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JÄRVELÄISEN SUKUSEURA RY

JÄSENTIEDOTE / 15.6.2016

Puheenjohtajan tervehdys
Pitkä ja kylmä talvi on taas kerran takana ja edessä on toivon mukaan kaunis ja lämmin kesä. Sukuseuralle kesä on välikesä, eli sukukokousta ei järjestetä. Vaikka sukukokousta ei järjestetäkään, niin
toimettomana ei suinkaan olla. Valmistautuminen ensi kesän sukukokoukseen on jo syytä aloittaa,
sillä onhan sen syytä olla tavanomaista juhlallisempi Suomen itsenäisyyden 100-vuotis juhlavuonna. Halutumpia juhlapaikkoja varataan jo täyttä päätä. Pienimuotoisempia tapaamisia on suunnitteilla eripuolilla ja niiden tukemiseen sukuseura on hieman varannut euroja tulo- ja menoarviossa. Ja
lisäksi, sukututkimuksessa riittää aina tehtävää!
Sukuseuramme jäsenmäärä on asettunut noin 90 jäseneen. Lisäksi on muutamia jäseniä (16), joiden
osalta jäsenmaksu ei vielä näy yhdistyksen tilillä. Näiden jäsenien osalta toivon luonnollisesti jäsenmaksun maksamista ja halua jatkaa edelleen yhdistyksen toiminnassa.
Tämä jäsentiedote toimitetaan sähköisessä muodossa niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa. Muille jäsenille toimitamme edelleen tiedotuksen paperimuodossa postin kautta. Pyrimme
siirtymään enenevässä määrin sähköpostin käyttöön säästääksemme postikuluissa. Toivon teidän
ilmoittavan sähköpostiosoitteenne jäsenrekisterin ylläpitäjälle (jarvelainen.kaija@gmail.com).
Toivotan kaikille hyvää kesää. Pidetään yhteyttä!
Kaavilla 15.06.2016
Vilho Järveläinen

***************************************
LÖYTYISIKÖ lähipiiristäsi uusia jäseniä sukuseuraamme ? Kyllä vaan, koska sukuseuramme
säännöissä 3§ määritellään nämä mahdollisuudet, sillä varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä
jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka adoption, avioliiton tai avoliiton kautta on siihen liittynyt. Seuran jäsenen alle 18 vuotiaat lapset voivat
liittyä seuraan nuorisojäseninä ja ovat vapaat jäsenmaksustakin – tosin heillä ei ole äänioikeutta
seuran kokouksissa.
Jokainen jäsenkin voi kohdallaan halutessaan helpottaa jäsenmaksunsa maksamisen muistamista
ja muuttaa jäsenyytensä ainaisjäsenyydeksi koska vaan.
Vuosikokous päättää liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden ja ainaisjäsenyyden määräksi on päätetty jäsenmaksukauden jäsenmaksu kymmenkertaisena. Jäsenmaksukausi on kaksi vuotta eli vuosikokouksesta seuraavaan vuosikokoukseen välinen aika.
Kesällä 2015 liittymismaksuksi määriteltiin 10 € ja jäsenmaksuksi 20 €.
Jäsenyys on jatkossa etu, jota kannattaa suositella perheenjäsenille - ja tietysti muillekin sukulaisillesi ! Yhtä tärkeää on myös vaikutusmahdollisuus yhdistyksessä.
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Haluaisimme tehdä sukuseuramme hallituksen ja puheenjohtajan toimintaa helpottavia ja nopeuttavia - sekä mikä tärkeintä myös karsia turhia postituskuluja rasittamasta sukuseuran taloutta, siksi pyydämme sinua lähettämään sähköpostiosoitteesi, jos saat tämän tiedotteen kirjepostina.
Kaikki muutkin tietojesi muutokset sujuvat helpoiten, kun lähetät tiedot suoraan sukuseuran jäsen
ja raha-asioita hoitavalle Kaija Järveläiselle : jarvelainen.kaija(at)gmail.com
Hallitus kiittää jokaisesta uudesta jäsenestä ja sähköpostiosoitteesta ! Toimi heti, niin ei unohdu !

ETSINTÄKUULUTUS - MISSÄ OLISI MUKAVA kesän 2017 sukukokouksen juhlapaikka ?
Nyt olisi mahdollisuus ehdottaa sopivia paikkoja joko puheenjohtajalle tai kenelle vaan hallituksen
jäsenelle. Sukukokouksia ja muitakin kesäjuhlia pidetään kesäkautena runsaasti ja ensi vuosi voi
olla vielä tiiviimpi ; onhan Suomen 100 vuotisen olemassaolon juhlakesä meneillään, joten paikka
on varmistettava hyvissä ajoin. Jos ehdottamassasi paikassa löytyisi mahdollisuus majoittua ja lähitienoolla lisäksi löytyisi vaikkapa kesäteatteria, josta voisimme koko porukalla mennä yhteisesti
nauttimaan sukujuhlan yhteydessä, niin ehdotuksesi olisi täydellinen ja varteenotettava apu hallitukselle tässä paikan etsiskelyssä !
Pyydämme ehdotuksia mahdollisimman pian, ettei jäädä lehdellä soittelemaan.

OLETKO KIINNOSTUNUT SUKUSI TUTKIMISESTA ?
Järveläisiä on asunut noin 1550 vuodesta lähtien Juvan- Rantasalmen seuduilla. Eli Järveläisten
suku on asunut seudulla jo ainakin 150 vuotta ennen kuin kirkonkirjoja 1700 luvun alussa on ruvettu ylläpitämään. Seurassamme ei ole mukana yhtään aktiivista jäsentä, joka käynnistäisi kyseisten sukujen tutkimisen. Vilho Järveläinen on omissa tutkimuksissaan kerännyt yli 1700 henkilön
tiedot pääasiassa julkisista tietolähteistä. Tiedot koostuvat useista eri sukuketjuista, joiden keskinäisiä yhteyksiä ei ole pystytty selvittämään.
Toinen mielenkiintoinen alue on Viipurin maaseurakunta, jossa Yläsomeksen kylässä
Tupoi-nimisessä talossa on 1700 – 1800 luvulla asunut Järveläisiä. Heidän alkuperäänsä ei
tiedetä, mutta luultavaa on, että he liittyvät Kannaksen sukuhaaraan.
Onko sinun esi-isäsi:
- Ivar Järveläinen s. 1663 k. 20.5.1725, Joroinen
- Matts Järveläinen s. 1726, k. 1800 Kerisalo
- Staff Järveläinen 1711, k. 12.11.1805 Juva
- Anders Färm Järveläinen 1754, k. 1824 Suonenjoki
- Petter Järveläinen 1740, k. 7.5.1808 Viipurin maaseurakunta
Tässä muutamia Järveläisiä, joiden jälkeläisten vaiheita mielellään tutkittaisiin tarkemmin. Olisitko
sinä halukas tekemään sitä? Tai tiedätkö jonkun joka voisi siihen alkaa? Jos asia sinua kiinnostaa,
niin ota yhteyttä Vilho Järveläiseen sähköpostilla jarvelainenvilho@gmail.com tai puhelimitse numeroon 0500 459 159 (puhelin on täällä hyvin epävarma, mutta tekstiviesti toimii).
Viitasaari-Pihtipudas suunnalta lähtöisin olevien henkilöiden sukutietoja on alettu kerätä ja siellä
suunnalla on tarkoituksena jatkaa serkkutapaamisia edelleen tietojen saamiseksi jatkossakin.
Tämän sukuhaaran yhteyshenkilönä toimii Antero Järveläinen, jonka yhteystiedot ovat:
antero.jarvelainen(at)saunalahti.fi tai puh. 040 965 8396.
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JÄRVELÄISTEN UUSIA SUKUKIRJOJA ON VIELÄ MAHDOLLISTA HANKKIA !
JÄRVELÄISET KAAVI kirja
Järveläisten sukukirjan ensimmäinen versio
ilmestyi v. 2009. Nimitimme teosta silloin esikirjaksi, koska se oli tehty hyvin nopeasti ja
pienin resurssein. Ilmoitimme jo silloin, että
teosta täydennetään ja parannetaan myöhemmin - niin kävikin, teos esiteltiin Kaavilla
sukukokouksessa 18.07.2015, jonka jälkeen
kirjan ennakkotilanneet saivat sen lukeakseen
lokakuussa 2015, jolloin saimme sen painosta.
Ohessa kuvassa nähdään teoksen esittelyversio. Lopullisessa versiossa kirjan ulkonäkö
pysyi samantyylisenä sillä erotuksella, että
luovuimme paperisesta suojakannesta ja kuva-aihe painettiin kovaan kanteen, jolloin saavutettiin kestävämpi ja siistimmän oloinen lopputulos.
Kuva-aihe on kehitelty Järvelän kunniakirjan yksityiskohdista, samoin kannen värityksen sävyt.
Lopullinen materiaali on lujaa kirjankansipahvia, joka on käsitelty korkeatasoisesti himmeää kiiltoon. Kannen sisäpinnat ja ensimmäiset kannenpuoleiset sivut ovat kuvattomia ja tekstittömiä.
Emme unohtaneet Koillis-Savon kansallispukukuvaa, joka mielestämme kuulu kirjaan, se on heti
seuraavalla aukeamalla.
Järveläiset rantautuivat Vanhan Järvelän maisemiin jo 1600- luvun lopulla. Kirjan sisältö etenee
Itä-Suomen ja koko isänmaan historiasta poimittujen tärkeiden tapahtumien ja kehitysjaksojen
määrittämässä ajan virrassa. Vanhoina aikoina maa antoi ihmisille elannon ja muodosti toimintaympäristön. Järveläis-tilojen kehitys ja kohtalot ovat seuranneet yllättävän tarkasti seudun historiallista kehitystä ja muutoksia. Kirjassa on hyvin runsaasti valokuvia ja karttoja. Sukutauluja 485
ja henkilöitä on kirjattu yli 1730.
JÄRVELÄISET LIPERI-OUTOKUMPU kirja
1600-luvun lopulla Kaavin Varislahden kylän Järvelänkangas-nimisessä talossa asui seppä Anders
Järveläinen. Hän oli syntynyt noin v. 1658 ja kuoli Liperissä 25.04.1731. Tästä alkulähteestä alkavat
sukutaulut syntyivät Tauno Tiilikaisen keräämän laajan aineiston pohjalta. Lisätietoja on saatu
myös Rainer Engbergin internetissä julkaisemasta tiedostosta, Merja Nokelaiselta sekä Tapio Järveläiseltä. Vilho Järveläinen on työstänyt näin kertyneen aineiston digitaaliseen muotoon ja näin syntyi Liperin ja Outokummun Järveläisiä koskeva sukukirja
käsittäen yhteensä 229 sukutaulua, joissa tietoja sukuhaaraan kuuluvista henkilöistä yli 1420. Tässä kirjassa on sivuja 83 ja se on painettu pehmeäkantisena A4 – koossa.
MOLEMPIA KIRJOJA ON VIELÄ MAHDOLLISUUS OSTAA
JOKO ERILLISENÄ TAI YHDESSÄ !

Kirjojen hinnat ovat :
JÄRVELÄISET – KAAVI, kirja yksin
60,- €
JÄRVELÄISET – LIPERI OUTOKUMPU 20,- €
MOLEMMAT KIRJAT yhdessä on
POSTITOIMITUKSEN LISÄHINTA

70,- €
15,- €

4
Molemmat kirjat soveltuvat erinomaisesti oman kirjahyllyn arvosisällöksi, lahjaesineiksi
merkkipäivinä suvun jäsenille, muistoksi jälkipolvien edustajille ja tietysti aina myös lahjaksi
hyville ystäville.
Kannattaa siis tarttua tilaisuuteen heti, koska uutta painosta ei ole mahdollista saada samaan
hintaan !
Kirjojen tilaus tapahtuu parhaiten sähköpostilla tai soittamalla Pirkko Saarnille , jolloin hän kertoo
sukuseuran kirjatilin numeron, jolle maksu ennakkoon suoritetaan ja välittömästi tilitapahtuman
jälkeen hän postittaa tilatun kirjan /kirjat annettuun osoitteeseen.
Postitus- ja pakkauskuluina perimme 15,- € / kirjalähetys, johon mahtuu useampikin kirja.
Toki on mahdollisuus myös noutaa tilaamansa kirjat, jolloin säästyy postimaksu.
Noudettavan tilauksen on mahdollista saada myös joko Kaavilta puheenjohtajalta tai Espoosta sihteeriltä, Pirkon asuinpaikka on Vantaalla.
Kirjatilaukset pyydämme sähköpostiin saarni.pirkko (at)outlook.com tai puh. 050 382 2742
Suomen 100-vuotisjuhlaa vietetään ensi vuonna, mutta kukaan sukulainen ei ole enää kertomassa
alkuajan elämänolosta, joka oli täysin erilainen kuin nyt. Ei useinkaan tule ajatelleeksi, kuinka vähästä on voinut olla kiinni ennen itsenäisyyden aikaamme sukupolvien ketjun jatkuminen, josta
meidän olemassaolomme on syntynyt ja olemme tulleet osaksi tätä ketjua.

Oma sukuketjuni oli vähällä katketa jo vuonna 1809, kun esi-isämme Olli (synt. 1780) kuoli 29 vuotiaana ja hänelle jäi tytär Anna (synt.1807) ja poika Adam (synt.1809). Adam vain noin puolivuotias isän kuollessa. Eikä siinä vielä kaikki : äitikin kuoli pari vuotta perheen isän kuoleman jälkeen.
Vaikka lapsikuolleisuus oli noina aikoina enempi kuin tavanomaista, nämä lapset jäivät eloon, suku jatkui – minäkin olen olemassa !
Tämä perhe on Kaavi kirjan taulukossa 191.
Isä-Ollin kuolinvuonna 1809 Suomen Ruotsin vallan aika loppui ja Suomesta tuli Venäjän Autonominen Suuriruhtinaskunta, jota hallitsi Aleksanteri Ensimmäinen aina vuoteen 1825 saakka.
Helsingistä tuli pääkaupunki vuonna 1812, vaan tuskinpa Anna ja Adam koskaan niin kauas koko
elinaikanaan matkustivat.
Outokummun kirjassakin on nähtävissä samanlaisia tilanteita. Sukutaulussa 15 on Henrikin (synt.
1811) perhe Liperin Sysmän kylässä kokenut perheessä suuren surun, kun perheen yhdestätoista
(11) lapsesta eloon jäivät vain Henrik (synt. 1837) ja Anna (synt. 1843).
Näiden lasten syntymän aikaan Suomen suuriruhtinaskunnan johdossa oli Nikolai Ensimmäinen,
hänen hallintakautensa oli vuosina 1825-1855. Hopearupla tuli maksuvälineeksi vuonna 1840,
mutta Henrik ja Anna tuskin saivat hopearuplia viikkorahana! Suomen markka otettiin käyttöön
vuonna 1860 ja nämä uuden uutukaiset markat on varmaan olleet jo heilläkin käytössään.
Sukukirjan historiaosuudet ovat todella mielenkiintoisia luettavia, kun näihin kirjassa kerrottuihin
tapahtumiin ja elämänmenoon voi sijoittaa omat esi-isänsä – historia alkaa elää !
Suosittelen ehdottomasti hankkimaan sukukirjat jälkipolville lahjaksi – näistä löytyy juuret, joita
kiireinen nykyaikakaan ei muuksi muuta. Siivet syntyvät kirjaa lukiessa…
15.6.2016 Pirkko Saarni
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SUKUSEURAN HISTORIAA
Järveläisen Sukuseura ry:n perustamiskokous oli 14.9.2002 Forssassa, jossa oli 39 Järveläisen
Karjalan kannaksen sukuhaaraan kuuluvaa perustajajäsentä silloin koolla ja valittiin sukuseuralle
hallitus, jonka ensimmäinen puheenjohtaja oli Lauri Järveläinen Forssasta, sukuhaara Muolaa.
Valittu hallitus nimitti sukututkijaksi Pentti Jaatisen ja perustettiin myös ATK-ryhmä suunnittelemaan sukuseuralle omia nettisivuja, mutta niiden käyttöönotto saatiin toteutetuksi vasta joulukuussa 2006.
Sivut ovat www.jarvelaiset.fi - kannattaa käydä katsomassa; sivujen uudistaminen on hallituksessa mahdollisesti seuraava työprojekti, koska puutteellisuutta tai täydennettävääkin on havaittu
nykysivuilla olevan.
Myös vaakuna/tunnushanke laitettiin vireille ja Anders Järfweläisen puumerkki otettiin sukuseuran tunnukseksi ja tämä salmiakkimuotoinen kuvio on vielä edelleen nähtävissä sukuseuran jäljellä olevissa myyntituotteissa (lippikset, pinssit). Kaavin edustuksen tultua hallitukseen, tunnukseen lisättiin Karjalan väriraitojen, punaisen ja mustan lisäksi vielä Savon edustuksen merkiksi
keltainen väriraita. Tunnuksessa pohjaväri on sininen ja puumerkki valkoinen.
Vaakunahanketta varten oli julistettu vaakunan suunnittelukilpailu ja tuloksena saatiin seitsemän
(7 ) erinomaista luonnosta, joista hallitus valitsi voittajatyöksi Pirjo Vartiaisen suunnitteleman
luonnoksen tammikuussa 2009. Pirjolla on juuret Kaavin Maarianvaarassa. Vaakunaluonnos lähetettiin Suomen Heraldiseen seuraan rekisteröitäväksi toukokuussa 2009, mutta sitä ei siellä virallistettu. Sukuseura otti vaakunan kuitenkin käyttöön ja se on toteutettuna pöytästandaareissa.

Ensimmäinen sukuseuran vuosikokous
pidettiin jo vajaan vuoden kuluttua perustamisesta eli 6.7.2003 Letkun Pirtillä,
Tammelassa jolloin hallitukseen nimitettiin Muolaan suvun edustajien lisäksi ensimmäinen kaavilaista sukua edustava
jäsen. Sukuseurassa oli tuolloin jäseniä
73.
Sukuseuran tunnetuksi tekeminen myös
Kaavin Järveläisten suuntaan tuntui tärkeältä ja sinne järjestettiinkin ensimmäinen Järveläisten kesätapaaminen heinäkuussa 2004. Tämä tapahtuma oli erittäin
onnistunut kaikilta osin: siellä oli sukuseuran toiminnan esittelyn lisäksi kaavilaisen suvun esittelyä ja mahdollisuus tutustua yhä Järveläisten hallinnassa oleviin
tiloihinkin.
Hyvä tunnelma ja maittavat perinneruuat
saivat osallistujilta kiitosta. Tämä tilaisuus olikin varsin ratkaiseva käänne sukuseuran tunnettuuden ja jäsenhankinnan kannalta ; jäsenmäärä lähes tuplaantui, jäsenmääräksi kirjattiin lokakuussa
2004 123 jäsentä.

Toinen vuosikokous pidettiin 10.7.2005
Mustialan
maatalousoppilaitoksessa,
Tammelassa, jolloin puheenjohtajaksi valittiin Erkki Järveläinen Muolaan sukuhaarasta. Hallitukseen valittiin kannaksen edustajien lisäksi kaavilaista sukua
edustamaan nyt kaksi varsinaista jäsentä
ja yksi varajäsen. Minä sain silloin sihteerin tehtävät. Sukututkijana jatkoi Pentti
Jaatinen, jonka aloittama työsarka katkesi
hänen yllättävään kuolemaansa vuoden
2006 alussa. Työtä jatkoi Eeva-Liisa Tenhunen , joka oli jo tutkinut karjalaisia sukuja laajasti.
Perinne- ja kirjatoimikunta tilanne oli vielä tuolloin ratkaisematta ja ehdotuksena
olikin, että kirja tehtäisiin useammissa
osissa sukuhaaroittain esim. Muolaa,
Kaavi, Loimaa.
Kolmannen vuosikokouksen suunnittelu
ja toteutus lankesi kaavilaisten hallituksen jäsenten tehtäväksi ja sitä varten kutsuttiinkin koolle kesällä 2006 Kaavin
Rauvantaipaleeseen Kaavin Järveläisiä.
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Tällöin perustettiin juhlatoimikunta paikallisista aktivisteista. Samalla virisi keskustelu sukututkimuksen tilanteesta ja
mahdollisen kirjan suunnittelusta. Päätettiin alkaa sukuhaaroittain sukuselvitysten
työstäminen. Tavoitteena oli saada aikaan
kaikki kertyvä aineisto kirjalliseen muotoon.

Kolmas vuosikokous pidettiin 9.6.2007
Valamon Luostarin tiloissa Heinävedellä
ja tällöin puheenjohtajaksi valittiin Kari
Järveläinen ,Muolaan sukuhaaran edustaja. Hallitukseen valittiin kuusi varsinaista jäsentä, joista Muolaan edustajia
kolme ja Kaavin edustajien määrä oli
myös kolme. Varajäseniä valittiin tällöin
viisi, joista vain yksi oli kaavilainen jäsen
ja yksi Pihtiputaan suunnalta, loput kolme Muolaan sukuhaarasta.
Sukututkija Eeva-Liisa Tenhunen esitteli
kesäkokouksessa sukututkimuksen tilannetta Karjalan kannaksen osalta, johon
tutkimus pelkästään kohdistui ja kirjahanke sen osalta oli suunnitelmissa toteuttaa kesäksi 2009 olevaan sukukokoukseen mennessä.
Vaakunan suunnittelukilpailu julistettiin
alkaneeksi Valamon sukukokouksessa.
Jäsenmäärä oli Valamon sukukokouksen
aikaan 158.
Kaavilaisten sukujen selvitystä oli tehty
talkootyönä sukuhaarojen omassa piirissä
ja saatiin lupa sukuseuralta kokoontua
kesällä 2008 paikalliseen kesätapahtumaan Maarianvaaraan aiheeseen liittyen.
Tilaisuudessa selvitettiin 2006 kesällä vireille laitetun sukututkimuksen tilannetta, jossa oltiin edistytty suunnitelman
mukaan ja runsas aineisto päätettiin koota yhteen ja painaa esikirja-aineistosta 10
esittelykappaletta kesän 2009 sukukokoukseen Karjatalolle Helsinkiin, jolloin
Karjalan kannaksen Järveläisten sukukirjan painos oli suunnitelmissa tuoda ensiesittelyyn ja myyntiin.

Kaavin Järveläisten esikirjaa painettiin
myös myyntiin pelkästään ennakkotilausten määrän verran.
Sukuseura oli saanut käyttöönsä lisäksi
kahden yksityishenkilön tekemät sukuselvitykset Liperin ja Outokummun
sukuun liittyvää tutkimusta, jotka tukivat
toisiaan. Näistä arvokkaista käsintehdyistä muistiinpanoista ei vielä tässä vaiheessa voitu tehdä kirjallisia dokumentteja.
Aineisto valmistui digitaaliseen kirjanmuotoon vasta sukukokoukseen Kaaville
2015.
Elokuussa 2008 järjestettiin seuran yhteisenä vuosikokousten välitapahtumana
Kallaveden risteily Varkauden Taipaleenkanavalta Kuopioon, mutta se ei ollut
omakustannushintaisena jäsenistöä kiinnostava. Siihen osallistui vain 12 henkilöä.

Neljäs vuosikokous Helsingissä Karjalatalolla 6.6.2009 oli yhtä juhlaa, kun tilaisuudessa julkaistiin kaksi sukukirjaa
”Järveläisiä Karjalan kannakselta ” ja ”
Järveläiset Kaavi”.
Puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Kari
Järveläinen ja hallitus varsinaiset jäsenet
valittiin tasapuolisesti sukuhaarojen kesken kuten edellisenäkin toimikautena
(3+3), varajäseniä valittiin myös kuusi ,
jolloin kaavilaista edustusta oli hallituksessa varalla kaksi, Pihtiputaan suunnan
edustajia yksi ja loput kolme Muolaan
sukua.
Maarianvaarassa pidettiin Karjala-talon
vuosikokouksen jälkeen kirjojen valmistumis- ja jakotapahtuma heinäkuussa.
Kesällä 2010 myös Muolaan sukuhaara
piti paikallisen kesätapahtuman elokuussa, samoin kuin kaavilaiset kokoontuivat
yhteen Maarianvaaran nuorisoseurantalolle puolestaan heinäkuussa. Mukana
kaavilaisten tapahtumissa on olleet aina
myös Outokummun sukuhaaraan kuuluvat jäsenemme ja DNA-tutkimus oli pää-
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asiallisena aiheena tässä kesätapahtumassa ja työn alla oli LiperinOutokummun sukuhaaroja koskevan aineiston valmistaminen digitaaliseen muotoon saadun aineiston pohjalta.

Viides vuosikokous 30.7. 2011 oli Outokummun Särkiselällä, jossa puheenjohtajaksi valittiin Antero Järveläinen , joka
edustaa Pihtiputaan sukuhaaraa ja varsinaisista hallituksen jäsenistä tuli kolme
Muolaan suvusta, kaksi Kaavilta ja yksi
Varkauden suunnalta. Kuuden varapaikan jakoivat Muolaa kolmen, Kaavi kahden ja Liperi –Outokumpu yhden edustajan voimin.
Muolaan sukuhaaran kesätapaamisesta
2012 tuotiin hallitukselle muistio, josta
välittyi vahva moite mm. Kaavilla järjestettyjä tapaamisia kohtaan; näistä oli kertynyt pieniä kuluja, jotka Muolaan suvun
jäsenet kokivat rahan haaskauksena. Ilman näitä tapaamisia ei olisi saatu aikaan kirjojen toteutusta talkoovoimin.
Merkittävin hanke oli tuona toimintakautena Karjalan kannaksen kirjamyynti ja
Kaavin sukukirjan aineiston valmistelun
aloittaminen sekä Liperi-Outokumpu sukuaineiston työstäminen, näiden tiimoilta
pidettiin yhteinen ideointipalaveri kesällä
2012, mukana kaavilaisten lisäksi LiperiOutokumpu suunnan väkeä.

Kuudes vuosikokous 21.7.2013 pidettiin
Tammelassa ja puheenjohtajana jatkoi
Antero Järveläinen. Varsinaiset hallituksen jäsenpaikat olivat jakautuneet puoliksi Muolaan ja Kaavin edustajien kesken ja
varapaikat Muolaa kolme ja Kaavi, Liperi-Outokumpu ja Viitasaari kaikilla yksi
edustajansa. Hallituksen toiminta alkoi
”ontua” erimielisyyksien ja toimintatapojen ratkaisujen takia. Hallituksesta irtisanoutui tammikuussa 2014 yksi jäsen todeten eropäätöksensä johtuvan siitä, ettei
hän katsonut voivansa rakentavasti jatkaa
toimintaansa hallituksessa ja hallituksen
tekemä talouteen liittyvä enemmistöpäätös poikkesi oleellisesti vuosikokouksen
2013 hyväksymästä tulo-menoarviosta ja
toimintasuunnitelmasta. Tilanne huonontui vielä lokakuussakin, kun sihteeri irtisanoutui hallituksesta ja kirjanpitäjä kirjanpidon tekemisestä samaan aikaan todeten, että pääsukuhaarojen hallituksessa
olevilla edustajilla on jatkuvat erimielisyydet sääntöjen, yhdistys- ja kirjanpitolain, taloudenhoitajan huomautusten ja
hallituksen enemmistöpäätösten noudattamisessa.
Kirjanpidon vuoden loppuun hoiti Kaisu
Eklöfin tilitoimisto ja sihteerin tehtävät ja
jäsenrekisterin hoito siirtyivät toiminnantarkastajalle.
Muolaan sukuhaaran edustajat valmistelivat kesän 2015 sukukokoukseen sukuseuran purkamista, kuitenkaan hallituksessa ei asiaa käsitelty sen toimen vaatimalla tavalla eikä avoimesti.
Kaavin edustajilla oli samaan aikaan täysi
työ sukukirjoihin liittyvissä toimissa; kirjoja valmistui kaksin kappalein 2015 kesäkokoukseen ensiesittelyyn.
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Seitsemäs sukukokous oli kesällä Kaavilla Raukussa lämpimänä heinäkuun päivänä
8.7.2015. Kokouksessa oli muutenkin kuuma tunnelma, koska ilmassa oli jännitettä ilman
luonnon rajuilmaakin, kuultiin eriävien mielipiteiden ilmauksia ja sukuseuran hajottamiseen tähtäävät ehdotukset, jotka eivät vakuuttaneet paikalla ollutta jäsenistöä sukuseuran
hajottamisen ja jakamisen kannalle – sukuseuraa ei ajettu alas.
Kun hajottamiseen tähdätyt suunnitelmat eivät toteutuneet, Muolaan suvun edustajat julkitoivat kokouksessa sukuseuran jäsenyydestä irtisanoutuvien listan ja poistuivat kokouksesta kesken sukujuhlan. Vaikka kokousperinteisiin kuulunut Karjalaisten laulu jäi
näiden olosuhteiden vuoksi kokonaan kajauttamatta, saatiin kokousasiat hoidettua taitavan puheenjohtajan luotsaamana. Sukuseura sai uudeksi puheenjohtajakseen Vilho Järveläinen Kaavin sukuhaarasta ja hallituspaikat täyttyivät pääasiassa kaavilaisista, vain yhteen varsinaisen hallituksen jäsenen paikkaan saatiin valittua kokouksessa Pihtiputaan
edustaja ja Liperi-Outokummun sukuhaaran edustaja täytti toisen vielä avoimen paikan.
Varajäseniä valittiin vain kaksi, joista toinen edustaa Kaavia ja toinen Muolaan sukua.
Neljä 2-vuotista toimikautta (2005-2013) sukuseurassa hoidettuani sihteerin virkaa kaikkine vaikeuksineen, pitkin matkaa lisääntyneiden turhien taakkojen kantamisineen , halusin avata päätapahtumien osalta sukuseuran historiaa lukijoillekin. Nyt jo toista 2-vuotista
kautta jatkuneessa mukana olossa, huomaan valtavan eron menneeseen aikaan verrattuna.
Normaalia toimintaa ilman ahdistusta !
Tunnen suurta helpotusta nyt, kun sukuseuramme purjeissa on hyvät tuulet ja osaava
kapteeni - ja samaan suuntaan matkustava ”henkilökunta” !
Rauha tuntuu palanneen laivaan…
15.6.2016 Pirkko Saarni

Hyvää juhannusta ja lämmintä kesää kaikille !
Järveläisen sukuseura ry:n hallitus

