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JÄÄSKI-SEURAN KEVÄTKOKOUS 
 
Aika: Maanantai 17.5.2021 klo 17.00  
 
Paikka: Teams-etäyhteys, Ässätorni, Ilmarinkuja 3, Kouvola 
 
Läsnä  Kirsi Juura, seuran puheenjohtaja 
  Vellamo Vehkakoski, kokouksen puheenjohtaja 
  Leena Vänskä, kokouksen sihteeri 
  sekä 40 jäsentä (Liite 1) 
   
 
KÄSITELLYT  ASIAT  
 

1. Kokouksen avaus  
 

Jääski-seuran puheenjohtaja Kirsi Juura toivotti osallistujat tervetul-
leiksi ja avasi kokouksen klo 17.00. 
 

2. Kokouksen järjestäytyminen 
 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Vellamo Vehkakoski, sihteeriksi 
Leena Vänskä ja pöytäkirjantarkastajiksi Arja ja Merja Jantunen. Pää-
tettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlas-
kijoina.   

Todettiin läsnäolijat. (Liite 1) 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Todettiin, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.  
 

4. Kokouksen työjärjestys 
 
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.  
 

5. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.–31.12.2020 sekä toiminnantarkas-
tajien lausunto 
 

Seuran puheenjohtaja kävi läpi toimintakertomuksen 1.1. – 
31.12.2020. Todettiin, että koronavuodesta huolimatta toiminta on ollut 
monipuolista ja siitä on tiedotettu hyvin. Erityisen hyvänä pidettiin Imat-
ran kaupungin toiminta-avustuksen kohdistamista Karjala-tietokannan 
Jääsken kirkonkirjojen digitointiin. Toimintakertomus hyväksyttiin yksi-
mielisesti. (Liite 2). 
 
Seuran puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2020. (Liite 3) 
Tilinpäätös hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Seuran puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien lausunnon. (Liite 4). 

 



JÄÄSKI-SEURA RY PÖYTÄKIRJA 
 
 

   18.5.2021   2 (2) 
 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.   
 

Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.  
 

7. Muut asiat 
 
Seuran puheenjohtaja kertoi seuran tulevista tapahtumista sekä ajan-
kohtaisista asioista: 
- Seuraavan Jääskeläinen -julkaisun teemana on Jääsken julkiset 

rakennukset (pankit, kaupat, yhdistystalot, asemat). Jäseniltä toi-
votaan eri rakennuksiin liittyvien muistojen kirjaamista ja lähettä-
mistä Jääski-seuraan jasen.jaaski@gmail.com. Samoin toivotaan 
kirjoittajia ja faktatietojen ja kuvien etsijöitä työryhmään. 

- Etelä-Karjalan museossa on 2.5. – 10.10.2021 paljon rakennuksia 
Karjalaan, myös Jääskeen, suunnitelleen arkkitehti Jalmari Lanki-
sen näyttely. 

- Kesäkoti Villa Salmela Helsingissä on avoinna jäsenille kesävierai-
luille. 

- Jääski-päivä pyritään järjestämään 7.8., mikäli koronatilanne sallii. 
- Jääski-seuran ja Imatran seurakunnan järjestämä Imatrankosken 

kirkkoa koskeva keskustelutilaisuus  on tiistaina 8.6. klo 17.00 
Teams-etäyhteydellä.  

 
 

8. Kokouksen päättäminen 
 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kaikkien esityslistalla ollei-
den asioiden tultua käsitellyksi klo 18.02 
 
Kokouksen jälkeen kuultiin imatralaisen sotahistorian harrastajan 
Martti Monnon esitys Vuoksenlaakso sotien kourissa -80 vuotta jatko-
sodan syttymisestä. 
 

 
 

Vakuudeksi  Vellamo Vehkakoski  Leena Vänskä 
kokouksen puheenjohtaja  kokouksen sihteeri 
 

TARKISTUS 
 

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 
 
 
 ____/_____2021  ____/____2021 

 
 
 

Arja Jantunen  Merja Jantunen 

mailto:jasen.jaaski@gmail.com

