
Vuoksela-Seura ry:n vuoden 2022 toimintasuunnitelma  

1. Seuran tarkoitus 

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 erilaisia 

tilaisuuksia ja juhlia sekä pidetään yhteyttä yhteistyötahoihin.   

2. Jäsenistö 

Seuran jäsenenelle hänen täyttäessä 70, 75, 80, 85, 90 vuotta ja 90 vuoden jälkeen jokaisena vuonna  

toimitetaan merkkipäiväonnittelu.  Seuran toiminnassa merkittävän työpanoksen tehneen jäsenen 

hautajaisiin osallistutaan kukkavihkolla.  Seuran työssä ansioituneille anotaan Karjalan Liiton 

ansiomerkkejä.  

Seuran jäsenmäärä pyritään säilyttämään ja toivottavasti jopa kasvattamaan saamalla sotien jälkeen 

syntyneitä toisen ja kolmannen sukupolven vuokselajuurisia jäseniksi.  Seuran jäsenten toivotaan 

olevan aktiivisia toimijoita ja talkoolaisia, jotka omatoimisesti ilmoittautuisivat vastuunkantajiksi 

eri tehtäviin.  

 

3.  Vuosikokoukset 

Sääntöjen mukaisesti pidetään vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous, jossa 

tarkastellaan edellisen vuoden toimintaa, järjestetään maalis-huhtikuussa. Syyskokouksessa, joka 

pidetään loka-marraskuussa, suunnitellaan seuraavan vuoden toimintaa ja tehdään tarvittavat 

henkilövalinnat. Näiden kokousten yhteyteen pyritään järjestämään jäsenistölle tarkoitettu 

koulutuksellinen seminaari tai muu jäsentilaisuus. 

 

4.  Juhlatilaisuudet ja muut kokoontumiset 

4.1. Vuoksela-juhla 24.7.2022 Hattulassa 

Vuoksela-seuran 70- ja 71-vuotisjuhlat on jouduttu koronan vuoksi perumaan.  

Juhla aloitetaan klo 10 Pyhän Ristin kirkossa Karjalaisella messulla yhteistyössä Hattulan 

seurakunnan kanssa.  

Juhlapäivä jatkuu tarjoilun jälkeen Juteini-salissa päiväjuhlalla, jonka ohjelma vahvistuu 

myöhemmin.  

4.2. Karjalan Liiton Karjalaiset kesäjuhlat  Raumalla 17.-19.6.2022 

Pyritään osallistumaan kesäjuhlille omalla esittely- ja myyntipöydällä. Juhlakulkueeseen ja itse 

juhlaan toivotaan runsasta osanottoa.   

 

4.3. Perinteinen Arepyhätilaisuus 

Keskiviikkona 28.12.2022 klo 14 järjestetään Arepyhätilaisuus Iittalan kylätalossa. 

 



4.4. Muut kokoontumiset 

Hyödynnetään Karjalan Liiton ja piirin tarjoamat tilaisuudet ja osallistutaan mahdollisuuksien 

mukaan myös muiden karjalaisten seurojen järjestämiin tilaisuuksiin. 

5.  Matkat 

5.1.  Matka Vuokselaan 

Perinteinen kotiseutumatka Vuokselaan  pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan, mutta se 

on vielä ensi kesänäkin epävarmaa. 

5.2. Muut matkat 

Järjestetään tarpeen mukaan joko yksin tai yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa muita matkoja 

kotimaassa. 

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 nykyään vain kerran vuodessa käsittelemään yhteisiksi katsottuja asioita ja saamaan 

vinkkejä oman toimintansa kehittämiseen.  Ollaan edelleen mukana tässä yhteistyössä.  

6.2.  Yhteistyö Valkjärven Pitäjäseura ry:n kanssa 

Vuoksela-Seuran hallitus on tehnyt vuonna 2020 aloitteen Suvannon Seudun pitäjäyhteisöön 

kuulumattomalle Valkjärven Pitäjäseuralle pitäjäseurojen välisen yhteistyön aloittamisesta. 

Vallitseva koronatilanne on kuitenkin hidastanut aloitteen etenemistä.  Valkjärveläiset ovat 

suhtautuneet aloitteeseen myönteisesti ja yhteistyötä käynnistellään tilanteen normalisoituessa. 

6.3.  Suvannon Seudun sukututkimusseuran toiminta 

Olemme yhteistoiminnassa 4-5 kertaa vuodessa Karjalatalossa kokoontuvan Suvannon Seudun 

sukututkimusseuran kanssa.  Jyrki Warvas edustaa Vuoksela-Seuraa. 

6.4. Sukututkimus 

Riitta Haakana tarjoaa opastusta sukututkimuksen teossa Vuoksela Seuran jäsenille. 

6.5.  Yhteydenpito Romaskin kunnan kanssa 

Pyritään yhteydenpitoon Romaskin kunnan edustajien ja asukkaiden 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 ja jonka jatkoajasta käydään neuvotteluja. 

6.6. 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 

Tammikuun ja elokuun lopussa lähetetään jäsenkirje, jossa on myös viralliset kokouskutsut seuran 

vuosikokouksiin eli kevätkokoukseen ja syyskokoukseen ja samalla tiedotetaan muista 

tapahtumista. Kirje lähetetään sähköisesti niille, joilla on sähköposti ja muille tavallisena kirjeenä.   

7.2. Seuran kotisivut 

Hallituksen jäsen ja somevastaava Riitta Haakana vastaa laatimiensa seuran kotisivujen 

ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Vuoksela-Seuran kotisivujen nykyinen osoite on: karjalan-

liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/vuoksela-seura-ry.html     

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.                 

Vuoksela- Seura ry:n FB sivu on osoitteessa https://www.facebook.com/Vuokselaseura. 

Nettikahvila vuokselajuurisille on avoinna erikseen ilmoitettavina aikoina. Kahvilanpitäjänä toimii 

Riitta Haakana. 

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 parikymmentä vuotta tuottamassa lehteen Vuoksela-

aineistoa. Lehden Vuokselan yhdyshenkilö on Tuula Nieminen, jolle voi lähettää lehteen tulevan 

aineiston osoitteella: tuula.sisko.nieminen@gmail.com 

8. Julkaisutoiminta 

Vuoksela-Seuran historiikin kokoaminen ja kirjoittaminen jatkuu. Historiikki pyritään saamaan 

valmiiksi kesään 2022 mennessä. Elämää Vuokselassa I-III -kirjoista on tavoitteena julkaista uusi 

yhdistetty painos. Julkaistujen teosten ja kuva-aineiston myyntiä ja seuran tavoitteisiin liittyvien 

kuva- ja tekstiaineistojen keräämistä ja julkaisemista jatketaan. Arkistoitua kuva-aineistoa digitoi 

Riitta Haakana. Kuva-aineiston digitoimisessa ja luetteloimisessa selvitetään yhteistyö- ja 

resurssointimahdollisuuksia Karjalan Liiton yhteisessä kulttuuriperintöhankkeessa. 

9.  Infolaattojen pystyttäminen pihtakuusille 

Taisto Virkki toi vuoden 2017 kotiseutumatkan yhteydessä Vuokselan Päiväkiven koulun 

pihamaalta ”Vuoksela 100 vuotta 1.1.2017” -teeman merkeissä pihtakuusen taimia, jotka istutettiin 

matkan jälkeen vuokselalaisten sijoituspitäjiin Hattulaan, Kalvolaan, Renkoon, Tyrväntöön 

(Lepaalle) ja Tammelaan. Kuntien tehtäväksi on jäänyt puuntaimien hoitaminen. Lisäksi yksi taimi 

on istutettu Lempäälän Evakkopuistoon. Kuusille on teetetty infolaatat. Järjestetään eri kunnissa 

infolaatan pystytystapahtumat, joista pyritään tiedottamaan paikallisesti. 



10. Varainhankinta 

10.1. Jäsenmaksut 

Seuran talouden varsinainen tulolähde on jäsenmaksu, minkä suuruus on pyritty pitämään jo hyvin 

pitkään alhaisena. 

 10.2. Juhlien ja arpajaisten tuotto 

Arpajaisten tuotolla ja sillä, että seurassa varsinkin naisväki tekee paljon talkootyötä tarjoilun 

järjestämisessä, saadaan kerättyä seuralle varoja.   

10.3.  Myyntituotteet 

Varoja seuralle kertyy myös laajasta myyntituotteiden määrästä. Myyntiä pyritään tehostamaan. 

 

 


