JÄRVELÄISEN SUKUSEURA RY                           	TIEDOTE 12.10.2013
Terveisiä sukujuhlasta ja vuosikokouksesta 21.7. 2013  
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Paikalle saapuneet standaarien saajat vasemmalta oikealle: Sari Järveläinen, Oili Jaatinen, Vilho Järveläinen, Aulis Järveläinen, Marja-Leena Latostenmaa, Erkki Järveläinen ja Lauri Järveläinen. Standaari myönnettiin lisäksi seuraaville seuran jäsenille: Pirkko Saarni, Kari Järveläinen, Pirjo Vartiainen ja Tauno Tiilikainen. 
Sukuseuramme vietti 10-vuotisjuhliaan Tammelan Mustialan maatalousoppilaitoksen historiaa henkivässä, kauniissa miljöössä. Vuoroin vieraissa - periaatteella oli nyt Karjalankannaksen Järveläisten vuoro järjestää juhla. Pitkästä matkasta huolimatta paikalle saatiin myös edustava joukko Savosta. Vuosikokouksen lisäksi päivän ohjelmassa oli monta mielenkiintoista aihetta: seuran perustajajäseniin kuuluva ja alusta asti seuran hallituksessa toiminut, todellinen työmyyrä Oili Jaatinen loi katsauksen sukuseuran historiaan, mihin on tultu vuonna 2002 muutaman Järveläis-serkuksen Kannaksen kotiseutumatkallaan kehittämästä ideasta. Nyt jäsenmäärä on kasvanut reippaasti ja molemmilta päähaaroilta on ilmestynyt sukukirja. Seura on valmistuttanut  jäsenensä Pirjo Vartiaisen   suunnittelemasta vaakunasta myös myynnissä  olevan pöytästandaarin, joka juhlassa jaettiin  pitkäaikaisesti seurassa toimineille, ansioituneille  jäsenille. Nyt koko jäsenmäärämme on 173 henkilöä. 10-vuotisjuhlassa seuraan liittyi kolme uutta jäsentä.  Kunniajäseniä seurassamme on kolme. Uusiksi kunniajäseniksi (Martti Jauhiaisen lisäksi) kutsuttiin Aulis Järveläinen ja Marja-Leena Latostenmaa.
Juhlan viihteelliseen puoleen toi merkittävän panoksen evakkopoika Muolaasta, laulaja Erkki  Liikanen. Taidetta ja käden taitoja saatiin myös ihastella: Oili Jaatinen teki neulakinnasta, se taito piti kannakselaisten tyttöjen opetella jo 5-vuotiaana. Kerttu Järveläinen nypläsi ja esitteli upeita pitsitöitään ja Jaakko Mäki oli tuonut paikalle taidokkaasti maalaamiaan ikoneita.
Nuoremman polven vaikuttavan puheenvuoron piti sekä äitinsä että isänsä puolelta kannakselainen Panu Luukka, joka tuuletti pölyttyneitä käsityksiä siitä, mikä saa hänen ikäisensä ja nuoremman ihmisen motivoitumaan seuran toimintaan. Vaikka nuorempi polvi ja heidän lapsensa suuntaavat nyt katseensa tulevaisuuteen ja maailmaan, ennen pitkää on edessä vaihe, jolloin käännetään katseet juuriin; siksi hänkin vie lapsensa Kannakselle, vaikka he menisivät mieluiten ihan muualle.”Ainoa, mikä on pysyvää, on juuret.”
Sukututkimustilanne
DNA-tutkimuksia on tehty molempien haarojen isänpuoleisista sukulinjoista. Niiden mukaan näyttää nyt että Kannaksen haara ja ainakin osa Savon haaran ketjuista olisikin eri geeniperimää. Kannaksen haaran juuret ovat idästä ja Savon haaran Skandinaviasta. Siksi sukulaisuuden varmistamiseksi ja mahdollisen yhteisen kantaisän löytymiseksi pidetään tärkeänä jatkaa DNA-tutkimuksia lisäotoksin, perinteisen sukututkimuksen rinnalla. Viipurin, Viitasaaren sekä Kaavin-Liperin sukuketjujen tutkiminen aloitetaan. 
HUOM! JOS TIEDÄT JONKUN ESIVANHEMMISTASI SYNTYNEEN TAI OLEVAN KOTOISIN  VIIPURISTA TAI VIIPURIN MAALAISKUNNASTA, OTA YHTEYS SEURAN SIHTEERIIN  MARJA-LEENA LATOSTENMAAHAN, Mäntymäentie 52, 04570 Hyvinkää, p. 040 760 3644,  e-mail: m-l.latostenmaa@pp.inet.fi.
Kannaksen sukukirja
Järveläisiä Karjalan Kannaksella sukukirjaa on nyt 300 kappaleesta jäljellä 94 kpl. Jo vuodesta 2010 on oltu voiton puolella ja kirjan kulut seuralle ”maksettu” jo 140 myydyn kirjan kohdalla.  Seuran ”kassaan” on siis mahdollisuus kirjamyynnillä saada vielä merkittävä, hyödynnettävä summa. Koska aktiivista myyntityötä on tehty vain muutaman hengen voimalla jatkuvasti, toivotaankin nyt kaikkien seuran jäsentenkin panosta kirjan myynnissä. Kirja on laajuudeltaan 432 sivua. Siinä on noin 200 sivua kannakselaista muisti- ja perinnetietoa, karttoja, Kannaksen historiaa, evakkomuistoja, lähes 700 sukutaulua sekä kirjaan liitetty, yli 400 sukulaiskuvan cd-rom-levy. Siksi se on jokaisen Järveläis-kodin kirjahyllyyn kuuluvaa arvokasta perhe - ja sukuhistoriaa. Se on myös erinomainen lahjakirja kaikenikäisille, varsinkin nuoremmalle sukupolvelle. Kirjassa on sadoittain muitakin kannakselaisia sukuja kuin Järveläiset; laajuutensa takia sitä voidaan  pitää  korvaamattomana löytöretkenä perheiden ja sukujen juurille.  
NÄIN TILAAT JÄRVELÄISIÄ KARJALAN KANNAKSELTA- SUKUKIRJAN 
JÄRVELÄISIÄ KARJALAN KANNAKSELTA – kirjan hinta on 50 €/kpl + postituskulut.  Ota yhteys seuran sihteeriin tai Oili Jaatiseen tai Seppo Järveläiseen tai Kari Järveläiseen. Kts. yhteystiedot. Tilausohjeet löytyvät myös seuran omilta nettisivuilta. Kts. tämän tiedotteen lopun yhteystiedoista.
Kaavin sukukirja
Kaavin Järveläiset - kirja ilmestyi alkukesällä 2009. Tästä ns. esikirjasta otettiin 150 kpl:een painos, joka myytiin nopeasti.  Lisäpainoksesta on ollut kysyntää jatkuvasti. Nyt ajankohta on katsottu sopivaksi jatkaa kirjan kehittely- ja viimeistelytyötä. Tavoitteeksi on asetettu, että Savossa kesällä 2015 pidettävässä Järveläisten sukukokouksessa voitaisiin esitellä valmis sukukirja. Esikirjan kokoamisen perusteella tiedämme, että kirjahankkeeseen liittyy runsaasti melko suuritöisiä rutiinitehtäviä. Ajan virrassa tapahtuvien muutosten päivitys vastaamaan nykytilannetta vaatii koko henkilörekisterin tarkistuksen. Käännymme lähiaikoina puoleenne kyselylomakkeella, johon toivomme ilmoituksia henkilötiedoissa tapahtuneissa muutoksissa. Tietoon tulleet esikirjan virheet on korjattu, mutta ilmoittamatta jääneisiin virheisiin on vielä nyt tilaisuus palata.
Kirjaa varten pyydämme jälleen sukuhaaramme jäsenten kertomuksia omista, vanhempiensa, esivanhempiensa tai tuttaviensa elämänvaiheista ja mielenkiintoisista tapahtumista. Kaikkein tärkeintä olisi saada välitettyä kirjaan aitoja elämänkokemuksia niiltä ajoilta, jotka ovat vielä vanhimpien sukumme jäsenten elävässä muistissa joko omakohtaisina kokemuksina tai jo edesmenneiden kertomina.
Lisätietoja kirjahankkeestamme kerromme seuraavassa jäsentiedotteessa, joka lähetetään vielä tämän vuoden puolella						
MUUT MYYNTITUOTTEET 
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Vaakunastamme on nyt tehty pöytästandaari. Se on arvokas  hankinta omaan perheeseen ja  edustava lahja eri tilanteisiin. Standaarin hinta on 30 /€ kpl seuran jäsenille, 40 € /kpl muille + Järveläisen sukuseura ry - tekstillä varustettu  metallilaatta , n.7 € . Laatan voi tilata myös hopeisena.  
NÄIN TILAAT PÖYTÄSTANDAARIN
Ota yhteys Kari Järveläiseen,  p. 050 381 1958, kari.jarvelainen @ elisanet.fi tai seuran sihteeriin: m-l.latostenmaa@pp.inet.fi, p. 040 760 36 44
Myynnissä on myös seuran logolla varustettuja lippalakkeja, hinta 10 €/ kpl ja logolla varustettuja pinssejä, 5 €/kpl. Uusia pikku käyttö- ja tuliaistuotteita ovat Järveläis-teksteillä varustetut laadukkaat kynät, 4 €/ kpl ja led-valo-avainperät, 5 €/ kpl.
NÄIN TILAAT EM. TUOTTEITA.
Ota yhteys Oili Jaatiseen, oili.a.jaatinen@gmail.com, p. 040 5860116 tai seuran sihteeriin. HUOM.  MYYNTITUOTTEIDEN TILAUSOHJEET MYÖS SUKUSEURAN KOTISIVUILLA:http://suvut.genealogia.fi/jarvelainen
SINÄKIN OLET TÄRKEÄ SUKU- JA PERINNETIEDON KERÄÄMISESSÄ
Toivomme jokaisen Järveläisen ymmärtävän, miten tärkeää on uusien suku- sekä perinnetietojen  saaminen seuran ja sen  tutkijoiden käyttöön. Siksi toivommekin aktiivisuuttasi paitsi uusien sukulaisten löytymisessä/löytämisessä  sekä jo ilmoitettujen sukutietojen muuttumisen ilmoittamisessa ( syntyneet, pois nukkuneet, uudet osoitetiedot). Myös perhe- ja sukuperinteen keräys kirjoittamalla tai nauhoittamalla on korvaamattoman tärkeää, kun kertojat/muistajat ovat vielä keskuudessamme. Näistä itse koetuista muistitiedoista ja tarinoista syntyy sitten aikanaan arvokasta materiaalia seuramme julkaisuihin. Seuraavassa jäsenkirjeessä annetaan tarkat ohjeet em. toimenpiteiden suorittamisen helpottamiseksi. Jäsenille lähetetään mm. sukutietolomakkeet, muutokset  sukutiedoissa - lomakkeet sekä perinteen keräysohjeet. Ne kaikki löytyvät jo nyt seuramme nettisivuilta.
ENSI KESÄN TOIMINTAA 
Karjalankannakselaiset  alkavat suunnitella ensi keväänä/alkukesästä bussilla  suoritettavaa ”serkkumatkaa” Viipuriin ja Muolaaseen. Savon haarallakin on suunnitelmia tulevan kesän sukulaistapaamisiin. Näistä molemmista enemmän tietoja seuraavissa sukutiedotteissa. 

JÄSENMAKSUT
Seuran jäsenmaksut pysyvät ennallaan. Liittymismaksu on 10 €, maksu kaksivuotiselle toimikaudelle 20 € ja ainaisjäsenmaksu 200 €. Suvun 85 vuotta täyttäneet jäsenet ja kunniajäsenet vapautetaan jäsenmaksusta. Jäsenmaksulomake kuluvalle toimikaudelle on tämän tiedotteen liitteenä. Sitä voi käyttää maksuvälineenä. Jos olet uusi jäsen, kirjoita viestikohtaan nimi ja osoite. Tämä on tärkeää, koska samannimisiä henkilöitä on useita. Jos maksat toisen henkilön maksun, esim. lapsen, kirjoita viestikohtaan tämän henkilön nimi ja osoite. Ilman henkilötietoja emme pysty ottamaan yhteyttä. Sukuseuraan jo liittyneet jäsenet, käyttäkää viitenumeroanne, joka on laskulla.
Jos olet täyttänyt 85 vuotta, sinun ei tarvitse maksaa jäsenmaksua. Ole hyvä ja ilmoita jäsenrekisterin pitäjälle Sari Järveläiselle nimesi ja syntymäaikasi. Kiitos.


Voit maksaa tämän maksun verkkopankissa tai ota tämä mukaan pankkiin.
MAKSAJA
BETALAREN
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Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer
LOUNAISMAAN OSUUSPANKKI     
502502-265205
TILISIIRTO   GIRERING
Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas endast till mottagare I Finland enligt Allmänna villkor för 
inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit.
Saaja
Mottagare
     
JÄRVELÄISEN SUKUSEURA RY       
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HALLITUKSEN JÄSENET JA SEURAN TOIMIHENKILÖT KAUDELLE 2013-2015

Puheenjohtaja		Antero Järveläinen			matkap. 040 965 8396 			Fallpakankuja 11 I 16	
			00970 HELSINKI
			antero.jarvelainen(at)saunalahti.fi

Sihteeri		Marja-Leena Latostenmaa		matkap. 040 7603 644
			Mäntymäentie 52
			05470 HYVINKÄÄ
			m-l.latostenmaa(at)pp.inet.fi

Varapj.			Vilho Järveläinen			matkap. 0500 459 159
			Ruhtinaantie 4
			73670 LUIKONLAHTI
			vilho.jarvelainen(at)pp.inet.fi
			
			Pirkko Saarni				matkap. 050 382 2742
Rusojuurenkuja 5 B
01300 VANTAA
			pirkko.saarni(at)kolumbus.fi

			Risto Halonen				matkap. 045 137 4336			            Outokummuntie 1070			045 121 1440
			73670 LUIKONLAHTI
			risto.halonen2004(at)luukku.com

			Seppo J. Järveläinen			matkap. 050 649 88
			Komeetankuja 4 C 13
			02210 Espoo
			seppo.jarvelainen(at)kolumbus.fi
			
			Paavo Luukka				puh. 0500 369 761	
			Lammastie 12 D 23
			01710 VANTAA
			paavo.luukka@saunalahti.fi

HALLITUKSEN VARAJÄSENET (valittu 21.07.2013)
	
			Meeri Nurminen			matkap. 050 327 0541
			Vallasmäentie 152
			41770 LEIVONMÄKI

			Hannele Heino			matkap. 050 491 9179
			Kariniemenkatu 33 A 2
			15140 LAHTI
			hannele.heino(at)lyk.fi

			Oili Jaatinen				matkap. 040 586 0116
			Rankkulantie 2 A 3
			31400 SOMERO
			oili.a.jaatinen@gmail.com

			Pirjo Siik				matkap. 050 5525 107
			Välppätie 3 B 31
			20540 TURKU
			pirjo.siik(at)luukku.com

Rahastonhoitaja	Kaarina Thomssen			matkap. 050-3575 241
			Tapulinkaupungintie 15 A 11		09-389 5053
			00750 HELSINKI
			taanathomssen(at)hotmail.com

			Tapio Järveläinen			matkap. 040 869 4027
			Kylväjänkuja 1
			38200 SASTAMALA
			tapio.jarvelainen(at)gmail.com

TOIMINNANTARKASTAJA

Jäsenrekisterin	Sari Järveläinen			matkap. 0400 6600 46
pitäjä			Putouskuja 2 D 79
			01600 VANTAA
			sari.jarvelainen(at)pp.inet.fi

VARATOIMINNANTARKASTAJA

			Matti Järveläinen			matkap. 0500-446382
			Helsinginkatu 20 B 33
			00530 Helsinki 	
			lakemat(at)gmail.com

KIRJAMYYNNIN SEURANTA JA PÖYTÄSTANDAARIT

			Kari Järveläinen			matkap. 050 381 1958
			kari.jarvelainen@elisanet.fi



