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KARJALAN KUNNAILLA

Jo Karjalan kunnailla lehtii puu,
jo Karjalan koivikot tuuhettuu,
käki kukkuu siellä ja kevät on,
vie sinne mun kaihoni pohjaton.

Ma tunnen sun vaaras ja vuoristovyös
ja kaskies sauhut ja uinuvat yös
ja synkkäin metsies aarniopuut
ja siintävät salmes ja vuonojes suut.

Siell´ usein matkani määrätöin
läpi metsien kulki ja näreikköin,
minä seisoin vaaroilla paljain päin,
missä Karjalan kauniin eessäin näin.

Tai läksin kylihin urhojen luo,
miss´ ylhäällä vaaroilla asui nuo,
näin miehet kunnon ja hilpeän työn
ja näin, missä sykkii Karjalan syön.

KARJALAISTEN LAULU

Suloisessa Suomessamme
oisko maata armaampaa,
kuin on kaunis Karjalamme,
laulun laaja kotimaa!
:,: Lauluna sen kosket kuohuu,
järven aallot loiskuaa,
säveleitä salot huokuu,
ikihongat humajaa.:,:

Ei oo meillä rikkautta
eikä maamme viljavaa,
vaan on laulun runsautta
kylvämättä kasvavaa.
:,: Sit´ ei pane Idän halla
eikä Pohjan pakkaset,
se ei sorru sortamalla,
sitä ei lyö rakehet.:,:

Konsa vaino Suomeamme
kovin kourin koittelee,
silloin kurja Karjalamme
Suomen surut soittelee.
:,: Ja kun onnen päivän koitto
Suomellen taas sarastaa,
silloin riemun suuri soitto
Karjalasta kajahtaa.:,:

5.-6.4.2014
Turussa

100 vuotta Santra Remšujevan syntymästä

TERVETULOA HEIMOPÄIVILLE 8.–10.4.2016 VAASAAN

Heimopäivillä juhlistetaan 110 vuotta täyttävää seuraamme

PERJANTAI 8.4.
18.00–19.30  Vaasan kaupungin vastaanotto, Maaherrantalo, Koulukatu 2

LAUANTAI 9.4.  
Vasa Övningsskola Gymnasium, Koulukatu 31 (lukuun ottamatta kyykkää)

10.30 Kyykän näytösottelu Kasarmintorin hiekkakentällä 
 Kirkkopuistikon päässä, kelivaraus

Yhteisötapaamiset, tilat tarkemmin paikan päällä
12.00–14.00 Torviset
12.00–13.00 Afanasjeffit
12.00–13.30 Huoviset
12.00–13.30 Klementjeffit ja Uhtuan Mitrofanoffit
14.00–15.00 Pohjois-Viena-seura
14.00–15.00 Vuokkiniemi-seura

13.00–15.00 Karjalan Sivistysseura 110 vuotta, tervehdysten vastaanotto
16.00 Karjalan Sivistysseura ry:n 110. vuosikokous
18.00 Vigilia Pyhän Nikolaoksen kirkossa, osoite Nikolainkuja 1
19.30 Karjalainen tee- ja tarinailta
 – karjalaista laulantaa, Oma Pajo -kuoro ja Sattuma-yhtye
 – muisteloita Karjalan Sivistysseurasta
 – terveisiä Karjalasta
 – tee-/kahvitarjoilu (tee/kahvi, karjalanpiirakka ja pulla 10 €)
 – arpajaiset, kirjamyynti

SUNNUNTAI 10.4.
9.00–11.00  Sukututkimusklinikka, Sami Kallio, Kaupungintalo, 
 Kamarimusiikkisali

9.30 Tervehdyskäynti Perinnemuurilla, Kasarmintori
10.00  Liturgia Pyhän Nikolaoksen kirkossa, Nikolainkuja 1
10.00 Jumalanpalvelus Vaasan kirkossa, Kirkkopuisto
10.45 Muistolaatan paljastus, Kauppapuistikko 31
11.30–12.45  Heimomurkina (20 €), ennakkoilmoittautuminen, 
 Kaupungintalo, juhlakerros

13.00 Karjalainen heimojuhla, Kaupungintalo, Juhlasali
 – tervehdyksiä, Vaasan kaupunki, arkkipiispa Leo 
 sekä karjalaiset yhteistyökumppanit
 - juhlaesitelmä ”Kauppa se oli joka kannatti. 
 Karjalaisten liiketoimintaa Suomessa”, tutkija Pekka Nevalainen
 – Oma Pajo -kuoro ja Sattuma-yhtye Petroskoista esiintyvät
 – yhteislaulua
 – kirjamyynti
 – kahvitarjoilu väliajalla (7 €)
16.00 Päätössanat 
 Juontajana Pekka Vaara  

VUOSIKOKOUS
Karjalan Sivistysseuran ry:n 110. vuosikokous pidetään lauantaina 9.4.2016 
klo 16.00 Heimopäivien yhteydessä osoitteessa Vasa Övningsskola Gymnasium, 
Koulukatu 31, Runeberginsali. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät 
asiat. Tervetuloa! 

KARJALAN SIVYSTYSSEURA RY 
Hallitus

Vuosikokouksen materiaaleja voi tiedustella maaliskuun loppupuolella 
Karjalan Sivistysseuran toimistosta puh. (09) 171 414 (ma–to klo 10–15) tai 
sähköpostitse toimisto@karjalansivistysseura.fi. Kahvitarjoilun vuoksi toivomme 
ennakkoilmoittautumista joko toimistolle tai mielellään sähköisen linkin kautta.

ILMOITTAUTUMISOHJEET  
JA LISÄTIETOJA
Vaasan kaupungin vastaanottoa, ruokailua ja  
kahvi-/teetarjoiluja varten tarvitaan sitovat ennakko- 
ilmoittautumiset Vaasan kaupungin vastaanotolle,  
vuosikokoukseen, tee- ja tarinailtaan sekä heimo- 
murkinalle ja heimojuhlan väliaikakahville.  
Ilmoitathan samalla erityisruokavaliosi. 

Ilmoittautumiset 30.3.2016 mennessä  
sähköisesti osoitteessa www.karjalansivistysseura.fi ->  
Ajankohtaista tai Karjalan Sivistysseuran toimistoon  
puh. (09) 171 414 (ma-to klo 10–15) tai sähköpostitse 
toimisto@karjalansivistysseura.fi.

Tarkempaa tietoa Heimopäivistä päivitetään  
Karjalan Sivistysseuran nettisivuille.

Tervetuloa!

Eeva-Kaisa Linna, puheenjohtaja 
Pekka Pamilo, kyykkämestari 
Kai Peksujeff, Heimojuhlatoimikunnan vaasalainen jäsen

MAJOITUS HEIMOPÄIVILLÄ 
Majoitusvaraukset Heimojuhlaan osallistuville  
on tehty Original Sokos Hotel Vaakunaan.  
Huonevaraukset näistä kiintiöistä suoraan  
hotelliin puhelimitse tai sähköpostilla viimeistään 
18.3.2016.

Original Sokos Hotel Vaakuna
Rewell Center 101
65100 VAASA
06 212 4113
sales.vaasa@sokoshotels.fi 

Varaustunnus BHEIMO16

yhden hengen standardhuone  á 66 €/vrk
kahden hengen standardhuone  á 81 €/vrk
yhden hengen superiorhuone  á 81 €/vrk
kahden hengen superiorhuone  á 96 €/vrk


