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Puheenjohtajan tervehdys
Sukuseuramme seitsemäs kaksivuotinen toimintakausi alkaa lähestyä loppuaan. Toi-

mintakausi on ollut suurten muutosten kausi, mutta myös rauhallisen ja rakentavan

toiminnan kausi, ilman suuria tunteita ja tramatiikkaa. 

Järveläisten sukututkimus Savon suunnalta on edennyt aimo harppauksen eteenpäin.

Rantasalmi-Juva seudulta tiedot alkavat 1500-luvulta ja myös Liperin-Kaavin suun-

nalta 1640-luvulta alkaen. Kirkonkirjoja edeltävältä ajalta tutkimus on luonnollisesti

epätarkempaa, mutta antaa kyllä kuvan kehityksestä.

Tulevana kesänä on edessä kahdeksas sukukokous kylpylähotelli Rauhanlahden tun-

nelmallisessa Jätkänkämpässä.  Paikka on Kuopiossa, Savon sydämessä. Paikan valin-

taan vaikutti osaltaan keskeinen sijainti hyvien kulkuyhteyksien varrella, onhan jäse-

nistömme aikojen kuluessa hajaantunut ympäri satavuotiasta Suomen maatamme. Ko-

kouksessa jäsenillä on mahdollisuus tutustua toisiinsa ja vahvistaa seuran yhteishen-

keä. Sukukokous on seuran toiminnan kannalta tärkeä, arvioidaanhan silloin toiminta

kuluneena kautena ja linjataan myös tulevan kauden toimintaa. Sukukokouksessa va-

litaan  seuran  hallinto  seuraavalle  kaudelle.  Sukukokouksessa  jokaisen  jäsenen  on

mahdollista vaikuttaa tulevan toiminnan suuntaan.

Kaikki joukolla mukaan viettämään yhteistä laatuaikaa yhden iltapäivän ajan 

viihtyisässä ympäristössä.

Ville Järveläinen

Järveläisten sukukokous 15.7.2017 kello 12.00 alkaen Kuopion Rauhalahdessa.
Järveläisten  sukuseuran  hallitus  kutsuu  kaikki  sukuun  kuuluvat  ystävineen  järjes-

tyksessä  kahdeksanteen  sukukokoukseen  viihtyisään  kylpylähotelli  Rauhalahteen

Kuopioon.  Hallitus  valitsi  paikaksi  Rauhalahdessa  Jätkänkämpän,  että  saadaan  ta-

paamiseen tunnelmallisempi ja rennompi ote ja vietetään oikein rentouttava viikon-

loppu ”kalakukkojen kaupungissa” koko perheen voimin.

Ilmoittautuminen  suoritetaan  maksamalla osallistumismaksu,  25,-  €  aikuiselta  osal-

listujalta ja 10,- € kouluikäiseltä lapselta Järveläisen Sukuseura ry:n tilille FI 93 5025

0220 0652 05. Alle kouluikäiset lapset pääsevät mukaan ilmaiseksi. On tärkeää laittaa

maksettaessa viestikenttään  kaikkien osallistujien nimet,  koska joudumme ilmoitta-

maan  osallistujien  lukumäärän  Rauhalahdelle  ennakkoon.  Ilmoittautuminen  tulee

tehdä viimeistään 15.6.2017 mennessä.

Tervetuloa koko suvun voimin !

Hallitus
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Ohjelma sukutapaamisessa Rauhalahden Jätkänkämpällä 15.7.2017 

 Aloitamme  perinteisesti  tulokahvilla  kello  11.00  lisänä  suolainen  kahvileipä,  ettei

pitkämatkalaistakaan  ala  huikoa  jo  tervetulopuheen  aikana.  Päivän  ohjelmassa  on

varsinaisten  ohjelmaosuuksien  lisäksi  sopivasti  kuulumisten  vaihtoa  ja  luonnikasta

seurustelua. Lounas tarjotaan klo 14.30-15.30 noutopöydästä, jossa jokaiselle löytyy

sopivaa syötävää.

Lounaan  jälkeen  on  vuorossa  sukukokous  sääntömääräisin  asioin,  jonka  jälkeen

ohjelma  taas  jatkuu  aina  klo  18.30  saakka,  jolloin  on  tarjolla  kahvi/tee  ja  makea

kahvileipä.

Joudumme päättämään  virallisen  osuuden  klo  19.00  Jätkänkämpällä,  mutta  senkin

jälkeen  on  kylpylän  tarjoamana  kaikki  mahdollisuudet  jatkaa  ilottelua  vaikka

aamutunneille.

Majoittuminen sukukokouksen yhteydessä.

Rauhalahti on tarjonnut sukuseuralle majoituskiintiön: 

-    60€/hlö vrk kahden hengen huoneessa

-   99 €/hlö vrk yhden hengen huoneessa

-   148€/perhe vrk (2 aikuista + 1-2 lasta alle 17 v) kylpylähotelli

150 €/perhe vrk (2 aikuista + 1-2 lasta alle 17 v) huoneistohotelli

Hintaan sisältyy aamiainen, kuntosalin ja kylpylän vapaa käyttö.

Majoittuminen klo 16.00 jälkeen tulopäivänä ja luovutus klo 12.00 mennessä 

lähtöpäivänä.

Majoitus on varattava itse 15.6.2017 mennessä , kiintiömme on nimellä ”Järveläiset

15.7.” 

Yhteystiedot:

Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopion Kylpylä Oy (y-tunnus 249567-7)

Katiskaniementie 8, 70700 Kuopio

puh. 030 608 30 , fax 030 608 3200

e-mail :  myynti(at)rauhalahti.fi , www.rauhalahti.fi

Sukuseuran myyntituotteet

Kesätapaamisessa on mahdollisuus ostaa sukukirjoja, jolloin säästät postikulut !

Järveläiset Kaavi kirja  60 €/kpl (juhlapaikalla ostettaessa annetaan 5,- euron alennus) 

Järveläiset Liperi-Outokumpu kirja 20 €/kpl

Nämä molemmat yhdessä 70 €  (juhlapaikalla ostettaessa annetaan 5,- euron alennus)

Järveläisiä Karjalankannakselta on Muolaan sukuhaaran julkaisema kirja, jota 

sukuseura myy nyt alennettuun hintaan 10 €/kpl. 

Lisäksi on myytävänä standaareja, pinssejä, kyniä avaimenperiä yms.  
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Nythän on erityisen hieno ajankohta hankkia sukukirjakin, 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 arvostai-

sikaan 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 

hallitus nimeämänsä pääkäyttäjät, tällä hetkellä pääkäyttäjänä toimii Tapio Järveläinen puh. 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.

Hyvää kevään ja kesän odotusta kaikille!

Huom! Olemme siirtymässä käyttämään toiminnassamme enenemässä määrin sähköistä viestintää. 

Tavoitteena on säästää postitus ja monistus kuluista, mutta myös parempi tavoitettavuus. Edellä 

esitetyn vuoksi on tärkeää, että jäsenrekisterin ylläpitäjällä on mahdollisimman monen jäsenen 

ajantasainen sähköpostiosoite.  Ole hyvä ja päivitä sähköpostiosoitteesi Kaijalle osoitteessa 

jarvelainen.kaija@gmail.com.
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