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SUKUSEURA LIITTYI KARJALAN LIITTOON 

Kannaksen Mykrät -sukuseura on keväällä liittynyt Karjalan Liittoon 500 muun jäsenseuran 
joukkoon. Jokaisen sukuseuran henkilöjäsenen on nyt mahdollisuus saada halutessaan 
Karjala-kortti ja sen tuomat jäsenedut käyttöönsä. Jäsenetuihin kuuluu mm. kahdesti vuo-
dessa ilmestyvä Karjalan Kunnaat -jäsenlehti. 

Karjala-kortilla alennuksia 
Karjala-kortti on Karjalan Liiton jäsenkortti, jonka omistajille tarjoavat 
liiton yhteistyöyritykset huomattavia etuja. Matkoista, polttoaineista, 
kirjoista ja vakuutuksista kertyy säästöä herkästi satoja, jopa 
tuhansiakin euroja. 
Yhteistyötä liitto tekee Teboilin, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
(SKS), Viking Linen, matkatoimiston Finnsov Tours, hotellien 
Cumulus, Rantasipi ja Ramada, Sampo-yhtiön sekä Karjalan 
Koivikot -matkatavaraliikkeen kanssa. Yhteistoimintana OK-opinto-
keskuksen kanssa toteutetaan erilaisia tapahtumia. 
Rahanarvoisten etujen lisäksi yritysten tuki mm. lehdentekoon hyödyttää jokaista jäsentä siten, että 
kukin jäsen saa kotiinsa kaksi kertaa vuodessa jäsenlehden, Karjalan Kunnaat, ja sen mukana tietoa 
koko liittoa yhdistävistä tilaisuuksista. Karjalan Liiton järjestämiin tapahtumiin ja kursseille pääsevät 
henkilörekisteriin merkityt jäsenet edullisempaan hintaan. 
Liiton jäsenet voivat tilata myös suoraan liiton toimistosta Karjala-tuotteita jäsenhintaan. Karjala-
kortilla saa hankkia myös liiton ja seurojen yhteisiä Karjala-tuotteita. Niiden myynnistä seuratkin saa-
vat palkkionsa ja kartuttavat näin varojaan. Jos ostat liitosta, mainitse Karjala-korttisi numero, jotta 
ostoksesi kirjataan sukuseuran bonustilille. Karjala-tuotteet on ideoitu erityisesti karjalaisille perheille 
lahjoiksi ja erilaisia muistamisia varten. 

Karjalan Kunnaat -jäsenlehti 
Karjalan Liiton henkilötietorekisteriin ilmoitetut 
jäsenet saavat jäsenetuna kaksi kertaa vuo-
dessa ilmestyvän Karjalan Kunnaat -lehden. 
Se sisältää tietoutta Karjalan Liiton ja sen jä-
senseurojen toiminnasta, eri tapahtumista, 
koulutuksesta ja matkoista. Lisäksi jäsenleh-
dessä käsitellään kiinnostavia Karjalaan ja 
karjalaisuuteen liittyviä aiheita. 
Viime numerossa kerrottiin mm. Karjalaisten 
nuorten toiminnasta, karjalaisten identiteetistä, 
Viipuri-keskuksen hankkeista ja kokemuksista, 
karjalaisten miesten elämäkertakeruusta ja 
Kannaksen arkeologisista kaivauksista. 
Lisätietoa Karjala-kortilla saatavista jäsen-
eduista saa Karjalan Liiton internetkotivisuilta 
(www.karjalanliitto.fi). 

SEURAN SIHTEERI SUKUYHTEISÖJEN LIITTOON 

Kannaksen Mykrät -sukuseuran sihteeri Janne Mykrä [HIITOLA 2] valittiin Karjalaisten sukuyhtei-
söjen liiton hallituksen jäseneksi. Karjalan Liittoon kuuluvien sukuseurojen edustajat kokoontuivat 
Kangasalle 4. lokakuuta viettämään sukuseurapäivää uuteen Äijälä-taloon, joka on Kangasalan 
karjalaisten talkoovoimin kunnostama uljas karjalaiskeskus. Ohjelmassa oli myös Karjalaisten su-
kuyhteisöjen liiton vuosikokous, jossa seuramme sihteeri tuli valituksi tähän tärkeään luottamusteh-
tävään. 

Karjala-kortti sukuseuran  

varsinaisille jäsenille 
Sukuseuran hallitus on päättänyt toimittaa Kar-
jalan Liiton henkilörekisteriin sukuseuran varsi-
naisten jäsenten perustiedot (nimi, yhteystiedot, 
syntymäaika ja paikka), jotta saamme käyt-
töömme Karjala-kortin kaikkine jäsenetuineen. 

Jos myös perhejäsenenä sukuseuraan kuuluva 
haluaa Karjala-kortin, on siitä ilmoitettava erik-
seen seuran sihteerille 30.10.2003 mennessä. 
Tarvittaessa tietojen luovuttamisen voi myös 
kieltää. 

Yhteydenotot: sukuseuran sihteeri Janne Mykrä 
Osoite: Piiankuja 4, 11710 RIIHIMÄKI 
Puhelin: 050-363 4725 
Sähköposti: janne.mykra@kuntaliitto.fi 


