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Kadonneen aarteen metsästys
Jääskeläisten juhlavuosi on ollut menestys. Imatran elokuisten juhlien suosio yllätti
meidät kaikki. Valtionhotellin istumapaikat loppuivat, kun väki kokoontui avajaishaasteluihin. Tynkä-Jääsken kierrokselle osallistuneet olivat hurmioituneita matkaoppaiden tietomäärästä ja kiertoajelulle suunnitellaan jatkoa. Ties vaikka saisimme Imatrasta uuden
vuosittaisen kesätapaamiskohteen.
Juhlien kiitelty, lämmin tunnelma ei ollut ainoastaan
helteen vaikutusta. Imatrankosken rantamilla kuului
alinomaa iloisia jälleennäkemisen huudahduksia, kun entiset naapurit, kyläläiset ja sukulaiset etsivät ja löysivät
toisensa. Kuin kadonnut aarre olisi löytynyt!
Juhlien jälkeen eräs pääkaupunkiseutulainen tunnusti
potevansa identiteettikriisiä; niin voimakkaasti karjalaisuuden tiedostaminen ja heimotunne oli häneen vaikuttanut. Lasten ja nuorten mukaan tuominen juhliin oli kulttuuriteko Jääskelle. Juuri erilaisissa tapahtumissa voimme
rakastuttaa uusia sukupolvia Karjalaan. Kiitos kaikille
juhlan järjestäneille vapaaehtoisille ja mukana olleille
suurenmoisesta työstä.
Vain kaksi viikkoa juhlien jälkeen vastaanotimme suruuutisen, kun seuran hallituksen pitkäaikainen jäsen Ilpo
Peltomäki menehtyi vaikeaan sairauteen. Muistelemme
Ilpoa lämmöllä. Erityisen hyvältä tuntui, että hän juhlissa
pääsi vielä Jääsken alttaritaulun alle, Imatrankosken kirkkoon.
Kuluneen vuoden aikana saatiin seuran sääntöuudistus ajantasaistettua Auli Talven johdolla. Näkyvin muutos on toimintavuoden muuttuminen kalenterivuodeksi, joka helpottaa
kirjanpitoa ja yhteistyötä Karjalan Liiton kanssa.
Seuran jäsenmäärä on jatkanut kasvuaan, ja erityisesti Facebook-ryhmä Juuret Jääskessä
on tuonut uusia ihmisiä mukaan toimintaan. Internetin kautta perinteiden ja jääskeläisen
kulttuurin välittyminen yhä laajempaan tietoisuuteen on suorastaan räjähtänyt.
Tiedonvälitys on laajentunut myös seuran omien nettisivujen kautta. Jäsenposti jatkaa
ilmestymistään ja nettisivujen kautta seura viestittää ajankohtaisista asioista nopeasti ja
kustannustehokkaasti.
Ensi vuonna pyrimme entistä paremmin tukemaan sukuseuroja ja paikallisyhdistyksiämme.
Puheenjohtajat, ottakaa yhteyttä uusien toimintamuotojen kehittelemiseksi. Myös myyntituotevalikoima uudistuu ja laajenee, josta toivottavasti moni löytää itselleen tai lahjaksi
Jääski-tuotteita.
Seuraavaksi tapaamme Kouvolassa uusien sääntöjen mukaisessa syyskokouksessa. Juhlavuoden päätösseminaariin saamme paikalle Anneli Ilosen, joka puhuu evakkojen vaiheista
ja sekä sukututkija Jens Nilssonin.
Tervetuloa mukaan etsimään ja löytämään arjen aarteita heimotunnelman, sukulaisten ja
ystävien joukosta. 									
							Kirsi Juura, puheenjohtaja

Kunnioitettu Jääski-seuran
ainaisjäsen!
Olemme juhlineet juuriamme Jääskessä arvokkaasti ja iloisesti, niin kuin jääskeläisille ja
heidän jälkeläisilleen sopii. Uusia suunnitelmia on vireillä, ja kaikki ne edellyttävät myös
rahaa. Seuramme on pitänyt säästää ja ryhtyä vain hankkeisiin, joihin meillä on varaa.
Onneksi saimme aikaan juhlan ja Juhla-Jääskeläisen.
Kun kolmekymmentä vuotta sitten perustimme seuramme, olimme aivan toisessa tilanteessa. Emme tajunneet, ettei seuran toiminta mihinkään tyrehdy. Sitäkään emme osanneet
arvioida, että elämme kaikeksi onneksi toimintakykyisinä ja reippaina yhä pitempään.
Seura on jo käyttänyt ainaisjäsenmaksumme ja tukea tarvitaan.
Itseeni mennen ehdotan, että mikäli meillä ainaisjäsenillä on mahdollista, maksaisimme
aivan tavallisen jäsenmaksun. Tukimaksumahdollisuus on toki olemassa, mutta keskusteltuani monien ainaisjäsenten kanssa vetoan nöyrästi, että vapaaehtoisesti maksaisimme
vuotuisen jäsenmaksun.
Riitta Uosukainen
Jääski-seuran hallituksen jäsen alusta lähtien
Jääskeläisen jäsenposti 3/2014
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Jääski-seura toimii entisten
jääskeläisten, jääskeläistaustaisten ja muiden jääskeläisyydestä
kiinnostuneiden yhdyssiteenä
sekä ylläpitää, vaalii ja tallentaa
jääskeläistä perinnettä ja Ylä-Vuoksen murretta.
Jääski-seura ry on perustettu 1984.
Edeltäjinä ovat olleet Porissa ja Elimäellä
perustetut seurat. Seura on Karjalan Liiton
jäsenseura.
Jääski oli pitäjä Suomen luovutetun Karjalan
alueella. Osa pitäjän kylistä sijaitsee
nykyisten Joutsenon ja Imatran alueilla.

 ääski-seuran syyskokous ja seminaari
J
lauantaina 22.11.2014 Kouvolassa
alk. 11.00

TULOKAHVIT Kouvola-talon kahvila-ravintola Sävel Bistro.

Sukututkija Jens Nilsson antaa neuvoja sukututkimukseen aulan esittelypisteessä.

12 -13.00
JÄÄSKI-SEURA RY:N SÄÄNTÖJEN MÄÄRITTELEMÄ SYYSKOKOUS
Honka-sali.
• Puheenjohtajan katsaus
• Sääntöjen määräämät asiat. Tilaisuus vain jäsenmaksun maksaneille Jääski-seuran
jäsenille.

13-14.00
LOUNAS, Kouvola-talon kahvila-ravintola Sävel Bistro

• Sukututkijan esittely- ja neuvontapiste avoinna aulassa.
• Seuratuotteiden myyntipiste ja arpajaiset aulassa
• Eeva-Riitta Kautun kokoama Jääskeen liittyvä leikekirja esillä aulatiloissa
14 - 16.00
SYYSSEMINAARI. Honka-sali.

• Tervetulotoivotus. Valtioneuvos Riitta Uosukainen.
• Sukutietojen tallentaminen. Sukututkija Jens Nilsson kertoo sukututkimuksen
avainasioista. Honka-sali. Katso esittely s. 6.

• Evakkojen muutto Karjalasta ja karjalaisen identiteetin säilyminen.
Luennoijana aiheesta väitöskirjatutkimuksen tehnyt, KM, Anneli Ilonen, Honka-sali
Katso. esittely s. 6.

16-17.00
OPASTETTU KIERROS TAIDEMUSEO POIKILOON
NEUVONTAA SUKUTUTKIMUKSEN TEKOON

• Opastettu kierros Raakel Kuukan näyttelyyn “Mistä tulet, minne menet”. Esittelijänä
•

museointendentti Sanna Ojanne. Taidemuseo Poikilo, Kouvola-talo. Katso esittely s. 6.
Näin teet sukututkimusta, sukututkija Jens Nilsson antaa neuvoja ja vinkkejä sukututkimuksee. Aulatilat.

17.00 alk. SUKUSEUROJEN, KIRJATOIMIKUNTIEN, SUKUJEN
TAPAAMISET
Ilmoita kokoustila- ja myyntipöytätarpeesta puheenjohtaja Kirsi Juuralle pikaisesti,
samoin tapahtumien kokoontumiskutsuista seuran nettisivuille.
Seminaari järjestetään yhteistyössä OK-Opintokeskuksen kanssa.

Ilmoittautumiset ruokailijamäärän ja kokoustilavarausten takia
viimeistään 7.11. osoitteeseen mervilatvala@hotmail.com tai
puh. 045 634 1478

Kokonaishinta 20€ sis. tulokahvit, lounaan, seminaarin, sukututkijan palvelut sekä
taidenäyttelyn pääsymaksun ja opastetun kierroksen.
Maksu käteisellä Kouvola-talossa.

Jääski-seura ry. sääntömääräinen syyskokous
KOKOUSKUTSU
Paikka: Kouvola-talo, Varuskuntakatu 11, KOUVOLA
Aika: lauantai 22.11. 2014 12-13:00
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa (eri henkilöt)
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen ja liittymismaksun suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi ja muut
jäsenet
7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
8. 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)

Tilaa Juhla-Jääskeläinen 2014 joululahjaksi!
Juhla-Jääskeläinen teki hyvin kauppansa. Lehteä tilattiin runsaasti lisää, mutta osa
lehtimaksuista ei ole vielä saapunut seuran tilille. Tarkistathan, että lisätilauksen
yhteydessä ollut tilisiirto ei ole jäänyt lehden väliin.
Jäsenmaksun maksaneille seuran jäsenille lehteä jaettiin yksi kappale jäsenetuna.
Joulumyyntiin otamme tarvittaessa lisäpainoksen tilausten mukaan.
Tilaa lehti vaikkapa joululahjaksi sukulaisellesi.
Tilaukset: jokelaliisa@gmail.com tai puh. 050 545 3563

Tervetuloa juhlavuoden päättävään miniseminaariin
Kouvolaan 22.11.
Mielenkiintoiset luennoitsijat
Jääski-aiheinen valokuvanäyttely
ANNELI ILONEN
Kannaksen evakko Anneli Ilonen, 82, väitteli tohtoriksi
2013 aiheesta Rajan lapset – identiteettityö kannaksen
evakkojen sukupolvissa.
Jääskeläisten juhla- ja muistovuoden päättävä luento tuo
esille karjalaisten evakkojen karut, mutta kutkuttavat kokemukset niin menetetystä Karjalasta kuin uusilta kotiseuduiltakin Suomesta. Hersyvä Anneli valloittaa!
JENS NILSSON
Sukututkimusharrastus kasvattaa suosiotaan koko ajan ja internet on tuonut sukututkimuksen kotisohville. Karjalan Liiton
sukututkija Jens Nilsson opastaa sekä kokeneita sukututkijoita
että aloittelijoita harrastuksen saloihin.
RAAKEL KUUKKA
Piipahda Mistä tulen, minne menen -näyttelyssä Poikilossa!
Kuvataiteilija, valokuvaaja Raakel Kuukka pohtii jääskeläisiä
juuriaan ja oman suvun vaiheita näyttelyssään Kouvolan taidemuseo Poikilossa.
Näyttelyn aihepiiri liikkuu karjalaisesta evakkomatkasta ja kymenlaaksolaisesta kotipihasta maailman suuriin kysymyksiin.
Jääskeläisyys näkyy valokuvissa symbolisesti ja konkereettisesti. Raakel on käynyt äitinsä kotipaikassa Lottolassa ja tuloksena on lumoavaa Jääskeä omenapuiden kukkiessa. Esillä ovat
evakkomatkassa kulkenut punainen kaappi ja isän asemasodan
aikana veistämät rasiat.
Näyttely on avoinna Jääski-seuran syyskokouksen aikana
lauantaina 22.11.2014 Kouvolan taidemuseo Poikilossa sekä
25.9.2014 - 18.1.2015, Varuskuntakatu 11.
SANNA OJANNE
Kouvolan taidemuseon intendentti Sanna Ojanne kertoo klo 1617 Kuukan valokuvien tarinat ja valottaa niiden taustoja. Näyttelyluettelossa on hänen kirjoittamansa artikkeli, joka käsittelee
asemasodan vaiheita.

Vellamo Vehkakoski (oik.) ja
Karjalan Liiton toiminnanjohtaja
Satu Hallenberg
Juuret Jääskessä -juhlissa

Tervetuloa Juuret Jääskessä
-Facebook-ryhmään!
Olin jo pitkään ollut mukana muutamissa yleiskarjalaisissa Facebook-ryhmissä. Mutta
niiden lisäksi kaipasin ”kotipesää”, jossa voi keskittyä vain Jääskeen, äitini synnyinpitäjään. Halusin jakaa muiden samantaustaisten kanssa ajatuksia, tietoja, tarinoita, kuvia ja
karttoja pitäjästä, joka on tuttu minulle vain sukutarinoista ja -kuvista, kirjoista sekä muutamalta käynniltä.
Loin Juuret Jääskessä -ryhmän maaliskuussa 2013. Ensimmäiset jäsenet olivat Jääskitaustaisia sukulaisiani. Ryhmä on suljettu, eli ulkopuoliset eivät näe ryhmässä julkaistuja
kuvia, tarinoita ja karttoja.
Ryhmään hyväksytään vain omalla nimellään (ei nimimerkillä) ja sukujuuriltaan jääskeläinen tai hänen läheisensä, joka tekee Jääskeen liittyvää sukututkimusta. Ylläpito (Sari
Laitinen, Tarja Sajomaa ja minä) tarkistaa liittymisedellytykset lähettämällä Facebookviestin (tarkista viestien MUUT-kansio) hakijalle ennen hyväksymistä.
Pelkkä kiinnostus Jääskeen ja jääskeläisyyteen ei riitä. Mutta ei myöskään tarvitse
olla Jääski-seuran jäsen. Moni ryhmäläisistä on kyllä liittynyt innostuttuaan tosissaan
taustastaan.
Uutta jäsentä pyydetään aina kertomaan Jääski-taustastaan, jotta hän tulee tutuksi muillekin. Monelle oma sukuhistoria saattaa olla aika tuntematon: ”Mummini/ukkini, vaijani lähti
Jääskestä evakkoon, muuta en tiedä. Ei ole enää ketään, jolta kysyä. Tietääkö täällä joku
suvustani jotain?”
Ja usein löytyy joku, joka tietää. Moni löytää uusia sukulaisia, seitsemänsiä serkkuja
tai vaikka entisiä naapureita Elimäeltä. Aikalaistodistajat ja sukututkimukseen perehtyneet
ovat kullanarvoisia tietäjiä.
Niin, ryhmässämme on aikalaistodistajia, vanhimmat ovat yli 80-vuotiaita! Olipa riemastuttavaa tavata myös kasvokkain kolmisenkymmentä ryhmäläistä livetapaamisessa
elokuussa 2014 Imatralla. Ehkä tapaamme marraskuussa Kouvolassa syyskokouksessa,
jossa voin haluttaessa esitellä sivustoamme.
Kourallisesta on nyt kasvanut 73 kourallista, sillä lokakuussa 2014 Juuret Jääskessä
-ryhmässä oli jo 363 henkilöä! Oletko sinä tai Jääski-juurinen sukulaisesi jo joukossamme?
Vellamo Vehkakoski

Valtionhotellin
sali täyttyi
lauantaina
ääriään
myöten.
Oikealla
Anja
Hänninen ja
Aila
Metsälä.

”Ihmiset män ja tul, ja myö vaa haastettii”
Kuin olisimme olleet suuressa sukujuhlassa! Se tunne tuli lauantaina jo tulokahvilla
Juuret Jääskessä -tapahtumassa alussa Imatran Valtionhotellin Linnasalissa. Viikonlopun
teema oli 70 vuotta evakkoon lähdöstä ja 30 vuotta Jääski-seuran perustamisesta. Kuuntelimme hievahtamatta niin seuraa kuin Jääsken evakuointiakin koskevan avartavan historiikkikatsauksen. Olimme jokaisella evakkomatkalla mukana, niin koskettavasti yleisössä
istuneet aikalaistodistajat kertoivat kokemuksistaan.
Vaikuttuneita olivat nekin, jotka ehtivät koskinäytöksen ja iltaohjelman välissä osallistua
kukkien laskuun Karjalan itkuvirsi -patsaalle, jääskeläisten nimikkokirkon eli Imatrankosken kirkon sankarihautausmaalla. Kyösti Toivosen valaiseva ja liikuttava puhe ei jättänyt silmää kuivaksi.
Entä sitten Koop Arposen ja hänen yhtyeensä konsertti Imatrankosken kirkossa? Kirkko
kaikui kattoon asti! Paitsi kun Koop lauloi edesmenneen pappansa lempilaulun Kulkurin
iltatähti, ”ei kotini ovi ees narahtanut, poika kun maailmalle lähti…”. Monen silmäkulmat
kostuivat, ja kaikki yhtyivät kertosäkeeseen ”kulkurin iltatähti, kulkurin iltatähti”.
Samanaikaisesti linja-autollinen väkeä kiersi kiehtovassa Tynkä-Jääskessä eli Suomen
puolelle jääneissä Jääsken kylissä. Näimme Enson piiput ja metsänreunassa rajavyöhykkeen, ajoimme vanhaa Ensontietä, olimme sotahistoriallisilla paikoilla, juoksuhautojen
reunoilla ja Vallinkosken paviljongin sokkelilla. Vanhempi polvi innostui muistelemaan
menneitä tutuissa maisemissa. Löysipä yksi entisen kotitalonsakin reitin varrelta. Vielä yksi
yllätys odotti elämyksellisen kierroksen lopussa: Pekka Kärkäs, toinen mukaansatempaavista oppaista, jakoi jokaiselle Vuoksesta keräämänsä keträkiven, jota kutsutaan myös
Imatrankiveksi. Aarre!
Harvoin kuulee myöskään pappia kehuttavan niin paljon kuin joensuulaista pastoria MatJuontaja Tuija
Piepponen
haastatteli
kanteletaiteilija
Minna Raskista.

Musiikinopiskelija
Vilma
Jääskeläinen

Laila Halme tapasi
Koop Arposen tämän
konsertissa. He ovat
sukua Lottolasta,
seitsemänsiä
serkkuja.
Facebooktapaaminen keräsi
verkosta tutut yhteen.

ti Innasta. Hän saarnasi tai pikemminkin puhui suoraan sieluun ja samalla hauskasti sunnuntaiaamun juhlajumalanpalveluksessa Imatrankosken kirkossa. Hieno viritys päivään!
Jotkut ehtivät lounaalle ja katselemaan juhlapaikkamme, Imatran kulttuurikeskus Virran Jääski-näyttelyä, Raakel Kuukan näyttelyä, aulaostoksillekin ja arpajaisiin. Mutta kolmisenkymmentä Juuret Jääskessä -Facebook-ryhmäläistä ehti just ja just tulla vähän tutummaksi kahvilatapaamisessa, kun jo piti kiirehtiä pääjuhlaan.
Mitä me siellä koimmekaan: Muun muassa hellyttävän pienet pirpanat, Lirpukat, tanhuamassa – paitsi yksi poika, joka istahti tuolille eikä hievahtanut siitä. Oli myös puheita,
kunniamerkkien jakoa, soittoa ja laulua, koskettavia kaikki.
Lauluista yksi itketti niin: Veikko Lavin Evakon laulu. ”Varttitunti lähtöaikaa meille
silloin annettiin, naapurimme heinäkärriin kalliit nyytit kannettiin. Häipyi rakkaat mannut
sekä kotikujan pää, sinne kattoin päälle oma taivasläntti jää…” Kolmas polvi -perheyhtyeen
solisti Salla Talvi lauloi sen sydämen sisimpään kamariin saakka, kuten muuan kuulijoista
kiteytti.
Ohjelmaa riitti niin paljon, että pitkämatkalaiset joutuivat harmillisesti lähtemään kotimatkalle ennen kuin lopuksi kajautimme Karjalaisten laulun. ”Suloisessa Suomessamme
oisko maata armaampaa..”
Olipa unohtumaton viikonloppu, menee useampi päivä nieleskellessä koettua! Onneksi
niin sanoivat kotiin lähtiessä muutkin kuin juhlaa runsaan vuoden valmistelleet ja talkoissa
mukana olleet. Tuntui yksinkertaisesti vain hyvältä olla jääskeläisten joukossa!
Muuan juhlijoista kiteytti sen näin: ”Kyl siel juhlis ol lustii, ihmiset män ja tul ja myö
haastettii ja haastettii. Ohjelma tahto vaa häiritä.”
Vellamo Vehkakoski
ps. Juhlat näkyivät isosti myös lehdistössä; Karjala-lehdessä,Imatralaisessa,Uutisvuoksessa, Etelä-Saimaassa, Kouvolan alueen paikallislehdissä ja etenkin ET-lehdessä - kokonaista 7 sivua.
Jääskeläistaustainen musiikkiyhtye Kolmas polvi
Paavo Suikkari vas.,
Kyösti Toivonen, oik.,
Vuokko Jarva ja
Kauko Evälahti valittiin seuran
kunniajäseniksi

Jääskeläisiä kerhoja, koulupiirejä ja sukuseuroja
Abel Lyyran sukuseura: Elvi Vuori, Lahti, p. 040-5965544
Ahvolan koulupiiri: Esko Puhakka, Kotka, p. 050-5380942
eskopuhakka@kymp.net.
Paavo Tauru, Kuusankoski, p. 0400-552987, paavo.tauru@gmail.com
Akkasen suku: Helga Jyrkinen,Koria, p. 044-2664187,helga.jyrkinen@gmail.com
Arposten sukuseura: Eeva Kauttu, Vantaa, p. 050-3220781,
eeva.kauttu@gmail.com. Sukukirjaa vielä saatavana!
Elimäen ja Korian jääskeläiset: Matti Kemppinen, Koria, p. 0400-987087
kemppmat@gmail.com. Pekka Sajomaa, Elimäki, p. 0400-884179
Henttosen sukuseura: Ilmari Henttonen, p. 040-5920195
ilmari.henttonen@elisanet.fi. Rauni Henttonen, Kuusankoski, p. 0400-168399
rauni.henttonen@pp.sonera.net. Sukukirja: seijat.laine@gmail.com
Imatran seudun jääskeläiset: Jari Laukkanen, Imatra, p. 040-5793040
Marraskuussa perinteinen kirkkopyhä.
Järvenkylän koulupiiri: Pertti Hynninen, Koria, p. 0400-559273
pertti.hynninen@pp3.inet.fi
Kuurmanrannan koulupiiriläiset: Eila Lehtinen, Lahti, p. 050-3054839
eilasa.lehtinen@phnet.fi. Sakari Pellinen, Elimäki, p. 05-3818093
Kuurmanranta-kyläkirjaa vielä saatavana!
Piepposen sukuseura: Esko Piepponen, Koria, p. 050-5601602,
esko.piepponen@pp.inet.fi. Pekka S. Piepponen, Hollola, p. 0400-849242
pekka.piepponen@pp.inet.fi
Pääkaupunkiseudun jääskeläiset: Eeva-Riitta Kauttu, Vantaa, p. 050-3220781
eeva.kauttu@gmail.com. Seija Bergman, Helsinki, p. 050 405 0830
eino.bergman@kolumbus.fi
Raskisen sukuseura: Minna Raskinen, p. 050-5003584
minna@minnaraskinen.com. Perustettu kesäkuussa 2010 (rekisteröimätön).
Järjestää sukutapaamisen joka toinen vuosi, välivuosina retken.
Satakunnan alueen jääskeläiset: Vilma Vepsä, Pori, p. 040-745 7654
Mikäli haluat sukuseurasi tiedot ja tapahtumat jatkossa Jäsenpostiin ja
seuran kotisivuille, lähetä tiedot evakko.jaaski@gmail.com

JÄÄSKI-SEURA RY HALLITUS

Kirsi Juura pj., kirsi.juura@ctse.fi, 040 591 3339
Sari Laitinen vpj., sari.laitinen@edu.hel.fi, 040 417 5382
Pekka Sihvonen vpj., pekka.sihvonen1@gmail.com, 0400 231 242
Liisa Jokela, jokelaliisa@gmail.com, 050 545 3563
Mervi Latvala, mervilatvala@hotmail.com, 045 6341478
Jari Laukkanen, jaritapani.laukkanen@gmail.com, 040 579 3040
Juha Penna, kutu2@luukku.com, 044 971 9505
Päivi Sandberg, paivisandberg@gmail.com, 040 72107197
Riitta Uosukainen, riitta@uosukainen.com, 05 433 7766

Kärkkäälästä kirjahanke
Kirjahankkeen käynnistämistä viedään eteenpäin.
Kirjassa tullaan käsittelemään kyliä Kärkkäälä, Patjaala, Rikkola ja Kalalampi.
Kuulutko kyseisten kylien sukuihin? Ota yhteyttä Kirsi Juuraan kirjatoimikunnan
perustamista ja aineiston kokoamista varten.
Ensimmäinen kokoontuminen on syyskokouksen yhteydessä 22.11. klo 17.15
Kouvola-talon aulassa. Lämpimästi tervetuloa !

Pääkaupunkiseudun jääskeläisten
pikkujoulut 29.11. klo 13.00
Ravintolakoulu Perhon kabinetissa, Mechelininkatu 7, Helsinki. Tuutha siekii!
Tiedustelut: Eeva-Riitta Kauttu, Vantaa, p. 050 322 0781, eeva.kauttu@gmail.com

Joululahjaksi jäsenyys
Jääski-seuran jäsenyys on mahdollista antaa myös lahjaksi. Jäsenetuihin kuuluvat mm. vuoden aikana ilmestyvät seuran julkaisut ja alennukset Jääski-seuran
tapahtumissa.
Jos liität mukaan Karjalan Liiton jäsenyyden (12€) lahjan saaja saa lisäksi Karjala-kortin, Karjalan kunnaat -lehden sekä liiton jäsenedut.
Lisätietoja www.karjalanliitto.fi.

Jääski-seura ry:n pankkiyhteys
Helsingin Osuuspankki
572177 - 420005
IBAN: FI24 5721 7740 0200 05
Saajan pankin BIC: OKOYFIHH
Vuonna 2014 Jääski-seuran jäsenmaksu on15€
Jääski-seuran ja Karjalan Liiton yhteinen jäsenyys 27€
Jäsenmaksuasioissa ota yhteyttä jäsenrekisterin hoitaja Mervi Latvalaan.
Seura ottaa mielellään vastaan tukimaksuja, lahjoituksia ja testamentteja.

Sähköposti tuo tiedot nopeasti perille
Lähetämme ensi vuoden alusta lähtien tietoa jäsenistölle ajankohtaisista asioista
myös sähköpostitse. Ilmoita oma sähköpostiosoitteesi jäsenrekisterin hoitajalle,
mervilatvala@hotmail.com.

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

     

Jääski-seuran myyntituotteet

UUTUUS
Vuosikalenteri 10€

- A4 -kokoinen seinäkalenteri
- Jääsken kuva-arkiston kuvat

5

uu 201

k
Touko

Tilaa tunnelmallinen seinäkalenteri
iloksi koko ensi vuodelle.
Tilaukset noudettavissa ja kalenteria
on myynnissä myös
Kouvolan syyskokouksessa.
Juhla-Jääskeläinen 2014 15€
Standaari 40€
Hopeasolki 110€
-jääskeläinen perinnekoru, hopeaa

CD Kansansäveliä Jääskessä 5€
CD Anne Sandin musiikkia 5€
T-paita, musta, M-XL, 10€
Adressi 10€
-muistolauseella tai ilman
Kaikkiin hintoihin lisätään postimaksu.

Tilaukset: jokelaliisa@gmail.com tai puh. 050 545 3563

Ilmoita tilatessasi lähetetäänkö tuote postitse vai noudatko sen
Kouvolasta syyskokouksen yhteydessä.

