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Hyvä Karjala-seuran uusi tai nykyinen jäsen,
kun joulu on taas ovella ja vuosi lopuillaan, on hyvä hetki kiittää kaikkia oikein mukavasta yhdessäolosta
karjalaisen kulttuurin merkeissä. Seurallamme on perinteiseen tapaan ollut tänäkin vuonna runsaasti
monipuolista toimintaa, tarinailtoja ja retkiä. Keväällä kävimme katsomassa koskettavan Evakkotytön tarinan
Lahden kaupunginteatterissa yhdessä Hervannnan Karjala-seuran väen kanssa. Syksyllä
retkikohteenamme oli historiallinen Mustion Linna ja ikinuoresta emännästään tunnettu Hyrsylän Mutka.
Tänä vuonna saimme myös evakkojen tarinoiden tallennuksen hyvään vauhtiin. Tämä Suoja-säätiön tuella
toteutettava työ on tärkein hankkeemme tulevinakin vuosina, niin kauan kuin arvokasta muistitietoa on
tallennettavissa. Työtä tehtiin sekä omin että kunnan työllisyyspalvelujen kautta saadun henkilön voimin.
Ensi vuosi on erityinen juhlavuosi. Suomi täyttää 100 vuotta ja Pirkkalan Karjala-seura 70 vuotta.
Olemme mukana valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -ohjelmassa hankkeella ”Evakkojen Suomi”.
Hankkeen puitteissa on juuri valmistunut video, jossa Ransu Karvakuono kertoo henkilökohtaisen
avustajansa viipurilaisen Pertti Nättilän evakkokokemuksista samalla, kun hän ja Järvisen Raija opastavat
lapsiryhmää karjalanpiiraiden leivonnassa. Video julkistetaan Ransun johdolla ensi vuoden puolella
myöhemmin tiedotettavalla tavalla. Video on ladattavissa veloituksetta seuran pian avattavilla uusilla
kotisivuilla olevan linkin kautta.
Suomi 100 -juhlavuosi näkyy monissa muissakin seuran tapahtumissa samoin kuin myös Pirkkalan Karjalaseuran 70-vuotisjuhlavuosi. Sen päätapahtuma on Pirkkalan kirkossa sunnuntaina 7. toukokuuta. Juhla
aloitetaan Pirkkalais-Karjalaisella messulla, jonka musiikki on toteutettu jo perinteiseen tapaan kanttori Pirkko
Leponiemi-Pirhosen johdolla. Messun jälkeen jatketaan juhlintaa kahvitilaisuudessa seurakuntasalin puolella.
Tässä juhlassa julkistetaan vuoden alussa avattavan kirjoituskilpailun voittajat. Kilpailun
aihealue ”Karjalaisuus elää ja vaikuttaa” on laaja, sillä toivomme, että mahdollisimman moni teistä inspiroituu
kirjoittamaan ajatuksistaan. Kaikki aiheen lähestymistavat ovat oikeita. Esim. jokin vanha kuva voi olla
tarinan keskiössä. Lisää kirjoituskilpailusta ensimmäisessä tarinaillassa tiistaina 17.1. klo 18.
lukion/kansalaisopiston luokassa 416.
Keväällä tehdään junaretki Helsinkiin. Viipurin Lauluveikot järjestää 120-vuotisjuhlakonsertin ”Wanha
Wallaton Wiipuri” lauantaina 22.4.2017 klo 14 Musiikkitalossa. Konsertin hinta on 30 € plus junaliput.
Varaamme ja hankimme myös junaliput puolestasi, mutta varauksia pääsee tekemään vasta 60 vuorokautta
ennen matkaa. Konsertin hinta on kuitenkin paikkavarauksia menettämättä tilitettävä jo tammikuussa. Meillä
on varattuna 30 paikkaa. Ne myydään varausjärjestyksessä. Varauksia ottavat vastaan puhelimitse Raija
(040 7570 370) ja Vuokko (045 8783 633) sekä sähköpostilla Raija (raija.jarvinen@tpnet.fi). Konserttiliput
on maksettava seuran tilille 15.1.2017 mennessä. Juna Tampereen rautatieasemalta lähtee klo 11:02.
Tarkempiin retkijärjestelyihin palaamme myöhemmin, mutta nyt vain varauksia tekemään.
Tulevana vuonna meillä on myös erityisesti nuorisolle suunnattua toimintaa. Esimerkkinä lavatanssikurssi,
johon kylläkin myös varttuneempi väki voi ottaa osaa. Tästä ja muusta kevään ohjelmasta lisää
ensimmäisessä tarinaillassa ja liitteen toimintakalenterissa.
Pirkkalan Karjala-seuran juhlavuoden jäsenmaksu on 15 € ja vapaaehtoinen Karjalan Liiton
jäsenmaksu 15 €, jonka maksamalla saat Liiton lehdet ja muut jäsenedut. Toivomme Suomi 100 hankkeen rahoituksen vuoksi, että maksat jäsenmaksun mahdollisimman nopeasti ja kuitenkin viimeistään
31.1.2017. Syynä tähän on Suomi 100 -ohjelmassa tehdyn ”Evakkojen Suomi” -videon tuotantokustannusten
oma rahoitus ennen Pirkanmaan Liitolta saatavaa avustusta. Seuran tilinumero on sama kuin ennenkin eli FI
73 5730 7350 5129 51.
Kaikkien jäsenmaksunsa eräpäivään 31.1.2017 mennessä maksaneiden kesken arvomme tällä kertaa
positiivisen yllätyksen.
Liitteinä tiedoksenne tulevan vuoden hallituksen jäsenet ja muut vastuuhenkilöt, sekä alustava
toimintakalenteri, jota täydennellään vuoden kuluessa. Tapahtumista ja muutoksista tiedotetaan tarinailloissa,
Pirkkalaisen yhdistyspalstalla, yhdistyksen uusilla (avattavilla) kotisivuilla / facebookissa ja sähköpostilla /
tekstiviestillä tai tarvittaessa tietysti myös tavallisella kirjeellä.
Oikein hyvää joulua ja kaikkea hyvää tulevalle vuodelle 2017!
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