Arvoisat yhdistyksemme jäsenet,
Valoisaa Uutta Vuotta teille kaikille!
Toivottavasti olette varjeltuneet koronavirukselta.
Uutta muuntautunutta virustyyppiä pukkaa Suomeen. Kun riittävä määrä rokotteita on pistetty, se
pysäyttää koronan, ja sen uudenkin virustyypin.
Olen itse ottamassa rokotteen heti, kun vuoroni
tulee. Ikävä on ollut kaikkia ihania vuorovaikutustilanteita suurjaakkimalaisessa yhteisössämme; sydämellisiä halauksia, kuulumisten vaihtoa, iloista
puheensorinaa jne.
Maskit pois ja karanteenista ulos, heti kun virkavallalta saamme siihen luvan. Sitten ei tarvitse
arvuutella etäältä, kuka ystävä siellä maskin takana on?
Uskon hyvään toimintaan yhdistyksessämme
kuluvana vuonna yhdessä Karjalan Liiton kanssa. Karjalan Liiton missio alkavalle vuodelle on
karjalaisuuden ylläpitäminen ja sen edistäminen
Suomessa sekä vuorovaikutusta Karjalan alueeseen. Vuoden teeman on Karjalainen identiteetti.
Kaikki olette tervetulleita osallistumaan retkiin ja
tapahtumiin ja nauttimaan monenlaisista eduista,
mitä liiton jäsenyys tuo tullessaan.
Jäsenmaksujen maksaminen muuttuu yhdistyksessämme Karjalan Liiton kautta maksettavaksi,
siksi jäsenmaksulomakkeet tulevat liitosta maksettavaksi helmikuulla. Tästä asiasta on laatimani
erillinen kappale kirjeessämme.
Yhdistyksemme kotisivut on saatu kuntoon
opiskelija Olli Itkosen toimesta. Käykääpä katsomassa, miten hienot uudet kotisivut meillä on –
löydät sieltä myös kaikki kivat myyntituotteemme.
Googlaa suur-jaakkimalaiset, niin löydät sivumme
linkin Karjalan Liiton sivustolle (tai www.karjalanliitto.fi > Jäsenyhdistykset > Suur-Jaakkimalaiset)
Ihkauutena asiana olemme saaneet myös blogin
kotisivuillemme. Kirjoittaja ja teema vaihtelevat.

Suur-Jaakkimalaiset r.y.
Jäsenkirje
Tammikuu 2021
Tavoitteena on pitää yhteyttä jäseniimme näissäkin olosuhteissa ja kertoa toiminnastamme myös
uusille sivustomme löytäjille, jotka saattaisivat
kiinnostua jäsenyydestämme. Teillä on mahdollisuus olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa meidän
hallituksen ja jäsenistön kanssa. Kirjoitellaan!
Kaipaamme teidän sähköpostiosoitteitanne, jotta
voisimme pitää yhteyttä myös hankalana koronaaikana ja kertoa, milloin pääsemme toteuttamaan
tilaisuuksiamme ja tarvittaessa viestittämään nopeasti peruutuksista. Toivomme myös tietoa puhelinnumeroista teiltä, jotka toivoisitte yhteydenottoa puhelimitse. Nämä tiedot tulevat ainoastaan
yhdistyksen käyttöön tässä tarkoituksessa, ei siis
minkään muun tahon käyttöön. Lähetä sähköpostiviesti Ellille, joka kokoaa osoitteet: elli.saari[a]
elisanet.fi. Puhelinyhteydenttoa voi toivoa tekstiviestillä tai soitolla.
#minunjuureni -juttusarja on Karjalaisten pitäjäyhdistysten liiton ja Karjalaisen Nuorisoliiton
yhteistyönä tekemä verkossa julkaistava juttusarja.
Siihen on pyydetty etsimään yksi jaakkimalaisjuurinen ja lahdenpohjalaisjuurinen nuori, joka
kertoo omista juuristaan ja karjalaisuudestaan.
Nelikymppinenkin lasketaan vielä nuoreksi.
Nuoren yhteystietoja odottaa Tea p. 040 557 4223
tai tea.itkonen[a]artea.fi
Lisätietoja löydät verkosta:
www.karjalainennuorisoliitto.fi/minunjuureni tai
hankkeen omalta facebook-sivulta #minunjuureni.
Pitäjäyhdistys huolehtii varsinaisesta pitäjän ja
kauppalan esittelystä.
Lämpimin karjalaisterveisin

Tarja Rantama pj.

TOIMINTASUUNNITELMA
VUODELLE 2021
Yhdistyksemme suurin tavoite on se, että jäsenistö
varjeltuisi koronavirukselta. Joudumme tekemään äkkinäisiä peruutuksia toiminnassamme, jos valtiovallan tai terveysviranomaisten taholta niin vaaditaan.
Pandemian toinen tuleminen pitää meidät hereillä ja
tuntosarvet valppaina. Uskomme hyvään huomiseen
ja perinnerikkaaseen toimintasuunnitelmaan.
• Teemme yhteistyötä jaakkimalaisten, lumivaaralaisten, lahdenpohjalaisten ja Laatokan karjalaisten yhdistysten ja seurojen kanssa, erityisesti
huomioimalla tiedottaminen ja kutsut tilaisuuksiimme.
• Huolehdimme jäsenhankinnasta ja pyrimme saamaan nuoria yhdistyksemme aktiivitoimintaan.
Tuemme lasten ja nuorten toimintaa Karjalaisen
Nuorisoliitto ry:n kautta.
• Kehitämme yhdistyksemme ulospäin suuntautuvaa toimintaa ja pyrimme sitä kautta saamaan
uusia aktiivisia toimijoita yhdistykseen.
• Osallistumme Suur-Jaakkima-alueen rajantakaisten pyhien paikkojen, kirkkomaiden, hautausmaiden ja muistomerkkien suojeluun yhteistyössä Karjalan Liiton ja valtiovallan kanssa.
Osallistumme kotipitäjiemme hautausmaiden ja
kirkkojen piha-alueiden ylläpitoon. Toivomme,
että jäsenistömme alueella vieraillessaan pitävät
huolta alueen siisteydestä. Ongelmista pyydetään ilmoittamaan hallituksen jäsenille. Kultturellista yhteydenpitoa lisätään paikallisten kanssa.
• Tuemme Jaakkiman Sanomien toimitustyötä.
Olemme aktiivisia lehden sisällön tuottamiseen.
Yhdistys kustantaa kyläkirjoja ja perinnevihkosia. Näiden tekeminen vaalii perinnettä ja jättää
tuleville sukupolville tietoa menneistä ajoista ja
elämästä. Kirjoilla on omat toimitusryhmänsä ja
talousarvionsa.
• Osallistumme Karjalan Liiton, Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton, Laatokan karjalaisten yhdistysten, Pääsky ry:n, Jaakkima-Säätiön, Jaakkimalaisten seura ry:n, Etelä-Suomen Lumivaaralaiset ry:n
sekä muiden Suur-Jaakkimalaisia lähellä olevien
yhdistysten toimintaan.
Pitkäaikainen hallituksen jäsen
Mauri Pekkinen kutsuttiin yhdistyksen kunniajäseneksi vanhan
ja uuden hallituksen yhteisessä
kokouksessa 17.11.2020.
Maurin vetäytyessä hallituksesta
hänen tilalleen valittiin syyskokouksessa Riikka Levonen.
Kiitämme vielä Mauria!

1. Huhtikuussa Lotta-museoon!
Tapaamme Lotta-museossa keitto-lounaalla ( 10 €,
omakustanteinen ) lauantaina 17.4. klo 14.00. Ruokailun jälkeen tutustumme opaskierroksella historialliseen museoon, jossa on mm. Lotta Svärd 100-vuotisjuhlanäyttely. Suur-Jaakkimalaiset r.y. tarjoaa
puolen tunnin pituisen opastetun kierroksen. Huom!
Lotta-museolla myös erinomainen museokauppa.
Museon osoite on Rantatie 39, Tuusula. Tapaamme
museon aulassa, jonne kukin saapuu omin kyydein.
Ilmoittautumiset Tarja Rantamalle 040 5013047
tai tarja.rantama[a]gmail.com tai Elli Saarelle 040
7271104 ja sähköposti elli.saari[a]elisanet.fi

2. Huhtikuussa kevätkokous
Lauantaina 24.4. on kevätkokous klo 13.00 Helsingissä Karjalatalolla Viipurisalissa. Kokousasioiden
lisäksi on luvassa Karjala-aiheista ohjelmaa. Toimimme mahdollisten, tilanteen edellyttämien rajoitusten
mukaisesti. Tervetuloa!

3. Toukokuussa Hietaniemeen
Kaatuneitten muistopäivänä, sunnuntaina 16.5.
klo 13.00 laskemme kukkalaitteen Hietaniemen
hautausmaalla Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkillä. Yhdistyksemme lippu airueineen mukana
kulkueessa, joka päättyy muistomerkille. Siellä on
hartaushetki klo 13. Tilaisuuden jälkeen on kahvit.
Järjestävä seura tarjoaa ne paikassa, joka ilmoitetaan
paikan päällä.

4. Kesäkuussa Karjalaiset kesäjuhlat
Karjalan Liiton Karjalaiset kesäjuhlat pidetään
Raumalla 18.-20.6.2021. Yhdistyksemme osallistuu
karjalaiselle torille yhteisosastolla. Jaakkiman Sanomien lukijatapaaminen on lauantaina 19.6. Tervetuloa kahvittelemaan!
Sunnuntain juhlakulkueessa on mukana yhdistyksen lippu ja kilpi. Tule mukaan kulkueeseen!

5. Heinäkuussa Villa Salmelaan
Keskiviikkona 7.7. vietämme kesäpäivää meren äärellä Etelä-Suomen Lumivaaralaiset ry:n kanssa karjalaisessa kesäkodissa Villa Salmelassa, jota ylläpitää
Pääsky ry. Perillä saamme nauttia lähes laatokkamaisen kauniista merimaisemista.

Lähdemme klo 14 Lotta-laivalla laiturista 9 Helsingin Kauppahallin edestä. Edestakainen laivamatka
maksaa 16 €. Voi toki tulla myös omalla autolla tai
bussilla Herttoniemen metroasemalta.

6. Elokuussa kalajuhlille
Koko perheen kalajuhlat lauantaina 7.8. Petäyksessä
Hattulassa. Kalakeitto, kahvi ja pulla tarjoillaan
klo 13.00 rantaravintolassa luonnonkauniin niemen
kärjessä. Keitto, kahvi ja pulla 20 € maksetaan paikan päällä Elli Saarelle. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi.
Hotellin pihalla on myös minigolfrata, jossa voi
kisata vaikkapa joukkueina. Myös uinti on mahdollista. Etukäteisilmoittautuminen 1.8. mennessä: Elli
Saari puh 040 727 1104 ja sähköposti elli.saari[a]
elisanet.fi tai Tarja Rantama 040 5013047 ja sähköposti tarja.rantama[a]gmail.com. Juhlapaikan osoite
on Petäyksentie 35, Tyrväntö 14620.

7. Lokakuussa syyskokous ja Öitsit!
Kokous pidetään 2.10. 2021 klo 13.00 Karjalatalon
Yläsalissa. Tule vaikuttamaan yhdistyksemme toimintaan! Osallistujien kesken arvotaan pääsylippu
Öitseihin.
Öitsit pidetään 2.10. Karjalatalon juhlasalissa
klo 14. Monipuolinen ohjelma ja herkullinen karjalainen pitopöytä odottavat taas osallistujia. Tapahtumaan ovat tervetulleita kaiken ikäiset. Loppuhuipentumana on tanssia Ilkka Aunun johtaman Tears
of Joy-bändin tahtiin. Pääsylippu maksaa 30 €. Alle
12-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi.

Kevät- ja syyskokous pidettiin 3.10.2020. Kokousten yhteydessä muistettiin rotinoilla Krista, Risto ja Isla Fabritiusta.
Rotinat luovutti naistoimikunnan pj. Johanna Varjonen (vas.).

Toimi näin: 1.Ilmoittaudu ruokailun järjestämiseksi Elli Saarelle, puh 040 7271 104 tai elli.saari[a]
elisanet.fi tai Tarja Rantamalle, puh. 040 50130 47
tai tarja.rantama[a]gmail.com 2. Varmista paikkasi
maksamalla lippusi 26.9. mennessä Suur-Jaakkimalaiset r.y:n tilille FI97 5723 0241 0130 98 Viestikenttään osallistujien nimet.

8. Marraskuussa adventtikonserttiin
Viipurin Lauluveikkojen adventtikonsertti Johanneksen kirkossa 28.11. 2021 klo 16.00. Kirkon osoite on
Korkeavuorenkatu 12. Tarkemmin kotisivulla:
www.viipurinlauluveikot.fi
Ilmoittautumiset 12.11. mennessä Tarja Rantama
puh 040 50130 47 tai tarja.rantama[a]gmail.com

Talviset kuvaterveiset (myös s. 1) Lahdenpohjasta, Lumivaarasta ja Jaakkimasta. ©Jaakkiman Sanomat/Sergey Danilov

Yhdistyksen jäsenmaksut 2021













Jäsenrekisteri on päivitetty sekä yhdistystämme
että Karjalan Liittoa varten. Siitä annan täyden
tunnustuksen rahastonhoitaja Elli Saarelle ja
jäsenrekisterinhoitaja Terttu Teivoselle. He ovat
tehneet arvokasta työtä yhdistyksemme parhaaksi.
Tässä kirjessä ei ole jäsenmaksulomaketta
mukana, vaan se tulee teille suoraan Karjalan
Liitosta helmikuussa 2021 Karjalan Kunnaat
-jäsenlehden mukana.
Olemme iloisia tästä liiton keskitetystä jäsemaksujen hoitamisesta. Liitto palauttaa maksustasi yhdistykselle kuuluvan osan huhtikuun
aikana. Uudistus vapauttaa käsiämme toiminnallisempaan suuntaan.
Sikäli kuin jäsenmaksut ovat ajallaan maksetut,
koskettavat nämä Karjalan Liiton edut sinuakin:





Hallitus 2021
 Puheenjohtaja Tarja Rantama

puh. 040 501 3047 / tarja.rantama[a]gmail.com

 Varapuheenjohtaja Pertti Parikka

puh. 040 547 4480 / pertti.parikka[a]nordea.com

 Sihteeri Kirsti Hartikainen

puh. 040 747 6846 / kirsti.hartikainen[a]welho.com

 Kotisivut, Riikka Levonen



• Karjalan Kunnaat -jäsenlehti neljästi
vuodessa
• Saat Karjalan Liiton ajankohtaiset asiat
reaaliajassa tietoosi
• Karjalan Liiton kesäjuhlilla saat jäsenalennuksen lipuista tapahtumiin ja esityksiin
• Karjalan Liiton kurssimaksuihin ja muiden
Karjalatalolla pidettävien tapahtumien
pääsylipuista jäsenalennus
• Sie mie puodissa saat jäsenalennusta
• Karjalan Liitto kehittää uusia jäsenmaksukohteita ympäri maata
• Olet jäsenenä eturintamassa mahdollisiin
tuleviin lisäetuihin
• Jo pariin tilaisuuteen osallistumalla katat
saaduilla alennuksilla liiton jäsenmaksun

puh. 050 374 2743 / riikka.levonen[a]gmail.com

 Sukututkimus, Jyrki Tiittanen

puh. 041 526 1422 / jyrkij.tiittanen[a]gmail.com

 Rahastonhoitaja Elli Saari

puh. 040 727 1104 / elli.saari[a]elisanet.fi

 Naistoimikunta, Johanna Varjonen

puh. 050 373 4648 / mjvarjonen[a]gmail.com

 Kyläkirjat, Tea Itkonen

puh. 040 557 4223 / tea.itkonen[a]artea.fi

Kauppa-Lopo Seppo Saari
puh. 040 726 0034 / seppo.saari[a]elisanet.fi
Kotisivut loi Olli Itkonen 

Tapasimme Karjalan luterilaisen kirkon piispat yhdessä rovasti Auvo Naukkarisen kanssa 18.1.2020, teemanaa Jaakkiman
ja Lumivaaran kirkkojen kunnostaminen.

