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                 Ryhmäkuva Jätkänkämpän edustalla (Tapio Järveläinen)

Yhdeksäs sukujuhla ja – kokous 20.7.2019 viete�in kauniissa, aurinkoisessa kesätunnelmassa Rauhalahden

Jätkänkämpällä , jossa juhlatunnelmaa lisäsi paikkaan sopiva haitarin soi�o.  Timo Sormunen sai loihdi�ua

ilmoille niin Jätkän humpan kuin Välimeren illat ja kukkivat oliivit ohjelman sopiviin koh�in…

Ilmoi�autumisen yhteydessä saa�in tulokahvit ja samalla voi�in vaihtaa kuulumiset ennen kuin sukuseuran

puheenjohtaja Vilho Järveläinen avasi juhlan tervetulotoivotuksin. Avauksen yhteydessä pidimme myös hil-

jaisen hetken edesmenneille jäsenille.

Tilaisuuden juontajana  toimi  sukuseuran  sihteeri  Laila  Eertamo,  joka  myös  esi�eli  sukuseuran nykyisen

hallituksen jäsenet sekä  päivän ohjelmasuunnitelman.

Savolaisten laulu kajaute�in yhteises�, niin kuin oli tehty jo monta kertaa ennenkin näissä tapaamisissa ja

sen jälkeen olikin jo juhlapuheen vuoro. Juhlapuheeseen Pirkko Saarni  oli kerännyt kokoon ” historiallisen

pläjäyksen” sukuseuran vuosijuhlista ja kirjajulkaisujen ajoista aina sukuseuran perustamisesta (14.9.2002)

läh�en. 

Sukujuhlien  merki�ävänä  lisänä  hän  mainitsi  Outokummun  Kolmikannassa  heinäkuussa  2011  pidetyn

kesäjuhlan ,  jonka jälkeen teh�in  mukava kiertoajelu  bussilla  aikoinaan Järveläisten  asu�amille  �enoille

Maljasalmen suunnalla.  Kyseinen talo, jossa Järveläiset olivat asuneet, oli edelleen olemassa, vaikkakaan ei

enää Järveläisten omistuksessa. Nyt jo edesmennyt Tauno Tiilikainen toimi matkaoppaana, koska hän tunsi

paikat  jo  lapsuutensa  ajoilta  saakka.  Lisäksi  kävimme  Ohtaansalmella  katsomassa  kallioon  haka�ua

Täyssinän  rauhan  rajamerkkiä  vuodelta  1595  –  tämän  tosi  historiallisen  retken  oppaana  toimi  Aulis

Järveläinen. 

Dramaa�sen  Raukussa  pidetyn  sukujuhlan  ja  –kokouksen  jälkeen  heinäkuussa  2015  kävimme  päivän

pää�eeksi  opastetulla  iltaretkellä  valtakunnallises�  arvokkaaksi  nimetyllä,  luonnonsuojelualueella

sijaitsevalla  Telkkämäen  ainutlaatuisella  kaskiperinne�lalla,  jossa  käydessään  tuntee  siirtyvänsä  ajassa

taaksepäin ,kauas  kännyköiden ja interne�n ja muun tekniikan ihmeistä. 



Puheensa  lopuksi  Pirkko  toivo�  kaikille  mukavaa  yhdessäoloa,  viihtymistä  ja  iloa  sekä  rentoutumista

en�sten ja uusien tu�avuuksien seurassa näissä  Jätkänkämpän oivallisissa pui�eissa , joista tosin puu�ui

Luikonlahden rannan viime kesätapaamisen nau�nnot eli rantakala ja letut… Mu�a sen puu�een korvasi

tällä kertaa haitarimusiikki ! 

Ohjelmassa  kuul�in  Tapio  Järveläisen  esi�ämänä  DNA-tutkimuksesta,  näy�eitä  on  muutamia  lähete�y

tutki�avaksi  ja  niiden  perusteella  voidaan  todeta  monia  yhtäläisyyksiä  näy�een  antaneiden  kohdalta

sukulaisuudesta muihinkin sukuihin kuten Hiltusiin ja Räsäsiin. Tämä aihealue on maallikolle vaikeatajuinen,

mu�a  avautuisi  varmaan  paremmin  aiheeseen  enempi  perehtymällä  ja  useampia  näy�eitä  isälinjan

Järveläisistä vertailemalla. 

Vilho  Järveläinen  kertoi  uusista  ”aluevaltauksista”  sukututkimuksistaan,  joista  ei  ole  vielä  toistaiseksi

dokumentoitua aineistoa. Tietoa on kertynyt kokoon Rantasalmelta ja Juvalta  - kiinnostavaa olisi saada näitä

Järveläisiä  sukuseuran  tapaamisiinkin.  Mu�a  kuinka  heitä  tavoitetaan,  löytyisikö  yhteyshenkilöitä  näiltä

suunnilta ? Viitasaaren suunnan Järveläisiä on jo �edossa, mu�a sielläkin on tällä hetkellä hiljaiseloa, eikä

sielläkään ole saatu aikaan paikallisia tapaamisia, joita oli jo suunnitelmissa jokunen vuosi si�en. Sukuseura

kannustaisi kyllä näihin ns. serkkutapaamisiin ; aika näy�ää toteutuvatko nämä toiveet.  

Helena  Järveläinen järjes�  oman  hauskan  ohjelmansa  lisäksi  myös  yleisölle  kekseliäisyy�ä   vaa�neen

tehtävän pohdi�avaksi  ja ratkaistavaksi, jossa tarvikkeina oli A4 kokoinen paperi ja sakset . Paperista pi�

saada leikatuksi  yhtenäinen rengas, josta mahtui itse pujo�autumaan läpi . Tehtävä osa�in ratkaista, vaikka

toivo�omalta näy�kin - ratkaisija sai palkkioksi villatöppöset viileiden ilmojen varalle. Ja mikäpä olisi estänyt

vaikka kokeilemaan, oliko ne ohjelmoitu valssiaskeliin, kun haitarista niitä ilmoille sopivin välein saa�in ! 

Kämppäemäntä  esi�eli  Jätkänkämpän  historiaa,  josta  selvisi,  e�ä  rakennus  on  ollut  aikoinaan  Pohjois-

Karjalassa  So�npurolla  ja  silloin  se  oli  ollut  nimellä  Lintumäen  kämppä.  Hän  esi�eli  myös  päivän

ruokatarjonnan, joka yli� monipuolisuudellaan, runsaudellaan ja herkullisuudellaan kaikki odotukset. 

Tyytyväisin mielin siirry�in viralliseen sukukokousosuuteen, käsitel�in esityslistan mukaiset viralliset asiat ja

vali�in tulevaksi toimikaudeksi toimitsijat puheenjohtajasta alkaen.   

Onnistuneet kokouksen pää�eeksi kajaute�in Karjalaisten laulu ja nau��in vielä kahvit ennen arpajaisia.

Puheensorinasta päätellen kaikille jäi hyvän olon tunne ja iloinen mieli tästä mukavasta kesätapaamisesta

ihan ko�in viemisiksi saakka.     

Pirkko Saarni   


