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JÄÄSKI-SEURA RY:N SYYSKOKOUS

Aika

30.11.2019 klo 14.00 – 15.30

Paikka

Anjalankosken Teatteri, Myllykoski, Kouvola

Läsnä

35 jäsentä (liite 1)

ESITYSLISTA
1.

Kokouksen avaus
Ennen kokouksen alkua laskettiin Myllykosken Karjala-Seuran
kanssa yhdessä talvisodan syttymisen 80-vuotis muistopäivän
johdosta seppele Myllykosken kirkkopuistossa olevalle Karjalaan
jääneiden muistopaadelle.
Jääski-seuran puheenjohtaja Kirsi Juura avasi kokouksen, kiitti
seppeleen laskuun osallistuneita ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi
kokoukseen.

2.

Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilmari Henttonen ja sihteeriksi
Leena Vänskä. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin
Kari Räntilä ja Arja Jantunen.

3.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu oli esitetty sääntöjen mukaisesti jäsenistölle sähköpostitse,
kirjeitse ja lehti-ilmoituksin Uutisvuoksi, Keskilaakso ja Kouvolan
Sanomat -lehdissä sekä Jääski-seura ry:n kotisivuilla.
Todettiin, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja
päätösvaltainen.

4.

Kokouksen työjärjestys
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.

5.

Toimintasuunnitelma 2020
Seuran puheenjohtaja esitteli hallituksen laatiman ehdotuksen
vuoden 2020 toimintasuunnitelmaksi (liite 2).
Ensi vuoden teemoina ovat Karjalan Liiton 80-vuotisjuhlavuosi ja
talvisodan päättymisen muistovuosi.
Liiton ensi vuoden teemana on edelleen sukupolvien ketju, joten
pyrimme ottamaan myös ensi vuonna nuoret huomioon ja
tarjoamaan heille maksuttoman bussimatkan Jääsken-matkoille sekä
osallistumisen Jääski-juhliin.
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Muita ensi vuodelle suunniteltuja teematapahtumia ovat muistopuun
istutus yhteistyössä paikallisen koulun kanssa, rotinaperinteen
tunnetuksi tekeminen, karjalaisen kirjallisuuden esille tuominen
paikallisissa kirjastoissa sekä Karjala-aiheinen seminaari.
Talvisodan päättymisen muistovuosi huomioidaan tarjoamalla
Lapsen silmin -näytelmää esitettäväksi 13.3.2020 tienoilla
kaupungille, kouluille tai yhdistyksille. Järjestetään myös kynttilöiden
vienti Suomen puolella sijaitseville Karjalaan jääneiden
muistomerkeille talvisodan päättymispäivänä, Kaatuneiden
muistopäivänä ja Pyhäinpäivänä.
Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 hyväksyttiin.
6.

Tulo ja menoarvio 2020
Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen vuoden 2020 tulo- ja
menoarvioksi. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2020 hyväksyttiin.

7.

Jäsenmaksujen ja liittymismaksun suuruus 2020
Hallitus esitti, että seuran jäsenmaksu pidetään ennallaan (18 €)
eikä liittymismaksua edelleenkään peritä. Ainaisjäsenien toivotaan
maksavan tukimaksua.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8.

Hallituksen puheenjohtajan valinta
Jääski-seura ry:n sääntöjen mukaan hallituksen puheenjohtaja
valitaan aina kalenterivuodeksi kerrallaan. Kirsi Juura valittiin
jatkamaan edelleen puheenjohtajana.

9.

Hallituksen jäsenten valinta
Yhdistyksen hallituksen erovuoroisia jäseniä olivat Minna Raskinen,
Juha Penna, Riitta Mustonen ja Leena Vänskä. Minna Raskinen ei
ole käytettävissä ensi kaudelle. Uudeksi jäseneksi valittiin
lappeenrantalainen Johanna Ikävalko vuosiksi 2020-2021.
Imatralainen Juha Penna ja Riitta Mustonen sekä kouvolalainen
Leena Vänskä valittiin jatkamaan hallituksessa 2020-2021.

10. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta
Toiminnantarkastajina 2019 ovat toimineet Lauri Puhakka ja Aila
Lonka Kouvolasta. Heidät valittiin jatkamaan tehtävässään vuonna
2020. Varatoiminnantarkastajiksi 2020 valittiin Tarja Sajomaa ja
Pekka Kärkäs.
11. Muut asiat
Karjalan Liiton jäsenmaksu-uudistus
Puheenjohtaja kertoi, että Karjalan Liitto on uudistamassa
jäsenmaksujen perintää. Vuonna 2021 Liitto tulee laskuttamaan
jäsenmaksut suoraan kaikilta jäseniltä, kun nyt laskutuksen hoitaa
pitäjäseura, sukuseura tai Karjala-seura.
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Imatrankosken kirkon tilanne
Puheenjohtaja Kirsi Juura ja Imatran kirkkovaltuuston jäsen Jari
Laukkanen kertoivat, että Imatrankosken kirkon lakkauttamisehdotus
on esitelty Imatran seurakunnan kiinteistöstrategiassa 2018. Siinä
ehdotetaan kirkon lakkauttamista valtuustokauden puolivälissä eli
vuoden 2020 lopussa.
Keskustelun jälkeen päätettiin perustaa kirkon säilyttämisen puolesta
toimiva työryhmä, johon alustavasti pyydettiin mukaan eteläkarjalaiset Jari Laukkanen, Pekka Kärkäs, Johanna Ikävalko ja Merja
Jantunen. Lisäksi kysytään työryhmään mukaan imatralaista Jukka
Evälahtea.
Ensimmäisinä toimenpiteinä työryhmän tulee selvittää kirkon
todellinen korjaustarve ja -kustannukset kiireellisyysjärjestyksessä ja
aloittaa selvitys katon korjaamisen osalta. Puheenjohtaja tiedustelee
arvioitsijaksi Jääski-juurisen Rakennusliike Evälahden omistaja
Jukka Evälahtea.
Ehdotettiin tukikonsertin järjestämistä kirkon hyväksi. Työryhmä
alkaa selvittää tukimuotojen järjestämistä.
12. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.33.

Vakuudeksi

Ilmari Henttonen
puheenjohtaja

Leena Vänskä
sihteeri

TARKISTUS
Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua
vastaavaksi.
_____/_____2019

_____/_____2019

_____________________
Kari Räntilä

______________________
Arja Jantunen

