
 

Vuoksela-seura 70 vuotta 

 

Vuoksela-Seura ry:n jäsenkirje 1 / 21.01.2020 

 

 

Hyvät Vuoksela-Seura ry:n varsinaiset ja kannattavat jäsenet  

 

Tämän vuoden ensimmäisen jäsenkirjeen tarkoitus on välittää teille tietoa seuramme juhlavuoden 

tapahtumista syyskuuhun asti. Syyskuussa lähetettävässä toisessa jäsenkirjeessä kerromme 

loppuvuoden tapahtumista tarkemmin. Vuokselalaisten Pitäjäseura ry:n perustamisesta tuli 6.1.2020 

kuluneeksi tasan 70 vuotta. Uusien sääntöjen hyväksymisen yhteydessä 20.3.1992 pitäjäseuramme 

nimi muuttui Vuoksela-Seuraksi. Seuran kolmannet säännöt tulivat voimaan 1.11.2018 alkaen kuten 

monet teistä sen muistattekin. Tämän vuoden lopulla pyrimme julkaisemaan seuran 70-vuotisesta 

toiminnasta kertovan kirjan. 

 

Kevätkokous pidetään lauantaina 21.03.2020 

Seuramme sääntöjen mukaan kevätkokous tulee pitää maalis-huhtikuussa. Sääntöjen 9 §:ssä 

todetaan ”kokous kutsutaan koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle 

lähetettävällä kirjallisella kutsulla”. Sähköisesti lähetetty kokouskutsu on myös kirjallinen kutsu 

mikäli emailit tallennetaan. Pyydämme teitä merkitsemään seuraavan päivämäärän nyt heti 

kalentereihinne, koska tämä on virallinen ja ainoa kevätkokouksen kokouskutsu.  

 

Vuoksela-Seura ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 21.03.2020 

klo 12 alkaen Iittalassa Kalvolan kylätalossa osoitteessa Hollaajantie 3, 14500 Iittala. 

 

Käsiteltävinä asioina ovat sääntöjen 10 §:n mukaiset kevätkokoukselle kuuluvat asiat eli: 

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.  

2. Todetaan kokouksen laillisuus. 3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja toiminnan-

tarkastajan lausunto sekä tilinpäätös. 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä 

vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille ja päätetään muista toimenpiteistä, 

joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta. 5. Käsitellään muut hallituksen 

kokoukselle esittämät asiat. 6. Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti 

vähintään 7 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi. 

 

Kevätkokouksen jälkeen on mielenkiintoinen tilaisuus 

 

Noin tunnin pituisen kevätkokouksen jälkeen on kahvitarjoilu klo 13 ja sen jälkeen saamme 

vieraaksemme Porvoosta Suvannon Seudun päätoimittajan Tea Itkosen, joka puhuu klo 13.30 

alkaen aiheesta ”Perinteen säilyttäminen”. Kannattaa tulla Iittalaan 21.3.2020 ei vain läheltä vaan 

myös kauempaa osallistumaan näihin molempiin tilaisuuksiin. 
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70-vuotisjuhlamatka Vuokselaan 9.-12.7.2020 

 

Yhteistyössä Vesilahden Liikenne Oy:n kanssa järjestämme juhlavuoden merkeissä juhlamatkan 

Vuokselaan 9.-12.7.2020. Vuoksela-Seura ry:n edustajina matkalla ovat kunniapuheenjohtaja, 

kotiseutuneuvos Taisto Virkki, joka on Vuokselan asiantuntija ja nykyinen puheenjohtaja-sihteeri, 

rovasti Seppo Komonen. 

Matkaohjelmasta. Torstai on menopäivä, jolloin nousemme autoon reitin varrelta. Vaalimaalla 

ennen rajan ylitystä on mahdollisuus ruokailla omalla kustannuksella. Valuutan vaihto tapahtuu 

Venäjän puolella melko pian rajan ylityksen jälkeen. Majoitumme Kiviniemessä olevaan 

mökkikylään Losevskaja Datsaan, johon on saatu varattua huoneet 45 henkilölle. Perjantaina 

käymme Vuokselassa kotikylillä bussillamme sinne saakka, mihin pääsee. Kotikylään päästäkseen 

osa meistä joutuu turvautumaan paikallistaksiin, josta tietysti koituu lisähintaa. Menomatkalla 

selvitetään taksien tarve ja saatavuus. Lauantaina aamupäivällä toimitetaan Vuokselan kirkon 

edustalla lyhennetty ehtoollisjumalanpalvelus viikkomessun tapaan ja iltapäivällä on yhteinen juhla 

romaskilaisten kanssa Romaskin kulttuuritalolla Kuninkaanristissä. Sunnuntai on kotiin paluun 

päivä, jolloin poikkeamme Viipurissa torilla ja kauppahallissa. 

Matkan menoreitti:Tampere-Valkeakoski-Hämeenlinna-Tammela-Forssa-Helsinki-

Vaalimaa/Venäjä ja sunnuntaina paluureitti käänteisessä järjestyksessä. 

Matkan hinta riippuu lähtijöiden määrästä. Jos alle 40 henkilöä on lähdössä, hinta on 435 € ja jos 

41-45 henkilöä, hinta laskee ja on 395 €. Hinta sisältää kuljetukset turistibussilla, majoituksen 

puolihoidolla kahden hengen huoneessa. Yhden hengen huoneesta lisämaksu. Hintaan sisältyy 

seuraavat ateriat. Torstaina päivällinen, perjantaina aamupala, retkieväät ja päivällinen, lauantaina 

aamupala, retkieväät ja päivällinen ja sunnuntaina aamupala. Hintaan sisältyy tietysti myös 

ryhmäviisumi ja viranomaismaksut. Ryhmäviisumia varten liikennöitsijä lähettää toukokuun lopulla 

kirjeen, jossa pyytää lähettämään kopion passin etusivusta, passikuvan ja todistuksen 

matkavakuutuksen ottamisesta. Omasta viisumista saa 40 € alennuksen. Passin tulee olla voimassa 

vielä 6 kuukautta matkan jälkeen. Hintaan ei sisälly matkavakuutus, joka on pakollinen Venäjälle 

matkustavalle. 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot viimeistään 30.4.2020 mennessä seuraavasti: Seppo Komonen, 

seppo.t.komonen(at)gmail.com p. 040 019 1235 tai Taisto Virkki, taistovirkki(at)gmail.com p. 040 

057 6722. Mukaan pääsee vain 45 henkilöä ilmoittautu                 .  

Hallitus hyväksyi kokouksessaan 11.1.2020 Vesilahden Liikenteen matkatarjouksen ja tästä 

juhlamatkasta alettiin ilmoitella eri tavoin 12.1.2020 lähtien. Tätä kirjettä 21.1.2020 kirjoitettaessa 

on ilmoittautuneita jo 29 henkilöä, joten kannattaa pitää kiirettä jos aikoo matkalle mukaan. Matka 

on kaikille avoin eikä siis edellytä seuran jäsenyyttä. Ilmoittautumisvaiheessa tarvittavat tiedot ovat: 

nimi, postiosoite, sähköposti, puh.nro ja autoon tulon paikka. Matkaesite löytyy myös osoitteesta: 

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

ry/tapahtumat/kotiseutumatka-vuokselaan-9.-12.7.2020.html tai fb-ryhmä /”Juuret Vuokselassa”. 

 

Vastuullinen matkanjärjestäjä on Vesilahden Liikenne Oy, Mäntytie 3, 37470 Vesilahti.  
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Jäsenyydestä ja jäsenmaksun suorittamisesta 15.2.2020 mennessä 

 

Vuoksela-Seura on Karjalan Liiton jäsenjärjestö ja kuuluu myös Karjalaisten Pitäjäyhdistysten 

Liittoon. Todettakoon vielä kerran, että Vuoksela-Seuralla on sääntöjen mukaan kahdenlaisia 

jäseniä. Tällä hetkellä seurassamme on 95 varsinaista jäsentä ja 65 kannattajajäsentä. Varsinaiset 

jäsenet maksavat tältä vuodelta jäsenmaksua 30 €, josta liiton osuus on 20 €. Varsinainen jäsen saa 

Karjala-kortin, joka oikeuttaa tiettyihin etuisuuksiin ja myös neljä kertaa vuodessa ilmestyvän 

Karjalan Kunnaat-jäsenlehden saamiseen. Kannattajajäsenet maksavat 10 € vuodelta 2020. 

 

Karjalan Liiton jäsenmaksujen perintä tapahtuu vielä tänä vuonna yhdistyksen kautta siten, että te 

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

helmikuussa. Jos haluaa kuulua useampaan karjalaiseen seuraan, ei liiton maksua tarvitse maksaa 

kuin kerran, mutta se tieto pitää ilmoittaa jäsenrekisterinhoitajalle. Tällä hetkellä seurassamme 

on kymmenkunta varsinaista jäsentä, jotka maksavat liiton jäsenmaksuosuuden jonkun muun 

karjalaisseuran kautta. Jäsenmaksun perintä muuttuu vuoden 2021 alusta. Karjalan Liitto perii 

jäsenmaksun suoraan varsinaisilta jäseniltään ja maksaa seuroille niiden osuuden. Kannattaja-

jäsenet maksavat edelleen Vuoksela-Seuralle aivan kuten tähänkin asti. 

 

Jäsenellä on paljon oikeuksia ja etuja, mutta myös siis velvollisuuksia. Yksi velvollisuus on 

jäsenmaksun suorittaminen. Pyydämme teitä ystävällisesti suorittaamaan jäsenmaksunne tai 

kannattajamaksunne 15.2.2020 mennessä Vuoksela-Seura ry:n tilille FI69 5680 0050 0394 90. 

Merkitkää viestikohtaan joko ”Jäsenmaksu 2020, 30 €” tai ”Kannatusmaksu 2020, 10 €”. 

Jos ette hoida maksua verkkopankin kautta teidän tulee täyttää pankkisiirtolomake, jossa kaikki 

tarvittavat tiedot ovat. Kiitos kun hoidatte jäsenmaksun määräaikaan mennessä!  

 

Jäsenrekisterinhoitajamme Anneli Venäläinen on viime vuonna tehnyt suuren työn saattaakseen 

jäsenluettelon tiedot ajan tasalle. Hän on selvittänyt puhelimella soittamalla jäsenten puuttuvat 

tiedot, varsinkin sähköpostiosoitteet, joiden ansiosta lähetettävien kirjeiden lukumäärä on saatu 

alenemaan ja sitä kautta säästöä yhä nousevissa postimaksuissa. Jäsenrekisterin edelleen ajan tasalla 

pitämiseksi pyydämme teitä ilmoittamaan osoitemuutokset ja muut jäsenyyden muutostiedot Anneli 

Venäläiselle, jonka yhteystiedot ovat: annelivena(at)gmail.com p. 050 514 2233, Kuusitie 8, 13720 

Parola.  

 

70-vuotisjuhla Hattulassa sunnuntaina 26.7.2020 

 

Juhlapäivä aloitetaan klo 10 Pyhän Ristin kirkossa Karjalaisella messulla, joka toteutetaan 

ensimmäistä kertaa Vuoksela-juhlilla. Messun toimittaa Äänekosken emeritus kirkkoherra, 

Laukaassa nykyään asuva rovasti Jukka Kuparinen, jonka Aili-äiti on Hjalmar Näppisen tytär 

Vuokselasta. Pyhän Ristin kirkon kuoro Ari Lehtosen johdolla on mukana messussa. Juhlapäivä 

jatkuu ruokailun jälkeen Juteini-salissa päiväjuhlalla, jossa juhlapuheen pitää kasvatustieteen tohtori 

Eeva Riutamaa. Baritoni Hannu Musakka, joka esiintyy myös kirkossa, esittää yksinlaulua. Muusta 

juhlaohjelmasta kerrotaan tarkemmin myöhemmin keväällä esimerkiksi kevätkokouksen 

yhteydessä. 
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MUITA TAPAHTUMIA JA TIEDOTUKSIA 

 

Karjalan Liiton karjalaiset kesäjuhlat ovat Helsingissä 12-14.6.2020. 

Vuoden 2019 tapaan osallistutaan kesäjuhlille omalla esittely- ja myyntipöydällä. Juhlakulkueeseen 

ja itse juhlaan toivotaan runsasta osanottoa, koska on liiton 80-vuotisjuhla  

 

Suvannon Seudun Sukututkijoiden kokoontumiset. Kaikki alueen historiasta ja 

sukututkimuksesta kiinnostuneet ovat tervetulleita avoimeen tapaamiseen. Tämän vuoden 

ensimmäinen kokoontuminen on 25.1.2020 klo 14.00-17.00 Helsingissä Karjalatalon Laatokka-

salissa, jossa kokoontumisen isäntänä toimivat sakkolalaiset. Vuoden 2020 muut kokoontumiset 

Karjalatalossa ovat: Yläsalissa 18.4.2020, jolloin isäntänä on Vuoksela, Laatokka-salissa 19.9.2020, 

jolloin Vpl. Pyhäjärvi on isäntänä ja Laatokka-salissa 14.11.2020, jolloin Rautu isännöi.  

Suvannon Seudun Sukututkijoihin Vuokselan yhdyshenkilö on Jyrki Warvas, puh. 040 568 6314. 

 

Suvannon Seutu – lehden yhdyshenkilö vaihtuu 

Suvannon Seutu-lehden uusi yhdyshenkilö ja myös hallituksen uusi jäsen on Tuula Nieminen, jolle 

kaikki lehteen tuleva aineisto lähetetään sähköisesti allaolevalla osoitteella.  

Uusi rahastonhoitajamme ja hallituksen uusi jäsen on Hannele Niemi. 

Hallituksen jäsenet 1.1.2020 alkaen ja heidän kotipaikkansa ja sähköpostiosoitteensa ovat: 

 

Riitta Haakana, Tammela,  riitta.haakanan(at)gmail.com  

Tuire Humalainen, Tammela,  tuire.humalainen(at)valkeaniemenpirtti.fi  

Seppo Komonen, Kangasniemi,  seppo.t.komonen(at)gmail.com  

Ari Lius, Tuusula,   atlius62(at)gmail.com  

Hannele Niemi, Loppi,   hannele.niemi(at)hotmail.fi  

Tuula Nieminen, Tampere,  tuula.sisko.nieminen(at)gmail.com  

Ebba Penttilä, Tammela,  ebba.penttila(at)gmail.com  

Tapio Sihvo, Hämeenlinna / Iittala, tapio.sihvo(at)gmail.com  

Pekka Turkki, Mikkeli,   pekka.turkki(at)surffi.fi  

Anneli Venäläinen, Hattula,  annelivena(at)gmail.com  

Pekka Vanhanen, Keuruu,  rpekka.vanhanen(at)gmail.com  

Jyrki Warvas, Lohja,   jyrki.warvas(at)dnainternet.net  

 

Edellä olevasta huomaamme että hallitukseen kuuluu 12 jäsentä, joista kaksi on uusia, edellä 

mainitut Hannele Niemi ja Tuula Nieminen. Hallituksessa on nyt ensimmäistä kertaa yhtä monta 

naista ja miestä, joten valinnoissa tasa-arvo on hyvin toteutunut. Varapuheenjohtaja myös vaihtui 

kun syyskokous valitsi Pekka Turkin Jyrki Warvaksen tilalle varapuheenjohtajaksi, mutta 

molemmat ovat olleet jo aikaisemman hallituksen jäseniä. Hallituksen jäsenillä on keskinäinen 

tehtäväjako, jota vastuujakoa ei tilapuutten vuoksi saada tähän lisättyä. Kunniapuheenjohtaja, 

kotiseutuneuvos Taisto Virkki Tampereelta osallistuu hallituksen kokouksiin. Hänen yhteystietonsa 

olivat sivulla 2 Vuokselan juhlamatkan yhteydessä.  
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Seuramme myyntituotteet 

Vuoksela-kirja, pitäjähistorian 4. painos vuodelta 2003, 15 € kpl,  

3 kirjaa myydään pakettihintaan 30 €  

Sotiemme Vuoksela - matrikkeli, toinen painos, 30 € kpl, 2 kpl 50 €  

Vuo   lan a u a     o, 25 € kpl  

Vuokselaa kuvina I-osa, n. 600 mustavalkoista kuvaa, 25 € kpl  

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

Liikemiehiä ja hyväntekijöitä. Luovutetun Karjalan talousalueen vaikuttajat, 35 € kpl 

SURUADRESSIT, joissa kaikissa on Vuoksela-Seuran nimi ja vaakuna  

Suruadressit erilaisin kansikuvin ja tekstein, va n 9 € kpl  

Lämmin osanotto (ei pakattu kelmuun, koko 11 x 17 cm), 2,50 € kpl 

 

ONNITTELUKORTIT, joissa kaikissa on Vuoksela-Seuran nimi ja vaakuna 

Onnittelukortti (pakattu kelmuun, koko 21 x 30 cm) teksti Onnea, 9 € kpl 

Onnittelukortti (pakattu kelmuun, koko 15 x 21)    la   a         , 3,50 € kpl 

Onnittelukortti (ei pakattu kelmuun, koko 11 x 17)    la   a         , 2,50 € kpl 

Vuoksela-aiheisia postikortteja, sarja (7 eri aihetta), 4 € sarja 

Joulu o     a 1 € kpl, 3 € 5 kpl ja 5 € 10 kpl 

 

MUUT VUOKSELA-TUOTTEET: 

Vuoksela-vaakuna, pöytästandaari, 25 € kpl  

Vuo   lan    n  v    , 50 € kpl  

Vuoksela-paitoja (koot S-XXL), 12 € kpl  

Vuoksela-rintanappi, Mie (sydän) Vuoksela, 3 € kpl, 2 kpl 5 €  

Tuotteita on saatavana henkilöiltä:  

Ebba Penttilä p. 040 823 2016, Leppämäentie 5, 31300 Tammela, email: ebba.penttila(at)gmail.com 

ja Anneli Venäläinen, p. 050 5142233, Kuusitie 8, 13720 Parola, email: annelivena(at)gmail.com 

Postikulut lisätään ellei tuotteita voi hakea näiltä henkilöiltä.  

 

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. Tilille tulevat varat käytetään Vuokselan 

Lammasniemessä olevien hautausmaiden kunnostukseen. 

 

Lopuksi                                                                                                                                                 

Tämän jäsenkirjeen laati hallituksen puolesta puheenjohtaja ja sihteeri Seppo Komonen ja sen 

lähettämisestä huolehti jäsenrekisterin hoitaja Anneli Venäläinen. Sähköpostin omaaville kirje tulee 

piilokopiona toivottua pdf-tallennusmuotoa käyttäen ja muille postin välityksellä. Nettivastaava 

Riitta Haakana laittaa tämän vielä seuran kotisivuille kaikkien nähtäväksi. 

Toivotamme teille kaikille hyvää vointia ja kotiseuturakasta juhlavuoden jatkoa! 

Toivomme näkevämme teidät tässä jäsenkirjeessä ilmoitetuissa tapahtumissa. 

Tervetuloa mukaan runsaslukuisesti ja jos mahdollista tuokaa mukananne nuoria ja muita 

uusia henkilöitä! 

                                                     Vuoksela-Seura ry:n hallitus 
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