20.5. 2017

Kevättapaaminen Elimäellä

Kirkkoon tutustuminen, kevätkokous ja taidenäyttely
Elimäestä tuli sotien jälkeen monien jääskeläisten uusi kotikunta. Kun Elimäki määrättiin jääskeläisten
sijoituskunnaksi, niin kunnan väkimäärä lisääntyi kolmellatuhannella karjalaisella siirtolaisella. Se oli
melkoinen määrä 6000:n asukkaan kuntaan.
Toukokuussa kokoonnummekin kevättapaamiseen Elimäelle, jonka yhteydessä pidetään
sääntömääräinen kevätkokous.
Päivän aluksi käymme katsomassa Elimäen vanhaa puuristikirkkoa, jonka paanukaton
uudelleenrakentamisessa jääskeläisevakot ja heidän jälkeläisensä tekivät talkootöitä paikkakuntalaisten
kanssa 1990-luvun alussa.
Päivän virallinen ohjelma on hurmaavassa Engelin suunnittelemassa Moision kartanossa.
Kartanon kesänäyttelyt ovat juuri tuolloin avautuneet, joten pääsemme tuoreeltaan tutustumaan mm.
Wäinö Aaltosen, Jussi Mäntysen ja Berndt Lindholmin töihin.
Päivän ohjelma
10.00 Tutustuminen Elimäen vanhaan puuristikirkkoon.
11.30 Sääntömääräinen kevätkokous
noin 12.30 Lounas ja kahvit, omakustanteinen 20€/hlö.

noin 13.30 Tutustuminen kartanoon ja näyttelyihin
noin 15.00 Vierailu jääskeläisevakon Eira Vanhanen-Haaviston kotitilalla
sijaitsevaan evakkotupaan.

Vierailu evakkotupaan
jääskeläisten asuttamaan Mettä-Tuomaaseen
Elimäen Mettä-Tuomaan tilasta lohkotuille maille rakentui jatkosodan jälkeisinä vuosina uusi
jääskeläiskylä. Eira Vanhanen-Haaviston perhe oli yksi kylään muuttaneista evakko-perheistä.
Peippolan kartanon pienkarjatila alkoi rakentua Eiran vanhempien toimesta ja tilalla edelleen asuva Eira
on säilyttänyt hyvässä kunnossa sen alkuperäisen mökin sisustuksineen, johon he muuttivat 1947.
Jääsken Järvenkylästä lähtöisin olevan Eiran isoisoisä oli Jääsken ensimmäinen poliisi Johan Apunen.
Kylän jääskeläisperheistä moni rakensi talon samoihin aikoihin. Lähitiloille asettuivat asumaan mm.
Sajomaat, Komit, Parkkarit, Jääskeläiset, Pyrhöset, Käet ja Väisäset.
Tämä vuosi on Eira Vanhanen-Haaviston ja monen muun kyläläisen evakkokotiin muuttamisen tai
valmistumisen 70-juhlavuosi. Juhlavuoden kunniaksi Eira on luvannut avata evakkotuvan ovet Jääskiseuralaisille ja pääsemme tutustumaan tähän uniikkiin tupaan.
Pieni hirsirakenteinen mökki on uskomaton idylli. Kun astuu eteisen kynnyksen yli, on kuin siirtyisi
ajassa 70 vuotta taaksepäin. Keittiön, makuuhuoneen ja eteisen lähes kaikki kalustus on Karjalasta
tuotua. Eira on täydentänyt kalustusta pieteetillä; vain muutama huonekalu ja ryijy ovat muualta
hankittuja.
Kevätiltapäivässä kuulemme varmasti paikallisten kertomuksia, kuinka sähkötöntä kylää ryhdyttiin
sodan jälkeen rakentamaan jääskeläisten talkoovoimalla.

Jääski-seura ry sääntömääräinen kevätkokous
KOKOUSKUTSU ja ESITYSLISTA
Paikka: Moision kartano, Moisiontie 163, Elimäki
Aika: lauantai 20.5.2016 klo 11.30
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 2 ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös,vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syysko-kouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kuukausi ennen kokousta.
(Jääski-seura ry:n säännöt, §11)

Osoitteet:
Elimäen kirkko: Vanhamaantie 16,
Moision kartano: Moisiontie 163
Eira Vanhanen-Haaviston koti: Mettä-Tuomas 32

Ilmoittautumiset 13.5. mennessä: jasen.jaaski@gmail.com.
Ilmoita samalla lounastatko ja mahdolliset ruoka-ainerajoitteet.
Lue lisää: www.moisionkartano.fi

Tervetuloa!

