
	  

Kesäiset	  terveiset	  kaikille!	  

Urjalan	  Karjalaseura	  ry	  toivottaa	  teidät	  kaikki	  tervetulleiksi	  toimintaamme	  mukaan!	  
Kuluneeseen	  vuoteen	  mahtui	  paljon	  mielenkiintoisia	  ja	  antoisia	  tapahtumia.	  	  Parhaat	  kiitokset	  
kaikille	  mukana	  olleille!	  
	  
Tulevia	  tapahtumia	  ja	  toimintaa:	  
	  
Muolaan	  pitäjäjuhla,	  joka	  on	  samalla	  Muolaalaisten	  Seuran	  70-‐vuotisjuhla,	  vietetään	  Urjalassa	  
LAUANTAINA	  28.7.	  	  Juhlajumalanpalvelus	  alkaa	  Urjalan	  kirkossa	  10.00.	  	  Pääjuhla	  Urjalan	  
yhtenäiskoululla	  alkaa	  13.30.	  	  	  
16.8.	  Järjestetään	  Eemil	  Luukka	  125v.	  muistoseminaari	  	  yhtenäiskoululla.	  
Osallistumme	  Pentinkulman	  päivien	  järjestelyihin	  hoitamalla	  meille	  sovitut	  talkootyöt	  tuttuun	  
tapaan.	  
Elo-‐syyskuun	  aikana	  järjestämme	  toivotun	  yhteisen	  retken.	  	  Mahdollisia	  ehdotuksia	  retkikohteeksi	  
otamme	  mielellämme	  vastaan.	  
Talkooväelle	  järjestetään	  kiitosillanvietto.	  
Pyhäinpäivänä	  laskemme	  seppeleen	  Karjalaan	  jääneiden	  vainajien	  muistomerkille.	  	  Muistomerkillä	  
vietetyn	  hetken	  jälkeen	  nautimme	  kirkkokahvit	  seurakuntatalolla.	  
Itsenäisyyspäivänä	  laskemme	  seppeleet	  sankarihaudoille.	  
Järjestämme	  vuoden	  aikana	  karjalaisia	  teematapahtumia,	  aiheena	  mm.	  ruoka,	  käsityöt,	  perinteet	  
jne.	  	  
	  Karjalan	  Liiton	  kesäjuhla	  on	  vuonna	  2019	  Hämeenlinnassa.	  	  Osallistumme	  juhlaan	  ja	  koska	  juhlan	  
järjestelyvastuussa	  on	  myös	  Etelä-‐Hämeen	  piiri,	  osallistumme	  myös	  talkoisiin.	  	  Kiinnostuneet	  
talkoolaiset	  ilmoittakaa,	  mitä	  olisitte	  valmis	  tekemään.	  	  Tästä	  ilmoittelemme	  tarkemmin	  
myöhemmin.	  
Teemme	  yhteistyötä	  Lounais-‐Hämeen	  karjalaisseurojen	  kanssa.	  
Kyykkäharrastusta	  jatketaan	  edelleen.	  
Julkaisemiamme	  kirjoja	  on	  vielä	  jäljellä.	  
Muolaalaisten	  Seura	  on	  painattanut	  osanottoadresseja	  ja	  onnittelukortteja,	  joiden	  kuva-‐aiheet	  
ovat	  Muolaan	  kirkonmäeltä.	  	  Adresseja	  voi	  kysyä	  ja	  ostaa	  Arja	  Hiukkamäeltä,	  Eija	  Järviseltä	  ja	  
Maija	  Lintulalta.	  	  	  
Ilmoitattehan	  osoitteenmuutoksista	  tai	  mikäli,	  ette	  halua	  enää	  maksaa	  jäsenmaksua	  Arja	  Pyhälälle	  	  
tai	  Maija	  Lintulalle.	  
Jäsenmaksu	  on	  20	  euroa.	  Eräpäivä	  	  
	  
Kotisivuja	  ylläpitää	  Seppo	  Pirhonen.	  	  Osoite	  www.urjalankarjalaiset.fi.	  
Tulevista	  tapahtumista	  ilmoitetaan	  Urjalan	  Sanomissa	  ilmoituksin	  ja	  seurapalstalla	  sekä	  
kotisivuillamme.	  
	  
Toivotamme	  kaikille	  innostavaa	  ja	  toiminnallista	  aikaa!	  
Tervetuloa	  mukaan!	  
	  
Urjalassa	  18.6.2018	  
	  
Urjalan	  Karjalaseura	  ry	  


