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12.1.	  Sastamalassa	  Kansakuntamme	  turvallisuus-‐ilta	  Järjestäjänä	  Pertti	  Hakanen	  osallistui	  Eija	  Järvinen	  
Urjalasta.	  

15.2.	  Piirin	  hallituksen	  kokous	  Irmelillä.	  

13.3.Hallituksen	  kokous	  Irmelillä.	  Valmisteltiin	  vuosikokousta.	  

15.3.	  Kokoonnuttiin	  Irmelillä	  käsitöiden	  merkeissä.	  

28.3.	  Karjalaseurojen	  yhteistyökokous	  Irmelillä.	  

2.3.	  Karjalaseuran	  vuosikokous	  :	  Hallituksen	  jäsenet	  puh.joht.	  Eija	  Järvinen,	  varapuh.joht.	  Hannu	  Kontio,	  
sihteeri	  Maija	  Lintula,	  rahastonhoitaja	  Arja	  Pyhälä,	  Seppo	  Pirhonen,	  Jorma	  Järveläinen,	  Pentti	  Nuikka,	  Asko	  
Viholainen,	  Antero	  Närvänen,	  Irmeli	  Kangasaho	  ja	  uutena	  Arja	  Hiukkamäki.	  

5.4.	  Piirin	  kokous	  Riihimäellä.	  Eija	  ja	  Maija.	  

26.4.	  Jokioisilla	  Karjalaseurojen	  yhteinen	  ulkoilupäivä.	  Tutustuttiin	  Jokioisten	  kartanoon.	  

5.5.	  Uuden	  yhtenäiskoulun	  avajaisissa	  paikotuksessa.	  

30.5.	  Kunniakierros	  urheilukentällä.Kiertämässä	  kymmenkunta	  henkeä.	  

29.6-‐1.7.	  Sastamalassa	  vanhan	  kirjallisuuden	  päivät	  .	  Karjalaisella	  kirjallisuudella	  oma	  osasto	  ,	  jota	  Eija	  oli	  
pystyttämässä	  ja	  kahtena	  päivänä	  paikalla	  sekä	  Tuula	  Mäkeläinen	  ja	  Helena	  Järvinen	  viimeisenä	  päivänä.	  

28.7.Hallituksen	  kokous	  Motellilla.	  Sovittiin	  Pentinkulmanpäivien	  talkoot	  .	  	  

30.	  Muolaajuhlat	  Forssassa.	  	  

2.8.-‐7.8.	  Pentinkulman	  päivien	  talkoita.:	  opasteita,	  penkkejä	  torille,	  tuoleja	  koululla,	  lipunmyyntiä	  ,	  
liikenteen	  ohjausta	  ja	  järjestyksen	  valvontaa.	  talkoot	  rutiinilla	  .	  

6.8.Kivennavan	  juhlat	  Tampereella.	  

26.8.	  Evakkojuna	  mukana	  Irmeli	  Kangasaho	  	  ja	  Merja	  Uotila	  Urjalasta.	  	  

3.9.	  Kuolemajärvi-‐juhlat	  Turussa.	  

7.9.	  Karjalaseurojen	  yhteistyöpalaveri	  Humppilassa.	  Suunniteltiin	  iltamia	  Rehtilässä.	  	  

1.10.	  Lähetettiin	  jäsentiedotteet.	  

5.10.	  Hallituksen	  kokous	  Irmelillä.	  

13.10.	  Karjalaiset	  iltamat	  Rehtilässä.	  Yhteistyönä	  karjalaseurojen	  kanssa.	  

30.10.Piirihallituksen	  kokous	  Urjalassa.	  Mukana	  myös	  Karjalan	  Liiton	  puhrrnjohtaja	  Pertti	  Hakanen.	  	  

5.11.Asko	  ja	  Tuula	  laskivat	  seppeleen	  Karjalaan	  jääneiden	  vainajien	  muistomerkille.	  Juotiin	  kirkkokahvit	  
voileipien	  	  kera.	  	  

25.11.	  Piirin	  kokous	  Hausjärvellä	  mukana	  Eija	  piirin	  sihteeri	  ja	  Maija	  

3.12	  Lauri	  Rämön	  esitelmä	  karjalaisista	  kirkoista	  ja	  kirkkomaista	  kuvin	  ja	  sanoin.	  	  



6.12.Sankarihaudoille	  laskettiin	  seppeleet,	  Laukeelassa	  Maija	  ja	  Jarmo	  ja	  Halkivahassa	  Timo	  Mäkeläinen	  ja	  
Kari	  Järvinen.	  

Joulukahvitus	  tilaisuuden	  alussa	  ja	  joululauluja	  laulatti	  Kari	  Järvinen.	  	  

On	  hoidettu	  Karjalaan	  jääneiden	  vainajien	  muistomerkkiä.	  Viety	  kynttilöitä	  ja	  kukkia.	  

Seppo	  Pirhonen	  hoitaa	  kotisivuja.	  

Seuralla	  kirjoja	  ja	  adresseja	  myynnissä.	  

Tapahtumista	  ilmoitetaan	  Urjalan	  Sanomissa	  ja	  kotisivuilla	  sekä	  jäsentiedotteella.	  

Jäseniä	  108.	  


