Kunniapuheenjohtaja Toivo Lyyra 90-vuotta

Muistan elävästi, kun menin ensimmäistä kertaa Jääski-seuran järjestämään tilaisuuteen Korialla. Veikkaan,
että se oli joskus 80-luvun loppupuolella.
Paikalla oli mies, jonka into ja energisyys oli silmiinpistävää ja tarttuvaa. Käsillään puhetta korostaen hän
sai meidät vakuuttumaan, kuinka tärkeää olisi tallentaa tiedot Jääsken eri kylistä ja elämästä kylä- ja
koulupiirikirjoihin.
Tilaisuuden jälkeen mies tuli kättelemään ja sanoi ”Mie oon Lyyra Topi, tuutsie mukkaa tähä meijä
hommaa?”
Torstaina 19.7.2018, meillä on ilo onnitella 90 vuotta täyttävää Jääski-seuran kunniapuheenjohtajaa, Toivo
Lyyraa.
Ja samalla kiittää häntä siitä suurenmoisesta ja aikaansaavasta työpanoksesta, jonka hän teki Jääsken
perinteen ja Jääski-seuran eteen puheenjohtajakautenaan ja sen jälkeenkin.
Ensolainen Topi aloitti ensimmäisenä puheenjohtajana työn, joka on kantanut hedelmää kaikki nämä
vuosikymmenet ja jatkuu edelleen. Hänen aikanaan käynnistettiin muun muassa seuran perinnetietoa
tallentavan Jääskeläinen-lehden toimittaminen. Heti ensimmäisessä numerossa 1986 järjestettiin
kirjoituskilpailu aineiston saamiseksi lehtiin ja seuraavassa lehdessä puheenjohtaja kiittelee, että
kilpakirjoitus toi niin hyvän saaliin, että osa kirjoituksista päätettiin siirtää seuraavan vuoden lehteen. Näin
sai alkunsa Jääskeläinen-lehden ilmestyminen, joka edelleen jatkuu tärkeänä osana Jääsken perinteen
tallettamista. Niin nyt kuin silloinkin, seuran tukipilareina ovat aktiiviset jäsenet, jotka toimittavat juttuja ja
ilmoittajat, jotka mahdollistavat Jääskeläinen-lehden kustantamisen.
Jääski-seuran monet edelleen käytössä olevat tavat ja toimintaperiaatteet ovat Topin käynnistämiä. Kyläja koulupiirikirjoja ryhdyttiin tuolloin 80-luvun lopulla tekemään ja julkaisemaan urakalla niin, että viimeisin

niistä ilmestyi tänä kesänä. Nyt ilolla voidaan sanoa, että onneksi silloin aloittivat ajoissa. Mistä enää
saisimme sitä perinnetietoa kansien väliin?
Lehtien ansiosta saatiin talteen myös mittaamattoman arvokasta Jääsken-murteella kirjoitettua
aineistoa. Vaikka Topi tuolloin lehden pääkirjoituksessa pyyteli vähän anteeksi, kun murretta ei
saisi ”kirjanoppineiden” mukaan käyttää kirjoitetussa teksissä kuin mausteeksi. Onneksi Topi uhmasit näitä
kirjaviisaita. Nyt nuo Jääsken murteella kirjoitetut kirjoitukset ovat äärettömän arvokkaita. Niiden kautta
nykypolvetkin saavuttavat sen menneen Karjalan, jossa mummomme ja ukkomme silloin aikaan puhuivat
näin.
Lyyran Topi innosti puheenjohtajana ollessaan lähettämään Jääskeen liittyviä vanhoja valokuvia lehdissä
julkaistavaksi. Erityisesti Topin, Routakorven pariskunnan ja Suikkarin Paavon ansiokkaan työn tuloksena
Jääski-seuralla on nyt yli 6000 kuvan arkisto Imatran kaupunginmuseossa.
Samoin Topin näkemys, että nykyjääskeläisyys ei ole vain muistelujen kirjoittamista, lukemista ja vanhojen
kuvien katselua, vaan toisten jääskeläisten tapaamista, jatkaa vahvana toimintamuotona edelleen.
Muistamme Jääski-päivän Imatralla 2017, kun kiersimme elokuun lämpimässä ilmassa Jääsken tälle puolelle
jääneitä kyliä lumoutuneina. Imatralla jääskeläiset kokoontuivat jo 1988, kun Topi kehotti lehdessä kaikkia
osallistumaan sanoin ”Tokha myö kaik sinne männää!” Se yhteisöllisyyden tunne joka noissa tapaamisessa
vallitsee, ja hetket kun löytää naapurinsa tai seitsemännet serkkunsa, on jotain hienoa.
Konkreettisena muistona Topin puheenjohtajakaudesta on Heinolan ammattioppilaitoksessa, Topin
työpaikalla, valmistettu puunuija, jolla edelleen naputellaan päätökset seuran syys- ja kevätkokouksissa.
Topi loi hengen palon seuratoimintaan, joka jatkuu väkevänä edelleen Jääsken puolesta.
Hänen syntymäpäivänsä onkin mitä sopivin hetki hypätä Jääski-seuran julkaisutoiminnassa uudelle
askelmalle.

Syntymäpäivän kunniaksi Jääski-seura julkaisee neljä Jääskeläinen-lehteä
sähköisinä e-lehtinä.
Jääski-seura on vuosikokouksen päätöksellä teettänyt seuran jäsenellä Anu Vuorisella vanhojen
Jääskeläinen-lehtien skannauksen ja muokkauksen sähköisiksi e-lehdiksi. Printtilehdet ovat olleet jo pitkään
loppuunmyytyjä. Nyt vanhoja lehtiä pääsee lukemaan verkossa maksutta näköislehtinä ja näin yhä useampi
pääsee osalliseksi niiden tarinoista, murteesta ja ovathan lehdet tietopaketteina ihan mahtava aarre Jääskitietoutta.
Ensimmäinen erä sähköisistä lehdistä julkaistaan tänään Toivo Lyyran syntymäpäivänä. Linkit niihin löytyvät
www.jaaski.fi -sivuilta.
Jääski-seura haluaa näin kunnioittaa kunniapuheenjohtajansa ansiokasta ja pitkää työtä Jääsken perinteen
tallentajana ja edistäjänä ja Jääskeläinen-lehden ensimmäisenä päätoimittajana.
Kuvassa Toivo Lyyra on Jääsken sankarihautausmaalla, jonka muistomerkkiin on kaiverrettu hänen
kirjoittamansa runo.
Tämän myötä toivotamme Topille aurinkoista syntymäpäivää tänä helteisenä heinäkuun päivänä.
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