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130 aihefta juhlaan
Keiteleen Karjalaseura ja Keiteleen
tiistaiseura juhilvat pyöreitä vuosia.
KEITELE
Heli Roivainen

Keiteleen Karjalaseuran
70-vuotis- ja tiistaiseumn
60-vuotisjuhliavieteffiin viime vilkolla yhdessa. Eku
meenisessa iltajufflassa ev.
lut seuraktmtatalollakoros
tethin thvista ja mutkatonta
yhteistyota.
Juhilvien seurojen vathei
ta oil histonlikklin koonnut
Kaijalaseuran sthteeti Rail
Metso yhdessa flistaiseuran
puheenjohtajan Helena Suo
malan kanssa.
Kefteleen Karjalaseu
ra perustettiin alunperin
nimella Keiteleen Kaijalal
set, mutta nimi muutethin
myOhemminjasenrakennet
ta vastaavaksi.
Kaijalaseuran ensimm.i
nen puheenjohtaja oli Ant
ti Mononen. Ttistaiseuran
ensimmäisesta puheen
johtajasta el ole aivan tAyt
tävarmuuttalöytynyt, mutta
mahdoffisesti telitaväãn on
tarttunut perustavassakoko
ulsessapaikafla ollut pasto
ri Vaino Ihatsu. Mukana on

ollut myos kanttoñ Mikko
Huovrnen.
Allcualkoina Karjalaseu
rassa kesldtytthn karjalais
ten taloudeffisten asioiden
eteenpain viemiseen ja neu
vontaan.
Vaminldn pitkãaikainen
puheenjohtajaAle Shemeik
ka toimi aktiivisesti jopa
valtakunnan tasolla, kertoi
historilkin esittanyt Rail
Metso.
Kymmenen vuotta Kaija
Iaseuranjälkeen perustetun
tlistaiseuran alkuajat olivat
neldn aktiivisia. Kokoon
nuttlln kodeissa ja tehtilui
matkoja.
Vilho Meurasalon
ja Klaudia Rummukai
sen puheenjohtajakausilla
1960-luvulla tuil ajankoh
taiseksi uuden rukoushuo
neen rakentaminen entisen
lahotessa.
Talkoiden ja lahjoitusva
rojen turvin urakka onnis
tui ja Pyhalle Nikolaoksefle
pyhitetty temppeli vthit
tIn kayttOon 1965. Myo
hemrnin tUstaseuralaiset,
karjalaseuralaiset, yksit
täiset kuntalaiset, kunta ja
-

-

monetyritykset tukivat orto
doksiseurakuntaa rukous
huoneen kunnostamisessa
Arseni Konevitsalaisen kir
koksi vuonna 2000.
VILKKAIDEN vuosien lisak
si nun Karjalaseuran kuin
tilstaiseuranldn taipaleefle
mahtuu myOs hfljaisempia
kausia. Kuitenkin ama on
loytynyt työn jatkajia.
Historilkissa mainittiin
muun muassa sellaisia nimia
kuin Vilctor Harkin, Vasif
Kontiolnen, EeviKarliunen,
Anni Valta, Sanni Penfto
nen, JohannesKuokka, LII
saMoilanenja Kaijalaseuiun
nykyinen puheenjohtaja NHJo Eevala ja moth muukin
nousi esiin.
Klitos kuuluu myOs kai
kifle muffle mukana olleile
ja nykyisifie toimijoile, Raffi
Metso muistuth.
Toimlimoissa on edelleen
joitaldnhenkilOita, jotka ovat
olleet mukana ailcuajoista
lahtien. Toimintaan on tul
lut myos savolaisia.
Toivottavasti pystymme
tulevaisuudessakin pita
maiinylla arjen ekumeni
-

-

aa ja rakentamaan yhteista
tulevaisuutta toisiamme
ktmnioittaen samalla kun
pidmme kilnni omistajuu
tistarame, Raffi Metso sanoi.
Kaijalaseuran ja tilstai
seuran yhteisessa juhiassa
avaussanat lausuf Helena
Suomala. Seurakuntien ter
vehdykset toivat kirkko
herra Olva Malinen ev. lut.
seurakunnasta ja isa Har
ri Peiponen ortädoksfsesta
seuralcunnasta.
Muitapuhujia olivat Pyhi
en SergeinjaHermannin Vel
jekunnan toiminnanjohtaja
isa Sergius Colliander ja
Kaijalafsseurojen Kuopfon
pirin sthteeñ Hannu Mus
akka. Kuiman tervehdyksen
esithvaltuuston puheenjoh
taja Minna Pelllkka.
Musifidda esiffi Eija ion
kaselän johtama Mihal
tan kuoro, ja Raili Metso
hauskuutti ylefsOa kaija
lanldelisella paldnalla elf
suakkunalla.
Jufflan vietto alkof vaina
jien muistopalveluksella ja
kynttiloiden sytyttamisel
la edesmenneiden jasenten
haudoffla.

isa Sergius Colliander sal muiden puhujien tavoin
maistuvia kotiinviemisiä. Oikealia Helena Suomaia.

.‘i

_7

Elina Hon kaselkä johtl Mihailan kuoron esitysta.

Keiteleen Karjalaseuran
puheenjohtaja Nub
Eevala lausul juhian
päätössanat.

Raili Metso esitti karjalan
kielisen suakkunan.

