Vuoksela-Seura ry:n vuoden 2019 toimintasuunnitelma

1. Seuran tarkoitus
Vuoksela-Seura ry on perustettu 6.1.1950 Hattulassa. Seuran rekisterinumero on 55.121 ja
Y-tunnus 2022240-1 ja kotipaikka on Hattula. Uusien sääntöjen mukaan Vuoksela-Seuran
tarkoituksena on toimia Vuokselasta kiinnostuneiden kulttuuri- ja etujärjestönä.
Seura tekee toiminnallaan tunnetuksi Karjalaa ja vaalii ja kehittää karjalaista kulttuuria ja ottaa
toiminnassaan huomioon Karjalan Liiton vuositeemat. Vuonna 2019 vuositeemana on Karjalan
lapset, jolloin katse suunnataan jatkuvuuteen. Yhdistys kuuluu jäsenenä Karjalan Liitto ry:een ja
Karjalan Liiton Pitäjäyhdistysten liittoon ja tekee niiden kanssa yhteistyötä.
Seura toteuttaa tarkoitustaan Vuokselan kunnan alueella asuneiden ja heidän jälkeläistensä
keskinäisenä yhdyssiteenä. Tarkoituksena on edelleen koota ja tallentaa Vuokselan alueeseen,
väestöön ja historiaan liittyviä tietoja ja kulttuuriarvoja ja harjoittaa julkaisutoimintaa.
Toimeenpannaan esitelmä- ja kokous- tilaisuuksia sekä juhlia, järjestetään kotiseutumatkoja ja
pidetään yhteyttä eri tahoihin.

2. Jäsenistö
Vuoksela-Seuralla on noin 150 jäsentä, joista Karjalan Liittoon kuuluu noin puolet. Jäsenrekisteriä
pidetään yllä. Liiton suunnitelmissa ollut uuden jäsenmaksuperinnän käyttöönotto siirtyy
eteenpäin. Jäsenmaksut kerää vielä vuonna 2019 kukin yhdistys itse. EU:n 25.5.2018 voimaan
tulleen tietosuojadirektiivin (GDRP eli General Data Protection Regulation) mukaisesti
puheenjohtaja on laatinut 27.6.2018 sekä tietosuojaselosteen että rekisteriselosteen, jotka
hallitus kokouksssaan 25.8.2018 on hyväksynyt. Näistä selosteista tullaan tiedottamaan jäsenistöä
jäsenkirjeessä ja seuran kotisivuilla. Seuralla on uusi kunniapuheenjohtaja, Taisto Virkki ja kaksi
kunniajäsentä, Veikko Pohjalainen ja Martta Repo. Yhteisöjäseniä seuralla ei ole. Seuran jäsenelle
hänen täyttäessään 70, 75, 80, 85, 90 vuotta ja 90 vuoden jälkeen jokaisena vuonna toimitetaan
merkkipäiväonnittelu. Seuran toiminnassa merkit-tävän työpanoksen tehneen jäsenen
hautajaisiin osallistutaan kukkavihkolla. Seuran jäsenmäärä pyritään ainakin säilyttämään ellei
jopa kasvattamaan saamalla sotien jälkeen syntyneitä toisen ja kolmannen sukupolven
vuokselajuurisia jäseniksi. Vaikka tämä nuorten saaminen mukaan jäseneksi ja seuran toimintaan
on suuri haaste, ei siinä kannta lannistua. Jäsenten toivotaan olevan aktiivisia toimijoita ja
talkoolaisia, jotka omatoimisesti ilmoittautuisivat vastuunkantajiksi.

3. Vuosikokoukset
Uusien sääntöjen mukaisesti pidetään vuosittain kaksi varsinaista kokousta, mikä on todettu
paljon käytännöllisemmäksi tavaksi hoitaa yhteisiä asioita kuin aikaisempi yhden vuosikokouksen
käytäntö. Kevätkokous, jossa tarkastellaan edellisen vuoden toimintaa, järjestetään maalis-

huhtikuussa. Syyskokouksessa, joka pidetään loka-marraskuussa, suunnitellaan seuraavan
vuoden tointaa ja tehdään tarvittavat henkilövalinnat. Näiden kokousten yhteyteen pyritään
järjestämään jäsenistölle tarkoitettu koulutuksellinen seminaari tai jäsentilaisuus.

4. Juhlatilaisuudet ja muut kokoontumiset
4.1. Muistojen tapahtuma
Parittomina vuosina on vietetty kesäkuussa Muistojen tapahtumaa. Poikkeuksena oli vuosi 2017,
jolloin vietettiin Vuokselan perustamisen 100-vuotisjuhlaa. Vietetään kesällä 2019 Muistojen
tapahtumaa myöhemmin sovittavana aikana ja paikassa. Vuosi 2020 on jälleen suurempi
juhlavuosi, koska Vuoksela-Seuran perustamisesta tulee kuluneeksi 70 vuotta. Juhlavuoden
valmistelu aloitetaan välittömästi.
4.2. Karjalan Liiton karjalaiset kesäjuhlat Hämeenlinnassa 14-16.6.2019
Vuoden 2018 tapaan osallistutaan kesäjuhlille omalla esittely- ja myyntipöydällä. Juhlakulkueeseen
ja itse juhlaan toivotaan nyt runsasta osanottoa, koska juhlapaikka on Hämeenlinnassa.
4.3. Perinteinen Arepyhätilaisuus
Alunperin Karjala-talossa vietetyn ja Helsingin vuokselalaisten alulle laittaman ja järjestämän
Arepyhätilaisuuden viettopaikka on siirtynyt Hämeenlinnan seudulle. Lauantaina 28.12.2019 klo 14
järjestetään Hattula-Pirtissä Arepyhätilaisuus.
4.4. Muut kokoontumiset
Edellä mainittujen kevät- ja syyskokousten yhteyteen järjestetään seminari tai muu jäsentilaisuus.
Hyödynnetään Karjalan Liiton ja piirin tarjoamat tilaisuudet ja osallistutaan mahdollisuuksien
mukaan myös muiden karjalaisten seurojen järjestämiin tilaisuuksiin.

5. Matkat
5.1. Kotiseutumatka Vuokselaan
Järjestetään entiseen tapaan kotiseutumatka Vuokselaan sopivaksi katsottuna ajankohtana.
5.2. Muut matkat
Järjestetään tarpeen mukaan joko yksin tai yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa myös muita
matkoja, esimerkiksi teatterimatkoja. Pyritään osallistumaan myös naapuripitäjien matkoille.

6. Yhteistyö eri tahojen kanssa

6.1. Suvannon Seudun pitäjäyhteisö
Suvannon Seudun säätiöiden ja pitäjäseurojen välisessä yhteistyössä ovat mukana Käkisalmen,
Metsäpirtin, Raudun, Räisälän, Sakkolan, Vpl. Pyhäjärven ja Vuokselan edustajat, jotka
kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa käsittelemään yhteisiksi katsottuja asioita ja saamaan vinkkejä
oman toimintansa kehittämiseen. Ollaan edelleen mukana tässä yhteistyössä.
6.2. Suvannon Seudun sukututkimusseuran toiminta
Olemme edelleen yhteistoiminnassa 4-5 kertaa vuodessa Karjalatalossa kokoontuvan Suvannon
Seudun sukututkimusseuran kanssa. Jyrki Warvas edustaa siinä Vuoksela-Seuraa yhdessä Seppo
Äikkään kanssa.
6.3. Kuulutko sukuuni
Jyrki Warvas edustaa Vuoksela-Seuraa myös vuosittain lokakuussa pidettävässä Kuulutko sukuunitapahtumassa.
6.4. Yhteydenpito Romaskin kunnan kanssa
Pyritään yhteydenpitoon Romaskin kunnan edustajien kanssa, jotta voisimme pitää kunnossa
sankari- ja siviilihautausmaiden muistomerkkejä ja saada esteettömän liikkumisen näille alueille.
Sankarihauta-alueesta on tehty vuonna 1996 25 vuodeksi hallintasopimus, joka päättyy vuonna
2021.
6.5. Muu yhteydenpito
Pidetään yhteyttä kuntien, seurakuntien, eri kulttuuri- ja muiden järjestöjen kanssa. Ollaan
yhteydessä tarpeen mukaan tiedotusvälineisiin. Osoitetaan huomiota onnittelulla ja mahdollisesti
tervehdyspuheella naapuri- ja muiden karjalaisten pitäseurojen juhlissa, joihin saamme kutsun.

7. Tiedottaminen
7.1. Jäsenkirjeet
Helmikuun ja syyskuun alussa lähetetään jäsenkirje, jossa on myös kokouskutsut seuran kevään ja
syksyn kokouksiin ja tiedotetaan muista tapahtumista. Kirje lähetetään sähköisesti niille, joilla on
email-osoite ja muille tavallisena kirjeenä. Olisi hyvin toivottavaa, että sähköpostiosoitteen
omaavat ilmoittaisivat email-osoitteensa jäsenrekisterinhoitajalle.
7.2. Seuran kotisivut
Seuran kotisivut ovat olleet uusittavana vuoden 2018 aikana. Niiden muokkaamisesta ja
ylläpitämisestä vastaa Katja Humalainen. Uusi osoite on vuokselaseura.fi
7.3. FB Juuret Vuokselassa
Suljettu facebook-ryhmä ”Juuret Vuokselassa” on kohtauspaikka vuokselajuurisille ja heidän
perheilleen. Sivujen tarkoituksena on vaalia sekä entistä että nykyistä kulttuuriperintöä kuten

ruokakulttuuria, tapoja, traditioita, käsityöperinnettä, musiikkia ja teatteriharrastusta.
Riitta Haakana Forssasta ylläpitää sivuja.
7.4. Suvannon Seutu-lehti
Suvannon Seutu on kahdeksan kertaa vuodessa ilmestyvä Sakkolan, Metsäpirtin ja Vuokselan
pitäjälehti. Lehteä toimitetaan talkoilla. Lehteen kirjoittavia henkilöitä toivotaan lisää.
Kotiseutuneuvos Taisto Virkki on ollut jo vajaa kaksikymmentä vuotta tuottamassa lehteen
Vuoksela-aineistoa.

8. Julkaisutoiminta
Jatketaan jo julkaistujen teosten ja kuva-aineiston myyntiä. Tarvittaessa otetaan uusia painoksia.
Sotiemme Vuoksela on loppuunmyyty. Jatketaan edelleen seuran tavoitteisiin liittyvien kuva- ja
tekstiaineistojen keräämistä ja julkaisemista. Valtavan kuva-aineiston tallentaminen on lähiaikojen
mittava tehtävä.

9. Varainhankinta
9.1. Jäsenmaksut
Seuran talouden varsinainen tulolähde on jäsenmaksu, minkä suuruus on pyritty pitämään pitkään
alhaisena.
9.2. Juhlien ja arpajaisten tuotto
Arpajaisten tuotolla ja sillä, että seurassa - varsinkin naisväki - tekee paljon talkootyötä tarjoilun
järjestämisessä ja kun he vielä lahjoittavatkin ruokatarvikkeita yhteiseen käyttöön saadaan
kerättyä seuralle varoja.
9.3. Myyntituotteet
Varoja seuralle kertyy myös myyntituotteista, joita toivottaisiin ostettavan enemmän.
9.4. Lahjoitustili
Uusien sääntöjen 4 §:n mukaan Vuoksela-Seuralla on oikeus ottaa vastaa lahjoituksia ja
testamentteja. Seura on avannut muistotilin tätä tarkoitusta varten Etelä-Hämeen Osuuspankkiin
tilinumeron ollessa FI07 5680 4420 0389 19.

