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Jo parissa edellisessä pikkujoulussamme oli joku ehdottanut keväistä tapaamista, haasteluhetkeä.  

Paljon juteltiin ruokailun ja pikku-ohjelmienkin välissä ravintola Perhossa, mutta lisääkin toivottiin. 

Niinpä sitten päätimme Seijan ja Ritvan kanssa, että teemme toivomuksista totta.  

Seija varasi meille Karjala-talon Sortavala-salin sunnuntaiksi 17.3. Päätimme järjestää kahvitarjoilua ja 

minä lupasin leipoa pullaa. Niin teinkin ja kun pääsiäinen oli jo lähellä pullat muuttuivat rahkapiirakoiksi. 

Seijalla oli varastossa hyviä karjalanpiirakoita ja hän toi ne kahvin kanssa nautittaviksi.  

Emme tietäneet tuleeko ketään meidän järjestäjien lisäksi. Yllätys oli suuri, kun meitä oli lopulta 19 

henkeä. Kaikkein suurin yllätys ja ilo, kun Jääski-seuran ikäpresidentitär Elvi Arpinen saapui joukkoomme 

iloisena ja nättinä. Kukaan ei olisi voinut uskoa, että hänen ikänsä lähentelee sataa vuotta!! Hän on 

edelleen pirteä ja kaikissa asioissa mukana. Kiitos, että olit mukana Elvi! 

  

Kaikille maistui kahvi, piirakat munavoin kera ja rahkapiirakat tai kuten Jääskessä sanottiin 

”piimäpiirakat”. Kansan käsikin oli karttuisa, kulujen jälkeen jäi kerhomme tilille vielä pieni euromäärä.  

Olin pyytänyt jääskeläisiä tuomaan mukanaan vanhoja valokuvia, että voimme niitä katsella ja muistella, 

löytyykö niistä tuttuja jääskeläisiä, mutta keskustelumme pysähtyikin Jääski-seuran tilanteeseen. 

Nykyinen puheenjohtajamme Raija Mattelmäki on ilmoittanut eroamisestaan ensi kesän kokouksessa 

Porissa. Hallitukseen pitäisi saada uusia jäseniä erovuoroisten tilalle ja Raijan tilalle uusi puheenjohtaja. 

Keskustelu kävi kiivaana, pohdittiin asiaa puolin ja toisin. Pari hyvää ehdotusta saatiinkin. Toivomme, 

että vuosikokouksessa valituksi tulevat tarmokkaat jääskeläiset, muuten käy huonosti koko seurallemme. 

Onneksi meidän ei tarvinnut tehdä valintoja. Se jää vuosikokouksen tehtäväksi. Minua harmitti hiukan, 

että monien tuomat mielenkiintoiset kuvat jäivät näkemättä, mutta jospa teemmekin asiasta tradition, 

niin sitten ensi kerralla!  

Nopeasti parituntinen vierähti ja porukka hajosi omille teilleen keväiseen, aurinkoiseen sunnuntaisäähän.  

Meitä odotetaan kovasti Poriin. Vilma Vepsä on etsinyt yksityismajoituspaikkoja jääskeläisille ja sanoi 

tavatessamme, että vaikka lattialla siskonpetillä hänen luonaan saa nukkua. Minä puolestani saan yösijan 

lapsenlapseni Kallen asunnossa. On siitä joskus hyötyä, että me karjalaiset suvut asumme eri puolilla 

maata. Löytyypä tarvittaessa majapaikka ettei tarvitse kuusen oksalla nukkua! 

 

Hyvää kevättä kaikille. Ensin tavataan Porissa ja sitten Kyöstin matkalla länsi-Virossa. 

 

”Männää Porrii, meit pistetää pärekorriii ja vejetää pitki torrii!” 

 

 


