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Jääski-juuristen
tapaamiset
syksyllä
IMATRALLA
ja
HELSINGISSÄ

Kesäjuhlat Kouvolassa 2018

Jaana VuorioPalmumaa (selin
hartiahuivissa)
Evakko-näytelmän
emäntänä klubiillassa.

Jääski-seura oli
monin tavoin
mukana viime
kesän Karjalaisilla
kesäjuhlilla.
Seuran infopisteessä käytiin
selaamassa
kyläkirjoja ja
lehtiä, ihasteltiin
pienoismalleja ja
valokuvanäyttelyä.
Juha Penna ja
Pekka Sajomaa ja
Erkki Vehniäinen
kertoivat vanhoista
ajoista ja paikoista
lähes taukoamatta
kahden päivän
ajan.

Erkki Vehniäisen valmistamat pienoismallit Jääsken asemanseudusta ja
rakennuksista olivat niin nuorten kuin
vanhempien suuren kiinnostuksen
kohteena

Virpi Kaisto on tutkinut identiteettiä valtakunnanrajan kahdella puolella, mm. Imatra-Svetogorsk -vastaparina. Hän
luennoi Karjalan Liiton juhlaseminaarissa.

Viipurin lääni -miniseminaarissa
Jääski-juurinen Anne Perätalo (edessä
oikealla) toimi juontajana ja Kyösti
Toivonen esitelmöitsijänä.

Elimäen Karjalaiset ovat koonneet valokuvakokoelman, joka kuvaa jälleenrakennusvaiheita Elimäellä sotien jälkeen. Osa
kuvista on julkaistu uudessa kyläkirjassa.

Kyläkirjan julkistamistilaisuus täytti Kouvolan
pääkirjaston auditorion Jääski-juurisista.
Puheenjohtaja kiitteli kirjan toimittanutta Sari
Kärkästä (vas.) suururakasta.

Kiitos tapahtumarikkasta vuodesta!
Vuosi alkaa kallistua viimeiselle neljännekselle ja näyttää siltä, että se jatkuu yhtä
tapahtumarikkaana kuin tähänkin asti.
Jäsenpostissa on kuvasatoa Jääski-seuran tapahtumista Karjalaisilla kesäjuhlilla
ja Imatra-päivässä. Seuran organisoimana toteutettiin yhteistyössä taiteilija Raakel
Kuukan kanssa taidenäyttelykin. Paljon kiitosta saaneiden Jääsken, Viipurin ja
Terijoen matkojen kuvat eivät edes mahtuneet mukaan, mutta nekin löytyvät Facebookin kuva-albumista.
Kaikkien näiden iloisten jälleennäkemisten tekeminen ei olisi mahdollista ilman
teitä Jääski-seuran jäsenet.
Hallituksen jäsenet tekevät tietysti suurimman työn, mutta siinäkin suhteessa
olemme siinä onnellisessa asemassa, että joukossamme on eri osa-alueiden
osaajia, jotka hoitavat kukin omaa lohkoaan. Riitta matkoja, Minna esiintymisiä
ja kauppaa, Leena sihteerin tehtäviä, Arja rahoja, Jari hautausmaiden ja Imatran
asioita, Jaana on tilaisuuksien hardcore-osaaja, Pekalta hoituvat kaikki käytännön hommat ja hallituksen ulkopuolinen tukivoima Liisa hoitaa kaikkien teidän yli
700 jäsenen jäsenasioita. Oman panoksensa kantavat Tarja pääkaupunkiseudun
jääskeläisten kokoavana voimana ja Liisa samoin Satakunnassa. Mutta ei siinä
kaikki. Into tähän järjestötyöhön lähtee teistä ihanista jäsenistä ja niistä monista jälleennäkemisistä pitkin vuotta.
Uudet digitaaliset alustat ja somekanavat mahdollistavat entistä laajemman
keskustelun ja jakelun, ja tuovat valtavan määrän tietoa karjalaisuudesta helposti
saataville. Puhumattakaan niistä muisteluista ja yksittäisten sukujen ja henkilöiden
pienistä tiedonmurusista, joiden avulla saadaan tietoa vaikkapa valokuvien henkilöistä.
Samalla haluaisin kiinnittää huomiota pitäjäseurojen ja Karjalan Liiton merkitykseen ja panokseen Karjalan perinteiden ja historian virallisena kokoajana ja
tallettajana.
Kuten kaiken informaation kanssa, mahdollisuus tulkintoihin myös Karjalasta
ja Jääskestä voi värittyä, olla subjektiivista tai peräti trollien tarkoitushakuista
väärintulkintaa. Siksi on tärkeää, että somekanavien lisäksi on olemassa pitäjä- ja
sukuseurojen sekä Karjalan Liiton kaltaisia organisaatioita, joiden tarkoitusperä
on tallettaa ja julkaista Karjalasta kerättävissä olevaa oikeaksi todennettua tietoa
ja kulttuuriainesta. Tämä on mahdollista vain jäsenten maksamien jäsenmaksujen
turvin.
Kiitos siis sinulle, kun olet mukana tekemässä tätä työtä.
Tavataan syksyn monissa tapahtumissa. Sie, mie ja myö yhes!

Jääski-seura ry
Kirsi Juura, puheenjohtaja
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Julkaisija: Jääski-seura ry
Painos: 900 kpl, ilmestyy 2-4 kertaa vuodessa
Paino: Grano Oy, Kouvola
Tekstit: Jääski-seuran hallitus
Kuvat: Jääski-seura, Imatran kaupunginmuseon Jääsken kuva-arkisto, Karjalan Liitto
Toimituksen osoite: Torikatu 6, 45100 Kouvola
Tietoa seurasta: www.jaaski.fi www.facebook.com/Juuret Jääskessä
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Rippikoululaisia
poistumassa
Jääsken kirkosta
1929.

Tihutöitä Jääsken kirkkomaalla
Jääski-seura sai syyskuun loppupuolella tiedon Imatran Lions-klubilta, että
Jääsken kirkkomaalla on kaivettu kuoppia maahan. Kyseessä ovat ilmeisesti olleet
metallinpaljastimilla liikkuneet henkilöt, jotka ovat etsineet maasta arvometalleja;
koruja, aseita, rahaa tms.
Kuopat ovat olleet isohkoja ja kaivettu kirkkomaan nurmialueelle, jota Imatran
Lions-klubi Jääski-seuran toimeksiannosta hoitaa. Osa kuopista on yritetty peittää.
Jääski-seura on ollut asiasta yhteydessä Karjalan Liittoon, joka oli saanut saman
tiedon Suomen sotavainajien vaalimisyhdistykseltä. Hyvä yhteistyökumppanimme
Harri Hatakka Antrean pitäjäseurasta selvitti asiaa Svetogorskin ja Kamenogorskin
puolella asuvien ystäviensä kautta, joista toinen asuu vakinaisesti entisen Rouhialan alueella ja toinen on Leningradin duuman Viipurin alueen edustaja. He olivat
tiedon saatuaan erittäin pahoillaan ja harmissaan tapahtuneesta. Kyse ei ole valtion
tai armeijan toimista, vaan puhtaasti yksityishenkilöistä, ns. mustista kaivajista, jotka
voivat olla kotoisin mistä päin Venäjää tahansa. Tällaisia tihutöitä on viime kesien
aikana tehty muuallakin Kannaksen alueella.
Imatran Lions-klubin puheenjohtaja Esa Hirvonen kertoo, että Jääsken ja Enson
kirkkomaita hoitaneelle Lionsklubille kertyi kesän aikana hoitotöissä 151 työtuntia.
“Venäjän viranomaisista ei ole ollut tänä kesänä riesaa, vaikka koneet auton
tavaratilassa joitakin tullimiehiä harmittavatkin. Metallin kaivajista on harmia, kun he
eivät peitä jälkiään, vaan kaivettu turve jää yleensä montun viereen“, hän kertoo.
Jääski-seura seuraa aktiivisesti tilannetta ja on yhteydessä eri tahoihin. Karjalan
Liiton hallitus on muodostanut erillisen hautausmaatyöryhmän, joka hoitaa rajan
taakse jääneisiin hautausmaihin liittyviä asioita ja on tarvittaessa yhteydessä viranomaisiin.

Toivo Lyyra Jääsken kirkkomaalla. Muistomerkkiin on kaiverrettu hänen kirjoittamansa
runo.

Kunniapuheenjohtaja Toivo Lyyra
täytti 90-vuotta
Muistan elävästi, kun menin ensimmäistä kertaa Jääski-seuran järjestämään
tilaisuuteen Korialla joskus 80-luvun loppupuolella.
Paikalla oli mies, jonka into ja energisyys oli silmiinpistävää ja tarttuvaa. Käsillään
puhetta korostaen hän sai meidät vakuuttumaan, kuinka tärkeää olisi tallentaa tiedot
Jääsken eri kylistä ja elämästä kylä- ja koulupiirikirjoihin.
Tilaisuuden jälkeen mies tuli kättelemään ja sanoi ”Mie oon Lyyra Topi, tuutsie
mukkaa tähä meijä hommaa?”
Samainen mies,Jääski-seuran kunniapuheenjohtaja Toivo Lyyra, täytti heinäkuussa 90 vuotta.
Ensolainen Topi aloitti ensimmäisenä puheenjohtajana työn, joka on kantanut
hedelmää kaikki nämä vuosikymmenet ja jatkuu edelleen. Hänen aikanaan käynnistettiin muun muassa seuran perinnetietoa tallentavan Jääskeläinen-lehden
toimittaminen
Heti ensimmäisessä numerossa 1986 järjestettiin kirjoituskilpailu aineiston
saamiseksi lehtiin ja seuraavassa lehdessä puheenjohtaja kiittelee, että kilpakirjoitus toi niin hyvän saaliin, että osa kirjoituksista päätettiin siirtää seuraavan vuoden
lehteen.
Näin sai alkunsa Jääskeläinen-lehden ilmestyminen, joka edelleen jatkuu
tärkeänä osana Jääsken perinteen tallettamista. Niin nyt kuin silloinkin, seuran
tukipilareina ovat aktiiviset jäsenet, jotka toimittavat juttuja ja ilmoittajat, jotka mah-

PUHEENJOHTAJALTA
dollistavat Jääskeläinen-lehden kustantamisen.
Jääski-seuran monet edelleen käytössä olevat tavat ja toimintaperiaatteet ovat
Topin käynnistämiä. Kylä- ja koulupiirikirjoja ryhdyttiin tuolloin 80-luvun lopulla
tekemään ja julkaisemaan urakalla niin, että tuorein niistä, Kotikylä Jääskessä, ilmestyi tänä kesänä. Nyt ilolla voidaan sanoa, että onneksi he silloin aloittivat ajoissa.
Mistä enää saisimme kaiken sen perinnetiedon kansien väliin?
Lehtien ansiosta saatiin talteen myös mittaamattoman arvokasta jääskenmurteella kirjoitettua aineistoa. Vaikka Topi tuolloin lehden pääkirjoituksessa pyyteli vähän
anteeksi, kun murretta ei saisi ”kirjanoppineiden” mukaan käyttää kirjoitetussa
teksissä kuin mausteeksi. Onneksi Topi uhmasi näitä kirjaviisaita. Nyt nuo Jääsken
murteella kirjoitetut kirjoitukset ovat äärettömän arvokkaita. Niiden kautta nykypolvetkin saavuttavat sen menneen Karjalan, jossa mummomme ja ukkomme silloin
aikaan puhuivat näin.
Lyyran Topi innosti puheenjohtajana ollessaan lähettämään Jääskeen liittyviä vanhoja valokuvia lehdissä julkaistavaksi. Erityisesti Topin, Routakorven pariskunnan ja
Suikkarin Paavon ansiokkaan työn tuloksena Jääski-seuralla on nyt yli 6000 kuvan
arkisto Imatran kaupunginmuseossa. Kuvia julkaistaan mm. tuoreessa seinäkalenterissa 2019.
Samoin Topin näkemys, että nykyjääskeläisyys ei ole vain muistelujen kirjoittamista, lukemista ja vanhojen kuvien katselua, vaan toisten jääskeläisten tapaamista, jatkaa vahvana toimintamuotona edelleen. Muistamme Jääski-päivän
Imatralla 2017, kun kiersimme elokuun lämpimässä ilmassa Jääsken tälle puolelle
jääneitä kyliä lumoutuneina. Imatralla jääskeläiset kokoontuivat jo 1988, kun Topi
kehotti lehdessä kaikkia osallistumaan sanoin ”Tokha myö kaik sinne männää!”
Se yhteisöllisyyden tunne joka noissa tapaamisissa vallitsee, ja hetket kun löytää
naapurinsa tai seitsemännet serkkunsa, on jotain ainutlaatuista.
Konkreettisena muistona Topin puheenjohtajakaudesta on Topin työpaikalla
Heinolan ammattioppilaitoksessa valmistettu puunuija, jolla edelleen naputellaan
päätökset seuran kokouksissa.
Topi loi hengen palon seuratoimintaan, joka jatkuu väkevänä edelleen Jääsken
puolesta.
Hänen syntymäpäivänsä olikin mitä sopivin hetki hypätä Jääski-seuran julkaisutoiminnassa uudelle askelmalle. Syntymäpäivän kunniaksi Jääski-seura julkaisi neljä
Jääskeläinen-lehteä sähköisinä e-lehtinä.
Jääski-seura haluaa näin kunnioittaa kunniapuheenjohtajansa ansiokasta ja
pitkää työtä Jääsken perinteen tallentajana ja edistäjänä ja Jääskeläinen-lehden
ensimmäisenä päätoimittajana.

Juttuja talvisodan ajoilta seuraavaan Jääskeläiseen
Ensi vuonna tulee kuluneeksi 80 vuotta talvisodan syttymisestä. Keräämme seuraavaan
Jääskeläinen-lehteen juttuja, jotka liittyvät jotenkin talvisotaan. Teksti voi olla asiapohjainen
tai muistelu. Se voi liittyä sodan vaiheisiin, evakkomatkaan, tilanteeseen kotona; pääasia
on, että se liittyy Jääskeen ja sota-aikaan. Sen ei tarvitse olla viimeistelty, tärkeintä on saada
asia tai muistelu kirjattua. Lähetä tekstisi 31.12. mennessä kirsi.juura@ctse.fi tai postitse
Jääski-seura ry, Torikatu 6, 45100 Kouvola.

VUODEN VARRELTA KOOTTUA

Taiteilija Raakel
Kuukan taustalla
Lottolassakin
käynyt punainen
hartiahuivi.

Raakel toi Lottolan Kouvolaan
Karjalaisten kesäjuhlien ohjelmistoon kuului valokuvataiteilija Raakel
Kuukan näyttely, jonka avajaisia vietettiin Kouvolan pääkirjastossa 11.6.
Jääskeläissukuinen taiteilija oli tuonut näyttelyyn esille useita Jääsken
Lottolaan liittyviä töitä muun muassa sotien aikana puhdetöinä tehtyjä
korurasioita. Videoinstallaatiossa kuultiin Serkkukuoron esittämänä Karjalan
pitäjät -laulu ja Jääski-juurisen Irja Siikavan kertomia muistelmia.
Kuukauden ajan avoinna olleeseen näyttelyyn kävi tutustumassa runsas
joukko kesäjuhlavieraita, kirjaston asiakkaita sekä Jääski-seuran jäseniä
kevätkokouksen ja kyläkirjan julkistamisen yhteydessä.

Kouvolan kaupungin aikuisväestölautakunnan puheenjohtaja
Sinikka Rouvari piti puheen avajaisissa.

Helka Ikävalko ja Ritva Montonen ovat tuttuja
jo kouluajoilta Myllykoskella.

Näyttelyssä oli esillä valokuva taiteilijan sisaresta Reetasta evakkokaapin päällä vuonna 1997.

Raakel Kuukka on koonnut aselevon aikana
tehtyjä koristeellisia puurasioita.

Vas. Heli Pullinen, Reetta Kiiski, Regina Eriksson
ja Auli Talvi haastelivat lapsuusajoista Anjalassa.

Taiteilijaa tervehtimässä valkealalainen kulttuurivaikuttaja Mirja Pitkälahti.

Kaija Linnahalme (vas.) sai vastata monen monta kertaa päivän aikana Jääskeen
liittyviin asioihin. Erja Kaartinen oli innostanut siskonsa miehen mukaan karttaostoksille.

Imatralla kuin Enson torilla konsanaan
Imatran 70-v. juhlavuoden päätapahtumaa vietettiin tanssien, laulaen ja tuttuja tavaten
aurinkoisena elokuisena lauantaipäivänä. Jääski-seura oli pystyttänyt teltan kävelykatu
Koskenpartaalle. Paikalla piipahti niin paljon Jääski-juurisia, että tuntui kuin oltaisiin oltu
Enson torilla ennen sotia!

Pekka Kärkäs joutui selfieen puheenjohtajan
kanssa.

SEURAN TAPAHTUMIA

Räikkölän Martat on yksi vielä toimivista,
Jääskessä perustetuista yhdistyksistä. Räikköläisten letut tekivät hyvin kauppansa juhlatunnelmassa.

an
Valtioneuvos, Jääski-seuran pitkäaikainen
varapuheenjohtaja Riitta Uosukainen oli Topinsa kanssa seuraamassa juhlapäivän esityksiä.

Jääski-teltan myyjinä häärivät Minna
Raskinen ja Pekka Sihvonen.

TULEVIA TAPAHTUMIA

17.11.

Pitäjämarkkinat
Karjala-talolla

Karjalan Liiton Pitäjä- ja sukumarkkinat valtaavat Karjala-talon marraskuussa.
Paikalla on myytävänä runsaasti mm. käsitöitä, joululahjoja ja pitäjien tuotteita.
Jääski-seura järjestää kuljetuksen Pitäjämarkkinoille Kouvolasta. Tule mukaan
viettämään mukava Karjala-päivä ja piipahda Jääski-seuran myynti- ja infopisteessä.
Päivän aikana Karjala-talolla on paljon ohjelmaa.
• Ahti Kurri luennoi DNA-sukututkimuksesta
• Esa Seppänen kertoo rautateiden vaikutuksesta Kannaksen elämään.
Kesällä julkaistu Kannaksen rautainen ihme -kirja perustuu hänen isänsä
Unto Seppäsen tuotantoon.
• 13.00 Vuoden karjalaisen pitäjäkirjan ja Vuoden karjalaisen kirjan julkistukset.
• Aulassa voi tutustua mielenkiintoiseen Aalto Yliopiston The Cultural
Landscapes -tutkimukseen ja -näyttelyyn Karjalan kannaksen muuttuvista
maisemista.
• Karjalan luonto -videonäyttely pyörii koko tapahtuman ajan.
• Sukututkija Mikko Kuitula päivystää
• Karjalan Liiton kirjasto on avoinna
Talon Karelia-ravintolassa on hyvä tilaisuus lounastaa. Aulassa on Karjalan
Liiton uusi myymälä, pitäjäinfo ja näyttelyjä. Kannattaa tulla tutustumaan eri
pitäjien toimintaan ja haastelemaan. Jääsken infopisteestä voi hankkia omalle
seinälle tai vaikkapa isänpäivä- tai joululahjapakettiin Jääsken seinäkalenterin
2019.
Kouvolasta järjestetään bussikuljetus Karjala-talolle ja takaisin, mikäli
ilmoittautuneita tulee tarpeeksi. Kyytiin pääsee myös matkan varrelta.
Lähtö on 8.30 Kouvolan matkakeskukselta ja paluukuljetus lähtee 14.00. Mukaan voi lähteä, vaikka ei olisikaan Jääski-seuran jäsen.
Ilmoittautuminen mahdollisimman pian tai viimeistään 10.11. mennessä leena.
vanska@kymp.net tai puh. 040 832 9040. Matkan hinta on 25 euroa edestakaisin.

Jääskeläisten kirkkopyhä ja
syyskokous Imatralla
25.11.
Tervetuloa jääskeläisten perinteiseen kirkkopyhään Imatrankosken kirkkoon.
Päivä alkaa kokoontumisella kirkon alasaliin. Puurot ja kahvit on katettuina kello
13.30 alkaen.
14.00 Jääski-seuran sääntömääräinen syyskokous.
Syyskokouksen jälkeen haastateltavana on Enson Permantopoika Matti Virtanen,
jonka kanssa muistellaan tapahtumia “Enson ajoilta” vuonna 1939. Ensi vuonna
tulee kuluneeksi 80 vuotta talvisodan syttymisestä.
Ota mukaan vanhoja valokuvia porukalla katseltaviksi.
16.00 Jumalanpalvelus. Paikalla kerätään kolehti ja kuullaan Jääski-juurisia henkilöitä.
.
Jääski-seura ry sääntömääräinen syyskokous

KOKOUSKUTSU
Paikka: Imatrankosken kirkko, alasali, Imatra
Aika: sunnuntai 25.11. klo 14.00
ESITYSLISTA
1.
Kokouksen avaus
2.
Kokouksen järjestäytyminen
3.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.
Kokouksen työjärjestys
5.
Toimintasuunnitelma 2019
6.
Tulo- ja menoarvio 2019
7.
Jäsenmaksujen ja liittymismaksun suuruus 2019
8.
Hallituksen puheenjohtajan valinta
9.
Hallituksen jäsenten valinta
10.
-erovuoroisia ovat Pekka Sihvonen, Arja Jantunen, Jari Laukkanen ja
Jaana Vuorio-Palmumaa.
11.
Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta
12.
Muut kokouskutsussa mainitut asiat
13.
Kokouksen päättäminen
Mikäli jäsen haluaa jonkun asian käsiteltäväksi sääntömääräisessä
kokouksessa, niin siitä tulee sääntöjen mukaan ilmoittaa hallitukselle
kuukautta ennen kokousta.

Jääski mukana
Imatran itsenäisyyspäivän
juhlassa
Jääski-seura on mukana Imatran 70-vuotis juhlavuoden vietossa Itsenäisyyspäivänä.
Kulttuuritalo Virrassa pidettävässä juhlassa esiintyy jääskeläisjuurinen kanteletaiteilija
Minna Raskinen sekä hänen ohjaamansa Äijäkanteleet -yhtye. Ennen ja jälkeen pääjuhlan on tilaisuus tutustua Jääski-seuran julkaisuihin, toimintaan ja tuotteisiin aulassa
olevassa Jääsken infopisteessä.
Imatran kauppala perustettiin pääosin entisen Jääsken kunnan rahoilla vuonna 1948
kolmen teollisuustaajaman, Tainionkosken, Vuoksenniskan ja Imatrankosken ympärille.
Imatralle asettui jo sotien aikana paljon Jääsken asukkaita evakkoon ja monille siitä muodostui pysyvä asuinpaikka.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa juhlaan.
Tarkempi ohjelma: www.imatra.fi ja www.jaaski.fi

Pääkaupunkiseudun
jääskeläisten pikkujoulut

1.12.

Pääkaupunkiseudun jääskeläisten joululounas nautitaan tänäkin vuonna Karjalatalon tunnelmassa. Aloitamme lounaalla ravintola Kareliassa, jonka jälkeen siirrytään yläkertaan. Lounas maksetaan käteisellä paikan päällä, 35€. Ota myös pieni
pikkujoulupaketti mukaan.
Ilmoittautumisia ottaa vastaan Tarja Sajomaalle sähköpostitse tarjasajomaa@
hotmail.com tai puhelimitse iltaisin 040 7554 161 (myös tekstiviesti). Eeva-Riitta
Kautulle eeva.kauttu@gmail.com / puhelimitse 0503220781
Ilmoittautumiset 24.11. mennessä.
Tervetuloa uudet ja entiset jäsenet! Ota kaverisikin mukaan!
.
Tapahtumapaikka: Karjalatalo, Sortavala-sali, Käpylänkuja 1, Helsinki

JÄÄSKESTÄ ELIMÄELLE -EIRAN EVAKKOMATKA
Myytinmurtajia ja matkantekijöitä-näyttely
Kouvolan kaupunginmuseossa
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Jääski-juurisen Eira Vanhanen-Haaviston evakkomatka on kuvattu runsain
kuvin ja esinein. Näyttelyn kaksi muuta evakkotarinaa vievät Säkkijärveltä
Valkealaan ja Raudusta Jaalaan.

Kesämatkat Karjalaan 2019
Päiväksi Jääskeen ja Ensoon
Ensi kesänä matkataan päiväreissuille tutkimaan Jääskeä. Vaihtoehtoina on nyt
peräti neljää eri matkapäivää.
Matkat vetää ammattiopas, Jääski-seuran imatralainen hallituksen jäsen Riitta
Mustonen.
Päivämatkalla on hyvin aikaa tutustua Jääsken entiseen pitäjään ja Enson teollisuuskeskittymään. Nyt myös erityisesti nuoret mukaan!

25.5.

8.6.

20.7.

10.8.

Päivämatkalla kierrellään entistä pitäjää ja käydään mm.
•
Jääsken ja Enson kirkkomailla ja sankarihautausmaalla
•
Jääsken asemalla, Vastasmäen koululla
•
ylitetään Vuoksi, Karjalan mahtava virta
•
nähdään Enson tehdasalue ja synnytyssairaala
•
shoppaillaan piirakoita
•
Mahdollisuuksien mukaan käydään myös lähikylissä Rouhialassa, Järvenkylässä tai Aholan kartanossa (riippuen säästä ja viranomaisista)
Tarkat lähtöajat, reitit, ohjeet ryhmäviisumiin ja hinnat julkaistaan kotisivuilla www.
jaaski.fi ja Jäsenpostissa 1/2019
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Jääski-seura ry/ Riitta Mustonen puh. 0400 379509
tai sähköpostitse: email: riitta.must@gmail.com
Mukaan pääsee omalla vuosi- tai ryhmäviisumilla!

Kyöstin matkassa Käkisalmeen ja
Sortavalaan
Ensi kesänä on loistava tilaisuus päästä tutustumaan Laatokan Karjalaan Käkisalmeen ja Sortavalaan. Jääski-seuran matkan vetää historiaopas, Jääski-seuran
entinen pj. Kyösti Toivonen.
Tarkat lähtöajat, reitit, ohjeet ryhmäviisumiin ja hinnat julkaistaan kotisivuilla www.
jaaski.fi ja Jäsenpostissa 1/2019.
Tiedustelut: kyosti.toivonen@mahimi.fi tai 050 553 6139

Kuvasatoa viime kesän matkoilta löydät Facebookista/Juuret Jääskessä -ryhmän kuva-albumeista.

Karjala-talolle avattiin SieMie -myymälä
Uusi Karjalan Liiton myymälä ja infopiste on avattu Karjalatalon ala-aulaan aivan
pääoven viereen.
Myymälässä on karjalaisuuteen ja karjalaiseen kulttuuriin liittyviä tuotteita, kuten
kirjoja, karttoja, adresseja, kortteja, kynttilöitä, kahvi- ja ruokaliinoja, tarjottimia,
muistipelejä, pöytästandaareja ja isännänviirejä sekä Karjalan Liiton jäsenlehtiä
Karjalan Kunnaita.
Myymälässä voi tehdä myös Karjalatalon tilavarauksia ja ilmoittautua Karjalan Liiton
tapahtumiin ja koulutuksiin. Uusi myymälä on avoinna 11.10. lähtien arkisin klo
9-16, Käpylänkuja 1.

Uusi jäsenetu!

Holiday Clubin yöpymisistä -15% Karjalan Liiton jäsenille.
Holiday Clubilla on useita kylpylä- ja loma-asuntokohteita ympäri
Suomea.
Varaukset suoraan nettisivuilta: https://www.holidayclubresorts.com/
fi/ Edun saat koodilla karjala15

Karjala-talolla tapahtuu:
24.10.14:00 - 16:00 Kaikille avoin lukupiiri Karjalatalolla
24.10.17:30 - 19:00 Muistojen Terijoki -seminaari
25.10. 17:00 - 18:30 Karjalaiset kansanlaulut -kurssi
26.10. 12:00 - 16:30 Säätiöseminaari
26.10. 15:00 Taloutta ja politiikkaa 2019 -luento
4.11. 14:00 - 16:00 Reino Helismaata muistellen -konsertti
8.11. 17:00 - 18:30 Karjalaiset kansanlaulut -kurssi
10.11.10:00 - 15:00 Karjalaiset piirakat -kurssi
15.11. 14:00 - 14:45 Jäsenet kuntoon
17.11. 10:00 - 16:00 Tunteiden ilmaisua -itkukurssi
21.11. 14:00 - 16:00 Lukupiiri Karjalatalolla
21.11. 18:00 - 20:00 Pitäjäesittely; Kivennapa ja Valkjärvi
22.11. 17:00 - 18:30 Karjalaiset kansanlaulut -kurssi
29.11. 14:00 - 14:45 Jäsenet kuntoon
12.12. 14:00 - 16:00 Lukupiiri Karjalatalolla
13.12. 17:00 - 18:30 Karjalaiset kansanlaulut -kurssi
15.12. 10:00 - 14:00 Karjalatalon joulumyyjäiset
Tarkemmat tiedot: www.karjalanliitto.fi

Sukututkija Mikko Kuitula päivystää Karjalan Liiton kirjastossa kerran kuukaudessa. Päivystysajat ovat kuukauden
viimeisenä tiistaina. Tämän vuoden puolella vielä: 30.10.2018
klo 15-19 ja 27.11.2018 klo 15-19

Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin ohjelma
sai kansainvälistä tunnustusta
Tutkimuskohteena myös Svetogorsk ja Imatra

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun maisema-arkkitehtuurin
ohjelma valittiin syyskuussa Barcelonan maisemasuunnittelun 2018 biennaalin finaaliin. Yli 80 hakijan joukosta ympäri maailmaa mukaan hyväksyttiin vain
kymmenen yliopistoa.
Tutkimus käsittelee Karjalan muuttuvaa maisemaa. Tutkimuskohteina on ollut mm.
Svetogorskin, Imatran ja Vuoksen alueita, joten tutkimus on hyvin kiinnostava
Jääsken kannalta.
Professori Juanjo Galan-Vivas esitteli tämän Karjalaan suuntautuneen tutkimuksen
viime kesänä Karjalaisilla kesäjuhlilla. Seuraavan kerran se on esillä Pitäjä- ja sukumarkkinoilla Karjala-talolla Helsingissä 17.11.
“Kolme tekijää erottavat Aallon ohjelman muiden yliopistojen maisema-arkkitehtuuriohjelmista”, kertoo maisemasuunnittelun professori Juanjo Galan-Vivas.
“Ensinnäkin, opiskelijoidemme työt tuovat esiin ja tutkivat keskisuurten ja suurten
mittakaavojen maisemasuunnittelun potentiaalia: alueita, kaupunkeja ja piirejä.
Toiseksi, niissä yhdistyvät tieteellinen ja taiteellinen lähestymistapa, mikä on
harvinaista. Kolmanneksi Aalto-yliopisto antaa opiskelijoilleen paljon vapautta tutkia
aiheita oman kiinnostuksensa lähtökohdista.“
Karelian landscapes, the evolution of Karelia (Master
Course MAR-E1034: Cultural Landscapes)
Tekijät: Bergpob Viriyaroj (CS), Alina Boris (CS), Elina
Haapaluoma (LAND), Johanna Himberg(LAND), Lotta
Nylund (LAND) Opettaja: Juanjo Galan

Näyttely on esillä Pitäjä- ja sukumarkkinoilla Karjala-talolla 17.11. klo 10-14.

Vanhoja Jääskeläinen-lehtiä voi nyt lukea netistä!
Jääski-seuran jäsenistön toivomuksesta on
vanhoja, loppuunmyytyjä Jääskeläinen -lehtiä
digitoitu netissä luettaviksi e-lehdiksi.
Ensimmäisinä e-lehtinä julkaistiin
Jääskeläinen 1986, Jääskeläinen1988,
Ensolainen 1991 ja Jatkosota
Jääskeläinen1994.E-lehtiä pääsee lukemaan
maksutta osoitteessa www.issuu.com, hakusanalla Jääski tai jääskeläinen.

www.issuu.com
Ethän hävitä vanhoja Jääskeä koskevia kirjoja, tauluja tai lehtiä.
Karjala- ja Jääski-aiheisia kirjoja sekä Jääskeläinen-lehtiä kysellään jatkuvasti. Monet ovat loppuunmyytyjä. Ota yhteyttä hallituksen jäseniin, niin
sovitaan niiden noutamisesta. Kiitos kaikille teille, jotka olette lahjoittaneet
lehtiä ja kirjoja kuluneen vuoden aikana !
Lähetämme säännöllisesti Jääskeen ja Karjalaan liittyvää uutisia ja tietoa tapahtumista
sähköpostin välityksellä. Karjalan Liiton uutiskirje julkaistaan noin kerran kuussa. Jääskiseura välittää Uutiskirjeen omille jäsenilleen heti sen ilmestyttyä.
Karjalan Liitto hyvittää Jääski-seuralle 2 euroa/ osoite. Nyt siis kannattaa pikaisesti ilmoittaa sähköpostiosoite seuramme jäsensihteeri Liisa Johanssonille: jasen.jaaski@gmail.com

ILMOITA SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI:
jasen.jaaski@gmail.com tai

www.jaaski.fi /palautelomakkeen kautta
Facebookin “Juuret Jääskessä” ryhmässä on jo 800 jäsentä.
Ryhmään pääsee mukaan lähettämällä
sähköpostin:
tarjasajomaa@hotmail.com
vellamo.vehkakoski@gmail.com tai
minna@minnaraskinen.com

Oletko saanut sähköpostiisi
Karjalan Liiton Uutiskirjeen?
Jos et, niin ilmoita pikaisesti
meiliosoitteesi jäsensihteerille.

Kotisivut: www.jaaski.fi
•
•
•
•

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

Sähköposti: jasen.jaaski@gmail.com

Ihanat vanhat kuva-aarteet
Jääskestä seinäkalenterina
Jääsken seinäkalenterissa 2019 on
julkaistu noin 30 kpl Imatran kaupunginmuseoon sijoitetun Jääsken kuva-arkiston vanhoja, sympaattisia valokuvia.
Nyt uutuutena sivullinen vuoden 1939
lehtiuutisia Ylä-Vuoksen kertomana.
Otteet kertovat koruttomasti, miten
vireässä rakennusvaiheessa olevan
pitäjän
tilanne muuttui
vuoden aikana
dramaattisesti,
kun 30.11.1939
ensimmäiset
pommit putoilivat
Ensoon.

Jääski-seura ry

VUOSIKALENTERI
JÄÄSKEN VUOSIKALENTERI

2019

15€+pm.
UUTUUS!
Joulu- tai isänpäivälahjaksi

•
•
•
•
•

Kotikylä Jääskessä -kirja
39€+pm.

Jääsken historiaa 1600-luvulta asti
Martti Monto: Sotarintaman vaiheet Jääskessä
Kalle Pakarinen: Jääsken kylät vuosisatojen varrella
Elämää Kärkkäälän, Patjaalan, Riikolan ja Rikkolan kylissä
Evakkoon Elimäelle -näin rakennettiin uusi elämä sotien jälkeen

JÄÄSKI-KAUPPA

Juuret Jääskessä-tuotteita sinulle,
jälkikasvullesi ja lahjaksi!
Tilaa netistä, sähköpostitse tai puhelimitse.
YLÄ-VUOKSEN KERTOMAA 20€

Ylä-Vuoksi -lehden uutisia ja mainoksia 1930-40 -luvuilta Ensosta ja Jääskestä. Lue päivittäin, mitä tapahtui.
Tämä arkipäivän elämästä Jääskessä kertova julkaisu
saa hymyn huulille.

JÄÄSKELÄINEN 2016 20€

Kehuttu ja kiitelty 100-sivuinen lehti Jääsken historiasta. Mukana asia-artikkeleita,koskettavia kertomuksia ja
muisteluja. Runsas värikuvitus.

Tuula Ulvelin: KUURMANRANTA -kirja 39e
PITÄJÄKARTTA 15€

Jääsken pitäjänkartta sopii moderniinkiin
kotiin. Kiva taulu kehystettynä. Koko 50x70,
toimitetaan putkilossa.

KANGASKASSI 5€
JÄÄSKI-SURUNVALITTELU/
ONNITTELUADRESSI 10€
Saatavana muistovärssyllä tai ilman.

JÄÄSKI-PINSSI 5€
AUTOMATKA KARJALAAN -KIRJA
LEHTIPUU: KARJALA - SUOMALAINEN
MATKAOPAS 18€
JÄÄSKEN HOPEASOLKI 120€

J

Jä uu
Jääskeläisten perinnekoru kesän juhliin ja valmistujaisäs re
ke t
lahjaksi.
ssä
Hevosenkenkäsoljen malli, joka löytyi Jääsken Järvenkylästä
JÄÄSKI
T-PAITA
1930-luvulla,
on noin 1000 vuotta vanha. Alkuperäinen koru on
Kansallismuseossa, josta 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.

KAIKKIA TUOTTEITA
ON MYYNNISSÄ
SYKSYN TAPAHTUMISSA
IMATRALLA JA
KARJALA-TALOLLA.

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.

