
KORIAN SEUDUN KARJALASEURA RY         JÄSENKIRJE 2019 
 
 

Uusi toimintakausi on käynnissä 
 

Tässä vuotuinen jäsenkirjeemme.    Jäsenmaksu vuodelle 2019 on 30€ 

Maksu suoritetaan suoraan seuran tilille: FI86 5016 1020 0546 48. Kirjoita 
viestikenttään oma nimesi (ei viitenumeroa). Eräpäivä 22.3.2019 

 
Jäsenmaksun maksamalla voit käyttää Kontjärven majan palveluja.   Maksu sisältää Karjalan Liiton 
jäsenmaksun 20 €, jolla olet mukana liiton ja Kymenlaakson piirin toiminnassa ja pääset nauttimaan 
Karjala-kortin eduista, kuten Karjalan Kunnaat jäsenlehdestä ja saat alennuksia tapahtumien 
pääsylipuista.  Jos et maksa jäsenmaksuasi eräpäivään mennessä, katsomme sinun eronneen seurasta 
emmekä ilmoita nimeäsi Karjalan Liittoon eikä seura näin ollen joudu suorittamaan maksua 
maksamattomista jäsenistä. 
Jos jatkossa haluat jäsenkirjeesi sähköpostitse niin ilmoita sähköpostiosoitteesi sihteeri Merja 
Ikäläiselle; merja.ikalainen@windowslive.com 

 

Karjalaisten Maja Kontjärvi 
 
Seuramme kesäpaikka sijaitsee Iitin ja Kouvolan rajamailla valtatie 12 varrella osoitteessa 
Kontjärventie 33.  Paikka on varmasti tuttu useimmille seuran jäsenille. Majamestarina jatkaa Matti 
Kurki puh. 040 553 1208. Häneltä voi tiedustella vapaita vuoroja saunomiseen ja uimiseen ja sitä, onko 
maja mahdollisesti varattu yksityistilaisuutta varten. 
 
Saunamaksut ovat seuran jäsenille perheineen vuonna 2019 seuraavat: 
Aikuiset 2 € ja lapset 1 € kerralta. 
Majan päivävuokra on 40 €. 
Maksut tuloutetaan seuran tilille: FI86 5016 1020 0546 48. 
Avaimet saat majamestarilta sekä hallituksen jäseniltä. 
 
Olkaa hyvä ja varatkaa maja käyttöönne perheen ja ystävien kera ☺ 

 

 

Tapahtumat vuonna 2019 
 
Seuran kevätkokous on 23.4.2019 kello 18.00 Karjalaisten Majalla Kontjärvellä, Kontjärventie 33. 
Kevätkokouksessa tiedotetaan tulevista Karjalaisten kesäjuhlista Hämeenlinnassa 14.6. – 16.6.2019 
sekä seuramme toiminnasta. 
Kokouksessa käymme läpi viime vuoden tilit ja toimintakertomuksen. 
Toivomme runsasta osallistumista kokoukseen, siten jokaisella jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa 
toimintaamme. 
 

 



Kontjärven majalla järjestämme edellisen vuoden tapaan keskiviikkoisin   19.6, 17.7 ja 14.8. avoimien 
ovien iltoja, joissa on mahdollisuus maksuttomaan saunomiseen ja uimiseen. Kellonajat jokaiselle 
tapahtumalle on kello 18.00 – 20.00. 
 

 

● Karjala Liiton kesäjuhlat Hämeenlinnassa 14.6 – 16.6 2019 
Toivomme jäsenistön runsasta osallistumista kesäjuhliin. 
 

● Perinteinen lauluilta yhdessä Elimäen Karjalaseuran ja seurakunnan kanssa Kontjärven majalla. 
 Tiistaina 23.7. kello 18.00. 
 

●  Korian Seudun Karjalaseuran järjestää viikonloppumatkan Viipuriin elokuussa tarkemmin 
ilmoitettavana ajankohtana. 

Sitovat ilmoittautumiset puheenjohtaja Jari Käelle 15.7. mennessä. 
Puhelin 044 3466461, sähköposti   jari.kaki@pp.inet.fi 
Matkaohjelma, yöpyminen sis.ruokailut ja hinta  selviävät ilmoittautumisen yhteydessä.     
 

● Karjalaisten kirkkopyhä Korian kirkossa 3.  marraskuuta. 
 
 
Tapahtumista tiedotetaan Keskilaakson seurapalstalla sekä nettisivuillamme 
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/karjalaseurat/korian-seudun-karjalaseura-
ry.html 
Kouvolan Sanomissa on kevät- ja syyskokouksien ajankohdat. 
 

Hallitus vuonna 2019 
 
Jari Käki, puheenjohtaja    044 3466461 jari.kaki@pp.inet.fi   
Risto Jääskeläinen, varapj            040 5728149 risto.jaaskelainen@pp4.inet.fi       
Merja Ikäläinen, sihteeri     040 7440773  merja.ikalainen@windowslive.com 
Riitta Tallgren    040 5078176  riitta.tallgren@gmail.com 
Mirja Hyvärinen                      0414447633  mirkku.hyvarinen@gmail.com 
Maria Kemppi                    040 5716441 maria.kemppi@pp1.inet.fi 
Vesa Rouhiainen         040 5888758  rouhivesa@gmail.com 
Matti Kurki   040 5531208                   
Kirsti Tanskanen   040 8461427 kirstitanskanen@hotmail.com  
  
 
TOIVOMME KOKO JÄSENISTÖN AKTIIVISTA OSALLISTUMISTA SEURAMME TOIMINTAAN!    

TERVEISIN 

Hallitus 

 
Säilytä tämä jäsenkirje, josta näet tapahtumat ja niiden ajankohdat sekä yhteystiedot 
hallituksen jäseniin. 
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