
Piirakoiden leipomistalkoot pidämme perjantaina 20.5.2022 klo 9.00 alkaen 
kerhohuoneellamme, Koulukatu 12. Mahdollisimman monelle käsiparille on tekemistä.

Myymme karjalanpiirakoita Tammelantorilla lauantaina 21.5.2022 klo 7.30 alkaen 
yhdessä piirimme ja muiden karjalaseurojen kanssa.

Seuran Kevätjuhla sunnuntaina 29.5.2022 klo 14.00 Nekalan siirtolapuutarhan pirtillä 
(Muotialantie 43). Pääsymaksulla 5 € saat kahvit, karjalanpiirakat munavoilla ja 
täytekakkua.Miehet myyvät piha-alueen grillistä makkaraa. On ohjelmaa, arpajaiset, 
huutokauppaa ja mukavaa yhdessäoloa. Ilmoittautuminen 20.5. mennessä kerhojen vetäjille 
tai hallituksen jäsenille. Mukaan voi tuoda puolison tai muun seuralaisen, lapsia, ystävän. 
Myös muiden seurojen jäsenet voivat osallistua. Tervetuloa!

Puolustusvoimien lippujuhla-tilaisuus on lauantaina 4.6.2022 Kalevankankaan 
hautausmaan sankariristillä klo 12 (tarkista kellonaika lehdistä).

Karjalan puiston Muisto elää patsaalla 4.6. 2022 klo 18 yhteinen tilaisuus ja Karjalan 
Kaiun puistokonsertti. 

Karjalaiset kesäjuhlat Raumalla 17.-19.6.2022. Jos lähtijöitä ilmoittautuu tarpeellinen 
määrä, piiri järjestää edestakaisen kuljetuksen sekä lauantaina (18.6.) että sunnuntaina 
(19.6.). Tiedustelut ja ilmoittautuminen ensi tilassa: Ritva Surakka (040-7395282) tai Seija 
Ahomäki (040-8471216).

Teatteri/lounasretki Hämeenlinnaan keskiviikkona 13.7.2022.  Hinta 75,00 €, sisältää     
edestakaisen bussikyydin, lounaan sekä teatterilipun. Teatteri: Mukaansa tempaava 
musiikkikomedia ”Mitä kuuluu Marja-Leena” perustuu Leevi and the Leavingsin tunnettuihin 
hittikappaleisiin (nimikappaleen lisäksi mm. Pohjois-Karjalaan, Raparperitaivas ja Itkisinkö 
onnesta jne.) 
Seija Ahomäki ottaa alustavia ilmoittautumisia jo nyt 
p. 040-8471216 tai e-mail: seijamaria@gmail.com. 
Sitova ilmoittautuminen 23.6. mennessä maksamalla 
osallistumismaksu Tampereen Karjala-seuran tilille 
(FI95 1148 5000 3051 44). 
Myös muiden seurojen jäsenet voivat osallistua.
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SISÄLTÖ  
Puheenjohtajan 

erhotoiminta ja sananparsia
Hallituksen yhteystietoja

Kaatuneitten muistopäivää vietetään sunnuntaina  yhdessä 

sankariristillä kunnianosoituksin ja seppeleenlaskuin. Tilaisuudessa puhuu 

lippuvartioon sekä seppelpartioon. Toivomme runsasta osallistumista maatamme 
puolustaneiden kaatuneitten muistamiseen ja kunnioittamiseen.

Julkaisija: Tampereen Karjala-seura ry 
Postiosoite: Koulukatu 12, 33200 Tampere, käyntiosoite: Satamakatu 20 
Tiedotuslehti ilmestyy 2-3 kertaa vuodessa, jakelu 200 kpl.

Puheenjohtajan tervehdys:

Hyvät lukijat.
Vuoden ”kevätlukukausi” alkaa olla lopullaan. Silloin on aika kiittää yhteisön jäseniä: 
kiitos teille jotka puuhasitte, teille jotka osallistuitte ja teille jotka olette olleet ajatuksin 
mukana.
Emme kuitenkaan aio lopettaa vielä toimintaa, vaan seuraavassa osiossa on maininnat 
touko-heinäkuun yhteisistä tapahtumista. Toivomme runsasta osallistumista, koska 
yhdessäolohan on meille karjalaisillekin ilon ja virkeyden tuoja. Huomioithan tärkeät 
ilmoittautumisajat. Muutenkin meihin saa olla yhteydessä.

Muutama sana ns. evakkohaastatteluista, joihin olemme ryhtymässä noudattaen Karjalan 
Liiton tämän vuoden teemaa, ”Karjala ja karjalaisuus tutkimuskohteena ja sen 
huomioiminen seuran toiminnassa”. Tulemme kevään aikana lähestymään kirjeillä 
(myöhemmin haastatteluin) seuramme 1920- ja osin 1930-luvuilla syntyneitä jäseniä. 
Osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Tarkoitus on saada loppuvuodesta jonkinlainen 
julkaisu haastatteluista. Koemme tärkeäksi ja mielenkiintoiseksi saada jälkipolvien tietoon 
Karjalassa syntyneiden seuramme jäsenten kokemuksia ja muistoja lapsuuden kodeista ja 
ympäristöistä, koulunkäynnistä, evakkomatkoista ja sopeutumisesta uusille ajansijoille.

Toivon, että tapaamme mahdollisimman monien kanssa ennen kesälaitumille siirtymistä. 
Jos emme jonkun kanssa tapaa, haluan toivottaa Sinulle siunattua, kaunista ja virkistävää 
kesää
Seija Ahomäki, pj.

Kevään ja alkukesän tapahtumia:


