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Hyvät Vuoksela-Seura ry:n varsinaiset ja kannattavat jäsenet  

 

Vuosi on vaihtunut ja on aika lähettää kaikille jäsenille tämän vuoden 

ensimmäinen lyhyt jäsentiedote, jossa annetaan lähinnä tietoa jäsenmaksun 

suorittamisesta. Viime vuosi on ollut   erittäin poikkeuksellinen Suomessa ja 

koko maailmassa. Nähtäväksi jää milloin voimme tänä vuonna rokotuksia 

odotellessamme palata jollakin tavalla normaaliin elämään. 
  
Jäsenistöstä 
 

Tällä hetkellä meitä Vuoksela-Seuran jäseniä on 159 henkilöä, joista 53 on seuramme  kannattaja-   

jäseniä ja 106 on varsinaisia jäseniä, jotka siis kuuluvat myös Karjalan Liittoon. Tasan vuosi sitten 

jäsenmäärämme oli 160 henkilöä, josta liiton jäseniä oli vain 95 henkilöä. Vaikka jäsenmäärämme 

ei ole noussut, kuuluu Karjalan liittoon nyt 11 henkilöä enemmän kuin viime vuonna. Edelleen 

voimme ilolla todeta, että 138 jäsenellämme 159:stä on email-osoite. Mikäli joku teistä 21:stä on 

äskettäin hankkinut  sähköpostiosoitteen, niin pyydämme siitä ilmoittamaan jäsenrekisterin 

hoitajalle Anneli Venäläiselle joko  puhelimella 050-514 2233 tai annelivena@gmail.com  niin 

saamme säästöä seuramme postimaksuissa. 
 

Jäsenmaksun suorittamisesta 
 

Kuten jo edellä todettiin, on tämän vuoden ensimmäisen jäsentiedotteen tarkoitus välittää teille 

ohjeita jäsenmaksun suorittamisesta, joka on hieman muuttunut.   
 

Te seuramme jäsenet, jotka olette myös Karjalan Liiton jäseniä saatte helmikuun alkupuolella 

Karjalan Kunnaat-lehden, jossa on ohjeet jäsenmaksun maksamista varten. Seuramme vuoden 2021 

jäsenmaksu on 10 € ja liiton 20 €, joten summa on 30 €.  Summa on tätäkin suurempi, mikäli te 

kuulutte vielä johonkin paikalliseen Karjalaseuraan tai olette jonkun toisenkin pitäjäseuran jäsen. 

Laskussanne on yhteisumma näistä kaikista jäsenmaksuista. Liitto maksaa aikanaan kaikille 

seuroille niiden osuuden. Tämä käytäntö on selvä ja yksinkertainen. Kiitos teille kun hoidatte  

jäsenmaksun määräaikaan mennessä!   
   
Teitä, jotka ette kuulu Karjalan Liittoon, pyydämme  suorittamaan Vuoksela-Seuran 

jäsenmaksun  10 €  28.2.2021 mennessä  Vuoksela-Seura ry:n tilille  FI69 5680 0050  0394 90.                        

Pyydämme merkitsemään viestikohtaan  ”Jäsenmaksu 2021”. Jos ette voi hoitaa maksua 

verkkopankin kautta vaan pankissa,  tulee  teidän täyttää pankista saatava pankkisiirtolomake,  

jossa on kaikki tarvittavat tiedot.  Kiitos kun tekin  hoidatte jäsenmaksunne määräaikaan mennessä!   
 

Tulevista tapahtumista lyhyesti 
 

Seuramme kevätkokous tulee pitää sääntöjen mukaan huhtikuun loppuun mennessä. Maaliskuun 

alussa kokoontuva seuramme hallitus päättää kokouksen ajankohdasta ja siitä, millä tavalla kokous 

tullaan pitämään kokoontumisrajoitukset huomioon ottaen. Marraskuussa pidimme syyskokouksen 

hybridisesti eli paikalla oli 14 päätösvaltaista jäsentä ja yksi henkilö osallistui etänä Teams-

yhteyden välityksellä.  Nyt rohkaisisimme monia teitä nettiyhteyden omaavia osallistumaan etänä 

kokoukseen. Seuraavassa jäsentiedotteessa on kokouskutsu ja tarkemmat ohjeet osallistumisesta. 
 

Vuoksela-Seuran hallituksen ja omasta puolestamme  toivomme teille kaikille hyvää vointia ja 

terveyttä sekä uskoa tulevaisuuteen, että tästä tilanteesta vielä selviämme. 
 

Puheenjohtaja-sihteeri Seppo Komonen ja jäsenrekisterinhoitaja Anneli Venäläinen 
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