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TOIMINTAKERTOMUS 2018
PERUSTIEDOT
Jääski-seura ry on rekisteröity yhdistys, joka kuuluu Karjalan Liittoon.
TOIMINTA
Seura tarjosi jäsenille maksuttoman talkoomatkan Jääskeen 21.4., jonka aikana siivottiin kirkkomaata.
Matkalle osallistui 19 henkilöä.
Valtakunnalliset Karjalaiset kesäjuhlat vietettiin Kouvolassa 15.-17.6. Seuran jäsenet Jaana VuorioPalmumaa ja Minna Raskinen työskentelivät kesäjuhlien ohjelmatoimikunnassa, Kirsi Juura, Katri Pelli ja
Silja Parkko toimivat viestintäryhmässä ja Leena Vänskä talkootoimikunnassa. Raskinen toimi juhlien
avajaisten sekä pääjuhlan lavamanagerina, Vuorio-Palmumaa klubi-illan ohjelman suunnittelussa ja
esiintyjänä. Juura toimi 16.6. pidetyn Viipurin lääni -seminaarin suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Seminaarin juonsi Jääski-juurinen Anne Perätalo. Yhtenä luennoitsijana oli seuran entinen puheenjohtaja
Kyösti Toivonen.
Pääkirjastoon koottiin yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa jääskeläissukuisen Raakel Kuukan näyttely
Kotiseutumatka. Avajaiset pidettiin 11.6. Pääpuhujana oli Kouvolan kaupungin aikuisväestön lautakunnan
puheenjohtaja Sinikka Rouvari. Näyttely koostui Kuukan matkakuvista Lottolasta, esineistöstä ja
videoteoksista. Jääski-seuran jäsenet tutustuivat näyttelyyn 16.6.. Jääski-seuran tilaisuuden yhteydessä
kuvataiteilija Kuukan opastuksella. Näyttely oli avoinna 12.6. – 29.6.
Jääski-seura avusti Sari Kärkästä Kärkkäälän-Patjaalan-Riikolan-Rikkolan kyläkirjan aineiston kokoamisessa
usean vuoden ajan. Hallituksen jäsenet toimivat kirjan oikolukijoina ja seura vastasi kirjan taitosta, joka
ostettiin graafikko Tea Itkoselta Arteasta. Seura vastasi myös kirjan painatuksesta, jakelusta ja
rahoituksesta. Kirjaan saatiin kymmeniä tekstejä ja satoja kuvia eri aihealueilta jääskeläisten sukujen
kirjoittajilta. Kirjasta otettiin 150 kpl painos. Kovakantinen, 312-sivuinen kirja julkaistiin Karjalaisten
kesäjuhlien yhteydessä Kouvolassa pidetyssä tilaisuudessa 16.6. Tilaisuudessa kirjan toimittanut Sari Kärkäs
kertoi työskentelyprosessista ja Karjalan Liiton kunniapuheenjohtaja Markku Laukkanen puhui karjalaisen
perinteen tallettamisen merkityksestä ja kiitti Jääski-seuraa ja Sari Kärkästä historiankirjan tuottamisesta.
Kesäjuhlille Kouvolan Lyseon lukion liikuntahalliin koottiin laaja valokuvanäyttely, joka esitteli sodan
jälkeisiä raivaus- ja rakennustöitä Elimäellä. Näyttely toteutettiin Mauno Puhakan avustuksella Elimäen
karjalaisten kuva-arkiston valokuvista. Seuralla oli myynti- ja infopiste karjalaisella pitäjätorilla, jossa oli
esillä Erkki Vehniäisen näyttävä pienoismallikokoelma Jääsken keskeisistä rakennuksista. Seuran kirja- ja
lehtivalikoimiin tutustui runsaasti kesäjuhlavieraita. Seuran edustajia ja jäseniä osallistui avajaisjuhlaan,
pääjuhlaan ja juhlakulkueeseen. Jääsken lippua kantoi juhlakulkueessa Pekka Sihvonen, airueina Tarja
Sajomaa ja Silja Parkko, kylttiä kantoi Juha Penna. Kouvolan Keskuskirkossa järjestetttyyn Muistojen ilta tapahtumaan tehtiin kuvaesitys Jääsken pitäjästä, jonka esitteli Kari Räntilä.
Imatran kaupungin perustamista juhlittiin elokuussa. Jääski-seuralla oli Imatra-päivässä 19.8. kävelykatu
Koskenpartaalla oma myynti- ja infopiste, jossa kävi runsaasti Jääski-juurisia henkilöitä.
Seura osallistui myös Imatran 70-vuotispääjuhlan suunnitteluun. Itsenäisyyspäivänä 6.12. Imatran
kulttuuritalolla pidetyssä juhlassa esitettiin Minna Raskisen ja Äijäkanteleiden musiikkipitoinen ohjelma.

Kesän aikana seura järjesti kaksi matkaa Jääsken ja Enson alueille. Ensimmäisellä kesäkuun matkalla oli 9
osallistujaa. Elokuun vastaavalla matkalla 32 osallistujaa. Retkien järjestelyistä ja opastuksesta vastasi
hallituksen jäsen Riitta Mustonen. Kyösti Toivonen järjesti kahden päivän matkan Terijoen seudulle,
osallistujia oli 33 henkilöä.
Seura osallistui Karjalan Liiton järjestämään Karjalan matkailutapahtumaan 22.9. sekä Karjalaisten
Pitäjäyhdistysten liiton (KPYL) järjestämille Pitäjämarkkinoille Karjala-talolla Helsingissä 17.11.
Tilaisuuksissa myytiin seuran tuotteita, tehtiin jäsenhankintaa ja Jääsken matkoja tutuksi.
Kalle Pakarinen ilmoitti keväällä, että Imatran kaupunginmuseo on digitoinut 6000 Jääsken kuva-arkiston
vanhaa valokuvaa ja ne siirretään Finna.fi -sivustolle.
Suurta huolta aiheutti loppuvuodesta esille tullut Imatran seurakunnan esitys Imatrankosken kirkon
toiminnan lakkauttamisesta. Imatran seurakuntavaaleissa marraskuussa valituiksi tulivat Jääski-juuriset
Pekka Kärkäs ja Jari Laukkanen.
SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Kouvolassa 16.6. Puheenjohtajana toimi Auli Talvi, sihteerinä
Leena Vänskä. Osallistujia oli noin 70 jäsentä.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Imatralla 25.11. Kokouksen puheenjohtajana toimi Pekka Kärkäs ja
sihteerinä Jaana Vuorio-Palmumaa, osallistujia oli 56 henkilöä.
Syyskokouksessa hyväksyttiin Jääski-seuran toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2019.
Jäsenmaksuksi päätettiin 18 euroa, liittymismaksua ei peritä. Jääski-seura ry:n puheenjohtajaksi valittiin
edelleen Kirsi Juura. Erovuoroisista Jari Laukkanen ja Jaana Vuorio-Palmumaa valittiin hallitukseen
uudelleen kaudeksi 2019-2020. Hallituksen uusiksi jäseneksi valittiin Erja Kaartinen ja Tapio Suojapelto
Imatralta kaudeksi 2019-2020.
Lauri Puhakka ja Aila Lonka valittiin jatkamaan toiminnantarkastajina vuoden 2019.
Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Reijo Miettinen ja Tarja Sajomaa vuodelle 2019.
JÄSENISTÖ
Toimintakauden päättyessä 31.12.2018 seurassa oli 702 jäsentä, joista 248 ainaisjäseniä.
Seuraan liittyi vuoden 2018 aikana 48 uutta jäsentä, poistuneita oli 46 henkilöä.
Seura teki yhteistyötä Karjala-lehden kanssa, jonka mukaisesti uusi jäsen saa liittyessään lehden kuukauden
numerot veloituksetta.
Jäsenetuina tarjottiin mm. maksuton kuljetus Jääskeen huhtikuussa ja Helsingissä sijaitsevan Villa Salmelan
käyttö. Lisäksi jäsenistö saa Karjalan Liiton jäsenedut.
Jääski-seuran entinen puheenjohtaja Auli Talvi kutsuttiin seuran kunniajäseneksi kesäkuussa 2018.
HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT
Hallitus on kokoontunut 4 kertaa; 29.1., 18.5.., 14..9., 13.11.
Puheenjohtaja Kirsi Juura on toiminut Karjalan Liiton varapuheenjohtajana sekä KPYL:n puheenjohtajana.
Toukokuussa voimaan astuneen tietosuoja-asetuksen mukaiset toimenpiteet tehtiin, tietosuojaselosteet
lisättiin seuran verkkosivuille ja hallituksen jäseniä opastettiin toukokuun kokouksessa.
KERHOT JA SUKUSEURAT

Seuran piirissä toimineista kerhoista, sukuseuroista ja erilaisista ryhmistä on 31.12.2018 loppuun mennessä
saatu tietoa seuraavista: Abel Lyyran sukuseura, , Arposten sukuseura, Elimäen jääskeläiset, Korian
jääskeläiset, Henttosen sukuseura, Imatran seudun jääskeläiset, 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.
Pikkujoulutapaamisessa 1.12. seuran jäsen Matti Virtanen Lahdesta kertoi talvisodan syttymispäivästä
Ensossa omien kokemusten kautta, Sirpa Papinniemi esitti runoja.
Imatran seudun jääskeläiset
Imatran seudun jääskeläiset kokoontuivat kirkkopyhään 25.11., Matti Virtanen Lahdesta kertoi talvisodan
syttymispäivästä Ensossa omien kokemusten kautta. Imatran jääskeläiset valitsivat kuva-arkistosta kuvat
Jääsken vuosikalenteriin. Kirkkopyhään osallistui noin 30 henkilöä.
Satakunnan jääskeläiset
Satakunnan jääskeläiset ovat sulautuneet Satakunnan karjalaisseurojen toimintaan.
Järvenkylän koulupiiri lopetti toimintansa ja lahjoitti 11,85 euroa seuralle.
JÄSENPOSTI JA MUU TIEDOTUS
Vuoden 2018 aikana toimitettiin kaksi Jääskeläisen Jäsenpostia; helmikuussa ja syyskuussa.
Seuran verkkosivut uudistettiin loppuvuodesta Karjalan Liiton sivuston yhteyteen. 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 830
henkilöä. Ylläpitäjinä toimivat Vellamo Vehkakoski, Minna Raskinen ja Tarja Sajomaa.
Jääskeläiset ovat aktiivisesti esillä myös muilla sosiaalisen median karjalaissivustoilla.
Jääskeläinen –lehtien verkkoversioina julkaistiin neljä digilehteä kesäkuussa lehden toimittamisen alulle
laittajan, kunniapuheenjohtaja Toivo Lyyran 90-vuotissyntymäpäivän kunniaksi.
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 151 työtuntia. Hallituksen jäsen Jari Laukkanen on
toiminut vastuuhenkilönä. Loppusyksynä tuntemattomat henkilöt kävivät etsimässä metallinpaljastimilla
esineitä Jääsken kirkkomaasta, jonka tuloksena alueelle jäi isoja kuoppia.
TALOUS
Seuran talous perustuu vuosittaiseen tulo- ja menoarvioon.

Tulokertymää kartuttavat pääasiassa jäsenmaksut. Kuluneella kaudella jäsenmaksun (Karjalan liitto+Jääskiseura, pelkkä seura, tukimaksu tai pelkkä liitto) maksoi 475 henkilöä (v. 2017 470 hlöä, v. 2016: 430
henkilöä, v. 2015: 348). Tukimaksun maksoi 66 henkilöä. Maksamattomien jäsenmaksujen keräämiseksi
maksunsa unohtaneille jäsenille lähetettiin kirjeitse kehotus maksaa jäsenmaksu. Pyyntö tuotti hyvän
tuloksen; jäsenmaksuista kertyi yht. 2951 €, sen maksoi 113 henkilöä. Ainaisjäseniin on vedottu
Jäsenposteissa vapaaehtoisen tukimaksun maksamiseksi. Tuottoja saatiin myös seuratuotteiden myynnistä.
Karjalan Liitto maksoi seuralle noin 1600€ kannustuslisää toteutuneiden jäsenhankinta ja viestintätoimintojen mukaan. Avustusta tuli myös kesäjuhlien talkootyöstä.
Kärkkäälän kyläkirjahankkeeseen haettiin ja saatiin jo vuonna 2017 5000 euron apuraha Karjalaiselta
Kulttuurisäätiöltä painatus- ja työkulujen peittämiseksi. Summa käytettiin kokonaisuudessaan 2018.
Seuran tili Helsingin Munkkivuoren konttorissa lopetettiin pankkikonttorin lopettaessa toimintansa ja
uudeksi pankiksi valittiin Kymenlaakson OP, jonka pääkonttori on Kouvolassa. Tilin varat siirrettiin
täysimääräisinä uudelle tilille, vanha tili pidettiin auki marraskuun loppuun asti ja sinne mahdollisesti
kertyvät maksusuoritukset siirretään automaattisesti uudelle tilille 31.5.2019 asti.
Tilinpäätös 31.12.2018 oli -10,99 €.
Taseen arvo oli 29583,42e.

