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Jääskeläisten vuosittaista päätapahtumaa, Jääski-päivää, vietetään 
tänä kesänä uniikissa Unescon maailmanperintökohteessa, 
Verlassa, Pohjois-Kymenlaaksossa.
Verlan puuhiomo ja pahvitehdas ovat ainutlaatuinen ja eheä 
tehdaskokonaisuus Suomen metsäteollisuuden varhaisvuosilta. 

Kokonaisuutta täydentävät kaunis vesistö koskineen, historialliset aitat ja kivi-
makasiinit, Patruunan Pytinki, idylliset työläismökit sekä esihistorialliset kalliomaa-
laukset. Nykyisin ruukkikylässä toimii useita pikkupuoteja ja pajoja, joissa paikalli-
set käsityöläiset esittelevät ja myyvät tuotteitaan.Jääski-päivän ohjelmaan sisältyy 
opastettu kierros Verlan puuhiomoon ja pahvitehtaaseen. 
Satumainen Verla hyväksyttiin UNESCOn maailmanperintöluetteloon vuonna 1996.

Tervetuloa jääskeläisten vuotuiseen kesäkokoontumiseen idylliseen Verlaan!

Voit tutustua tähän uniikkiin kohteeseen etukäteen:
www.verla.fi
http://finnicakymenlaakso.fi/teemat/storia/fi/verlan-
seurantalo/

Äijäkanteleet musisoivat 
huumorilla ja miehisin ottein. 

Äijäkanteleet ry:lle myönnettiin 
toukokuussa  Kymenlaakson 
rahaston kulttuuripalkinto soit-
tamisen ilosta, rajojen riemuk-

kaasta rikkomisesta.

Verlan Kollamakasiinissa 

luontokuvaaja LASSI KUJALAN

näyttely

Tuutha siekii!



13.8.    OHJELMA 
  VERLAN SEURATALO
alk. 11.00 Ilmoittautuminen
  Juuret Jääskessä -tuotteita myynnissä. 
  Jääski-kirjallisuutta ja vanhoja lehtileikekansioita esillä.
11.30   Lounasbuffet alkaa

13 - 15.00  Ohjelmallinen iltapäivä
  Tervetuloa, seuran puheenjohtaja KIRSI JUURA
  Mitä on olla jääskeläinen, etenkin ensolainen, vuonna 2016?   
  valtioneuvos RIITTA UOSUKAINEN 
  Jääsken kylät 1700-luvulta, amanuenssi KALLE PAKARINEN,   
  Imatran taidemuseo

  Karjalan kirkkojen evakkotie, TT, tutkija JAAKKO RIPATTI
  Musisoinnista vastaa suosittu ÄIJÄKANTELEET -yhtye
noin 15.00  Siirtyminen seuratalolta kävellen museoalueelle 
  Matkaa on noin 600 metriä. Pyydä tarvittaessa autokyytiä mukanaolijoilta.
16 - 17.00 Opastettu museokierros vanhassa puuhiomossa ja 
  pahvitehtaassa
  Voit valita paikan päällä lähdetkö sisäkierrokselle tutustumaan vanhaan   
  pahvitehtaaseen vai ulkokierrokselle museoalueelle. 

Verlan museoalueella voi kierrellä omatoimisesti ennen ja jälkeen ohjelmallisen iltapäivän 
tutustumassa makasiinikahvilaan, viinipuotiin, ruukkikylän puoteihin ja taidenäyttelyyn.

KULJETUS KOUVOLASTA
10.00 Bussi Verlaan lähtee Kouvolan 
Matkakeskuksen tilausajolaiturista ja
vie Verlan museoalueelle.
17.30 Paluukuljetus Kouvolaan lähtee 
museoalueen parkkipaikalta
Bussikuljetus 10€. Maksun voi suorittaa 
pankkitilille etukäteen ilmoittautumis-
maksun yhteydessä.

OSALLISTUMISMAKSU 
Hinta jäsenille 45€ / hlö etukäteen 
maksettuna. 
50€/ hlö paikan päällä. Ei-jäsenille 55€. 
Hinta sisältää koko päivän ohjelman, 
lounaan ja museokierroksen.
Tiliyhteystiedot ovat: 
Helsingin Osuuspankki, 
572177 - 420005
IBAN: FI24 5721 7740 0200 05 
Saajan pankin BIC: OKOYFIHH
Laita viestikenttään: Jääski-päivä 
Verlassa ja maksajan nimi
Eräpäivä 31.7.

Ilmoittautuminen ja tieto erikoisruokavaliosta 
sunnuntaihin 31.7. mennessä 

jasen.jaaski@gmail.com tai  040 755 4161/ Tarja Sajomaa. 

TERVETULOA



Jääski- päivä 
                    VERLASSA    13.8.2016

Puhujat klo 13.00 alkaen

Ensossa syntynyt valtioneuvos Riitta 
Uosukainen on eittämättä tunnetuin 
jääskeläinen. Riitta herättää puheis-

saan Jääsken annit ja ilmarit eloon ja 
luotaa Jääsken merkitystä koko Suomen 

sodanjälkeiseen elämään. Karjala-lehden 
kolumneissaan hän ottaa kantaa päivän- 

polttaviin aiheisiin. Viime ajat Riitan 
on pitänyt kiireisenä presidentti  P.E. 

Svinhufvudin kotimuseon, Kotkaniemen, 
säilyttämiseen liittyvät asiat.

Amanuenssi Kalle Pakarinen tunnetaan Imatran 
kaupunginmuseossa sijaitsevan Jääsken kuva-
arkiston hoitajana. Viime talvena hän piti kolmI-
osaisen luentosarjan Jääsken kylistä 1700-luvulta 
alkaen. Luentosarja perustui Viipurin kuvernementin 
verollepanokarttojen tietoihin. Suurta kiitosta kerän-
nyt luentosarja on nyt koottu tiiviiksi paketiksi, jonka 
Kalle esittää Jääski-päivillä.

Jaakko Ripatti on kiitetty ja palkittu kirjastaan, joka 
kertoo Karjalan siirtoseurakuntien evakkoteistä. 
Luvassa on mielenkiintoista tietoa Viipurin-Mikkelin 
hiippakunnan sodanaikaisesta ja sen jälkeisestä 
historiasta, johon myös Jääsken seurakunta kuului. 
Ripatin esitys on erityisen ajankohtainen tänä 
vuonna, kun Jääsken seurakunnan perintöä ja 
esineistöä vaalivan Imatrankosken kirkon kohtalo oli 
vaakalaudalla.



Jääskeläisen jäsenposti 2/2016
Julkaisija: Jääski-seura ry
Painos: 700 kpl
Paino: Grano Oy, Kouvola
Tekstit: Jääski-seuran hallitus
Kuvat: Verla, Pääsky ry., Jääski-seura
Toimituksen osoite: jasen.jaaski@gmail.com 
Tietoa seurasta: www.jaaski.fi ja Facebook/Juuret Jääskessä
Jäsenposti ilmestyy 3-4 kertaa vuodessa
Kansikuva: Jääski-päivä Verlassa

VILLA SALMELA HURMASI JÄSENET 
Jääski-seuran keväkokous pidettiin Helsingin Jollaksessa, meren rannalla sijaitsevassa 
Villa Salmelassa 28.5. Idyllinen huvila merellisine ympäristöineen hurmasi kertaheitolla 
kaikki.

Paikka on nyt kaikkien jäsenten käytössä, kun Jääski-seura vuodenvaihteessa liittyi 
jäseneksi Pääkaupunkiseudun Karjalaisyhteisöt ry:een.

Kauniilla kalliolla sijaitsevan huvilan pihapiirissä on vuokrattava sauna ja kahvitteluun 
sopiva ulkoterassi. Alueella on grilli, pelikenttä sekä matkailuvaunupaikkoja jäsenseurojen 
jäsenille. Huvilaan voi myös majoittua, 25€/hlö. 

Villa Salmelasta voi vuokrata tiloja lomailuun, perhejuhliin, kokouksiin ja koulutustilaisuuk-
siin jäsenhintaan. Tai käydä vaikka päivävisiitillä! Kahvila on auki kesäaikana ti-su 11-19. 
Paikalle pääsee julkisilla kulkuneuvoilla Helsingin keskustasta ja Itäkeskuksesta. Ikimuis-
toisen kesäretken Villa Salmelaan ja kauniiseen saaristoon tekee hyppäämällä Kauppato-
rilta lähtevään Lotta-laivaan. 

Lisätietoja: www.karjalanliitto.fi/index.phtml?s=1168, paasky.kesakoti@gmail.com, 045 187 
1516

UUSI 

JÄSENETU

Seuran kotisivut:
www.jaaski.fi

Seuran sähköpostiosoite: 
jasen.jaaski@gmail.com 

Jäsenasioiden puhelin:  
040 755 4161



Jääskeläinen 2016  
ilmestyy syksyllä

Joka toinen vuosi julkaistava Jääskeläinen-
lehti on jälleen tuhti tieto- ja muistelmapa-
ketti. Lehti on arvokas tietolähde jälkipol-
ville, sukututkijoille ja kaikille Jääskestä 
kiinnostuneille, koska se sisältää runsaasti 
muualla julkaisematonta aineistoa. Aikai-
semmat vuosikerrat on lähes loppuun-
myytyjä.

Lehti ilmestyy syksyllä ja se postitetaan 
jäsenetuna jokaiselle seuran jäsenelle. Ei-
jäsenelle lehden hinta on 20€, ennakkoon 
tilattuna 15€.  
Moni haluaa ostaa lehden lapsilleen ja 
suvulleen. Tekemällä ennakkotilauksen saat 
lehden edullisemmin kuin sen ilmestyttyä.
Lehden painosmäärä määräytyy ennakkoti-
lausten mukaan. 

Ennakkotilauksella lehden hinta on 15€/
kpl (normaalihinta 20€). Hintoihin lisätään 
postikulut. Ennakkotilauksen voi tehdä 
sähköpostitse, puhelimitse tai kotisivujen 
kautta 31.7. mennessä. Tiedot ed.sivulla. 

YRITTÄJÄ!
Mainos Jääskeläisessä tavoittaa valtakunnal-

lisesti ja säilyttää näkyvyyden 
vuosikymmeniä! 

Mainostajan tiedot ovat mediakortissa: 
www.jaaski.fi/ seurantoiminta.

SÄHKÖPOSTIOSOITETTASI KAIVATAAN
Postin kustannusten noustessa olemme siirtyneet entistä enemmän kirjepos-
tista sähköpostitiedotukseen. Jäsenrekisteristä puuttuu kuitenkin vielä useita 
sähköpostiosoitteita. Ilmoita oma meiliosoitteesi jasen.jaaski@gmail.com 
kautta tai kotisivujen palaute-lomakkeen kautta, niin liityt postituslistalle.

Karjalaiset Kesäjuhlat 
Seinäjoella 17.–19.6.2016

Jääski-seura on mukana Karjalaisilla 
Kesäjuhlilla Seinäjoella. 
Tule katsomaan juhlakulkuetta ja bongaa 
Jääsken lippu.
Seinäjoen lukion tiloissa on pitäjäseurojen 
näyttely, jossa Jääski-seuralla on oma 
piste. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan 
seuran ja jääskeläisten sukujen toimintaan.

Kaikki juhlatiedot on julkaistu uudessa 
Karjalan kunnaat -lehdessä. Siinä on myös 
Karjala-kortti, jolla saa juhlien osallistumis-
maksut jäsenhintaan. Karjalan kunnaat 
on postitettu jokaiselle, joka on maksanut 
jäsenmaksun eräpäivään 31.3. mennessä.

Jos et ole saanut lehteä, niin ota yhteyttä. 
Yhteystiedot ed. sivulla.

SEURAN UUTISIA

MUISTITHAN 
JÄSENMAKSUN
Jääski-seura 17€

Karjalan Liitto 12€

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

MATKA 
 JÄÄSKEEN ja VIIPURIIN

20.-21.8. 

Kiitetty kevään matka saa nyt jatkoa!

Oppaana historiantuntija Kyösti Toivonen



Ilmoittautumiset juhannukseen 23.6.2016 mennessä. 
Matka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

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.

Sunnuntaina 21.8.
Aamiaisen jälkeen matka jatkuu kohti 
Jääskeä. Tutustutaan Tali-Ihantalan taistelu-
paikkoihin, ajetaan Kuukaupin sillan kautta 
Antrean kirkolle ja Talikkalaan ja tullaan 
etelästä Jääsken kirkolle. 
Käydään Jääsken kirkkopuistossa, 
hautausmailla, Vuoksen länsipuolella Räik-
kölässä asti, itäpuolella Järvenkylässä ja 
erityisesti Ensossa. 
Kevyt lounas nautitaan Eugen Wolffin aikoi-
naan rakennuttamassa Aholan kartanossa.
Noin klo 17 ylitetään raja Imatralle ja ajetaan 
Kouvolan kautta Helsinkiin.

Lauantaina 20.8.
Bussi lähtee Turusta, poimii matkalaisia 
Salosta ja Helsingistä Kiasman pysäkiltä 
lauantaina klo 7:00.
Seuraavat pysähdykset Kouvolan Mat-
kakeskus 8.45 ja Lappeenrannan mat-
kakeskus 10.00. Aamiaista nautitaan Vii-
purinportin  ABC:llä ja jatketaan Imatran 
matkakeskukseen klo 11.15. Ajetaan rajalle 
ja läpi Jääsken Viipuriin.
Siellä nautitaan ensiksi päiväkahvit 
Pyöreässä tornissa, käydään kauppahallis-
sa ja majoitutaan Hotelli Severnaja Koronaan.  
Kiertoajelulla tutustutaan kaupungin moniin 
nähtävyyksiin, mm. Alvar Aallon suunnitte-
lemaan kirjastoon. Päivällinen nautitaan 
hotellissa. Sen jälkeen tehdään vielä 
iltakävely vanhaan kaupunkiin.

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. 

MATKA 
 JÄÄSKEEN ja VIIPURIIN

20.-21.8. 

Kiitetty kevään matka saa nyt jatkoa!

Oppaana historiantuntija Kyösti Toivonen

Toukokuinen matka Jääskeen ja Viipuriin sai ennalta-arvaamattoman 
suosion ja osallistujilta ylitsevuotavaa kiitosta. Alueen historiaan ja 
sotahistoriaan perehtynyt Kyösti Toivonen vie matkailijat keskeisille 

paikoille ja värikäs kerronta herättää historian eloon.

Katso kuvia: www.jaaski.fi/kuvagalleria



Juuret

Jääskessä 

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

JÄÄSKI-KAUPPA
Juuret Jääskessä-tuotteita sinulle, jälkikasvullesi ja kesälahjoiksi ! 

JÄÄSKEN HOPEASOLKI 120€
Jääskeläistä perinnekorua on jälleen saatavana.
Hevosenkenkäsoljen malli on noin 1000 vuotta vanha ja löytyi Jääsken 
Järvenkylästä 1930-luvulla. Alkuperäinen koru on Kansallismuseossa. 
Näyttävä muistokoru on arvolahja pyöreitä vuosia täyttävälle, omaksi 
arvokoruksi ja valmistujais- tai rippilahjaksi. Koru valmistetaan käsityönä 
hopeasta. Tilausaika muutamia viikkoja. 

JuuretJääskessä 

KESÄKEITTIÖÖN KOKIN ESILIINA 20€ 
Edessä  Juuret Jääskessä- tekstilogo, taskussa 
hauska teksti: “Syö sie. Siussa se näkyy.”
Käytännöllinen säädettävällä niskaremmillä varustettu 
esiliina, jossa 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.

Kesäjuhliin 
Juuret Jääskessä 

-tunnuksin!

YLÄ-VUOKSEN KERTOMAA -julkaisu
Eeva-Riitta Kauttu on koonnut sanomalehti Ylä-
Vuoksessa vuosikymmenien aikana julkaistuista 
Jääski-aiheisista jutuista monistejulkaisun. Sitä 
voi tilata suoraan: eeva.kauttu@gmail.com tai 050 
322 0781, 20€/kpl + pm. SUOSITTELEMME!

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

JÄÄSKEN PITÄJÄKARTTA 15€
Klassikko! Julistekokoinen seinäkartta omaan 
kotiin tai lahjaksi. Sopii moderniinkiin kotiin! KARTTA NYT 

JÄÄSKI-KAUPASTA


