
                                                                                              Jäsentiedote  6  / 24.8.2020 

 

Vuoksela-Seuran jäsenille   
 

Tämä on jo kuudes jäsentiedote, toivottavasti tämän vuoden viimeinen. Muutoksia 

viime vuoden lopulla hyväksyttyyn toimintasuunnitelmaan on tullut paljon ja siitä 

syystä myös näitä tiedotuksia on jouduttu lähettämään teille näin monta. 
 

70-vuotisjuhla Hattulassa on peruttu 4.10.2020 koronatilanteen vuoksi 

 
Siirsimme alunpitäen 26.7.2020 suunnitellun 70-v. juhlamme pidettäväksi syksyllä 

4.10. 2020, koska halusimme pitää juhlan vielä varsinaisen juhlavuoden puolella, 

mutta olimme liian optimistisia.  Covid 19 koronavirus vain jatkaa leviämistään. 

 

Joudumme perumaan Mikkelinpäiväksi suunnitellun 70-vuotisjuhlamme. 

Toivottavasti epidemiatilanne on parempi jo ensi kesänä, jolloin pääsisimme 

toimittamaan Karjalaisen kansan messun Hattulan vanhaan Pyhän Ristin kirkkoon ja 

kuulisimme siellä Vuokselan kirkonkellojen soivan sekä saisimme viettää sen jälkeen 

päiväjuhlaamme turvallisin mielin suurella joukolla.  

 

 

Vuoksela-Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään  lauantaina 

7.11.2020 klo 12 alkaen Kalvolan kylätalossa  osoitteessa Hollaajantie 3, 14500 

Iittala. 
 

Pidämme siis toistaiseksi kiinni  hyväksytystä  toimintasuunnitelmastamme.             

Jos koronatilanteen vuoksi joudumme syyskokousta siirtämään  myöhäisempään 

ajankohtaan, niin siitä ilmoitamme hyvissä ajoin. Merkitsettehän päivämäärän 

kalentereihinne. 
 

Edellä olevan alleviivatun ja lihavoidun otsikon teksti on siis virallinen 

kokouskutsu syyskokoukseen ja tässä on sen asialista: 
 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

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. Valitaan hallituksen muut 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. 

 

Arepyhätilaisuus  järjestetään  maanantaina 28.12.2020 klo 14  Iittalassa 

Kalvolan kylätalossa toimintasuunnitelman mukaisesti. Jos tilaisuus joudutaan 

perumaan koronatilanteen takia niin siitä ilmoitetaan aikanaan. 

 

Väitöstilaisuus Kuopiossa 

Ensi lauantaina 29.8.2020 klo 12 Hellä Neuvonen-Seppänen väittelee tohtoriksi Itä-

Suomen yliopiston Kuopion kampuksella aiheesta   ”Menetetyn Karjalan  valot ja 

varjot. Siirtokarjalaisuus evakon lapsen elämässä ja muistoissa.” 

Koronarajoitusten vuoksi väitöstilaisuuteen pääsy oli rajattu. Vaikka vielä mahduin 

joukkoon, koska aihe minua kiinnostaa kovasti,  peruin kuitenkin matkani Kuopioon 

vaikka olisin saanut väitöskirjan lahjaksi. Syyni perumiseen oli se, että väitöstilaisuus 

striimataan ja sitä voi seurata verkossa osoitteesta: https://www.uef.fi/live    

Väitöskirjan hankin  yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä osoitteesta:  

julkaisumyynti@uef.fi     Halutessanne voitte sen hankkia tästä osoitteesta ja hinta 

lähetyskuluineen noin 44 €.  Tiedoksi vielä, että kirja julkaistaan myöhemmin myös 

verkossa osoitteessa: https://epublications.uef.fi/index.php 

 

Tässä näitä seuramme tiedotuksia. Sähköpostin omaaville välitämme myös Karjalan 

liiton uutiskirjeet, joita te saittekin vähän aikaa sitten jälleen kaksi. Jäsenistämme 

parillakymmenellä ei ole email-osoitetta, joten heille emme voi alkaa liiton 

uutiskirjeitä monistaa ja lähettää postitse. 

Tämän jäsentiedotteen laati puheenjohtaja-sihteeri Seppo Komonen.                                                          

Sen lähetti jäsenille emailina tai postitse jäsenrekisterinhoitaja Anneli Venäläinen.                

Seuramme verkkosivuille ja Juuret Vuokselassa-sivuille tämän hoiti Riitta Haakana. 

 

Me kolme hallituksen ja omasta puolestamme toivotamme teille kaikille hyvää 

vointia ja terveyttä!  
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