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LUONNOS

TOIMINTAKERTOMUS 2017
Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto toimii Karjalan Liiton organisaatiossa pitäjäyhdistykset kokoavana
yhdistyksenä, jonka päätehtävä on pitäjäseurojen tukeminen. Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto toteuttaa
toiminnassaan Karjalan Liiton liittokokouksessa vuonna 2017 hyväksyttyä strategiaa (liite 1).

Jäsenistö
Yhdistykseen kuului 31.12.2017 kaikkiaan 44 jäsenseuraa (liite 2).
Uusiksi jäseniksi vuoden 2017 aikana hyväksyttiin Lahden Sortavala-seura ja Käkisalmen
Rouvasväen yhdistys.
Toiminta

Päätapahtumat
 Luovutetun Karjalan pitäjien historiaa, kulttuuria ja perinteitä tuotiin esille
järjestämällä yleisölle avoimia pitäjäesittelyjä Karjala-talolla. Päätettiin lisätä
pitäjäesittelyjen määrää kahdesta kolmeen/kausi, jotta entistä useampi pitäjä pääsee
vuoroon ja kierto nopeutuu. Keväällä pitäjäesittelyjä toteutettiin kaksi kertaa ja
syksyllä kolme kertaa. Esittelyvuorossa olivat 16.2. Vahviala ja Äyräpää (90
osallistujaa), 9.3. Lumivaara ja Vuoksenranta (70), 21.9. Kaukola ja Suistamo (120),
12.10. Kirvu ja Johannes (90), 9.11. Pälkjärvi ja Sakkola (100). Hallituksen edustajat
avasivat esittelytilaisuudet ja kertoivat KPYLin toiminnasta ja tapahtumista.
 Luovutetun Karjalan pitäjien ja pitäjätoiminnan esittelyä toteutettiin Karjalaisilla
kesäjuhlilla 16.-18.6. 2017 Jyväskylässä pystyttämällä D-halliin laaja pitäjätori ja infopiste yhteistyössä Karjalan Liiton ja Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liiton kanssa.
Pitäjiään esitteli 20 jäsenseuraa. Kaikkien pitäjien yhteinen Pitäjäinfo palveli kahden
päivän ajan jäsenseurojen toimesta vapaaehtoisvoimin. Pitäjäinfoon ja -näyttelyyn
osallistujille tehtiin palautekysely. (Liite 3).
 Karjalaiset pitäjä- ja sukumarkkinat toteutettiin 18.11. yhteistyössä Karjalan Liiton ja
Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liiton kanssa. Mukana oli 20 pitäjäseuraa tai -säätiötä.
Kaikkiaan mukana oli 39 eri tahoa. Oheisohjelmassa oli pitäjä- ja sukuinfo, jossa
vastattiin Karjalan pitäjiä koskeviin kysymyksiin sekä Käkisalmen kaupungin
Rouvasväen yhdistyksen Naisen ääni 100-vuotiaassa Suomessa -näyttely, joka esitteli
karjalaisia vaikuttajanaisia luovutetun Karjalan eri puolilta. Lisäksi esitettiin Yle
Areenan Karjalaisilla kesäjuhlilla taltioima kansallispukukavalkadi.
Muut tapahtumat ja toiminta
Pitäjäseurojen edustajia osallistui Karjalan Liiton toiminnansuunnittelu 2018 -seminaariin 30.9.
Karjalatalolla.
Jäsenyhteisöjä kannustettiin osallistumaan liiton tilaisuuksiin, mm. luovutetun alueen hautausmaita
koskevaan seminaariin ja hautausmaiden hoitoon ja kunnostukseen luovutetulla alueella.
Hallituksen jäseniä informoitiin toukokuussa 2018 käyttöön tulevan tietosuoja-asetuksen
vaatimuksista seuroille ja yhdistyksille.

Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto
Vuoden karjalainen pitäjä- ja kirja julkistettiin Pitäjämarkkinoilla marraskuussa. Voittajan valitsi
Karjalan Liiton puheenjohtaja Pertti Hakanen. Valituksi tuli Siirlahden koulupiirin

kylätoimikunnan kustantama Kotiseutumatkojen Siirlahti (Räisälä).
Hallituksen jäsen Riitta Wallin tarkasti Karjalan Liittoon lähetetyt KPYL:n jäsenseurojen
toimintaselosteet.
Tuettiin pitäjäseuroja Karjalan Liiton ja Pitäjäyhdistysten Liiton strategian toteuttamisessa. Vuoden
teeman Suomen itsenäisyys ja Karjala toteuttamiseksi kannustettiin lainaamaan Karjalan Liiton
vuoden teemanäyttelyitä.
Pitäjäyhteisöjä kannustettiin liittymään Karjalaisten Pitäjäyhdistysten liittoon.
Jatkettiin yhteistyötä Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liiton kanssa muun muassa kesäjuhlien sekä
pitäjä- ja sukumarkkinoiden toteuttamisessa.
Lisäksi jatkettiin yhteistoimintaa karjalaisseurojen piirien kanssa.
Pitäjätoimintaan liittyvää koulutusta ja keskustelutilaisuuksia yhteistyössä Karjalan Liiton kanssa oli
muun muassa hautausmaaseminaari huhtikuussa.
Viestintä
Toimintavuotena otettiin käyttöön merkittävä, uusi viestintäkanava; sähköinen uutiskirje.
Pitäjäseurojen jäsenille suunnattujen sähköisten uutiskirjeiden lähettäminen aloitettiin syksyllä,
loppuvuoden aikana ilmestyi kolme uutiskirjettä. Jakelusta jäsenille huolehtivat jäsenseurojen
puheenjohtajat tai sihteerit.

KPYL:llä on Karjalan Liiton kotisivujen yhteydessä kotisivut.
Pitäjäseuroja pyydetiin toimittamaan tietoa Karjalan pitäjien matkakohteista ja Karjalaan
suuntautuvista pitäjäseurojen matkoista, joita lisättiin Karjalan Liiton verkkosivuille. Seuroja
kehotettiin lisäämään omille verkkosivuilleen tietoa matkakohteista.
KPYL:n Facebook-sivuille päivitettiin pitäjien tapahtumia ja uutisia. Seuroja aktivoitiin käyttämään
facebookia ja toimittamaan KPYL:n sivuille tietoa ja kuvia seuran tapahtumista. KPYL:n Facebooksivujen seuraajamäärä kasvoi vuoden aikana 386%.
Hallituksen jäseniä koulutettiin Facebookin käyttöön pitäjäseuran toiminnasta ja tapahtumista
tiedottamisessa.
Valmistettiin Pitäjäyhdistysten liiton toiminnasta kertova Powerpoint-esitys, jota esitettiin
pitäjäesittelyjen alussa hallituksen jäsenien toimesta.
Jäsenseuroja kannustettiin kehittämään viestintää ja markkinointia. Kannustettiin seuroja tekemään
oman pitäjän esittelytaulu ja PowerPoint-esitys omasta pitäjästään. Hallituksen jäsen Tea Itkonen
suunnitteli ja toteutti jäsenseuroille rolluppeja edulliseen hintaan.
Hallituksen jäseniä osallistui Karjalan Liiton uusien verkkosivujen käyttökoulutukseen.
Hallituksen jäsenet jatkoivat alueellista yhteydenpitoa aluejaon mukaisesti oman alueensa
pitäjäseuroihin.
Yhdistyksen päätöksenteko
Vuosikokous
Vuosikokous pidettiin lauantaina 4.3.2017 Karjalatalossa Helsingissä. Läsnä oli 21 liiton
jäsenyhdistystä. (Osallistujaluettelo, liite 4)
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Edustukset
Pitäjäyhteisöjen edustajana Karjalan Liiton hallituksessa oli 4.3. asti Anna-Maija NurminenLempinen Kurkijoki-seurasta ja 4.3. alkaen Virpi Huhtanen Suomen Koivisto-Seurasta.
Karjalan Liitossa toteutettiin vuoden aikana strategiasuunnittelu vuosille 2017-2020.
Strategiatyöryhmään kuului hallituksen puheenjohtaja Kirsi Juura.
Hallitus
Hallitus kokoontui viisi kertaa. Hallituksen sihteerinä toimivat hallituksen jäsenet.
Hallitukseen kuului yhdeksän jäsentä. Kunkin jäsenen toimikausi suluissa nimen jälkeen.
Puheenjohtajana 4.3. saakka toimi Virpi Huhtanen (2014-2016), Suomen Koivisto-Seura ry. (alue
Lounaisrannikko ja ulkosaaret).
Puheenjohtajana 4.3. alkaen toimi Kirsi Juura (2015-2017), Jääski-seura (alue Keski-Kannas.)
Varapuheenjohtajina toimivat Kirsi Juura 4.3. saakka ja Sami Suviranta (2015-2017), Käkisalmen
seutu (Pääkaupungin räisäläiset ry) 4.3. alkaen.
Hallituksen jäseninä toimivat:
Tuula Hämäläinen (2015-2017), Raja-Karjala (Impilahtelaiset ry)
Tea Itkonen (2016-2018), Sortavalan seutu (Suur-Jaakkimalaiset ry)
Kirsi Juura (2015-2017), Keski-Kannas (Jääski-seura ry)
Raija Levo (2017-2019), Kivennapa-seura (Kaakkois-Kannas)
Keijo Pennanen (2017-2019), Johannes-seura (Lounaisrannikko ja ulkosaaret)
Marja-Liisa Pessinen (2017-2019), Valkjärven pitäjäseura (Länsi-Kannas)
Riitta Sainio (2016-2018), Keski-Karjala (Kurkijoki-seura ry),
Sami Suviranta (2015-2017), Käkisalmen seutu (Pääkaupungin räisäläiset ry)
Riitta Wallin (2016-2018), Vahviala-seura (Viipuri ja Viipurin seutu)
Pitäjäyhdistysten liiton edustajiksi Karjalan Liiton liittovaltuustoon kaudelle 2017-2020 valittiin:
Tarja Rantama (varalla Tea Itkonen), Marja-Liisa Pessinen (Marja Kuosa), Reijo Martikainen (Lauri
Rämö), Timo Lindroos (Riitta Wallin) ja Timo Virolainen (Mitro Repo).
Toiminnantarkastajat
Karjalaisten pitäjäyhdistysten liitolla ei ole taloudellista toimintaa eikä siten kirjanpitoa tai
tilintarkastajia. Toiminnantarkastajina toimivat Pirjo Tiippana (Antrea-seura) ja Olli Saatsi
(Suistamon Perinneseura)
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