
                                                                                Jäsenkirje    2  /  27.8.2019 

Hyvät  Vuoksela-Seura ry:n varsinaiset ja kannattavat  jäsenet  

Tämän jäsenkirjeen tarkoitus on välittää teille tietoa tulevista loppuvuoden 

tapahtumista.   Kirjeen laati hallituksen puolesta puheenjohtaja ja sihteeri Seppo 

Komonen  ja sen lähettämisestä huolehti jäsenrekisterin hoitaja Anneli Venäläinen. Sähköpostin 

omaaville kirje tulee piiilokopiona toivottua  pdf-tallennusmuotoa käyttäen ja muille postin 

välityksellä. Riitta Haakana laittaa tämän myös seuran kotisivuille. 

* Syyskokous  pidetään lauantaina  30.11.2019 Tammelassa 

Seuramme 1.11.2018 voimaantulleiden uusien sääntöjen mukaan  syyskokous tulee pitää loka-

marraskuussa.  Pyydetään  merkitsemään seuraava päivämäärä  jo nyt kalentereihinne, koska tämä 

on  virallinen ja  ainoa syyskokouksen kokouskutsu jäsenille: 

 

Vuoksela-Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina  30.11.2019  

alkaen klo 12 Tammelan kunnantalossa osoitteessa  Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela.  

   

Käsitellään sääntöjen  11 §:n mukaisesti   syyskokouksen päätettäväksi  kuuluvat asiat eli: 

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.  
2. Todetaan kokouksen laillisuus.  3. Päätetään jäsenten jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle 
toimintavuodelle.   4. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio.          
5.  Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuorovuosina.  6. Päätetään hallituksen 
jäsenten lukumäärä ja valitaan mahdolliset jäsenet sekä jäsenet erovuoroisten tilalle.  7. Valitaan 
toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä.        
8. Valitaan tarvittavat toimikunnat ja edustajat.   9. Päätetään kuinka kokouskutsut ja muut 
tiedotteet toimitetaan jäsenille.  10. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.       
11. Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 7 päivää ennen kokousta 
hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi. 

* Talvisodan syttymisen 80-vuotismuistotilaisuus 30.11.2019 Tammelan kunnantalossa 

Samana päivänä heti syyskokouksen jälkeen Vuoksela-Seura järjestää yhteistyössä Tammelan 
Karjalaseuran,  Tammelan kunnan ja Tammelan seurakunnan kanssa Talvisodan syttymisen  80-
vuotismuistotilaisuuden alkaen kahvitarjoilulla klo 13.30 ja jatkuen klo 14.00 ohjelmalla.   
Ohjelmavastuussa ovat Tammelan vapaa-aikasihteeri Päivi Paija,  rovasti Seppo Komonen, 
sotakamreeri Veijo Rintakoski, kirkkoherra Juha Koivulahti, Tammelan Karjalaseuran puheenjohtaja 
Paavo Vesterinen ja  Veteraanikuoro Hannu Mäkelän johdolla.   Tervetuloa runsaslukuisesti 
adventin aattona 30.11.2019  Tammelaan  näihin kahteen tilaisuuteen! 

 

* Perinteinen  Arepyhä-tapahtuma  pidetään ennakkoilmoituksen mukaisesti lauantaina  28.12. 

2019 klo 14.00  alkaen Iittalassa  Kalvolan kylätalossa osoitteessa  Hollaajantie 3, 14500 Iittala.   

* Seuramme myyntituotteiden hinnasto on seuraavalla sivulla.  

 



KIRJAT: 

*  Vuoksela-kirja, pitäjähistorian 4. painos vuodelta 2003, 15 € kpl,  3 kirjaa myydään pakettihintaan 30 € 

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

*  Vuokselan asujaimisto,  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,  vain 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) erilaisia tekstejä,  3,50 € kpl 

*   Onnittelukortti (ei pakattu kelmuun, koko 11 x 17) erilaisia tekstejä,  2,50 € kpl 

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

*   Joulukortteja  1 € kpl,  3 € 5 kpl ja  5 € 10 kpl 

MUUT  VUOKSELA-TUOTTEET: 

*   Vuoksela-vaakuna, pöytästandaari,  25 € kpl 

*   Vuokselan isäntäviiri,  50 € kpl  

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

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

Tuotteita saatavana: Ebba Penttilä p. 040 823 2016, Leppämäentie 5, 31300 Tammela,  email: 

ebba.penttila@gmail.com    ja  Anneli Venäläinen,  p. 050 5142233,  Kuusitie 8, 13720 Parola,  

email: annelivena@gmail.com   -  Postikulut lisätään ellei tuotetta voi hakea näiltä henkilöiltä.  

                                                                          *     *     * 

Toivotamme teille kaikille hyvää syksyä ja toivomme näkevämme teidät edellisellä sivulla 

ilmoitetuissa tapahtumissa. 

                                                                                                                     Vuoksela-Seuran hallitus                                  
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