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TOIMISTONHOITAJAA,
jonka tehtaviin kuuluu:
- puhelinpaivystys tiistaisin klo 10-14,
- lehtitilausten kasittelya,
- kirjatilausten kasittelya, postitusta ja
- mahdollista laskutusta,
- arkistointiaja
- muita toimistotehtavia.
Seuran toiminnan, karjalaisen kulttuurin ja Karjalan tuntemus
auttavat tehta'van suorittamisessa.
Tyoaika voi olla sopimuksen mukaan 1-2 paiva'a viikossa.
Tehtavasta maksettavasta palkkiosta sovitaan myos erikseen.
Lisatietoja tehtavasta antavat iltaisin puheenjohtaja Ritva Kivi,
puh. 09-345 4335, ja rahastonhoitaja Ilmari Homanen, puh.
09-505 1893. Hakemukset pyydetaan toimittamaan seuran toimistoon 19.11.2001 mennessa.

Karjalan Sivistysseura ry.
Luotsikatu 9 D 10 00160 Helsinki

Harvinainen Oulanka-tarjous
Lauri Kuntijarven heimoromaania "Yhdessa ylenivat" on saatavissa joitakin kappaleita seuramme toimistosta hintaan 100 mk/kirja.
- Kirjat eivat ole uusia, mutta hyvakuntoisia, siisteja ja sidottuja. Soita 09-171 414 (paivystys tiistaisin, muulloin autom. vastaaja) ja tilaa!
Kerays: Ruotsissa on kaynnistetty varainkerays, jolla kootaan
rahaa Kiestingin orpokodin hyvaksi. Hankkeen takana on Lionsclub Borensberg ja tili on seuraava: post giro 11675-6 Barnhemmet Kiestinki Karelia.
POHJOIS-VIENA -SEURAN yhteinen joulujuhla on sunnuntaina 2. pna joulukuuta klo 14-17 Oulun ortodoksisessa seurakuntasalissa. Ohjelmassa laulua, asiaa, syotavaa - ja pane mieleen; joulupukki muistaa lahjan tuonutta!

Vepsankielista kirjallisuutta
Sukukielista kiinnostuneille tarjoamme eran vepsankielista kirjallisuutta:
Nikolai Abramov: Kurgiden aig (Petroskoi 1999), 63 s. hinta
60 mk postikuineen,
Riirik Lonin: Liihiidad pajoized (Petroskoi 2000), 70 s. hinta
50 mk postikuluineen,
Riirik Lonin: Minun rahvahan fol'klor (Petroskoi 2000), 108 s.
sis. kertomuksia ja runoja, hinta 60 mk postikuluineen.
Tilaukset osoitteella: Karjalan Sivistysseura, Luotsikatu 9 D
10 00160 Helsinki tai myos puh. (09) 171 414 (tiist klo 10-13).

Kostovaaran kylan talot
noin vuosina 1952-1955
Muistelijoina Paraskovja Tihonova Kannojeva seka Rosa
Ivanovna Melnik. Haastattelijana Ilmari Homanen.

1) Vasili Jakovlevits Arhipov, muuttanut Kankahaisista vanhaan
taloon
2) Maria Fedotovna Kannojeva
3) Vasilisa Aleksejevna Kannojeva
4) Arhipovin uusi talo
seuraavasta talosta oli Demjan Kannojev, (Kankahaisista),
muuttanut Suomeen
5) Foma Matvejevits Arhipov ja sisar Kankahaisista
6) Ion Aleksejevits Isakov ja Jevdokia Aleksejevna Isakova
7) Mihei Aleksejevits Isakov
8) Anastasia Arhipova Kankahaisista ja lapset Katja ja Foma
9) Foma j a Taimi Arhipovin uusi talo
10 )Anna Arhipovna Arhipovan (Kankahaisista) uusi talo
11) Maria Aleksejevna Isakova, lonin sisar
12) Tommo Timofejevna Arhipova.
Paraskovja Tihonovna Kannojeva, Maria Fedotovnan (nro 2)
tytar, on muistellut kylan talojen jarjestyksen ja asukkaiden nimet.
Han on kotoisin Kostovaarasta, muuttanut Paajarvelle 1977. Kankahaisten kylassa ei ole ollut sodan jalkeen asutusta. Nykyisin siella on erakeskuksen vakea.

Karjalan
Venetsia

Soukelon kolhoosin kevattyot ja
kylvot
PK 16.6.1934

Ruvan kyla'a sanottiin Karjalan Venetsiaksi. Kylan keskukseen, missa sijaitsivat mm.
kylaneuvosto, klubi ja muut
hallintorakennukset, ei paassyt
millaan muulla tavoin kuin veneella. Rakennukset olivat saarella, johon ei johtanut siltaa
kylan muista osista, jotka sijaitsivat rantatoyraalla.

Kevattyot Soukelon kolhoosissa aloitettiin 14.5.T6ihin
osallistui 1 mies, 4 naista, 2
alaikaista ja 2 vanhusta. Hevoset olivat hyvassa kunnossa,
josta kiitos niiden hoitajalle
Katri Zaikovalle. - Kevattyot
lopetettiin, kun kylvot oli saatu paatokseen 27,5.
Porojen vasotusta hoita-

maan kolhoositalouden hallinto asetti kaksi vanhusta, joista
toinen on koko ikansa poronhoitajana ollut Arhippa Zaikov.
Uittoon kylasta lahetettiin 6
miestaja3 naista. Kylvqjen jalkeen lahetettaan viela 3-henkinen prikaati.

Arvoisat lukijat!
Kaikki hinnat muuttuvat
europohjaisiksi ensi vuoden
alussa. KH:n tilaushinnat ovat
vuonna 2002 seuraavat: kestotilaus Suomessa ja pohjoismaissa 21 euroa, vuositilaus 23
euroa, kestotilaus muissa maissa 25 ja vuositilaus 27 euroa.
* Joulu lahestyy. Muista
Karjalan Heimon lahjatilaus!
Meilta saat edullisin hinnoin
myos karjalaista kirjallisuutta.
Puhelinsoitto riittaa!

