Liittymällä jäseneksi tuet Karjalan Liiton ja Lohjan Karjalaseuran
toimintaa sekä saat kaikki liiton edut. Seuran toiminta painottuu
karjalaisen perinteen, kulttuurin ja luovutetun alueen tunnetuksi
tekemiseen. Seura toimii yhteistyössä alueen muiden yhdistysten ja
yhteisöjen kanssa.
Karjalan liiton kauden 2021–2023 teemana on Huomisen karjalaisuus.
Tämä teema tulee tavalla tai toisella näkymään toiminnassamme.
Jäsenmaksulaskutus on uudistunut vuoden 2021 alusta alkaen, kun
Karjalan Liitto siirtyy jäsenten suoralaskutukseen. Jäsenlaskut on
lähetetty suoraan jäsenseurojen henkilöjäsenille helmikuun Karjalan
Kunnaiden mukana. Jäsenmaksu maksetaan kokonaisuudessaan Liiton
tilille. Liitto tilittää maksetut jäsenseurojen jäsenmaksuosuudet seurojen
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Lisätietoja:
Puheenjohtaja Klaus Turhanen, p.050 382 0936 klaus.turhanen@eic.fi
sihteeri Mari Virtanen, p. 041 507 5599, marikristiina.virtanen@luksia.fi

Tapahtumatiedot:
Karjalan liiton, Uudenmaan piirin ja Lohjan Karjalaseuran www-sivuilla
(www.karjalanliitto.fi). Lohjan Karjalaseura on myös Facebookissa.
Uudet jäsenet:
Ilmoittakaa jäsenhakemustiedot Erja Vaaralalle, p. 044 374 0079,
erja.vaarala@gmail.com (lomake löytyy myös www-sivuilta).

Lohjan Karjalaseura
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T oimin t a - ajat u s ja jä sen m ak su t

Lohjan Karjalaseura on perustettu 1945. Seura on Karjalan Liiton ja
Uudenmaan Karjalaseurojen piirin jäsen. Lohjan Karjalaseuraan ovat
tervetulleita jäseneksi kaikki, joilla on karjalaisia juuria tai jotka ovat
karjalaisuudesta ja karjalaisesta kulttuurista kiinnostuneita.

Kevään toimintaa

Ennakkotietoa syksyn toiminnasta

Kevät 2021

Tervehdys jäsenistölle
Toivotamme Teille kaikille oikein hyvää kuluvaa vuotta 2021! Vaikean
viime vuoden jälkeen meillä on lupa odottaa valoisampia aikoja
koronarokotusten käynnistyttyä. Kevätkaudelle olemme suunnitelleet
vain sääntömääräisen kokouksen. Syksyllä tapahtumakalenterimme
näyttää monipuolisemmalta. Syksyä odotellessa toivomme vielä uusia
osallistujia kirjoituskilpailuumme. Tutustu myös Karjalan Liiton
verkkolähetyksiin. Katsottavissa runsaasti mm. pitäjäesittelyjä sekä
eri hankkeiden ja tilaisuuksien tallenteita. Nämä löytyvät osoitteesta:
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/karjalan-liitontoiminta/tallenteet.html

Seuran sääntömääräinen kevätkokous
Hallitus kutsuu jäsenistön sääntömääräiseen kevätkokouksen, jossa
käsitellään seuran sääntöjen kohdan 10§ mukaiset asiat.

Ke 26.5.2021 klo 18

Taipaleenjoki-ooppera su 14.11.2021 klo 14,
Laurentius-sali
Ilkka Kuusiston säveltämä ja mm. Jaakko Kortekankaan
sekä Jyrki Anttilan tähdittämä Taipaleenjoki-ooppera
esitetään Lohjalla. Lohjan Karjalaseura pyrkii kokoamaan
vähintään 10 hengen ryhmän, jolloin lipun hinnaksi tulee
edullisempi 65,50 € (norm. 75,50 €). Ilmoittautumiset Erja
Vaaralalle (erja.vaarala@gmail.com) 3.10.2021 mennessä.

Seuran omat tapahtumat
Karjalan kielen ja murteen kerhot sekä Perttilän
Karjalakerho käynnistyvät jälleen syksyllä, mikäli
tautitilanne sen sallii. Myös muut tutut tapahtumat, kuten
pyhäinpäivän ja itsenäisyyspäivät tapahtumat pyritään
järjestämään syksyllä.

Lohjan museon piha, Rovastinkatu 1.

Osallistu kirjoituskilpailuun

Syksyn aikana on tulossa myös uusia tapahtumia. Näitä
ovat ”Haikiast kukkuu käk—runoja evakkotieltä”, lasten
satuhetki kirjastossa sekä ohjelmalliset syyskestit PuuAnttilassa.

Mitä karjalaisuus sinulle merkitsee? Miten se näkyy arjessasi
tai juhlassasi?
Covid19-pandemia on pysäyttänyt monet yhteiset tapahtumamme,
mutta karjalaisuuden merkitystä voi pohtia kukin tykönään.
Pyydämme jäsenistöltä muistoja, kuvia, piirustuksia ja pohdintaa
aiheeseen liittyen. Kerro asiasta tavalla, jonka tuntuu parhaalta.
Lähetä aineistosi Erja Vaaralalle (erja.vaarala@gmail.com ) 31.8.2021
mennessä (osallistumisaikaa jatkettu).
Aineistosta kootaan julkaisu syksyllä 2021.
Osallistujien kesken arvotaan Karjalan Liiton SieMie-puodin lahjakortti
(50€).

Syksyn aikatauluista tiedotetaan tarkemmin siinä kohtaa,
kun tautitilanne selkeytyy.

