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SALMI-SÄÄTIÖN
JULKAISUJA

50,-

Laatokan
salmilaisten
sykähdyttävä
selviytymistarina
sodanjälkeisessä
Suomessa

SALMILAISTEN
VUOSIJUHLA
27.10.2018 KUOPIO
		

Juhlapäivän ohjelma

9.00
		

Litania, Sankarivainajien ja Karjalaan jääneitten
muistomerkki, Sankaripuisto

9.30

Kukat Evakkotie-muistomerkille, Karjalankatu 1

10.00–12.00 Juhlaseminaari ”Salmilaiset Suomea rakentamassa”
		
Kuopion kaupunginkirjasto, Maaherrankatu 12
		
- Tapio Hämynen, professori emeritus:
			Salmissa syntyneen siirtoväkisukupolven
			 vaiheet Suomessa vuosina 1944–2017
		
- Sari Hirvonen, FT: Muuttoliike paperilla –
			 Ortodoksisen kirkon uusi seurakuntajako 1950
		
- Jukka Partanen, FT:
			Salmilaiset yhteiskunnallisina vaikuttajina
		
- Eeva Riutamaa, KT:
			Salmilaiset evakkolapset selviytyjinä
		
Seminaari on avoin kaikille kiinnostuneille,
		
ja sen juontaa toimittaja Pekka Niiranen.

Sama mua, uvvet rannat – Salmilaiset 1948–2018 on lokakuussa
2018 julkaistava jatko-osa 2015 julkaistulle Rajoil da randamil:
Salmi ja salmilaiset 1617–1948. Edellisessä järkäleessä saatiin
pakettiin salmilaisten tarina vuosisatojen saatosta jatkosodan
jälkeiseen aikaan. Tässä jatko-osassa katseen tarkennuksen
kohteina ovat jatkosota, evakuointi, valtaväestön suhtautuminen,
asuttaminen, hajaantuminen ja väestökehitys yleensä. Teoksessa
tarkastellaan myös siirtoväen poliittista osallistumista, samoin
kuin karjalan kieleen ja ortodoksisuuteen pohjautuvaa identiteettiä ja sen ylläpitämistä sodanjälkeisessä Suomessa. Aikajaksona on aika asutuksesta tähän päivään.

70,Ainutlaatuinen
ja kattava teos
Salmin pitäjähistoriasta
kuvin ja sanoin

10.00–13.00 Riisa, Suomen ortodoksinen kirkkomuseo,
		
Karjalankatu 1
		
Pääsymaksu sisältyy juhlaohjelmaan.
12.00–13.30 Ruokailu, Hotelli Puijonsarvi, Juhlatila Puikkari,
		
Maaherrankatu 5		
		
Ruokailu sisältyy juhlaohjelmaan.
14.00–16.00 Juhla, Hotelli Puijonsarvi, Juhlatila Puikkari,
		
Maaherrankatu 5
16.00–17.30 Juhlakahvit – seurustelua ja ystävien tapaamista
18.00
		

Vigilia, Pyhän Nikolaoksen katedraali
Vigilia pääosin karjalan kielellä

		
Ilmoittautumiset toivotaan viimeistään 5.10.2018:
		
- säätiön asiamies Mauri Sulku,
			 puh. 0500 554 410, mauri.sulku@luukku.com
		
- seuran puheenjohtaja Kari P. Koslonen,
			 puh. 050 576 9341, kari@koslonen.fi
		
		

Juhlaohjelma, ruokailu, kahvit
Juhlaohjelma, kahvit		

25,00 euroa
15,00 euroa

		
		
		
		

Majoitusvaraukset Hotelli Puijonsarvi:
puh. 010 762 9500 tai sales.kuopio@sokoshotels.fi
Standard-luokan huonehinnat alk. 95 €/1hh/vrk ja
115 €/2hh/vrk; tunnus: salmijuhla

-Tervetuloa tapaamaan entisiä tuttuja ja tutustumaan uusiin!-

ENNAKKOTILAUS!

Salmin pitäjähistoria Rajoil da randamil – Salmi ja salmilaiset
1617–1948 on ensimmäinen rajakarjalaisesta Salmin pitäjästä
kertova historiateos. Kirjoittajat ovat historian, kielen ja
kansanperinteen tutkijoita, pääosin Itä-Suomen yliopistosta.
Historiateos valaisee Salmin ja laajemminkin Raja-Karjalan
yhteiskuntaelämän vaiheita eri näkökulmista; miten salmilaiset
selvisivät kahden valtakunnan välisenä kiistakapulana ja monien
sotien tantereena, ja miten pitäjän elinkeinoelämä, hallinto,
uskonto, kieli ja kansanperinne historian eri vaiheissa muodostui.
Runsas kuvitus on suurelta osin ennen julkaisematonta.

Molemmat kirjat ovat FT, Suomen historian dosentti
Jukka Kokkosen toimittamia ja Salmi-Säätiön
kustantamia sekä julkaisemia.

Nyt teokset yhteishintaan!
Lisätiedot ja tilaukset:

100,-

asiamies Mauri Sulku, puh. 0500 554 410,
mauri.sulku@luukku.com, www.salmi-saatio.fi
Hinnat postiennakkotilauksille, voimassa 6.12.2018 asti.
Kirjoja voi ostaa juhlassa käteisellä -20 eur/kirja.

