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Hallitus

Puheenjohtajan tervehdys

Sukuseuramme kahdeksas kaksivuotinen toimintakausi on aluillaan. Takana on Savon sydämessä

Rahalahden Jätkänkämpällä heinäkuussa vietetty sukukokous.  Kokous muodostui osanottajamää-

rältään menestykseksi, sillä paikalle oli saapunut peräti 60 sukuun tavalla tai toisella kuuluvaa hen-

kilöä. Sää suosi kokoustamme ja muutenkin tunnelma oli sopuisa ja rakentava. Merkille pantavaa

oli ”kaukojäsenten” runsas osuus osanottajissa. Osaltaan tähän varmaan vaikutti kokouspaikan kes-

keinen kaupunkisijainti ja hyvä tavoitettavuus. 

 Sukukokouksessa uusittiin hallituksen mandaatti seuraavalle kahdelle vuodelle kuitenkin siten, että

hallituspohjaa laajennettiin kahdella Viitasaaren sukuhaaraan kuuluvalla varajäsenellä.  

Järveläisten sukututkimus Savon suunnalta on edennyt mielestäni siihen vaiheeseen, että olisi aika

harkita jonkin muotoisen julkaisun aikaansaamista. Julkaisu voisi olla joko vaatimaton painotuote

tai sitten internet-versio. Varsinaiseen sukukirjaan voimavaramme tuskin riittävät.

Toivon  jäseniltä  aktiivista  osallistumista  sukuseuran  toimintaan  yhteisten  tavoitteiden  saavutta-

miseksi. Samalla toivotan hyvää alkavaa syksyä kaikille!

Vilho Järveläinen

Jäsenmaksut kaudelle 2017-2018
_______________________________________________________________________________

Saajan  Lounaismaan OP TILISIIRTO
numero FI93 5025 0220 0652 05 Vain kotimaan maksuliikenteessä.

_______________________________________

Saaja:   Järveläisen Sukuseura ry

_______________________________________ Viesti saajalle:

Maksaja: Jäsenmaksu 2017-2018

 Jäsenen nimi (jos eri kuin maksaja)

______________________________________________________________________________
Allekirjoitus: Viite: 

_______________________________________________________________________________  

Tililtä n:o:                                     Eräpäivä: 15.10.2017           EUR       20,00

_______________________________________________________________________________ 

Sukukokouksessa 15.07.2017 päätettiin liittymismaksu ja jäsenmaksu säilyttää ennallaan eli ne ovat

edelleen liittymismaksu 10,- €/henkilö ja jäsenmaksu 20,- €/ kaksivuotinen toimintakausi. Sääntöjen

mukaan ainaisjäseneksi  voi liittyä  maksamalla kymmenkertaisen jäsenmaksun eli  liittymismaksu

10,- €/henkilö ja jäsenmaksu 200,- €. Voit maksaa jäsenmaksusi oheisella tilisiirtolomakkeella. Jos

olet saanut tiedotteen sähköpostissa, niin merkitse tiedonantoja kohtaan nimesi sekä osoitteesi, niin

autat rahaston hoitajan hänen kohdistaessaan maksua sinun jäsentietoihisi. Jos olet saanut tiedotteen

postissa paperisena, niin siihen on jo tilisiirtoon valmiiksi merkitty nimesi sekä viitenumerosi.   
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Hallituksen jäsenten 2017-2019 yhteystiedot

Puheenjohtaja:

Vilho Järveläinen

Ruhtinaantie 4, 73670 Luikonlahti

p. 0500 459 159

jarvelainenvilho@gmail.com

Varapuheenjohtaja:

Antero Järveläinen

Fallpakankuja 11 I 16, 00970 Helsinki

p. 040 965 8396

antero.jarvelainen@saunalahti.fi

Sihteeri, hallituksenjäsen:

Laila Eertamo

Mäenalus 15 C10. 02980 Espoo

p. 050 521 8062

laila.eertamo@gmail.com

Rahastonhoitaja, hallituksen jäsen:

Kaija Järveläinen

Pitäjänmäentie 59, 44880 Muurasjärvi

p. 0400 648 119

jarvelainen.kaija@gmail.com

Hallituksenjäsen:

Risto Halonen

Outokummuntie 1070, 73670 Luikonlahti

p. 045 137 4336

risto.halonen2004@luukku.com

Tapio Järveläinen

Kylväjänkuja 1, 38200 Sastamala

p. 044 0100 044

tapio.jarvelainen@gmail.com

Jouko Järveläinen

Outokummuntie    73670 Luikonlahti

p. 050 370 4300

joukoj07@gmail.com

Varajäsenet:

Pirjo Siik

Välppätie 3, B31, 20540 Turku

p. 050 5525 107

siikpir@gmail.com

Pirkko Saarni

Rusojuurenkuja 5 B, 01300 Vantaa

p. 050 382 2742

pirkko.saarni@outlook.com

Heli Matilainen

Pääkköläntie 1 A 4, 44800 Pihtipudas

p. 040 828 6594

heli.matilainen@hotmail.com

Veli Janhunen

Itikanperäntie 721, 44610 Kärnä

p. 050 593 1983

veli.janhunen@hotmail.fi

Toiminnantarkastaja: 

Heino Järveläinen

Outokummuntie 619, 73670 Luikonlahti

p. 017 671 597 

p. 040 0138093

Toiminnantarkastajan varahenkilö:

Terttu Honkanen

Ollilantie 12, 04250 Kerava

p. 050 302 5444



Rauhalahden Jätkänkämppä.15.07.2017                                                            Kuva Laila Eertamo

Järveläisten sukutapahtuma Kuopiossa heinäkuussa 2017       

                                              

Järveläisten  sukuseuran  perustamisesta  (14.9.2002)  on  kulunut  pian  viisitoista  vuotta.  Kahden

vuoden  välein  on  kokoonnuttu  sukujuhlaan  heinäkuussa,  tämän  kesän  kokoontumispaikaksi

sukuseuran  hallitus  oli  valinnut  hyvien  kulkuyhteyksien  vuoksi  Kuopion,  jonka  toria  myös

”mualiman  navaksi”  savolaiseen  tyyliin  kutsutaan.  Tapahtumapaikkana  oli  kylpylähotelli

Rauhalahti, tarkemmin Kallaveden rauhallisessa rantamaisemassa sijaitseva, viihtyisä ja nostalginen

Jätkänkämppä.  Kaunis  ja  aurinkoinen  kesäpäivä  kruunasi  sukutapaamisen,  jonne  saapui  60

sukulaista eri puolilta Suomea; nuorin osallistuja oli vasta kolme vuotias miehen alku.

Tulokahvit  ja  kylmäsavulohiwrap  tarjottiin  juhlapäivän  aluksi,  ettei  pitkämatkalaisiakaan  alkaisi

huikoa ennen varsinaista lounasta. Iloinen puheensorina ja kuulumisten vaihtaminen täytti hetkessä

Jätkänkämpän ja mukava tunnelma nousi heti alkumetreillä kattoparruihin asti !   

Varsinainen  ohjelma  alkoi  juhlapaikan  ja  sukuseuran  hallituksen  esittelyllä  varapuheenjohtaja

Antero Järveläisen toimiessa juontajana. Hän oli laatinut tietokilpailun, jossa palkintona oli Kaavin

Järveläisten sukukirja.

Yhteisesti kajautettiin kilpailun päälle alkajaisiksi ”Maamme”-laulu, jonka jälkeen Pirkko Saarni toi

juhlapuheessaan  esiin  sukukirjoihimme  merkityt  kantaisät,  jotka  kaikki  olivat  syntyneet  1600-

luvulla ja joita ilman ei meitä juhlassa olleita, heidän  jälkipolviaan, olisi syntynytkään. 

”Meitä on tänään koolla suomalainen joukko, jolla on kiinnostus omaan sukuunsa ja sen historiaan,

tämän lisäksi meitä yhdistää menneiden sukupolvien historia. Meidän on osattava arvostaa omaa

taustaamme ja kulttuuriamme. Ne arvot ja ominaisuudet, jotka meille on luotu jo lapsuudessa, on

hyvä myös tunnistaa, olla niistä tietoisia ja pitää ne arvossaan. 

Herää vaan kysymys, miten nämä seikat vaikuttavat tässä maailmantilanteessa heihin, jotka ovat

joutuneet  olosuhteiden  pakosta  pakenemaan  sotaa,  lähtemään  henkensä  uhalla  kotiseuduiltaan

tuhansien kilometrien päähän ja aivan toisiin oloihin kuin mistä ovat lähteneet, eivät edes ymmärrä

ympärillään puhuttua kieltä… Se, jos mikä, on henkistä voimaa kysyvää – ja molemminpuolista

hyväksyntää vaativaa!



Etenkin, koska muuttuminen ja sopeutuminen uuteen kestää usean sukupolven ajan. Sodan jaloista

paenneilla karjalaisilla oli sentään pääomanaan sama kieli, vaikkakin eri murre, eikä ihmisetkään

olleet täysin eri rotua. Luonnonkaan olosuhteet eivät kovin paljoa poikenneet entisistä kotioloista –

samalla lailla käki kukkui koivikossa ja vaaroilta näki kauas”.  Edellinen teksti  on suora lainaus

Pirkon puheesta.

Lisäksi  hän  kertoi  siitä  kaukokaipuusta,  jota  kotimaasta  tai  jopa  kotiseudulta  pois  muuttaneet

tuntevat.  Mitä  kauempana  kotimaastaan  ihminen  asuu,  sitä  voimakkaampana  tuo  kaukokaipuu

säilyy. 

Lopuksi Pirkko jatkaa: ” Sanotaan, että on lottovoitto syntyä Suomeen. Niin varmaan onkin, mutta

kyllä  Suomikin on  saanut  lottovoiton,  kun  sen  kansasta on köyhyyden,  nälkävuosien,  sotien ja

miehityksen aikaisten sortovuosien sekä muiden todellisten koittelemusten jälkeen tullut  vahvan

henkisen  perinnön  omaava,  suora  ja  rehellinen  kansa,  joka  juhlii  tänä  vuonna  100-vuotista

itsenäisyyttään.  Itsenäisyyskään  ei  tullut  ilmaiseksi,  se  pitäisi  meidän  jälkipolvien  tiedostaa  ja

arvostaa sitä, että olemme saaneet elää rauhan aikaisessa ja hyvinvoivassa Suomessa.  

On  tosi  upeaa  olla  sukujuuriltaan  Järveläinen  –  tai  vaikkapa  ihan  tavallinen  Virtanen  –  100-

vuotiasta  itsenäisyyttään  juhlivassa  Suomessa.  Kyllä  kehtaa  maailmalla  tunnustaa  olevansa

suomalainen !”    

Hän välitti myös sukuseuran kunniajäsenen Aulis Järveläisen terveiset kaikille läsnä oleville.

Sukuseuran puheenjohtaja Vilho Järveläinen valotti Järveläisten suvun tämänhetkisen tutkimuksen

tilaa. Hän kertoi Pirjo Mankin menestyksellisesti yhdistelleen Savon suunnan irrallisia sukuketjuja,

niin  että  on muodostunut  yhtenäinen  yli  3000 nimeä käsittävä sukutiedosto.   Pirjo Mankki on

laajasti tutkinut 1500-1600 luvun voudintilejä (henkikirjoja) ja maakirjoja ja on löytänyt runsaasti

merkintöjä Järveläisistä.  Mainittakoon, että Suur-Liperin ensimmäiset Järveläiset löytyvät Kaavin

Luikonlahdesta  ja  Retusesta  1640-luvulta.  Valitettavasti  kuitenkaan  luotettavaa,  yksikäsitteistä

yhteyttä  meihin nykyisiin Kaavin ja Outokummun Järveläisiin ei voida osoittaa,  vaan välissä on

vähintään yksi ”arvattu” sukupolvi.

 

Helena Järveläinen oli kerännyt ohjelmaansa suomalaisia arvoituksia, joita juhlakansa innokkaasti

ratkaisi.

Kultaisen  Harmonikka-kilpailun   vuonna  2015  voittanut  Timo  Sormunen  puolestaan  loihti

haitaristaan ”Metsäkukat”,  ”Rantakoivun” ja  ”Yölinnun”.  Hänen ohjelmistonsa sopi kuin nappi

silmään  kaikin puolin; ”Jätkänhumppa” ja moni muu yhtä reipas ja kaikille tuttu sävelmä lähti

Timon haitarista  helpon tuntuisesti  ja  ammattitaidolla.  Musiikkitoiveita  sateli  yleisöstä  runsaasti

ennen  ja  jälkeen  ruokailun.  Runsas  ja  maittava  tarjoilu  oli  katettu  juhlatilaan,  jossa  oli  esillä

myytäviä sukukirjoja sekä muitakin sukuseuran myyntiartikkeleita. Arpojakin oli mahdollista ostaa

jännityksen ylläpitämiseksi.

Savolaisen laulu kajautettiin yhteisesti ennen kuin siirryttiin käsittelemään sukukokouksen virallisia

asioita.  Kokouksen  puheenjohtajaksi  valittiin  Matti  Järveläinen,  joka  ammattitaidolla  johti

kokouksen esityslistan mukaisesti loppuun asti hyvin päätöksin. 

Jäsenmaksut päätettiin pitää entisellä tasolla, liittymismaksu on 10 € ja varsinainen jäsenmaksu 20€

kaksivuotiselta toimikaudelta. Ainaisjäsenmaksu on 200 €.  

Sukuseuran  puheenjohtajana  jatkaa  Vilho  Järveläinen,  edellisen  toimintakauden  hallitus  jatkaa

lisättynä kahdella uudella varajäsenellä, jotka ovat Heli Matilainen ja Veli Janhunen.  

Yhteislaulu, Karjalaisten laulu, päätti kokouksen ja arpajaisten jälkeen oli vuorossa päätöskahvit

maukkaan mansikka-kermaleivoksen, mukavan seurustelun ja haitarimusiikin säestyksellä. 

Kaikille jäi hyvä olo ja iloinen mieli sukuseuran kaikin puolin onnistuneesta kesäjuhlasta Kuopion

Rauhalahden Jätkänkämpällä.  Jopa koko kesän 2017 vaiva, sade, pysyi juhlapäivänä loitolla!  



Sukuseuran hallitus kaudelle 2017-2019.  Vasemmalta lukien: Antero Järveläinen, Pirjo Siik, Vilho

Järveläinen,  Risto Halonen, Tapio Järveläinen, Kaija Järveläinen, Veli Janhunen, Heli Matilainen,

Pirkko Saarni ja Laila Eertamo (Jouko Järveläinen puuttuu kuvasta). Kuva Arja Järveläinen.

Sukuseuran myyntituotteet
Seuralla on seuraavia myyntituotteita:

- Järveläiset Kaavi kirja 60 €/kpl 

- Järveläiset Liperi-Outokumpu kirja 20 €/kpl 

- Molemmat kirjat yhdessä 70 €  

- Järveläisiä Karjalankannakselta kirja, jonka jäljellä olevat kappaleet myydään alennettuun 

hintaan 10 €/kpl 

- Seuran standaari  30 €/kpl 

- Seuran lippis 12 €/kpl 

- Pinssi 4 €/kpl 

- Kynä  5 €/kpl

- Avaimenperä LED-valolla 5 €/kpl.

Tuotteet ovat säilytyksessä hallituksen jäsenillä, joten halutessasi ostaa jonkin yllämainituista tuot-

teista, ota yhteyttä esimerkiksi puheenjohtajaan tai johonkin hallituksen jäseneen, joka hoitaa asian

edelleen. Jos tuotteet toimitetaan postitse, niin hintoihin tulee lisäksi postituskulu (pakkaus ja pos-

timaksu).

 

Nyt  on  erityisen  hieno  ajankohta  hankkia  sukukirja,  kun  Suomi-neidollakin  on  merkittävä

juhlavuotensa;  mikäpä  olisikaan  parempi  syntymäpäivälahja  muillekin  samana  vuonna  juhliaan

viettäville!  Sukujen  historia  on  arvokasta  tietoa  jälkipolville.  Vaikka  nyt  ei  niin  kovin

arvostaisikaan historian ja omien juuriensa ”vanhoja hyviä aikoja”, niin myöhemmin ajan saatossa

ajatus niiden arvosta voikin muuttua…  



Olemme perustaneet  Sukuseuran  käyttöön  suljetun  facebook sivuston  sukuseuran  hallituksen  ja

jäsenistön  (perheenjäsenineen)  käyttöön.  Sivustolle  on  tarkoitus  kerätä  ajantasaista  tietoa  suku-

seuran toiminnasta kuin myös kaikkea sukuseuran ja sen jäsenistön edesmenneiden sukupolvien

historiasta kuvin ja sanoin. Sana on niin sanotusti vapaa.

Sukuseuran hallituksen linjauksen mukaisesti sivusto pidetään suljettuna sivustona, toisin sanoen

sinne pääsee vain ne,  joille sinne myönnetään käyttöoikeus.  Käyttöoikeuksia valvoo sukuseuran

hallituksen nimeämänsä pääkäyttäjät Tapio Järveläinen p.044 0100 044. Käyttöoikeus sivustolle on

pyydettävä sähköpostitse osoitteesta tapio.jarvelainen@gmail.com. 

Sivustolle on jo saatu sisältöäkin, Pirjo Siik on tallentanut sinne menneiden vuosien arkistoista (ns.

Oilin arkisto) huomattavan määrän pdf dokumentteja.  Samoin Aulis Järveläinen on vienyt sinne

sukukokouksiin ja Kaavin Järveläisiin liittyviä kuvia ja kommentteja. Tästä on hyvä jatkaa. Jokai-

nen sivuston käyttäjä vastaa itse tekemistään julkaisuista, mitään erityisiä vaatimuksia sen suhteen

ei ole. Tietysti asiattomat julkaisut voidaan poistaa, jos se nähdään tarpeelliseksi. Toivomme mah-

dollisimman  monen  sukuseurastamme tulevan  mukaan  sivuston  käyttäjäksi  ja  olisi  hienoa,  jos

etenkin nuorempia sukupolvia saataisiin mukaan sukuseuran toimintaan näiden sosiaalisten infor-

maatiokanavien kautta.

Huom! Olemme siirtymässä käyttämään toiminnassamme enenemässä määrin sähköistä viestintää.

Tavoitteena on säästää postitus ja monistus kuluista, helpottaa hallituksen työskentelyä ja myöskin

saavuttaa teidän jäsenten parempi tavoitettavuus. Edellä esitetyn vuoksi on tärkeää, että jäsenrekis-

terin ylläpitäjällä on mahdollisimman monen jäsenen ajantasainen sähköpostiosoite.  Ole hyvä ja

päivitä sähköpostiosoitteesi  Kaijalle  osoitteessa  jarvelainen.kaija@gmail.com jollet  ole jo saanut

tätä viestiä sähköpostisi kautta.

Hyvää syksyn jatkoa ja talven odotusta kaikille!

Hallitus


