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TAPAHTUI OMASSA PIIRISSAMME
HYVAT KARJALAN HEIMON TILAAJAT
Antakaa anteeksi, jos posti sattui tuomaan Teille uuden
lilausmaksukortin, vaikka olisitte jo lehtenne maksaneet.
Systeemi kun ei aina valitettavasti toimi saumattomasti. Sen
tolsen karhumakortin voitte heti havitta'a. — Niilta, joilta on
unohtunut vuoden 1977 lehden tilausmaksu suorittamatta
perimme sen taman vuoden maksun mukana. KIITOKSIA!
ILOMANTSIN VII KANTELELEIRI pidetaan kirkonkylassa 23. 7.—6. 8. 78. Opetusohjelma: yksityis- ja ryhmaopetusta seuraavasti:
Iso kantele: Martti Pokela, Eeva-Leena Pokela-Sariola,
Hannu Syrjalahti, Matti Matveinen, Kari Dahlblom. Pienet
kameleet: Martti Pokela, Hanna Kilpi, Anne Pihlajamaki.
Jouhikot, virsikanteleet: Martti Pokela. Kansanlaulu: EevaLeena Pokela-Sariola, Hanna Kilpi, Anna Pihlajamaki.
Hakuaika molemmille leireille paattyy 10.5.1978.
Tiedustelut, hakemuskaavakkeiden ja leiriselosteen tilaukset Pohjois-Karjalan Musiikkiyhdistyksen sihteerilta Veikko Vaanaselta os. 80120 Joensuu 12, Koulukatu 39 B 15,
puh. 973-25 744 klo 8—9 ja 16—19.

Juhani Peiponen, Pohjoismaiden tnestari tsumuttaa huratsul (vasurilla) tanskin leukaan.

NAYTELMAKILPAILU
Viipurin Nayttamo Oy:n Stipendirahasto on paattanyt
jarjestaa pienimuotoisten naytelmien kilpailun luovutetun
Karjalan elama'a ja historiaa koskevan tietouden tallettamiseksi. Palkintolautakunnan jasenina toimivat prof. Olavi
Veistaja, nayttelija Hilkka Silanen seka rahaston edustajana
ja puheenjohtajana prof. Lyderik Lofgren.
Kilpailutoitten, joiden tulee kestoltaan olla 1—2 na'ytoksisia seka liittya mainittuihin teemoihin, pitaa elokuun
1. paivaan mennessa koneella kirjoitettuina olla lahetettyina
osoitteella prof. Lyderik Lofgren (Kaskiauranpolku 7,
00340 Helsinki 34). Nimimerkilla varustettuun, suljettuun
kirjekuoreen on liitettava toinen kirjekuori, joka sisaltaa
kirjoittajan oikean nimen ja osoitteen. Palkintolautakunta
jakaa I, II ja III palkintoina 2500 mk, 1 SOOmkja 1 000 mk,
mutta pidattaa itsellaan oikeuden jakaa palkintosumma
toisinkin.
MATKA PETROSKOIHIN, jarjestajana Suojarven
pitajaseura, tapahtuu 4. 7.—8. 7. 78. Leningradiin ajetaan
bussilla. Sielta Petroskoihin edestakaisin junalla. Majoitus
hotelli Pohjolassa, kaydaan Kizhin museosaaressa, tullessa
aterioidaan Viipurin Pyoreassa Tornissa. Ohjeet lahettaaja
tietoja antaa opettaja Paavo Harakka, os. 75770 Puukari,
pun. 976-54042.
UPSEERIN URALLE: Jos olet terve, ylioppilas ja
reserviupseerikurssin ka'ynyt, voit hakea kursseille. Hakuaika paattyy 31.5.1978. Koulutus on ilmainen, samoin
yllapito koulutuksen aikana. Kadeteille maksetaan lisaksi
paivarahaa. Ohjeet hakumenettelysta ja tietoja upseerin
ammatista antaa Kadettikoulu, osoite PI 7, 00861 Helsinki
86, puhelin 90-6860473. Myos sotilaspiirien esikunnat ja
joukko-osastot antavat mielellaan lisatietoja.

KYYKKAPERHEESTA NYRKKEILYMME uusi toivo. Lehtemme joulunumerossa esittelimme suojarvelaisen
Peiposten kyykkaperheen, jossa isa Feodorin lisaksi
kyykkaa harrastaa seitseman veljesta, Aaron mukaan »kuka
enemman, kuka vahemman». Askettain pidetyissa nyrkkeilyn SM-ja PM-kilpailuissa nousi uusi tahti, jonka nimena
on J u h a n i Peiponen. SM-kilpailuissa han ja'i toiseksi,
mutta pohjoismaiden edustajat Ulf Carlsson ja Fleming
Petersen joutuivat tunnustamaan 63,5 kg sarjassa Juhanin
Pohjolan parhaaksi. Juhani on syntynyt evakkomatkalla
Kuopiossa 25. 6. 1957. Kuten monet veljeksista hankin on
putkiasentaja. Eras paakaupunkilaislehti nimitti Juhania
PM-ottelun jalkeen »iskukoneeksi» ja lisa'si:
»Juhani Peiponen oli SM- ja PM-kisojen sensaatio,
nelion varilaikka, jolla on kaikki lahjat pitkalle. — Ilman
lahjoja ei paase taivaaseen, lausui Sten Suvio. Peiposella on
lahjoja valtavasti, mutta meilla on huutavin puute
valmentajista, jotka pystyisivat viemaan taman lahjakkaan
pitkalle kansainvalisissa kehissa.»
Ottelun jalkeen mainitsi Juhani:
— Petersen loi monta kertaa liian alas ja taman tunsin
alasuojuksissani. Han ei ilmeisesti tiennyt, etta olen
naimisissa ja 1,5-vuotiaan pojan isa, naureskeli kuopiolainen.
MEILTA KYSYTAAN: Olen syntynyt Vienassa karjalaisista vanhemmista, tullut pakolaisena Suomeen v. 1921.
Aion matkustaa turistina Petroskoihin. Viisumia varten
pitaa merkita kansallisuus. Miten merkitset? Nimim.
»Karjalaiseks olen syntynytw
VASTAAMME: Suomalainen, jos olette Suomen
kansalainen. Na'in neuvoi juristimme.
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Yhdyspankin hallintoneuvoston kokouksessa 1.3. on
nimitetty pankinjohtajaksi ja johtajan apulaiseksi 1.5.
lukien osastopaallikko A l e x a n d e r Levonen. Han on
toiminut viimeksi ulkomaan sihteeriston piiallikkona.
Nina K y o t t i n e n , 19, ylioppilas, kauppaopistolainen,
taitoluistelija, sijoittui maaliskuussa PM-kilpailuissaOulussa loppupisteissa neljiinneksi. Naisten lyhytohjelmassa ban
oli voittaja.
Kuvanveistaja Taisto Martiskainen voitti Suomen
Mitalitaiteen vuosikilvan 1978. Voittoisa ehdotus oli
nimeltaan Avanto. Taiston suku on kotoisin Suojarvelta,
evakkona ban on helsinkilainen. Kilpailussa oli kaikkiaan
86 tyota.

Tyyne-Kerttu Virkki

Tekstiilikulttuuriseura — Siillskapet for textilkultur ry:n
anomuksesta tasavallan president!! on 2. 12. 1977 myontanyt toimitusjohtaja, piiatoimittaja Tyyne-Kerttu Virkille
kiisityoneuvoksen arvon, mika on laatuaan ensimmainen
maassamme. Arvonimen julkistaminen tapahtui anojaseuran jarjestamiissii tilaisuudessa ylitarkastaja Pirkko
Anttilan puhuessa Suomen kasityokulttuurin kannalta
merkittavasta tapahtumasta. Kiisityoperinteen ja sen
elvvttamiseen seka edistiimiseen uhrattu elamiintyo on nain
kasitybneuvoksen arvonimen muodossa saanut tunnustuksen suomalaisen kulttuurin saavutuksia korostavana
itseniiisyytemme juhlavuonna.
Kasityon, esityisesti karjalaisen kasitybtaiteen ja tekstiiliperinteen tallentamiseen ja elavoittamiseen, kaiken kasitybn, erityisesti taidekiisitybn ja taideteollisuuden harrastajien tukemiseen ja innostamiseen — mm. ansiomahdollisuuksien muodossa — koko eliimallaiin paneutunut TyyneKerttu Virkki on Virkki-Kasityomuseonsa kautta muodostunut kasitteeksi. Eri puolilta maailmaa, erityisesti
kuitenkin Suomen Karjalasta ja Aunuksesta tallennetut
kasityoaarteet ovat Virkki-Kasityomuseossa saaneet arvoisensa kodin. Mainita ja muistaa sopii, etta Tyyne-Kerttu
Virkin arvonimen anojina olivat mukana mm. Aiko-Koti
Siiatio. Fredrika Weyterhofin Kotiteollisuusopettajaopisto,
Fredrika Wetterhof-Saatio. Kotiteollisuuden Keskusliitto
ry, Kasiteollisuusopettajain Liitto ry, Marttaliitto ry,
Suomen Taideteollisuusyhdistys. Suur-Helsingin Kalevalaiset Naiset ry, Tekstiiliopettajaliitto ry. Tekstiiliopettajat
ry, Yhtyneet Kuvalehdet seka parisensataa yksityishenkiloa.
Karjalaisen kasityon rikastama valtakunnallinen ka'si- ja
kotiteollisuus on kiisityoneuvoksen arvonimen perustamisen mybtii kokenut kauan kaivatun arvostuksensa.
Onnittelemme.
Zuli Tarhonen
KESAN PRAASNIEKAT:
— Keviit-Miikkula Rautalammilla 20.—21.5. 78
— Petrunpaiva Suomussalmen Kuivajarvella 17.—18.6.78
— Iljanpaiva Ilomantsin Pogostalla 19.—20. 7. 78
— Valassinpaiva Pielavedellii 22.—23. 7. 78

KI1TOS: Seuramme on vuosittain jakanut apurahoja
opiskeleville nuorille. Viime aikoina jaettavat summat ovat
olleet pieniii. Jotkut opiskelijat ovat olleet siitakin kiitollisia.
Nain kirjoittaa vienalaisaiti Pohjanmaalta: — Mina aitina
sanon, etta aivan sydanta lammittaa. TAma on aivan
kohokohta meidan nuorille saada omaa rahaa. Yritamme
vaalia karjalaisuutta koko porukalla. Meidan mummo, o.s.
Pastuhoff, 86-vuotias, pyytaa lahettamaan rakkaita terveisia sinne toimitukseen. Luen hanelle Karjalan Heimoa ja
ban sanoo, etta waina suan Karjalan puolest terveisie, kun
lehti tulou».
Olisi suotavaa, etta nuoret valmistumisensa jalkeen
littyisivat sukuseuramme jaseniksi ja nain vaalisivat
vanhempiensa ja esivanhempiensa perinteita.

OIKEA OIVALLUS
Ilomantsin Iljanpaivan praasniekka on viime vuodesta
alkaen niveltynyt Finland Festivals ry:n juhlaketjuun.
Kylajuhlasta on tullut valtakunnallinen ja jopa kansainvalinenjuhla. Juhlarahvasta sinne vaeltaalaheltajakaukaa.
Tasta syysta asianomaiset jarjestajat ovat joutuneet
pohtimaan, pitaisiko ohjelma sailyttaa entisenlaisena tai
muuttaa ja mihin suuntaan. Tasta on kayty keskustelua ja
tuntuu, etta ainakin jarjestajat, kunnan ja seurakunnan
edustajat, ovat oivaltaneet asian ytimen. Juhlat on pidettava
edelleenkin karjalaisina ja ortodoksisina. Karjalaiseen
praasniekkatraditioon on kautta aikojen kuulunut niin
kirkollinen kuin maallinenkin osa. Ortodoksisen seurakunnan lisaksi siihen voisivat antaa apua ilomantsilaiset
kulttuuri-ja kotiseutujarjestot, samoin maamme ortodoksinen kirkkokunta ja asiasta kiinnostuneet muut karjalaisjarjestot.
Kyykkaottelun tulisi kuulua praasniekkaohjelmaan.
Oikein lapivietyna siita voisi tulla arvokas, varikas ja
perinteeseen sopiva ohjelmalisa. Tarvitaan vain hyva vetaja
ja arvokas kiertopalkinto.
Toivotamme menestysta.
Porvoon kansalaisopisto ja museo ovat ratkaisseet,
kuinka runonlaulaja Larin Parasken kolmivuotista Porvoon-vierailua on syyta sopivimmin kunnioittaa. Ehdotuksen mukaan Porvoon museon toisen kerroksen seinassa
olevaan historiikkiin tehdaan lisays Larin Parasken oleskelusta Porvoossa vuosina 1981—94.

