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Jäsenkirje 1/2022

Hyvät Wiipuri-Yhdistyksen jäsenet
Haluamme kiittää teitä kaikkia osallistumisesta viime vuoden toimintaan ja
osoittamastanne ymmärtämyksestä koronapandemian aiheuttamiin tapahtumien
peruuntumisiin. Toivotamme Teille kaikille parempaa alkanutta vuotta 2022.
Toivomme, että tällä hetkellä ennätysmäisen korkeat tartuntamäärät kääntyvät
laskuun kevään koittaessa ja rajoitukset vähitellen lievenisivät niin että voisimme
käynnistää toiminnan lähes normaaliin tapaan.
Olemme suunnitelleet kevätkaudelle kaksi tapahtumaa Wiipuri-salissa,
sääntömääräisen kevätkokouksen maaliskuun lopulla ja esitelmätilaisuuden
huhtikuun lopulla. Lisäksi jäsenohjelmassa on Mikkelin kevätmatkan toteuttaminen
toukokuun puolivälissä. Uskomme, että loppukeväästä matka voidaan tänä vuonna
turvallisesti toteuttaa. Kerhot käynnistävät toimintansa vasta maaliskuun alussa, kun
pahimman korona- aallon uskotaan olevan takana päin ja kokoontumisen jälleen
turvallista.
Syyskauden tapahtumista kerromme tarkemmin loppukesällä lähetettävässä
jäsenkirjeessä.
Jäsenviestintä
Olemme saaneet jäseniltä uusia sähköpostiosoitteita kiitettävästi. Tällä hetkellä lähes
kahdella kolmasosalla on sähköposti käytössä. Rohkaisemme teitä edelleenkin
ilmoittamaan sähköpostiosoitteenne, jos ette ole vielä sitä tehnyt. Ellei Sinulla itsellä
ole sähköpostia eikä ole mahdollista sitä hankkia, olisiko mahdollista sopia jonkun
läheisen kanssa, että yhdistyksen sähköposteja voidaan lähettää hänen
sähköpostiosoitteeseensa ja saada sitä kautta viestien sisältö välitetyksi jäsenelle.
Jäsenmaksujen maksaminen
Jäsenmaksujen laskutus tapahtuu samalla tavalla kuin viime vuonnakin eli
jäsenmaksulasku lähetetään jäsenille suoraan Karjalan Liitosta. Lasku tulee Karjalan
Kunnaat- jäsenlehden mukana helmikuun alussa. Jäsenmaksu kannattaa maksaa
eräpäivään mennessä, koska maksumuistutuksista veloitetaan 5 €:n viivästysmaksu.
Jäsenkortit lähetetään jäsenille Karjalan Kunnaiden mukana toukokuussa. Käykää
katsomassa Karjalan Liiton kotisivuilta Liiton ja yhteistyökumppaneiden kaiken aikaa
lisääntyvät jäsenedut. Jäsenetuja käyttämällä jäsenmaksun voi saada takaisin hyvinkin
nopeasti.
Kevätkauden kerhotoiminta ja jäsentapahtumat
Kerhotoiminta käynnistyy maaliskuussa
Naisten ja miesten kerhot käynnistävät toimintansa maaliskuun alussa, jos
kokoontuminen on silloin koronarajoitusten mukaan mahdollista ja turvallista.
Kerhojen puheenjohtajat ilmoittavat erikseen toiminnan käynnistymisestä jäsenille.

Kerhotoiminnan elvyttäminen on yksi tärkeimmistä tämän vuoden tavoitteista.
Toivomme, että myös uudet ja nuoremmat jäsenet tulisivat mukaan kerhotoimintaan,
jotta voimme kehittää toimintaa vastaamaan paremmin myös nuorempien jäsenten
odotuksia.
Wiipuri-Yhdistykseen perustettiin vuoden alussa kokonaan uusi toimikunta,
nimeltään Wiipuri-Yhdistys ry:n hautausmaa-toimikunta. Toimikunta jatkaa
lakkautetun Pro Sorvalin arvokasta työtä Viipurin hautausmaiden hyväksi.
Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Pertti Joenpolvi. Perustettu toimikunta tarjoaa
Wiipuri-Yhdistyksen jäsenille uusia hyvin konkreettisia mahdollisuuksia osallistua
viipurilaisten perinteiden ja kulttuurin vaalimiseen.
Tarkoituksena on, että maaliskuussa järjestetään Wiipuri-salissa kerhopäivä, jossa
Naisten ja Miesten Kerho sekä uusi Hautausmaa-toimikunta kokoontuvat yhteiseen
tapaamiseen. Tilaisuuden tavoitteena on tutustua toisiimme ja ideoida tapoja
elävöittää kerhojen toimintaa. Tähän tilaisuuteen ja ylipäänsä kerhojen toimintaan
ovat kaikki jäsenet lämpimästi tervetulleita. Tilaisuuden ajankohta ilmoitetaan
sähköpostilla ja Karjala-lehden seurapalstalla.
Maaliskuu
Sunnuntaina 20.3. klo 13.00 pidetään yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous
Wiipuri-salissa. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Jäsenille
välitetään sähköpostilla linkki etäosallistumista varten lähempänä kokousta.
Kokouksessa valitaan yhdistykselle varapuheenjohtaja sekä tarvittavat hallituksen
jäsenet ja toiminnantarkastajat. Henkilövalintojen lisäksi kokouksessa käsitellään
vuoden 2021 tilinpäätös sekä muut sääntömääräiset asiat.
Viime marraskuussa jäsenille tehdyn kyselyn perusteella saimme vain kahdelta
jäseneltä ilmoituksen kiinnostuksesta hallitustyöskentelyyn. Koska hallituksessa on
erovuorossa useita jäseniä, jotka eivät ole enää käytettävissä seuraavalle kaudelle,
tarvitsemme lisää hallitustyöstä kiinnostuneita jäseniä. Hallitukseen osallistumista ei
kenenkään tarvitse arastella, sillä hallitustyössä tärkeintä on halu osallistua ja
mahdollisuus käyttää kohtuullisesti aikaa hallitustyöskentelyyn ja yhdistyksen
muuhun toimintaan. Kiinnostuneita pyydämme ottamaan yhteyttä Jorma Koistiseen
joko sähköpostilla jorma.koistinen@pp6.inet.fi tai soittamalla p. 050 570 4872.
Lähtökohtana vuosikokouksen järjestämiselle on se, että kokous voidaan pitää paikan
päällä Wiipuri-salissa. Pelkällä etäyhteydellä järjestetty vuosikokous ei ole
osoittautunut toimivaksi, koska etäkokouksiin osallistuvien jäsenten määrä on jäänyt
hyvin pieneksi eli käytännössä niihin on osallistunut hallituksen jäseniä ja vain
muutama muu jäsen. Etäkokouksiin osallistuvien pieni määrä on ymmärrettävää,
koska suurella osalla jäsenistä ei ole tarvittavia tietoliikenneyhteyksiä eikä kokemusta
etäkokouksista.
Hallitus lähtee siitä, että mikäli koronarajoitukset estävät kokouksen järjestämisen
20.3. Wiipuri-salissa, vuosikokousta siirretään sellaiseen ajankohtaan, että kokous
voidaan pitää paikan päällä salissa.
Mahdollisista muutoksista kokouksen ajankohdassa ilmoitamme jäsenille
sähköpostilla ja Karjala-lehdessä.

Huhtikuu
Sunnuntaina 24.4. klo 13.00 pidetään Wiipuri-salissa esitelmätilaisuus, jossa
Tampereen Yliopiston kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg
esitelmöi teemasta ” Eurooppa, Nato ja Venäjä”. Tämän ajankohtaisempaa teemaa ja
parempaa asiantuntijaa tuskin voimme kuvitella. Sen vuoksi toivomme, että tulette
runsain joukoin kuuntelemaan ja keskustelemaan varmasti mielenkiintoisesta
alustuksesta.
Tilaisuudessa on totuttuun tapaan 10 €:n pääsymaksu, joka sisältää kahvi- ja
pullatarjoilun.
Toukokuu
Toteutamme viime vuodelta siirtyneen Mikkelin matkan tiistaina ja keskiviikkona
17.-18.5.2022. Matkan pääkohteena on viime vuonna avattu Sodan ja rauhan keskus
Muisti. Sen lisäksi käymme tutustumassa ja nauttimassa lounaat Kyyhkylän
Kartanossa ja Kenkäveron vanhassa pappilassa. Bussi on ryhmän käytössä koko
matkan ajan. Ohjelmassa on varattu runsaasti aikaa omatoimiseen Mikkelin
matkanähtävyyksiin tutustumista varten. Koska hotellimme on ihan keskustassa,
kiinnostavimmat matkailukohteet ovat kävelyetäisyydellä.
Ilmoittautuminen matkalle 8.4.2022 mennessä Jorma Koistiselle sähköpostilla
jorma.koistinen@pp6.inet.fi tai puhelimella 050 570 4872.
Liitteenä on matkaesite, josta käy selville matkan hinta ja tarkempi sisältö.
Kesäkuu
Karjalaiset Kesäjuhlat järjestetään näillä näkymillä 17.-19.6.2022 Raumalla.
Kesäjuhlien ohjelmarunko on perinteellinen ja se on nähtävissä Karjalan Liiton
kotisivuilla www. karjalanliitto.fi. Mikäli halukkaita osanottajia ilmaantuu riittävästi,
selvitämme mahdollisuuksia yhteisiin matkajärjestelyihin Viipurin pitäjäseuran
kanssa. Ilmoittakaa kiinnostuksestanne sähköpostilla wiipuri-yhdistys.ry@elisanet.fi
tai puhelimella Jorma Koistiselle 050 570 4872 toukokuun puoliväliin mennessä.
Kaikki jäsentapahtumat näkyvät myös Wiipuri-Yhdistyksen kotisivuilla
www.viipuri.net. Lisäksi ilmoitamme jäsentapahtumista Karjala-lehden seurapalstalla
ja muistutamme jäseniä tapahtumista sähköpostilla.
Lämpimästi tervetuloa tilaisuuksiimme, ottakaa myös tuttavanne mukaan!
Aurinkoista kevättä toivottaen,
Wiipuri-Yhdistys ry,
Hallituksen puolesta,
Jorma Koistinen

LIITTEET Mikkelin matkan esite

