
 

Kevätviesti 2022 
   Karkkilan Karjalaseura   
 

Ilmiö ajassa, paikassa ja 

ihmisessä, tuhannen vuoden 

kooste, isien ja äitien perintö, 

kielen ja mielen kokonaislaatu.   
(Eino Haukka, Karjalan Liiton internetsivut) 

Mitä on karjalaisuus? 

Karkkilan  

Karjalaseura ry 

Vuodesta 1946 

 

© Susanne Leopard 

Sie ja mie - yhes  

myö ollaa Karkkilan 

Karjalaseura. 

Kiitos sinulle, jäsen! 

jäsen! 

www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/karjalaseurat/karkkilan-karjalaseura-ry.html 

27. VUOSIKERTA 
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Tiedotamme 

tapahtumista 

paikallislehtien 

järjestöpalstoilla ja 

kotisivuillamme.  

Pikkujoulut Pohjanpirtillä 2015 

Kesäjuhlilla Kouvolassa 2018 

Pyhäinpäivä 2020 

 

Karkkilan Harrastemessuilla 2012 

www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/karjalaseurat/karkkilan-karjalaseura-ry.html 

TOIMINTASUUNNITELMASSAMME 

OVAT MM. SEURAAVAT TAPAHTUMAT: 

Tapahtumiin 

osallistuminen 

ei edellytä 

jäsenyyttä. 

Mölkyn peluuta maanantai-iltaisin 

touko-syyskuussa 
 

Huhtikuu * 28.4. Kevätkokous, Pohjanpirtti, klo 18.00 
 

Kesäkuu * 11.6. Avoimet kylät, Vaskijärvi  
* 17.6. Rautapäivien toritapahtuma 
* 17.-19.6. Karjalan Liiton kesäjuhlat Raumalla                           

 

Heinäkuu * 31.7. Heinjoki-juhla Karkkilassa  
 

Elokuu * yhteinen saunailta seurakunnan kanssa 
 

Lokakuu  * syyskokous 
 

Marraskuu * 5.11. Pyhäinpäivän kunniakäynti ja 
 seppeleen lasku Karjalaan jääneiden 
vainajien muistomerkille 
* Pikkujoulut Vihdin seuran kanssa  
Karkkilassa 

 

Joulukuu  * 6.12. Osallistutaan seuran  
lipun kanssa itsenäisyyspäivän  
seppeleenlaskun lippukulkueeseen  
 
 

  

(mikäli järjestetään) 

76. toimintavuosi 

Karkkilan  

Karjalaseura ry 

Vuodesta 1946 

 



 

Karkkilan  

Karjalaseura ry 

Vuodesta 1946 

 
www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/karjalaseurat/karkkilan-karjalaseura-ry.html 

Kirsti Seppälä, puheenjohtaja 

kirstiseppala@hotmail.com 

Puh. 045 105 4425 
 

Pekka Paavilainen, varapuheenjohtaja 

pekka.paavilainen49@gmail.com 

Puh. 044 578 6666 
 

Terttu Teivonen, jäsenrekisterinhoitaja 

terttu.teivonen@gmail.com 

Puh. 040 580 4520 
 

Tuija Pappinen, sihteeri 

tuija.pappinen@gmail.com 

Puh.040 561 7390 
 

Muut jäsenet 

Pauli Halmetoja, Tarja Kostiainen, 

Jari Kääriäinen, Päivi Nykvist, Niklas 

Pappinen, Raija Sappinen ja Jari Teivonen 

Hallitus 

Ota meihin yhteyttä 
Onko sinulla seuramme 

toiminnan kehittämiseen ja 

yhteisöllisyyden luomiseen 

liittyviä ideoita tai toiveita - 

esimerkiksi kurssi, luento, 

harrastuspiiri, tapahtuma yms.? 

Millaista sisältöä odotat 

kotisivuiltamme?  
 

Mielipiteesi on meille tärkeä.  

Ota yhteyttä. Mietitään yhdessä. 

Yhden teorian mukaan nimen Karjala katsotaan 
alun perin tarkoittaneen karjamaata, seutua, 
missä on voitu pitää runsaasti karjaa. Karjalaisia 
ei historiallisesti kuitenkaan ole tunnettu 
karjanhoitajina vaan metsästäjinä, kalastajina ja 
turkiskauppiaina. 
 

Toisen teorian mukaan nimi voikin pohjautua 
karja-sanan germaanisen tai balttilaisen 
kantamuodon merkitykseen ’joukko, sotajoukko’. 
(Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, internetsivut) 
 

Karjala-nimen tausta 
 

Keitä ne on ne sankarit 
sellaiset sankarimiehet 
joita koko valtakunta 
arvostaa? 
Keitä ne on ne sankarit 
sellaiset sankarinaiset 
jotka tosi työstä palkintonsa 
saa? 
 
Me ollaan sankareita kaikki 
kun oikein silmiin katsotaan 
me ollaan sankareita elämän 
ihan jokainen. 
(J. Karjalainen) 

 

Vuokkiniemen koulun 

hiihtokilpailut 8.3.1942 

(SA-kuva) 

 

 

Karjalan Liitto on lähettänyt helmikuun 
alussa laskun jäsenmaksusta Karjalan 
Kunnaat -lehden mukana. Laskussa 
on veloitettu Karjalan Liiton, Uuden-
maan Piirin ja seuran jäsenmaksut.  
 

 

 

Jäsenyys 

Seura ei peri yli 90-vuotiailta seuran 
jäsenmaksua 9 €. Karjalan Liiton ja 
Uudenmaan piirin jäsenmaksut ovat 
yhteensä 21 €. Jokainen maksaa ne 
itse, jos haluaa saada Karjalan Kunnaat 
-lehden sekä Liiton jäsenedut.  
Mikäli haluat kuulua vain seuraan, 
ilmoita asiasta Terttu Teivoselle,  
puh. 040 580 4520. 
 
Alle 18-vuotiailta ei peritä jäsenmaksua.  

Jokainen 
meistä on 
oman 
tarinansa 
sankari. 



Leikkaa lihat paloiksi, 
ruskista pannulla vähän 
aikaa. Leikkaa juurekset 
sopivan kokoisiksi. Laita 
lihaa ja juureksia 
vuorotellen uunin 
kestävään pataan. 
Huuhdo pannulta 
paistoliemi sekaan ja lisää 
lihalientä niin että ainekset 
peittyvät. 
Hauduta ensin kannen 
alla 200 asteessa 
puolitoista tuntia ja laske 
sitten lämpö 175 
asteeseen ja jatka 
hauduttamista ilman 
kantta vielä tunti tai 
puolitoista, riippuen 
ainesten kypsyydestä. 
Nautitaan keitettyjen 
perunoiden ja 
puolukkasurvoksen 
kanssa. 

 

4 hengelle 

 

Kahvi- ja ruoka-astiasto 

600 g possunlihaa 
porkkanaa 
lanttua 
sipulia 
selleriä 
palsternakkaa 
laakerinlehteä 
lihalientä 

Karjalan Liiton vuoden ruoka 

KARJALAISUUDEN ASIANTUNTIJA 

 

 

 

 

Lehti sisältää yleisiä Karjalaan ja karjalaisuuteen 
liittyviä uutisia, tutkimustietoa, henkilöhaastatteluja 
ym. Lisäksi aiheina ovat mm. karjalaiset suvut, 
aktiiviset toimijat ja historia. 
 
Karjala-lehti ilmestyi ensi kerran 1.1.1904 Viipurissa, 
nykyään lehti tehdään Lappeenrannassa.  
Karjala-lehti ilmestyy joka toinen torstai. 
 
 

 

 Tilaukset: puh. 040 181 6884,  
tilaukset@karjala-lehti.fi, www.karjala-lehti.fi 
 
Lataa Karjala-lehden sovellus puhelimeesi tai 
tablettiisi sovelluskaupasta: App Store tai  
Google Play -kauppa. 

 

KYSY TARJOUSTA 

 

 

 

 

Aki Kaurismäki, Lumivaara (isä) 
Unto Mononen, Muolaa 
Pentti Saarikoski, Impilahti 
Aulis Sallinen, Salmi 
Aira Samulin, Salmi 
Matti Vanhanen, Vuoksenranta (isä) 
(Wikipedia) 

 

Karkkilan  

Karjalaseura ry 

Vuodesta 1946 

 

Karjalan vaakuna, punainen kultakruunuinen 
kilpi vuodelta 1562 on alun perin ollut Karjalan-
kannaksen symboli, joka myöhemmin on 
sisällytetty myös Etelä- ja Pohjois-Karjalan 
maakuntavaakunoihin. 
 

Vaakunassa on kaksi toisiaan iskevää kättä, 
jotka symboloivat alueella taistelleita läntistä 
Ruotsia ja itäistä Venäjää. Vaakunassa esitetty 
kahden kulttuuripiirin ristiveto heijastuu 
voimakkaasti karjalaisessa perinteessä. 
(Karjalainen Nuorisoliitto, internetsivut) 

Karjalan vaakuna 

Karjalaseuralla on vuokrattavana 
kahvi- ja ruoka-astiasto. 
 
Vuokra/viikonloppu: 
30 hengelle 30 € kahvi- tai ruoka-astiasto 
50 hengelle 50 € kahvi- tai ruoka-astiasto 
 
Tiedustelut: Tarja Kostiainen, 
puh. 050 532 1450 iltaisin tai  
tarja.kostiainen@elisanet.fi 

www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/karjalaseurat/karkkilan-karjalaseura-ry.html 

Syyssadon lihapata 
 

Karjalaseuralla on 
myynnissä Karjalan  
Liiton Uudenmaan piirin 
suruadresseja.  
Tiedustelut: Jari Kääriäinen, 
puh. 050 406 9039 

Suruadressi 


