
2016	  Toimintakertomus	  

	  

	  

22.2.	  Toimintakertomuksen	  valmistelua	  puheenjohtaja	  ja	  sihteeri.	  

	  

24.2.	  Hallituksen	  kokous	  Irmelillä.	  

28.2.	  Jokioisten	  karjalaseuran	  juhlat.	  

Lempäälässä	  karjalaisten	  konsertti	  jossa	  esiintyi	  Raita	  Karpo.	  

3.3.	  Aloitettiin	  ompelukurssi	  jolla	  ommeltiin	  feresit.	  Osanottajia	  oli	  kymmenen.	  

Kokoonnuttiin	  7	  kertaa	  Irmelin	  luona.	  

20.3.	  Karjalaseuran	  vuosikokous.	  Kokouksen	  alussa	  kävivät	  virpojat	  virpomassa	  kokousväelle	  hyvää	  
tulevaisuutta.	  Kokouksen	  osanottajat	  erillisellä	  listalla.	  Hallituksen	  jäsenet:	  puheenjohtaja	  Eija	  Järvinen,	  
varapuheenjohtaja	  Hannu	  Kontio,	  sihteeri	  Maija	  Lintula,	  rahastonhoitaja	  Arja	  Pyhälä,	  Irmeli	  Kangasaho,	  
Jorma	  Järveläinen,	  Antero	  Närvänen,	  Pentti	  Nuikka,	  Seppo	  Pirhonen	  ja	  Asko	  Viholainen	  

6.4.	  Piirin	  kokous	  Forssassa.	  

26.4.	  Karjala	  seurojen	  yhteinen	  ulkoilu	  iltapäivä	  Ypäjällä	  Hevosopistolla.	  Urjalasta	  7	  osallistujaa.	  

19.5.	  Eija	  ja	  Maija	  Forssan	  sanomien	  toimittajan	  kanssa	  Evakko	  vaellus	  jutun	  teossa	  Humppilan	  Lasitornissa.	  	  

24.5.Hallituksen	  kokous.	  

31.5.	  Kunniakierroksella	  feresi	  kurssilaiset	  urheilukentällä.	  

10.6.	  Kokous	  Kiiskillä	  Lottakahvilan	  pidosta	  Evakkovaelluksella.	  

16.6.	  Vaellusreitin	  perkaus	  talkoot.	  

20.6.	  Feresien	  tekijät	  Urjalan	  Sanomien	  haastateltavana	  Irmelillä.	  	  

30.6.	  Jarmon	  kokous	  Evakkovaelluksen	  liikenteen	  ohjauksesta	  ja	  paikotuksesta.	  	  

5.7.	  Hallituksen	  kokous	  Irmelillä	  

6.7.	  Kulkueen	  vetäjän	  tutustuminen	  vaellus	  reittiin.	  

7.7.	  Vuokravaatteiden	  vastaanotto	  ja	  jako.	  	  

8.7.Bajamajojen	  paikoilleen	  tuonti.	  

	  	  	  Illalla	  voileipien	  valmistus.	  

Evakkovaellus	  

Vaelluksen	  yleisvastuu	  Eija	  Järvinen	  

Tiedotus	  Anne	  Kuorsalo	  vaellus	  ja	  Seppo	  Pirhonen	  karjalaseuran	  70-‐v	  juhla.	  

Liikenne	  ja	  paikotus	  Jarmo	  Lintula	  



Kantiini,	  wc	  ja	  vuokravaatteet	  Maija	  Lintula	  

Timo	  Mäkeläinen	  johti	  kulkuetta.	  	  

9.7.	  Evakkovaellus	  sekä	  Urjalan	  karjaseuran	  70-‐v	  juhla	  :	  Kunnantalon	  pihan	  valmistelu.	  	  Penkit	  ja	  pöydät	  
sekä	  puhujille	  kärryt	  paikoilleen.	  	  

Pitäjäkyltit	  vaellus	  reitin	  varrelle	  laittoivat	  Seppo	  Pirhonen	  ,	  Jarmo	  Lintula	  ja	  Pasi	  Kuusinen.	  

Lotta-‐kanttiinissa	  kahvia	  ,	  voileipää	  ja	  pullaa	  myynnissä	  

Timo	  Koivisto	  järjesti	  äänentoiston	  sekä	  kuvauksen.	  Juontaja	  Antti	  Kontio	  ,	  Juhlapuhuja	  Anne	  Kuorsalo	  joka	  
toi	  Eeva	  Kilven	  terveiset.	  Tervetulo	  toivotuksen	  esitti	  Eija	  Järvinen.	  Sotilaspojat	  ja	  Taru	  Koivisto	  lauloivat.	  

Vaelluksella	  traktori	  edellä	  varottamassa	  kulkueesta.Taukopaikat	  Ristimäen	  kohdalla,	  jossa	  myös	  
saippuankeittoa	  ja	  pidempi	  tauko	  Kiiskin	  pihassa,	  jossa	  Lotta-‐kanttiinissa	  myynnissä	  voileipää,	  pullaa	  ja	  
kahvia.	  Taukopaikoilla	  myös	  vettä	  jaossa.	  	  

Vaelluksen	  päätteeksi	  hernerokkaa	  kunnan	  talon	  pihassa,	  jonka	  valmistivat	  Halkivahan	  nuorisoseura.	  

Lopuksi	  hartaus	  ja	  seppeleiden	  lasku	  Sankarihaudalle	  ja	  Karjalaan	  jääneiden	  vainajien	  muistomerkille.	  	  

Juontajana	  Seppo	  Pirhonen	  ,	  puhujana	  Risto	  Heikkilä	  ja	  Taru	  Koivisto	  soitti	  huilua.	  Evakkolasten	  
puheenjohtaja	  Lauri	  Kosonen	  myös	  puhui	  ja	  Eija	  kiitti	  Evakkovaelluksen	  ja	  Urjalan	  karjalaseuran	  70-‐juhlaan	  	  
osallistujia	  

Seppeleet	  laskivat	  Antero	  Närvänen	  ,	  Timo	  Mäkeläinen	  ja	  Jenna	  Perttula	  .Seppeleiden	  laskijat	  edustivat	  
kolmea	  eri	  sukupolvea	  ja	  ovat	  karjalaisista	  suvuista.	  

Vaelluksen	  jälkeen	  palautettiin	  paikat	  ennalleen	  ja	  penkit	  ja	  pöydät	  takaisin.	  	  

10	  .7.	  Timo	  Koivisto	  haki	  vaatteet.	  	  

Urjalan	  karjala	  seuran	  70-‐voutis	  päivää	  muistivat	  Hämeenlinnan	  Karjalaseura,	  Etelä-‐Hämeen	  piiri	  ja	  
Tammelan	  Karjalaseura	  sekä	  Someron	  Karjalaseura.	  

Evakkovaellukselle	  saatiin	  Karjalan	  kulttuuri	  rahastolta	  1000	  euroa	  avustusta	  järjestelyihin.	  	  

31.7.	  Muolaa	  juhlat	  Jokioisilla.	  Julkaistiin	  Muolaa-‐seuran	  kirja	  Näin	  Muolaa	  jäi	  elämään.	  	  

1.8.	  Pentinkulman	  talkoot	  koululla	  laitettiin	  penkit.	  Samalla	  pidettiin	  seuran	  hallituksen	  palaveri.	  

5.8.	  Torille	  pöydät	  ja	  penkit.	  

	  	  	  	  	  	  	  Kukkien	  vienti	  koululle.	  	  

6.8.	  Pentinkulman	  päivät:	  Lipunmyynti	  Riitta	  Nummela,	  Arja	  Hiukkamäki	  ja	  Tuula	  Mäkeläinen.	  Ovimiehet	  
Seppo	  Pirhonen	  ja	  Asko	  Viholainen.	  Paikotus	  Jarmo	  Lintula,	  Jorma	  Järveläinen,	  Seppo	  Tiirikkala	  ja	  Maija	  
Lintula.	  Honkolan	  lavan	  laitto	  Jorma	  Järveläinen	  ja	  lipunmyynti	  Irmeli	  Kangasaho	  ja	  Maija	  Lintula	  .	  Eija	  ja	  
Asko	  myivät	  kirjoja.	  

8.8.	  Penkit	  koottiin	  pois.	  

10.8.	  Talkoolaisille	  tarjottiin	  ruoka	  ja	  kahvit	  Lellan	  tilalla.	  Talkoolaisia	  oli	  kiitettävästi	  paikalla	  kiitettävinä.	  	  

9.10.Tammelan	  Karjalaseuran	  70-‐v	  juhlat	  Marketta	  ja	  Hannu	  Kontio	  osallistuivat.	  

26.10.	  Hallituksen	  kokous	  .	  



6.11.	  Seppeleen	  lasku	  ja	  kirkko	  kahvit	  voileipineen.	  	  

14.11.	  Karjalais	  seurojen	  yhteistyökokous	  Ypäjällä.	  	  

19.	  11.	  Piirin	  kokous	  Janakkalassa.	  	  

6.12.	  Seppeleen	  lasku	  Sankarihaudoille.	  

15.	  12.	  Hallituksen	  jouluruokailu.	  

	  

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

Seuralla	  myynnissä	  Evakkovaellus	  dvd,	  kirjoja,	  adresseja	  sekä	  kirja	  Näin	  Muolaa	  jäi	  elämään	  välityksessä,	  
josta	  seura	  saa	  5	  euroa	  kirja.	  	  

Seppo	  Pirhonen	  hoitaa	  kotisivuja.	  	  

Lähetetään	  jäsentiedote	  jäsenille.	  

Tapahtumista	  ilmoitetaan	  Urjalan	  sanomien	  	  ja	  Karjalalehden	  seurat	  toimii	  palstoilla.	  

Seuralle	  ostettu	  uusi	  Karjalainen	  ruokakirja.	  

Jäseniä	  on	  108.	  

	  

	  

	  


