
 
 
Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto  
 
 
LUONNOS 

TOIMINTAKERTOMUS 2018  
 
 
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 31.12.2018 kaikkiaan 44 jäsenseuraa (liite 2). 
Toimintavuoden aikana ei tullut uusia jäseniä. 
 

Toiminta    
 
                 Päätapahtumat 

• Pitäjäesittelyt: Luovutetun Karjalan pitäjien historiaa, kulttuuria ja perinteitä tuotiin 
esille järjestämällä yleisölle avoimia pitäjäesittelyjä Karjalatalolla. Toimintavuonna 
jatkettiin luovutetun Karjalan pitäjien esittelyjä, joita toteutettiin kolme kertaa 
keväällä ja kolme kertaa syksyllä. Esittelyvuorossa olivat 14.2. Räisälä, Soanlahti (90), 
14.3. Uusikirkko ja Vpl. Pyhäjärvi (140), 18.4. Kurkijoki ja Rautu (103). Syksyllä 
esittäytyivät 19.9. Jaakkima ja Muolaa (100), 17.10. Hiitola ja Uukuniemi (110) ja 21.11. 
Kivennapa ja Valkjärvi (150). Hallituksen edustajat avasivat esittelytilaisuudet ja 
kertoivat KPYLin toiminnasta ja tapahtumista. 

• Pitäjänäyttely ja -info: Luovutetun Karjalan pitäjien ja pitäjätoiminnan esittely 
toteutettiin Karjalaisilla kesäjuhlilla 15.-17.6. Kouvolassa pystyttämällä 
Urheilupuiston liikuntahalliin laaja pitäjätori ja -infopiste yhteistyössä Karjalan Liiton 
ja Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liiton kanssa. Jäsenseuroille tarjottiin maksuton 
esittelypaikka ja paikalla oli 22 jäsenseuraa ja 4 muuta pitäjäseuraa. Pitäjäinfo palveli 
kahden päivän ajan pitäjäseura-aktiivien vapaaehtoisvoimin. Pitäjäinfoon ja -
näyttelyyn osallistujille tehtiin palautekysely.  

• Vanha Viipurin lääni -pop up -seminaari: Pitäjäyhdistysten liitto järjesti kesäjuhlille 
pop up -seminaarin lauantaina 16.6. Seminaarin aiheena oli Viipuri ja Viipurin lääni. 
Seminaarin aiheina olivat Vauras, valloittava Viipuri; Säkkijärvi – hevos- vai 
polkkapitäjä?;  Vahviala – kahen joen kautta; Viipurin maalaiskunta – Viipurin vilja-
aitta; Koivisto – Meri ol mei pelto; Merikarjala – Se oli meren antamaa elämää ja 
Kouvolasta Kannakselle ja Pietariin.  Seminaari kokosi noin 50 osallistujaa.  

• Taidenäyttelyt: Pitäjänäyttelyn yhteydessä esiteltiin karjalaisten taiteilijoiden 
taidetta. Esillä oli vahvialalaisen taiteilijan Matti Ylänteen ja Yrjö Lohkon Uurasta 
esittelevä näyttely. Lisäksi esillä Käkisalmen Kaupungin Rouvasväen yhdistyksen 
järjestämänä Naisen ääni -näyttely. 

• Karjalan luonto -kuvaesitys: Kesäjuhlille tuotettiin yhteistyössä Karjalan Liiton kanssa 
Karjalan luonto -toimintateemaan liittyvä sähköinen valokuvaesitys, johon koottiin 
materiaali tuoreista luontoaiheisista kuvista. Kuvaesitykseen tuli noin 70 kuvaa ja sen 
teki KPYLin hallituksen jäsen Tea Itkonen. Kuvaesitys esitettiin myös Karjalan matkailu 
-tapahtumassa ja pitäjä- ja sukumarkkinoilla.  

• Karjalaiset pitäjä- ja sukumarkkinat toteutettiin 17.11. yhteistyössä Karjalan Liiton 
                                        ja Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liiton kanssa. Mukana oli 17 pitäjäseuraa ja 3 säätiötä. 
                                        Kaikkiaan mukana oli 27 eri tahoa. Oheisohjelmassa oli pitäjä- ja sukuinfo, jossa 
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    vastattiin Karjalan aluetta ja sukuja koskeviin kysymyksiin. Esillä oli Aalto-yliopiston maisema- 
             arkkitehtiopiskelijoiden The Cultural Landscapes -näyttely, joka perustuu opiskelijoiden rajan kahden   
             puolen tehtyihin kenttätöihin. Myös Karjalan luonto -kuvaesitystä esitettiin. Markkinoilla 
             esitelmöivät tietokirjailija Esa Seppänen Kannaksen rautaisesta ihmeestä ja Kurkijoki-seuran  
             puheenjohtaja Ahti Kurri kertoi DNA-tutkimuksesta.  

 
 

Muut tapahtumat ja toiminta 

•       KPYL:n hallitus lähetti Imatrankosken seurakunnalle 26.11.2019 vetoomuksen Imatrankosken 
kirkon säilyttämisestä seurakuntakäytössä.  

 

• Hallituksen jäseniä oli mukana huhtikuussa järjestetyllä tietosuojaluennolla.  
 

•    KPYLin hallituksen ja jäsenseurojen edustajia osallistui Karjalan Liiton järjestöristeilyyn 3.9.  
 

• Karjalan Liiton Vuoden karjalainen pitäjä- ja kirjakisan voitti KPYL:n jäsenyhdistyksen, 
Suurjaakkimalaiset ry:n, kustantama Lahdenpohjan kauppalasta kertova Männää Lopottii!  
Voittajan valitsi Karjalaisten Sukuyhdistysten Liiton puheenjohtaja Kirsi Mononen.  
 

• Hallituksen jäsen Riitta Wallin tarkasti Karjalan Liittoon lähetetyt KPYL:n jäsenseurojen 
toimintaselosteet. 

 

•    10 jäsenyhteisöä käytti hyväkseen Karjalan Liiton tarjoamaa kannustintukea.  
 

• Tuettiin pitäjäseuroja Karjalan Liiton ja Pitäjäyhdistysten Liiton strategian toteuttamisessa. 

• 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. 
 
Viestintä 

 
Toimintavuotena otettiin käyttöön Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton verkkosivut, joilla esitellään 
KPYLin toimintaa ja tapahtumia. Pitäjäseurojen puheenjohtajat ja sihteerit saivat kaikille seurojen 
puheenjohtajille menevän Karjalan Liiton uutiskirjeen, jossa kerrotaan ajankohtaisista asioista.   
Pitäjäyhdistysten Liiton ja pitäjäseurojen media- ja somenäkyvyyttä seurattiin Meltwater-
mediapalvelulta saaduista tiedoista.  
Pitäjäseuroja pyydetiin toimittamaan tietoa Karjalan pitäjien matkakohteista ja Karjalaan 
suuntautuvista pitäjäseurojen matkoista. Tietoja lisättiin Karjalan Liiton verkkosivuille. Seurat lisäsivät 
myös itse tapahtumatietoja Karjalan Liiton tapahtumakalenteriin.  
KPYL:n Facebook-sivuille päivitettiin pitäjien tapahtumia ja uutisia. Seuroja aktivoitiin käyttämään 
facebookia ja lisäämään sinne tietoja omista tapahtumistaan. KPYL:n Facebook-sivujen seuraaja-
määrä on toimintavuoden päättyessä 265 seuraajaa. Toimintavuoden alussa seuraajia oli 180. 
Toimintavuonna päivitettiin 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. Hallituksen jäsen Tea Itkonen suunnitteli ja toteutti jäsenseuroille 
rollupeja edulliseen hintaan.  
Hallituksen jäseniä osallistui Karjalan Liiton uusien verkkosivujen käyttökoulutukseen. 
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Hallituksen jäsenet jatkoivat alueellista yhteydenpitoa aluejaon mukaisesti oman alueensa 
pitäjäseuroihin.  
 

Yhdistyksen päätöksenteko 
  
Vuosikokous  
Vuosikokous pidettiin lauantaina 3.3.2018 Karjalatalossa Helsingissä. Läsnä oli 22 liiton 
jäsenyhdistystä. (Osallistujaluettelo, liite 4) 
 
Edustukset 
Pitäjäyhteisöjen edustajana Karjalan Liiton hallituksessa oli Virpi Huhtanen Suomen Koivisto-
Seurasta.  
 
Hallitus  
Hallitus kokoontui 5 kertaa. Hallituksen sihteerinä toimivat hallituksen jäsenet.   
Hallitukseen kuului yhdeksän jäsentä. Kunkin jäsenen toimikausi suluissa nimen jälkeen.  
  
Puheenjohtajana jatkoi Kirsi Juura (2018-2020), Keski-Kannas (Jääski-seura).  
Varapuheenjohtajana toimi Sami Suviranta (2018-2020), Käkisalmen seutu (Pääkaupungin 
räisäläiset ry). 
 
Hallituksen jäseninä toimivat: 
Tea Itkonen (2016-2018), Sortavalan seutu (Suur-Jaakkimalaiset ry)  
Kirsi Juura (2018-2020), Keski-Kannas (Jääski-seura ry)  
Raija Levo (2017-2019), Kaakkois-Kannas (Kivennapa-seura) 
Keijo Pennanen (2017-2019), Lounaisrannikko ja ulkosaaret (Johannes-seura) 
Marja-Liisa Pessinen (2017-2019), Valkjärven pitäjäseura (Länsi-Kannas)  
Riitta Sainio (2016-2018), Keski-Karjala (Kurkijoki-seura ry),  
Sami Suviranta (2018-2020), Käkisalmen seutu (Pääkaupungin räisäläiset ry) 
Riitta Wallin (2016-2018), Viipuri ja Viipurin seutu (Vahviala-seura) 
Seppo Suominen (2018-2020), Raja-Karjala (Impilahtelaiset ry) 
 
Pitäjäyhdistysten liiton edustajina Karjalan Liiton liittovaltuustossa olivat 2017-2020 kaudelle valitut: 
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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Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton hallitus 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


