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      Tervehdys  Vuoksela-Seuran jäsenille

 Tämän jäsenkirjeen tarkoitus on välittää jäsenille kokouskutsu vuosikokouk-
seen, kertoa loppuvuoden tapahtumista, tietosuojaselosteesta ja rekisteriselosteesta. 
Kirjeen loppupuolella on muutakin informaatiota. Jäsenkirjeen kirjoitti puheenjohtaja-
sihteeri ja sen lähetti jäsenrekisterinhoitaja  Ebba Penttilä email-osoitteen omaaville 
sähköpostina ja muille kirjeenä.  Jäsenkirje julkaistaan myös seuran kotisivuilla.

YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Vuoksela-Seura ry:n  ylimääräinen vuosikokous pidetään   lauantaina 6.10.2018 klo 13.00
Iittalassa vanhassa  kirjastossa  osoitteessa  Hollaajantie  3,  14500  Iittala.   Huomaa,  että
kokouspaikka on ennakkotiedoista muuttunut, koska Palotalo ei ole enää kokouskäytössä.
Kahvitarjoilu  alkaa  klo   12.30.   Päätettävinä  asioina  mm.  uusien  sääntöjen  toinen  ja
lopullinen  käsittely,   jäsenmaksun  suuruudesta  päättäminen,  vuoden  2019  toiminta-  ja
taloussuunnitelman hyväksyminen, puheenjohtajan ja kaikkien muiden hallituksen jäsenten
sekä  toiminnantarkastajien  valinta,  valtuutuksen  pyytäminen  hallitukselle  perustaa  eri
työryhmiä ja  miten kokouskutsut  ja  tiedotteet  toimitetaan jäsenille.  Tervetuloa mukaan
runsain joukoin.

KEVÄÄN KOTISEUTUMATKAN MUISTELUTULAISUUS

17-20.5.2018  järjestetyn  Vuokselan kotiseutumatkan muistelutilaisuus  on  6.10.2018 
välittömästi vuosikokouksen jälkeen Iittalan vanhassa kirjastossa. Matkanjohtaja Tapio 
Sihvo vastaa tilaisuudesta ja häneen voi ottaa yhteyttä jos haluaa näyttää omia kuvia.  
Kaikki ovat tervetulleita myös tähän tilaisuuteen.

SUVANNON SEUDUN SUKUTUTKIJAT

Suvannon Seudun Sukututkijat  kokoontuvat Karjalatalon Laatokka-salissa 22.9.2018         
klo 14, isäntänä Sakkola ja  10.11.2018, jolloin isäntänä on Vuoksela.  Kuulutko sukuuni-
tapahtuma on 6-7.10.2018 Vantaan Hiekkaharjussa Tennistie 1:ssä.   Suvannon seudun 
sukututkijat järjestävät mielenkiintoisia esitelmiä. Yhdistyksen kotisivuilta näkee luentojen 
aiheet. Yhdistys esittelee kotipitäjiä ja myy kirjoja ja muuta pitäjämateriaalia.   Kotisivut : 
www.suvannonsuvut.net       Kaikki uudet sukututkimuksesta ja muutenkin Karjalasta 
kiinnostuneet,  myös nuoremmat  ikäpolvet,   ovat tervetulleita tilaisuuksiin ja mukaan 
sukututkimusseuran toimintaan.  Vuoksela-Seuran edustajana sukututkimusseurassa on 
Jyrki Warvas, jolta saa lisätietoja  jyrki.warvas@dnainternet.net
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AREPYHÄ-TILAISUUS

Perinteinen Arepyhä-tilaisuus pidetään 28.12.2018  klo 14  jälleen  Hattula-Pirtissä. 
Muistattehan tuoda arpajaisvoittoja. Tilaisuudessa peritään pieni tarjoilumaksu.

TIETOSUOJASELOSTE JA REKISTERISELOSTE

 Karjalan Liiton ja muiden ohjeiden mukaisesti on laadittu henkilötietolain 523/1999 10 § ja
24 § mukainen tietosuojaseloste ja saman henkilötietolain 10 § mukainen rekisteriseloste, 
jotka seuran hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt kokouksessaan 25.8.2018.   Selosteet ovat 
nähtävissä kotisivuillamme. 

SEURAN KOTISIVUJA  UUDISTETAAN

Katja Humalainen  on saanut uudet sivut hyvälle alulle ja jatkaa työstämistä edelleen. 
Hallitus päätti hankkia oman ja lyhyemmän verkkotunnuksen vuokselaseura.fi   Tämän 
tunnuksen voimaan tulemisesta ilmoitetaan myöhemmin.   Vielä voimassa olevan kotisivun 
verkkotunnus on:  https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/
vuoksela-seura-ry/2018.html       Vuoksela-Seuran vanhat sivut löytyvät verkkotunnuksesta:
vanha.karjalanliitto.fi/karjalan_liitto/jasenyhdistyssivut/vuoksela-seura_ry

Todettakoon vielä tiedottamisesta, että suljettu facebook-ryhmä ”Juuret Vuokselassa” on 
kohtauspaikka vuokselajuurisille ja heidän perheilleen.   Riitta Haakana  ylläpitää sivuja.

MYYNTITUOTTEISTA

Historiateosta Matti Kähäri: Vuoksela. Nuoren kannakselaispitäjän vaiheita,  4. painos 
myydään hintaan  15 € / kpl.   Kolmen kirjan pakettihinta on nyt ainoastaan 30 €. Hallitus 
pyrkii tällä päätöksellään saamaan runsaasti jäljellä olevaa kirjaa myydyksi tällä paketti-
tarjouksella.  Teos on hyvä lahjakirja toiselle, kolmannelle ja neljännelle sukupolvelle 
menneiden sukupolvien elämästä ja työstä Vuokselassa.
Uutta:  Seuran logolla ja nimellä on hankittu suruadresseja, onnittelu- ja joulukortteja 
myyntiin.  Näitä kaikkia kuten myös Vuokselan isännänviiriä, postikortteja ja monia muita 
hyviä Vuoksela-tuotteita on saatavana Iittalassa 6.10.2018.  Valitettavasti kirja Sotiemme 
Vuoksela on nyt loppuunmyyty,  mutta hallitus harkitsee uusintapainoksen tilaamista.

Hyvää syksyn jatkoa teille kaikille ja tapaamisiin  ensin Iittalassa  6.10.2018 ja sitten
28.12.2018 Hattulassa!
                                                    Parhain terveisin puheenjohtaja-sihteeri  Seppo Komonen
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