
Vuoksela-Seura ry:n vuoden 2019 vuosikertomus 

 

1. Yleistä 

Vuoksela-Seura ry on perustettu 6.1. 1950 Hattulassa. Vuoksela-Seura on toiminut sääntöjen 

tarkoituksen mukaisesti Vuokselan kunnan alueella asuneiden ja heidän jälkeläistensä 

keskinäisenä yhdyssiteenä. Seura on koonnut ja tallentanut Vuokselan alueeseen, väestöön ja 

historiaan liittyviä tietoja ja kulttuuriarvoja sekä valvonut ja herätellyt muutenkin kotiseudun 

muistojen ja perinteiden vaalimiseen. Seura on toteuttanut tarkoitustaan sääntöjen mukaisesti 

monin tavoin. 

2. Hallinto 

2.1.  Hallituksen jäsenet 

Hallituksen 12 jäsentä ovat jakaneet keskenään vastuuta siten, että kullakin on ollut tietty oma 

tehtävänsä. Puheenjohtajana ja sihteerinä on toiminut Seppo Komonen, varapuheenjohtajana ja 

Suvannon Seudun Sukututkijoiden yhdyshenkilönä  on ollut Jyrki Warvas, jäsenrekisterinhoitajana 

toimi Anneli Venäläinen ja  rahastonhoitajana oli Juha Vaari. Materiaali- ja tarjoiluvastaavana Ebba 

Penttilä apunaan  tarjoilussa Tuire Humalainen ja Jukka Karonen. Kirjanpidosta ja Vuokselan 

matkasta huolehti Tapio Sihvo, Suvannon Seutu-lehden yhdyshenkilönä oli Pekka Turkki ja Pekka 

Vanhanen on toiminut juridisena neuvonantajana ja juhlien säestäjänä. Ari Lius on ollut 

tuotemyyjänä ja kesäjuhlien lipunkantajana.  Katja Humalainen oli 22.3.2019 saakka hallituksen 

jäsen. Hänen pyydettyä eroa valitsi kevätkokous 23.3.2019 alkaen hänen tilalleen Riitta Haakanan, 

joka tiedottajana päivittää seuramme kotisivuja ja hoitaa fb-ryhmää Juuret Vuokselassa. 

Kunniapuheenjohtaja Taisto Virkki on osallistunut hallituksen kokouksiin.  Hallitus kokoontui 

kertomusvuoden aikana kuusi kertaa ja pöytäkirjan kohtia kertyi peräti 143. 

Toiminnantarkastajana on toiminut  Martti Majuri ja hänen varahenkilönään Ritva Similä. 

 

2.2. Historiatyöryhmä 

 

Historiatyöryhmä on valittu Vuoksela-Seuran 70-vuotisen toiminnan saattamiseksi kirjan muotoon. 

Työryhmään kuuluu Seppo Komonen puheenjohtajana ja sihteerinä sekä jäseninä Ebba Pentilä, 

Tapio Sihvo, Pekka Vanhanen ja Taisto Virkki.  Vuoden lopulla työryhmään valittiin myös Tuula 

Nieminen.  

 

2.3. Juhlatoimikunta 

 

Hattulassa  26.7.2020  pidettävää Vuoksela-Seuran 70-vuotisjuhlaa varten valitun  

juhlatoimikunnan muodostavat hallituksen kaikki jäsenet. 

 



3.  Jäsenistö 

 

3.1. Jäsenten määrä 

 

Uusia jäseniä vuoden 2019 aikana saimme 22 henkilöä. Heistä  varsinaisia jäseniä eli myös Karjalan 

Liiton jäseniksi liittyneitä oli 15 henkilöä.  Eronneita oli neljä ja samoin neljä erotettiin 

jäsenmaksun maksamattomuuden vuoksi. Kolme henkilöä kuoli.  Jäseniä Vuoksela-seurassa oli 

vuoden lopussa yhteensä 156 henkilöä,  joista 91 henkilöä  kuului myös Karjalan Liittoon eli olivat 

varsinaisia jäseniä. Yhteisöjäseniä seuralla ei ole. 

 

3.2. Jäsenmaksu 

 

Vuoksela-Seuran jäsenmaksu oli 10 euroa ja Karjalan Liiton jäsenmaksu 20 euroa.  Varsinaiset 

jäsenet maksoivat siis 30 €.  Hallitus on kiinnittänyt huomion jäsenmaksun maksamatta jättäneisiin 

ja lähettänyt heille huomautuksen.  Jos jäsenmaksu huomautuksista huolimatta laiminlyödään 

hallitus tulee  ryhtymään sääntöjen vaatimiin toimenpiteisiin ja on niin jo vuoden 2019 puolella 

tehnytkin, koska muita jäseniä kohtaan ei ole oikeudenmukaista, että seuramme  on joutunut 

maksamaan liiton jäsenmaksun jäsenmaksunsa maksamatta jättäneiden puolesta. 

 

3.3. Huomionosoitukset 

 

Vuoksela-Seuran ja Tammelan Karjalaseuran yhteisesti hakemana Karjalan Liitto myönsi liiton 

kultaisen ansiomerkin  Ebba Penttilälle,  jolle ansiomerkki  luovutettiin 27.4.2019 Karjalatalossa.  

Seppo Komoselle myönnettiin liiton pronssinen ansiomerkki 27.7.2019.  Onnittelukortit 

syntymäpäivän johdosta on toimitettu seuramme  jäsenille heidän täyttäessään  joko 70, 75, 80, 

85 tai 90 vuotta ja 90 vuoden jälkeen jokaisena  vuonna.  Suruadressi on lähetetty kuolleiden 

omaisille. 

 

3.4. Kunniapuheenjohtaja  ja  kunniajäsenet 

 

Vuoksela-Seuran kunniapuheenjohtaja on kotiseutuneuvos Taisto Virkki.  Kevätkokous kutsui 

23.3.2019 Anu Pirttilahden ja Aimo Kymäläisen uusiksi kunniajäseniksi.  Aikaisemmin on 

kunniajäseneksi kutsuttu  Veikko Pohjalainen ja Martta Repo.     

 

 

4. Vuosikokoukset ja juhlatilaisuudet 

 

4.1.  Vuosikokoukset 

 

Seuran ensimmäinen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin lauantaina  23.3.2019  klo 13 alkaen 

Iittalassa Kalvolan kylätalossa osoitteessa Hollaajantie 3. Puheenjohtajana toimi Martti Parjanen ja 



sihteerinä Seppo Komonen. Kokoukseen osallistui 43 henkilöä.  Esityslistan asioista tärkeimmät 

olivat edellisen vuoden  vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen,  vastuuvapauden 

myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja 

uuden valitseminen hänen tilalleen sekä kahden henkilön kutsuminen kunniajäseneksi. 

 

Seuran ensimmäinen sääntömääräinen syyskokous pidettiin lauantaina 30.11.2019 klo 12 alkaen 

Tammelassa Tammelan kunnantalossa Hakkapeliitantie 2.  Puheenjohtaja toimi Tammelan 

emeritus kunnanjohtaja Juhani Penttilä ja sihteerinä oli  Seppo Komonen.  Esityslistalla olivat 

normaalit sääntömääräiset syyskokoukselle kuuluvat asiat kuten jäsenmaksun suuruudesta 

päättäminen, toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen ja hallituksen jäsenten valinta 

erovuoroisten tilalle.  Syyskokoukseen osallistui 22 henkilöä.  

 

 

4.2.   Muistojen tapahtuma Iittalassa 27.7.2019 

 

Vuoksela-Seurassa on aikoinaan päätetty, että Vuoksela-juhlaa vietetään vain joka toinen vuosi ja 

välivuotena järjestetään Muistojen tapahtuman nimellä oleva juhla. Iittalan kylätalossa 27.7.2019 

pidetty juhla aloitettiin kahvitarjoilulla.  Ohjelman alussa  Taisto Virkki näytti kuvia Vuokselasta ja  

Pekka Vanhasen esityksen aiheena oli  ”Evakkotarinoita ja muita muisteluita Kannakselta”. Tapio 

Sihvon näytti vielä kuvia toukokuun kotiseutumatkalta, jota muisteltiin. Näiden esitysten lomassa 

oli yhteislauluja Pekka Vanhasen säestäessä harmonikalla. Tilaisuuden juonsi ja loppuhartauden 

piti  Seppo Komonen. Mukana oli 45 henkilöä. 

 

  

4.3.  Karjalan Liiton karjalaiset kesäjuhlat Hämeenlinnassa 14-16.6.2019 

 

Kuten vuosi sitten Kouvolassa,  oli Vuoksela-Seuralla lauantaina ja sunnuntaina 15-16.6.2019 

Hämeenlinnan juhlilla myyntipöytä, josta vastasi Ari Lius avustajineen.  Sunnuntaina olleessa  

juhlakulkueessa kilpeä kantoi Seppo Venäläinen, seuran lippua kantoi  Ari Lius ja airueina olivat 

Anneli Venäläinen ja Johanna Merruntaus-Lius. 

 

 

4.4.   Perinteinen Arepyhätilaisuus 

 

Vietimme lauantaina 28.12.2019 perinteistä Arepyhätapahtumaa Iittalassa Kalvolan kylätalossa 49 

hengen voimin. Ebba Penttilä oli taas huolehtinut siitä, että tarjoilupöydällä oli runsaasti tarjolla 

erilaisia herkkuja, joita aluksi nautimme.  Lauloimme useita joululauluja hallituksemme jäsenen 

Pekka Vanhasen säestäessä harmonikalla.  Katselimme videotykillä kunniapuheenjohtajamme 

Taisto Virkin ottamia kuvia lokakuun neuvottelumatkalta Romaskiin. Järjestimme arpajaiset, joihin 

oli tuotu runsaasti voittoja. Seuran erilaisia tuotteita oli myös myynnissä. Tilaisuus päätettiin 

puheenjohtajan pitämään loppuhartauteen. 



4.5.  Vuosikokousten oheistapahtumina olleet tilaisuudet 

 

4.5.1.  Kevätkokouksen jälkeen järjestettiin 23.3.2019 klo 13 tilaisuus, jossa  Ahti Kurri piti 

mielenkiintoisen luennon  DNA-sukututkimuksesta."Keitä me karjalaiset olemme?  Mistä sinä olet 

tullut?" Hän kertoi, mitä DNA-sukututkimus on ja miten voi tutkia omia juuria. Hän esitteli myös 

mitä luovutetusta Karjalasta polveutuville tarkoitettu Karjala DNA -projekti kertoo karjalaisten 

juurista. Vuokselan kahdesta kantapitäjästä, Sakkolasta ja Valkjärveltä peräisin olevista suvuista on 

tähän mennessä tehty n. 50 isä- tai äitilinjaa tutkivaa DNA-testiä.  Kaikkiaan Karjala DNA-

projektissa on mukana jo 1500 DNA-testin tehnyttä karjalaisjuurista. 

 

4.5.2.  Talvisodan alkamisen  80-vuotismuistotilaisuus  järjestettiin  syyskokouksen jälkeen 

30.11.2019 klo 14 alkaen Tammelan  kunnantalossa yhteistyössä Tammelan Karjalaseuran, 

Tammelan kunnan ja seurakunnan kanssa. Tervetulosanat esitti Tammelan vapaa-aikasihteeri Päivi 

Paija,  juhlapuheen piti rovasti Seppo Komonen,  sotakamreeri Veijo Rintakoski esitti 

”Kiirastulesta” katkelmia,  Veteraanikuoro johtajanaan Hannu Mäkelä lauloi kahteen otteeseen,  

seurakunnan tervehdyksen toi kirkkoherra Juha Koivulahti ja päätössanat esitti Tammelan 

Karjalaseuran puheenjohtaja Paavo Vesterinen. Mukana oli 90 henkilöä. 

 

5.  Matkat 

 

5.1. Vuokselan kotiseutumatka 16.-19.5. 2019 

 

Vuokselan kotiseutumatka tehtiin 16.-19.5. 2019 matkanjohtajan ollessa Tapio Sihvo. Matkalle 

osallistui  30 henkilöä.  Majoitus oli Kiviniemen mökkikylässä.  Matkaohjelmaan kuului perjantaina 

kotikylissä käynti. Lauantaina tehtiin retki Rautuun.  Vuoksela-matkasta näytettiin kuvia  Kalvolan 

kylätalossa 27.7.2019 pidetyn Muistojen tapahtuman yhteydessä. 

 

5.2.  Neuvottelumatkat Romaskiin 

 

Taisto Virkki ja Tapio Sihvo tekivät kaksi neuvottelumatkaa Vuokselaan 25-27.6. ja 15-16.10.2019 

tavaten Romaskin kunnan johtoa. 

 

 

6. Esittely- ja myyntitapahtumat 

 

6.1.  Vuokselan pitäjäesittely oli 13.3.2019 Karjalatalossa, jossa Seppo Komonen näytti Taisto 

Virkin laatiman 35 minuutin pituisen ja 125 diakuvaa käsittävän Powerpoint-esityksen. Kuulijoita 

oli yli 100 henkilöä. 

 

6.2.  Vuoksela-Seura on aktiivisesti järjestänyt myyntitapahtumia paitsi omien tilaisuuksiensa 

yhteyteen myös pitäjäesittelyyn 13.3.2019  Karjalatalolle, Hattula-päiville 8.6. 2019, Karjala-Liiton 



Hämeenlinnan kesäjuhlille ja  talvisodan muistotilaisuuteen Tammelassa  30.11.2019.  

Tilinpäätöksessa ilmenevä yhteenlaskettu myyntituloksen summa on peräti 2822 €. 

 

6.3.  Loppuunmyytyjen tuotteiden tilalle on tehty seuraavat hankinnat. Kirjasta  Sotiemme 

Vuoksela, Elämää kodeissa ja isänmaata puolustaen 1918, 1939-1945 hankittiin 300 kpl lisäpainos. 

Vuokselan asujaimistoa hankittiin 30 kpl lisää.  Suosittuja Mie (sydän) Vuoksela rintanappeja 

hankittiin lisää.  Täydennettiin onnittelukorttien ja adressien valikoimaa. 

 

6.4.  Esittelytilanteita varten on seuramme sai kesäkuussa hankituksi roll upin, jossa kuvataan 

Vuokselaa kuvin ja sanoin. 

 

 

7. Hallituksen edustajien osallistuminen seuraaviin Karjalan Liiton ja muiden järjestämiin 

tilaisuuksiin. 

 

7.1. Karjalan Liiton kutsuseminaariin ”Myö yhes ollaan Karjalan lliitto ” 26.1.2019 Karjalatalossa 

osallistuivat Seppo Komonen ja Pekka Vanhanen. 

 

7.2. Karjalan Liiton järjestämään toimihenkilökoulutukseen 16.2.2019  Karjalatalossa osallistuivat 

Anneli Venäläinen, Juha Vaari ja Seppo Komonen. 

 

7.3. Karjalan Liiton ekumeenisille hengellisille päiville  9-10.3.2019 Tampereella ja talvisodan 

päättymisen valtakunnalliseen muistotilaisuuteen 10.3.2019 Pirkkalassa osallistuivat Taisto Virkki 

ja Seppo Komonen. 

7.4. Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton (KPYL) vuosikokoukseen 16.3.2019 Karjalatalossa osallistui  

Seppo Komonen. 

7.5. Luovutetun Karjalan hautausmaat-seminaariin  16.3.2019 Karjalatalossa osallistuivat Seppo 

Komonen ja Kalevi Liski. 

7.6. Suvannon Seutu-lehden kokoukseen 30.8.2019 Lempäälässä osallistui Pekka Turkki. 

7.6. Kurkijoki-Säätiön ja Loimaan työväenopiston  Loimaalla 16.11.2019 järjestämään  seminaarin 

otsikolla ”Suuri Karjala-seminaari, Evakot” osallistui Riitta Haakana. 

 

8.  Yhteistyö Suvannon Seudun eri yhteisöjen kanssa 

8.1.  Suvannon Seudun pitäjäyhteisön kokous pidettiin Mikkelissä 19.10.2019 rautulaisten 

järjestämänä.  Kokoukseen osallistuivat  Seppo Komonen ja Pekka Turkki. 

 

8.2.  Suvannon seudun sukututkimusseuran kokoukset olivat Karjalatalossa  26.1., 6.4., 21.9. ja 



 16.11.2019.   Kuulutko sukuuni-tapahtuma  pidettiin  Vantaan Hiekkaharjussa  5-6.10.2019.       

Jyrki Warvas edusti sukututkimusseurassa Vuoksela-Seuraa. 

 

8.3. Suvannon Seutu - lehden yhteyshenkilö vaihtui.  Uutena yhdyshenkilönä aloitti vuoden 2019 

keväällä Pekka Turkki.  Suvannon Seutu  on Sakkolan, Metsäpirtin ja Vuokselan  pitäjälehti, joka 

ilmestyy  kahdeksan kertaa vuodessa vuosikertahinnan  ollessa 35 €.  Lehteä toimitetaan talkoilla, 

joten lehteen kirjoittavia henkilöitä toivotaan lisää. 

 

 

9.  Tiedottaminen 

 

9.1. Jäsenkirjeet 

 

Jäsenille lähetettiin  kaksi jäsenkirjettä,  joiden avulla jäsenistö pyritään pitämään ajan tasalla.  

25.1.2019 päivätty oli 4-sivuinen ja 27.8.2019 päivätty 2-sivuinen kirje. Puheenjohtaja ne laati ja 

jäsenrekisterinhoitaja lähetti joko sähköpostitse tai kirjeenä.  Jäsenkirjeet ovat olleet nähtävänä 

myös seuran kotisivuilla. 

 

9.2. Seuran kotisivut 

 

Seuran kotisivuja on ansiokkaasti päivittänyt Riitta Haakana. Vuoksela-Seuran kotisivujen nykyinen 

osoite on: karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/vuoksela-seura-ry.html  

                                                

9.3. 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 ylläpitää sivuja. Tähän suljettuun ryhmään kuuluu tällä hetkellä 329 jäsentä. Riitta 

Haakana huolehtii myös näistä sivuista. 

 

 

10.  Muita asioita  

 

10.1. Valkjärven pitäjäseura ry vietti 30.6.2019 Keuruulla  60-vuotisjuhlaa, johon Seppo Komonen 

vei Vuoksela-Seuran tervehdyksen ja onnittelut. 

 

10.2. Vuoksela-Seura sai keväällä Vuokselan kirkkoa esittävän taulun lahjoituksena. Koska seuralla 

ei ollut osoittaa taululle paikkaa, hallitus päätti lahjoittajan suostumuksella luovuttaa taulun 

18.10.2019  Hattulan seurakunnalle, koska Hattula on seuramme kotipaikka. 



10.3.  Vuoksela-Seuralla on oma Vuoksela-arkisto Kansallisarkiston Hämeenlinnan toimipaikassa. 

Tämän arkiston nimi oli 31.12.2016 asti Hämeenlinnan maakunta-arkisto.  Vuoksela-Seura on 

jättänyt jo vuosia sitten ja vielä kolmisen vuotta takaperin seuramme asiakirjoja säilytettäväksi 

Hämeenlinnan Maakunta-arkistoon talletussopimuksella.  Koska EU:n yleinen tietosuoja-asetus on 

aiheuttanut muutoksia,  on seuramme hallitus 23.2.2019 tekemällään päätöksellä muuttanut 

talletussopimuksen luovutussopimukseksi, jolloin aineiston omistusoikeus siirtyi 

Kansallisarkistolle, joka tämän jälkeen rekisterinpitäjänä vastaa tietosuoja-asetuksen 

rekisterinpitäjälle asettamista vastuista ja velvotteista. Todettakoon, että seurallamme on 

edelleen mahdollista luovuttaa lisäyksiä aineistoomme kun siitä erikseen sovitaan Kansallisarkiston 

kanssa. Tämä päätös ei ole estänyt  Vuoksela-Seuraa saamasta aineistoa kaukolainaksi 

määräajaksi. 

 

11. Taloudenhoito 

 

Seuran tulolähteenä jäsenmaksujen lisäksi on ollut tuotemyynti, joka tuotti 2822 €,  arpojen 

myynnillä on saatu kokoon 606 €  ja lisäksi kahvi- ja ruokamaksuista on kertynyt 765 €.  Vuoksela-

Seuran kirjanpidosta on huolehtinut hallituksen jäsen Tapio Sihvo.  Rahastonhoitajana on toiminut 

vuonna 2019 Juha Vaari.   Seuran tilinumero on FI69 5680 0050 0394 90.  Tilin käyttöoikeus on 

ollut rahastonhoitajalla ja Tapio Sihvolla. Seuralla on myös pankissa tallelokero, jonka käyttöoikeus 

on edellä mainituilla henkilöillä ja Taisto Virkillä.  Pankissa on myös toinen tili FI07 5680 4420 0389 

19,  joka on niin kutsuttu muistomerkkitili, johon kertyvät lahjoitukset ja testamentit osoitetaan 

käytettäväksi Vuokselan Lammasniemessä olevien hautausmaiden kunnostukseen. Seuran 

puheenjohtaja-sihteeri Seppo Komonen  täytti kesäkuussa 75 vuotta ja halusi osoittaa mahdolliset 

onnittelut tälle muistomerkkitilille, johon niitä kertyi 1435 euron edestä. 

 

 

12. Toiminnan arviointia 

 

Edellä olevasta voidaan todeta, että seuran toiminta on ollut vuonna 2019 tavallista 

monipuolisempaa. Toiminnalle asetetut tavoitteet on saatu toteutetuksi kiitettävästi.          


