Äyräpään Pitäjäseura ry

Jäsentiedote 2021

Hyvä pitäjäseuran jäsen!
Viime vuonna jouduimme opettelemaan koronapandemian myötä uuden rytmin elämäämme ja myös yhdistyksemme toimintaan. Vielä syksyllä näytti siltä, että vuonna 2021
tartuntatilanne on siinä vaiheessa, että pääsemme palaamaan normaaliin, mutta nyt tiedämme, että näin ei käynyt. Sen vuoksi kaikki tälle vuodelle suunnitellut tapahtumat joudutaan arvioimaan uudelleen ja odottamaan viranomaisohjeita järjestelyjen suhteen. Seuraavalla sivulla on muutamia nostoja tapahtumista, joita meillä on perinteisesti ollut, mutta
valitettavasti emme aiemmista vuosista poiketen pysty nyt antamaan yhtään päivämäärää
tuleviin tapahtumiin – emme edes sääntömääräisiin kokouksiimme. Pyydämmekin siis kaikkia jäseniä seuraamaan ilmoitteluamme Pitäjäseuran internet-sivuilla, facebookissa ja sähköpostissa. Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset kuulutetaan myös Etelä-Suomen Sanomissa parisen viikkoa ennen kokousta.
Viime vuonna olimme yhdessä viimeisen kerran Karjalassa ja Äyräpäässä talvisodan muistohiihdossa 6.–8.3. Reilu viikko sen jälkeen itäraja sulkeutui. Pitäjäseurassa
olemme kuitenkin pitäneet yhteyksiä aktiivisesti Viipuriin ja jopa Suomen pääkonsulaattiin
Pietarissa. Pääkonsulaatin edustaja kävi Äyräpäässä marraskuussa tarkistamassa kirkonmäen ja hautausmaiden tilanteen sekä hoitamassa kukkaistutuksia. Marja Lyhdyn ottamat valokuvat Äyräpäästä löytyvät Pitäjäseuran internet-sivuilta. Jo tätä ennen oli Pölläkkälän (Baryshevon) taajamasta muutama paikallinen käynyt viemässä kukkia sekä hoitamassa muistokivien edustaa. Samoin viipurilainen tutkija Dmitri Semenov teki pienen videon Äyräpäästä, joka on myös nähtävissä Pitäjäseuran sivuilla. Jäämme odottamaan, milloin itse pääsemme Äyräpäähän seuraavan kerran.
Pitäjäseuran hallitus uudistui syyskokouksessa kahden jäsenen verran: Soile
Halsti ja Tiina Häkkänen jäivät usean vuoden hallitustyöskentelyn jälkeen pois. Kiitos molemmilla aktiivisesta panoksesta yhdistyksessämme. Uusina jäseninä tulivat mukaan Kari
Känkänen ja Jaakko Kaikkonen – Jaakko yhden vuoden poissaolon jälkeen.
Tässä tilanteessa emme voi muuta kuin toivottaa kaikille jäsenilleen terveyttä ja toivoa, että
pääsemme vielä kuluvan vuoden aikana tapaamaan toisiamme. Seuraavilla sivuilla on tietoa
alkaneen vuoden toiminnasta.
T: Pitäjäseuran hallitus.

Äyräpään Pitäjäseura ry:n hallituksen kokoonpano 2021
Outi Poutiainen

puheenjohtaja

outi.poutiainen@gmail.com

050-5905 684

Hannu Takala

varapj.

hannu.takala@utu.fi

040-830 8120

Jaakko Kaikkonen

jäsen

jaakko.kaikkonen@ncc.fi

0500-845022

Hannu Pyykönen

jäsen

hannu.m.pyykonen@gmail.com

040-748 7974

Veijo Kymäläinen

jäsen

veijo.kymalainen@hotmail.fi

0400-837 094

Kari Känkänen

jäsen

kari.kankanen@gmail.com

050-592 0089

Terttu Kallonen

jäsen +sihteerirahastonhoitaja

titta.kallonen@gmail.com

040-5446 333

Hallitus aloittaa toimintansa tänä vuonna kokouksilla 8.2., 1.3. Seuraavat kokoukset sovitaan
sen mukaan, mitä pandemiatilanne ja viranomaisohjeet sallivat.

TAPAHTUMAT 2021
Jäsentapahtumat järjestetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana koronatilannetta ja
viranomaisohjeita seuraten. Perinteisesti keväällä on järjestetty yksi jäsenilta, talvisodan
muistohiihto ja kevätkokous. Kesälle oli toimintasuunnitelmassa suunniteltu liikunnallista
ohjelmaa mölkyn ja pyöräilyn merkeissä. Nyt joudumme odottamaan, onko yllä lueteltuja
tapahtumia mahdollista järjestää.
Mikäli Karjalan Liitto järjestää Karjalaiset kesäjuhlat Raumalla 18.-20.6, osallistumme tapahtumaan, mutta varaudutaan myös päivien peruuntumiseen tai toteutumiseen perinteisestä
poikkeavin järjestelyin.
Pandemian kehitys vaikuttaa tällä hetkellä siltä, että tänä kesänä emme tule pääsemään
Karjalaan. Tarkoitus on järjestää kotiseutupäivä Lahdessa syyskuun alussa, kuten vuosina
2019 ja 2020. Syyskokous järjestetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana joko läsnä
ollen tai etäyhteyksin riippuen viranomaisohjeista. Elämme toivossa, että kynttilämatkan
pääsisimme Äyräpäähän tekemään - mikäli emme, pyritään järjestämään korvaava tilaisuus
kuten syksyllä 2020 Hollolan kirkkomaalla.
Seuraa siis ilmoittelua pitäjäseuran internet-sivuilla ja facebookissa. Tiedotteet lähetetään
myös sähköpostitse niille, joilla se on käytössä. Kevät- ja syyskokouksen kutsut julkaistaan
myös Etelä-Suomen Sanomissa ja Karjala-lehden jäsenpalstalla.

Pitäjäseura on nyt myös facebookissa!
Jos haluat liittyä mukaan, kirjoita hakuun: Äyräpääläiset. Sivuilla on runsaasti arkistomateriaalia sekä tiedotteita. Ryhmän jäsenenä pysyt ajan tasalla. Sivuja hallinnoi neljän hengen
ryhmä, joka hyväksyy jäsenet tähän muutoin suljettuun ryhmään. Jäseniä on tällä hetkellä
jo yli 110. Aktiivista viestinvaihtoa!

Myyntituotteita
Pitäjäseuran toiminta on pandemian vuoksi hiljaisessa vaiheessa, mutta Pitäjäseuran tuotteille on toivottavasti kysyntää jatkossakin. Koska emme voi järjestää jäsentapahtumia,
olemme nostaneet pitäjäseuran internet-sivuilla ja facebookiin tuotteita esille ja alentaneet
hintoja. Tilaa Pitäjäseuran tuotteita ja tue toimintaamme!

TÄRKEÄÄ TIETOA JÄSENMAKSUSTA!
Jäsenmaksut maksetaan jatkossa suoraan Karjalan liitolle, joka lähettää myös Äyräpään
Pitäjäseuran jäsenille jäsenmaksulomakkeet. Maksu suoritetaan siis Karjalan liiton tilille,
joka tilittää sieltä Pitäjäseuralle kuuluvan osuuden suoraan yhdistykselle. Meidän jäsenet
eivät siis enää saa Pitäjäseuralta jäsenmaksulomaketta. Mutta muistakaa maksaa jäsenmaksu 28 € eräpäivään mennessä, joka on 25.2.2021, kiitos!

