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TOIMINTASUUNNITELMA 2022 

 

PERUSTIEDOT  

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

karjalaisyhteisöt Pääsky ry:een. Sen kotipaikka on Helsinki. 

Jäsenistö:  31.10.2021 601 jäsentä, joista 190 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.  

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. 

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

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

Ainaisjäsenten toivotaan maksavan tukimaksun Jääskeläisen jäsenpostin 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 sääntöjen mukaisiin toimintamuotoihin kuten julkaisuihin. Imatran kaupungilta on anottu 

vuosittaista toiminta-avustusta, jonka käyttökohde tulee olla Imatran kaupungin strategian mukainen.  

TOIMINTA 

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

Jääskeen liittyviä kirjoja, julkaisuja ja seuratuotteita.  

Vuoden 2022 tapahtumien järjestäminen riippuu koronapandemian laajuudesta ja viranomaisten asettamista rajoituksista. 

Tilaisuuksien toteuttaminen käsitellään tilaisuuskohtaisesti. Tapahtumat järjestetään tasapuolisesti vuorotellen Etelä-

Karjalassa, Kymenlaaksossa ja pääkaupunkiseudulla. Pyritään järjestämään Jääski-päivä elokuussa yksi- tai 

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

Osallistutaan omalla pisteellä tai muulla tavalla seuraaviin tapahtumiin: Imatra-päivä, Imatran kaupunginmuseon 

tilaisuudet, Maalaismarkkinat Imatralla, Pestoomarkkinat Elimäellä, Kouvola-päivä ja muut vuoden mittaan järjestettävät 

soveltuvat tilaisuudet. Pyritään järjestämään Jääsken sukuihin keskittyvä sukututkimusilta Imatran seudun 

sukututkimusyhdistyksen kanssa. Suunnitellaan tilaisuuksien järjestämistä myös striimeinä tai muina verkkotilaisuuksina. 

Uutena toimintamuotona järjestetään netin kautta kylätapaamisia, joissa vaihdetaan tietoja ja muistoja kylien asukkaiden 

jälkeläisten kanssa. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja ne toteutetaan Teams- tai Meets-kokouspalvelujen kautta.  

Pyritään osallistumaan valtakunnallisten jäsenyysjärjestöjen tapahtumiin ja toimintaan kuten Karjalaiset kesäjuhlat,  

Karjalaisen Nuorisoliiton, Pääkaupunkiseudun karjalaisyhteisöt Pääskyn sekä KPYL:n tilaisuudet. Lähetetään Jääski-

seuran edustaja kaikkien jäsenyysjärjestöjen kevät- ja syyskokouksiin ja kannustetaan jäseniä halutessaan pyrkimään em. 

järjestöjen luottamustehtäviin. Osallistutaan kaikkien em. tapahtumien mahdollisiin virtuaalitilaisuuksiin. 



 

 

 

 

Uutena toimintamuotona tutkitaan mahdollisuutta järjestää opastettuja hautausmaakierroksia jääskeläisten 

evakkopaikkakunnilla. Eri tavoin tarjotaan tietoa Jääsken hautausmaista. 

Huomioidaan Ruokolahden 450 -vuotisjuhlavuosi vuonna 2022, Viipuri-Imatra -rautatien juhlavuosi (1892)  ja lähestyvä 

Pähkinäsaaren rauhan juhlavuosi (1323). 

Jatketaan yhteydenpitoa Imatran kaupunginjohtoon ja heidän mahdollisiin yhteyksiinsä Svetogorskin uuteen 

kaupunginjohtoon. Keskustellaan Jääsken historian esilletuonnista Venäjän puolella esim. infotauluin. Tutkitaan 

mahdollisuutta, että Enson sankarihautausmaan ristiin saataisiin kiinnitetyksi siellä lepäävien nimilista. 

Tuetaan Pääkaupunkiseudun jääskeläisten ja Imatran seudun jääskeläisten toimintaa. 

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

sekä sukuseurojen kanssa. Kehitetään karjalaista kulttuuriperintökasvatusta yhteistyössä kuntien kulttuuripalveluiden ja  

opetustoimien kanssa, sisällöntuotanto ja aineistot Karjalan Liiton ja/tai Karjalaisen Nuorisoliiton kautta. 

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

Jatketaan Jääski-seuran omistamien kirjojen tuuletusta Joutsenon kirjastossa tammikuussa ja keväällä Satakunnassa. 

Selvitetään äänikirja- ja podcast-mahdollisuuksia.  

Tutkitaan Jääski-päivään yhdistettäviä matkoja tynkä-Jääsken puolelle, Imatrankosken kirkkopuistoon ja Tainionkosken 

hautausmaan Enson pommitusten uhrien muistomerkille. Venäjälle suuntautuvat matkat tehdään vain, jos osoittautuu  

terveysturvalliseksi. 

Jatketaan yhteistyötä seurakuntien kanssa. Pyritään järjestämääm jääskeläisten kirkkopyhä edelleen. Jatketaan yhteistyötä 

Imatran seurakunnan kanssa mm. Imatrankosken kirkon ja sinne sijoitetun Jääsken perintönä tulleen sakraalisen esineistön 

jatkokäytön osalta. Pyritään saamaan esineistö esille esimerkiksi näyttelyyn ja aktiiviseen käyttöön Jääsken 

perinnejumalanpalveluksissa.  

Kynttilöiden sytytys Imatran sankarihautausmaalla, Kouvolan eri hautausmaiden Karjalaan jääneiden muistokiville 30.11. 

 

TIEDOTUS 

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

seuran nettisivuilla.  

Kokouksia toteutetaan myös verkossa. Tilaisuuksia pyritään videoimaan. 

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 jäseniä  Jääskeen liityvien aineistojen jakamiseen sosiaalisessa mediassa. Osallistutaan aktiivisesti myös 

muiden karjalaissivustojen keskusteluun.  

Kannustetaan jäseniä ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa, jotta mahdollisimman paljon tiedotusta pystytään hoitamaan 

kustannussyistä ja nopeasti sähköpostitse.  

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

Linkitetään sukuseurojen sivuja seuran sivuille. 

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

tapahtumista ja kutsutaan median edustajia tapahtumiin. 

 

.  

http://www.jaaski.fi/

