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TOIMINTASUUNNITELMA 2023 

 

PERUSTIEDOT  

Jääski-seura ry on rekisteröity yhdistys, joka kuuluu Karjalan Liittoon, Karjalaiseen Nuorisoliittoon ja Pääkaupunkiseudun 

karjalaisyhteisöt Pääsky ry:een. Sen kotipaikka on Helsinki. 

Jäsenistö:  31.10.2022 591 jäsentä, joista 184 ainaisjäsentä. 

Säännöt: PRH 9.10.2014   

STRATEGIA JA TAVOITTEET 

Seuran toimintaa ohjaavat Jääski-seuran säännöt ja toiminnallinen tarkoitus ”Yhdistyksen tarkoituksena on toimia entisten 

jääskeläisten, heidän jälkeläistensä ja muiden jääskeläisyydestä kiinnostuneiden yhdyssiteenä sekä ylläpitää, vaalia ja 

tallentaa jääskeläistä perinnettä ja Ylä-Vuoksen murretta”. 

Seuran hallitus pyrkii erilaisin, monipuolisin toimenpitein tukemaan toiminnallista tarkoitusta ja huomioimaan kaikessa 

toiminnassaan jäsenistön edun.  

TOIMINTA 

Tilaisuuksien tavoitteena on koota yhteen Jääski-juurisia, pitää yllä Jääsken pitäjän historiaa ja kulttuuriperintöä ja tuoda 

saataville Jääskeen liittyviä kirjoja, julkaisuja ja seuratuotteita.  

Vuoden 2023 toiminnassa nousee esille kaksi merkkipaalua. 

Toimintavuonna tulee kuluneeksi 700 vuotta Pähkinäsaaren rauhan solmimisesta, jolloin Jääsken pitäjä mainitaan 

ensimmäisen kerran. Huomioidaan historiallinen merkkivuosi ja osallistutaan mahdollisen valtakunnallisen juhlapäivän 

järjestelyihin.  

Hallitus valmistelee myös yhdistyksen 40-vuotisjuhlavuotta 2024. Juhlavuotena julkaistaan Jääsken julkiset rakennukset -

julkaisu, jonka työstämistä hallitus valvoo ja ohjaa.  

Molempien juhlavuosien järjestelyt vaativat hallituksen työpanosta normaalitoiminnan järjestämisen lisäksi, joten Jääski-

päivä järjestetään seuraavan kerran juhlavuonna 2024. Kesällä 2023 tehdään yhteisiä jäsenretkiä. 

Sääntömääräiset kokoukset pidetään helmi-kesäkuussa ja elo-marraskuussa. Järjestetään jääskeläisten kirkkopyhä. 

Osallistutaan soveltuviin muiden tahojen järjestämiin tilaisuuksiin, huomioiden myynti ja jäsenhankinta. Tapahtumia 

järjestetään tasapuolisesti vuorotellen Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja pääkaupunkiseudulla sekä verkossa.  

Kylätapaamiset Teamsilla ainakin kevään 2023 

Osallistutaan valtakunnallisten jäsenyysjärjestöjen tapahtumiin ja toimintaan (Karjalan Liitto, Karjalainen Nuorisoliitto, 

Pääkaupunkiseudun karjalaisyhteisöt Pääsky, KPYL, KSYL). Lähetetään Jääski-seuran edustaja kaikkien 

jäsenyysjärjestöjen kevät- ja syyskokouksiin ja kannustetaan jäseniä halutessaan pyrkimään em. järjestöjen 

luottamustehtäviin.  

Pyritään tekemään yhteistyötä paikkakuntien kulttuuri-, vanhus- ja opetustoimien, sekä paikkakuntien Karjala-seurojen 

sekä sukuseurojen kanssa. Kehitetään karjalaista kulttuuriperintökasvatusta yhteistyössä kuntien kulttuuripalveluiden ja  

opetustoimien kanssa hyödyntäen Karjalan Liiton ja/tai Karjalaisen Nuorisoliiton aineistoja. 

Hyödynnetään ja kerrytetään Imatran kaupunginmuseon Jääsken valokuva-arkistoa näkyvällä tavalla seuratuotteiden 

muodossa. 

Jatketaan yhteistyötä seurakuntien kanssa. Imatrankosken kirkon ja sinne sijoitetun Jääsken perintönä tulleen sakraalisen 

esineistön jatkokäytön osalta ollaan yhteydessä seurakuntaan ja Kirkkohallitukseen. Pyritään saamaan esineistö esille 

esimerkiksi näyttelyyn.  

Huomioidaan muistopäivät Imatran sankarihautausmaalla ja Kouvolan eri hautausmailla. 

Pyritään järjestämään kirjatuuletus Harjavaltaan. Jääski-seuralle on neljän vuosikymmenen aikana kertynyt isot määrät 

kansioita, kirjoja ja muuta materiaalia, joille on tarve löytää soveltuva tila. Tilaa etsitään Kouvolasta. 

Sääntöuudistuksen tutkiminen ja mahdollinen käynnistäminen. 



 

 

 

 

 

TIEDOTUS 

Seuran toiminnasta tiedotetaan seuran nettisivuilla www.jaaski.fi ja sähköpostitse. Julkaistaan kaksi jäsenlehteä, jotka 

postitetaan. 

Sääntömääräiset kokoukset toteutetaan hybridimallilla; livetilaisuuksina ja etäyhteydellä, jotta jäsenillä on mahdollisimman 

hyvät osallistumismahdollisuudet ympäri maata. Kokouskutsut julkaistaan sähköpostitse, Jääski-seuran nettisivuillla,  

Uutisvuoksi-lehdessä ja Keskiviikko-lehdessä Kymenlaaksossa. 

Facebook-ryhmän Juuret Jääskessä kautta välitetään yhdistyksen uutisia, perinnetietoa, kuvia, historiaa ja kulttuuria. 

Osallistutaan aktiivisesti myös muiden karjalaissivustojen keskusteluun.  

Tiedotetaan seuran jäsenistöä muiden karjalaisjärjestöjen tapahtumista ja koulutuksista nettisivuilla ja jäsenposteissa.   

Tehdään aktiivisesti mediayhteistyötä sekä paikallislehtien että valtakunnan julkaisujen kanssa. Tiedotetaan omista 

tapahtumista ja kutsutaan median edustajia tapahtumiin. 

Tehdään Jääski-seuran toimintaa esittelevä esite. 

 

TALOUS 

Seuran varainhankinnan pääkanavat ovat jäsentulot, seuran myyntituotteet, avustukset, mainostulot ja satunnaiset tuotot. 

Karjalan Liitto kerää kokonaisjäsenmaksun, joka sisältää sekä seuran jäsenmaksun että Karjalan Liiton jäsenmaksun. KL 

palauttaa jäsenten maksamista jäsenmaksuista Jääski-seuralle sen vuosikokouksessa vahvistamansa suuruiset jäsenmaksut. 

Ainaisjäsenten toivotaan maksavan tukimaksua painatus- ja postituskulujen kattamiseksi. 

Talousarviossa varaudutaan kohoaviin paino- ja postituskustannusten sekä tulossa olevan Jääsken julkiset rakennukset -

julkaisun kustannuksiin vuosina 2022-2024. Julkaisu kustannetaan pääosin avustuksilla, mainostuloilla ja myyntituloilla. Jo 

myönnettyjä avustuksia käytetään toimintavuoden 2023 aikana julkaisun työkustannuksiin. Myynti- ja mainostuotot 

realisoituvat vasta vuonna 2024. Jääski-seura kattaa mahdollisesti koituvat julkaisukustannukset vuoden 2021 positiivisen 

tuloksen turvin.  

Jääski-seura maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun kunniajäsentensä puolesta. Kunniajäsenet ja -kunniapuheenjohtaja ovat 

oikeutettuja osallistumaan Jääski-seuran tilaisuuksiin pääsymaksutta eikä heiltä peritä Jääski-seuran jäsenmaksua.  

Tehdään aktiivista jäsenhankintaa.   

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. 

Myyntituotevalikoima pyritään pitämään kiinnostavana, myyntituotteita on myynnissä eri tilaisuuksissa ja rajoitetusti 

verkkokaupassa.   

Anotaan eri säätiöiltä ja Imatran kaupungilta avustuksia relevantteihin toimintakohteisiin. 

Tulomenoarvion 2023 loppusumma on 13000 euroa. 

.  

http://www.jaaski.fi/

