KARJALAN LIITON UUTISKIRJE
22.3.2017
Tässä uutiskirjeessä kerrotaan liiton ajankohtaisista asioista.

KARJALAN LIITON LIITTOVALTUUSTON KOKOUS 25.3.
Karjalan Liiton liittovaltuuston kokous on lauantaina 25.3.2017 klo 10 alkaen Karjalatalossa, Käpylänkuja 1,
00610 Helsinki. Liittovaltuutetuille on lähetetty jäsenlehdessä kutsu ja kokouksen asiakirjat postitse.

KARJALAN LIITON LIITTOKOKOUS 22.4.
Karjalan Liitto ry:n varsinainen liittokokous järjestetään joka kolmas vuosi. Liittokokous on lauantaina
22.4.2017 klo 10 alkaen Karjalatalossa Helsingissä, osoitteessa Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki.
Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Karjalan Liitto ry:n säännöt löytyvät
liiton verkkosivuilta: https://www.karjalanliitto.fi/karjalan_liitto/saannot
Liittokokouskutsut on postitettu jäsenyhteisöjen puheenjohtajille.
Liittokokousedustajien valtakirjat tarkistetaan 22.4.2017 klo 8.00-10.00. Tervetuloa liittokokoukseen!
Palkitsemiset
Liittokokouspäivänä palkitaan ansioituneita ruusukemerkein ja kultaisin ansiomerkein sekä
piirakkamestarin tittelein. Lisäksi jaetaan toiminta- ja urheilukilpailujen palkinnot. Viime vuoden voittajia
pyydetään palauttamaan kiertopalkinnot etukäteen liiton toimistoon tai viimeistään liittokokouspäivän
aamuna ilmoittautumisen yhteydessä.

VIIPURIN LAULUVEIKKOJEN KONSERTTI 22.4.
KARJALAN LIITON LIITTOKOKOUKSEN HUIPENTUMA - HISTORIALLINEN KARJALAINEN
KULTTUURIELÄMYS!
Viipurin Lauluveikot (VLV) täyttää tänä vuonna 120 vuotta. VLV on maailman toiseksi vanhin
suomenkielinen mieskuoro. Kuoron juhlavuoden suojelijana toimi tasavallan presidentin puoliso rouva
Jenni Haukio. 120-vuotisen matkan kunniaksi kuoro järjestää juhlakonsertin 22.4.2017 Helsingin
Musiikkitalossa, musiikillisesti Suomen parhaiten soivassa areenassa. Karjalaisen mieskuorolaulun
lipunkantajana kuoro sekä vaalii vanhaa, että luo uutta karjalaista kulttuuria ja musiikkiperintöä. Tämä on
ainutkertainen tilaisuus päättää liittokokouksesi upeaan Karjalaista perinnettä vaalivan kuoron
juhlakonserttiin.

Juhlakonsertti luo musiikillisen kuvan Viipurin Lauluveikkojen matkasta kuoron alkuvuosilta aina nykyaikaan
ja sisältää myös kantaesityksiä. Perinteisen upean mieskuoron lisäksi pääset siis mukaan aivan uudenlaiseen
ja vaikuttavaan elämykseen. Konsertin toisen puoliajan ”Wanha Wallaton Wiipuri” –teema tuo karjalaisen
kuorolaulun syntysijat ja viipurilaisten muistojen maailman meidän kaikkien yhteiseksi kokemukseksi, eikä
jätä ketään kylmäksi.
Juhlakonsertin johtavat director musices Urpo Rauhala ja Ilkka Aunu. Solisteina mm. oopperalaulajat
Johanna Rusanen ja Esa Ruuttunen. Lisäksi ohjelmassa yllätysnimiä ja -esityksiä.
Liput ovat ennakkoon € 30/kpl, ovelta € 32,50/kpl. Ryhmäliput (30+ kpl) on tarjolla €25/kpl hintaan.
Ennakkotilaukset sähköpostilla: info@viipurinlauluveikot.fi. Saatte varauksen jälkeen vahvistuksen ja
maksuohjeet sekä laskun. Toivomme mahdollisimman monen liitokokousedustajan tarttuvan tilaisuuteen ja
päättää tuleva liittokokouksemme aivan upeaan taide-elämykseen 120-vuotiaan Viipurin Lauluveikkojen
kanssa!

KARJALAISET KEVÄTMARKKINAT 8.4.
Palmusunnuntaihin ja pääsiäisen tunnelmiin viritellään Karjalatalolla järjestettävillä Karjalaisilla
kevätmarkkinoilla lauantaina 8.4. klo 11-15. Kevätmarkkinoilla on myynnissä virpomavitsoja,
pääsiäiskoristeita ja pääsiäisen herkkuja sekä muuta kevääseen liittyvää. Markkinoilla voi myös myydä ja
ostaa karjalaisia herkkuja, kuten erilaisia itse tehtyjä piirakoita. Myyntipöytävaraukset 23.3. mennessä
Karjalan Liitosta, p. 09 7288 170, toimisto@karjalanliitto.fi. Pöytähinnat 45 €/pöytä ja 90 €/kaksi pöytää.
Karjalan Liiton jäsenille ja jäsenseuroille 30 € ja kahden pöydän hinta 45 €. Markkinat pidetään osoitteessa
Käpylänkuja 1, Helsinki. Klo 14 esitetään sanoittaja ja runoilija Helena Eevasta kertova elokuva Rakkaus ja
sota. Elokuvan liput 10 € ja 5 € (Karjala-kortti).
Muistathan, että Rakkaus ja sota -elokuvaa voi vuokrata Karjalatalossa järjestettäviin tilaisuuksiin vuoden
2017 aikana. Varaukset liiton toimistosta, p. 09 7288 170, toimisto@karjalanliitto.fi.

KÄSPAIKAN KIRJONNAN PERUSTEET 6.-7.5.
Karjalaiset käspaikat ovat iättömän kauniita kirjontoja, jotka ovat kuuluneet karjalaiseen, erityisesti
ortodoksiseen, kulttuuriin. Kirjontaan on useita eri tekniikoita ja kurssilla tutustutaan niistä yhteen,
nurjattomaan etupistoon. Pienen harjoittelun kautta siirrytään varsinaisen työn tekemiseen eli kapean
talkookäspaikan kirjomiseen. Opettaja tuo paljon erilaisia malleja sekä työhön tarvittavat materiaalit
(neulat, langat ja kankaan). Oman kirjontakehyksen voi ottaa varmuuden vuoksi mukaan jos lainakehykset
loppuvat kesken. Myös hyvät silmälasit ja suurennuslasit voivat olla kurssilla avuksi.
Kurssin kouluttajana on kansa- ja käsityötieteilijä Laura Hämäri.
Aika ja paikka: la-su 6.-7.5.2017 klo 10-16 Karjalatalo, Käpylänkuja 1, Helsinki.
Kurssin hinta on 105 € euroa ja Karjala-kortilla 90 €. Hintaan sisältyy opetus, materiaalit, lounas ja kahvit
molempina päivinä.
Ilmoittautuminen: 20.4. mennessä Karjalan Liittoon, p. 09 7288 170, toimisto@karjalanliitto.fi. Kurssi
toteutuu, jos osallistujia on riittävästi. Muutokset mahdollisia. Katso kurssin peruutusehdot liiton sivuilta:
https://www.karjalanliitto.fi/tapahtumat_13/tapahtumahaku/kaspaikan_kirjonnan_perusteet.572.html
Kurssin järjestää Karjalan Liitto yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.

KARJALAN LIITON NAISTOIMIKUNNAN KÄSITYÖKILPAILU 31.3. SAAKKA
Erilaiset lankatyöt erikoistekniikoin ja vastaavat käsityövälineet

Karjalan Liiton käsityökilpailussa voi valmistaa erilaisia lankatöitä erikoistekniikoin tai vastaavia
käsityövälineitä. Tähän kilpailuun ei oteta vastaan perinteisiä virkkaus-, neule- tai kudontatöitä.
Lankatyö voidaan valmistaa harvinaisella tai vähän käytetyllä työtavalla, kuten koukkuamalla,
solmeilemalla, punomalla jne. Kilpailussa merkittävää on siis työtapa, ei käytetty materiaali. Toki
lankamateriaali voi olla perinteinen tai uudentyyppinen erikoislankakin. Työn käyttötarkoitusta tai kokoa ei
kilpailussa määritellä. Kuitenkin raati pitää oikeuden muuttaa sarjajakoa tarpeen mukaan töitä arvioitaessa.
Käsityöväline voi olla valmistettu puusta, metallista, muovista tai vastaavasta kiinteästä materiaalista.
Työvälineessä voidaan käyttää uutta innovatiivista, toimivaa muotoilua. Käsityöväline voi olla myös osa
jostain lankatyövälineestä, eikä sen tarvitse olla ollut käytössä. Mukaan on hyvä liittää selvitys
tarkoituksesta ja työn tekotavasta.
Sarjat:
Sarja A: Asu tai asuste
Sarja B: Koriste-esine
Sarja C: Ripustus- tai säilytystarvike
Sarja D: Pienehkö käyttövalmis työväline
Sarja E: Lankatyövälineen osa, esim. sisustustarkoitukseen.
Kilpailu päättyy 31.3.2017.
Päättymispäivään mennessä tulee valmis kilpailutyö toimittaa piirin vastaavalle. Mukaan voi liittää
kuvauksen työn tekemisen perusteista ja materiaaleista. Kilpailija ei saa käyttää suunnittelussa tai
toteutuksessa muiden apua. Kilpailutyö pitää olla kilpailun päätyttyä osallistujan omistuksessa.
Varsinainen työ toimitetaan piirin naistoimikunnan edustajalle. Piirien naistoimikunnat valitsevat oman
piirinsä voittajat. Toivottavaa on, että piiri arviointinsa yhteydessä myös palkitsee kunkin sarjan kolme
parasta, jotka jatkavat liiton kilpailuun.
Piirin kilpailuvastaava (naistoimikunnan puheenjohtaja) laatii töistä taulukon sarjoittain niin, että se on
arviointia varten. Jos piiri lähettää muita kuin omassa kilpailussa sijoittuneita töitä liittoon, ne merkitään ko.
taulukkoon.
Kilpailuun osallistuvista töistä asetetaan näyttely Karjalaisille kesäjuhlille Jyväskylään, jossa liiton kilpailu
arvioidaan. Näyttelyyn tulevien toimittamisesta ja palauttamisesta vastaa piirin edustaja. Käsityökilpailun
järjestää Karjalan Liiton naistoimikunta. Piirien naistoimikuntien edustajat tiedottavat kilpailusta omassa
piirissään eri tilaisuuksissa. Osallistuminen edellyttää Karjalan Liiton jäsenyyttä tai osallistumismaksun
maksamista. Tiedustelut ja lisäkysymykset voi toimittaa Karjalan Liiton toimistoon,
toimisto@karjalanliitto.fi, 09 7288 170.

KARJALAINEN LIIKUNTAVIIKKO 25.-29.4.
Karjalan Liiton urheilutoimikunta toivoo seurojen ja piirien järjestävän myös tänä vuonna liikuntaviikolla
(vko 17, 25.-29.4.2017) yhteisiä liikuntatuokioita jäsenilleen. Tänä vuonna voi tapahtuman järjestää myös
Suomi 100 -hengessä. Retkeilykohteeksi voi ottaa esimerkiksi jonkin historiallisen kohteen, johon pyytää
paikallisen oppaan, joka kertoo historiaa elävästi. Samalla yhdistyvät liikunta ja kulttuuri.
Tärkeää on muistaa myös palvelutaloissa asuvat iäkkäät karjalaseurojen jäsenet, jotka kaipaavat ulkoilua.
Otetaan tavoitteeksi, että järjestetään ulkoilupäivä yhteistyössä palvelukeskusten kanssa.

KARJALAISET KESÄJUHLAT JYVÄSKYLÄSSÄ 16.-18.6.
Itsenäisen Suomen täyttäessä 100 vuotta juhlitaan Jyväskylässä Karjalaisia kesäjuhlia. Tämän vuoden
kesäjuhlat sisältävät paljon koettavaa ja nähtävää myös niille, joiden juuret eivät ole Karjalassa. Muun
muassa näyttelyt, juhlien ohjelma, karjalainen tori sekä juhlien hengellinen puoli tarjoavat ainutlaatuista ja
jopa ennen näkemätöntä ohjelmaa. Kesäjuhlat ovat osa Suomi 100 -tapahtumia. Juhlien suojelija on
tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Suomen itsenäisyys ja Karjala -näyttelyssä nähdään muun muassa 3dinstallaatio vuoden 1900 Pariisin maailmannäyttelyn Suomi-paviljongista sekä karelianismiin liittyvää
taidetta ja karelianismi-ajan esineitä. Kansallispukukavalkadissa esitellään erilaisia suomalaisia
kansallispukuja. Juhlien monipuoliset näyttelyt ja karjalainen tori ovat yleisölle ilmaisia. Kaikki tapahtumat
pidetään saman katon alla Jyväskylän Paviljongissa lukuun ottamatta urheilutapahtumia ja hengellisiä
tapahtumia. Seurat voivat varata myös kokoontumistilaa Paviljongilta. Tarkempia tietoja: Karjalaisseurojen
Keski-Suomen piirin puheenjohtaja Seija Jatkonen, p. 040 516 1941, seija.jatkonen@pp.inet.fi,
https://www.karjalanliitto.fi/tapahtumat_13/karjalaiset_kesajuhlat_jyvaskylassa_16.-18.6.2017

KARJALAISEN KANSAN MESSU TELEVISIOIDAAN 16.6.
Kesäjuhlilla kannattaa olla paikalla jo perjantaina 16.6. klo 18, sillä silloin vietetään Taulumäen kirkossa
juhlien alkajaismessua - karjalaisen kansan messua. Televisio on paikalla ja nauhoittaa messun.
Juhannuspäivänä se on kaiken kansan nähtävissä ja koettavissa TV 1-kanavalla. Seurakuntaväkeä
pyydetään mahdollisuuksien mukaan tulemaan messuun kansallispuvuissa tai fereseissä.

KARJALAINEN TORI ON KAIKILLE AVOIN
Kaikille avoin karjalainen tori on yksi kesäjuhlien kestosuosikeista, joten ei ihme että paikkoja on varattu jo
paljon. Torimyyntipaikka kannattaa varata pikimmiten, sillä noin 30 myyntipaikkaa on jäljellä, vaikka
Paviljongissa tilaa onkin runsaasti. Ilmoittautumislomake ja paikkakartta löytyvät netistä Karjalaisseurojen
Keski-Suomen piirin ja Karjalan Liiton verkkosivuilta.
https://www.karjalanliitto.fi/files/9956/ilmoittautumislomake_myyntipaikoille.pdf

KANSALLISPUKUKAVALKADI 17.6.
TULE ESITTELEMÄÄN SUOMALAISIA KANSALLISPUKUJA
Suomalaiset kansallispuvut idästä länteen ja etelästä pohjoiseen esitellään kesäjuhlilla järjestettävässä
kansallispukukavalkadissa. Jyväskylän Paviljongissa lauantaina 17.6. klo 13.30 alkavassa tilaisuudessa
tulevat tutuksi niin hämäläisten, pohjalaisten, karjalaisten kuin muun heimoistenkin asukokonaisuudet.
Suomen kansallispukukeskuksen kansallispukukonsultti Taina Kangas esittelee suomalaisten
kansallispukujen erityispiirteet sekä keskeiset erot ja yhtäläisyydet sekä kansallispukujen ja kansanpukujen
erosta. Tilaisuuden kesto noin 1 tunti. Kansallispukukavalkadin hinta on 10 euroa, Karjala-kortilla 5 euroa.
Ilmoittautuminen:
Mukaan kutsutaan karjalaisten ja Suomen muiden alueiden kansallispukujen esittelijöitä, että saamme
tilaisuuteen näyttävän kansallispukukokonaisuuksien kirjon 100-vuotiaan Suomen juhlistamiseksi.
Ilmoittautumiset 2.5. mennessä sähköpostitse: mervi.piipponen@karjalanliitto.fi, p. 09 7288 1714.
Ilmoittauduttaessa kerrotaan mannekiinin nimi ja yhteystiedot (puhelin ja sähköposti),
- puvun nimi
- naisen vai miehen puku
- miten hankittu

- miksi valittu juuri kyseinen puku
Ilmoittautuneet saavat lisätiedot erikseen sähköpostitse toukokuussa. Pukujen esittelijät pääsevät
tilaisuuteen maksutta.

PIIRAKKAKISAT 17.6.
Piirakkamestaruuskilpailut järjestetään lauantaina 17.6. Jyväskylän Paviljongissa. Tervetuloa kaikki
kiinnostuneet mukaan, sillä tilaa on runsaasti. Piirakkakisat alkavat Vip-kisalla klo 9.30-10.
Muut sarjat alkavat klo 10. Erikseen on sarjat tytöille ja pojille ja eri ikäryhmille. Kilpailun ylituomarina
toimii Karjalan Liiton naistoimikunnan puheenjohtaja, kotiseutuneuvos Aira Viitaniemi.
Kilpailu on kaikille avoin. Karjalan Liiton jäsenille kisa on maksuton, muille osallistumismaksu on 10 euroa.
Ilmoittautumiset 31.5.2017 mennessä Karjalan Liiton toimistoon, toimisto@karjalanliitto.fi.
Piirakkakisan sarjat:
alle 5-vuotiaat pojat ja tytöt
5-8-vuotiaat pojat ja tytöt
8-10-vuotiaat pojat ja tytöt
10-15-vuotiaat pojat
10-15-vuotiaat tytöt
15-25-vuotiaat nuoret
yli 25-vuotiaat naiset
yli 25-vuotiaat miehet

PITÄJÄ- JA SUKUSEUROILLE ILMAINEN ESITTELYPÖYTÄ KESÄJUHLIEN PITÄJÄ- JA
SUKUOSASTOLLA
Karjalaisille kesäjuhlille tullaan tänäkin vuonna järjestämään pitäjä- ja sukunäyttely ja -info. Se on esillä
Jyväskylän Paviljongissa, kuten pääosa muistakin kesäjuhlien tilaisuuksista. Lauantaina 17.6. klo 10–18 ja
sunnuntaina 18.6. klo 9–14. Esille tulee tietoa luovutetun Karjalan pitäjistä ja karjalaisista suvuista, myös
lapsille on luvassa tehtäviä. Vastauksia saavat myös vielä omia karjalaisia juuriansa etsivät.
Karjalan Liiton jäsenpitäjä- ja sukuseuroille on tarjolla ilmaista esittely- ja myyntitilaa näyttelyn yhteydessä
Paviljongissa. Myyntituotteeksi sopivat seuran omat pitäjään ja sukuun liittyvät tuotteet. Perinteinen
karjalainen tori sijaitsee myös Paviljongissa, sen toisessa jättihallissa.
Karjalaisen tori myyntipaikat ovat maksullisia.
Jos pitäjä- tai sukuseura haluaa varata oman esittely- / myyntipaikan, varaukset tehdään 30.4.2017
mennessä (pitäjäseurat: mervi.piipponen@karjalanliitto.fi, sukuseurat: saija.pelvas@karjalanliitto.fi).
Näyttelyn toteuttavat yhteistyössä Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto ja Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto.

UUDET LIPUT VIHITÄÄN AVAJAISJUHLASSA 17.6.
Uudet seuraliput vihitään kesäjuhlien avajaisissa lauantaina 17.6.2017. Jos seuralla on uusi lippu, joka
halutaan vihkiä, kesäjuhlilla, ota yhteyttä Karjalan Liittoon / Piipponen, mervi.piipponen@karjalanliitto.fi.
https://www.karjalanliitto.fi/tapahtumat_13/karjalaiset_kesajuhlat_jyvaskylassa_16.-18.6.2017
www.karjalanliitto.fi/karjalaisseurojenkeskisuomenpiiri
www.facebook.com/karjalaisetkesajuhlat

JÄRJESTÖRISTEILY TUKHOLMAAN 24.-26.9.

VARAA AIKA KALENTERIIN - Tule mukaan kiinnostavan karjalaistoiminnan suunnitteluun
Lähdetään yksissä tuumin syysristeilylle viettämään mukavia hetkiä ja samalla hiotaan Karjalan Liiton
strategia kuntoon. Aikaa jää myös Tukholmaan tutustumiseen. Karjalan Liiton strategiaa päivitetään
parhaillaan. Se viimeistellään sunnuntaista tiistaihin 24.-26.9.2017 kestävällä järjestöristeilyllä pidettävässä
strategiaseminaarissa. Karjalan Liiton jäsenistö ja aktiivitoimijat käyvät läpi liiton päivitettyä strategiaa ja
tarkentavat tulevan liittokokouskauden strategisia seuratoiminnan tavoitteita. Risteilylle osallistuvat
pääsevät iloisen mukanaolon ohessa tuomaan esille näkemyksensä hyvästä karjalaisesta seura- ja
piiritoiminnasta ja tulevaisuuden Karjalan Liitosta. Varaa päivät kalenterista karjalaisten yhteiseen
hauskanpitoon ja ota mukaan kaverisikin.
Ohjelmassa on myös asiantuntija-alustuksia karjalaisista aiheista. Mukana on FM, sotahistorioitsija Riku
Kauhanen, joka esitelmöi matkan aikana karjalaisia koskettavista aiheista ja sotahistoriasta. Mennen tullen
nautitaan laivan herkullinen buffet ja tietysti tutustutaan mukavaan karjalaisjoukkoon. Seminaarin tarkka
ohjelma on esillä maaliskuussa liiton nettisivuilla www.karjalanliitto.fi. Katso M/S Mariellan tarjonnasta
www.vikingline.com. Laiva on päivän ajan Tukholmassa, joten siellä ehtii käydä ostoksilla tai tutustua
kiinnostaviin nähtävyyksiin.
Matkustusaikataulut:
Lähtö Helsingin Katajanokan terminaalista, jossa tapaaminen sunnuntaina 24.9. klo 16.00. M/S Mariella
lähtee 24.9. klo 17.30 ja palaa Helsinkiin tiistaiaamuna 26.9. klo 10.10.
Saapuminen Tukholmaan maanantaina 25.9. klo 10 ja lähtö sieltä klo 16.30.
Ilmoittautuminen risteilylle: Sitovat ilmoittautumiset 15.8.2017 mennessä, toimisto@karjalanliitto.fi; p. 09
7288 170. Lisätiedot: mervi.piipponen@karjalanliitto.fi.

Yksi ennakkoon ilmoittautunut saa ilmaisen risteilyn
HUOMIO! 31.5.2017 mennessä ilmoittautuneiden kesken arvotaan ilmainen risteily (ilmoitetussa
hyttiluokassa). Ilmaisen risteilyn saaneen nimi kerrotaan Karjalan Liiton verkkosivuilla 2.6.2017.
Hinta/henkilö:
163,00 EUR A4-luokassa 1 henkilö hytissä
138,00 EUR A4-luokassa 2 henkilöä hytissä
173,00 EUR B2T-luokassa 1 henkilöä hytissä
143,00 EUR B2T-luokassa 2 henkilöä hytissä
Hintaan sisältyy: risteily valitsemassanne hyttiluokassa, meriaamiainen meno-paluu, Viking Buffet –illallinen
juomineen meno- ja paluumatkalla, strategiaseminaari asiantuntija-alustuksineen.
Peruutusehdot:
90 – 61 vrk ennen matkaa: peruutuskulut 10 %
60 – 15 vrk ennen matkaa: peruutuskulut 25 %
14 vrk – 72 h ennen matkaa: peruutuskulut 50 %
alle 72 tuntia ennen matkaa: peruutuskulut 100 %
Lääkärintodistusta vastaan voi anoa palautusta 14 vrk kuluessa matkan päättymisestä, mikäli matka on
peruttu ennen lähtöä.
Järjestöristeilyn järjestää Karjalan Liitto yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.

JÄSENSEURA-ASIOITA
LIITON VERKKOPALVELU UUDISTUU
Karjalan Liiton ja jäsenyhteisöjen verkkopalvelu uudistuu vuoden 2017 aikana. Tarkempia tietoja
seuraavassa Karjalan Kunnaat -jäsenlehdessä ja liiton verkkosivuilla.
MALLISÄÄNNÖT OVAT TULOSSA
Piireille, karjalaisseuroille, pitäjäseuroille ja sukuseuroille tarkoitetut mallisäännöt ovat tulossa liiton
verkkosivuille kevään aikana. Lisäksi sivuille tulee ohjeistus Patentti- ja rekisterihallituksen Liittokaistapalvelun käytöstä.
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 2017 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 17.5.2017.
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 17.5.2017. Aineistopäivä on 18.4.2017.
Tarkempia tietoja , p. 09 7288 1715, saija.pelvas@karjalanliitto.fi.

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 JA VERKKOSIVUT
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.
Karjalan Liitto tarjoaa ilmaiset verkkosivut jäsenyhteisöille. Tämän vuoden aikana verkkosivuja uusitaan.
Tarkempia tietoja jäsenlehdessä ja verkkosivuilla.
KARJALAN LIITON JÄSENPALVELU
Ota yhteyttä tarvittaessa liiton jäsenpalveluun. Järjestösihteeri Kirsi Säkkinen vastaa jäsenpalvelusta. Hänet
tavoitat puhelimitse, 09 7288 1716 tai sähköpostilla, jasen@karjalanliitto.fi.

JÄSENYHTEISÖJEN TAPAHTUMIA LIITON SIVUILLA
Seurojen tapahtumia:
https://www.karjalanliitto.fi/tapahtumat_13/seurojen_tapahtumat
Seurojen matkoja:
https://www.karjalanliitto.fi/tapahtumat_13/matkoja_karjalaan
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.

SUKUTUTKIJAN PÄIVYSTYKSET
Sukututkijan päivystykset jatkuvat Karjalan Liiton kirjastossa. Sukututkija Mikko Kuitula päivystää
kuukauden viimeisenä tiistaina klo 15–18. Seuraavat kerrat ovat tiistaisin 28.3., 25.4. 30.5. Paikka on
Karjalatalossa sijaitseva Karjalan Liiton kirjasto, Käpylänkuja 1, 3. kerros, 00610 Helsinki. Sukututkijalle voi

lähettää myös sähköpostia: sukututkija@karjalanliitto.fi. Sukututkijat päivystävät myös Karjalaisilla
kesäjuhlilla Jyväskylässä.

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 Opintokeskus Sivis -tukea. Ota rohkeasti yhteyttä aluevastaavaan.
Aluevastaavien yhteystiedot ovat liiton verkkosivuille: www.karjalanliitto.fi/karjalan_liitto/aluevastaavat

KARJALAN PERINTÖ ON KOLMIVUOTISTEEMA
VUOSITEEMA 2017 ON SUOMEN ITSENÄISYYS JA KARJALA
Karjalan Liiton liittokokouskauden teema on Karjalan perintö, joka on yläteema kolmelle vuodelle. Tämän
vuoden vuositeema on Suomen itsenäisyys ja Karjala. Toivomme, että jäsenseuroissamme teemat otetaan
käyttöön.
SUOMEN ITSENÄISYYS JA KARJALA -NÄYTTELYKOKONAISUUS
Karjalan Liitto tarjoaa jäsenyhteisöjen käyttöön useita eri näyttelykokonaisuuksia. Tarjolla on muun maussa
Toivo Talven, Aukusti Tuhkan ja Tuulikki Pietilän grafiikkaa sekä Lady Ostapeckin ja Pekka Terännön sekä
Puolustusvoimien valokuvia. Varaukset liiton toimistosta, toimisto@karjalanliitto.fi, p. 09 72881 70. Katso
tarkemmat tiedot jäsenlehdestä 15.2.2017 sivulta 48. Näyttelykokonaisuus on nähtävillä Karjalaisilla
kesäjuhlilla Jyväskylässä 16.-18.6.2017.

LIITON SÄHKÖPOSTIOSOITTEET
Toiminnanjohtaja Satu Hallenberg, satu.hallenberg@karjalanliitto.fi;
Tiedottaja/kulttuurituottaja Saija Pelvas, saija.pelvas@karjalanliitto.fi.
Tiedottaja/kulttuurituottaja Mervi Piipponen, mervi.piipponen@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.
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 19391945 -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 kevättä!

