
Maaliskuussa kevätkokoukseen  
Sunnuntaina 20.3.2022 klo 13.00 on yhdistyksen 
kevätkokous Karjalatalon Yläsalissa. Naistoimi-
kunta tarjoaa kahvia, kakkua ja piirakoita. Kaunii-
ta virpomisvitsoja voi ostaa kotiin viemisiksi. 

Kokouksen jälkeen toimittaja Helena Kujala ker-
too kirjastaan Tekla – Tahtonaisen elämä. Kirjan 
voi ostaa tilaisuudesta. 

Huhtikuussa Lotta-museoon 
Lauantaina 23.4.2022 klo 12.00 tapaamme Lotta- 
museossa keitto-lounaalla (10 €, omakustantei-
nen). Ruokailun jälkeen tutustumme oppaan joh-
dolla historialliseen museoon. Kierros kestää puoli 
tuntia. Yhdistys tarjoaa opaskierroksen. Huom! 
Lotta-museolla myös erinomainen museokauppa. 

Museon osoite on Rantatie 39, Tuusula. Tapaam-
me museon aulassa, jonne kukin saapuu omin 
kyydein.  Ilmoittautumiset 20.4. mennessä Tarjalle 

puh. 040 501 3047 tai tarja.rantama ät gmail.com 
tai Ellille puh. 040 727 1104 / elli.saari ät elisanet.fi 

Toukokuussa Hietaniemeen
Kaatuneitten muistopäivänä sunnuntaina 
15.5.2022 klo 13.00 kukkien lasku ja yhdistysten 
lippuvartiot Hietaniemen hautausmaalla Karjalaan 
jääneiden vainajien muistomerkillä. Tilaisuuden 
jälkeen on kahvit. Järjestävä seura tarjoaa ne pai-
kassa, joka ilmoitetaan paikan päällä.

Kesäkuussa Kotkaan!
Torstaina 9.6.2022 matkaamme tilausbussilla 
Porvoon kautta Kotkaan. Tapaamme klo 9.00  
Kiasman edessä Helsingissä. Nautimme lounaan 
saavuttuamme Kotkaan. Kotkassa vierailemme 
Sapokan taidepuistossa ja Langinkosken keisaril-
lisella majalla, jossa opastettu kierros. Paluumat-
kalla Porvoossa juomme kahvit ja katsastamme 
Brunbergin uuden tehtaanmyymälän herkut. 

Matkan hinta on 70 €/henkilö sisältäen lounaan, 
kahvin, sisäänpääsyt ja kuljetuksen. Ilmoittautu-
miset 30.5.2022 mennessä: 

Tarjalle puh. 040 501 3047 tai tarja.rantama ät gmail.com 
tai Ellille puh. 040 727 1104 / elli.saari ät elisanet.fi

Kesäkuussa Karjalaiset kesäjuhlat
Karjalan Liiton Karjalaiset kesäjuhlat järjestetään 
Raumalla 17.-19. 6.2022.  Tule tervehtimään 
yhdistyksemme jäseniä karjalaiselle pitäjä- ja su-
kutorille.  Sunnuntain juhlakulkueessa on mukana 
yhdistyksen lippu ja kilpi. Osallistu kulkueeseen!

Heinäkuussa Jollakseen
Keskiviikkona 6.7.2022 klo 15.00 vietämme kesä- 
päivää meren äärellä karjalaisessa kesäkodissa 
Villa Salmelassa. Mukana on myös Etelä-Suomen 
Lumivaaralaiset ry. Perinteiseen tapaan kisailem-
me ulkosalla mölkky- , tikka- ja tietokilpailun 
merkeissä. Luvassa hyvät palkinnot! 

Yhdistys tarjoaa kahvit kera piiraiden ja pullien. 
Matkaan lähdemme klo 14.00 Lotta-laivalla 

laiturista 9 Helsingin Kauppahallin edestä. Edes-
takainen laivamatka maksaa 16 €. Voi toki tulla 
myös omalla autolla tai bussilla nro 85 Herttonie-
men metroasemalta. Villa Salmelan osoite on Meri 
Perttilän polku 8, 00850 Helsinki. 

Ilmoittaudu retkelle sunnuntaihin 3.7. mennes-
sä: Ellille puh. 040 727 1104 / elli.saari ät elisanet.fi tai 
Tarjalle puh. 040 501 3047 tai tarja.rantama ät gmail.com 

Elokuussa kalajuhlat Petäyksessä
Lauantaina 6.8.2022 klo 13.00 on koko perheen 
kalajuhlat luonnonkauniilla paikalla sijaitsevassa 
hotelli Petäyksessä. Aloitamme päivän kalakeitto- 
lounaalla. Piha-alueella ja rannassa on mahdolli-
suus osallistua monenlaisiin kisailuihin. 

Hotellin osoite on Petäyksentie 35, Tyrväntö 
lähellä Hämeenlinnaa. 

Ilmoittautumiset 23.7.2022 mennessä: 
Tarjalle puh. 040 501 3047 tai tarja.rantama ät gmail.com 
tai Ellille puh. 040 727 1104 / elli.saari ät elisanet.fi
Osallistumismaksu 15 euroa. Matka Petäykseen 

tehdään omin kyydein.

Lokakuussa syyskokous ja Öitsit! 
Syyskokous on lauantaina 1.10. 2022 klo 13.00 
Karjalatalon Yläsalissa. Tule vaikuttamaan yh-
distyksemme toimintaan! Osallistujien kesken 
arvotaan pääsylippu Öitseihin.

Öitsit pidetään 1.10. klo 14 Karjalatalon juhla-
salissa. Monipuolinen, musikaalinen ohjelma ja 
herkullinen karjalainen pitopöytä odottavat taas 
osallistujia. Hinta 30 €/henkilö. Tapahtumaan 
ovat tervetulleita kaiken ikäiset. Alle 12-vuotiaat 
ilmaiseksi.

Toimi näin:
1.Ilmoittaudu ruokailun järjestämiseksi 
Ellille puh. 040 727 1104 / elli.saari ät elisanet.fi tai 
Tarjalle puh. 040 501 3047 tai tarja.rantama ät gmail.com 
2. Varmista paikkasi maksamalla lippusi 22.9. 

mennessä Suur-Jaakkimalaiset r.y:n tilille FI97 
5723 0241 0130 98. Viestikenttään osallistujien 
nimet.

Tule mukaan toimintaan!


