
                Vuoksela-Seura ry:n  jäsenkirje    1  /  25.1.2019 

                   Hyvät  seuramme jäsenet  

Tämän jäsenkirjeen tarkoituksena on välittää teille tietoa tulevista tapahtumista.                                          

Kirje lähetetään sähköpostina email-osoitteen omaaville ja muille postin kautta.  

Hallituksen uusi kokoonpano 1.1.2019 alkaen on:   Puheenjohtaja ja sihteeri  Seppo Komonen,         

p. 040 019 1235, email: seppo.t.komonen@gmail.com,  varapuheenjohtaja ja Vuoksela-Seuran 

yhdyshenkilö  Suvannon Seudun Sukututkijoihin  Jyrki Warvas,  p. 040 568 6314,  email:  

jyrki.warvas@dnainternet.net,  jäsenrekisterinhoitaja (uusi) Anneli Venäläinen,  p. 050 5142233,  

email: annelivena@gmail.com,  rahastonhoitaja (uusi) Juha Vaari, p. 040 5843428,  email: 

juhavaari@gmail.com,   myyntituotteiden vastaava Ebba Penttilä p. 040 823 2016,  email: 

ebba.penttila@gmail.com,   Suvannon Seutu-lehden yhdyshenkilö Pekka Turkki, p. 040-5079391, 

email:  pekka.turkki@surffi.fi    Muut hallituksen jäsenet:  Katja Humalainen (uusi, on jäämässä 

pois hallituksesta ja tilalle ehdotetaan kevätkokouksessa  Riitta Haakanaa),  Tuire Humalainen,  

Jukka Karonen, Ari Lius,  Tapio Sihvo ja Pekka Vanhanen (uusi). 

Edellä olevasta huomaamme, että hallitukseen kuuluu 12 jäsentä, joista neljä on uutta.               

Ebba Penttilä  on hoitanut  monien vuosien ajan sihteerin, rahastonhoitajan, jäsenrekisterinhoi-

tajan, tarjoilu- ja materiaalivastaavan tehtäviä.  Hänen työtään on nyt helpotettu ja iloitsemme 

uusista vastuunkantajista.  Kiitollisina Ebba Penttilän  tekemästä laaja-alaisesta ja ansiokkaasta 

työstä Vuoksela-Seuran hyväksi olemme hakeneet hänelle tammikuussa 2019 Karjalan Liiton 

kultaista ansiomerkkiä yhdessä Tammelan Karjalaseuran kanssa. 

Kevätkokous  ja mielenkiintoinen esitys lauantaina  23.3.2019 Iittalassa 

 

Seuramme 1.11.2018 voimaantulleiden uusien sääntöjen mukaan yhden vuosikokouksen sijaan 

pidämme kaksi vuosikokousta.  Maalis-huhtikuussa pidetään kevätkokous ja loka-marraskussa on 

syyskokous. Kokouskutsua ei tarvitse enää ilmoittaa lehdissä, vaan ainoastaan kirjallisesti 

jäsenille.  Kutsun lähettäminen myös sähköpostitse on pätevä, koska säilytämme email-osoitteet ja 

tiedämme keille sähköposti on mennyt.  Siksi on tärkeää ilmoittaa  sekä kotiosoitteen että 

sähköpostiosoitteen muutostiedot jäsenrekisterinhoitajalle Anneli Venäläiselle.                     

 

TÄMÄ ON  VIRALLINEN KEVÄTKOKOUKSEN KUTSU JÄSENILLE: 

 Vuoksela-Seura ry:n kevätkokous pidetään lauantaina 23.3.2019 klo 13 alkaen Iittalassa Kalvolan 

kylätalossa osoitteessa Hollaajantie 3, 14500 Iittala.   Käsiteltävinä asioina ovat  kevätkokouksen 

10 §:n mukaiset sääntömääräiset asiat ja hallituksen jäsenyydestä eronpyyntö.  Muuta kutsua ei 

tule paitsi että Suvannon Seutuun  laitamme maksuttoman ilmoituksen, joten olkaa hyvä ja 

merkitkää tämä päivämäärä  heti kalentereihinne. 

 

Heti kevätkokouksen jälkeen on mielenkiintoinen luento DNA-sukututkimuksesta."Keitä me 

karjalaiset olemme?  Mistä sinä olet tullut?"  Ahti Kurri tulee kertomaan, mitä DNA-sukututkimus on ja 
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miten voit tutkia omia juuriasi. Hän esittelee myös, mitä luovutetusta Karjalasta polveutuville tarkoitettu 

Karjala DNA -projekti kertoo karjalaisten juurista.  Vuokselan kahdesta kantapitäjästä, Sakkolasta ja 

Valkjärveltä peräisin olevista suvuista on tähän mennessä tehty n. 50 isä- tai äitilinjaa tutkivaa DNA-testiä. 

Kaikkiaan Karjala DNA-projektissa on mukana jo 1500 DNA-testin tehnyttä karjalaisjuurista. DNA-

sukututkimukseen voit halutessasi tutustua etukäteen Ahti Kurrin johdattelemana sivustolla 

https://www.kurrinsuku.net/ .  

 

Kotiseutumatka Vuokselaan 16. -19. 5. 2019 

Matkajärjestelyt ovat käynnistyneet. Matkan hinta riippuu lähtijöiden määrästä ollen seuraava:   

15-19 matkustajaa 520,00 €/hlö,  20-24 matkustajaa  460,00 €/hlö, 25-29 matkustajaa 425,00 €/hlö 

ja jos lähtijöitä on yli 30 henkilöä 390,00 €/hlö. Hinta sisältää kuljetukset Vesilahden Liikenteen 

turistibussilla, ryhmäviisumin, majoituksen Kiviniemen mökkikylässä 2hh (1hh lisähintaan), 

puolihoidon siten, että menopäivänä on illallinen ja paluupäivänä aamiainen. Lisäksi eväät 

retkipäivinä.  Hinnat on laskettu tämän hetkisen tilanteen mukaan ja ruplan kurssin mahdolliset 

muutokset voivat vaikuttaa niihin.   Matka on kaikille avoin. Matkanjohtajana toimii Tapio Sihvo ja 

ja varajohtaja on Taisto Virkki.  Ohjelmasta mainittakoon lyhyesti, että torstai ja sunnuntai ovat 

matkapäiviä. Perjantaina käynti entisillä kotikonnuilla. Lauantain ohjelma on vielä avoin. Seuran 

kotisivuilta löytyvät tarkemmat tiedot myöhemmin. 

Ilmoittaumiset ja tiedustelut  mahdollisimman pian, kuitenkin  12.4. 2019 mennessä  sähköpostitse 

vesilahden.liikenne@tila-autot.fi  tai  puhelimella  045 630 1111 / Kari Niemi.  Varaukset 

ilmoittautumisjärjestyksessä.  Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat ohjeet. Vastuullinen 

matkanjärjestäjä on Vesilahden Liikenne, Mäntytie 3, 37470 Vesilahti.  

 

Jäsentiedot ja jäsenmaksun suorittaminen 

 

Kuten edellä jo kerrottiin jäsenluettelon ajan tasalla pitämiseksi pyydetään kaikki  osoitemuutokset 

ja myös sähköpostiosoitteet ilmoittamaan  uudelle jäsenrekisterinhoitajalle Anneli Venäläiselle, 

jonka yhteystiedot olivat edellä.  Jäsenen velvollisuutena on ilmoittaa ajantasaiset tiedot 

yhdistykselle. Monen jäsenen puhelinnumero ja joidenkin syntymäaikakin puuttuu, joten ne tulee 

hänelle pikimmiten ilmoittaa kuten sähköpostiosoitekin,  koska  näin säästämme postituskuluissa.  

Vuoksela-Seuran jäsenmaksu 10 €.  Maksamalla myös Karjalan Liiton jäsenmaksun 20 € saatte 

Karjala-kortin, joka oikeuttaa tiettyihin etuisuuksiin sekä neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Karjalan 

Kunnaat-jäsenlehden saamiseen.  Karjalan Liittoon ei voi kuulua kuulumatta myös sen jäsenseu-

raan. Liiton jäsenmaksujen perintä tapahtuu edelleen yhdistyksen kautta siten, että te maksatte 

seuramme tilille tuon 30 € ja liitto laskuttaa helmikuussa seuraltamme oman osuutensa 20 €.       

Jos ette halua olla jostain syystä liiton jäsen maksatte vain seuran jäsenmaksun 10 €.         

Molemmat maksut pyydetään  suorittaamaan 28.2.2019 mennessä  Vuoksela-Seura ry:n tilille   

FI69 5680 0050  0394 90.  Merkitkää viitteeksi   joko  ”Jäsenmaksu 2019, 30 €” tai  ”Jäsenmaksu 

2019, 10 €”.  Jos ette hoida maksua verkkopankin kautta teidän tulee  täyttää pankkisiirtolomake, 

jossa  kaikki tarvittavat tiedot ovat. Kiitos kun te hoidatte  jäsenmaksun määräaikaan mennessä!  

Seuramme kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapaat molemmista jäsenmaksuista.  
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Seuramme kotisivuja  uudistetaan 

Karjalan Liiton ja sen jäsenyhdistysten kotisivujen muutostyö on ollut vireillä pitkään ja se on 

viivästynyt monien teknisten ongelmien vuoksi.  Sivujemme ylläpitäjä vaihtuu.  Katja Humalaisen 

tilalle nettivastaavaksi hallitus on kutsunut  tammikuussa 2019 Riitta Haakanan, joka  ylläpitää  

edelleen myös Juuret Vuokselassa – facebooksivuja.  Riitta Haakanan yhteystiedot ovat, p. 040  

5501613, email: riitan.kotkotus@gmail.com    Vuoksela-Seuran nettisivut löytyvät osoitteesta: 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/vuoksela-seura-ry.html 

Jos haluatte katsoa vielä nyt keväällä poistuvia seuramme vanhoja sivuja, niin ne löytyvät tästä: 
vanha.karjalanliitto.fi/karjalan_liitto/jasenyhdistyssivut/vuoksela-seura_ry 

Sivuilta löytyy mm. uudet säännöt sekä 12.1.2019 päivitetyt tietosuoja- ja rekisteriseloste, tämän 

vuoden toimintasuunnitelma ja jatkossa paljon muuta.  Kannattaa käydä sivuihin tutustumassa. 

Suvannon Seutu – lehden yhdyshenkilö vaihtuu 

Kotiseutuneuvos Taisto Virkki on vuosina 2002-2017 ollut lehden Vuoksela-Seuran yhdyshenkilö.  

Marraskuun 2017 hallituksen kokouksessa Seppo Komonen suostui toimimaan toistaiseksi 

yhdyshenkilönä, kuitenkin enintään vuodeksi tai kunnes tähän saadaan toinen henkilö. Vuoksela-

Seuran hallituksen jäsen Pekka Turkki Mikkelistä on 1.3.2019 alkaen uusi yhdyshenkilömme.     

Lehteen tuleva materiaali  lähetetään helmikuun jälkeen hänelle sähköpostitse edellä kerrottuun 

osoitteeseen.  Hän kokoaa aineiston ja toimittaa sen edelleen päätoimittajalle. Vetoamme 

vuokselalaisiin  ja vuokselajuurisiin lukijoihin, jotta te osallistuisitte näihin kirjoitustalkoisiin.  

Suvannon Seutuhan on Sakkola-Säätiön julkaisema Sakkolan, Metsäpirtin ja Vuokselan pitäjälehti.  

Lehti  ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa.  Tätä kirjoitettaessa on tullut suru-uutinen. Suvannon 

Seudun ja monen muun pitäjälehden päätoimittajana toiminut Marjo Ristilä-Toikka on äkillisesti 

menehtynyt, joten lehden tulo viivästyy ennen kuin uusi päätoimittaja on valittu. 

 

Tietoa muista tapahtumista 

*  Vuoksela-Seura esittelee toimintaansa 13.3.2019 klo 18 Karjalatalossa.Taisto Virkin laatima 

PowerPoint-esitys, myyntituotteita saatavana. Tulkaapa ainakin lähellä asuvat kuuntelemaan. 

*  Karjalan Liiton karjalaiset kesäjuhlat  Hämeenlinnassa 14-16.6.2019 Vuoden 2018 Kouvolan 

juhlien tapaan osallistumme kesäjuhlille omalla esittely- ja myyntipöydällä. Juhlakulkueeseen ja 

itse juhlaan toivotaan nyt runsasta osanottoa, koska juhlapaikka on monille lähellä.                            

*  Muistojen tapahtuma                                                                                                                          

Muistojen tapahtuma on järjestetty parittomina vuosina  vuosikokouksemme yhteydessä kesäkuun 

lauantaina viikkoa ennen liiton kesäjuhlia.  Nyt se pidetään  Iittalassa Kalvolan kylätalossa 

lauantaina 27.7.2019 klo 14 alkaen.  Ohjelmasta ilmoitetaan tarkemmin myöhemmin, mutta tähän 

yhteyteen sopisi hyvin kevään kotiseutumatkan muistelut kuvien kera.                                                   

* Perinteinen  Arepyhä-tapahtuma  on  lauantaina  28. 12. 2019 klo 14. Iittalassa Kalvolan 

kylätalossa, josta olemme saaneet edullisen ja hyvän kokouspaikan.                                                       

* Suvannon seudun sukututkijat järjestävät mielenkiintoisia esitelmiä. Yhdistyksen kotisivuilta 

näkee luentojen aiheet.  Kotisivut : www.suvannonsuvut.net.  Kaikki uudet sukututkimuksesta ja 

muutenkin Karjalasta kiinnostuneet,  myös nuoremmat ikäpolvet ovat tervetulleita tilaisuuksiin ja 

mukaan seuran toimintaan.  Vuoksela-Seuran edustajana sukututkimusseurassa on Jyrki Warvas. 
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Vuoden 2019 kokoontumiset 6.4. ja 21.9.sekä 16.11. Karjalatalossa. Kuulutko sukuuni 5-6.10.2019. 

* Ennakkotietona, että seuramme 70-vuotisjuhlaa vietetään Hattulassa  26.7.2020. 

Juhlajumalanpalvelus klo 10 Pyhän Ristin kirkossa ja päiväjuhla klo 13 Juteinikeskuksessa. 

Myyntituotteista 

Tuotemyynnillä saamme  kerättyä pieniä tuloja voidaksemme ylläpitää  seuran toimintaa. 

Valitettavasti   Sotiemme Vuoksela, Vuokselan kylät ja asukkaat, Vuokselaa kuvina II-osa ja Elämää 

Vuokselassa I-II  on loppuunmyyty.  Hallitus pyytää tarjouksia lisäpainoksen saamiseksi Sotiemme 

Vuokselasta.  Näitä on myynnissä:   

Vuoksela-kirja, pitäjähistorian 4. painos vuodelta 2003,  hinta 15 € kpl, mutta 3 kirjaa myydään 

pakettihintaan 30 €!   Vuoksela kuvina I-osa,  n. 600 mustavalkoista kuvaa, 25 € kpl,            

Suvannon Seutu 1917-1921, elämää ja kohtaloita, 30 € kpl,   Vuokselan asujaimisto,  25 € kpl,  

Vuoksela-vaakuna, pöytästandaari,  25 € kpl,  Vuokselan isäntäviiri,  50 € kpl, Vuoksela-aiheisia  

postikortteja (7 eri aihetta), 4 € sarja , Vuoksela-paitoja (koot S-XXL), 12 € kpl .                         

Syksyllä hankittuja uusi tuotteita ovat:  Suruadressit, joissa on Vuoksela-Seuran nimi ja vaakuna,    

9 € kpl,  samoin Vuoksela-Seuran nimellä  ja vaakunalla varustettuja  A 5 -kokoa olevia 

onnittelukortteja on myynnissä vain  3 € kpl, joulukortteja  löytyy 1 € kpl,  3 € 5 kpl ja  5 € 10 kpl.      

Tilaukset Ebba Penttilältä, jonka yhteystiedot olivat edellä. Tilauksiin lisätään postikulut. 

Lahjoitustili                                                                                                                                                  

Uusien sääntöjen 4 §:n  mukaan Vuoksela-Seuralla on oikeus ottaa vastaa  lahjoituksia ja 

testamentteja. Seura on avannut muistotilin tätä tarkoitusta varten Etelä-Hämeen Osuuspankkiin       

tilinumeron ollessa FI07 5680 4420 0389 19. Käyttötilille tulevat varat voidaan osoittaa 

käytettäväksi Vuokselan Lammasniemessä olevien hautausmaiden kunnostukseen. 

Toivomus 

Suurella ilolla ottaisimme vastaan toivomuksia. Mitä haluaisitte seurassamme tapahtuvan? 

Haluaisimme kuulla myös nuorempien jäsenten ajatuksia ja toiveita.  Karjalan Liiton teemana on 

vuonna 2019 ”Karjalan lapset ja nuoret”. Perintöön kuuluvat  historia, juuret, sukututkimus, 

rakennusperintö, luonto, ruokakulttuuri.  Seuramme toiminnassa pyrimme ottamaan  huomioon 

myös nämä teemat. 

 

Lopuksi 

Tämän kirjeen laati puheenjohtaja ja sihteeri Seppo Komonen, mutta hallituksen jäsenet ovat 

tämän tarkastaneet ennen teille lähettämistä. Kirjeiden lähettämisestä huolehti Anneli Venäläinen, 

joka osaa lähettää emailin piiilokopiona. Vuosi sitten on toivottu pdf-talletusmuotoa jotta kaikki 

saisivat sivut auki.  Me kaikki yhdessä toivotamme  teille jokaiselle oikein hyvää vointia ja 

sisältörikasta karjalaista toimintavuotta 2019!    

                 

                                                                                                      Terveisin  Vuoksela-Seura ry:n  hallitus 


