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TOIMINTASUUNNITELMA 2021
PERUSTIEDOT
Rekisteröity yhdistys, joka kuuluu Karjalan Liittoon, Karjalaiseen Nuorisoliittoon ja Pääkaupunkiseudun karjalaisyhteisöt
Pääsky ry:een.
Jäsenistö: 30.11.2020 646 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.
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 jäsen- tai tukimaksun.
Karjalan Liitto lähettää 1.1.2021 alkaen jäsenmaksulaskut suoraan niille Jääski-seuran jäsenille, jotka ovat maksaneet KL:n
jäsenmaksun tähänkin asti Jääski-seuran kautta. KL palauttaa maksetuista jäsenmaksuista 18€/jäsen Jääski-seuralle.
Jääski-seura maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun kunniajäsentensä puolesta. Kunniajäsenet ja -kunniapuheenjohtaja ovat
oikeutettuja osallistumaan Jääski-seuran tilaisuuksiin pääsymaksutta eikä heiltä peritä Jääski-seuran jäsenmaksua.
Ainaisjäseniä on Jääski-seurassa 219 henkilöä. Heistä 67 henkilöä on maksanut 2020 tukimaksua Jääski-seuralle. Kaikkia
ainaisjäseniä pyydetään maksamaan 2021 tukimaksua painatus- ja postituskulujen kattamiseksi.
Toivotetaan kaikki Jääsken historiasta ja perinteestä kiinnostuneet mukaan jäseniksi ja aktiivitoimintaan. Juuret Jääskessä Facebook -ryhmän jäsenet pyydetään mukaan myös seuratoimintaan.
Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.
Myyntituotevalikoima pyritään pitämään kiinnostavana, myyntituotteita on myynnissä eri tilaisuuksissa ja rajoitetusti
verkkokaupassa.
Anotaan eri säätiöiltä avustuksia seuraavaa, 2022 julkaistavaa Jääskeläinen-lehteä varten ja aloitetaan lehden työstäminen,
perustetaan lehtityöryhmä.
TOIMINTA
Tutkitaan sääntöjen ajantasaisuus ja ryhdytään tarvittaessa toimiin sääntöjen muuttamiseksi. Tarkastetaan Jääski-seuran
jäsenyyksiä ja niiden ehtoja eri järjestöissä (Karjalan Liitto, Karjalainen Nuorisoliitto, Pääsky ry).
Vuoden 2021 tapahtumien järjestäminen riippuu koronapandemian laajuudesta ja viranomaisten asettamista rajoituksista.
Tilaisuuksien toteuttaminen käsitellään tilaisuuskohtaisesti. Tapahtumat järjestetään tasapuolisesti vuorotellen EteläKarjalassa, Kymenlaaksossa ja pääkaupunkiseudulla. Pyritään järjestämään Jääski-päivä elokuussa.
Tilaisuuksien tavoitteena on koota yhteen Jääski-juurisia, pitää yllä pitäjän historiaa ja kulttuuria ja tuoda saataville
Jääskeen liittyviä kirjoja, julkaisuja ja seuratuotteita.
Suunnitellaan tilaisuuksien järjestämistä myös striimeinä tai muina verkkotilaisuuksina.
Kevätkokous pidetään sääntöjen määräämällä tavalla helmi-kesäkuussa ja syyskokous elo-marraskuussa. Osallistutaan
omalla pisteellä tai muulla tavalla: Imatra-päivä, Imatran kaupunginmuseon tilaisuudet ja Maalaismarkkinat Imatralla,
Pestoomarkkinat Elimäellä, Seniorien suhinat Kouvolassa ja muut vuoden mittaan järjestettävät soveltuvat tilaisuudet.

Pyritään osallistumaan valtakunnallisten jäsenyysjärjestöjen tapahtumiin ja toimintaan kuten Karjalaiset kesäjuhlat,
Kekripäivät, Nuorisoliiton ja Pääskyn tilaisuudet, KSYL:n Kuulutko sukuuni -tapahtuma Vantaalla, KPYL:n ja
Nuorisoliiton yhteinen #minunjuureni -juttusarja, jota mahdollisesti laajennetaan Jääski-juuristen nuorten esittelyssä omilla
sivuilla myös.
Lähetetään hallituksen edustaja kaikkien jäsenyysjärjestöjen kevät- ja syyskokouksiin ja kannustetaan jäseniä halutessaan
pyrkimään em. järjestöjen luottamustehtäviin. Osallistutaan kaikkien em. tapahtumien mahdollisiin virtuaalitilaisuuksiin.
Tuetaan Pääkaupunkiseudun jääskeläisten ja Imatran seudun jääskeläisten toimintaa.
Pyritään tekemään yhteistyötä paikkakuntien kulttuuri-, vanhus- ja opetustoimien, Karjala-seurojen ja Imatran seudun
karjalaiset ry: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. Karjalaista kulttuuriperintökasvatusta yhteistyössä kaupunkien opetustoimen kanssa
esimerkiksi striimaten.
Hyödynnetään Imatran kaupunginmuseon Jääsken valokuva-arkistoa näkyvällä tavalla seuratuotteiden muodossa.
Mikäli Venäjän raja avautuu ja koronaepidemia sallii turvallisen matkustamisen Venäjälle, niin järjestään talkoomatka
Jääsken hautausmaille keväällä ja kolme päivämatkaa Jääskeen. Jatketaan alle 25-vuotiaiden kiinnostuksen herättämistä
Jääskeä kohtaan tarjoamalla heille maksuton bussimatka Jääsken matkoille. Jos tautitilanne ei salli matkustamista Venäjän
puolelle, niin tehdään matka tynkä-Jääsken puolelle ja Imatrankosken kirkkopuistoon, Tainionkosken hautausmaan Enson
pommitusten uhrien muistomerkille.

Jatketaan yhteistyötä Imatran seurakunnan kanssa. Osallistutaan jääskeläisten kirkkopyhän järjestelyihin Imatran
jääskeläisten kanssa. Pyritään edistämään Imatrankosken kirkon säilyttämistä Imatran seurakunnan kirkkokäytössä.
Jatketaan pitäjäkirjojen tuuletusta eri kirjastojen kanssa. Tuuletus jatkuu Lappeenrannan ja Joutsenon kirjastoon tammihelmikuussa.
Selvitetään Etelä-Karjalan maakuntaliiton avustukset.
Kynttilöiden sytytys Imatran sankarihautausmaalle syksyn merkkitapahtumissa.
Tutkitaan piirakanteko- tai karjalaisen ruoantekokurssin toteutusmahdollisuutta ruokaperinteen jatkamiseksi.
Selvitetään, miten jääskeläisistä kirjoista voisi tehdä äänikirjoja tai podcasteja. Perustetaan Instagram-tili.
TIEDOTUS
Seuran tärkein tiedotuskanava ovat internetin kotisivut www.jaaski.fi. Uudistuksista, muutoksista ja toiminnasta tiedotetaan
seuran nettisivuilla.
Kokouksia toteutetaan verkossa. Tilaisuuksia pyritään videoimaan ja näyttämään YouTube-kanavalla.
Jäsenposti lähetetään 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. Pyritään sivujen aktiiviseen käyttöön ja
kannustetaan tiedotettavien asioiden jakamiseen sosiaalisessa mediassa. Osallistutaan aktiivisesti myös muiden
karjalaissivustojen keskusteluun.
Jatketaan Jääskeläinen-lehtien skannattujen digilehtien avaamista verkon julkaisupalvelussa.
Kannustetaan jäseniä ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa, jotta mahdollisimman paljon tiedotusta pystytään hoitamaan
kustannussyistä ja nopeasti sähköpostitse. Valtakunnallisten järjestöjen, joiden jäsenenä Jääski-seura on, 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 muiden karjalaisjärjestöjen tapahtumista ja koulutuksista nettisivuilla ja Jäsenposteissa.
Linkitetään sukuseurojen sivuja 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.
.

