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JÄÄSKI-SEURA RY:N SYYSKOKOUS

Aika

10.12.2020 klo 17.00 – 19.11

Paikka

Etäkokous Teams-yhteydellä, Ässätorni Kouvola

Läsnä

28 jäsentä (liite 1)

ESITYSLISTA
1.

Kokouksen avaus
Jääski-seuran puheenjohtaja Kirsi Juura avasi kokouksen, joka
koronaepidemian leviämisen rajoittamiseksi säädetyn väliaikaisen lain
turvin sekä jäsenten terveysturvallisuuden takaamiseksi pidettiin
poikkeuksellisesti etäkokouksena Teams-yhteydellä. Pj. toivotti läsnäolijat
tervetulleeksi poikkeukselliseen kokoukseen.

2.

Kokouksen järjestäytyminen
Todettiin läsnäolijat; paikalla kokoustilassa olivat pj Kirsi Juura ja sihteeri
Leena Vänskä. Verkkoyhteydellä olevat jokainen vuorollaan vahvisti
olevansa paikalla sihteerin luetellessa ennakkoonilmoittautuneiden nimet.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin seuran puheenjohtaja Kirsi Juura ja
sihteeriksi Leena Vänskä. Kohdassa 8 puheenjohtajana toimi Johanna
Ikävalko. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sisko
Hyppänen ja Heljä Parkko.

3.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu oli esitetty sääntöjen mukaisesti sähköpostitse 25.11., kirjeitse
27.11. ja Jääski-seura ry:n kotisivuilla.
Laki väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista Covid-19 epidemian
leviämisen rajoittamiseksi 3.10.2020 sallii pitää kokoukset etäyhteydellä,
mikäli yhdistyksen hallitus niin päättää. Jääski-seuran hallitus oli päättänyt
kokouksessaan 10.11. pitää syyskokouksen etäkokouksena Teamsyhteydellä, ja mahdollisuus on ollut osallistua myös fyysisesti
kokouskutsussa mainitussa osoitteessa Ässätorni, Kouvola. Samoin
väliaikaisen lain turvin jäsenellä on mahdollisuus sallia ns. digiavustajan
läsnäolo. Todettiin, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja
päätösvaltainen.

4.

Kokouksen työjärjestys
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.

5.

Toimintasuunnitelma 2021
Seuran puheenjohtaja esitteli hallituksen laatiman ehdotuksen vuoden
2021 toimintasuunnitelmaksi (liite 2).
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Toimintasuunnitelmasta keskusteltiin vilkkaasti ja seuraavanlaisia
kommentteja esitettiin etenkin toiminnan kehittämiseksi digiaikaan
sopivaksi.
• Vantaan seudun sukututkijat ry:n Kuulutko sukuuni -tapahtumaan
osallistumista 2021 kannatettiin.
• Karjalaisen ruokakulttuurin siirtoa esimerkiksi piirakka- ja
ruokakursseja järjestämällä kannatettiin, lisäksi verkkoluennot
aiheesta olisivat paikallaan.
• Karjalaista kulttuuriperintöä kouluille vietäessä tarvitaan
sisällöntuotantopaketti Karjalan Liitosta.
• Tietoa Jääskestä toivotaan jaettavaksi myös Youtubessa ja
Instagramissa, jotka ovat nuorison suosimia kanavia.
Kansanmusiikkia kannattaa tarjota nuorisolle, myös koululaiset
kuuntelevat sitä mielellään.
• Jääski-aiheisista kirjoista voisi tehdä äänikirjoja tai podcasteja.
Tarja Sajomaa kertoi, että pääkaupunkiseudun jääskeläiset kokoontuvat
Karjala-talon Sortavala-salissa kahvitilaisuuteen 20.3.2021, jos korona
hellittää.
Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 hyväksyttiin.
6.

Tulo ja menoarvio 2021
Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen vuoden 2021 tulo- ja
menoarvioksi (liite 3). Tulo- ja menoarvio vuodelle 2021 hyväksyttiin.

7.

Jäsenmaksujen ja liittymismaksun suuruus 2021
Hallitus esitti, että seuran jäsenmaksu pidetään ennallaan (18 €) eikä
liittymismaksua edelleenkään peritä. Alle 18-vuotiaat on vapautettu
jäsenmaksusta. Ainaisjäsenien toivotaan maksavan tukimaksua.
Puheenjohtaja kertoi, että vuonna 2021 Karjalan Liitto tulee laskuttamaan
jäsenmaksut suoraan kaikilta jäseniltä.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8.

Hallituksen puheenjohtajan valinta
Kohdan 8 puheenjohtajana toimi varapj Johanna Ikävalko. Jääski-seura
ry:n sääntöjen mukaan hallituksen puheenjohtaja valitaan aina
kalenterivuodeksi kerrallaan. Kirsi Juura valittiin jatkamaan edelleen
puheenjohtajana v. 2021.

9.

Hallituksen jäsenten valinta
Yhdistyksen hallituksen erovuoroiset jäsenet Erja Kaartinen, Jari
Laukkanen, Tapio Suojapelto ja Johanna Vuorio-Palmumaa valittiin
jatkamaan hallituksessa vv. 2021-2022.

10. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta
Vuoden 2021 toiminnantarkastajiksi valittiin Heljä Parkko ja Minna
Raskinen. Tarja Sajomaa valittiin varatoiminnantarkastajaksi.
11. Muut asiat
Imatrankosken kirkon tilanne
Imatran seurakuntavaltuuston pj. Pekka Kärkäs kertoi Imatran
seurakunnan tilanteesta kolmen kirkon osalta. Imatrankosken kirkossa on
havaittu kosteusvaurioita ja kirkko on asetettu toistaiseksi käyttökieltoon.
Imatran seurakunta hakee Alvar Aallon suunnitteleman Kolmen ristin
kirkon korjaamiseen rahoitusta kirkkohallitukselta ja EU:lta. Seurakunnassa
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tehdään piispantarkastus tammikuun puolivälissä. Luottamushenkilöille on
yritetty Jääski-seuran kanssa järjestää Imatrankosken kirkkoa laajasti
käsittelevä tilaisuus, mikä on toistaiseksi estynyt Museoviraston
henkilökunnan osallistumisesteen takia. Jääski-seuran kirkkoon
suunnittelema tukikonsertti huhtikuussa jouduttiin perumaan
koronarajoitusten takia.
Tilanteesta käytiin vilkasta keskustelua ja etsittiin ratkaisuja, miten kirkon
säilymiseen kirkkokäytössä voitaisiin vaikuttaa.
Esitettiin seuraavia jatkotoimenpiteitä:
1. Imatralaiset seurakuntavaltuutetut Pekka Kärkäs ja Jari Laukkanen
ottaisivat seurakuntavaltuustossa ja -neuvostossa sekä seurakunnan
viranhaltijoiden kanssa esille kirkon korjauksista tarkan
kustannusarvion teon ja toisivat esille Museoviraston lausunnosta
kirkon säilyttämistä puoltavia näkökohtia ts. kirkon kulttuurihistoriallista
merkitystä. Pyydettiin nostamaan esille myös lausunnossa olleet
juridiset perustelut.
Jos em. rahoitus Kolmen ristin kirkolle myönnetään, jääkö seurakunnan
omia varoja käyttöön Imatrankosken kirkon korjaamiseen.
2. Puheenjohtaja ottaa yhteyttä piispa Seppo Häkkiseen ja hänelle
lähetetään netissä avoinna oleva Pro Imatrankosken kirkko -adressi.
Siihen voi lisätä nimiä vuoden loppuun saakka.
3. Jos kirkko tullaan sulkemaan, esitetään vaihtoehdoksi sen Jääsken
seurakunnasta peräisin olevan irtaimiston siirtämistä Kouvolan Korian
kirkkoon, jonka rakentamiseen on myös aikanaan käytetty Jääsken
seurakunnan varoja ja jossa on jo ennestään Jääsken kirkosta
pelastettuja sakraalisia esineitä.
12. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen
klo 19.11.

Vakuudeksi

Kirsi Juura
puheenjohtaja

Leena Vänskä
sihteeri

TARKISTUS
Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua
vastaavaksi.

/

Heljä Parkko

/

Sisko Hyppänen

