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Vuoden 2021 kevättalventervehdys kaikille seuran jäsenille!
Olemme aloittaneet seuran 75. toimintavuoden. Tapahtumia ja toimintaa riittää koko vuodeksi. Olet tervetullut
mukaan toimintaan! Lähes koko viime vuosi oli toiminnallisesti hiljainen, koska Covid-19 epidemian vuoksi oli
rajoitettu järjestää toimintaa. Sama jatkuu edelleen, emme tiedä milloin kokoontumisrajat puretaan.
Suunnittelemme tapahtumia, mutta ainakin ennen kesää olevat tapahtumat ovat kysymysmerkillä. Tarkista
ilmoittelusta tapahtuman tilanne.
Viime kesänä seura panosti Sie &Mie-mökin pihan kunnostukseen ja hankki uuden kiukaan. Tuloja ei tullut
yhdistykselle kuin Sie &Mie mökin vuokrista, koska kaikki tapahtumat oli peruttu. Jos haluat tukea seuraa
lahjoituksella, niin otathan yhteyttä seuran puheenjohtaja Päivi Paijaan tai sihteeri Kalle Saastamoiseen.
Rotinat – karjalainen tervehdys vauvaperheeseen. Jokioisten neuvolasta saa infoa, jos perhe haluaa
rotinaleivonnaiset. Perheellä ei tarvitse olla karjalaista taustaa. Lisätietoja Hanna Syrjälältä.
Tiedotus; Löydät sivut https://www.karjalanliitto.fi/karjalanliitto/jasenyhteisot/
karjalaseurat/jokioisten-karjalalaisseura-ry/. Lisäksi löydät facebook sivut; Jokioisten Karjalaisseura. Käy
tykkäämässä. Lähetä Kallelle sähköpostiosoitteesi, jotta voimme tiedottaa ajankohtaisista asioista paremmin
kalle.saastamoinen@surffi.net.

Karjalainen iltapäivä Kalle Saastamoisen luona, su 21.3.2021 klo 14.00. Os. Nirpankuja 4 A 1, Jokioinen
Ohjelmassa on seuran kevätkokous. Kohvit ja arpajaiset. Tervetuloa!

Karjalainen perinneruokalounas su 28.3.2021 klo 11.30 alkaen Jokioisten seurakuntatalolla. Tule
maistamaan makuja Karjalasta ja muista maakunnista. Liput 15 euroa (aikuiset), 7-14-vuotiaat 8 euroa, alle 7v.
ilmaiseksi. Jos haluatte ruokailla perheen tai suvun kanssa, niin soita pöytävaraus Päiville puh. 044-0161340
viimeistään 24.3. Ohjelmassa on myös arpajaiset ja karjalaisia tuotteita myynnissä. Tervetuloa!
Karjalaiset iltapäivät kotonasi tai rantaillat sie ja mie-mökillä, Rehtijärvellä
Löytyykö halukkaita karjalaisten iltapäivien ja rantailtojen järjestäjiä (sinun tulee järjestää kahvitarjoilu ja
arpajaiset, tästä tulot Karjalaisseuralle) Ilmoittautumiset Päiville tai Kallelle.
Sie ja mie mökki Rehtijärvellä. Seura vuokraa mökkiä myös yksityisille tai yhdistyksille 60 euroa/ päivä. Seuran
jäsenet perheineen voivat vuokrata mökkiä hintaan 30 euroa/ päivä. / Varaukset Pirjo Niemelä puh. 0400467633, pirjo.n75@gmail.com

Jäsenmaksu vuonna 2021
Perusjäsenmaksu on 26 € (lasku on jo tullut Karjalan liitosta), kannatusjäsen (perheen toinen jäsen, ei kuulu
liittoon) 8 €, Nuorisojäsenet alle 20 v. maksavat jäsenmaksua 3 €. Ilmaisjäseniä ovat 85 vuotta täyttäneet.
Ilmoitathan osoitemuutokset ja jäsenmuutokset Risto Klemelälle puh. 050 592 5851 tai
risto.klemela@gmail.com
Tapahtumista ja tilaisuuksista ilmoitetaan Forssan lehden seuratoiminnassa tai Karjala-lehdessä. Seura myy
suru- ja onnitteluadresseja hintaan 10,00 €. Niitä saa ostaa Kukkakauppa Vihersi Oy, Keskuskatu 23 A,
Jokioinen tai johtokunnan jäseniltä mm, sihteeri Kalle Saastamoinen tai jäsenvastaava Risto Klemelä.

Yhteystiedot:
puheenjohtaja

Päivi Paija, Lehtimäenkulmantie 187, 32100 Ypäjä puh.044-0161340
paivi.paija@hotmail.com

sihteeri

Kalle Saastamoinen, Nirpankuja 4 A 1, 31600 Jokioinen puh. 050 540 1813,
kalle.saastamoinen@surffi.net

varapuheenjohtaja

Raimo Vaittinen, Turun Valtatie 1, 30100 Forssa puh. 050 917 759

jäsenvastaava

Risto Klemelä, Lassentie 7 31600 Jokioinen puh.050–5925851, risto.klemela@gmail.com

Elokuu

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021
Maaliskuu
Karjalainen iltapäivä Kalle Saastamoisen luona, su
21.3.2021 klo 14.00. Os. Nirpankuja 4 A 1, Jokioinen
Ohjelmassa on seuran kevätkokous. Kohvit ja
arpajaiset. Tervetuloa!
Karjalainen perinneruokalounas su 28.3.2021 klo
11.30 alkaen Jokioisten seurakuntatalolla. katso
lisätiedot kääntöpuoli!

Toukokuu
Karjalaisen liikuntaviikon alueellinen tapahtuma
järjestetään viikolla 18. Seuraa ilmoittelua.
Sie ja Mie-mökin siivoustalkoot ja pihatalkoot
piirin maastojuoksumestaruuskilpailut
Pappilan pihatuvan kahvituksen järjestäminen
Kesäkauden rantailtojen avaus Sie ja mie - mökillä,
kutsutaan naapuriseuroja mukaan

Yhteislaulutilaisuus Elonkierrossa.
liiton suunnistuskilpailut Suomusjärvellä sekä
piirin suunnistuskilpailut
Lokakuu
Syyssiivous mökillä
Marraskuu
Pyhäinpäivän tilaisuus kirkossa, seppeleenlasku ja
hengellinen tilaisuus srk-talolla 6.11.2021.
Jokioisten Karjalaisseura järjestää yhdessä
naapuriseurojen kanssa runon ja musiikin iltapäivän
Jokioisten Tietotalon yläkerrassa marraskuun
lopulla. Tilaisuudessa esiintyy Helmikät ryhmä
koskettavalla Karjala ohjelmalla. Ohjelma 15 € sis.
sisäänpääsyn ja makeaa ja suolaista kahvin kera.
Tervetuloa!
Joulukuu
Seuran pikkujoulu yhteistyössä muiden seurojen
kanssa

Kesäkuu
Liiton kesäjuhlat ovat Raumalla 18–20.6.2021.
Järjestetään yhteinen seudullinen bussikyyti.
Talkootyötä paikoitusohjaajana Tammelan
Makkaramarkkinoilla la 19.6.2021 klo 9.00–16.00.
Ilmoittaudu mukaan tekemään talkootyötä seuran
hyväksi. Lisätietoja antaa Risto Klemelä puh.
050 592 5851
.
Heinäkuu
Muistojen Evakkojuna- tapahtuma la 17.7.2021
Jokioisten museorautatiellä.
Museorautatieyhdistys on pyytänyt seuraa
yhteistyöhön. Ilmoittaudu mukaan talkootehtäviin.
Seura järjestää ruokailun ja myy kahvia. Lisäksi
tarvitsemme paikoitukseen ja ” näyttelijöitä ”
evakkojunaan. Lisätietoja Päiviltä puh. 044-0161340
tai paivi.paija@hotmail.com

Sie ja Mie- mökkiä vuokrataan jäsenille ja myös
yhdistyksille ja yksityisille henkilöille. Pihaa uusittiin
viime kesänä mm. uudet rappuset rantaan, uusi
kiuas ja pihan kunnostusta. Varaathan ajoissa
mökin jo ensi kesälle!

