
 

 

Karjalan Liiton suositus jäsenseuroilleen liittyen Ukrainan tilanteeseen 

 

Suosituksen tausta 

Venäjä käynnisti helmikuun lopussa hyökkäyksen Ukrainaan. Suomi on tuominnut jyrkästi 

Venäjän sotilaalliset toimet Ukrainassa ja vastaa niihin osana Euroopan unionia. Karjalan Liitto on 

myös tuominnut sotatoimet tiedotteessaan 2.3.2022. Liittohallitus on kokouksessaan 9.3.2022 

päättänyt laatia omille jäsenseuroilleen tilanteeseen liittyen ohjeistuksen, jossa otetaan kantaa mm. 

jäsenseurojen tekemään rajantakaiseen yhteistyöhön. 

 

Karjalan Liitto suosittaa jäsenseuroja pidättäytymään yhteistyöstä venäläisten toimijoiden kanssa 

Karjalan Liitto on toistaiseksi keskeyttänyt kaikki yhteistyöhankkeet venäläisten toimijoiden kanssa. 

Karjalan Liitto suosittaa kaikille jäsenseuroilleen pidättäytymään toistaiseksi yhteistyöstä Venäjän 

hallinnon eri toimijoiden kanssa. Joillakin jäsenseuroilla tai säätiöillä on yhteyksiä yksittäisiin 

henkilöihin, jotka ovat esimerkiksi koronan aikana ylläpitäneet luovutetun alueen hautausmaita. 

Näihin henkilöihin tai esimerkiksi virallisen hallinnon ulkopuolisiin kansalaisjärjestöihin on edelleen 

mahdollista ylläpitää vuosien aikana solmittuja suhteita. 

Tämä suositus on linjassa monien muiden suomalaisten sekä kansainvälisten toimijoiden kanssa. 

 

Matkustaminen 

Ulkoministeriö on 9.3.2022 antamallaan tiedotteella kehottanut välttämään kaikkea matkustamista 

Venäjälle heikentyneen turvallisuustilanteen vuoksi. Liitto kehottaa jäsenseurojaan ja jäseniään 

seuraamaan UM:n antamia matkustustiedotteita suunniteltaessa matkustamista luovutetulle 

alueelle. Lisäksi suositellaan muistamaan matkustusilmoituksen tekeminen UM:n ohjeistuksen 

mukaisesti osoitteessa https://um.fi/matkustusilmoitus. 

 

Ukrainalaisten tukeminen 

Monet seurat ovat jo ilmaisseet halunsa auttaa ja tukea ukrainalaisia vallitsevassa tilanteessa ja osa 

on ryhtynyt toimiin asian suhteen. Liitto on myös tukenut ukrainalaisia rahallisesti Kirkon 

ulkomaanavun kautta. Liitto suosittaa jäsenseuroja, niin halutessaan, selvittämään paikallisia tai 

valtakunnallisia avustamisen muotoja. Osa kunnista on esimerkiksi organisoinut apua maahan tuleville 

ukrainalaisille ja useiden valtakunnallisten avustusjärjestöjen kautta on mahdollista tehdä 

rahalahjoituksia. Näiden kautta on mahdollista kanavoida tukea niille, jotka nyt kokevat samaa kuin 

karjalaiset noin 80 vuotta sitten.  

https://www.karjalanliitto.fi/uutiset/2022/03/karjalan-liitto-ei-voi-hyvaksya-sotaa.html
https://um.fi/matkustustiedote/-/c/RU
https://um.fi/matkustusilmoitus


 

Henkinen tuki 

Kipeät muistot vaivaavat nyt osaa karjalaisista, koska Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on piinallisella 

tavalla tutun oloista. Karjalan Liitto on käynnistänyt jälleen keväällä pilotoidun Juttuluuri-palvelun. 

Palvelun tarkoituksena on tarjota kuulija ja keskustelukumppani Liiton jäsenille ympäri Suomen tänä 

vaikeana aikana. Juttukaveri on luurin päässä 16.3. ja 18.3., kuten kerroimme uutiskirjeessä 11.3. Myös 

jäsenseuroissa suositellaan järjestämään tarpeen mukaan esimerkiksi tarinailta, jossa tuntoja voidaan 

purkaa yhdessä. 

 

Lisätiedot: Karjalan Liiton puheenjohtaja Outi Örn, outi.orn@karjalanliitto.fi, p. 050-3041444 

https://www.karjalanliitto.fi/uutiset/2022/03/karjalainen-juttuluuri-jatkaa.html
mailto:outi.orn@karjalanliitto.fi

