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Hei  
 
Oikein hyvää ”marraskuun 95.” päivää! Ei ole talvesta tietokaan; joulukuu ja tammikuu jäivät 
kokonaan tulematta ja Päijänne jäätymättä. Tässä jäsenkirjeessä saat ennakkomaistiaiset tulevan 
vuoden tapahtumista sekä ohessa vuoden 2020 jäsenmaksutilisiirron viimeistä kertaa tässä 
muodossa. Ensi vuonna jäsenmaksujen perintä tapahtuu Karjala Liiton kautta. 

Talkoomatka 21.-23.5. 
Perinteinen siivoustalkoomatka Vuoksenrantaan järjestetään Helatorstaiviikonloppuna to-la 21.-
23.5.2020. Tänä vuonna antrealaiset tekevät matkansa jo viikkoa aikaisemmin 15.-17.5.2020, joten 
ajamme yhdellä bussilla reitillä Sysmä-Lahti-Vaalimaa-Viipuri (tarvittaessa Kouvola). Helsingistä 
ehtii kyytiin, kun tulee junalla Lahteen. Matkanjärjestäjä on tuttu JaPi-Matkat Oy Haminasta.  

Nyt on hauska katsoa Viipuria vähän eri suunnasta, sillä majoitumme siistissä ja asiallisessa 
hotellissa, North Crownissa, joka sijaitsee Patterinmäen tuntumassa. Hotelli on hiljattain 
remontoitu, entinen kaupunginsairaala. Hotellista on n. 2 km kauppatorille, mutta se sijaitsee 
aivan uuden Cubus-kauppakeskuksen lähellä. Vieressä on myös kauppoja, baareja ja ravintoloita. 
Matkan hinta on 365 €/ hlö, jos lähtijöitä on vähintään 25. Tästä vähennetään Vuoksen Säätiön ja 
oman seuran talkoomatkatuki (aikuisille 150 €). Nuorille alle 30-vuotiaille on tiedossa reilumpi 
matkatuki 250 €). 

Hinta sisältää bussimatkat, ryhmäviisumin (e-viisumia vielä selvitellään), hotellimajoituksen 
aamiaisella 2 hh:ssa sekä yhteisen illallisen perjantai-iltana. Omasta viisumista saa hyvitystä  -80 €. 
Rajanylitys Vaalimaalta suoraan Viipuriin, jossa raja-aikatauluista riippuen olemme hyvissä ajoin 
iltapäivällä.  

Perjantaina lähdemme hyvissä ajoin heti aamupalan jälkeen kohti Vuoksenrantaa. Talkootöiden 
lomassa pidetään kahvi- ja makkarataukoja. Tehdään talkootyöt rivakasti, niin ehditään päivän 
päätteeksi pyörähtää Oravankydössä. Illaksi ehdimme yhteiseen ruokapöytään Viipuriin. 
Lauantaina on aamupäivä Viipuri-aikaa ja paluumatkalle lähdemme n. klo 12.00. 

Ilmoittautumiset 28.2.2020 mennessä: Matka täyttyy ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Armi Marklund, puh. 040 7764 094, armi.marklund@gmail.com. 

Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan matkustajan nimi, osoite, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite ja kuljetukseen mukaantulopaikkakunta, sekä maininta tarvitseeko 
ryhmäviisumin. Matkaan ilmoittautuneille lähetetään vielä erillinen matkakirje ja viisumilomake. 

  
Karjalaiset Kesäjuhlat ja Karjalan Liiton 80-vuotisjuhlat Helsingissä 12.-14.6.2020 
Nyt on tiedossa isot kalenat Helsingissä, kun kesäjuhlilla juhlitaan 80-vuotiasta Karjalan Liittoa. 
Päätapahtumat ovat Finlandia-talossa, mutta ohjelmaa on myös Karjalatalossa Käpylässä. Kulkue 
lähtee Senaatintorilta ja hengelliset tilaisuudet ovat Tuomiokirkossa, Temppeliaukion kirkossa ja 
Uspenskin katedraalissa. Tarkemmat ohjelma- ja paikkatiedot löytyvät seuraavasta Karjalan 
kunnaat -lehdestä ja www.karjalaisetkesajuhlat.fi. Juhlat ovat nyt niin lähellä meitä, että eiköhän 
lähdetä isolle kirkolle oikein porukalla! Ohjelmaa on tiedossa runsaasti: on avajaiset ja päiväjuhla, 

http://www.karjalaisetkesajuhlat.fi/
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musiikkiesityksiä ja muita tilaisuuksia, näyttelyitä, piirakkakisat, seminaareja, kevyttä iltaohjelmaa 
sekä tietysti näyttävä kulkue ja karjalaisuuden esittelyä, mm. kyykkää, kansallispukuja ja karjalan 
kieltä. Kesäjuhlien symboli on nimeltään ”Sukupolvien ketju” eli nyt nuoretkin mukaan! 

Sysmän VII Suvisoutu la 27.6.2020 
Sysmän Suopellossa soudetaan jo 7. kerran. Melkein alkuvuosista alkaen olemme olleet mukana 
Vuoksenrannan Säteen joukkueella kirkkovenesarjassa ja kovana kilpakumppaninamme on ollut 
Sysmän Sisun Soutajien joukkue. Nyt on tiedossa kutkuttavaa lisäjännitystä, kun tänä vuonna ovat 
mukana myös Kirvun Vilkkaan ja Antrean Esan joukkueet. Voidaankin jo puhua Evakkolähdöstä. 
Kannattaa tulla kauempaakin kannustamaan. Mukavan kesäpäivän iloksi löytyy lisäksi, kahvio, 
peräkonttikirppis, muurinpohjalettuja ja näillä näkymin muutakin kisailua pitäjäseurojen kesken. 
  
Sysmän Kirjakyläpäivät 3.-5.7.2020 
Olemme tulevanakin kesänä mukana kirjakyläpäivillä. Toivotaan, että kauppakin kävisi, mutta 
enemmän on jaettu Karjala-infoa ja moni on poikennut juttelemassa karjalaisista juuristaan.  
 
Pietarin matka 25.-27.9. 
Lähdemme porukalla katsomaan Vuoksenrannan Kankaalan kirkon kelloja Pyhän Jobin kirkkoon, 
josta venäläinen historioitsija ne löysi. Lähtö Helsingistä pe 25.9. Allegro-junalla klo 15.30 ja 
Lahdesta kyytiin. Paluu su 27.9 klo 15.30 Pietarista lähtevällä junalla. Majoitumme Hotelli 
Dostojevskissa, joka on 4 tähden hotelli lähellä pääkatu Nevski Prospektia. Matkapakettiin 
kuuluvat ruokailut, kaupunkikiertoajelu ja viisumi. Matkan hinta xx €. Ilmoittautumiset xx 
mennessä Päiville.  Ryhmään pitäisi saada 20 lähtijää. Lähde sinäkin! 

Vuosikokous-perinnepäivä 24.10.2020  
Kokoonnutaan Asikkalassa Vääksyssä Järvi-Hämeen OP:n kokoustilassa, Rusthollintie 1, 17200 
Vääksy. Tähän tulee tarkempi kutsu syksyn jäsenkirjeessä, mutta laita jo päivä kalenteriisi. 
Vuosikokousasioiden lisäksi YLE:n v. 1999  esittämä Silminnäkijä-ohjelma ”Takaisin Karjalaan” sekä 
Matti Kempin haastattelu ”Yhe evakkopoja muisteloit”. Tarkempi kutsu syksyn jäsenkirjeessä. 
 
Hapankaalikurssi pe 16.10.2020 Hartolassa 
Viime syksyn karjalanpiirakkakurssi perinnepäivän yhteydessä sai hyvän suosion ja osallistujia oli 
alle kouluikäisestä mummoihin ja vaijoihin. Yleisön toivomuksesta järjestämme ensi syksynä 
hapankaalikurssin. Ohjaajana jälleen monitaitava Raili Lehto. Aikataulusta ja ilmoittautumisesta 
tarkemmin syksyn jäsenkirjeessä, mutta pistä jo tämäkin päivä kalenteriisi. 

          Täs olkii jo paljo asjaa. Haastellaa paremmi ko nähhää! 

Päivi            

Päivi Virolainen 
puheenjohtaja 
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