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Karjalan Liiton 40-vuotisjuhla

KLai 40-VUOSIKOKOUS pidettiin Helsingin Karjalataiossa 14. 4. -80. Liiton puheenjohtajaksi valittiin edelleen Urho
Kahonen, varapuheenjohtajiksi Erkki Tuuli ja Hannes Tiainen ja jaseniksi Nestori Kaasalainen, Markku Kuronen, Yrjo
Raaska, Toivo Rapeli, Veikko Vennamo seka uutena Marita Oljakka. Juhlavuoden kultaisen ansiomerkit saivat — Pauli
Huuhtanen, Erkki Kansanaho, Heikki Kirkinen, Orvo Kotilainen, Ester Kahonen, Jaakko Lamberg, Niilo Lottonen,
Pentti Nikulainen, Viljo Nissila, Nestor Norppa, Tauno Nurmela, Lempi Puustinen, Aili Runne, Heikki Tapiolinna, Aimo
Turunen. Uuno Varjus, Pertti Virtaranta ja Vilho Vuotila.
Kuvassa ylla ansiomerkkien saajat.
KARJALAISTEN SUURJUHLAT 13.-15. 6. -80:tulevat olemaan Juhlavuoden kohokohtana. Niista tulee karjalaisten
ja karjalaisuuden suurkatselmus. Juhlaa on valmisteltu vuosia. Juhlaan odotetaan yli 20.000 vierasta eri puolilta maata.
PERJANTAINA - Karjalan maratooni, kuorokilpailut.
LAUANTAINA - Kyyka'n 19. miesten SM-joukkuekisat ja naisten 7. henkilokohtaiset kisat Meilahden urheilupuistossa,joiden jarjestelysta vastaa KSSn kyykkakerho, tanhuesityksiii, jumalanpalveluksia.
SUNNUNTAINA - Kunniakaynti Karjalaan jaaneiden muistopatsaalla klo 9, kenttahartaus Senaatintorilla klo 1 1.30,
jostaklo 12 juhlakulkueena marssitaan stadionille, jossa klo 15 alkaa paajuhla.
JUHLAKULKUEESTA tulee tahanastisista pisin. Se jakautuu kahteen osaan. Kilometrin pituisessa kulkueessa esitellaan Karjalan historiaa talvisotaan ja evakkoaikaan saakka. Mukana on lippulinna karjalaisista lipuista, karjalainen suurperhe, talonpojat, metsastajat, kansallispuvut, Viipurin ja Kakisalmen linna, Tverin karjalaiset, Valamon luostari, Kalevala, Karelianismi ym. ym. Toisessa kulueessa esitellaan karjalaiset pitajat ja nykyiset seudut. Molemmat kulkueet ovat
kiloraetrin pituiset.
Vpl Pyhajarvi
Ta'ma'n niminen evakossa toimiva karjalainen pitajalehti on lahtenyt 25-vuotistaipaleelleen. Lehden naytenumero ilmestyi 30. 7. 1955. Tilaajia oli sen vuoden
lopussa n. 700. Talla hetkella painos on 2500. Levikista
ovat pitaneet huolen Viipurin laanista lahteneet pyhajarvelaiset asiamiehet. Alkuunpanijoiden tarkoituksena
oli kasvattaa uudet karjalaispolvet kotiseutunsa Pyhajarven perinteiden vaalijoiksi ja "tulevan kohtalon
kantajiksi".
Julkaisija on Pyhan-Saatio Huittisissa, vastaavana toimittajana on Kauko Hamalainen ja toimitussihteerina
Eeva Hamalainen Kiikassa.
Ta'ma'n vuoden ykkosnumerossa Aimo Matikainen
kirjoittaa "Pyhajarvelaisten henkilo- ja paikannimistosta". Han mainitsee: Sukua tutkiessani olen joutunut
perehtymaan pyhajarvelaiseen henkilo- ja paikannimistoon. Aitini suvun Kuisma-nimen alkuperaa etsiessani
tutustuin ortodoksisen kirkon mukanaan tuomaan
vanhaan kreikkalais-vena'laiseen nimistoon, jonka kansanomaisia muunnoksia vilisee pyhajarvelaisessa kielenkaytossa runsaasti.
Toivotamme toimitukselle menestysta arvokkaassa
karjalaistyossa.

SUOMEN AKATEM1 AN juhlassa, joka pidettiin 10.3.
-80 Finlandia-talossa, tasavallan presidentti luovutti
akateemikkodiplomit viidelle suomalaiselle ja kuudelle
ulkomaalaiselle henkilolle. Akateemikon arvonimi voi
olla yhtaaikaisesti vain 12 suomalaisella. Ulkomaisten
tiedemiesten lukumaaraa ei ole rajoitettu.
Suomalaisista taman korkean arvon saivat professorit
Heikki V a r i s (sosiah'tieteet), Olavi G r a n d (maantiede),
Nils W e s t e r m a r c k (maatalous), Oiva K e t o n e n (filosofia) ja Vaino L i n n a (kirjallisuus).
Ulkomaisista akateemikon arvot saivat kaksi tunnettua fennougristia, professorit Peter H a j d u (Unkari) ja
Paul A r i s t e (Viro). (Aristeesta lisaa lehtemme "Virolaisten kuulumisia" palstalla.)
ORIMATTILAN pitajaan v. 1945-47 sijoitettiin
n. 3.500 siirtokarjalaista, jotka olivat paaasiassa kirvulaisia. Pertti Virtarannan mukaan kirvulaisten murre on
sailynyt hyvin ja sita on myos tallennettu.
TIETAVALAN KYLA Orimattilan kunnassa Uudellamaalla on maassamme ainoa kyla, jonka kaikki asukkaat
ovat evakkokarjalaisia entisesta Kirvun pitajasta, Tietavalan kylasta evakuoituja tai heida'n jalkelaisiaan.

