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Hyvä Vuoksela-Seuran jäsen! 
 
 
 

 

Olemme eläneet kuluneet viimeiset vuodet hyvin poikkeuksellisia aikoja. Koronapandemia on 

rajoittanut kaikkea toimintaa ja erityistä huolta on aiheuttanut myös tapahtumat naapurimaassamme. 

Koronapandemia on näillä näkymin saatu isolta osin kuriin rokotuksin ja seuramme pyrkiikin nyt 

kuluvana vuonna järjestämään kokoontumisia ja ohjelmaa mahdollisuuksien mukaan lähes 

normaalisti, turvallisuutta kuitenkaan unohtamatta. Seuramme hallitus toivookin, että jäsenet 

osallistuisivat seuramme toimintaan aktiivisesti. Yhdessä kaikki on mukavampaa. 

 

Seurassamme on myös tapahtunut puheenjohtajavaihdos. Pekat vaihtoivat paikkaa. Viime vuoden 

lopulla Pekka Vanhanen ilmoitti, että hän jättää puheenjohtajan tehtävät ja syyskokouksessa uudeksi 

puheenjohtajaksi vuoden 2023 alusta valittiin Pekka Kärpänen. Pekka Vanhanen jatkaa hallituksen 

jäsenenä. 

 

Pekka Kärpänen kommentoi valintaa puheenjohtajaksi seuraavasti: ”Kiitos luottamuksesta. Olen 

ollut hallituksen jäsen pari vuotta ja on vielä paljon opeteltavaa asioissa, mutta on ilo lähteä 

puheenjohtajaksi, kun on niin osaava ja aktiivinen hallitus takana auttamassa. Äitini Kerttu 

Kärpänen os. Vanhanen oli kotoisin Vuokselasta Alholan kylästä ja sieltä on peräisin minun juureni 

Vuoksela-Seuraan. Toivon että voimme kaikki yhdessä ylläpitää Vuoksela-Seuran toimintaa 

aktiivisena ja parhaiten se onnistuu, kun jäsenet kertovat hallitukselle ajatuksia ja toiveita ja 

osallistuvat järjestettyihin tilaisuuksiin ja toimintaan”. 

 

Kevätkokouskutsu 
 
Sääntöjen 9 § mukaan ”Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa ja kokous 
kutsutaan koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle lähetettävällä kirjallisella 
kutsulla”. Myös sähköisesti lähetetty kokouskutsu on kirjallinen kutsu. 
 
Vuoksela-Seura ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 16.4.2023 klo 12 
alkaen Iittalan kylätalossa, osoite Hollaajantie 3, Iittala.  Kokoukseen on myös mahdollista 
osallistua Teams- etäyhteyden avulla. 
 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä määritetyt kevätkokousasiat, mm tilinpäätös ja 
toimintakertomus. 
 
Pyydämme ennakkoilmoittautumista kahvitarjoilun järjestämiseksi seuran sihteerille Anneli 
Venäläiselle, sposti annelivena@gmail.com  p 050 514 2233. Ilmoita samalla mahdollinen 
ruokarajoite. Ennakkoilmoittautuminen pyydetään 12.04.2023 mennessä. Kerrothan samalla 
myös, osallistutko kokoukseen paikan päällä vai etänä. 
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Muistojen matka 1-2.7.2023 

Seuramme jäsenille ennakkoon jo kalenteriin merkittäväksi, että aiomme järjestää tänä kesänä 
muistojen matkan. Valitettavasti naapurimaahan ei ole nyt menemistä, mutta järjestämme matkan 
Vilppula ja Haapamäki seudulle mm. tutustumaan paikkoihin, joihin evakot saapuivat sodan aikana. 
Tarkempi matkaohjelma ja ilmoittautumisohjeet tulevat myöhemmin. 

 

Valokuvien digitointia 

Tänä vuonna tullaan järjestämään tilaisuuksia, joissa on mahdollista skannata vanhoja valokuvia 
digitaaliseen muotoon. Tästäkin tiedotamme myöhemmin tarkemmin. 

 

Vuoksela-Seura ry:n historiikki 

Kauan odotettu historiikki on valmistumassa tänä vuonna. Kevätkokouksessa kerromme tästä 
asiasta tarkemmin. 

 

Vuoksela-Seura ry:n jäsenmaksu vuodelta 2023 

Vuoksela-Seuran ry:n jäsenmaksu on 10 euroa. Jos jäsen kuuluu Vuoksela-Seuraan ja Karjalan 
Liittoon, niin jäsenmaksu on tullut jäsenille Karjalan Kunnaat –lehden mukana ja jäsenmaksu 
suoritetaan Karjalan Liiton jäsenmaksun yhteydessä samalla laskulla. 

Jos jäsen kuuluu vain Vuoksela-Seuraan, niin pyydämme jäseniä maksamaan seuran jäsenmaksun 
10 euroa oheisella tilisiirrolla 12.3.2023 mennessä. 

 

Olet lämpimästi tervetullut mukaan seuran tapahtumiin ja tapaamaan tuttuja! 

Hyvää kevään odotusta, iloisia ajatuksia ja terveyttä toivottaen 
 

Vuoksela-Seura ry:n hallitus 


