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TOIMINTAKERTOMUS 2017 

 

PERUSTIEDOT  

Jääski-seura ry on rekisteröity yhdistys, joka kuuluu Karjalan Liittoon. 

 

TOIMINTA 

Huhtikuussa tehtiin entiseen Jääskeen jäsenille maksuton talkoomatka, jonka aikana siivottiin entistä Punamäen 

hautausmaata. 

Karjalan Liiton liittokokousedustajina 22.4. Jääski-seura ry:n edustajina olivat Juha Penna ja Jaana Vuorio-Palmumaa. 

13.5. osallistuttiin Kouvola-päivään Kouvolan torilla esitellen Jääski-seuran toimintaa ja myyntituotteita. 

Toukokuussa pidettiin jääskeläisten tapaaminen Elimäellä kevätkokouksen yhteydessä. Tutustuttiin oppaan johdolla 

Elimäen kirkkoon. Puheenjohtaja Kirsi Juura ja Jääski-säätiön puheenjohtaja Mauno Puhakka laskivat seppeleen 

Karjalaan jääneiden muistomerkille. Moision kartanossa pidetyn kevätkokouksen jälkeen siirryttiin Jääskessä 

syntyneen Eira Vanhanen-Haaviston kotiin, jossa hän esitteli evakkomökkiä. Osallistujia oli 75 henkilöä. 

Imatran kirkon porttikatos tervattiin keväällä. 

Seuran vuotuinen Jääski-päivä pidettiin 12.-13.8. Imatralla. Tapahtumaan osallistui noin 110 jäsentä ja asiasta 

kiinnostunutta. Aamulla laskettiin seppele Karjalan Itkuvirsi-patsaalle. Imatran seurakunnan kanssa yhteistyössä 

avattiin ovet Imatrankosken kirkkoon Jääsken entisiin kirkkoaarteisin tutustumista varten. Pääjuhlan ohjelmassa oli 

kansantansseja ja  musiikkia. Vellamo Vehkakoski haastatteli vanhoista ajoista tietäviä ihmisiä sekä kuultiin puheet 

Imatran Inkeriltä Katri Lätt-Shahmardanilta ja puheenjohtajalta. Erkki Vehniäisen Jääsken entisten rakennuksien 

mukaan tehty pienoismallinäyttely oli esillä. Juhlan juontajana oli hallituksen jäsen Jaana Vuorio-Palmumaa. 

Päiväohjelman jälkeen tehtiin kahdella bussilla matka Jääsken Suomen puolelle jääneisiin kyliin ja vierailu Urpo 

Ikävalkon elämysnavettaan. 

Seuraavana päivänä tehtiin opastettu matka entiseen Ensoon ja Jääskeen. Oppaana oli Riitta Mustonen, matkalle 

osallistui 49 hlöä. 

Karjalan Liiton toiminnansuunnitteluseminaariin 30.9. osallistuivat Kirsi Juura, Leena Vänskä ja Jaana Vuorio-

Palmumaa. 

Seura esittäytyi Kouvolassa 10.10. Seniorien Suhinat -tapahtumassa esitellen Karjalaisia kesäjuhlia, osallistujina 

Leena Vänskä, Jaana Vuorio-Palmumaa ja Minna Raskinen. 

Imatralla pidettiin jääskeläisten kirkkopyhä 19.11. Jumalanpalveluksen kolehti luovutettiin Imatran seurakunnalle 

käytettäväksi Imatrankosken kirkon hyväksi. 

Seura osallistui Karjalaisten Pitäjäyhdistysten liiton (KPYL) järjestämille Pitäjämarkkinoille Karjala-talolla 

Helsingissä 20.11. Tilaisuudessa myytiin seuran tuotteita, tehtiin jäsenhankintaa ja Jääskeä tutuksi. Samassa 

yhteydessä pidettiin syyskokous. 

Itsenäisyyspäivänä käytiin laskemassa kynttilät ja hautaseppeleet Enson ja Jääsken sankarihaudoille Pekka Sihvosen, 

Kaija Linnahalmeen ja Arja Jantusen toimesta. 

Seura järjesti vuoden aikana kaksi matkaa Jääskeen ja Viipuriin yhteistyössä Kyösti Toivosen kanssa. Matkoilla 

käytiin mm. Ensossa, Järvenkylässä, Rouhialassa sekä Jääsken kirkkomailla. Molemmat matkat olivat 

loppuunmyytyjä. 

Kärkkäälän kyläkirjan aineistojen hankintaa jatkettiin ja kannustettiin siihen myös jäsenistöä. 

Seuran puheenjohtaja Kirsi Juura ja seuran jäsen Kaija Linnahalme kävivät tapaamassa Imatran uutta 

kaupunginjohtajaa Rami Hasua. Puheenjohtaja osallistui keväällä eläkkeelle jääneen, pitkäaikaisen kaupunginjohtaja 

Pertti Lintusen läksiäisjuhlaan.  



 

 

Seuran perustajajäsen Vuokko Jarva kuoli keväällä.  

Seuran perustajajäsen Elvi Arminen kuoli syksyllä. Jääski-seura kunnioitti molempien Jääski-seuran ja 

jääskeläisyyden säilyttämisen ja edistämisen eteen uraauurtavaa työtä tehneen perustajajäsenen muistoa. 

Jääski-seura järjesti kaksi sääntömääräistä kokousta. 

 

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET  KOKOUKSET 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Elimäellä, Moision kartanossa 20.5.  Puheenjohtajana toimi Vellamo 

Vehkakoski, sihteerinä Leena Vänskä. Osallistujia oli 74 jäsentä.  

Jääski-säätiö lopetti toimintansa kevään 2017 aikana ja sulautui Jääski-seuraan. Jääski-säätiön puheenjohtaja Lauri 

Puhakka luovutti säätiön jäljellä olevan pääoman seuralle, 1470 euroa sekä Karjala-talon ja Ylläsjärven 

Tunturihotellin osakkeita. Seuran hallitus lupasi kohdentaa saadut varat myöhemmin päätettävään,  yksilöityyn 

kohteeseen. 

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Karjala-talolla Helsingissä Pitäjämarkkinoiden yhteydessä 18.11.2017. 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Tarja Sajomaa ja sihteerinä Leena Vänskä. Osallistujia oli 29 henkilöä. 

Jääski-seuran toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2018 hyväksyttiin. Jäsenmaksu päätettiin pitää 17 

eurossa eikä liittymismaksua peritä. Jääski-seura ry:n puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Juura. Erovuoroisista Leena 

Vänskä, Minna Raskinen ja Juha Penna valittiin hallitukseen uudelleen kaudeksi 2018-2019. Uudeksi jäseneksi 

valittiin Riitta Mustonen Imatralta kaudeksi 2018-2019. 

Lauri Puhakka ja Aila Lonka valittiin jatkamaan toiminnantarkastajina vuoden 2018. Varatoiminnantarkastajaksi 

valittiin Reijo Miettinen ja Esa Kärkäs vuodelle 2018.  

 

JÄSENISTÖ 

Toimintakauden päättyessä 31.12.2017 seurassa oli 702 jäsentä, joista 280 ainaisjäseniä. 

Seuraan liittyi vuoden 2017 aikana 62 uutta jäsentä. Maksamattomien jäsenmaksujen takia seurasta poistettiin 9 

henkilöä, poistuneita oli 23 henkilöä.  

Seura teki yhteistyötä Karjala-lehden kanssa, jonka mukaisesti uusi jäsen saa liittyessään lehden kuukauden numerot 

veloituksetta. 

Jäsenetuina tarjottiin mm. maksuton kuljetus Jääskeen huhtikuussa, Helsingissä sijaitsevan Villa Salmelan käyttö sekä 

jäsenetuhintaan osallistuminen Jääski-päiville. Lisäksi jäsenistö saa Karjalan Liiton jäsenedut. 

 

HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 

Hallitus on kokoontunut kolmesti; 21.2., 1.4., 3.10 ja yhden kerran sähköpostikokoukseen 26.6. Lisäksi hallituksen 

jäsenet kokoontuivat kesä-heinäkuussa järjestelemään Jääski-päivää kahtena ryhmänä Imatralla 23.7. ja Kouvolassa 

20.7. 

Seura osallistui Karjalaisiin kesäjuhliin Jyväskylässä 16.-18.6. pitäen esittely- ja myyntipöytää kahden päivän ajan. 

Lisäksi seuran edustajia ja jäseniä osallistui avajaisjuhlaan, pääjuhlaan ja juhlakulkueeseen.  

Puheenjohtaja Kirsi Juura valittiin Karjalan liiton varapuheenjohtajaksi huhtikuussa kaudeksi 2018-2020. sekä 

KPYL:n puheenjohtajaksi vuodeksi 2018. Hän edustaa Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton hallituksessa Keski-

Kannaksen pitäjiä: Muolaa, Heinjoki, Äyräpää, Antrea, Jääski, Vuoksenranta, Vuoksela. 

 

KERHOT JA SUKUSEURAT 

Seuran piirissä toimineista kerhoista, sukuseuroista ja erilaisista ryhmistä on 31.12.2017 loppuun mennessä saatu 

tietoa seuraavista: Abel Lyyran sukuseura, Akkasen suku, Arposten sukuseura, Elimäen ja Korian jääskeläiset, 

Henttosen sukuseura, Imatran seudun jääskeläiset, Järvenkylän koulupiiri, Kuukan sukuseura, Kuurmanrannan 

koulupiiriläiset, Kärkäs-sukuseura, Pennan sukuseura, Piepposen sukuseura, Pääkaupunkiseudun jääskeläiset, 

Raskisen sukuseura ja Satakunnan alueen jääskeläiset.  



 

 

Pääkaupunkiseudun jääskeläiset 

Pääkaupunkiseudun jääskeläiset kokoontuivat pikkujouluihin Karjala-talolle joulukuussa ja kevättapaamiseen 

maaliskuussa. Tilaisuuksiin osallistui noin 30-40 henkilöä/tilaisuus. 

Imatran seudun jääskeläiset 

Imatran seudun jääskeläiset kokoontuivat kirkkopyhään marraskuussa ja valitsivat kuva-arkistosta kuvat Jääsken 

vuosikalenteriin. Kirkkopyhään osallistui noin 50 henkilöä.  

Satakunnan jääskeläiset 

Satakunnan jääskeläiset ovat järjestäneet yhteistyössä Satakunnan karjalaisseurojen piirin kanssa tarinailtoja, 

onnittelu- ja muita ystävätapaamisia, palvelukotivierailuja sekä virpojaiset. Lisäksi tehtiin koululaisvierailuja. 

Satakunnasta osallistuttiin myös Karjaisille kesäjuhlille Jyväskylässä. Liisa Jokela on toiminut Satakunnan piirin 

aluevastaavana. Talvisodan päättymispäivänä 13.3.  ja Kaatuneiden päivänä seuran jäseniä on  osallistunut 

muistokynttilän sytytykseen Karjalan jääneiden muistomerkillä mm. Kiikoisten hautausmaalla.  

Karjalan Tyttäret naiskerho kokoontui 7 kertaa vuoden aikana, kultturi- ja perinneruokapainotteisissa 

tilaisuuksissa.  Porissa on järjestetty karjalaisseurojen yhteislaulutapahtuma, johon osallistui noin 200 henkilöä 

mukana Jääski-seuran jäseniä. Seuran jäseniä oli mukana Evakkojuna-tapahtumassa. 

 

JÄSENPOSTI JA MUU TIEDOTUS 

Vuoden 2017 aikana toimitettiin kolme Jääskeläisen Jäsenpostia; helmikuussa, kesäkuussa ja syyskuussa.  

Seuran tiedotusta on hoidettu sähköisesti verkkosivujen kautta ja sähköpostiviesteillä. Karjalan Liiton uutiskirjeet on 

toimitettu sähköpostin välityksellä osoitteensa antaneille. 

Seuran hallinnosta irrallinen, mutta kiinteässä yhteistyössä toimiva sosiaalisen median Facebook-ryhmä Juuret 

Jääskessä on kasvattanut jäsenmääräänsä erittäin laajasti. Vuoden lopussa jäsenmäärä oli noin 700 henkilöä. 

Ylläpitäjinä toimivat Vellamo Vehkakoski, Minna Raskinen ja Tarja Sajomaa.  

Jääskeläiset ovat aktiivisesti esillä myös muilla sosiaalisen median karjalaissivustoilla. 

Jääskeläinen –lehtien digitointi saatiin lähes valmiiksi. 

Jääski-seura on ollut esillä useissa lehtiartikkeleissa mm. Etelä-Saimaassa, Uutisvuoksessa, Kouvolan Sanomissa ja 

Karjala-lehdessä. 

 

HAUTAUSMAAT 

Imatran kaupunki myönsi 3000 euron avustuksen Jääsken entisten hautausmaiden hoitoa varten. Hautausmaiden 

hoidosta vastasi Lions Club Imatra. Ryhmälle kertyi Jääsken kirkkomaalla, Enson sankarihautausmaalla ja Punamäen 

hautausmaalla useita kymmeniä työtunteja. Hallituksen jäsen Jari Laukkanen on seuran edustajana osallistunut työhön 

ja valvonut sitä. 

 

TALOUS 

Seuran talous perustuu vuosittaiseen tulo- ja menoarvioon. 

Tulokertymää kartuttavat pääasiassa jäsenmaksut. Kuluneella kaudella jäsenmaksun (Karjalan liitto+Jääski-seura, 

pelkkä seura, tukimaksu tai pelkkä liitto) maksoi 470 henkilöä (v. 2016: 430 henkilöä, v. 2015: 348). Tuottoja saatiin 

myös seuratuotteiden myynnistä ja tapahtumista. Tukimaksun maksoi 75 henkilöä. Maksamattomien jäsenmaksujen 

keräämiseksi maksunsa unohtaneille jäsenille lähetettiin kirjeitse kehotus maksaa jäsenmaksu. Pyyntö tuotti hyvän 

tuloksen; jäsenmaksuista kertyi yht. 1190 €. Ainaisjäseniin on vedottu Jäsenposteissa vapaaehtoisen tukimaksun 

maksamiseksi. 

Tilinpäätös 31.12.2017 osoitti  ylijäämää + 7693,73 €   

 


