
        Vuoksela-Seura ry                                       Jäsentiedote I  /  25.1.2018 

      Tervehdys teille kaikille 

 

Tämän jäsenkirjeen tarkoitus on välittää jäsenille tietoa tehdyistä päätöksistä ja tulevista 
tapahtumista. Tämä kirje lähetetään sähköpostina email-osoitteen omaaville ja muille postin 
kautta. Vuoksela-Seuran hallituksen tämän vuoden ensimmäinen kokous pidettiin 20.1.2018 
Hämeenlinnassa. Kokouksessa Tapio Sihvo pyysi eroa puheenjohtajan tehtävästä, jota hän on 
hoitanut vuodesta 2008 alkaen. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin rovasti Seppo Komonen, joka 
toimii myös kaikkien kokousten pöytäkirjan pitäjänä.  Varapuheenjohtajana jatkaa edelleen Jyrki 
Warvas. Ebba Penttila toimii rahastonhoitajana ja vastaa jäsenrekisterin hoidosta sekä  
myyntituotteista.   

Hallituksen muista päätöksistä todettakoon muun muassa, että Tapio Sihvolle anotaan Karjalan 
Liiton kultaista ansiomerkkiä. Hallitus esittää vuosikokoukselle kotiseutuneuvos Taisto Virkin 
kutsumista kunniapuheenjohtajaksi. Seuraavaan vuosikokoukseen hallitus valmistelee Vuoksela-
Seuran uudet säännöt. Hallitus päätti kotiseutumatkan, Vuoksela-juhlan ja vuosikokouksen 
ajankohdasta  ja hyväksyi uusia jäseniä. 

Hallituksen jäsenet  
 
Seppo Komonen, puh.joht.-sihteeri  puh. 040 019 1235, email:  seppo.t.komonen@gmail.com 
Jyrki Warvas varapj. puh. 040 568 6314, email:  jyrki.warvas@dnainternet.net,  Ebba Penttilä 
rahastonhoitaja sekä jäsenrekisterin ja myyntituotteiden vastaava  puh. 040 823 2016, email: 
ebba.penttila@gmail.com.    Muut varsinaiset jäsenet: Tuire Humalainen, Aimo Kymäläinen, Ari 
Lius, Marjatta Mattila, Anu Pirttilahti, Juha Pulkki, Tapio Sihvo, Pekka Turkki (uusi) ja Seppo 
Virkki.   Varajäsenet: Jukka Karonen,  Teppo Komonen,  Tuula Nieminen,  Raija Paavilainen,  
Seppo Turkki ja Osmo Virkki. 

   
Vuosikokous ja Vuoksela-juhla  pidetään sunnuntaina  27.5.2018 
 
Juhlapaikkana on Hattulan vanhan kirkon lähellä oleva ja Arepyhässä hyväksi kokoontumis- 
paikaksi koettu Hattula-Pirtti.  Vuosikokous ja juhla ovat jo toukokuussa, koska tämä suosittu 
paikka on  varattu kesän kaikkina viikonloppuina.  Vuosikokouksesta ja perinteisestä Vuoksela- 
juhlasta  tiedotetaan tarkemmin Suvannon Seudussa, seuramme kotisivuilla ja  paikallislehdissä.  
 

Kotiseutumatka Vuokselaan 17. -20. 5. 2018.  
 
Matkajärjestelyt ovat käynnistyneet. Majoitus on Kiviniemessä hotelli Losevskajassa.  Matkan 
hinta hengeltä on 385 €, jos lähtijöitä on yli 40 ,  420 €  jos lähtee 30-39 hengen välillä ja 480 € 



jos lähtijöitä on vain 20-29 henkilöä. Ilmoittaumiset ja tiedustelut  mahdollisimman pian, 
kuitenkin  6.4. 2018 mennessä  sähköpostitse vesilahden.liikenne@tila-autot.fi   tai  puhelimella                          
045 630 1111 / Kari Niemi.  Varaukset ilmoittautumisjärjestyksessä.  Ilmoittautuneille lähetetään 
tarkemmat ohjeet.  Matka on kaikille avoin. Matkanjohtajana toimivat Tapio Sihvo ja Taisto 
Virkki ja varajohtaja on Ebba Penttilä.  Vastuullinen matkanjärjestäjä on Vesilahden Liikenne, 
Mäntytie 3, 37470 Vesilahti. Ohjelmasta mainittakoon lyhyesti, että torstai ja sunnuntai ovat 
matkapäiviä. Perjantaina käynti entisillä kotikonnuilla ja lauantaina osallistuminen Taipaleen-
joen 200-vuotisjuhlaan ja Metsäpirtin pitäjäjuhlaan. Seuran kotisivuilta löytyy tarkemmat tiedot. 
 

Jäsentiedot ja jäsenmaksun suorittaminen 
 
Jäsenluettelon ajan tasalla pitämiseksi pyydetään  kaikki  osoitemuutokset  ilmoittamaan Ebba 
Penttilälle. Kenellä on sähköpostiosoite, niin senkin ilmoittaminen Eballe on tärkeää. Jäseniä 
seurassamme on nyt hieman alle 150.  Toivottavaa olisi, että saisimme lisää uusia jäseniä ja tässä 
jäsenhankinnassa  jokainen teistä voi olla apuna. 
Vuoksela-Seuran jäsenmaksu 10 €. Maksamalla myös Karjalan Liiton jäsenmaksun 20 € saatte 
Karjala-kortin, joka oikeuttaa tietyihin etuisuuksiin sekä neljä kertaa vuodessa ilmestyvän 
Karjalan Kunnaat - jäsenlehden saamiseen.  Jäsenmaksunne on  silloin 30 €.  Jos ette halua olla 
liiton jäsen maksatte vain seuran jäsenmaksun 10 €.  Molemmat maksut pyydetään  
suorittaamaan 15.2.2018 mennessä Vuoksela-Seuran tilille  FI69 5680 0050  0394 90.  Seuran 
sääntöjen 4 §:ssä todetaan ”Seuran jäsen on velvollinen suorittamaan vuosikokouksen 
päättämän jäsenmaksun.” Vaikka jäsenmaksumme on pieni, se on silti  tärkeä tulonlähde, jolla 
voimme ylläpitää seuramme  toimintaa. Kiitos kun hoidatte tämän velvoitteen määräaikaan 
mennessä. 
 

Muutos jäsenmaksun maksamiseen vuoden 2019 alusta 
 
Viime keväänä Karjalan Liiton liittokokous päätti uudesta käytännöstä, jotta sihteerien työ 
helpottuisi ja siirryttäisiin samaan käytäntöön, mikä muillakin valtakunnallisilla järjestöillä on. 
Vielä tänä  vuonna laskut siis tulevat omasta yhdistyksestä, mutta vuonna 2019 jäsenmaksulasku 
tulee suoraan liitosta.  Jäsenmaksu koostuu seuran, piirin ja liiton jäsenmaksuosuuksista.  
Saatujen suoritusten jälkeen Karjalan Liitto tilittää seuroille ja piireille niiden osuudet 
jäsenmaksusta. 
 

Seuran kotisivuja  uudistetaan 
 
Karjalan Liitto saa pian valmiiksi liiton uudet sivut, joiden uudistustyö on kovasti viivästynyt 
teknisten ongelmien vuoksi. Tämän jälkeen jatkuu liiton jäsenyhdistysten kotisivujen muutostyö. 
Ari Lius ja Katja Humalainen ovat olleet mukana liiton koulutuksessa, joka jatkuu taas keväällä. 
Tuula Nieminen on luvannut päivittää edelleen kotisivuja toistaiseksi. Web-sivujen työryhmä on 



yhteydessä myös Juuret Vuokselassa - facebookin pitäjään Riitta Haakanaan. Kotisivut löytyvät 
osoitteesta www.karjalanliitto.fi/vuokselaseura. 
 
Suvannon Seutu – lehden yhdyshenkilö vaihtuu 
 
Kotiseutuneuvos Taisto Virkki on vuodesta 2002 asti ollut lehden Vuoksela-Seuran yhdyshenkilö  
ja hän ilmoitti jo vuosi sitten, että jää vuoden 2018 alusta pois yhdyshenkilönä toimimisesta.  
Marraskuun kokouksessa hallitus velvoitti Seppo Komosen toimimaan uutena yhdyshenkilönä, 
jolle lehteen tuleva materiaali  lähetetään sähköpostitse. Hän kokoaa aineiston ja toimittaa sen 
edelleen päätoimittaja Marjo Ristilä-Toikalle. Kotiseutuneuvos on edelleen luvannut laatia 
lehteen artikkeleita, joita hän on näiden 16 vuoden aikana tehnyt satoja ja liittänyt niihin monia 
kuvia. Nyt vedotaan vuokselalaisiin  ja vuokselajuurisiin lukijoihin, jotta he osallistuisivat näihin 
kirjoitustalkoisiin. Suvannon Seutuhan on Sakkolan, Metsäpirtin ja Vuokselan pitäjälehti.  Lehti  
ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa ja vuosikerran hinta on 35 €.  Ellei lehti vielä teille tule se 
kannattaa tilata ja hankkia muitakin  lehden tilaajia. 
 
 

Ennakkotietoa muista tapahtumista 
 
*  Karjalan Liiton  ekumeeniset hengelliset päivät ovat 10-11.3.2018 Lapinlahdella. 
* Karjalaiset kesäjuhlat  ovat  15-17.6.2018 Kouvolassa. Juhlakulkueeseen yritämme 
   saada ainakin Vuokselan lipun kantajan  airuineen.  
* Kotiseutumatkan muistelutapahtuman yhteydessä lokakuussa pidetään seuran ylimääräinen 
   vuosikokous sääntöuudistuksen toisen käsittelyn vuoksi.  Aika ja paikka ilmoitetaan 
   myöhemmin. 
* Arepyhä-tapahtuma  on Hattula-Pirtissä perjantaina  28. 12. 2018. 
* Suvannon seudun sukututkijat järjestävät mielenkiintoisia esitelmiä. Yhdistyksen kotisivuilta 
   näkee luentojen aiheet. Yhdistys esittelee kotipitäjiä ja myy kirjoja ja muuta pitäjämateriaalia.  
   Kotisivut : www.suvannonsuvut.net. 
 
   Vuoden 2018 kokouspäivät ja isännät:  
   21.4.   Metsäpirtti 
   22.9.   Sakkola 
   10.11  Vuoksela. 
   Syksyllä (aika avoin) Kuulutko sukuuni - tapahtuma  Vantaan Hiekkaharjussa.   
   
  Kaikki uudet sukututkimuksesta ja muutenkin Karjalasta kiinnostuneet,  myös nuoremmat       
  ikäpolvet ovat tervetulleita tilaisuuksiin ja mukaan seuran toimintaan.  Vuoksela-Seuran     
  edustajana sukututkimusseurassa on Jyki Warvas. jyrki.warvas@dnainternet.net 
 
 



Vuoksela-tuotteista tiedoksi 
 
Seuran viimeisintä julkaisua   ”Vuokselan asujaimisto”  on vielä  saatavana   13 kpl. 
 
Historiateosta Matti Kähäri: Vuoksela. Nuoren kannakselaispitäjän vaiheita.  4. painos,  Saarijärvi 
2003  on vielä runsaasti jäljellä.  Hallitus alensi kirjan hintaa, mikä on nyt vain 15 €.  Kirja on                    
hyvä lahjakirja tiedoksi nuorelle sukupolvelle menneiden sukupolvien elämästä ja työstä 
Vuokselassa. 
 
Uutta Vuokselan isännänviiriä, postikortteja ja monia muita hyviä Vuoksela-tuotteita on 
saatavana.   Tilaukset Ebba Penttilältä.  Myös tuotemyynnillä saamme näin kerättyä pieniä tuloja 
voidaksemme ylläpitää  seuran toimintaa. 
 

Toivomus 
 
Suurella ilolla ottaisimme vastaan toivomuksia. Mitä haluaisitte seurassamme tapahtuvan? 
Haluaisimme kuulla myös nuorempien jäsenten ajatuksia ja toiveita.  Karjalan Liiton teemana on 
”Karjalan perintö”. Perintöön kuuluvat  historia, juuret, sukututkimus, rakennusperintö, luonto, 
ruokakulttuuri.  Seuramme toiminnassa pyrimme ottamaan  huomioon myös tämän teeman. 
 

Lopuksi 
 
Vuoksela-Seuran hallituksen ja omasta puolesta tämän kirjeen kirjoittajat  Ebba Penttilä ja Seppo 
Komonen toivottavat teille kaikille oikein makoisaa karjalaista vuotta 2018!   
 
Tehhää ja syyää piirakkoi, karjalapaistii, potlohkoo, kaurakiisselii ja mitä kaikkii niitä nyt onkaa ja 
haastellaa ain ko nähhää ja muistetaa, jot karjalaisuus on ilone asia, eiks nii ? 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


