
Johannes-Seuran toimintasuunnitelmaa vuodelle 2023 
Sääntöjensä mukaan Johannes-Seuran tarkoituksena on
• olla johannekselaista sukujuurta olevien sekä Karjalan ja karjalaisuuden ystävien keskinäisenä yhdyssiteenä, 
• koota ja tallentaa johannekselaista kotiseutuperinnettä, historiaa ja kulttuuriarvoja, 
• pyrkiä varmistamaan johannekselaisuuden säilyminen ja vahvistuminen tulevienkin sukupolvien keskuudessa. 

Jäsenistö 
• Johannes-Seura ylläpitää jäsenrekisteriä yhteistyössä Karjalan Liiton kanssa. 
• Toiminnan jatkuvuuteen kiinnitetään erityistä huomiota kehittämällä ja tukemalla mahdollisuuksien mukaan erilaisten  
 Johannes-ryhmien yhteistoimintaa. Pyritään saamaan eri johannesryhmien aktiivihenkilöt seuran jäseneksi. 

Juhlat ja jäsentapahtumat 
• Johannesjuhlat järjestetään yksipäiväisenä. Juhlien yhteydessä pidetään seuran sääntömääräinen syyskokous.  
 Kevätkokous on huhtikuussa. Erilaisia jäsentapahtumia ja toimistotapaamisia järjestetään vuoden varrella. 
•  Toimikunnat laativat omat suunnitelmansa vastuullaan olevista tapahtumista, jotka käsitellään johtokunnan tammikuun  
 kokouksessa. Johtokunta laatii seuran ja toimikuntien toimintasuunnitelmien pohjalta vuosikalenterin, joka julkaistaan  
 Johannekselaisessa. 
• Tapahtumista tiedotetaan pitäjälehdessä ja seuran kotisivuilla, joiden ajantasaisuuteen panostetaan aikaisempaa enemmän. 
• Seuran toimikuntatyöskentelyä pyritään vahvistamaan rekrytoimalla niihin uusia jäseniä nykyisten jäsenien lisäksi. 
• Toteutetaan Johanneskohvit maalis-, touko-, syys- ja marraskuussa yhtenä lauantaina. Samalla toimikunnat esittäytyvät  
 vuorollaan ja jäsenillä on mahdollisuus tavata toisiaan. 

Kotiseututyö 
• Seura jatkaa menetettyyn ja nykyiseen kotiseutuun liittyvän muisti- ja arkistotiedon keruuta. Jatketaan kotiseutuiltojen  
 toteuttamista ja samalla kotiseututuntemuksen siirtämistä nuoremmille ikäpolville. Kotiseutuilloissa pyritään pitämään  
 valokuvaesittelyjen lisäksi Johanneksen kyläesittelyt. 
• Sukuseurojen, koulupiirien ja kylätoimikuntien työtä tuetaan tiedotuksen, kokoontumistilojen ja mahdollisten  
 yhteistilaisuuksien muodossa. Kotiseututyössä huomioidaan erityisesti myös sotiemme veteraanien jättämä perintö. 
• Yritetään ratkaista uudet toimintatavat, joilla huolehditaan Johanneksen kirkonmäen ja hautausmaan muistomerkkien  
 ympäristöstä ja kunnosta. Tilanteen salliessa pyritään viemään eteenpäin Johanneksen sankarihautausmaa-alueen kunnostusta  
 yhdessä Sotavainajien Muistonvaalimisyhdistyksen kanssa. 
• Aloitetaan selvitystyö muistolaatan toteuttamiseksi seuran perustamispaikkakunnalle. 

Matkat 
• Perinteinen talviristeily on saavuttanut suuren suosion, joten risteily järjestetään vuoden alkupuolella. 
• Varaudutaan kotiseutumatkojen pysähdyksissä pysymiseen vuoden 2023 ajan. 
• Järjestetään mahdollisuuksien mukaan kaksi kotimaan matkaa. Matkojen käytännön järjestelyissä turvaudutaan matka-   
 toimistojen apuun seuran johtokunnan erikseen päättämillä tavoilla. Seuran, kylä- ja koulupiirien sekä sukuseurojen yhteistyötä  
 matkojen järjestämisessä nivotaan yhteen tavoitteena matkojen toteutuminen jatkossakin. 

Tiedotus-ja julkaisutyö 
• Pitäjälehti Johannekselainen on Johannes-Seuran keskeisin tiedotus- ja julkaisufoorumi. Kirjoittajiksi aktivoidaan jäseniä ja  
 karjalaisuudesta kiinnostuneita. 
• Seuran kotisivujen käyttöä ja Facebook-sivuja painotetaan ja parannetaan tiedotuskanavina. 
• Jäi vain nimi sankarin -kirjaa markkinoidaan ja myydään jäsenistölle. 
• Muita julkaisuhankkeita toteutetaan tai niihin osallistutaan tapauskohtaisesti johtokunnan päätöksellä.

Toimisto 
• Seuran toimisto sijaitsee Kaarinassa, Piikkiön keskustassa, osoitteessa Myllytie 1, 21500 Piikkiö. Toimisto pidetään avoinna siten,  
 että asiakkaiden on mahdollista hoitaa asioitaan myös henkilökohtaisesti. Toimisto tarjoaa kokoustiloja myös erilaisten  
 johannesryhmien käyttöön. Aukioloajoista tiedotetaan pitäjälehdessä ja seuran kotisivuilla. 

Yhteistyö
• Seura toimii yhteistyössä muiden karjalaisten pitäjäseurojen ja yhteisöjen kanssa. Seura kuuluu Karjalaisten Pitäjäyhdistysten  
 Liiton kautta Karjalan Liittoon. 
• Seura jatkaa alueellista kuntayhteistyötä sekä yhteydenpitoa Sovetskin aluehallinnon kanssa. 
• Seura jatkaa keskusteluita Venäjän ortodoksikirkon, Inkerin kirkon Viipurin Pyhän Pietarin ja Paavalin seurakunnan ja  
 Johanneksen seurakunnan kanssa ja samalla valvotaan jäsenistön etuja, koska ortodoksikirkon rakentaminen on käynnistynyt  
 Johanneksen kirkon muistomerkkialueelle. 
• Aloitetaan yhteydenpito Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry:n kanssa. 
• Yhteydenpitoa ns. johanneskuntien (Kaarina, Lieto, Paimio) kanssa jatketaan ja mietitään uusia toiminnanmuotoja.


