KARJALAN LIITON UUTISKIRJE
12.2.2016
Tässä uutiskirjeessä kerrotaan ajankohtaisista jäsenyhteisöjämme koskevista asioista sekä
alkuvuoden tapahtumista. Tänä vuonna Karjalan Liiton teema on karjalainen sanankäyttö. Viikkoa
ennen juhannusta, 17.‐19.6. kokoonnutaan Seinäjoelle viettämään Komioita karjalaisia kesäjuhlia.
Liiton naistoimikunta viettää tänä vuonna 40‐vuotisjuhlavuottaan. Näistä, ja monista muista
asioista kerrotaan enemmän seuraavissa uutiskirjeissä ja Karjalan Kunnaat ‐jäsenlehdissä sekä
verkkolehdissä. Seuraava lehti ilmestyy 17.2. Seuraa myös liiton verkkosivuja, www.karjalanliitto.fi
ja Facebook‐sivuja www.facebook.com/karjalanliitto ja www.facebook.com/karjalaisetkesajuhlat.

EKUMEENISET HENGELLISET PÄIVÄT JA TALVISODAN PÄÄTTYMISEN
MUISTOTILAISUUS 12.–13.3. LAPPEENRANNASSA
Ekumeenisten karjalaisten hengellisten päivien seminaari on lauantaina 12.3. klo 14 Lappeenrannan
ortodoksisen seurakunnan seurakuntasalissa. Sitä ennen on ilmoittautuminen ja lounasmahdollisuus.
Seminaarin teema on hengellinen sanankäyttö karjalaisyhteisöissä. Ehtoopalveluksen ja virsi‐illan jälkeen
on ekumeeninen iltapala. Sunnuntaina 13.3. on seppeleen lasku sekä jumalanpalvelukset. Ortodoksinen
liturgia radioidaan. Talvisodan päättymisen muistotilaisuus on klo 13.30 Lappeen Marian kirkossa.
Tilaisuudessa puhuu Jaakko Ripatti. Tilaisuuden juontaa Karjalan Liiton liittovaltuuston varapuheenjohtaja
Anu Urpalainen. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Karjalan Liitto toteuttaa hengelliset päivät ja talvisodan
päättymisen muistotilaisuuden yhdessä Etelä‐Karjalan Karjalaisseurojen piirin ja OK‐opintokeskuksen
kanssa. Katso tarkemmin www.karjalanliitto.fi.

KARJALAN LIITON LIITTOVALTUUSTON KOKOUS 16.4.
Kutsu Karjalan Liiton liittovaltuutetuille Karjalan Liiton liittovaltuuston kokoukseen
lauantaina 16.4.2016 klo 10 alkaen.
Liittovaltuutetuille lähetetään erikseen kutsu ja kokouksen asiakirjat.
Mikäli edustaja on estynyt, pyydämme ilmoittamaan esteestä Karjalan Liittoon 18.3.2016 mennessä, jolloin
asiakirjat lähetetään suoraan varaedustajalle. Ilmoitus esteestä p. 09 7288 170 tai toimisto@karjalanliitto.fi.
Samana päivänä on luovutetun Karjalan karttoihin liittyvä seminaari.
Liittovaltuuston kokous on Karjalatalossa, Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki.

OLLAAN KARTALLA ‐SEMINAARI 16.4.

Karjalan Liiton kevätseminaarissa juhlitaan 10‐vuotiasta Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liittoa.
Lauantaina 16.4.2016 klo 13.30 – 16.30 järjestettävässä Karjalan Liiton kevätseminaarissa käsitellään
karttoja. Iltapäivän mittaisessa Ollaan kartalla ‐seminaarissa kuullaan muun muassa karttojen
merkityksestä viime sotien kulussa. Nykypäivän kartat opastavat meitä sähköisesti. Seminaarin aluksi
palkitaan karjalaistoiminnassa ansioituneita ja toimintakilpailujen parhaat. Seminaarin avaa Karjalan Liiton
puheenjohtaja Marjo Matikainen‐Kallström. Kartta‐aiheisessa seminaarissa mukana ovat muun muassa
maanmittausneuvos Erkki‐Sakari Harju, jonka aiheena on Jatkosodan kartoitustehtävistä Itä‐Karjalassa.
Hänen esityksensä käsittelee jatkosodan etenemisvaiheen nopeatempoista pikakartoitusta ja
sotasaaliskarttojen merkitystä sotatoimien ennakkovalmistelussa. Lisäksi kuullaan venäläisen
kartastojärjestelmän käyttöönotosta Itä‐Karjalassa ja sen aiheuttamista erikoispiirteistä sotatoimialueilta
valmistetuissa kartoissa. Metsäpirtti‐seuran puheenjohtaja, DI Kalevi Hyytiän johdolla saamme katsauksen
Google Mapsista ja sen käytöstä esimerkiksi Karjalan matkailun apuvälineenä. Muutokset mahdollisia.
Seminaari on 10 vuotta täyttävän Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton juhlaseminaari. Seminaarin tarkka
ohjelma on saatavilla internetistä www.karjalanliitto.fi.
SEMINAARIN LOPUSSA KERROTAAN ERÄPERINTEEN KERUUSTA
Ollaan kartalla ‐seminaarin päätteeksi lauantaina 16.4. noin klo 16.30 –17 pidetään Karjalaisii erätarinoi
kerruu ‐hankkeen päätöstilaisuus, jossa kerrotaan keruun tuloksista.
Karjalan Liiton ja Suomen Metsästysmuseon karjalaisten erätarinoiden keruuseen ehtii vielä osallistua.
Keruuaikaa on 31.3.2016 saakka. Tarinoita toivotaan lisää etenkin Suomenlahden rannikkopitäjistä ja
Kannaksen itäosasta. Keruuta koskeviin kysymyksiin vastaa Metsästysmuseon amanuenssi Pekka Allonen,
pekka.allonen@metsastysmuseo.fi, puh. 019 723 751 tai 045 170 1585.

KARJALAN LIITON HIIHTOMESTARUUSKILPAILUT 5.3. VALKEALASSA
Karjalan Liiton hiihtomestaruuskilpailut 5.3.2016 klo 12:00 Kouvolan Valkealassa.
Valkealan kk, urheilukeskuksen maasto, Toikkalantie 6.
Hiihtotyyli vapaa. Perinteistäkin voi hiihtää.
Sarjat ja matkat:
N10, M10, N12, M12, N14, M14: 3 KM
N16, M16, N35, N45, N55, N60, N65, N70, N75, N80: 3 KM
M60, M65, M70, M75, M80: 3 KM
NYL, M45, M55: 6 KM
MYL, M35: 9 KM
Latuolosuhteista riippuen hiihdettävät matkat voivat poiketa hieman yllä olevasta.
Tiedustelut: puh. 040‐7678885 / Veli Koski, Valkealan Kajo ry.
Osanottomaksu: 15 € 3.3.2015 mennessä tilille FI46 5750 4640 0049 85 Valkealan Kajo/hiihtojaosto. Nimi,
sarja ja seura mainittava.
Ilmoittautuminen: mielellään 3.3. mennessä sähköpostilla: velikoski@hotmail.com tai
puhelimella 040‐7678885, ilmoittauduttaessa mainittava sarja ja mitä karjalaisseuraa kilpailussa edustaa.
‐kilpailupaikalla voi myös ilmoittautua viim. klo 10:45, osanottomaksu käteisellä.
Autojen parkkeeraus Valkealatalon P‐alueelle. Sieltä on alikulku urheilukeskukseen. Valkealatalossa on mm.
uimahalli. Urheilukeskuksen pukukopit suihkuineen ovat kilpailijoiden käytössä ja kisapaikalla on Valkealan
Karjalaseuran puhvetti. Karjalan Liiton mitalit odottavat ottajiaan.
Tervetuloa kilpailemaan ja kannustamaan muita!
Järjestäjät: Valkealan Karjalaseura ry ja Valkealan Kajo ry

KARJALAN LIITON NAISTOIMIKUNNAN KÄSITYÖKILPAILU 31.3. SAAKKA
Naisen tai miehen, tytön tai pojan kansanpuku tai sen pukukokonaisuuden osat
Karjalan Liiton naistoimikunnan käsityökilpailussa voi tehdä kansanpuvun tai pukukokonaisuuden osia.
Vuoden 2016 kilpailutyö on tekstiili‐, puu‐ tai metallityö, tai muusta materiaalista valmistettu työ. Kilpailuun
ei oteta vastaan virallisia kansallispukuja tai sen osia. Laajalti tunnettuja karjalaisen naisen kansanpukuja
ovat feresi ja sarafaani. Lisäksi on toteutettu muita karjalaisia kansanpukuja. Miehen asu voinee olla
flanelli‐ tai muu piikkopaita ja soveltuvat asusteet. Työssä voidaan käyttää osina perinteiseen
pukeutumiseen kuuluvien asujen materiaaleja ja malleja.
Kilpailuun osallistuvista töistä asetellaan näyttely Karjalaisiin kesäjuhliin Seinäjoella 2016. Päättymispäivään
mennessä tulee toimittaa piirin vastaavalle valmis työ tai valokuvia, videokuvaa tms., paperilla, cd‐ tai dvd ‐
tallennuksena. Mukaan liitetään sekä kuvaus asun tekemiseen perusteista ja materiaaleista. Kilpailija ei saa
käyttää suunnittelussa tai toteutuksessa muiden apua. Kilpailutyö pitää olla kilpailun päätyttyä osallistujan
omistuksessa. Varsinainen työ toimitetaan omaan karjalaisseuran piiriin naistoimikunnan vastaavalle. Piirit
valitsevat oman piirinsä voittajat. Valtakunnallinen arviointi on Seinäjoella 10.6.2016. Piirin edustaja
palauttaa oman alueen työt tekijöille kesäjuhlien jälkeen.
Sarjat:
Sarja A: Asukokonaisuus
Sarja B: Asun osa, esim. pusero, miehusta, liivi, päällysvaate
Sarja C: Nauha, pitsi, päähine, koru tms.
Sarja D: Laukku, kengät tms.
Kilpailu päättyy 31.3.2016.
Piirien naistoimikuntien edustajat tiedottavat ja antavat lisätietoja kilpailusta omassa piirissä eri
tilaisuuksissa. Osallistuminen edellyttää Karjalan Liiton jäsenyyttä tai osallistumismaksun maksamista.
Lisätietoja Anne Pärssiseltä, anneparssinen@gmail.com.

PALAUTA TOIMINTASELOSTELOMAKE
Karjalaseura lähettää täytetyn toimintaselosteen ja toimintakertomusluonnoksen piirin aluevastaavalle tai
piirin ilmoittamalle henkilölle helmikuun loppuun 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:
http://www.karjalanliitto.fi/index.phtml?s=133

KARJALAN LIITON UUSI JÄRJESÖTOIMINNAN ANSIOMERKKI RUUSUKKEIN
Karjalan Liiton korkein järjestötoiminnan ansiomerkki ruusukkein voidaan myöntää aiemmin liiton kultaisen
ansiomerkin saaneelle. Ansiomerkin saaminen edellyttää, että henkilöllä on erityisen merkittäviä ansioita
vastuullisissa liiton, piirin tai erityistapauksissa seuran luottamustehtävissä.
Ansiomerkin myöntää Karjalan Liiton hallitus. Hakuaika on tammikuun loppuun mennessä. Poikkeuksena
vuosi 2016, jolloin hakuaika on helmikuun loppuun mennessä. Päätös on saatavissa 2‐3 kuukauden kuluessa
kirjallisen anomuksen saapumisesta.

PIIRAKKAMESTARIN ARVONIMEN HAKEMINEN
Karjalan Liiton piirakkamestari ‐arvonimi myönnetään hakemuksesta Karjalan Liiton jäsenseurojen jäsenille.

Hakemuslomake tulee toimittaa Karjalan Liittoon 29.2.2016 mennessä. Arvonimen saajan tulee täyttää
seuraavat ehdot: on tehnyt piirakoita yleisötilaisuuksiin, on toiminut piirakkaleivonnan opettajana tai
yleisötilaisuuksissa piirakanteon esittelijänä ainakin 5‐10 kertaa /kurssia, on osallistunut piirakkakilpailuun
piirakantekijänä tai tuomarina.
Piirakkamestarin arvonimen hakulomakkeen voi tulostaa Karjalan Liiton verkkosivuilta kohdasta
Tiedotteet > Lomakkeet: http://www.karjalanliitto.fi/index.phtml?s=133

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. Mikäli et ole palauttanut vielä viime vuoden kuntorallikorttiasi,
palauta se mahdollisimman pian seuralle valmiiksi laskettuna. 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.
Kuntorallikortin voi tulostaa Karjalan Liiton sivuilta, www.karjalanliitto.fi > Tiedotteet > Lomakkeet.
http://www.karjalanliitto.fi/files/6823/KARJALAN_LIITON_KUNTORALLI_‐kortti_2015.pdf

JÄSENASIOITA – JÄSENLASKUT – AJANTASAISET OSOITETIEDOT
JÄSENMAKSUJEN LASKUTUS
Tämän vuoden jäsenlaskut lähetetään seuroihin maaliskuun alussa. Vuoden 2016 laskutusperusteena
tulevat olemaan ne jäsenyystiedot, mitä jokaisella seuralla on rekisterissä laskutuspäivänä. Vuonna 2016
jäsenmaksu on 12 euroa.
Liiton jäsenlasku lähetetään aina seuran rahastonhoitajalle, jos seura ei ole muuta ilmoittanut. Jos liiton
rekisterissä ei ole tietoa seuran rahastonhoitajasta, lähtee lasku seuran puheenjohtajalle.
AJAN TASALLA OLEVAT JÄSENTIEDOT TAKAAVAT SUJUVAN JÄSENPALVELUN
Pitämällä huolen siitä, että seurojenne kautta olevien Karjalan Liiton jäsenten tiedot ovat ajan tasalla
rekisterissämme, varmistat, että jokainen liiton jäsen saa omat jäsenyysetunsa myös ajantasaisesti oikeaan
osoitteeseen. Karjalan Liitto pyysi seuroja päivittämään jäsentietojaan vuodenvaihteeseen mennessä.
Seurat, joilla on omat jäsenrekisteritunnukset voivat omilla tunnuksilla edesauttaa itse tietojen
päivittämistä rekisteriin.
OSOITIETOJEN PÄIVÄMÄÄRÄT
Uusien jäsenten tiedot ja mahdolliset osoitemuutostiedot, tulisi aina ilmoittaa viimeistään 31.3. ja 30.9.
mennessä. Ne joilla on omat rekisteritunnukset, tekevät sen itse suoraan rekisteriin, ja muut liiton
jäsenpalveluun. Jäsenpalveluun ilmoitetaan myös aina poistot (jäsenen ero tai kuolema).

JÄSENEDUT
KARJALA‐KORTTI – UUDET KORTIT KEVÄÄLLÄ
Uudet Karjala‐kortit tulevat toukokuun Karjalan Kunnaat ‐jäsenlehden mukana jokaiselle jäsenelle, mikäli
yhdistys on hoitanut 2016 jäsenmaksunsa eräpäivän mukaan. Kortti on voimassa vuoden ‐ toukokuusta
seuraavan vuoden toukokuuhun.

KARJALAN KUNNAAT ‐JÄSENLEHTI
Karjalan Kunnaat ‐jäsenlehti lähetetään kaikille henkilöjäsenille neljä kertaa vuodessa, helmikuussa,
toukokuussa, syyskuussa ja marraskuussa. Seuraava lehti ilmestyy 17.2.2016.
KARJALAN KUNNAAT ‐VERKKOLEHTI
Karjalan Liiton jäsenet voivat saada Karjalan Kunnaat ‐jäsenlehden verkkolehtenä. Verkkolehti on
vaihtoehto painetulle lehdelle.
Verkkolehden voi tilata liiton sivujen (www.karjalanliitto.fi) kautta. Kirjaudu sivuille ensin Karjala‐kortissa
olevalla jäsennumerolla. Jäsensivuilta löydät kohdan ”Haluatko tilata Karjalan Kunnaat ‐verkkolehden?”,
josta voit ilmoittautua verkkolehden tilaajaksi. Saat tunnuksen, jolla pääset lukemaan verkkolehteä
osoitteessa kunnaat.karjalanliitto.fi.
JÄSENSEUROJEN ILMAINEN JÄSENETU – JÄSENREKISTERITUNNUKSET
Seurojen on mahdollista saada omat tunnukset jäsenrekisteriä varten. Jäsenrekisteritunnukset saatte liiton
jäsenpalvelusta. Omilla tunnuksilla seura pystyy mm. päivittämään jäsenistönsä tiedot aina tarvittaessa,
tulostaa postitustarroja ja tarkistamaan aina halutessaan seuran jäsentiedot. Jäsenrekisteritunnukset saa
Kirsi Säkkiseltä, jasen@karjalanliitto.fi.
JÄSENYHTEISÖN PERUSVERKKOSIVUT
Karjalan Liitto tarjoaa jäsenetuna perusverkkosivut jäsenseuroilleen. Perussivuille voi lisätä tekstiä, kuvia ja
liitetiedostoja vain tiettyyn rajaan asti. Kotisivujen ylläpitoa varten tarvittavat tunnukset voi pyytää
osoitteesta saija.pelvas@karjalanliitto.fi.
Koska yhteinen kuva‐ ja tiedostopankki on rajallinen, olemme hinnoitelleet perussivujen yli menevät
sivut. Laskutus on vuoden alkupuolella. Seuran verkkosivuista vastaava voi tarkistaa verkkosivutilan P4‐
palkin kohdasta Resurssit.
KARJALAN LIITON JÄSENPALVELU
Ota yhteyttä tarvittaessa liiton jäsenpalveluun. Järjestösihteeri Kirsi Säkkinen vastaa jäsenpalvelusta. Hänet
tavoitat puhelimitse, 09 7288 1716 tai sähköpostilla, jasen@karjalanliitto.fi.
KOTISEUTUMATKAT JA TAPAHTUMAT KARJALAN LIITON VERKKOSIVUILLE!
Ilmoittakaa kotiseutumatkat ja eri puolilla Suomea järjestettävät muut tapahtumat Karjalan Liiton
toimistoon. Lisäämme ne liiton verkkosivuille Matkoja Karjalaan ja Jäsenyhteisöjen tapahtumia ‐osioihin.
Lähetä tiedot osoitteella: tapahtumat@karjalanliitto.fi.
ILMOITTAKAA 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.
JÄSENYHTEISÖJEN EDULLISET ILMOITUSHINNAT KARJALAN KUNNAISSA
Karjalan Liiton jäsenyhteisöillä on nyt mahdollisuus ilmoittaa edullisesti Karjalan Kunnaat ‐jäsenlehdessä.
Sisäsivu (180 x 267 mm) 500 €
½ sivu 180 x 132 mm 300 €

¼ sivu (88 x 132 mm) 200 €
1/8 sivu (88 x 65 mm) 150 €
1/16 sivu (88 x 32 mm) 100 €
rivi‐ilmoitus 50 €
Seuraava Karjalan Kunnaat ilmestyy 18.5.2016. Aineistopäivä on 15.4.2016.
Tarkempia tietoja , p. 09 7288 1715, saija.pelvas@karjalanliitto.fi.

UUSI SUKUTUTKIJA ALOITTAA PÄIVYSTYKSET
Sukututkijan päivystykset jatkuvat Karjalan Liiton kirjastossa. Sukututkija Mikko Kuitula päivystää
ensimmäisen kerran tiistaina 23.2. klo 15–18. Seuraavat kerrat ovat tiistaisin 29.3., 26.4. 24.5. klo 15–18.
Paikka on Karjalatalossa sijaitseva Karjalan Liiton kirjasto, Käpylänkuja 1, 3. kerros, 00610 Helsinki.
Sukututkijalle voi lähettää myös sähköpostia: sukututkija@karjalanliitto.fi.

KARJALA TUTUKSI ‐LEHTI EDULLISEEN JÄSENHINTAAN – VAIN 2 €
Karjalan Liiton 70‐vuotisjuhlavuoden juhlalehti Karjala tutuksi nyt edullisesti jäsenseuroille. Karjala tutuksi ‐
juhlalehdessä on asiantuntijoiden artikkeleita karjalaiseen kulttuuriin ja karjalaisuuteen liittyen. Karjala
tutuksi ‐lehti johdattaa tutustumaan evakkoaikaan ja asutustoiminnan lähtökohtiin sekä Karjalan Liiton
perustamiseen ja karjalaiseen järjestötoimintaan. Lehdessä on käsitelty Karjalan esihistorian tutkimusta,
alueita, itkuvirsiä, karjalaisten käyttämää kieltä, hengellistä elämää, evakkokirjallisuutta, elokuva‐ ja
teatteritoimintaa, urheilua, kansallispukuja sekä karjalaista elämänkaarta sukututkimuksen näkökulmasta.
Aiheena on myös karjalainen ruoka‐ ja tapakulttuuri. Ne olivat sotien jälkeen kummastelun aiheena siellä,
missä siirtokarjalaiset asuivat. Karjalan Liiton jäsenseurat voivat ostaa lehteä 20 kappaletta 40 euron
hintaan. Normaalihinta on 5 euroa.
Tilaukset liiton toimistosta, toimisto@karjalanliitto.fi, 09 7288 170.

ALUEVASTAAVAT AUTTAVAT JÄSENYHTEISÖJÄ
Karjalan Liiton aluevastaavat auttavat liiton jäsenseuroja monenlaisissa toimintaan liittyvissä asioissa.
Kysy oman piirisi aluevastaavalta muun muassa jäsentoiminnan kehittämisestä, järjestökoulutuksesta sekä
yhteisesti luoduista strategisista tavoitteista, joiden mukaan toimintaa voidaan seuroissa suunnitella.
Järjestökoulutukseen saa piireiltä OK‐opintotukea. Ota rohkeasti yhteyttä aluevastaavaan. Aluevastaavien
yhteystiedot ovat liiton verkkosivuilla: http://www.karjalanliitto.fi/index.phtml?s=83

TAPAHTUMIA JA KURSSEJA 2016 (www.karjalanliitto.fi):
KARJALAISET KEVÄTMARKKINAT 19.3.
Tuttuun tapaan Karjalan Liitto järjestää markkinat ennen pääsiäistä. Nyt markkinoiden tuotevalikoimaa on
laajennettu ja markkinoilla onkin mahdollista myydä pääsiäisherkkujen, piirakoiden ja muiden pääsiäisajan
tuotteiden lisäksi muuta kevääseen liittyvää. Karjalaiset kevätmarkkinat järjestetään lauantaina 19.3.2016
klo 11–15 Karjalatalolla Helsingissä, Käpylänkuja 1. Lisäksi pääsiäisaiheisten olkitöiden työnäytös ja
virpomavitsojen tekoa. Kevätmarkkinoilla julkistetaan Vuoden virvottava. Myyntipöytävaraukset 4.3.2016
mennessä Karjalan Liittoon, puhelin 09 7288 170, toimisto@karjalanliitto.fi. Hinta Karjalan Liiton jäsenille ja
jäsenseuroille 30 € ja kahden pöydän hinta 45 €. Pöytähinnat muille 55 €/pöytä ja 100 €/kaksi pöytää. Kysy
lisätietoja Karjalan Liitosta, puhelin 09 7288 170, toimisto@karjalanliitto.fi ja www.karjalanliitto.fi.

MUITA TAPAHTUMIA, ks. www.karjalanliitto.fi
18.2. Pitäjäesittelyssä Impilahti ja Harlu
27.‐28.2. Kalevalan ja karjalaisuuden päivän risteily Kalevala aalloilla
5.3. Kuvaesitys PowerPointilla ‐kurssi
5.3. Isojen poikien piirakkakurssi
12.3. Piirakkakurssi
12.–13.3. Karjalan kielen alkeiskurssi
17.3. Pitäjäesittelyssä Antrea ja Jääski
19.–20.3. Tule tekemään feresi ‐kurssi
9.–10.4. Tule tekemään feresi ‐kurssi, jatko
9.–10.4. Luovan kirjoittamisen ja muistelun kurssi
9.–10.4. Karjalan kielen jatkokurssi
17.–19.6. Komiat karjalaiset kesäjuhlat Seinäjoella
24.–29.7. Karjalan kielen intensiivikurssi Nurmijärvellä
1.‐2.10. Pyöreän tornin illalliset Viipurissa 1930‐luvun hengessä
15.10. Karjalan Liiton naistoimikunnan 40‐vuotisjuhla
12.11. Liittovaltuuston kokous ja Karjalaiset pitäjä‐ ja sukumarkkinat
Marraskuun lopussa Talvisodan syttymisen muistotilaisuus Karjalaisseurojen Pohjois‐Karjalan piirissä
6.12. Itsenäisyyspäivän juhla Karjalatalossa

VUODEN 2016 TEEMA ON KARJALAINEN SANANKÄYTTÖ
Karjalan Liiton vuoden 2016 teemana jatkuu karjalainen sanankäyttö. Toivomme, että jäsenseuroissamme
sanankäytön monipuolinen teema otetaan käyttöön myös tulevana vuonna.

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.
Jäsenasiat, ansiomerkit, järjestösihteeri Kirsi Säkkinen, jasen@karjalanliitto.fi;
Yleiset asiat, ilmoittautumiset, toimistosihteeri Päivi Reinikainen: toimisto@karjalanliitto.fi;
Laskuihin liittyvät asiat, taloussihteeri Vuokko Hallio: talous@karjalanliitto.fi;
Järjestökouluttaja Eija Vänskä‐Sinkkonen, eija.vanska@pp.inet.fi.
Viestintäsuunnittelija Elina Orpana, elina.orpana@karjalanliitto.fi.
Karjalatalon tilavaraukset: tilavaraus@karjalanliitto.fi.
Jäsenyhteisöjen tapahtumailmoitukset: tapahtumat@karjalanliitto.fi.
Sukututkija: sukututkija@karjalanliitto.fi

Karjalan Liitto internetissä
www.karjalanliitto.fi
kirjasto.karjalanliitto.fi (Karjalan Liiton kirjaston tietokanta)
kunnaat.karjalanliitto.fi (Karjalan Kunnaat ‐verkkolehti)
www.facebook.com/karjalanliitto
www.facebook.com/karjalaisetkesajuhlat
Karjalan Liitto on myös Instagramissa (Karjalanliitto) ja Twitterissä (@KarjalanLiitto)
Karjalan Liiton sähköistä aineistoa (Juuret Karjalassa ‐kansio ja Karjalaisevakkojen matkassa vuosina 1939‐
1945 ‐näyttely) on myös SlideSharessa.
MUISTA ILMOITTAA MUUTTUNEET YHTEYSTIEDOT KARJALAN LIITTOON!

Karjalan Liiton uutiskirje lähetetään jäsenyhteisöjen puheenjohtajille ja sihteereille sekä piirien
aluevastaaville sähköpostitse. Osoitteet tehdään poimintana jäsenrekisteristä, joten muista ilmoittaa
muuttuneet tiedot ja sähköpostiosoitteet liiton jäsenpalveluun. Uutiskirjeessä kerrotaan ajankohtaisista
asioista, joita pyydämme tarvittaessa välittämään eteenpäin seuranne jäsenistölle.
Jäsenpalvelu: jasen@karjalanliitto.fi.

Hyvää vuoden jatkoa karjalaisen sanankäytön teeman merkeissä!

