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21.11. Karjala-talolla

Viime vuotiseen tapaan syyskokouksen yhteyteen on
koottu syysseminaari, jossa karjalaisuuteen
perehtyneet puhujat valottavat Karjalan ja Jääsken
rikasta antia eri elämänalueilta.
Samalla nautitaan Pääkaupunkiseudun jääskeläisten
perinteinen Joululounas.
LUENNOT

Vuoksi -Jääsken virta

FT Kristiina Korjonen-Kuusipuron monipuolinen
esitys avaa Vuoksen merkityksen
Jääsken teollisuudelle ja asukkaille

Kaik lutviutuup

Kaisu Lahikainen puhuu murteella ja murteesta.
Eteläkarjalaisen Silviisii -murreoppaan kirjoittaja. “ Tää kirja o silviisii tehty, et pohjan on
se murre ja haastamise tapa, mikä
on olt tavaline läntisemmäs EteläKarjalas, niiko Lappeel ja Jääskes
Avoin ja vahva
ja Antreas ja Viipuri suunal.”

Karjalan liitto
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Toiminnanjohtaja Satu Hallenberg kertoo
Karjalan liiton tulevaisuuden
näkymistä ja ensi vuoden ohjelmasta

Lue lisää sisäsivuilta

Puheenjohtajalta!
Vuosi alkaa kallistua lopuilleen ja melkoinen muutosten vuosi tästä tulikin. Valtakunnassa kamppaillaan
valtavan isojen asioiden kanssa, kun samanaikaisesti joudumme etsimään ratkaisuja sekä talousongelmiin että pakolaiskriisiin.
Niinpä muistot evakkotaipaleelta ja karjalaisten asuttamisesta ja sopeutumisesta ovatkin nousseet uudelleen pinnalle. Monessa yhteydessä on jouduttu oikomaan, että karjalaiset eivät olleet pakolaisia, vaan
omassa maassa asuinpaikaltaan toiselle siirtyneitä
saman maan kansalaisia. Evakko-sana vakiintui tarkoittamaan kotiseuduiltaan lähtenyttä Karjalan kansaa. Se on oikea ilmaisu edelleen.
Uskon, että jääskeläisten tausta auttaa hahmottamaan turvapaikanhakijoiden tilannetta keskimääräistä paremmin. ”Olin iloinen, että pääsin mullivaunun
jälkeen puhtaaseen sänkyyn, mutta ihmettelin, miksi
äiti itki toisessa pedissä”, Vilma Vepsä kertoo evakkovaiheistaan Helsingin Sanomien haastattelussa.
(HS 10.9.). Vuokko Jarva puolestaan heitti haasteen jääskeläisille liittyä auttajien joukkoon. (Fb10.9.)
Karjalaisten suvaitsevaisuus ja muiden kulttuurien
ymmärrys perustuu omiin kokemuksiimme.
Suru-uutisia saimme keväällä, kun pitkäaikainen seura-aktiivi ja puheenjohtaja Antti O. Arponen peiteltiin
Etelä-Karjalan multiin. Muistamme ja kiitämme häntä
siitä arvokkaasta ja suuresta työstä, jota hän teki kirjoittaessaan Jääsken historiaa monelta eri kantilta.
Suurten mullistusten vastapainoksi ihminen hakee turvallisuuden tunnetta. Oman historian ja juurien tunteminen tuovatkin muutosten ja irrallisuuden

tunteen vastapainoksi tunteen, että kuuluu johonkin.
Jääski-seura tarjoaa tähän erinomaisen yhteisön.
Facebookin Juuret Jääskessä –ryhmä on hyvä ilmapuntari sille, mikä jääskeläisten jälkipolvia omassa
historiassa ja jääskeläisyydessä kiinnostaa. Syksyn
kärkiaiheita ovat olleet:
1. Kenen talo? Jääsken kotiseutumatkoilla kuvatuille taloille kaivataan lisää tunnistajia, vaikka Kaija Linnahalme onkin ahkeroinut sormet
näppäimistöllä ahkerasti.
2. Kaisu Rokan risteilyllä esittelemät villasukat saivat Salosta tulleen nuorison kyselemään heti
neuleohjeita. Sukat nimettiin oitis Jääski-sukiksi ja veikkaan, että ne löytyvät monesta joulupukin paketista.
3. Vanhat valokuvat. Vuoden yllätys oli, että Imatran taidemuseoon on lahjoitettu 600 uutta Jääski-aiheista valokuvaa. Kuva-arkistomme onkin
yksi suurimmista aarteistamme ja hallitus miettii
edelleen tapoja, joilla kuvia saadaan koko jäsenistölle esille. Viime vuoden suursuosikki, Jääsken vuosikalenteri, saa jatkoa ja tuo ensi vuodellekin iloksemme näitä kuvaharvinaisuuksia.
Päätteeksi lainaus Riitta Uosukaiselta viime vuoden
Syysseminaarista: ”Meidän on pidettävä yllä ”hyvän
mielen joukkosuggestiota”. Pahan mielen ja negatiivisen energian levittäjiä riittää ilman meitäkin!”
Kirsi Juura
puheenjohtaja

Jääski-seura toimii entisten jääskeläisJääskeläinen jäsenposti 2/2015
ten, jääskeläistaustaisten ja kaikkien
Julkaisija: 		
Jääski-seura ry
jääskeläisyydestä kiinnostuneiden yhPainos: 		
720 kpl
teissiteenä sekä ylläpitää, vaalii ja talPaino: 		
Grano Oy, Kouvola
lentaa jääskeläistä perinnettä ja YläTekstit: 		
Vellamo Vehkakoski, Kirsi Juura
Vuoksen murretta.
Ulkoasu: 		
Anu Vuorinen
Kuvat:		
Kirsi Juura ja Sari Laitinen
Jääski-seura on perustettu 1984. EdelToimituksen osoite:
Torikatu 6 as 57,
täjänä ovat olleet Porissa ja Elimäellä
		
45100 Kouvola
perustetut seurat. Seura on Karjalan
Tietoa seurasta:
www.jaaski.fi
Liiton jäsenseura.
Seuran sähköposti:
evakko.jaaski@gmail.com
Jääsken pitäjä sijaitsi Suomen luovutetun Karjalan alueella. Osa
Facebook:		
www.facebook.com/Juuret Jääskessä
pitäjän kylistä sijaitsee nykyisten Joutsenon ja Imatran alueilla.
Jäsenlehti ilmestyy 3-4 kertaa vuodessa
Kansikuva:		
Sari Laitinen ja Tarja Sajomaa
		
Karjalaisten kesäjuhlien Jääsken
esittelypisteessä.

www.jaaski.fi
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”Hemmetin mukava päivä!”
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Punainen Kehruuhuone-rakennus valkoisin pihtipielin kutsui sisään kuin kotiin. Kauimmaiset tulivat Jyväskylästä
ja Salosta asti, Elimäeltäkin bussillinen.
Tarinat täyttivät päivän, sillä onneksi joukossamme on vielä aikalaistodistajia. Neljä haastateltaviksi valittua kertoi
Jääsken ruokakulttuurista, juhlaperinteistä, leikeistä, sodasta sekä ylpeydenaiheista.
Kun Eeva-Riitta Kauttu kertoi ruoka- ja juhlaperinteistä, kävi ilmi, että yli puolet juhlaväestä sanoi vievänsä yhä rotinoita vastasynnyttäneelle äidille. Entä
sitten Eeva-Riitan mainitsema leipäläähätös? Se oli lähinnä lasten välipalaruoka kuivista leivänkannikoista, joiden päälle on kaadettu kiehuva maito ja vähän
suolaa. ”Ruokaa ei pantu hukkaan.”
Välipala oli tarpeen, sillä Jääskessäkin lapset tekivät kotitöitä pienestä pitäen,
kertoi Eila Lievonen lapsuudestaan ja nuoruudestaan 1920- ja 1930-luvuilla.
Jos töitten väliin jäi aikaa, lapset leikkivät Eilan mukaan kuurupiiloa ja kymmentä tikkua laudalla. Tansseihin pääsi vasta rippikoulun jälkeen.
Leikki taas oli kaukana sota-aikana. Jääski oli tärkeä sotanäyttämö etenkin
voimalaitosten, Vuoksen siltojen, metallin- sekä puunjalostustehtaiden vuoksi,
kertoi sotahistoriaan perehtynyt Martti Monto.
Talvisodassa menetettyjen Enson ja Jääsken vapautti jatkosodassa 21.8.1941
Jalkaväkirykmentti 6, jossa oli mukana myös paikkakuntalaisia. Saman päivän
aamuna venäläiset perääntyessään räjäyttivät Jääsken sillan. Jääsken kirkon
he olivat polttaneet jo yöllä.
Itsenäisyyspäivänä 1941 valtionjohto julisti, että luovutettu ja takaisin valloitettu
Karjala on palautettu valtakunnan yhteyteen. Mutta jo sitä ennen siviilit päästettiin palaamaan Karjalaan jatkosodan aikana. Tärkein syy paluuseen oli Suomen elintarvikepula. Pellot oli saatava kasvamaan leipäviljaa ja perunaa.
Koskettavaa oli kuunnella evakkoon joutuneiden jääskeläisveljesten tuntoja
sota-ajalta, kun kanteletaiteilija Minna Raskinen luki ullakolta löytyneitä sukulaismiesten kirjeitä.
Ylpeitä voimme kuitenkin olla lukuisista Jääsken lahjoista muulle Suomelle.
Niitä ovat niin yritykset kuin yksittäiset kansanedustajat, mestariurheilijat, naisasianaiset, taiteilijat kuin tieteilijätkin.
Esimerkiksi Enso-Gutzeit oli ennen sotia Suomen suurimpia teollisuuslaitoksia. Kyösti Toivonen kertoi, että yritys tarjosi toimeentulon mutta huolehti
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myös teollisuusyhteisönsä hyvinvoinnista, perusti muun muassa kansakoulun, kirjaston, sairaalan ja seuratalon.
Maanviljelijä Toivo Kaplas puolestaan kustansi vuonna 1984 omilla rahoillaan Jääsken ja Joutsenon rajapyykin
Viipurintielle 435, Näträmälän ja Aholan kylien välille
Lounaan jälkeen moni ehti piipahtaa Anna Kortelaisen kiehtovasti kokoamaan Avojaloin - 10 elämää Karjalan
Kannaksella –näyttelyyn.
Tarinointi jatkui Saimaan-risteilyllä, jonka aluksi lueteltiin Jääsken kaikki 60 kylää. Jokainen läsnäolija nosti kätensä sen kylän kohdalla, josta hänen juurensa ovat. Kävi ilmi, että meitä oli yli 40 kylästä, eniten Pelkolasta, johon
lasketaan myös Enson taajama.
”Miust oli mukava kuunnella, kun käytiin jääskeläisiä kyliä läpi. Miun asuinpaikassa oma osoite ja lähikadutkin on
nimetty näitten kylien mukaan”, kertoo muuan imatralainen Meltolan kaupunginosasta.
Ihastusta herättivät myös Kaisu Rokan neulomat pitkät, puna-sini-valkoiset villaiset jääskeläissukat.
Koko Jääski-päivä osoitti, miten paljon meissä jääskeläisissä ja jääskeläistaustaisissa onkaan tietoa, tarinaa,
anekdootteja ja yhteishenkeä! Kuin koolla olisi ollut suuri joukko laajaa sukua.
Muuan juhlijoista kiteyttikin päivän näin: ”Viime vuoden Imatran-juhlat olivat hienot, kaikin puolin onnistuneet, Kouvolan-kokouskin syksyllä oli kaikin puolin onnistunut, mutta Lappeeranna-juhlat olliit parraat. Hemmetin mukava
päivä!
Piä isseis ilosena, kunnes taas tavataa ja haastetaa!
Vellamo Vehkakoski
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Jääsken retki 9.5.2015
Bussilastillinen kotiseutumatkalaisia jännitti Pelkolan raja-asemalla, saavatko Voiton päivänä töihin patistetut työntekijät tietokoneet toimimaan. Tunnin värkkäämisen jälkeen passien dataa alkoi siirtyä ja matka
kohti Jääskeä ja Ensoa näytti toteutuvan. Retkieväät ovat usein matkan tärkein osio, niinpä nytkin menimme heti Ensossa seljankalle.
Varsinainen fiilistely aloitettiin Jääsken asemarakennuksen taidokkaiden koristeleikkauksien ihastelulla.
Maali oli vähän rapistunut, mutta puurakentamisen kauneus nähtävissä. Enson hautausmaalla ihmettelimme naapurien tapaa koristella hautakivet muovikukilla ja värikkäillä sellofaanikoristeilla. Jääsken kirkkomaalla oli tunnelma toinen. Toukokuinen orastava vihreys, lintujen pesimälaulelu ja Vuoksen vaimea kohina säestivät loistavan oppaamme Kaija Linnahalmeen selvitystä kirkkomaan vaiheista eri vuosisadoilla.
Pystyssä olevissa hautakivissä oli tuttuja jääskeläisiä nimiä. Konkreettisen löydön tekivät Juha Penna, Jari
Laukkanen ja Pekka Sihvonen kellotapulin maata kaivaessaan; useita käsin taottuja rautanauloja on nyt
tauluksi kehystettynä ja odottamassa ripustusta Karjala-talon seinälle.
Matkalla Punamäen hautausmaalle ohitettiin useita tuttuja jääskeläistaloja, jopa entinen ruumishuone oli
muutettu asuintaloksi. Yksi matkan liikuttavimmista hetkistä oli, kun vanhan kappelin paikalle sijoitetuista
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hautakivistä mukana ollut Seppo Mallat löysi oman
isänsä hautakiven. Suuren kulttuurityön ovat seuran aktiivit tehneet, kun ovat siirtäneet ja nostaneet
pystyyn hautakiviä vuosia sitten. Hautausmaa kaipaa vielä –ja koko ajan- vesuria ja raivaussahaa,
jotta kaikki hautakivet saadaan esiin pensaikoista.
Suomalaisten tapa hoitaa hautausmaitaan pitää yllä vanhaa karjalaista työkulttuuria ja toimintatapaa,
että paikoista pidetään huolta ja kunnossa.
Ensossa kävimme vielä kiertämässä nykyisin amerikkalaisen International Paperin omistuksessa olevan tehdasalueen. Pääkonttori oli kunnostettu ja
pihapiiri siisti kuin suomalaisten aikaan. Lipputangoissa liehuivat USA:n ja Venäjän liput.
Kaijan paikallistuntemus ja historiatietämys olivat
sanomattoman arvokasta pääomaa. Talot ja paikat heräsivät eloon ja muuttuivat silmissämme vanhaan suomalaisaikaan, kun matkalaiset kuulivat keitä missäkin oli asunut.
Niitä tarinoita olisi voinut kuunnella
toisenkin päivän. Ensi vuonna lähdetään uudestaan.
Kirsi Juura

Karjala-lehden juttusarjassa ”Autoillen
Karjalassa” oli 13.8. artikkeli Jääsken
hautausmaista.
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Kevätkokous Kesäjuhlien vilinässä Hyvinkäällä
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Karjalaisten kesäjuhlien yhteydessä Hyvinkäällä 13.6.2015. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin viime vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. Osallistujia oli odotettua vähemmän, vain parisenkymmentä, vaikka pääkaupunkiseudun läheisen sijainnin vuoksi paikalle odotettiin runsaampaa osanottoa.
Seura sai hyvää palautetta näyttelyhallissa olleesta esittelypisteestä. Myyntiä hoitivat kahden päivän ajan
Sari Laitinen, Juha Penna, Tarja Sajomaa ja Vellamo Vehkakoski. Kauppaa tehtiin niin Jääskeläinenlehdistä, rintanapeista kuin Juuret Jääskessä –kasseista ja tarinoita riitti. Moni pysähtyi osastolle rupattelemaan, vaikkei juuria Jääskessä ollutkaan.
Seura osallistui perinteiseen tapaan myös sunnuntain juhlakulkueeseen, jossa lippua kantoi Pekka Sihvonen ja kylttiä Kirsi Juura. Hyvinkään pesäpallostadionilla pääjuhlan juontaja Eija Vilpas kirvoitti kolmituhatpäisen yleisön nauruun sutkautuksillaan. Juhlapuheen piti Karjalan Liiton varapuheenjohtaja Antti Kaikkonen. Oman tervehdyksensä karjalaiselle kansalle lähettivät niin Tasavallan presidentti kuin pääministerikin.
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Syksyn jääskeläistapaaminen

SYYSSEMINAARI ja –KOKOUS KARJALA-TALOLLA
21.11. klo 10:30

Viime vuotiseen tapaan syyskokouksen yhteyteen on koottu syysseminaari, jossa karjalaisuuteen perehtyneet puhujat valottavat Karjalan ja Jääsken rikasta antia eri elämänalueilta.

Ohjelma
10:30 Saapuminen Karjala-talolle.
Tulethan ajoissa paikalle.

11:00 Joululounas Karelia-salissa
12:30 Jääski-seura ry:n sääntömääräinen syyskokous, Yläsali
Kahvitauko
Tutustu jääskeläisiin kirjoihin, lehtiin ja leikekirjoihin. Vuosikalenterit 2016 ja muut seuratuotteet myynnissä.
Sukujen ja seurojen esittelypisteisiin on mahdollisuus tuoda omaa aineistoa. Yläsali.

13:30 Syysseminaari alkaa, Yläsali
Vuoksi, Jääsken virta – muutosta ja jatkuvuutta.
FT Kristiina Korjonen-Kuusipuro on Vuoksen tuntija ja tutkija. Hän luennoi Vuoksen merkityksestä teollisuudelle ja Vuoksen varren asukkaille.

Kaik lutviutuup- myö haastellaan murteel
Kaisu Lahikainen puhuu murteella ja murteesta.

Avoin ja vahva Karjalan liitto –yhdessä eteenpäin.
Toiminnanjohtaja Satu Hallenberg kertoo Karjalan liiton tulevaisuuden
näkymistä ja tavoitteista sekä jäsenistölle tehdystä monipuolisesta ohjelmasta.

Ilmoittautumiset ruokailijamäärän ja kokoustilavarausten takia viimeistään 13.11.
mennessä jasen.jaaski@gmail.com tai 040 755 4161/Tarja.
Kokonaishinta 35 € sis. joululounaan sekä seminaarin. Maksu käteisellä Karjala-talossa.
Osoite: Yläsali, Karjala-talo, Käpylänkuja 1 00610 Helsinki.
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Syysseminaarin puhujaesittelyt
Kristiina Korjonen-Kuusipuro, tutkija

Vuoksen varrelta
Syysseminaari tarjoaa mielenkiintoisen, erilaisen näkökulman Jääskeen. Paikalle saapuva filosofian tohtori
Kristiina Korjonen-Kuusipuro on tehnyt tohtoriväitöksensä Vuoksesta. Yhteinen Vuoksi -teoksessa kuvataan ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta Vuoksen jokilaaksossa 1800-luvulta nykyaikaan. Virta on mainittu jo Kalevalassa.
- Minulle on pienestä pitäen sanottu, että älä sano joki, vaan se on virta tai Vuoksi. Se on niin mahtava, että joeksi kutsuminen alentaa sitä. Vuokseen liittyy myös monenlaista symboliikkaa, sanoo tämä Etelä-Karjalassa asuva tutkija.
Vuoksen merkitys koko eteläisen Saimaan alueen teollisuuden kehittymiselle on ollut erittäin keskeinen. Koko maakunnan hyvinvointi on ollut riippuvainen Vuoksesta.
Kun Suomi sodassa menetti Karjalan Venäjälle, menetettiin samalla myös suurin osa Vuoksea. Se oli monille
virran varrella asuneille iso trauma. Kuitenkin kotiseutumatkojen myötä moni on löytänyt Vuoksen tutut, muuttumattomat maisemat. Eri näkökulmia jääskeläisille merkitykselliseen virtaan kuullaan Karjala-talolla 21.11.
Kaisu Lahikainen
”Oikei tul suu hyvämakuseks ko sai haastaaksei siu kansais”, Lappeenrantalainen
äidinkielenopettaja Kaisu Lahikainen haastaa karjalan murteella ja murteesta. Karjala-lehden päätoimittajana työskennellyt Kaisu on kirjoittanut mm. hulvattoman
hauskan ”Silviisii, eteläkarjalaisen murteen sanakirjan.” Tule kuuntelemaan ja nauttimaan karjalan murteesta.

Jääski-seura ry. sääntömääräinen syyskokous
KOKOUSKUTSU
Paikka: Karjala-talo, Käpylänkuja 1 00610 Helsinki
Aika: lauantai 21.11.2015 klo 12:30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kokouksen avaus
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Vahvistetaan toimintasuunnitelma 2016, tulo ja menoarvio 2016 sekä jäsenmaksujen ja liittymismaksun suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi
Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi ja muut jäsenet
Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
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, pykälä 11)
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PIKKU-UUTISIA
Pääkaupunkiseudun jääskeläiset!
Tänä vuonna emme tapaa ravintolakoulu Perhossa joululounaan tiimoilta, vaan menemme joukolla
Syysseminaariin ja -koukseen Karjala-talolla. Toivon mukaan tapaamme ensi keväänä viehättävässä Villa Salmelassa Jollaksessa meren rannalla. Palaamme asiaan keväällä.
Tapaamisiin ja hyvää syksyä kaikille. Seija ja Eeva-Riitta

Jääski-seuran puheenjohtaja Kirsi Juura valittiin huhtikuussa Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton
hallituksen jäseneksi. Hallitus organisoi mm. pitäjänäyttelyt Karjalaisille kesäjuhlille, järjestää pitäjäesittelyjä Karjala-talolle ja suunnittelee pitäjien ja sukuseurojen kanssa yhteistä toimintaa. 10.9.
2015 pidetyssä kokouksessa päätettiin, että Jääski ja Antrea ovat Karjala-talon pitäjäesittelyssä vuorossa 17.3.2016.

Imatran seudun jääskeläiset !
22.10. klo 17.00 Imatran taidemuseon luentotilat. Johtaja Kalle Pakarinen esittelee Jääsken verollepanokartat 1700-luvulta.
15.11. klo 16:00 Jääskeläisten kirkkopyhä Imatrankosken kirkossa. Vapaaehtoinen kahvimaksu.
Jääsken kirkkomaan karttataulu pystytetään Imatrankosken kirkon porttiin syksyn aikana.

Suomen puolelle jääneistä Jääsken kylistä ei ole vielä tehty kyläkirjaa. Materiaalin kerääminen
ja toimikunnan perustaminen ovat ensimmäiset askeleet tämän hankkeen käynnistämiseksi. Ota yhteyttä puheenjohtajaan, jos olet halukas toimimaan toimikunnassa.

Kärkkäälän kylän kirjahanke etenee, materiaalia on kerätty ja kerätään edelleen. Aineistoa voi lähettää sähköpostitse: karkkaala@gmail.com. Työryhmä on tarvittaessa valmis tekemään haastatteluja ja hakemaan valokuvia, karttoja ym. materiaalia työstettäväksi. Sari Kärkäs on hankkinut runsaasti aineistoa eri suvuilta ja Mikkelin maakunta-arkistosta. Kärkkäälässä vieraili kesän aikana
Pekka Sihvosen vetämänä useita retkikuntia. Kirjan kokoamiseen etsitään syksyn aikana toimittaja/taittajaa.

Facebook-ryhmä Juuret Jääskessä on kasvanut tasaisesti. Jäsenmäärä
on jo 490. Sivuille on ladattu runsaasti Jääskeen liittyvää kuvamateriaalia. Ylläpitäjät tekivätkin ison työn perustaessaan eri aihealueille omat kansionsa,
joista kuvia on helppo selata.
Ryhmään voi liittyä lähettämällä sähköpostin: vellamo.vehkakoski@gmail.com,
sari.laitinen@edu.hel.fi, tarjasajomaa@hotmail.com
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Onko sinulla Jääski-aiheisia kirjoja tai vanhoja, hyväkuntoisia Jääskeläinen-lehtiä, joista haluat luopua.
Monista lehdistä samoin kuin kylä-, koulupiiri- ja perinnekirjoista tulee seuralle jatkuvasti kyselyjä. Lähes kaikki ovat loppuunmyytyjä pienten painosmäärien johdosta.
Jääski-seura ottaa vastaan painotuotteita välitettäväksi.
Ota yhteyttä puheenjohtajaan, jos kaapistasi löytyy painotuotteita, joista olet halukas luopumaan.

Liisa Ahtiainen Kotkasta luovutti seuralle isot niput
Jääskeläinen-lehtiä ja valokuvia. Kuvassa hän esittelee aarrettaan; Enson sairaalan alkuperäistä pyyhettä.

Loppuvuoden tapahtumia Karjala-talossa
•
15.10.2015 		 Pitäjäesittely, Metsäpirtti ja Terijoki
•
•
•
•
•
•
•
•

17.10.2015 		
23.10.2015 		
24.10.2015 		
4. - 18.11.2015
7. - 8.11.2015 		
12.11.2015 		
14.11.2015
28.11.2015 		

•
•

12.12.2015 		 Joulumyyjäiset
12. - 13.12.2015 Kinnasneulakurssi

Naineen nappi ja neidon nauhat - karjalaisten kansallispukujen esittely
Säätiöseminaari
Isojen poikien piirakkakurssi
Tuunaa ja kierrätä! Vanhasta uutta karjalaisin vivahtein
Iloa sanoista -viikonloppukurssi
Pitäjäesittely, Ruskeala ja Salmi
Pitäjä - ja sukutapahtuma
Karjalainen ruoka -kurssi

Karjalan Liiton jäsenlehti Karjalan Kunnaat nro 3/2015 on postitettu syyskuun puolivälissä kaikille liiton jäsenmaksun tänä vuonna maksaneille. Jos et ole saanut lehteä, niin ota yhteyttä jäsenasioiden hoitaja Tarja Sajomaahan. Karjalan liiton sähköiset palvelut ovat laajentuneet juhlavuonna huomattavasti. Myös Karjalan kunnaat on luettavissa verkkolehtenä.

Ajankohtaiset tapahtumat, uutiset ja paljon tietoa!
Tervetuloa Jääski-seuran kotisivuille www.jaaski.fi
Jääskeläisten oma tiedotuskanava.
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Jääskeläisiä kerhoja, koulupiirejä 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 vielä saatavana.
Elimäen ja Korian jääskeläiset: Matti Kurki, Koria, puh. 040 5531 208. Pekka Sajomaa, Elimäki,
puh. 0400 884 179
Henttosen sukuseura: Ilmari Henttonen, puh. 040 592 0195, ilmari.henttonen@elisanet.fi
Rauni Henttonen, Kuusankoski, puh. 0400 168 399, rauni.henttonen@pp.sonera.net
Sukukirja: seijat.laine@gmail.com

•
•

•
•

Imatran seudun jääskeläiset: Jari Laukkanen, Imatra, puh. 040 579 3040,
jaritapanilaukkanen@gmail.com
Järvenkylän koulupiiri: Pertti Hynninen, Koria, puh. 0400 559 273, pertti.hynninen@pp3.inet.fi
Kuurmanrannan koulupiiriläiset: Eila Lehtinen, Lahti, puh. 050 305 4839, eilasa.lehtinen@phnet.fi
Sakari Pellinen, Elimäki, puh. 05 381 8093. Kuurmanranta -kyläkirjaa vielä saatavana.
Kärkäs-sukuseura: sari.karkas@dnainternet.net
Piepposen sukuseura: Esko Piepponen, Koria, puh. 050 560 1602, esko.piepponen@pp.inet.fi
Pekka S. Piepponen, Hollola, puh. 0400 849 242, pekka.piepponen@pp.inet.fi
Pääkaupun kiseudun jääskeläiset: Eeva-Riitta Kauttu, Vantaa, puh. 050 322 0781
eeva.kauttu@gmail.com. Seija Bergman, Helsinki, puh. 050 405 0830, eino.bergman@kolumbus.fi
Raskisen sukuseura: Minna Raskinen, puh. 050 500 3584, minna@minnaraskinen.com
Satakunnan alueen jääskeläiset: Vilma Vepsä, Pori, puh. 040 745 7654

•
•

Sukuseura Kuukka: Heini Kuukka, Ummeljoki, puh. 040 542 0512, kuuakka@ hotmail.com
Sukuseura Penna: Juha Penna, Imatra, kutu2@luukku.com, puh 044 971 9505.

•
•
•
•
•
•

Mikäli haluat sukuseurasi tiedot ja tapahtumat Jäsenpostiin ja seuran kotisivuille, lähetä tiedot
evakko.jaaski@gmail.com
Seuran hallitus haluaa kehittää yhteistyötä sukuseurojen ja piirien kanssa. Tulemme mielellämme
kertomaan seuran toiminnasta ja ajankohtaisista tapahtumista tilaisuuksiinne. Otathan yhteyttä hallituksen jäseniin.

Posti tuo, jos osoite on oikein!
Sähköposti nopeasti ja edullisesti!

Muistathan lähettää muuttuneet osoitetiedot ja sähköpostiosoitteesi jäsenasioiden hoitajalle
jasen.jaaski@gmail.com tai puhelin 040 755 4161.
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Liity Jääski-seuran jäseneksi!
Jääski-seura ry on Karjalan Liittoon kuuluva pitäjäseura, jonka tarkoituksena on toimia entisten
jääskeläisten, heidän jälkeläistensä ja muiden jääskeläisyydestä kiinnostuneiden yhdyssiteenä
sekä ylläpitää, vaalia ja tallentaa jääskeläistä perinnettä ja Ylä-Vuoksen murretta.
Toimintamuotoina ovat mm. vuosittaiset Jääski-päivä, Syysseminaari, jäsenmatkat sekä
paikallisyhdistysten tapahtumat. Imatran kaupunginmuseossa on noin 6000 valokuvan kokoelma,
joka on koottu jääskeläisten lahjoittamista valokuvista. Tilaisuuksissa kuulet esitelmiä, tarinoita
ja faktatietoa Jääskestä. Samalla tutustut eri ikäisiin, samaan heimoon kuuluviin, ihaniin ihmisiin.
Seurassa verkostoidut ja seura tarjoaa mahdollisuuden tutustua ja vaikuttaa myös Karjalan
Liitossa. Myö yhes!
Liittyminen kannattaa. Jäsenyys astuu voimaan heti ja maksat vain ensi vuoden jäsenmaksun 17€.
Liittymislahjaksi saat Karjala-lehden kuukaudeksi kotiin jaettuna.
Liittyminen on helppoa www.jaaski.fi –sivujen kautta tai sähköpostitse/puhelimitse Tarja
Sajomaalle, puh 040 755 4161, tarjasajomaa@hotmail.com
Pankkiyhteystiedot:
Helsingin Osuuspankki tilinumero FI24 5721 7740 0200 05
Saajan pankin BIC: OKOYFIHH

Jäsenmaksut 2015

Jääski-seuran ja Karjalan Liiton jäsenyys 29

€

Nyt liittymällä loppuvuosi 2015 ensi vuoden jäsenmaksun hinnalla.
Jos maksat Karjalan Liiton jäsenmaksun jonkun muun yhdistyksen kautta, niin
Jääski-seuran jäsenmaksu on 17
Laita tällöin viestikenttään tieto:
JÄÄSKI-SEURAN JÄSENMAKSU

€

Jääski-seura ry:n hallitus 2015

Kirsi Juura pj.
Kouvola, kirsi.juura@kauppakamari.fi, 040 591 3339

Sari Laitinen vpj.
Helsinki, sari.laitinen@edu.hel.fi, 040 417 5382

Pekka Sihvonen vpj.
Imatra, pekka.sihvonen1@gmail.com, 0400 231 242

Liisa Jokela,
Sastamala, jokelaliisa@gmail.com, 050 545 3563

Juha Penna,
Imatra, kutu2@luukku.com, 044 971 9505

Minna Raskinen,
Kouvola, minna@minnaraskinen.com, 050 500 3584

Tarja Sajomaa,
Järvenpää, tarjasajomaa@hotmail.com, 040 755 4161

Päivi Sandberg,

Imatra, paivisandberg@gmail.com, 040 721 7197

Jari Laukkanen,
Imatra, jaritapani.laukkanen@gmail.com, 040 579 3040
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Lähettäjä:
Jääski-seura ry
Torikatu 6 as 57
45100 Kouvola
Pyydetään palauttamaan,
jos vastaanottajaa ei tavoiteta

JÄÄSKI-KAUPPA

Seuratuotteita sinulle, jälkikasvullesi tai vaikka joulupukin pakettiin.
T-PAITA, VALKOINEN 15€
•
naisten koot: S-L
•
miesten koot:L-XXL
JUURET JÄÄSKESSÄ –KASSI 5€
ADRESSI 10€
STANDAARI 40€
JÄÄSKELÄINEN –LEHTI
VUOSIKERRAT: 5€
MUKI 15 €
Mukeja myynnissä vain
Karjala-talolla syysseminaarin
yhteydessä.
Hintoihin lisätään postikulut.

UUTUUS!
JÄÄSKI- SEINÄKALENTERI 2016 10€
Viime vuonna suursuosion saanut
kalenteri saa jatkoa. Imatran museon
Jääsken kuva-arkiston valokuvilla
kuvitetusta vuosikalenterista on iloa koko
vuodeksi. Kalenterit valmistuvat 16.11.
Tilaukset voi noutaa myös
Syysseminaarissa Karjala-talolla 21.11.
Kiva joululahjaidea!

Tilaukset suoraan verkkokaupasta: kauppa.jaaski@gmail.com tai
puhelimitse 040 417 5382 klo 17:00 jälkeen.
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