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Toimintakertomus 2020 

Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton tarkoituksena on toimia karjalaisten pitäjäyhdistysten yhteistyöelimenä, 
edistää ja tukea näiden toimintaa sekä vaalia karjalaisia perinteitä. Lisäksi tarkoituksena on myötävaikuttaa 
karjalaisuuden sekä karjalaisen kulttuurin säilymiseen ja edistäminen Suomessa. (KPYL, säännöt 2 §). 
 
Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton (KPYL) toiminta perustuu näihin säännöissä määriteltyihin tehtäviin, joiden 
pohjalta laadittu ja jäsenten hyväksymä toimintasuunnitelma on ollut perinteisesti toimintaa ohjaava 
suunnitelma. Vuoden 2020 toiminta muuttui lähes täysin koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten astuttua 
voimaan maaliskuussa ja kestäen koko vuoden. Toimintasuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ja tilaisuudet 
jouduttiin pääosin peruuttamaan tai siirtämään. Osa tilaisuuksista onnistuttiin toteuttamaan verkkoyhteyksien 
avulla, ja peruunteiden tilalle luotiin kokonaan uutta digipohjaista toimintaa. Hallitus piti kaikki kokoukset 
maaliskuusta alkaen Teams-yhteydellä, myös ylimääräinen jäsenkokous marraskuussa pidettiin Teamsilla. 

1. Toiminta ja toimintatavat 

Vuodelle 2020 oli suunniteltu 6 pitäjäesittelytilaisuutta. Kevään pitäjäesittelyt olisi pidetty helmi-, maalis- ja 
huhtikuussa, syksyn tilaisuudet syys-, loka- ja marraskuussa. Kussakin oli määrä esitellä kaksi pitäjää. Keväällä 
pidettiin vain helmikuinen tilaisuus, maalis- ja huhtikuun esittelyt siirrettiin syksyyn. 
 
Esiteltävinä 19.2. olivat Lahdenpohja ja Metsäpirtti. Tilaisuuden juonsi KPYL:n hallituksen jäsen Raija Levo, 
Lahdenpohjan kauppalaa esitteli toimittaja Helena Kujala ja sen nykypäivästä kertoi Tea Itkonen Suur-
Jaakkimalaiset r.y:stä. Metsäpirtin monipuolista verkkoaineistoa esitteli Kalevi Hyytiä, Metsäpirtti Seurasta. 
Pitäjäesittelyt jatkuivat syyskuussa, jolloin Antrean esitteli Pentti Talja, ja Impilahden esittelijänä oli Seppo 
Suominen. Lokakuussa olivat vuorossa Kuolemanjärvi, josta esitysaineiston valmisti Seppo Pirhonen, puhujana 
Merja Kalenius, ja Suojärvi, josta kertoi Eija Jahn. Marraskuussa esiteltiin Jääski, puhujana Kirsi Juura, ja 
Vahviala, jota esittelivät Juha Henriksson, Eero Poikela ja Eeva-Maria Heikkilä. 
Kaikki pitäjäesittelyt videoitiin ja siirrettiin katsottaviksi Youtubeen. 
 
Karjalatalolla pidetyn vuosikokouksen ja pitäjäseurojen kevättapaamisen teemana oli luovutettujen alueiden 
hautausmaat. Arkkitehti Raija Seppänen selosti kattavasti proseduuria Venäjän viranomaisten kanssa entisiin 
suomalaisiin hautausmaihin liittyvässä yhteistyössä ja dokumentaatiossa. Pertti Suominen Sotavainajien 
muiston vaalimisyhdistyksestä esitteli ajankohtaista sankarihautausmaiden kartoitusta. Tietojen keruuseen 
osallistui useita pitäjäyhdistyksiä. Osallistujia noin 45 hlöä. 
 
Keväällä pitäjäyhdistykset ja Karjalan Liitto saivat Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMKin 
tutkijaryhmältä pyynnön Karjalaisen tietokanta Katihan digitoimistyön avustamiseksi taloudellisesti. 
Tallennustyötä luovutetun Karjalan seurakuntien kirkonkirjoista on tehty 30 vuotta, mutta Antrean, 
Impilahden, Johanneksen, Jääsken, Kaukolan, Kirvun, Kivennavan, Muolaan, Petsamon, Räisälän, Sakkolan, 
Uudenkirkon ja Viipurin seurakuntien osalta työ oli vielä kesken. 
 
Oman talouden puuttuessa KPYL lähetti Karjalan Liitolle anomuksen tukea taloudellisesti karjalaisille 
sukututkijoille ja sukutiedon kerääjille kulttuurihistoriallisesti tärkeää projektia. Samoin pyydettiin jäsenseuroja 
mahdollisuuksiensa mukaan tukemaan digitointia. Useat pitäjäyhdistykset osallistuivat eri tavoin ja eri summin 
merkittävällä tavalla rahoitukseen. Karjalan Liitto ei osallistunut hankkeen tukemiseen. 
 
Toimintasuunnitelmaan 2020 lisättiin vuosikokouksessa 7.3.2020 jäsenten toiveesta toimenpide-esitys: ”KPYL 
kerää ja siirtää näkemyksiä, mielipiteitä ja tietoa pitäjäyhdistyksistä ja vie niitä edelleen Karjalan Liittoon 
toiminnan kehittämiseksi. Erityisesti selvitetään jäsenmaksu-uudistukseen liittyviä kysymyksiä.” 
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1.1 Toiminta 
Edellisenä vuonna alkanutta keskustelua Karjalan Liiton jäsenmaksu-uudistuksesta jatkettiin KPYL:ssä jäsenten 
kesken ja Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liiton (KSYL) sekä Karjalan Liiton kanssa. 
KPYL:n ja KSYL:n hallitukset kutsuivat Karjalan Liiton hallituksen puheenjohtajan Pertti Hakasen kokoukseen 
24.2.2020. 
 
Keskusteluissa tuotiin esille jäsenyhdistysten yhteydenotoissa esiintyneet huolet yhdistysten tulojen 
mahdollisesta tippumisesta ja toisaalta yhdistysten säännöistä, jotka olivat ristiriidassa 
jäsenmaksulaskutuksen uudistuksen kanssa. Faktapohjaisten tietojen saamiseksi KPYL:n hallitus teetti kyselyn 
jäsenseuroille näiden jäsenmääristä ja KL:n jäsenmaksun maksavien jäsenten määristä. Tietoja käytettiin 
päätöksenteon pohjana ja informaationa Karjalan Liiton hallitukselle, toiminnanjohtajalle ja valtuuston 
puheenjohtaja Matti Puhakalle. 
 
Kokouksessa mietittiin useita vaihtoehtoja jäsenmaksu-uudistuksen edistämiseksi rakentavalla tavalla. 
Puheenjohtajat Hakanen, Juura ja Wirta toivat esityksen ns. tukitoimista, jotka toteutetaan yhteistyössä 
Karjalan Liiton kanssa. Ehdotuksissa puheenjohtajat toivat esille mm. Karjalan Kunnaiden jakelun kaikille ns. ei-
jäsenille sisältäen ns. jäsenetuliitteen. Tukitoimi toteutettiin toukokuun jakelussa. 
 
Ehdotettiin myös tehokkaampaa viestintää yhdistyksiin jäsenmaksulaskutuksen uudistuksesta, kesäjuhlille 
näyttävää jäsenpistettä uusjäsenhankinnan tehostamiseksi, jäseneksiliittymisesitteitä ja -lomakkeita seuroille 
KL:sta, Liiton ja seurojen nettisivuille yhtenäiset, näyttävät jäseneksi liittymiseen kannustavat sivut. Lisäksi 
esitettiin, että pitäjäyhdistykset aktivoivat jäsenhankintaansa, muutamista esimerkkiyhdistyksistä tehdään 
Liiton julkaisuihin juttusarja, jossa kerrotaan avoimesti, mikä on heidän tilanteensa, mitä he asettavat 
jäsentavoitteekseen ja miten jäsenhuolto etenee. 
 
Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liiton (KSYL) kanssa tehtiin paljon yhteistyötä jäsenmaksu-uudistukseen liittyen. 
KPYL ja KSYL jättivät ensin Liittovaltuustolle, sitten Liittokokoukselle jäsenmaksulaskutuksen uudistukseen 
liittyvän esityksen, jossa Liittokokousta pyydettiin huomioimaan pitäjäyhdistysten erilaiset säännöt, 
jäsenyyksien moninaisuus ja tulorakenne ja näiden asettamat riskit taloudenhoidolle 
jäsenmaksulaskutusuudistuksen toteutuessa suunnitellulla tavalla. Esitetyt muutosehdotukset hylättiin 
Liittokokouksessa. 
 
Pitkään karjalaisessa toiminnassa aktiivisesti mukana Koivisto- ja Uusikirkko-juurinen Virpi Huhtanen asetettiin 
ehdolle Karjalan Liiton varapuheenjohtajaksi. Karjalan Liiton liittovaltuustoon tai liittohallitukseen asetettiin 
ehdolle viipurilaisjuurinen Tomi Härmä, Jääski-juurinen Kirsi Juura ja säkkijärveläisjuurinen Jenny Hasu. He 
eivät tulleet valituiksi. 
 
Liittokokouksen henkilövalinnoissa esiintyneiden epäselvyyksien selvittämiseksi KPYL teki Karjalan Liitolle 
esityksen epäselvien kohtien selvittämiseksi ulkopuolisen tahon toimesta. KPYL sai Karjalan Liiton 
puheenjohtaja Outi Örniltä selvityksen tehdyistä toimenpiteistä, jonka jälkeen KPYL:n hallitus totesi asian 
loppuunkäsitellyksi. 
 
Lokakuussa pitäjäseuroja innostettiin viemään pitäjästä tehtyjä kirjoja kirjanäyttelyiksi paikkakuntien 
kirjastoihin Tuuletus-nimisessä kampanjassa. Innostettiin tekemään vanhoista valokuvista seinäkalentereita 
myyntituotteiksi. 
 
KPYL:n edustajaksi Karjalan Liiton hallitukseen valittiin Johannes-Seuran puheenjohtaja ja KPYL:n hallituksen 
jäsen Janne Aso eronneen Virpi Huhtasen tilalle. Valinta tehtiin 7.11. ylimääräisessä jäsenkokouksessa, joka 
pidettiin Teams-etäyhteydellä, osallistujia oli 16. 
 
Suku- ja pitäjämarkkinat Karjala-talolla marraskuussa peruttiin, samoin Karjalaiset kesäjuhlat. 
KPYL pyrki järjestämään tilaisuuksia ja ohjelmaa verkossa.  
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Tavoitteena olevaa uusien jäsenien hankkimista, pitäjätietoisuuden kasvattamista ja etenkin nuorten 
mukaantuloa karjalaistoimintaan edistämään suunniteltiin pitäjien historiaa ja ominaispiirteitä valottava 
verkkojuttusarja. Mittava #minunjuureni -juttusarja toteutetaan vuoden 2021 aikana yhteistyössä 
pitäjäyhdistysten, KSYL:n ja Karjalaisen Nuorisoliiton kanssa, josta saatiin lisäresurssi ja verkkoalusta 
juttusarjan teknistä toteuttamista varten. 
 
Kaikkia pitäjäyhdistyksiä hyödyttävä juttusarja käynnistettiin 14.11. Tarinalla toimintaa -koulutuksella 
verkossa. Koulutuksessa markkinointi- ja viestintäalan ammattilainen Tomi Härmä opasti, kuinka pitäjien 
ihmisistä ja tapahtumista tehdään mielenkiintoisia tarinoita. Koulutus keräsi yli 40 osallistujaa. 
 
Karjalan Liiton liittovaltuuston 1. varapuheenjohtaja Martti Talja valitsi Saara Finnin pääosin Antrean murteella 
kirjoittaman teoksen Wiipurin matka 1900 ja Seminaarista paluu 1906 Vuoden pitäjä- ja kyläkirjaksi. Kilpailuun 
osallistui Finnin kirjan lisäksi kuusi muuta kirjaa: Niiko enne Räisäläs – Ollaan yhes, toimituskunta, Räisälä. 
Kivennavan Tenho, toimittanut Seppo Sokka, Kivennapa, Muistojen Terijoki elää Teri-säätiössä - Teri-säätiön 70 
vuotta, Kristiina Ijäs ja työryhmä, Terijoki, Antrea ja Viipuri, Ollos iäti muistetut – Suistamon ja Soanlahden 
pyhäköiden ja hautausmaiden historiaa, Olavi Kyyrönen, Suistamo ja Soanlahti, Mälkölä mielessä, toimittanut 
Aaro Pekonen, Äyräpään pitäjä, Mälkölän kylä. 
 
1.2 Viestintä 
Facebook-sivujen seuraajamäärä on muutamassa vuodessa kaksinkertaistunut: 31.12.2020 541, 31.12.2019 
483, kasvua 12%. 31.12.2018 Facebook-sivuilla oli 265 seuraajaa. 
Yleisötilaisuuksien peruuntuessa lisättiin someviestintää. KPYL:n Facebook-sivulla uutisoitiin pitäjiin liittyvistä 
aiheista mm. Terijoen huviloista, Viipurin korona-ajan matkailusta sekä Viipurista nykynuorten näkökulmasta, 
Vuoksenrannan kirkon joulukynttilöistä ja Pietarin pääkonsulaatissa työskentelevän Marja Lyhdyn kierroksesta 
28 luovutetun alueen hautausmailla. 
 
Facebook-sivujen päivitysten kattavuus oli parhaimmillaan: 
o Kivennapalaisia autoiluperinteitä 3019 
o Nuori äiti lapsineen Lappeenrannan Karjalan pitäjien sankarivainajien muistomerkillä 2855 
o Lähde mukaan tukemaan Katihan digitointia 2400 
o Lahdenpohjan ja Metsäpirtin pitäjäesittelyt 2300 
o Hellä Neuvonen-Seppäsen tuoreesta väitöstutkimuksesta evakkojen lapsista 2100 ( 
o Tarinoilla toimintaa -koulutus 1700 
o Virpi Huhtanen ehdolle varapuheenjohtajaksi 1600 
o Janne Aso valittiin KL hallitukseen 1600 

2. Jäsenyys ja jäsenhankinta 

KPYL:in kuului 31.12.2020 kaikkiaan 44 jäsenseuraa. (Liite 1 jäsenluettelo.) Uusia jäseniä liittyi vuoden 2020 
aikana kolme; Kirvun Pitäjäseura ry, Sakkola-Seura ry ja Soanlahtelaisten seura ry. Suomen Koivisto-Seura ry ja 
Harlu-seura ry erosivat Karjalan Liiton ja sen johdosta KPYL:n jäsenyydestä. Sortavalaseura Lahti ry erosi 
helmikuussa 2020. 

3. Osaaminen ja luottamushenkilöiden toiminta 

Jäsenseuroja kannustettiin kehittämään omaa viestintää ja markkinointia, mm. käyttämään Facebookia, 
muodostamaan pitäjäyhdistysten Fb-ryhmiä ja päivittämään nettisivut Karjalan Liiton sivupohjille. 

4. Hallinto-, organisaatio- ja talous 

Vuosikokous pidettiin lauantaina 7.3.2020 Karjalatalossa Helsingissä. Läsnä oli 45 osallistujaa. 
Edustukset ja osallisuudet KPYL:n edustajana Karjalan Liiton hallituksessa oli syyskuuhun asti Virpi Huhtanen 
Suomen Koivisto Seurasta ja marraskuusta alkaen Janne Aso Johannes-Seurasta. KPYL:n puheenjohtaja Kirsi 
Juura toimi 23.8. asti Karjalan Liiton varapuheenjohtajana. 
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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 alkaen), Raja-Karjala (Impilahti-Seura ry) 
Anu Kekki (2019 alkaen), Sortavalan seutu (Ruskeala-Seura ry) 
Kirsi Juura (2015 alkaen), Keski-Kannas (Jääski-seura ry) 
Raija Levo (2014-2019), Länsi-Kannas (Kivennapaseura) 7.3. asti -> Merja Leppälahti (Turun 
Uusikirkko-kerho 7.3. alkaen) 
Janne Aso (2019 alkaen), Ulkosaaret ja lounaisrannikko (Johannes-Seura) 
Marja-Liisa Pessinen (2017 alkaen), Kaakkois-Kannas (Valkjärven pitäjäseura), uudelleenvalinta 7.3.2020 
alkaen. 
Juho Paukkunen (2019 alkaen) Keski-Karjala (Hiitolaiset ry), 
Sami Suviranta (2015 alkaen), Käkisalmen seutu (Pääkaupungin Räisäläiset ry) 
Riitta Wallin (2016 alkaen), Viipuri ja Viipurin seutu, (Vahviala-seura) 
 
Karjalan Liiton liittokokoukseen 23.4.2020 valittiin Karjalaisten pitäjäyhdistysten liiton, KPYL:n, edustajiksi Anu 
Kekki (Sortavalan seutu), Seppo Suominen (Raja-Karjala), Sami Suviranta (Keski-Karjala) ja Riitta Wallin (Viipuri 
ja Viipurin seutu). Liittokokous siirrettiin myöhemmin koronarajoitusten takia pidettäväksi 23.8. 
 
Karjalan Liiton liittovaltuustoon kaudelle 2020-2022 valittiin Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton 
pitäjäyhdistysten edustajaehdokkaiksi: 
 

Tarja Rantama, Suur-Jaakkimalaiset, ja Eila Jahn, Suojärven Pitäjäseura, varsinaisiksi jäseniksi sekä heille 
varajäseniksi Anja Seppä, Etelä-Suomen Lumivaaralaiset ja Seppo Suominen, Impilahti-Seura (Alue 1: Raja-
Karjala, Sortavan seutu, KeskiKarjala; alueelta jäsenmaksuja yhteensä 2980). 
 

Marja-Liisa Pessinen, Valkjärven pitäjäseura, varsinaiseksi jäseneksi, varalle Reijo Martikainen, Antrea-Seura 
(Alue 2: Keski-Kannas, Käkisalmen seutu, Kaakkois- Kannas; alueelta jäsenmaksuja yhteensä 2620) 
 

Riitta Wallin, Vahviala-Seura, varsinaiseksi jäseneksi, varalle Merja Leppälahti, Turun Uusikirkko-kerho ry (Alue 
3: Länsi-Kannas, Viipuri ja Viipurin seutu, Ulkosaaret ja lounaisrannikko; alueelta jäsenmaksuja yhteensä 1670) 
 
Liitolla ei ole ollut maksuliikennettä, taloudelliset toimet ovat sisältyneet Karjalan Liiton budjettiin. 
Toiminnantarkastajina toimivat Pirjo Tiippana (Antrea-Seura) ja Olli Saatsi (Suistamon Perinneseura) 
 
Helsingissä 7.3.2021 
 
KPYL Hallitus 
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KPYL:n jäsenyhdistykset 31.12.2020 
Antrea-Seura ry 
Entiset Kivennapalaiset ry 
Etelä-Suomen Lumivaaralaiseet ry 
Helsinginseudun Soanlahtelaiset ry 
Hiitolaiset ry 
 
Hiitolan Pitäjäseura ry 
Impilahti-Seura ry 
Jaakkimalaisten Seura 
Johannes-Seura ry 
Jääski-seura ry 
 
Kirvesmäki-kerho 
Kirvun Pitäjäseura ry 
Kivennapaseura ry 
Korpiselän pitäjäseura ry 
Kurkijoki-Seura ry 
 
Käkisalmen Kaupungin Rouvasväen Yhdistys ry 
Lumivaara-Seura ry 
Metsäpirtti Seura ry 
Muolaalaisten Seura ry 
Pälkjärven Pitäjäseura ry 
 
Pääkaupungin Räisäläiset ry 
Pääkaupunkiseudun uusikirkkolaiset ry 
Rautulaisten pitäjäseura ry. 
Rautuseura ry 
Ruskeala-Seura ry 
 
Räisälä-seura ry 
Sakkola-Seura ry 
Soanlahtelaisten seura ry 
Sortavalan pitäjäseura ry 
Suistamo Seura ry 
 
Suistamon Perinneseura ry 
Suojärven Pitäjäseura ry 
Suur-Jaakkimalaiset ry 
Turun Uusikirkko-kerho 
Uukuniemi-Seura ry 
 
Uusikirkko-seura ry 
Vahviala-seura ry 
Valkjärven pitäjäseura ry 
Viipurin pitäjäseura ry 
VPL. Pyhäjärvi-seura ry 
 
Vuoksela-Seura 
Vuoksenranta-seura ry 
Wiipuri-Yhdistys ry 
Äyräpään Pitäjäseura ry 


