yksi 
talkoomatka, työtuntejakin kertyi peräti 58 h.

Ryhmän varustuksena oli mm. moottorikäyttöisiä ruohonleikkureita. Kerran matka tys-
säsi Venäjän tulliin, joka ei sallinut koneiden vientiä rajan yli uuden lainsäädännön takia. 
Seuraavalla viikolla direktiivi oli ilmeisesti kumottu, kun rajan ylitys kävi taas ilman viivy-
tyksiä. Kesäkuun puolivälissä puutarhurit kylvivät 100 kiloa kalkkikivimurskaa muistokiven 
luokse.

Jääsken puutarhureiksi nimitetty ryhmä toimii Jääski-seuran toimeksiannosta Imatran kau-
pungin myöntämän avustuksen turvin.

Kiitos Jääsken 
puutarhureille 

arvokkaasta työstä 
jääskeläisille 

tärkeillä
kirkkomailla.



25.3.  Pääkaupunkiseudun 
jääskeläisten kevättapaaminen
Pääkaupunkiseudun jääskeläisten kevättapaaminen on lauantaina 25.3. klo 13.00 
Karjala-talon Sortavala-salissa. Mukaan voisi jokainen ottaa jonkin Karjalasta 
mukaan otetun mieluisan esineen, josta kuulemme mieluusti tarinaa. Suunnitellaan 
kesän tapaamisia ja kahvikupposen innoittamina kuulumisten vaihtoa ja muuta tari-
nointia. Arpajaiset ja tietoa seuran tulevista tapahtumista. Ennakkoilmoittautumisia 
ei tarvitse.

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

Tervetuloa ja tapaamisiin! 

12.8.  

Jääski-päivä on jääskeläisten vuosittainen päätapahtuma ja ensi kesänä palaamme 
rajan pintaan Imatralle.  
Vuoden 2014 juhlissa läheskään kaikki eivät päässeet tynkä-Jääsken kierrokselle, 
joten matka Suomen puolelle jääneisiin Jääsken kyliin on nyt jäsenten toivomuk-
sesta ohjelmassa elokuun Jääski-päivässä. Oppaina rajan asukkaat Pekka Kärkäs 
ja Martti Monto.
Lauantaipäivän ohjelmassa on myös kevyttä musiikki- ja muistelupitoista ohjelmaa 
sekä lounas. Teemme visiitin Imatralla avattuun mielenkiintoiseen näyttelyyn “Kau-
kopäästä Kuituun - Ylä-Vuoksen teollisuuden vaiheita”. 
Sunnuntaina kiinnostuneilla on mahdollisuus lähteä päiväkäynnille rajan toiselle 
puolelle Jääskeen. Oma viisumi tarvitaan.
Viikonlopun mahdollista yöpymistä varten kannattaa kysyä hotellimajoitusta esim. 
Holiday Club Saimaasta, Imatran kylpylästä tai Imatran Valtionhotellista.
Tarkka ohjelma julkaistaan alkukesästä. Seuraa sähköpostiasi ja www.jaaski.fi 
-sivuja.

Jääski-päivä Imatralla

Merkkaa päivä jo 
kalenteriisi! 

Jääski-päivän viettoa Imatralla 2014. 
Vellamo Vehkakoski haastatteli vanhoja 
jääskeläisiä evakkovaiheista.



Jäsenmaksut 2017

Jääski-seuran ja Karjalan Liiton jäsenyys 32€
Jos olet maksanut K    arjalan Liiton jäsenmaksun paikallisen 
Karjala-seuran, sukuseuran tai karjalaisen harrastusyhteisön kautta, 
niin pelkkä Jääski-seuran jäsenmaksu on 17€

Jos maksat verkkopankissa, niin Jääski-seuran pankkiyhteystiedot ovat:

Helsingin Osuuspankki
IBAN: FI24 5721 7740 0200 05 
Saajan pankin BIC: OKOYFIHH
Viite: 1009
Kirjoita viestikenttään, minkä jäsenmaksun maksat ja jäsenen nimi.

Ainaisjäsen
Olet liittynyt seuran ainaisjäseneksi vuosia sitten, jolloin jäsenmaksusi 
on käytetty mm. noina vuosina julkaistuihin Jääskeläinen -lehtiin.  

Toiminta Jääsken historian ja juurien ylläpitämiseksi tapahtuu 
jäsenmaksujen turvin. 

Toivomme ainaisjäsenten maksavan vapaaehtoisen tukimaksun 
toiminnan ylläpitämiseksi.   

Ainaisjäsenen tukimaksu Jääski-seuralle 17€  
(tai vapaasti valitsemasi summa)

Ainaisjäsenen Karjalan Liiton jäsenmaksu 15€
Kiitos 

tuestasi!
Lapsi- tai nuorisojäsen
Alle 18-vuotiailta ei peritä Karjalan liiton tai Jääski-seuran jäsenmaksua. Lapsi- ja 
nuorisojäsenet tulevat saamaan tänä keväänä Jyväskylän Karjalaisilta kesäjuhlilta 
omaa postia. Kun ilmoitat jäsentietolomakkeella lapsen Jääski-seuran jäseneksi, 
niin välitämme tiedon Karjalan liittoon. 



JÄSENM
AKSU 2017

Jääski-seura ja Karjalan Liitto 32€
Pelkkä Jääski-seura 17€
Ainaisjäsenen Karjalan Liiton jäsenm

aksu 15€
Ainaisjäsenen tukim

aksu Jääski-seuralle 17€
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UUSI JÄSEN
Liittymislahjana saat 

KUUKAUDEN 
KARJALA-LEHDET !

Jäsenmaksu 2017

Eräpäivä 31.3.2017
Jäsenmaksut 2017

Jääski-seuran ja Karjalan Liiton jäsenyys 32€
Jos olet maksanut K    arjalan Liiton jäsenmaksun paikallisen 
Karjala-seuran, sukuseuran tai karjalaisen harrastusyhteisön kautta, 
niin pelkkä Jääski-seuran jäsenmaksu on 17€

Jos maksat verkkopankissa, niin Jääski-seuran pankkiyhteystiedot ovat:

Helsingin Osuuspankki
IBAN: FI24 5721 7740 0200 05 
Saajan pankin BIC: OKOYFIHH
Viite: 1009
Kirjoita viestikenttään, minkä jäsenmaksun maksat ja jäsenen nimi.

Uudet Karjala-kortit 
tulevat toukokuun 
Karjala Kunnaat -
lehden mukana, 
jos olet maksanut 
jäsenmaksun 
31.3. mennessä.

Karjala-kortilla tuntuvat 
alennukset mm. 

Karjalaisten kesäjuh-
lien hinnoista ja 
Karjala-talon 
tapahtumista ja 
kursseista.

LEIKKAA IRTI



Muistathan maksaa eräpäivään men-
nesssä 31.3., niin saat kaikki edut 
ajoissa käyttöön

Karjalan Liiton jäsenedut
Karjalan Liiton jäsenkortti, Karjala-kortti ker-
too, että kuulut laajaan karjalaiseen yhteisöön. 
Jäsenenä saat 

•	 4:sti vuodessa ilmestyvän Karjalan Kunnaat 
-jäsenlehden, 

•	 Alennuksia kesäjuhlien pääsylipuista
•	 Alennuksia kursseista, matkoista, tilaisuuk-

sista
•	 Alennuksia Karjalan Liiton myyntituotteista.  
•	 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran nh. 

kirjoista -25%
•	 Viking Linen matkahinnoista alennusta
•	 Rantasipi-hotelleista alennusta
•	 Lue tarkemmin www.karjalanliitto.fi

Jääski-seuran jäsenedut 
Jääski-seura on rekisteröitynyt, valtakunnallinen 
seura, joka ylläpitää Jääsken pitäjän historiaa 
ja perinnettä. Jääski-seuran arvokkaat valoku-
va-arkistot on sijoitettu säilytykseen Imatran 
kaupunginmuseoon. Karjalan liiton Karjala-
talossa säilytetään pitäjästä kirjoitettuja kirjoja ja 
arkistoja.
Jäsenenä tuet karjalaisuutta ja jääskeläisen 
historian ylläpitoa ja tiedonvälitystä entisestä 
kotipitäjästä. Pääset osallistumaan moniin 
Jääskeen liittyviin matkoihin ja tapahtumiin. 

•	 Jääskeläisen jäsenposti 3-4 lehteä/vuosi 

•	 Jääskeläinen -lehti, arvokas historia- ja 
tietopaketti julkaistaan joka toinen vuosi.

•	 Villa Salmela -kesäpaikan käyttöoikeus  

•	 Ilmainen bussikuljetus Jääsken hautaus-
maatalkoisiin

•	 Alennuksia matkoista, kirjoista ja jäsen-
tuotteista.

•	 Etuoikeus seuran järjestämille Jääsken 
matkoille

•	 Karjala-talon kirjaston ja kokoustilojen  
käyttöoikeus

LEIKKAA IRTI

JÄSENM
AKSU 2017

Jääski-seura ja Karjalan Liitto 32€
Pelkkä Jääski-seura 17€
Ainaisjäsenen Karjalan Liiton jäsenm

aksu 15€
Ainaisjäsenen tukim

aksu Jääski-seuralle 17€
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Karjalaisten kesäkoti 
Helsingissä

Jääski-seuran jäsenten käytössä on 
tunnelmallinen kesähuvila Villa Salmela 
Helsingissä.

Villa Salmela sijaitsee kauniilla paikalla 
Helsingin Laajasalossa merimaiseman  
ympäröimänä. Pihapiirissä on huvila, 
saunarakennus, aitta, vanha kasvihuone 
ja ulkoterassi. Alueella on grilli, pelikenttä 
sekä matkailuvaunupaikkoja jäsenseurojen jäsenille. Jäsenillä on maksuton pääsy alueelle 
(muut 3€) ja jäsenetu 10% vuokrahinnoista.

Villa Salmelassa voi käydä vaikka päivävisiitillä Kauppatorilta lähtevällä laivalla. Kahvila on 
auki kesäaikana ti-su 11-19. Huvilan yläkerrassa on muutama huone vuokrattavana.

Huvilaa voi vuokrata jäsenhintaan perhejuhliin, kokouksiin, koulutustilaisuuksiin tai vaik-
kapa ystävien kesken 15.5. - 30.9.2017. 

Villa Salmela on rakennettu vuonna 1886. Huvila on Helsingin kaupungin museoviraston 
suojelukohde. Kesäkotia pyöritetään pääasiallisesti talkoovoimin. 

Kesäkodin suojelija on valtioneuvos Riitta Uosukainen.

Karjalan Liiton jäsenyhteisö Pääsky ry:n toiminnan tavoitteena on ylläpitää karjalaista kulttuuria 
pääkaupunkiseudulla yhdessä jäsenyhdistysten kanssa. 

Varaukset ja tarkempia tietoja: 
paasky.kesakoti@gmail.com, Anja Lehtinen, puh. 045 187 1516, 
https://karjalanliitto.fi/jasenyhdistyssivut/paasky

 
JÄSEN-

ETU

Tee kesäretki vuoroveneellä 
Kauppatorilta 

Villa Salmelaan !



Sosiaalisessa mediassa toimiva jääskeläisten ryhmä “Juuret Jääskessä” kasvaa kas-
vamistaan. Jääsken asioita puidaan ja pohditaan, tietoa kysellään ja kerätään Facebook 
-ryhmässä jo yli 600:n jäsenen voimalla. 

Kuvapankki on kasvanut ja laajentunut eri elämänalueille, albumeissa on jo runsaasti 
vanhoja valokuvia. 

Verkkoviestintä kasvaa huimaa vauhtia ja Karjala-tiedon välityksessä netti onkin kasva-
nut suurimmksi kanavaksi. Karjalan Liitto on huomioinut verkkoviestinnän kasvun ja tänä 
keväänä valmistuvat liiton uudet kotisivut. 

Facebookissa on myös Karjalan Liiton ja Karjala-lehden sivut sekä useita laajoja valtakun-
nallisia ryhmiä kuten Siirtokarjalaisten ryhmät. MIelenkiintoista on seurata myös muiden 
pitäjien kuten Antrean ja Kirvun sivuja.

Juuret Jääskessä -facebookryhmä on tarkoitettu jääskeläisjuurisille ja heidän läheisilleen, 
jotka tekevät sukututkimusta 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 rönsyi-
lee mukava keskustelu, ehkä sukulaisia ja tuttujakin löytyy. Mukaan kaivataankin vanhem-
man ikäpolven edustajia vastaamaan kysymyksiin Jääskestä.

Ryhmään pääsee mukaan lähettämällä sähköpostin: 
tarjasajomaa@hotmail.com tai vellamo.vehkakoski@gmail.com.

Verkkoa ei kannata pelätä, vaan virittää se käyttöön. Ryhmän mukanaan tuoma 
viestinvaihto rikastuttaa elämää.

UUTISPÄTKIÄ

Koolla 636 jääskeläistä



Kärkkäälän kirja edistyy
Kärkkäälän kyläkirjan kokoaminen on edennyt talven aikana mukavasti. Sari Kärkäs ja 
Esko Kärkäs ovat koonneet tietoa Mikkelin maakunta-arkistosta ja kylien suvuilta.
Kärkkäälästä on tietoa saatu hyvin, mutta Patjaalan, Rikkolan ja Riikolan kylistä on ollut 
vaikeuksia tavoittaa sukujen jälkeläisiä. Niistä samoin kuin Kalalammin asioista tarvittaisiin 
lisää tietoa. Jos tunnet kylien sukua, niin ota yhteyttä. 
Nyt on viimeinen mahdollisuus saada kirjattua näiden tilojen ja sukujen vaiheet paperille 
ja kirjaksi asti. Vielä on mahdollista lähettää valokuvia ja muuta materiaalia. Kirjan tekijät 
käyvät haastattelemassa tarpeen mukaan. Kirja etenee lähiaikoina oikolukuihin ja taittoon.
Ota yhteyttä: Sari Kärkäs: puh. 0400 839 184 sari.karkas@gmail.com 
Esko Kärkäs: puh. 050 3503 709 esko.karkas@gmail.com

Finna.fi -palvelu avautui vuoden vaihteessa. Sivusto sisältää runsaasti ennen julkaisemat-
tomia valokuvia Jääskestä. 

Finna.fi tuo Suomen museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistot kaikkien saataville. Tällä 
hetkellä Finnassa on mukana yli 100 organisaatiota, joiden aineistoja pääsee selaamaan ja 
osaa lukemaan verkossa.

Kuvat on digitoitu, joten kuvakoko kelpaa netissä käytettäväksi. Kuvia saa julkaista lähdetie-
dot ilmoittamalla. Osoite: www.finna.fi

Joko kävit Finnassa!

 Pelkolan ja tynkä-Jääsken kirja
Pelkolan ja muista Suomen puolelle jääneistä kylistä on toivottu myös kirjaa. Kirjaprojekti tar-
vitsisi käytännön toimien käynnistämiseksi kirjatoimikunnan ja vetäjän. Ota yhteyttä puheen-
johtajaan, jos pystyisit tulemaan mukavaan hommaan mukaan. Seura antaa työapua ja toi-
mintatukea mahdollisuuksien mukaan.

Kartta Jääsken kirkonkylästä
Kesä tulee ja monet tekevät ainakin päivämatkan entiseen pitäjäänsä. Kohteiden tunnista-
misen helpottamiseksi Jääski-seura painattaa kartan Jääsken kirkonkylän alueesta. Siinä 
tulevat näkymään entiset kaupat, pankit ja muut tunnistettavat ra-kennukset.

Kartta on kokoontaitettava ja sitä voi tilata Jääski-kaupasta 10 euron hintaan.

Somempi Karjala
Sosiaalisella medialla, somella, tarkoitetaan facebookia ja twitteriä ja muita sosiaalisen me-
dian työkaluja, joilla pidetään yhteyttä ja viestitään Karjalasta. Perustietoa päivän mittaiselta 
kurssilta lauantaina 11.3.2017 klo 10-16,  Karjala-talo. Tarkempi ohjelma www.karjalan-
liitto.fi



SYYSKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ 20.11.2016
Kohta 5: Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio 2017 hyväksyttiin.
Pekka Kärkäs esitti vuoden 2017 Jääski-päivän pitopaikaksi Imatraa. 
Päätettiin järjestää talkoomatka Punamäen hautausmaalle toukokuussa. Hautaus-
maan kiviä on myös yksityisen maanomistajan mailla. Luvattiin selvittää yhteyttä 
maanomistukseen ja  saataisiinko kivien siirtotyöhön apua koneyrittäjiltä.
Kyösti Toivosen vetämiä Jääsken matkoja päätettiin jatkaa.
Huomioitiin, että seuran hallussa ei ole kaikkia kyläkirjoja. Yritetään hankkia niitä ja 
edellytetään, että kirjojen toimituskunnat huolehtivat asiasta.
Kohta 7: Seuran jäsenmaksu päätettiin pitää samana kuin vuonna 2016; 17 euroa. 
Liittymismaksua ei peritä.
Kohta 8: Seuran puheenjohtajana valittiin jatkamaan Kirsi Juura.
Kohta 9. Erovuoroisista Pekka Sihvonen ja Jari Laukkanen valittiin jatkamaan 
kaudelle 2017-18. Uusiksi  jäseniksi 2017-18 valittiin Arja Jantunen ja Jaana Vuorio-
Palmumaa.
Kohta 10. Lauri Puhakka ja Aila Lonka valittiin jatkamaan toiminnantarkastajina.  
Varatoiminnantarkastajina 2017 valittiin jatkamaan Reijo Miettinen ja Esa Kärkäs.

Jääski-seura ry sääntömääräinen kevätkokous
KOKOUSKUTSU 
Paikka: Moision kartano, Moisiontie 163, Elimäki
Aika: lauantai 20.5.2016 klo 11.00
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja tarvit-
taessa 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 hal-
litukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syysko-
kouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään 
kuukausi ennen kokousta.
(Jääski-seura ry:n säännöt, §11)

KOKOUSASIOITA

 

Kuule asiat tuoreeltaan ... sähköpostitse
Sähköposti on otettu käyttöön Jääski-seuran tiedotuksessa. Sähköpostin kautta 
ilmoitamme mm. tapahtumista, matkoista ja välitämme Karjalan liiton Uutiskirjeet. 
Sen käytöstä on tullut jäseniltä hyvää palautetta.

ILMOITA SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI: 

jasen.jaaski@gmail.com tai 
www.jaaski.fi /palautelomakkeen kautta



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 jääskeläiset: 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@pp1.inet.fi 
Sukukirja: seijat.laine@gmail.com
Imatran seudun jääskeläiset: Jari Laukkanen, 
Imatra, puh. 040 579 3040, jaritapanilaukkanen@
gmail.com
Järvenkylän koulupiiri: Pertti Hynninen, Koria, 
puh. 0400 559 273, pertti.hynninen@pp3.inet.fi
Korian jääskeläiset: Matti Kurki, 
Koria, puh. 040 5531 208. 
Kuurmanrannan koulupiiriläiset: Eila Lehtinen, 
Lahti, puh. 050 305 4839,eilasa.lehtinen@phnet.fi. 
Kuurmanranta -kyläkirjaa vielä saatavana.
Kärkäs-sukuseura: Yhteyshenkilö 
sari.karkas@dnainternet.net, 0400 839 184
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 1.1.2017 alkaen
Kirsi Juura puheenjohtaja, Kouvola
kirsi.juura@ctse.fi 
040 591 3339
Minna Raskinen, varapj. Kouvola 
minna@minnaraskinen.com 
050 500 3584
Juha Penna, varapj. Imatra 
kutu2@luukku.com, 044 971 9505
Arja Jantunen, rahastonhoitaja, Imatra 
arja.jantunen@hotmail.fi
0400 466 642
Jari Laukkanen, Imatra
jaritapani.laukkanen@gmail.com 
040 579 3040
Marita Salonen, Sastamala
marita@pilkku.fi  
040 7533 253
Pekka Sihvonen, Imatra 
pekka.sihvonen1@gmail.com
0400 231 242

Jaana Vuorio-Palmumaa 
jaana.vuorio-palmumaa@gmail.com
0400 802 598
Leena Vänskä, Kouvola, 
leena.vanska@kymp.net 
040 8329 040

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

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



•	 Kauppa-sivulla on sähköinen tilauslomake Jääski-tuotteille.
•	 Jäsen-sivulla on sähköinen jäseneksiliittymislomake
•	 Palautelomakkeen kautta voit ilmoittaa mm. osoitteenmuutoksen, kysyä ja 
       tehdä toimenpide-ehdotuksia.
•	 Kuvagalleriaan laitetaan valokuvat matkoista ja retkistä
•	 Seuran kotisivuille päivitetään tietoa mm. tapahtumista ja matkoista. 

Ethän hävitä vanhoja Jääskeä koskevia 
kirjoja, tauluja tai lehtiä. 
Karjala- ja Jääski-kirjoja sekä 
Jääskeläinen-lehtiä kysellään jatkuvasti. 
Monet ovat loppuunmyytyjä. 

Ota yhteyttä niin sovitaan tavaroiden 
     noutamisesta.

Kiitos Eevi Koskinen, Anja Monto ja te kaikki,
jotka olette lahjoittaneet lehtiä ja kirjoja  

viime vuoden aikana !

 

Lehdet ja kirjat 
kiertoon

JÄÄSKI-SEURAN YHTEYSTIEDOT
Sähköposti: jasen.jaaski@gmail.com 
Kotisivut: www.jaaski.fi

Myytävänä umpin. CHEVROLET -pakettiauto.  
Enso Gutzeit Oy, Osto-osasto.

Eeva-Riitta Kauttu on kerännyt vanhojen Ylä-Vuoksi -lehtien 
ilmoituksia ja mainoksia ja koonnut niistä 
monistejulkaisun “Ylä-Vuoksen 
kertomaa”.
Julkaisua voi tilata suoraan 
Eeva-Riitalta: eeva.kauttu@
gmail.com tai puh. 050 322 
0781. Jos haluat julkaisun 
Pääkaupunkiseudun tapaami-
seen, niin laita Eeva-Riitalle 
tietoa etukäteen. 
Hinta 20€ + pm.



•	 Kauppa-sivulla on sähköinen tilauslomake Jääski-tuotteille.
•	 Jäsen-sivulla on sähköinen jäseneksiliittymislomake
•	 Palautelomakkeen kautta voit ilmoittaa mm. osoitteenmuutoksen, kysyä ja 
       tehdä toimenpide-ehdotuksia.
•	 Kuvagalleriaan laitetaan valokuvat matkoista ja retkistä
•	 Seuran kotisivuille päivitetään tietoa mm. tapahtumista ja matkoista. 

Jääskestä lähtöisin oleva Jääski-seuran jäsen Erkki Vehniäinen rakentaa Jääskeä 
pystyyn pala palalta. Kyse on eri rakennusten ja alueiden pienoismalleista. Pienois-
malleja ja kuvakokoelma olivat esillä Verlassa Jääski-päivillä viime elokuussa. 
Parhaillaan työn alla Erkillä on alla näkyvä  asemanseudun pienoismalli. 
Kerrassaan hieno kulttuuriteko!

Jääsken Nuorisoseurantalo vihittiin käyttöön 23.8.1908. Talossa oli teatteritoimintaa 
ja se toimi myös elokuvateatterina. Erkki Vehniäinen muistelee Facebookissa, 
kuinka hänen isänsä Sulo Vehniäinen näytteli ja äitinsä möi lippuja. “Olin noin viisi-
vuotias, pelkäsin yhtä jännärikuvaa niin, että piti lähteä kesken pois.”

Jääskeä rakennetaan pienoismalleina



Tilaukset: kauppa.jaaski@gmail.com tai www.jaaski.fi / kauppa
tai puhelimitse 050 500 3584 Hintoihin lisätään postimaksu. Toimitusaika noin 2 vkoa.

Soita kiireellisissä tapauksissa.

JÄÄSKI-KAUPPA
Juuret Jääskessä-tuotteita sinulle, 
jälkikasvullesi ja kesälahjoiksi ! 
Tilaa netistä, sähköpostitse tai puhelimitse.

Juuret
Jääskessä

 

JÄÄSKELÄINEN 2016 20€
Kehuttu ja kiitelty 100-sivuinen lehti on tuore katsaus 
Jääsken historiaan. Mukana artikkeleita Jääsken kaupasta 
ja teollisuudesta, rautatiestä ja apteekeista sekä koskettavia 
kertomuksia ja muisteluja. Runsas värikuvitus. Jokaisen 
Jääski-juurisenlehti. Anna lahjaksi läheisillesi.

PITÄJÄKARTTA 15€
Jääsken pitäjänkartta sopii moderniinkiin kotiin. Koko 50x70, 
toimitetaan putkilossa.

KANGASKASSI 5€
JUURET JÄÄSKESSÄ -RINTAMERKKI 4€
JÄÄSKI- STANDAARI 40€
Juhlava pöytäviiri, jossa Jääsken vaakuna

JÄÄSKI-SURUNVALITTELU/ 
ONNITTELUADRESSI 10€
Saatavana muistovärssyllä tai ilman.

JÄÄSKI-HIIRIMATTO 10€
JÄÄSKI-PINSSI 5€
T-PAITA 15€
Rinnassa Juuret Jääskessä -teksti
Naisten malli, valkoinen, koot S-M
Miesten malli, valkoinen, koot L-XXL

PIKEE-PAITA 25€

JÄÄSKEN HOPEASOLKI 120€
Jääskeläisten perinnekoru kesän juhliin ja valmistujaislahjaksi.
Hevosenkenkäsoljen malli on noin 1000 vuotta vanha. Se löytyi Jääsken Jär-
venkylästä 1930-luvulla. 
Alkuperäinen koru on Kansallismuseossa. Jääski-seuralla on oikeus valmistaa 
hopeisia toisintoja. Näyttävä muistokoru on arvolahja pyöreitä vuosia täyt-
tävälle, omaksi arvokoruksi ja valmistujais- tai rippilahjaksi. Koru valmistetaan 
käsityönä hopeasta. Tilausaika on muutamia viikkoja. 


