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TOIMINTAKERTOMUS 2019  
 
 
Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto toimii Karjalan Liiton organisaatiossa pitäjäyhdistykset kokoavana 
yhdistyksenä, jonka päätehtävä on edistää ja tukea karjalaisten pitäjäyhdistysten toimintaa sekä vaalia 
karjalaisia perinteitä. KPYL myötävaikuttaa omalla toiminnallaan karjalaisuuden sekä karjalaisen kulttuurin 
säilymiseen ja edistämiseen Suomessa. 

   
 

Jäsenistö  
  
KPYL:in kuului 31.12.2019 kaikkiaan 44 jäsenseuraa. (Liite 1 jäsenluettelo) 
Uusiksi jäseniksi vuoden 2019 aikana hyväksyttiin Pälkjärven pitäjäseura (Sortavalan 
alue). 
 

Toiminta    
 

 
Päätapahtumat 

• Luovutetun Karjalan pitäjien historiaa, kulttuuria ja perinteitä tuotiin esille 
järjestämällä yleisölle avoimia pitäjäesittelyjä Karjala-talolla. Esiteltyjä pitäjiä oli  
vuoden aikana 12, kuudella eri kerralla.  

• Kevään pitäjäesittelyissä esiteltiin helmikuussa säätiöt Kanneljärvi ja Säkkijärvi (102), 
maaliskuussa Salmi ja Vuoksela (96)  ja huhtikuussa Viipuri ja Viipurin maalaiskunta 
(195). Syksyn 2019 pitäjäesittelyissä olivat: syyskuussa Terijoki ja Koivisto (104), 
lokakuussa Valamo ja Sortavala (126) , marraskuussa Ruskeala ja Käkisalmi (115). 
Hallituksen edustajat avasivat esittelytilaisuudet ja kertoivat KPYLin toiminnasta ja 
tapahtumista. 

 

• Luovutetun Karjalan pitäjät esittelivät pitäjien historiaa ja perinteitä sekä seurojen 
toimintaa Karjalaisilla kesäjuhlilla 2019 Hämeenlinnassa.  Mukana oli 19 seuraa. 
Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liiton kanssa ylläpidetty kaikkien pitäjien yhteinen 
Pitäjäinfo palveli kahden päivän ajan jäsenseurojen toimesta vapaaehtoisvoimin. 
Kesäjuhlille osallistuneille pitäjäseuroille tehtiin palautekysely, josta saatiin 
palautetta 27 jäsenseuralta. Tuloksia on hyödynnetty kesäjuhlien 2020 
suunnittelussa. (Liite 2). 

• Karjalaiset pitäjä- ja sukumarkkinat toteutettiin 16.11. yhteistyössä Karjalan Liiton ja 
Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liiton kanssa. Näytteilleasettajina oli 18 pitäjäseuraa tai 4 
säätiötä. Kaikkiaan mukana oli 30 eri tahoa. Päivän ohjelmaan kuului karjalaisen 
kirjan ja pitäjäkirjan valinta. Tilaisuudessa esiintyivät sukututkija Mikko Kuitula 
”Sukututkimukseen liittyvät kysymykset”, Martti Similä ”Sukukirjan tekeminen”, 
päätoimittaja Anni Valtonen ”Karjalainen mielenmaisemani – Miten karjalainen 
taustani näkyy elämässäni ja työssäni?” sekä  FT John Loehr  ”Siirtokarjalaisten tie 
kansainvälisiin tutkimuksiin.” 

• Pitäjäseuroja osallistui KL:n Karjalan matkailu ja luonto -tapatumaan 26.10. 
 

Muut tapahtumat ja toiminta 
 

Kuluneen vuoden aikana pitäjäseuroja puhutti erityisesti Karjalan Liiton tuleva jäsenmaksulaskutus-
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uudistus.  
Keskustelussa tuotiin esille, että useiden jäsenyhdistysten pelätään luopuvan Karjalan Liiton 
jäsenyydestä ja seurojen jäsenmäärän tippuvan, sillä seuroissa on paljon pelkästään seuranjäseniä. 
Hallitus kutsui toiminnanjohtaja Satu Hallenbergin hallituksen kokoukseen 13.2.2019 kertomaan 
uudistuksesta. Karjalan Liiton hallituksen puheenjohtaja Pertti Hakanen kertoi 
jäsenmaksukäytännöistä, tulevista kesäjuhlista sekä KL:n juhlavuodesta KPYL:n jäsenistölle 
järjestetyssä tilaisuudessa lokakuussa 30.9. 
 
Pitäjäseurojen edustajia osallistui Karjalan Liiton toiminnansuunnittelu 2019 -seminaariin 
tammikuussa Karjalatalolla.  
 
Jäsenyhteisöjen jäseniä osallistui Karjalan Liiton tilaisuuksiin, mm. luovutetun alueen hautausmaita 
koskevaan seminaariin elokuussa Viipurissa ja maaliskuussa Karjala-talolla.  

 
Hallituksen jäsen Riitta Wallin tarkasti Karjalan Liittoon lähetetyt KPYL:n jäsenseurojen 
toimintaselosteet. 
 
Jatkettiin yhteistyötä Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liiton kanssa muun muassa kesäjuhlien sekä 
pitäjä- ja sukumarkkinoiden toteuttamisessa.  
 
Puheenjohtaja Kirsi Juura vei KPYL:n onnittelut KL:n pj Pertti Hakaselle hänen 50-
vuotissyntymäpäivänään 13.4. Kukkatervehdykseen osallistuivat taloudellisella panostuksella 
hallituksen jäsenten jäsenseurat. 

 
Toimintavuoden aikana julkaistiin mm. pitäjä- tai kyläkirjat: Souda, souda Sorolaan - Jaakkiman kylä 
Laatokan sylissä, Nii ko enne Räisäläs – ollaa yhes, Kuolemajärvi ei kuollutkaan, Muistojen Inkilä – 
Kotikylämme Karjalassa, Tähtitaivaan alla – Synnyinkylä Siparila Karjalan kannaksella Valkjärvellä, 
Valkjärven Muisteloita – Entisiltä ja nykyisiltä asuinsijoilta. Nämä julkaisut osallistuivat Karjalan 
Liiton pitäjä- ja kyläkirjakisaan. Voittajan valitsi KPYL:n varapuheenjohtaja Sami Suviranta. 

 
Viestintä 

 
KPYL:n pääviestintäkanavat ovat Karjalan Liiton verkkosivuston yhteydessä toimivat verkkosivut ja 
Facebook-sivut. 
Kaikille hallituksen jäsenille avattiin ylläpito-oikeudet KPYL:n Facebook-sivustolle. 
KPYL:n Facebook-sivuille päivitettiin pitäjien tapahtumia ja uutisia. Osa pitäjäseuroista toimitti 
pyydetysti matkakertomuksia ja juttuja pitäjäseurojen tilaisuuksista, joita lisättiin verkkosivuille ja 
Facebook-sivuille.  
Facebook-sivuilla oli 1.1.2019 265 seuraajaa, 31.12.2019 483 seuraajaa. Eniten seuraajia keräsivät 
postaukset 16.3. orgaaninen kattavuus 2400 (Karjalaisten pitäjäyhdistysten hallitus järjestäytyi), 14.4. 
2600 (pj. Hakasen syntymäpäivät, 27.4. 2500 (KL jakoi huomionosoituksia) ja 15.6. 2600 (Tälviisii 
käynnistyivät kesäjuhlat). 
 
Jäsenseuroja kannustettiin kehittämään omaa viestintää ja markkinointia. Seuroja aktivoitiin 
käyttämään Facebookia.  
Kannustettiin seuroja tekemään oman pitäjän esittelytaulu ja PowerPoint-esitys omasta pitäjästään. 
Entinen hallituksen jäsen Tea Itkonen suunnitteli ja toteutti jäsenseuroille rollupeja edulliseen 
hintaan. 
Pitäjäyhdistysten jäseniä osallistui Karjalan Liiton uusien verkkosivujen käyttökoulutukseen. 
Hallituksen jäsenet jatkoivat alueellista yhteydenpitoa aluejaon mukaisesti oman alueensa 
pitäjäseuroihin.  
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Yhdistyksen päätöksenteko 

  
Vuosikokous  
Vuosikokous pidettiin lauantaina 16.3.2019 Karjalatalossa Helsingissä. Läsnä oli 21 liiton 
jäsenyhdistystä. (Osallistujaluettelo, liite 4) 
 
 
Edustukset 
Pitäjäyhteisöjen edustajana Karjalan Liiton hallituksessa oli Virpi Huhtanen Suomen Koivisto-
Seurasta.  
 
Hallitus  
Hallitukseen kuului yhdeksän jäsentä. Kunkin jäsenen toimikaudet suluissa nimen jälkeen.  
Puheenjohtajana toimi Kirsi Juura, Keski-Kannaksen alue. 
Varapuheenjohtajana toimi Sami Suviranta, Käkisalmen seutu. 
Sihteerinä toimi pääsääntöisesti Anu Kekki, Sortavalan seutu. 
Hallituksen jäseninä toimivat: 
Seppo Suominen (2018-2020), Raja-Karjala (Impilahti-Seura ry) 
Anu Kekki (2019-2021), Sortavalan seutu (Pääkaupungin Ruskeala-Seura ry)  
Kirsi Juura (2015-2017,2018-2020), Keski-Kannas (Jääski-seura ry)  
Raija Levo (2014-2016, 2017-2019), Länsi-Kannas (Kivennapa-seura) 
Keijo Pennanen (2017-2018) ja Janne Aso (2019), Lounaisrannikko ja ulkosaaret (Johannes-seura) 
Marja-Liisa Pessinen (2017-2019), Kaakkois-KannaS (Valkjärven pitäjäseura)  
Juho Paukkunen (2019-2021) Keski-Karjala (Hiitolaiset ry),  
Sami Suviranta (2015-2017, 2018-2020), Käkisalmen seutu (Pääkaupungin Räisäläiset ry) 
Riitta Wallin (2016-2018, 2019-2021), Viipuri ja Viipurin seutu, (Vahviala-seura) 
 
Pitäjäyhdistysten liiton edustajina Karjalan Liiton liittovaltuustossa kaudella 2017-2020 ovat olleet: 
Tarja Rantama (varalla Tea Itkonen), Marja-Liisa Pessinen (Marja-Leena Kuosa), Reijo Martikainen 
(Lauri Rämö), Timo Lindroos (Riitta Wallin) ja Timo Virolainen (Mitro Repo). 
 
KPYL:n talous ja toiminnantarkastus 
 
Liitolla ei ole ollut maksuliikennettä, koska liiton talous hoidetaan Karjalan Liiton kirjanpidon kautta. 
 
Toiminnantarkastajat  
Toiminnantarkastajina toimivat Pirjo Tiippana (Antrea-seura) ja Olli Saatsi (Suistamon Perinneseura)  


