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PÄÄKIRJOITUS 

Jäsenlehtemme ilmestyy kolmesti vuodessa: talvella, keväällä ja syksyllä. Tämä käsillä oleva ”talvi-
numero” on postitettu poikkeuksellisesti vasta maaliskuussa. Normaalisti vuoden ensimmäinen nu-
mero on ilmestynyt tammikuun aikana. Näin oli tarkoitus tänäkin vuonna tapahtua ja viime jäsenleh-
den tapahtumakalenterissakin oli tästä merkintä. Onkohan jäsenlehden historiassa kuitenkaan mi-
kään aiemmasta kymmenestä numerosta ilmestynyt tarkalleen etukäteen ilmoitettuna päivänä? 

Lehteen liittyvää palautetta tulee aina silloin tällöin. Parasta palautetta on toimituksen näkökulmasta 
rakentava kritiikki. Erään palautetta antaneen mukaan lehti koetaan tärkeäksi ja siten uutta numeroa 
on aina myös innolla odotettu. Eräs toinen jäsen kuvitteli, että hänet oli poistettu jäsenrekisteristä, 
kun lehti ei ollut ilmestynytkään normaaliin tapaan. Tämänkertainen viivästyminen on varmasti ehti-
nyt muitakin ihmetyttää; ehkäpä harmittaakin. 

Allekirjoittanut on muuttanut vaimonsa kanssa uuteen asuntoon helmikuun aikana. Muutto sujui mel-
ko lailla ilman suurempia ongelmia; mitä nyt muutama muuttolaatikko kaatui matkan aikana ja muut-
toauto repi talon erkkerin kulmapellit riekaleiksi. Muuttoprosessi kokonaisuutena kaikkine valmistelui-
neen ja muuton jälkeisine järjestelyineen vaatii paneutumista ja energiaa yllättävän paljon. 

Seuran hallitus piti tärkeän kevätkokouksensa maaliskuun alussa, jossa mm. päätettiin kesän suku-
tapaamiseen liittyvistä asioista. Viimeksi mainittu ja allekirjoittaneen henkilökohtaiset kiireet ovat ol-
leet vaikuttamassa siihen, että jäsenlehti ilmestyy vasta nyt. Mutta niin kuin sanotaan: parempi myö-
hään kuin ei milloinkaan. 

Tämänkertaisessa numerossa on esillä mm. sukuseuran toimintakertomus ja jäsenluettelo. Molem-
mat kertovat omalta osaltaan siitä, että seura sukulaisten ja sukuhaarojen yhdyssiteenä koetaan 
mielekkääksi ja tärkeäksi. Suuntamerkit ovat hyvät tulevaisuuttakin ajatellen. Toivokaamme seural-
lemme menestystä myös jatkossa. 

 
Juhana Mykrä, sukuseuran hallituksen puheenjohtaja 
 

TAPAHTUMAKALENTERI 

Maaliskuu 2004 
 to 18.3. Laatokan nykyluontoa ja entisajan veneitä ja veneentekijöitä esitellään  

klo 18-20 Karjalatalon juhlasalissa. Luonnon asiantuntijana on Etelä-Karjalan 
Luonnonsuojelupiirin puheenjohtaja Pertti Siilahti ja Laatokan veneistä ja  
veneentekijöistä kertoo yli-insinööri Jouni Arjava. 

Huhtikuu 2004 

 pe 2.4. Karjalan kysymys -seminaari klo 12-16 Karjalatalon juhlasalissa. Seminaarissa 
käsitellään luovutetun Karjalan kysymystä poliittisena, taloudellisena ja kulttuu-
risena kysymyksenä. Alustajina ja esitelmän pitäjinä on edustajia Suomen ul-
koministeriöstä, Ulkopoliittisesta instituutista, Karjalan Liitosta ja yliopistomaa-
ilmasta. Venäläisinä alustajina edustus tulee politiikan ja talouselämän piiristä. 

 la-su 23.- 24.4. Karjalaiset kirjamessut – Karjalaista kirjallisuutta ja lehtiä esitellään Karjalatalol-
la. Karjalaiseen kirjallisuuteen liittyviä tietoiskuja ja kirjailijahaastatteluja. 

Toukokuu 2004 
 ma 31.5. Sukuseuran jäsenlehti n:o 12 - 2/2004 ilmestyy varsinaisille jäsenille 

Elokuu 2004 
 su 22.8. Sukutapaaminen Kullaalla, Leineperin ruukissa 
 
 
Lisätietoja Karjalan Liiton järjestämistä tapahtumista internetissä:  www.karjalanliitto.fi 


