KARJALAN LIITON UUTISKIRJE
27.1.2015
AVOIN KUTSU
KARJALAISET KANNUSTAMAAN HEIMOPÄÄLLIKKÖ 50 VUODEN VÄLIAIKAPISTEELLE
Tervetuloa puheenjohtajamme Marjon 50-vuotispiirakkakahveille tiistaina 3.2. klo 14-17 välillä Karjalatalon
Yläsaliin, Käpylänkuja 1, Helsinki. Ilmoittautumiset 27.1. mennessä kirsi.sakkinen@karjalanliitto.fi, p. 09
7288 1712 toimisto@karjalanliitto.fi, p. 09 7288 170. Lisätietoja Karjalan Liitosta,
mervi.piipponen@karjalanliitto.fi, p. 09 7288 1714. Tuuha siekii!
KARJALAN LIITON HIIHTOMESTARUUSKISA LAUKAAN LIEVESTUOREELLA 28.2.2015
(HUOM! PÄIVÄMÄÄRÄ)
Hiihtomestaruuskisat hiihdetään lauantaina 28.2.2015 klo 12 alkaen, Tervamäen koulun maastossa,
Liepeentie 47, Lievestuore.
Hiihtotapa perinteinen.
Sarjat ja matkat: N/M 12, N/M 14: 1,7 km, N/M 16: 3,4 km,
NYL, N35, N45, N50: 5 km, N55, N60, N65, N70, N75: 3,4 km,
N80: 1,7 km, MYL, M35, M45, M50: 6,8 km,
M55, M60: 5 km, M65, M70, M75: 3,4 km, M80: 1,7 km.
Sääolojen vuoksi voi kisoihin tulla muutoksia.
Tiedustelut puh. 0400 491 408 Väinö Pitkänen.
Osanottomaksut: alle 16-vuotiaat 10 euroa, muut 15 euroa/hlö.
Ilmoittautumiset 22.2.2015 mennessä: Väinö Pitkänen, puh. 0400-491408 tai sähköpostitse:
hannu@drunkenhorse.org.
Osanottomaksut maksettava ilm. yhteydessä Lievestuoreen Karjalaiset ry/KSOP FI51 5438 6140 0129 54.
Rajoitetusti kilpailupaikalla, jolloin korotetut maksut 15 ja 20 euroa. Osanottajat hiihtävät omalla vastuulla.
Tervetuloa hiihtämään Lievestuoreelle !
Lievestuoreen Karjalaiset ry ja Lievestuoreen Kisa ry
KARJALAISUUDEN JA KALEVALAN PÄIVÄN JUHLA 28.2.2015 HELSINGISSÄ
Valtakunnallista Karjalaisuuden ja Kalevalan päivän juhlaa vietetään Karjalatalossa Helsingissä 28.2.2015.
Tänä vuonna juhlitaan kansalliseepostamme Kalevalaa, sillä Kalevalan ilmestymisestä on kulunut 180
vuotta. Kalevalan ja karjalaisuuden päivän juhlaa vietetään Karjalatalossa Helsingissä lauantaina 28.2.2015
klo 15. Etnomusikologi Karoliina Kantelinen pitää luentokonsertin päivän teemoihin liittyen otsikolla
Kalevalan ja karjalaisuuden monet kasvot! Tilaisuuteen tuo tervehdyksen Karjalan Liiton puheenjohtaja
Marjo Matikainen-Kallström. Uudempaa kalevalamittaista runoa ja runoja karjalan murteella esittää Maire
Härus. Lisäksi Suimu-ryhmän 3-5-vuotiaat kansantanssijat Pääkaupungin Karjalaisista Nuorista esiintyvät
ohjaajinaan Tiina Stockus ja Marja Toivonen. Kalevalan päivän juhlan järjestää Karjalan Liitto yhteistyössä
OK-opintokeskuksen kanssa. Tilaisuus on Karjalatalossa, Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki. Tilaisuuden kesto on
noin yksi tunti. Ravintola Karelia on avoinna, p. 09 757 0077.
HENGELLISET PÄIVÄT 14.-15.3.2015 HELSINGISSÄ
Karjalan Liiton valtakunnalliset, ekumeeniset hengelliset päivät järjestetään tänä vuonna Helsingissä. Päivät
alkavat lauantaina 14.3. klo 13.30 seminaarilla, joka on samalla talvisodan päättymisen muistotilaisuus.
Lähdimme liikkeelle isiemme maasta… -seminaarissa käsitellään luovutetun Karjalan siirtoseurakuntien
toimintaa, ortodoksiväestön sopeutumista uusille asuinsijoille ja luterilaisten pappien käyttämää retoriikkaa
pyhästä sodasta ja Karjalasta sotien aikana. Seminaarissa ovat mukana Vuoden karjalaisen kirjan tekijä, FT
Jaakko Ripatti, FT Heli Kananen ja tutkijatohtori Jouni Tilli. Seminaari on Karjalatalossa Helsingissä. Lisäksi
ohjelmassa on musiikkia. Vapaa pääsy. Ravintola Kareliassa on tarjolla lounasta ja kahvia.

Hengelliset päivät jatkuvat klo 18 Helsingin tuomiokirkossa alkavalla iltakirkolla ja Uspenskin katedraalissa
ortodoksisella vigilialla. Tuomiokirkossa puhuu Mikkelin piispa Seppo Häkkinen, pastori Yrjö Ikonen ja
kirkkoherra Auvo Naukkarinen, mukana myös Quirites. Uspenskin katedraalissa vigilian toimittaa
arkkipiispa Leo. (Huom. Ei kynttiläkulkuetta.)
Iltakirkon jälkeen klo 19.30 on ohjelmallinen iltatee (vapaaehtoinen maksu) Tuomiokirkon kryptassa, jossa
lauletaan mm. karjalaisia virsiä ja lauluja.
Hengelliset päivät järjestää Karjalan Liitto, Karjalaisten Pitäjäyhteisöjen Liitto, Karjalaisten Sukuyhteisöjen
Liitto, Helsingin tuomiokirkkoseurakunta ja OK-opintokeskus.
VIIPURIN LAULUVEIKKOJEN ASEMIESILTA 15.3. HELSINGISSÄ
Viipurin Lauluveikot ottaa kevätkaudella 2015 sekä ase- että evakkomiehen roolin. Asemiesilta ”Sota luo
musiikkinsa” järjestetään 15.3. klo 14 ja 17 Ruoholahdessa Helsingin konservatorion salissa. Luvassa on
talvi- ja jatkosodan synnyttämää kevyttä ja vakavampaa musiikkia. Kuoron omien solistien lisäksi ovat
mukana Taina Piira ja Seppo Hovi, viimeksi mainittu myös ”kuuluttaa” tilaisuuden. Tarkempia tietoja
www.viipurinlauluveikot.fi.
KARJALAN LIITTO 75 VUOTTA -JUHLASEMINAARI JA GAALA 25.4.2015
Vuonna 2015 on aihetta juhlaan, sillä Karjalan Liitto täyttää 75 vuotta. Liiton 75-vuotisjuhlaa vietetään
lauantaina 25.4.2015 Karjalatalossa Helsingissä järjestettävässä seminaarissa ja iltagaalassa.
Juhlaseminaari alkaa Karjalan Liiton johdon puheenvuorolla ja valtiovallan tervehdyksillä. Karjalaan liittyvää
tutkimusta tehdään edelleen runsaasti. Seminaarissa kuullaan uusimpia tutkijoiden näkemyksiä Karjalasta
ja karjalaisuudesta, evakoiden vaiheista ja historiasta.
Juhlaohjelmaan sisältyvät myös huomionosoitukset ja vuosittaiset palkitsemiset.
Juhlagaala sisältää monipuolista juhlaohjelmaa hyvän illallisen ja tanssimusiikin kera.
Karjalan Liiton jäsenistö on tervetullut juhlimaan 75-vuotiasta liittoa.
Juhlaseminaarin ja juhlagaalan ohjelmatiedot seuraavassa Karjalan Kunnaat -jäsenseuralehdessä ja liiton
verkkosivuilla.
VIIPURIN LAULUVEIKKOJEN KEVÄTKONSERTTI 26.4. HELSINGISSÄ
Karjalan Liiton 75-vuotisseminaariin liittyen kuullaan sunnuntaina 26.4.2015 Viipurin Lauluveikkojen
kevätkonsertti Helsingissä. Lisäksi Viipurin Lauluveikoilla on 13.6. karjalaisten kesäjuhlien konsertti
Hyvinkäällä. Tarkempia tietoja: www. viipurinlauluveikot.fi.
JÄSENASIAA
SEURAN OMAT JÄSENREKISTERITUNNUKSET – JÄSENTEN TIEDOT – ONNISTUNUT LASKUTUS
Vuoden 2015 jäsenlaskut lähetetään seuroille helmikuun lopussa. Laskutusperusteena tulevat olemaan
laskutushetkellä jäsenrekisterissä olevat jäsentiedot. Pyydämme niitä seuroja, joille omat
jäsenrekisteritunnukset on myönnetty, huolehtimaan omilla tunnuksilla, että kaikkien uusien jäsenten
tiedot ovat rekisterissä ennen laskutusta, ja muiden jäsenten yhteystiedot ja jäsenyystiedot ovat kunnossa.
Ota yhteyttä tarvittaessa liiton jäsenpalveluun. Kulttuuri- ja järjestösihteeri Anna Dantchev vastaa
jäsenpalvelusta. Hänet tavoitat puhelimitse (09 7288 1716) tai sähköpostilla (jasen@karjalanliitto.fi).
KARJALAN LIITON NAISTOIMIKUNNAN KÄSITYÖKILPAILU
Karjalan Liiton naistoimikunnan käsityökilpailun aiheena on Vanhasta uudeksi ”tuunattu” tekstiili-, puu- tai
metallityö tai muusta materiaalista valmistettu työ. Käsityökilpailu järjestetään liiton naistoimikunnan
toimintana. Kilpailu päättyy 31.3.2015. Kysy lisätietoja piiristäsi tai katso www.karjalanliitto.fi.

PIIRAKKAMESTARIN ARVONIMEN HAKEMINEN 28.2. MENNESSÄ
Karjalan Liitto myöntää piirakkamestarin arvonimen ansioituneille ja taitaville piirakantekijöille ja
piirakanpaiston opettajille. Se myönnetään hakemuksesta Karjalan Liiton jäsenseurojen jäsenille.
Hakemus tulee tehdä kirjallisena liiton kotisivuilta tulostettavalle (www.karjalanliitto.fi > Tiedotteet >
Lomakkeet) tai liitosta tilattavalle lomakkeelle. Hakemukseen liitetään myös puolto hakijan omalta piiriltä.
Piiri toimittaa puollon suoraan liittoon. Arvonimen saajan tulee kuulua Karjalan Liittoon, myös hakijaseuran
tulee olla Karjalan Liiton jäsenyhteisö. Arvonimi myönnetään numeroituina. Arvonimen tunnukseksi saajalle
luovutetaan rintaan kiinnitettävä, nimellä varustettu tunnus sekä kunniakirja. Hakuaikaa on vuosittain
helmikuun loppuun asti. Piirakkamestarin arvo maksaa 35 euroa. Kunniakirja uusitaan ja uusi kunniakirja
lähetetään myös aiemmin piirakkamestarin arvonimen saaneille.
TOIMINTASELOSTELOMAKE
Karjalaseura lähettää täytetyn toimintaselosteen ja toimintakertomusluonnoksen piirin aluevastaavalle tai
piirin ilmoittamalle henkilölle 28.2. mennessä. Sukuseurat ja pitäjäyhdistykset toimittavat
toimintaselosteet suoraan Karjalan Liittoon viimeistään 15.3. mennessä. Toimintaselosteen täyttöohjeet ja
tarvittaessa ohjeistusta saa piirien aluevastaavilta. Pitäjä- ja sukuseurojen osalta pitäjäyhdistysten liiton ja
sukuyhteisöjen liiton hallitusten jäseniltä. Toimintaselostelomakkeen voi tulostaa liiton sivuilta kohdasta
Tiedotteet > Lomakkeet. Toimintaselostelomake on myös Karjalan Kunnaat -jäsenseuralehden liitteenä
11.2.2015.
KULTAISTEN ANSIOMERKKIEN HAKU TAMMIKUUN LOPPUUN MENNESSÄ
Jäsenseurojen tulee osoittaa kultaisten ansiomerkkien hakemukset Karjalan Liiton hallitukselle 31.1.2015
mennessä. Vapaamuotoinen hakemus, jossa tulee olla hyvät perustelut. Kultainen ansiomerkki myönnetään
erityisen ansiokkaan paikallisen ja piiritason toiminnan lisäksi pääasiassa valtakunnallisessa karjalaisessa
järjestötyössä ansioituneille. Lisäksi se voidaan myöntää erityisistä ansioista henkilöille, jotka ovat
valtakunnan tasolla toimineet karjalaisen kulttuurin ja siirtoväen hyväksi. Myös poikkeuksellisen
ansiokkaasta ja pitkästä toiminnasta pelkästään liiton perusseuran (30 v.) tai piiritasolla (20 v.) tai
liittotasolla (10 v.) sekä näiden yhdistelmästä voidaan myöntää liiton kultainen ansiomerkki.
ANTON TALVION STIPENDIT URHEILIJOILLE
Anton Talvion rahasto jakaa stipendejä alle 20-vuotiaille karjalaisperäisille urheilijanuorille. Apurahan
edellytyksenä on raittiit ja terveet elämäntavat sekä urheilumenestys. Stipendihakemuksista tulee ilmetä
karjalainen tausta sekä urheiluansiot ja -tulokset. Hakemukset lähetetään Karjalan Liiton
urheilutoimikunnalle 31.1.2015 mennessä osoitteeseen Karjalan Liitto ry/urheilutoimikunta, Käpylänkuja 1,
00610 Helsinki. Stipendin saajat valitsee rahaston hallitus.
KARJALAN LIITON KUNTORALLI
Kerää kalenterivuoden aikana Karjalan Liiton Kuntoralli -korttiin liikuntasuorituksia. Puolen tunnin
liikunnasta ja monesta eri lajista voi kerätä pisteitä. Myös hyötyliikunnasta, esimerkiksi portaiden noususta,
lumitöistä ja haravoinnista saa merkinnän. Palauta kuntokorttisi seuralle valmiiksi laskettuna 31.1.
mennessä. Seura toimittaa kaikkien seuralaisten kortit valmiiksi laskettuina omaan piiriinsä /
Pitäjäyhdistysten liittoon / Sukuyhteisöjen liittoon 15.2. mennessä. Piiri toimittaa kaikki kortit seuroittain
valmiiksi laskettuina Karjalan Liiton toimistoon 28.2.mennessä. Kuntokortti ohessa ja sen voi leikata myös
seuraavasta Karjalan Kunnaat -jäsenseuralehdestä 11.2.2015.

AJANTASAISET YHTEYSTIEDOT LIITON VERKKOSIVUILLE!
Jäsenyhteisöjen uusia yhteystietoja ei automaattisesti lisätä jäsenrekisteristä liiton verkkosivuille
henkilötieto- ja tietosuojalakiin vedoten. Henkilön luvalla verkkosivuille tulevat seuran yhteystiedot voi
ilmoittaa osoitteeseen saija.pelvas@karjalanliitto.fi.
KOTISEUTUMATKAT JA TAPAHTUMAT KARJALAN LIITON VERKKOSIVUILLE!
Ilmoittakaa kotiseutumatkat ja eri puolilla Suomea järjestettävät muut tapahtumat Karjalan Liiton
toimistoon. Lisäämme ne liiton verkkosivuille.
Lähetä tiedot osoitteella: tapahtumat@karjalanliitto.fi.
KARJALAN KUNNAAT JUHLAVUODEN KUNNIAKSI KAIKILLE HENKILÖJÄSENILLE
Karjalan Liiton juhlavuoden kunniaksi tänä vuonna kaikki liiton jäsenlehdet lähetetään kaikille
henkilöjäsenille. Seuraava lehti ilmestyy 11.2.2015.
KARJALAN KUNNAAT -VERKKOLEHTI
Karjalan Liiton jäsenet voivat saada Karjalan Kunnaat -jäsenlehden verkkolehtenä. Verkkolehti on
vaihtoehto painetulle lehdelle. Kahden lehden sijaan saat neljä verkkolehteä.
Verkkolehden voi tilata liiton sivujen (www.karjalanliitto.fi) kautta. Kirjaudu sivuille ensin Karjala-kortissa
olevalla jäsennumerolla. Sivuilta löydät kohdan ”Haluatko tilata Karjalan Kunnaat -verkkolehden?”, josta
voit ilmoittautua verkkolehden tilaajaksi. Saat tunnuksen, jolla pääset lukemaan verkkolehteä osoitteessa
kunnaat.karjalanliitto.fi. Käyttäjätunnus on aina jäsennumero.
KURSSEJA JA TAPAHTUMIA 2015
PAASTORUOKAKURSSI 21.2.
PITÄJÄESITTELYSSÄ KOIVISTO 26.2.
ISOJEN TYTTÖJEN PIIRAKKAKURSSI 28.2.
PITÄJÄESITTELYSSÄ LAHDENPOHJA 19.3.
ELÄMÄKERRALLISEN KIRJOITTAMISEN KURSSI 21.-22.3.
LIVVINKARJALAN ALKEISKURSSI 21.-22.3.
KARJALAISET RUOKAMARKKINAT 28.3.
ISOJEN POIKIEN PIIRAKKAKURSSI 11.4.
LIVVINKARJALAN JATKOKURSSI 25.-26.4.
KARJALAISET KESÄJUHLAT 13.-14.6. HYVINKÄÄLLÄ
KARJALAN KIELEN JA KULTTUURIN KURSSIT PRÄÄSÄSSÄ 28.6.-4.7.
Katso tarkemmat tiedot ja kursseille ilmoittautumiset: www.karjalanliitto.fi
VANHAT KARJALAISET ERÄMUISTOT JA -PERINTEET TALTEEN
Suomen Metsästysmuseo ja Karjalan Liitto järjestävät 1.4.2015 -31.3.2016 luovutetun Karjalan
eräperinteen keruun, jonka suojelijaksi on lupautunut Karjalan Liiton puheenjohtaja, kansanedustaja Marjo
Matikainen-Kallström. Keruun nimeksi valittiin KARJALAISII ERÄTARINOI KERRUU.
Tarkoitus on koota talteen vielä tavoitettavissa oleva tieto luovutetun Karjalan metsästäjistä ja kalastajista,
metsästysoloista sekä metsästys- ja kalastustavoista. Karjalalla on tunnetusti vankka asema suomalaisessa
eräperinteessä ja eränkäynnin historiassa.
Muistitietoa otetaan vastaan sekä kirjallisessa muodossa että haastatteluina. Keruuvetoomus osoitetaan

myös siirtokarjalaisten jälkipolville, jotka voivat osallistua joko vanhaa muistitietoa lähettämällä tai
vanhempiaan, isovanhempiaan tai sukulaisiaan haastattelemalla. Vastaukset lähetetään Suomen
Metsästysmuseoon, joka tallettaa saapuneen aineiston arkistoonsa. Keruu on kaikille avoin.
Yksityiskohtaisempi kuvaus keruusta ja tarkat vastausohjeet tiedotetaan kevään aikana liiton jäsenlehdissä
ja verkkosivuilla.
Aloitteen keruun järjestämisestä teki Kuparsaaren metsästysseura. Seuran perusti joukko metsästäjiä,
joiden sukujuuret ovat Antrean Kuparsaaressa. Jäseniksi on sittemmin liittynyt myös muualta Karjalasta
lähtöisin olevia metsästäjiä. Seura pyrkii vaalimaan karjalaista eräperinnettä.

Serkukset Toivo (vas.) ja Tauno Hyytiä Metsäpirtin
Tapparista ovat saaneet saaliiksi ilveksen.
Kuva: Suomen Metsästysmuseo.

KARJALAN LIITON SÄHKÖPOSTIOSOITTEET
Toiminnanjohtaja Satu Hallenberg, satu.hallenberg@karjalanliitto.fi;
Tiedottaja/kulttuurituottaja Mervi Piipponen, mervi.piipponen@karjalanliitto.fi.
Tiedottaja/kulttuurituottaja Saija Pelvas, saija.pelvas@karjalanliitto.fi.
Järjestö- ja kulttuurisihteeri Anna Dantchev, jasen@karjalanliitto.fi.
Yleiset asiat, tuotemyynti, toimistosihteeri Päivi Reinikainen: toimisto@karjalanliitto.fi.
Laskuihin liittyvät asiat, taloussihteeri Vuokko Hallio: talous@karjalanliitto.fi.
Karjalatalon tilavaraukset: tilavaraus@karjalanliitto.fi.
Jäsenyhteisöjen tapahtumailmoitukset: tapahtumat@karjalanliitto.fi.
Karjalan Liitto ry, Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki, p. 09 7288 170, toimisto@karjalanliitto.fi.
www.karjalanliitto.fi
www.facebook.com/karjalanliitto
www.facebook.com/karjalaisetkesajuhlat

