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TOIMINTASUUNNITELMA 2018
PERUSTIEDOT
Rekisteröity yhdistys, joka kuuluu Karjalan Liittoon.
Jäsenistö: 1.11.2017: noin 700 jäsentä
Säännöt: PRH 9.10.2014
STRATEGIA JA TAVOITTEET
Seuran toimintaa ohjaavat Jääski-seuran säännöt ja toiminnallinen tarkoitus ”Yhdistyksen tarkoituksena on toimia entisten
jääskeläisten, heidän jälkeläistensä ja muiden jääskeläisyydestä kiinnostuneiden yhdyssiteenä sekä ylläpitää, vaalia ja
tallentaa jääskeläistä perinnettä ja Ylä-Vuoksen murretta”.
Seuran hallitus pyrkii erilaisin, monipuolisin toimenpitein tukemaan toiminnallista tarkoitusta ja huomioimaan kaikessa
toiminnassaan jäsenistön edun. Seuratoiminnassa huomioidaan Karjalan Liiton tavoitteet ja säädökset sekä strategiset
tavoitteet, joista on johdettu jäsenseurojen yhteiset toiminnalliset tavoitteet vuoteen 2018.
TALOUS
Seuran varainhankinnan pääkanavat ovat jäsentulot, seuran myyntituotteet, avustukset, mainostulot ja satunnaiset tuotot.
Seura kerää kokonaisjäsenmaksun, joka sisältää sekä seuran jäsenmaksun että Karjalan Liiton jäsenmaksun. Jos jäsen
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun jonkun muun seuran (esim. paikkakunnan Karjala-seura, sukuseura) kautta, niin hän
maksaa Jääski-seuralle ainoastaan seuran vahvistetun jäsenmaksun.
Aktivoidaan jäsenistöä jäsenhankintaan. Keinoina mm. osallistuminen erilaisiin tilaisuuksiin, joissa jaetaan seuran esitteitä.
Hyödynnetään sosiaalisen median tarjoamia viestintämahdollisuuksia.
Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.
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TAPAHTUMAT
Kevätkokous pidetään sääntöjen määräämällä tavalla helmi-kesäkuussa. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät
asiat. Syyskokous pidetään sääntöjen määräämällä tavalla elo-marraskuussa. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät
asiat.
Karjalan Liiton suositusten mukaisesti pyritään osallistumaan järjestäjinä Kaatuneiden muistopäivään toukokuussa 2018.
Käynnistetään yhteistyö eri paikkakunnilla Karjala-Seuran, veteraanijärjestöjen ja kaupungin tahojen kanssa asian
toteutuksesta.
Pyritään järjestämään Kouvolassa pidettävien Karjalaisten kesäjuhlien 2018 yhteyteen oma jääskeläisten tilaisuus, jossa
julkistetaan tekeillä oleva Kärkkäälän kyläkirja. Kootaan mahdollisesti myös jääskeläisten oma näyttely, joka koostuu
Imatralla olevista Jääski-kuvista. Jaana Vuorio-Palmumaa tutkii näyttelyn toteuttamismahdollisuuksia. Osallistutaan
Kouvolan pääkirjastoon pystytettävän jääskeläissukuisen Raakel Kuukan näyttely- ja avajaisjärjestelyihin.
Imatran kaupungin perustamisesta tulee 2018 kulumaan 80 vuotta. Alustavasti on kaupunginjohtaja Rami Hasun kanssa
käyty keskusteluja Jääski-seuran osallistumisesta jollakin tavalla juhlavuoteen. Varaudutaan viettämään syyskokous
laajennettuna tapahtumana Imatralla. Tapahtumavalmisteluihin pyydetään apuvoimia jäsenistöltä.
Kärkkäälän kyläkirjahankkeeseen haetaan apurahoja painatus- ja työkulujen peittämiseksi. Avataan ennakkotilauslistat
verkkoon vuoden alussa.
Järjestetään Tynkä-Jääsken matka kysynnän mukaan. Reittivalinnassa huomioidaan jäsenistöltä tullut ehdotus laajentaa
kierrosta myös Kuurmanpohjan puolelle.

Jääski-seura
Y-tunnus: 1577236-1.
Sähköposti: evakko.jaaski@gmail.com; www.jaaski.fi
puh. +358 40 591 3339.

Koulupiirien ym. alueosastojen tapahtumat huomioidaan sekä tiedotuksessa että käytännön toimenpiteinä.
Tilaisuuksien tavoitteena on jäsenhankinta, seuratuotteiden myynti ja yleinen tiedotus karjalaisuudesta ja jääskeläisyydestä.
Etsitään sopivia valtakunnallisia tapahtumia, joissa seura voi olla mukana. esim. ruokaan ja/tai urheiluun liittyviä
tapahtumia sekä teatteri- ja kulttuurimatkoja.
Pyritään kehittämään yhteistyötä paikkakuntien kulttuuri-, vanhus- ja opetustoimen kanssa. Toimintamuotoina esim.
tapahtumat vanhusten palvelutaloissa, esitelmät ja tietoiskut kouluissa, Imatran museoyhteistyö, paikkakuntien karjalaisten
pikkujoulut jne.
Yhteistyötä piirien ja paikallisten Karjala-seurojen kanssa kehitetään. Osallistutaan Karjalan Liiton tapahtumiin ja
koulutuksiin.
Pyritään kehittämään yhteistyötä sukuseurojen kanssa. Toimintamuotoina esim. seurojen vuosikokousten yhteydessä
mahdollisuus järjestää sukutapaamisia ja tuoda esille sukutuotteita. Seura pyrkii osallistumaan sukutapahtumiin.
Kannustetaan sukututkijoiden osallistumista liiton, seuran ja sukuseurojen tilaisuuksiin.
Hyödynnetään Imatran taidemuseon Jääsken valokuva-arkistoa näkyvällä tavalla seuratuotteiden muodossa.
Järjestään talkoomatka Jääsken hautausmaille keväällä.
Pyritään järjestämään matkoja Jääskeen. Pyritään järjestämään jäsenten toivomuksesta ja hyvän palautteen jälkeen keväänkesän aikana kaksi Kyösti Toivosen tai muun alueisiin perehtyneen oppaan opastamaa matkaa Jääskeen, joissa kierretään
mahdollisesti Viipurin, Enson ja Jääsken kirkonkylän lisäksi muutama lähellä oleva kylä.
Jatketaan yhteistyötä Imatran seurakunnan kanssa. Osallistutaan jääskeläisten kirkkopyhän järjestelyihin.
Tutkitaan mahdollisuudet järjestää jäsenistöltä tulleet ehdotukset: jonkun tilaisuuden yhteyteen näyttely jääskeläisistä
esineistä, lukiolaisille reipas musiikkitilaisuus, esim. ”Karjalaisten laulu riemulla” ja kulttuuri-keskustelutilaisuus aiheina
musiikki, urheilu, teatteri ym.
TIEDOTUS
Seuran tärkein tiedotuskanava ovat internetin kotisivut www.jaaski.fi. Uudistuksista, muutoksista ja toiminnasta tiedotetaan
seuran nettisivuilla. Uusitaan www.jaaski.fi -sivut Karjalan Liiton uusien verkkosivupohjien alle. Kannustetaan jäseniä
sivujen aktiiviseen seurantaan ja sivujen jakamiseen sosiaalisessa mediassa.
Jäsenposti lähetetään vähintään kahdesti vuodessa jäsenmaksun maksaneille jäsenille.
Tieto karjalaisen kulttuurin ominaispiirteistä, tavoista ja perinteistä on lisääntynyt voimakkaasti sosiaalisen median kautta.
Seuran on huomioitava kehitys ja sen tarjoamat mahdollisuudet todella vakavasti.
Itsenäisenä toimiva Facebook-ryhmä Juuret Jääskessä on kasvanut merkittäväksi viestintäkanavaksi. Sivuston kautta
välitetään paljon perinnetietoa ja kuvia Jääskestä, sen historiasta, kulttuurista, toiminnasta sekä tietoa pitäjän asukkaista.
Monet ovat löytäneet sukulaisia ja entisiä ystäviä ja koulutovereita ryhmän kautta. Seura pyrkii edistämään ryhmän
toimintaa mm. tarjoamalla jäsenille mahdollisuuden kokoontua yhteen. Pyritään opastamaan ja tukemaan seuran jäseniä
tietoteknisten taitojen kanssa, jotta ryhmään saadaan vanhempaa väkeä vastaamaan menneitä asioita koskeviin
kysymyksiin.
Osallistutaan aktiivisesti myös muiden karjalaissivustojen keskusteluun.
Tiedon levittäminen kirjojen kautta on ollut tähän asti merkittävin keino edistää ja tallentaa jääskeläistä perimätietoa. Nyt
rinnalle astuu vahvasti tiedon siirtäminen digitaaliseen muotoon.
Jääskeläinen-lehtien skannatut digilehdet avataan verkon julkaisupalvelussa.
Kerätään aktiivisesti jäsenien sähköpostiosoitteita ja pyritään lisäämään tiedotusta sähköpostitteluun. Karjalan Liiton ja
KPYL:in syksyllä käyttöön otetut Uutiskirjeet jaetaan sähköpostiosoitteisiin, joten tämänkin takia on tärkeää saada
jäsenistön meiliosoitteet.
Tehdään aktiivisesti mediayhteistyötä sekä paikallislehtien että valtakunnan julkaisujen kanssa. Tiedotetaan omista
tapahtumista ja kutsutaan median edustajia tapahtumiin.
Tiedotetaan seuran jäsenistöä Karjalan Liiton tapahtumista ja koulutuksista nettisivuilla ja Jäsenposteissa.
Linkitetään sukuseurojen sivut seuran sivuille.’
Huomioidaan toukokuussa 2018 voimaanastuva tietosuoja-asetus, joka koskee henkilörekisteriä ylläpitäviä järjestöjä,
yrityksiä ja yhdistyksiä. Jääski-seura on henkilörekisterin ylläpitäjä. Varmistetaan, että sen alaisuudessa toimivat
alueyhdistykset ovat tietoisia tietosuoja-asetuksen velvoitteista.

MUUT AKTIVITEETIT

Hautausmaiden hoitoa jatketaan yhteistyökumppanin kanssa Jääsken ja Enson hautausmailla. Tutkitaan mahdollisuutta ,
että Enson sankarihautausmaan ristiin saataisiin kiinnitetyksi siellä lepäävien nimilista.
Jääski-säätiöltä saaduilla varoilla valmistutetaan Jääsken vaakunaa kuvaava tekstiiliteos, jota voidaan käyttää juhlien ja
tilaisuuksien puhujapöntön edessä.

