Sukutapaaminen/kokous 17.7.2021 Törisevän Erä ry:n Loukon metsästysmajalla
kesän helteisenä päivänä oli täynnä jälleennäkemisen iloa . Koronasta huolima a tapaamiseen uskaltautui mukava
määrä Järveläisiä läheltä ja kaukaa sekä lisäksi erilliskutsutut Räsästen sukuyhdistyksen edustajat, puheenjohtaja
Jouko Räsänen ja dna vastaava Juhani Räsänen .
Sukuseuramme puheenjohtajan Tapio Järveläisen esitellessä tämän kesän tapaamiseen kaavailtua ohjelmaa ja
vali ua paikkaa, joka sijaitsi hänen lapsuuden maisemissa, tuoksui jo houku elevas liedellä Villen tarkan
silmälläpidon alaisena rantakala , joka nau in Karjalaisten laulun jälkeen .
Ruokailu- ja kahvihetki antoi ”hyvät eväät” myös kuulumisten vaihtamiseen ja iloista puheensorinaa kuul inkin eikä yhtään i kan ininää eikä paarmojen pärinää, vaikka ol in sitä vähän pelä y, ol inhan luonnon keskellä
rantamaisemassa …
Räsästen sukuyhdistys ry:n puheenjohtaja Jouko Räsänen kertoi Räsästen suvun tulleen Kaaville jo 1600 luvulla ,
heitä on paljon Maarianvaaran, Luikonlahden ja Sivakkavaaran alueilla vieläkin, kuuluisin Maarianvaarasta lähtöisin
oleva Räsänen on varmaankin tämän vuosituhannen ensimmäinen Tangokuningas Erkki (2001).
Kaskenpol o lie alkulähde Räsästen sukunimelle, tulihan räsähtelee metsän palaessa. Sukututkimuksia on Räsäset
tehneet ahkeras ja niistä on saatu paine ua useita kirjoja ja julkaisuja. Myös dna tutkimus on ollut sukuseurassa
käytössä ja siitä saatua etoa esi eli Juhani Räsänen.
Räsästen sukuyhdistys ry:llä on elokuun loppupuolella juhlakokous , onhan perustamisesta kulunut jo
kunnioite avat 75 vuo a .
Järveläisten sukuseuran taipaleen tapaamisista ja aikaan saaduista julkaisuista kertoi Pirkko Saarni . Tämä
tapaaminen oli järjestyksessä kymmenes virallinen , koska tapaamme näissä merkeissä kahden vuoden välein. Tosin
lähes kaikkina ns. välivuosinakin tapaamisia on ollut toiminnan niin vaa essa. Koronan yllä äessä koko maailman
olikin suuri vaara, e ä tätä tapaamista olisi pitänyt siirtää, jos tau olosuhteet olisivat muu uneet valtakunnallises
huonommaksi.
Kevennyksiä – vai oliko si enkin ihan päänvaivaa – laisuuteen toivat Helena Järveläinen ja Ter u Honkanen .
Helenan tehtävässä pi kuvitella siirtävänsä piirretyt palkit 1, 2 ja 3 samanlaisessa kuvassa olevien palkkien päälle
niin, e ä ne pelkästään ” liukuisivat” samojen numeroiden päälle ilman, e ä niitä nosteltaisiin yli. Vaikeatajuinen
selite ävä , koska tehtävä pitäisi nähdä paperilla…
Ter u oli kerännyt suomalaisten kaupunkien nimistä kirjainsekamelskan, joka uudelleen järjestellen tuo aa tuloksen
. Päänvaivaa ratkaistavaksi : rintakipu kunniaksi, usko kuskina, kives kakola, rivo maine, kaksin juo, sonnin vala ,suju
eno, jep väärän, rommikinkku ,pesimäkäki . Tätä voi tässä itse ilokseen ratkoa !
Savolaisen laulu kajah yhteises , samoin kuin ruotsalaisen sävelmä ” Taas on aika auringon” , jonka oli uudelleen
sanoi anut Pirkko Saarni juhlan kunniaksi. Kertosäe kuuluu näin : ”Kun taas on aika auringon, niin uskon siinä taikaa
on. Yhdessä jälleen iloitaan, kun Järveläiset kohdataan ! Ja perintönä vanhempain, mä elämääni juuret sain, on
onnenavain aarteenain ja muistot aika kultaa vain .”
Ihan voit laulaa, kukaan ei kuule !
Sukukokouksen etoja uudelleen vali u puheenjohtaja Tapio Järveläinen jo kertoilikin facebookissa, joten uusi u
hallitus tekee parhaansa ja toivoo myös jäsenistöltä hyviä ideoita ja myös sitä, e ä innoste aisiin nuorempaa
sukupolvea mukaan ja jäseniksi sukuseuraamme. Heissä on tulevaisuus !
Tapaamisemme lopuksi nau mme kahvit ja herku elimme muurinpohjaletuilla mansikkahillon kera – näin meille
kaikille jäi makoisa olo, kun erkanimme eri teille. Ja mikä parasta : vielä on kesää runsaas jäljellä !
Kiitämme kaikkia mukana olleita ja jäämme odo amaan seuraavaa tapaamista.
Pirkko Saarni

