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TOIMINTASUUNNITELMA 2020 

 

PERUSTIEDOT  

Rekisteröity yhdistys, joka kuuluu Karjalan Liittoon. 

Jäsenistö:  30.11.2019 695 jäsentä 

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. Seuratoiminnassa huomioidaan Karjalan Liiton tavoitteet ja säädökset sekä strategiset 

tavoitteet, joista on johdettu jäsenseurojen yhteiset toiminnalliset tavoitteet vuoteen 2019. 

TEEMAT  

Karjalan Liiton 80-juhlavuosi ja talvisodan päättymisen muistovuosi.   

• Lapsia ja nuoria pyritään saamaan mukaan Jääsken-matkoille tarjoamalla heille maksuton bussimatka  

(ruokailu- ja viisumikulut omakustanteisia) 

• Jääski-juhliin alle 25-vuotias pääsee maksutta.   

• Muistopuun istutus paikallisen koulun kanssa yhteistyössä 

• Rotina-tempaus 

• Karjalainen kirjallisuus esille paikallisissa kirjastoissa 

• Karjala-aiheinen seminaari 

Talvisodan päättymisen muistovuosi 

• Tarjotaan Lapsen silmin -näytelmää esitettäväksi eri tahoille (kaupunki, yhdistysten tapahtumat, erityisesti 

13.3.2020 tienoilla) 

• Kynttilöiden vienti Suomen puolella sijaitseville Karjalaan jääneiden -muistomerkeille talvisodan 

päättymispäivänä, Kaatuneiden muistopäivänä ja Pyhäinpäivänä. 

TALOUS 

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

Seura kerää kokonaisjäsenmaksun, joka sisältää sekä seuran jäsenmaksun että Karjalan Liiton jäsenmaksun. Jos jäsen 

maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun jonkun muun seuran (esim. paikkakunnan Karjala-seura, sukuseura) kautta, niin hän 

maksaa Jääski-seuralle ainoastaan seuran vahvistetun jäsenmaksun. 

Toivotetaan kaikki Jääsken historiasta ja perinteestä kiinnostuneet mukaan jäseniksi ja aktiivitoimintaan. Juuret Jääskessä -

ryhmät jäsenet pyydetään mukaan myös seuratoimintaan.  

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. 

Myyntituotevalikoima pyritään pitämään kiinnostavana, myyntituotteita on myynnissä eri tilaisuuksissa ja verkkokaupassa.   

Anotaan marraskuussa 2020 eri säätiöiltä avustusta seuraavaa, vuonna 2021-2022 julkaistavaa Jääskeläinen-lehteä varten 

TAPAHTUMAT 

Kevätkokous pidetään sääntöjen määräämällä tavalla helmi-kesäkuussa ja syyskokous elo-marraskuussa. Vaihdellaan 

kokouspaikkakuntia. 

Järjestetään Jääski-päivä elokuussa. 



 

 

 

 

Tuetaan koulupiirien, sukuyhdistysten ja alueosastojen (Pääkaupunkiseudun jääskeläiset, Imatran seudun jääskeläiset) 

toimintaa.   

Tilaisuuksien tavoitteena on koota yhteen Jääski-juurisia, elvyttää pitäjän historiaa ja kulttuuria ja tuoda saatavilla Jääskeen 

liittyviä kirjoja, julkaisuja ja seuratuotteita. Etsitään sopivia valtakunnallisia tapahtumia, joissa seura voi olla mukana. esim. 

ruokaan ja/tai urheiluun liittyviä tapahtumia sekä teatteri- ja kulttuurimatkoja. 

Pyritään kehittämään yhteistyötä paikkakuntien kulttuuri-, vanhus- ja opetustoimen kanssa sekä Karjala-seurojen kanssa. 

Toimintamuotoina esim. tapahtumat vanhusten palvelutaloissa, esitelmät ja tietoiskut kouluissa, Imatran museoyhteistyö, 

paikkakuntien karjalaisten pikkujoulut jne. 

Osallistutaan Karjalan Liiton koulutuksiin ja tapahtumista ainakin Karjalaisiin kesäjuhliin Helsingissä 2020 ja 

Pitäjämarkkinoille marraskuussa 2020. 

Tutkitaan osallistumismahdollisuutta ja sitä kautta Jääski-juuristen tavoittamista ja informaation jakamista Suomen 

suurimpaan sukutapatumaan Kuulutko sukuuni -tapahtumaan lokakuussa Vantaalla. Em. mahdollisesti yhteistyössä 

KPYL:n kanssa. 

Pyritään kehittämään yhteistyötä sukuseurojen kanssa. Toimintamuotoina esim. seurojen vuosikokousten yhteydessä 

mahdollisuus järjestää sukutapaamisia ja tuoda esille sukutuotteita. Pyydetään sukututkijoita ja -seuroja Jääski-seuran 

tilaisuuksiin.  

Osallistutaan Imatra-päivään elokuussa 2020.  

Hyödynnetään Imatran taidemuseon Jääsken valokuva-arkistoa näkyvällä tavalla seuratuotteiden muodossa. 

Järjestään talkoomatka Jääsken hautausmaille keväällä ja kolme päivämatkaa Jääskeen. Jatketaan tämän vuoden hyvien 

kokemusten saattelemana alle 25-vuotiaiden kiinnostuksen herättämistä Jääskeä kohtaan tarjoamalla heille maksuton 

bussimatka Jääsken matkoille. 

Jatketaan yhteistyötä Imatran seurakunnan kanssa. Osallistutaan jääskeläisten kirkkopyhän järjestelyihin Imatran 

jääskeläisten kanssa. 

Pyritään edistämään Imatrankosken kirkon säilyttämistä Imatran seurakunnan kirkkokäytössä.  

TIEDOTUS 

Seuran tärkein tiedotuskanava ovat internetin kotisivut www.jaaski.fi. Uudistuksista, muutoksista ja toiminnasta tiedotetaan 

seuran nettisivuilla. Kannustetaan jäseniä sivujen aktiiviseen seurantaan ja sivujen jakamiseen sosiaalisessa mediassa. 

Jäsenposti lähetetään vähintään kahdesti vuodessa jäsenmaksun maksaneille jäsenille.  

Tieto karjalaisen kulttuurin ominaispiirteistä, tavoista ja perinteistä on lisääntynyt voimakkaasti sosiaalisen median kautta. 

Osallistutaan Facebook-ryhmän Juuret Jääskessä tiedonvälitykseen.  Sivuston kautta välitetään paljon perinnetietoa ja kuvia 

Jääskestä, sen historiasta, kulttuurista, toiminnasta sekä tietoa pitäjän asukkaista. Monet ovat löytäneet sukulaisia ja entisiä 

ystäviä ja koulutovereita ryhmän kautta.  

Osallistutaan aktiivisesti myös muiden karjalaissivustojen keskusteluun. 

Jatketaan Jääskeläinen-lehtien skannattujen digilehtien avaamista verkon julkaisupalvelussa. 

Kerätään aktiivisesti jäsenien sähköpostiosoitteita ja pyritään lisäämään tiedotusta sähköpostitse. Karjalan Liiton 

Uutiskirjeet jaetaan sähköpostiosoitteisiin, joten tämänkin takia on tärkeää saada jäsenistön meiliosoitteet. 

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

tapahtumista ja kutsutaan median edustajia tapahtumiin. 

Tiedotetaan seuran jäsenistöä Karjalan Liiton tapahtumista ja koulutuksista nettisivuilla ja Jäsenposteissa.   

Linkitetään sukuseurojen sivut seuran sivuille. 

MUUT AKTIVITEETIT 

Hautausmaiden hoitoa jatketaan yhteistyökumppanina toimineen Imatran Lionsklubin kanssa Jääsken ja Enson 

hautausmailla. Tutkitaan mahdollisuutta , että Enson sankarihautausmaan ristiin saataisiin kiinnitetyksi siellä lepäävien 

nimilista.  

Osallistutaan Karjalan Liiton järjestämiin ja organisoimiin hautausmaiden suojelua edistäviin tilaisuuksiin ja 

toimenpiteisiin. 

Jääski-säätiöltä saaduilla varoilla valmistutetaan Jääsken vaakunaa kuvaava tekstiiliteos, jota voidaan käyttää juhlien ja 

tilaisuuksien puhujapöntön edessä.  

http://www.jaaski.fi/

