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Mukavaa kevään- ja vuodenjatkoa teille kaikille. Luvassa on vireää

toimintaa ja monia tapahtumia, joista joitakin on ehditty jo järjestääkin.

Alkuvuoden onnistuneita ja mieleenpainuvia ovat olleet:

- Siun ja miun Karjailta” 26.1. Pukstaavissa

- Tilkkutöitä Harlusta tarinailta 12.2. Vammalan kauppalantalolla

- Karjalakerho kouluikäisille 19.3. Seukulla

Kevätkokous ja tarinailta pidettiin Seukulla 12.3.

Tarinaillassa Seija Hirvikoski esitti evakkokaskuja. Lisäksi katseltiin

muistoesineitä ja kuunneltiin tarinoita Karjalasta ja evakkoajasta.

Siun ja miun Karjala-illassa tupa oli täysi. Evakkojen asuttaminen Kiikan

Ruotsilankylään ja Vehkakorpeen kiinnosti yleisöä.

Karjalakerhon innokkaat osallitujat Hanna Alajoki, vasemmalla,

esittelee äitinsä tekemiä tilkkutöitä



Ulkoilutapahtuma 26.3.2023 klo 13 Houhajärven leirimajalla

Tule mukaan leppoisaan koko perheen tapahtumaan Leirimajan

grillikodalle. Paistetaan makkarat ja jutellaan mukavia, heitetään käpyä,

ulkoillaan ja käydään vaikka pilkillä, jos kelit sallivat. Askarrellaan

myös virpomisvitsat toritapahtumaan.

Piirakkatalkoot pidetään Tuula ja Oiva

Kaasalaisella 31.3. klo 10 alkaen

Piirakkatalkoissa tehdään karjalanpiirakoita ja

muita leivonnaisia myytäväksi seuraavan päivän

toritapahtumassa. Voit osallistua talkoisiin myös

tekemällä piirakoita kotona.

Ilmoittaudu Esalle mukaan talkoisiin!

Toritapahtuma 1.4. klo 9 alkaen

Torikeskuksen aulassa.

Perinteisessä toritapahtumassa

myydään taas piirakoita ja

leivonnaisia sekä virvotaan.

Tänä vuonna myyntipiste on

sisätiloissa Torikeskuksen

aulassa. Tervetuloa mukaan

ostoksille ja virvottavaksi!



Kevätlaulajaiset 23.4.2023 klo 13.00 Vammalan kauppalantalolla

Perinteiset kevätlaulajaiset pidetään Vammalan Kauppalantalolla.

Lauletaan yhdessä ja Merja Ylitalo lausuu runoja. Tarjolla on simaa ja

vastaleivottuja munkkeja!

Kevätretki 27.5. Räisälä-museoon ja Enkelipuistoon

- Lähtö Vammalan linja-autoasemalta 27.5.

klo 9:00 ja paluu klo 16 maissa

- Lounas Kristalliranta, Säkylä

- Bussimatka Janne Prihtin kyydillä

- Retken hinta 40-45 €/hlö.

- Ilmoittautumiset Seija Hirvikoskelle,

seija.hirvikoski@kopteri.net

040 5773229, viimeistään 15.5.

Kyösti Iitti on pöytyäläinen kansantaiteilija,

joka on vuodesta 1985 lähtien rakentanut omalle maalleen pienen järven

rannalle metalliveistoksista koostuvan Enkelipuiston. Kyösti esittelee

kierroksen aikana taideteoksiaan ja kertoo niiden taustoista ja vähän

muustakin. Hänellä on paljon huumorin sävyttämiä juttuja kerrottavana

vaiherikkaasta elämästään.

Hautausmaakävely Kiikan hautausmaalla 6.7.2023 klo 18.00

Tutustutaan kahteen karjalaisten muistomerkkiin ja tarinoihin niiden

takana sekä mahdollisesti lyhyesti muutamien Kiikkaan haudattujen

evakoiden hautoihin ja tarinoihin. Samalla mahdollisuus tutustua

vieressä olevan Lainamakasiinin heinäkuun näyttelyyn, joka on avoinna

17-19.



Vpl. Pyhäjärvi-juhlat 16.7.2023 Ikaalisissa

Ikaalisten Karjalaseura järjestää Vpl. Pyhäjärvi-juhlat

Ikaalisissa 16.7.2023 yhteistyössä Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön

kanssa. Yhteiskuljetusta juhlille ei ole tarjolla, mutta seuran

jäseniä ja karjalaisuudesta kiinnostuneita kannustetaan

osallistumaan omatoimisesti tai kimppakyydein tuttavien kesken.

Kesäillanvietto Levon Majalla 11.8.2023

Kesäillanvieton avaus ja kahvitarjoilu ovat klo 17, mutta saunomaan ja

uimaan pääsee jo klo 15 alkaen. Ohjelmassa on puheiden lisäksi

musiikkia ja yhteislaulua sekä leikkimielistä ohjelmaa ja kilpailuita

lapsille ja lapsenmielisille. Tilaisuuden lopuksi makkaranpaistoa, lettuja

ja hilloa ja vapaata

seurustelua.

Saunominen ja

uiminen jatkuvat

koko illan.

Lopuksi

Pyydän ilmoittamaan jäsensihteerille, Seija

Suoranta, seija.suoranta55@gmail.com, 040 0841776 voimassaolevat

sähköpostiosoitteenne. Imoittakaa myös, mikäli sopii, että saatte

jatkossa jäsenkirjeet ainoastaan s-postin välityksellä.

Loppuvuoden ohjelma tarkentuu vielä, joten seuraa ilmoitteluamme

Alueviestissä ja seuramme verkko- ja Facebook-sivuilla. Tervetuloa

mukaan tilaisuuksiimme, tapaamisiin ja hyvää kevättä kaikille!

Esa Mäkinen, pj , 044 3204896




