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1 Kokouksen avaus

Taisto Virkki avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleiksi Vuoksela-Seuran isännöimään 
tilaisuuteen todeten. Hän totesi vakiintuneeksi tavaksi muodostuneen kokoontua kaksi kertaa vuodessa 
käsittelemään yhteisiksi katsottuja aiheita, vaihtamaan mielipiteitä ja saamaan vinkkejä oman toiminnan 
kehittämiseen.
 

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Taisto Virkki ja sihteeriksi Laila Saario.

3 Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin seuraava työjärjestys
- edellisen kokouksen muistio 1.10.2006
- pitäjäyhteisöjen ja –edustajien esittely
- yhteinen kotiseutumatka Karjalaan keväällä 2007 
- Pitäjäyhteisöjen Liiton esittely / Reino Äikiä 
- Pitäjäpäivien keväinen näyttelytapahtuma / Reino Äikiä
- Muut tapahtumat 2007 /pitäjäkohtaiset tiedot
- Tiedottaminen

* omat nettisivut
* kotiseutulehdet
* muu, mikä?

- SUVANNON SEUDUN sukututkimuspiiri (Metsäpirtin nettisivuilla)
- SUVANNON SEUDUN pitäjäyhteisöjen yhteisneuvottelut ?
- muut asiat
- seuraava kokous

4 Edellisen kokouksen muistio 1.10.2006

Muistio hyväksyttiin huomautuksitta

5 Pitäjäyhteisöjen ja –edustajien esittely

Aluksi jokaisen yhteisön edustaja kertoi kuluvan vuoden tapahtumista ja tavoitteista sekä esitteli oman 
pitäjän osanottajat. Erityisen tärkeää oli myös kuulla eri tapahtumien aikataulutus. Yhteenvetona voi 
voitaneen todeta, että ”entisee viisii” aktiivisuutta eli talkoohenkeä tuntuu yhä edelleen olevan. Kukin 
näki huolena kylläkin ilmassa olevan toimintakentässä ikääntymisen kriisin.
Vuoteen liittyy kaikilla erilaisia juhlia ja tapahtumia. Samoin työn alla on dokumentointeja koskien eri 
tyyppisten matrikkelien, historiikkien ja kyläkirjojen tekemistä. Tarkemmat tiedot jokainen lupasi 
informoida erikseen omilla tiedotuskanavillaan.

6 Yhteinen kotiseutumatka Karjalaan keväällä 2007

Yrjö S. Kaasalainen esitteli viime kokouksessa suunniteltua tutustumismatkaa Kannakselle Räisälään, 
Pyhäjärveen ja Käkisalmeen 17.-20.5.2007. Matkan tarkoituksena on avartaa eri pitäjien tuntemusta 



pitäjäyhteistyössä mukana olevien eri pitäjien edustajille. Kustakin pitäjästä on mahdollisuus tulla 
mukaan 5 – 6 henkilöä. 

7 Pitäjäyhteisöjen Liiton esittely / Reino Äikiä

Käytiin laaja keskustelu Reino Äikiän alustuksen pohjalta suhtautumisesta Karjalaisten pitäjäyhdistysten 
liiton jäsenyyteen. Edellä mainittu yhdistys on perustettu 14.10.2006 edustamaan karjalaisia luovutetun 
alueen pitäjiä edustavia seuroja ( joissa on henkilöjäseniä), jotka kuuluvat Karjalan Liittoon. Perustetun 
yhdistyksen ensimmäinen vuosikokous on 17.3.2007. Keskustelun yhteenvetona todettiin, että 
yhdistykseen liittymisestä ei seuroille aiheudu kustannuksia ja toisaalta yhdistyksen kautta seuroilla on 
yhteinen vaikutusmahdollisuus Karjalan Liiton liittovaltuustossa.

 8 Kevätkauden tapahtumia

Keskusteltiin Karjalan Liiton erilaisista tulevista tapahtumista ja niihin osallistumisista.
 -   8.02. Pitäjäesittely. Räisälä, Vpl. Pyhäjärvi, Karjalatalo Helsinki
    - 17–18.03. Hengelliset päivät, Rauma
  - 14.04. Pitäjäpäivät - messutapahtuma, Karjalatalo Helsinki 
  - 15.–17.06. Karjalaiset kesäjuhlat, Oulu

- 17.10. Pitäjäpäivä, teemana Vuoksi, Karjalatalo Helsinki
Hannu Turkkinen kertoi venäläisten viranomaisten kanssa käydyista neuvotteluista koskien mm. 
Sakkolajuhlaa 26.7. Sakkolassa. Samoin hän kertoi venäläisten vieraiden tulosta Suomeen huhtikuun 
puolivälissä suomalaisten ystävyyspitäjien ja Sakkola-Säätiön vieraiksi.

9 Tiedottaminen

Tiedottamisen osalta todettiin pitäjälehtien tärkeä rooli tiedon jakajana. Lehtien saattaminen myös 
sähköiseen muotoon aiheutti keskustelua. Käytäntöjä on monia.
Kalevi Hyytiä kertoi kuulumisia Suvannon seudun sukututkimuspiirin toiminnasta. Viime kokouksessa 
oli tehty päätös oman nettisivuston avaamisesta. Pitäjäyhteisöillä on olemassa nettisivustot. Niiden ajan 
tasalla pitäminen olisi tärkeää. Reino Äikiä ilmoitti Pyhäjärven sivustoja päivitettävän 4 kertaa vuodessa 
ja kävijöitä on ollut kiitettävästi. Vuokselan osalta Taisto Virkki kertoi sivustojen tulevan uusintaan 
syksyn aikana. Kalevi Hyytiä kertoi nettipalvelujen tarjonnasta yleisellä tasolla ja on käytettävissä 
asiantuntijan roolissa.

10 Muut asiat

Monia muitakin kahdenkeskisiä ajatuksia vaihdettiin ja kokous päättyi neljän tunnin tiiviin työskentelyn 
jälkeen.

11 Seuraava kokous

Juhani Huppunen ilmoitti Räisäläisten Säätiön toimivan seuraavan kokouksen isäntänä  syksyllä 2007.
Kokouskutsu tulee myöhemmin.

Taisto Virkki  Laila Saario
    kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri
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seliteteksti kuvaan
Takarivi vas.; Yrjö S. Kaasalainen Pyhäjärveltä, Kalevi Paavilainen Räisälästä, Reino Äikiä 
Pyhäjärveltä, Juhani Huppunen Räisälästä, Kalevi Hyytiä Metsäpirtistä, Hannu Turkkinen ja Antti 
Hynnä Sakkolasta, eturivi vas. Taisto Virkki ja Laila Saario Vuokselasta sekä Salme Rintala ja Kaarina 
Pärssinen Pyhäjärveltä. 


