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PERUSTIEDOT 
Jääski-seura ry on perustettu 1984 seuraajaksi ensimmäisen kerran 17.3.1941 Satakunnassa perustetulle jääskeläisten 
perinneseuralle ja Imatralla 1949 perustetulle Jääski-seuralle. 
Yhdistyksellä on oma lippu ja vaakunatunnus.  Yhdistys kuuluu jäsenenä Karjalan Liittoon (KL), Karjalaisten 
Pitäjäyhdistysten Liittoon (KPYL), Karjalaiseen Nuorisoliittoon (KNL) ja Pääkaupunkiseudun karjalaisyhteisöt Pääsky 
ry:een. 
 
JÄSENISTÖ 
Yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä vuoden 2020 lopussa oli 636 hlöä. Alle 15-vuotiaita jäseniä ei ollut ja 15-28 vuotiaita 
jäseniä oli 3. Vuoden aikana liittyi 13 hlöä ja erosi/erotettiin maksamattomien jäsenmaksujen takia 68 hlöä. 
Jäsenmäärä on muuttunut 3-5 viimeisen vuoden aikana seuraavasti: 2017 710 hlöä, 2018 702 hlöä ja 2019 692 hlöä.  
 
HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 
Hallituksen kokouksia oli 8 kertaa. Näistä kaksi pidettiin fyysisenä tapaamisena ja 6 sähköisinä Teams-etäkokouksina. 
Imatran seudun jääskeläisten toimintaa veti Erja Kaartinen. Pääkaupunkiseudun jääskeläisten toimintaa veti Tarja 
Sajomaa. Elimäen jääskeläisten yhteyshenkilö oli Pekka Sajomaa. Satakunnan jääskeläisten yhteyshenkilö oli Mervi 
Latvala. Jäsensihteerinä toimi hallituksen ulkopuolella Liisa Pekkonen. Imatran seurakunnan merkittävänä 
yhteyshenkilönä toimi seurakuntavaltuuston puheenjohtaja Pekka Kärkäs. Imatran kaupunginmuseon amanuenssi 
Kalle Pakarinen oli tärkeä yhteistyökumppani Jääsken kuva-arkiston hoitoon ja luentojen organisointiin liittyvissä 
asioissa.  
Puheenjohtaja Kirsi Juura toimi elokuuhun asti Karjalan Liiton varapuheenjohtajana ja KPYL:n puheenjohtajana sekä 
yhteyshenkilönä Karjalaisen Nuorisoliiton kanssa sekä Karjalaisten sukuyhteisöjen liiton kanssa. Helsinkiläinen Juha 
Pekka Teräväinen aloitti Pääkaupunkiseudun karjalaisyhteisöt Pääsky ry:n hallituksen jäsenenä syksyllä. 
 
TOIMINTA 
Toimintavuotta leimasi maaliskuussa puhjennut koronaviruspandemia, mikä aiheutti valtakunnalliset ja globaalit 
rajoittamistoimenpiteet vaikuttaen muun muassa tilaisuuksien rajoituksiin. Jäsentensä terveysturvallisuuden 
takaamiseksi ja viranomaisohjeiden noudattamiseksi Jääski-seuran hallitus päätti perua kevään tilaisuudet. 
Valtakunnan rajojen sulkeuduttua myös kesälle suunnitellut Jääsken ja Karjalan matkat peruttiin. Peruttujen 
tilaisuuksien joukkoon kuuluivat pitkälle suunniteltu Pro Imatrankosken kirkko -tapahtuma huhtikuussa, talvisodan 
päättymisen kynttilöiden sytytys Imatran sankarihautausmaalla, Imatran kirkkopyhä ja Jääski-päivä. Myös 
Pääkaupunkiseudun jääskeläisten kevättapaaminen ja joululounas peruttiin. 
Osa tilaisuuksista ehdittiin toteuttaa tammi-maaliskuun aikana sekä tautitilanteen laannuttua elokuussa. Hallituksen 
kokoukset toteutettiin etäyhteydellä, samoin sääntömääräinen syyskokous. 
Alkutalvesta 2020 ehdittiin järjestää yhteistyössä Imatran kaupunginmuseon kanssa Ylisoutuja IV Jääski-Ylä-Vuoksen 
emäpitäjän historiaa -luennot  26.2. (Jääski sotien myllerryksessä) ja 11.3. (Ensosta evakkoon). Näistä kolmas luento 
peruuntui. 
Digiloikka onnistui heti keväällä koronaepidemian puhjettua: Hallituksen kokoukset järjestettiin Teams-etäyhteydellä, 
samoin koko jäsenistöä koskeva syyskokous järjestettiin Teamsilla. Somekanavista käytössä on Facebook. Sen 
kävijämäärä lisääntyi toimintavuoden aikana, jäseniä suljetussa ryhmässä on nyt yli 1000. 
Kevätkokous järjestettiin elokuussa Kouvolan Anjalassa, Ankkapurhan kulttuuripuistossa. Puheenjohtajana toimi Auli 
Talvi, sihteerinä Leena Vänskä. Kevätkokoukseen osallistui 78 hlöä. Ennen kokousta käytiin tutustumassa vanhaan 
Wrede-suvun hautausmaahan ja laskettiin kukkaseppele Anjalan kirkkopuistossa sijaitsevalle Karjalaan jääneiden -
muistopatsaalle. Virallisen kokouksen jälkeen Johannes-juurinen, kouvolalainen baritoni-opiskelija Okko Lakka lauloi 
karjalaisia lauluja, entinen puheenjohtaja Kyösti Toivonen johdatti yleisöä kulkemaan Jääsken entisillä teillä ja Pentti 
Miettinen esitteli uuden Miettisen sukukirjan. Tekstiilitaiteilija Sanna Majanderin Jääsken vaakunaa esittävä kuvateos 
julkistettiin. Tekstiiliteos valmistettiin Jääski-Säätiön lahjoittamilla varoilla. Kahvihetken jälkeen siirryttiin Anjalan 
kartanonpuistoon kuuntelemaan Arja Korisevan puistokonserttia. 
Syyskokous pidettiin etäyhteydellä. Verkkotilaisuudessa oli läsnä 28 hlöä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Kirsi Juura 
ja sihteerinä Leena Vänskä. Syyskokouksessa hyväksyttiin Jääski-seuran toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 
vuodelle 2021. Jäsenmaksuksi päätettiin 18 euroa, liittymismaksua ei peritä. Jääski-seura ry:n puheenjohtajaksi 
valittiin edelleen Kirsi Juura. Erovuoroisista Jari Laukkanen, Jaana Vuorio-Palmumaa, Erja Kaartinen ja Riitta Mustonen 
valittiin hallitukseen uudelleen kaudeksi 2021-2022. Toiminnantarkastajiksi valittiin Heljä Parkko ja Minna Raskinen. 
Vara-toiminnantarkastajaksi valittiin Tarja Sajomaa. 
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Osallistuttiin Imatran maalaismarkkinoille elokuussa, Inkerinaukiolle pystytettiin myyntiteltta ja myytiin muun muassa 
vuoden suosituimmiksi tuotteiksi nousseita Tapio Suojapellon tilan uutispuurojauhoa ja vastapaahdettua Jääski-
kahvia.  
Syksyllä koronaepidemian peruttua tilaisuudet, järjestettiin jäsenille ja muulle yleisölle mahdollisuus tutustua 
omatoimisesti Jääskestä julkaistuihin kirjoihin, lehtiin ja valokuvanäyttelyyn. Tuuletus-kirjanäyttelyt pidettiin Imatran, 
Kouvolan ja Kuusankosken kirjastoissa, kussakin 3-4 viikkoa.  
Myyntitoimintaa hoidettiin pääasiassa verkkokaupan kautta. Uusina tuotteina tuotiin myyntiin Jääsken viljasta 
valmistetut ruispuurojauhot, vuosikalenterit ja silmälasipyyhkeet. 
Jääski-seura julkaisi mielipidekirjoituksia Uutisvuoksessa ja sosiaalisessa mediassa suljettavaksi suunnitellun 
Imatrankosken kirkon puolesta, neuvotteli asiasta Imatran seurakunnan edustajien kanssa sekä pyysi Museovirastolta 
virallisen lausunnon kirkon kulttuurihistoriallisesta arvosta. Museovirasto kannatti kirkon säilyttämistä alkuperäisessä 
kirkkokäytössä ja pitää sitä merkittävänä kulttuurihistoriallisena kohteena. Suunniteltu tukikonsertti kirkon puolesta 
huhtikuussa jouduttiin perumaan. Tuen ilmaisuksi kerättiin adressi kirkon puolesta, jonka allekirjoitti yli 400 henkilöä.  
Yhteistyötoimintaa Venäjän puolelle oli Enson paikallisten asukkaiden kanssa, jonka tuloksena he kävivät leikkaamassa 
Jääsken kirkkomaan nurmet useaan kertaan kesän aikana sekä kultasivat paikalla olevan muistokiven tekstit. 
Osallistuttiin Karjalaisen Nuorisoliiton vuosikokoukseen, Karjalan Liiton liittokokoukseen ja Pääsky ry:n 
vuosikokoukseen. 
Jääsken pitäjäesittely pidettiin Karjalan Liiton ja KPYL:n pitäjäesittely -sarjassa marraskuussa. Esitys videoitiin ja se on 
katsottavissa Youtube-palvelussa. 6.4. mennessä 600 katsojaa. 
 
VIESTINTÄ 
Viestinnän pääkanavana toimivat verkkosivut ja Facebookin Juuret Jääskessä -ryhmä. Verkkosivuja ylläpidetään 
maksuttomana jäsenetuna Karjalan Liiton verkkoalustalla. 
Julkaisutoimintaa tehtiin pääasiassa kotisivujen, Facebook-ryhmän, puheenjohtajan sähköpostien ja yhden painetun 
Jääskeläisen jäsenpostin kautta.  
Mediassa julkaistiin mm. Tuuletukseen, Imatrankosken kirkon säilyttämiseen ja jääskeläisten tapaamiseen 
kevätkokouksen yhteydessä liittyviä artikkeleita mm. Karjala-lehdessä, Uutisvuoksessa ja Keskilaaksossa. Osallistuttiin 
Pääkaupunkiseudun Karjalaiset ry:n toimittamaan, vuonna 2021 julkaistavaan Pääsky ry:n historiikkiin. Jääskeläisen 
Jäsenposti toimitettiin kertaalleen.  
Seuran hallinnosta irrallinen, mutta kiinteässä yhteistyössä toimiva sosiaalisen median Facebook-ryhmä Juuret 
Jääskessä on kasvattanut jäsenmääräänsä laajasti. Vuoden lopussa ryhmässä oli yli 1000 jäsentä. Ylläpitäjinä toimivat 
Vellamo Vehkakoski, Minna Raskinen ja Tarja Sajomaa. Jääskeläiset ovat aktiivisesti esillä myös muilla sosiaalisen 
median karjalaissivustoilla.  
Jäsenten toimesta julkaistiin 2 kirjaa: Leena Tuovilan Menetetty - pelastettu ja Pentti Miettisen laatima Miettisten 
sukukirja. 
 
TALOUS 
Seuran talous perustuu vuosittaiseen tulo- ja menoarvioon. 
Tulokertymää kartuttavat jäsenmaksut, tapahtumatulot, myyntituotteet ja Imatran kaupungin avustus. Kuluneella 
kaudella jäsenmaksun (Karjalan liitto+Jääski-seura, pelkkä seura, tukimaksu tai pelkkä liitto) maksoi 433 hlöä. (v. 2019 
500 hlöä, v. 2018: 475 henkilöä, v. 2017 470 hlöä, v. 2016: 430 henkilöä, v. 2015: 348). Tukimaksun maksoi 66 
henkilöä. Kehotusmaksujen jälkeen jäsenmaksuista kertyi  3208 €, sen maksoi 97 henkilöä. Ainaisjäseniin on vedottu 
Jäsenposteissa vapaaehtoisen tukimaksun maksamiseksi.  
Tuottoja saatiin seuratuotteiden myynnistä, pääasiassa verkkokaupan kautta. Sen sijaan tapahtumatuottoja ei 
koronan peruttua tilaisuuksia kertynyt entiseen tapaan. 
Imatran kaupunki myönsi 3000 euron toiminta-avustuksen Jääski-seuralle. Ulkomaanrajojen sulkeuduttua ei 
hautausmaiden hoitoa voitu järjestää. Hallitus päätti käyttää toiminta-avustuksen laajaan Jääski-juurisia hyödyttävään 
Jääsken rippikirjojen digitointiin. Tutkijatyö on organisoitu Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun tutkijoiden 
toimesta. Avustuksen turvin lokakuussa valmistui Jääsken rippikirja 4:n tallennustyö. Kirja on vuosilta 1753-1761 ja 
sisältää 1935 tietuetta.  Tammikuussa 2021 valmistui Jääsken rippikirja 1:n (1692-1698) tallennustyö. Kirja sisältää 
4015 henkilötietuetta.  Avustuksen turvin tutkijat ovat aloittaneet Jääsken rippikirja kahden tallennustyön. Riki 2 
sisältää vuodet 1698-1709, noin 6 300 tietuetta, joista vielä on digitoimatta noin 3500 tietuetta. Jääsken rippikirjat 
ovat koko luovutetun Karjalan vanhimpia säilyneitä kirkonkirjoja. 
Tilinpäätös 31.12.2020 oli -1 969,14€. Taseen arvo oli 28 487,04€.  
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