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Vuoksela-Seura ry:n vuoden 2020 vuosikertomus 

 

1. Yleistä 

Vuoksela-Seura ry on perustettu 6.1. 1950 Hattulassa.                                                                         

Vuoksela-Seuralla oli tarkoitus 70-vuotisen toimintansa kunniaksi kokoontua vuonna 2020 

runsaasti ja toimia sääntöjen tarkoituksen mukaisesti Vuokselan kunnan alueella asuneiden ja 

heidän jälkeläistensä keskinäisenä yhdyssiteenä, mutta maaliskuussa iskenyt Covid 19-virus esti 

tavanomaisen toiminnan.  

 

2. Hallinto 

2.1.  Hallituksen jäsenet 

Seuran hallituksessa on 12 jäsentä ja he ovat jakaneet keskenään vastuuta siten, että kullakin on 

ollut oma tehtävä. Puheenjohtajana ja sihteerinä on toiminut Seppo Komonen ja Pekka Turkki 

varapuheenjohtajana. Jäsenrekisterinhoitajan ja toisen tiedottajan tehtäviä on hoitanut Anneli 

Venäläinen.   Hannele Niemi on ollut vuoden alusta uusi rahastonhoitajamme.  Riitta Haakana on 

ollut edelleen toinen tiedottajamme ja Vuoksela-Seuran kotisivujen sekä suljetun fb-ryhmän ”Juuret 

Vuokselassa” hoitaja kuten kaikille avoimen Vuoksela-Seura ry fb-sivun luoja ja ylläpitäjä. 

Materiaali- ja tarjoiluvastaavana on ollut Ebba Penttilä apunaan tarjoilussa Tuire Humalainen.  

Kirjanpidosta on huolehtinut Tapio Sihvo. Suvannon Seutu-lehden uutena yhdyshenkilönä on ollut 

vuoden alusta Tuula Nieminen. Pekka Vanhanen on toiminut juridisena neuvonantajana ja juhlien 

säestäjänä. Ari Lius on ollut tuotemyyjä ja kesäjuhlien lipunkantaja, vaikka tämä toiminta olikin 

viime vuonna vähäistä koronasta johtuen. Suvannon Seudun Sukututkijoiden yhdyshenkilönä  on 

ollut Jyrki Warvas. Kunniapuheenjohtaja Taisto Virkki on toiminut taustalla neuvonantajana ja 

osallistunut hallituksen kokouksiin mahdollisuuksiensa mukaan.  Hallitus piti kertomusvuonna 10 

kokousta, joista vain kolme oli tavallista fyysistä kokoontumista, viisi kokousta pidettiin 

sähköpostitse ja kaksi etänä Teams-kokouksena.  Pöytäkirjan kohtia kertyi peräti 122.  

Toiminnantarkastajana on toiminut  edelleen Martti Majuri ja hänen varahenkilönään Ritva Similä. 

 

2.2. Historiatyöryhmä 

 

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

Työryhmään kuuluivat Seppo Komonen puheenjohtajana ja muistion laatijana sekä jäseninä Ebba 

Penttilä, Tapio Sihvo, Pekka Vanhanen ja Taisto Virkki.  Työryhmää täydennettiin  vuoden 2019 

lopulla kutsumalla siihen mukaan Tuula Nieminen.  Historiatyöryhmä kokoontui kaksi kertaa ja 

muistioon kertyi 20 kohtaa. Työryhmän toiminta jatkuu edelleen. 



3.  Jäsenistö 

3.1. Jäsenten määrä 

 

Vuoden 2020 aikana saimme uusia jäseniä 13 henkilöä, joista varsinaisia jäseniä eli myös Karjalan 

Liiton jäseniksi liittyneitä oli kahdeksan (8) henkilöä. Saimme Vuoksela-Seuran kannattajajäsenistä 

liittymään seitsemän (7) Karjalan Liiton jäseneksi.  Varsinaisia jäseniä erosi kolme (3). Seuramme 

kannattajajäsenyydestä erosi myös kolme (3).  Karjalan Liiton jäsenyydestä erosi kaksi (2), mutta 

he jäivät vielä seuramme kannattajajäseneksi.  Kolme (3) seuramme jäsentä  kuoli.                  

Jäseniä Vuoksela-Seurassa vuoden lopussa oli 159 henkilöä,  joista 106 henkilöä kuului myös 

Karjalan Liittoon eli olivat varsinaisia jäseniä. Kannattajajäseniä, siis vain Vuoksela-Seuraan 

kuuluvia,  oli 53 henkilöä. 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.   

 

3.3.  Huomionosoitukset 

 

Vuoksela-Seura anoi hallituksen jäsenille Tuire Humalaiselle, Raija Paavilaiselle ja Jyrki 

Warvakselle Karjalan Liiton hopeisen ansiomerkin ja Tuula Niemiselle pronssisen ansiomerkin, 

jotka heille myös myönnettiin. Alunpitäen merkit piti luovuttaa heille Vuoksela-Seuran 70-

vuotisjuhlan yhteydessä. Luovutus  tapahtui kuitenkin vasta 7.11.2020 seuran syyskokouksen 

yhteydessä,  johon merkkien luovuttajaksi saimme liiton varapuheenjohtajan Eevaliisa Kurjen 

Hyvinkäältä.  Valitettavasti kaksi merkin saajaa oli sairastunut ja ansiomerkit voitiin 

syyskokouksessa luovuttaa vain Tuirelle ja Tuulalle. Toki  muutkin saivat sen myöhemmin. 

Jäsenrekisterinhoitajamme ja jäsenvastaavamme Anneli Venäläinen  on toimittanut onnittelukortit 

syntymäpäivän johdosta 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.  Kunniajäseniä on neljä 

henkilöä Veikko Pohjalainen, Martta Repo, Anu Pirttilahti ja Aimo Kymäläinen.    

 

4. Vuosikokoukset ja niiden oheistapahtumat 

 

4.1.  Vuosikokoukset 

 

Seuran sääntömääräinen kevätkokous oli tarkoitus pitää alunpitäen sääntöjen määräämänä aikana 

maalis-huhtikuussa ja päiväksi oli sovittu 21.3.2020, mutta korona-pandemian takia kokous 

jouduttiin perumaan ja siirrettiin pidettäväksi 6.6.2020.  Loppujen lopuksi kevätkokous pidettiin 

vasta 15.8.2020 Iittalassa Kalvolan kylätalossa 1.5.2020 voimaan tulleen poikkeuslain perusteella.                              



Kevätkokouksen puheenjohtajana toimi seuran kunniajäsen Aimo Kymäläinen  ja sihteerinä 

seuramme varapuheenjohtaja Pekka Turkki, joka avasi kevätkokouksen. Kokoukseen osallistui 16 

varsinaista ja neljä (4) kannattajajäsentä.  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 syyskokous pidettiin lauantaina 7.11.2020 Kalvolan kylätalossa Iittalassa  ns. hybridi-

kokouksena. Koronaepidemian vuoksi paikan päälle voitiin ottaa viranomaismääräysten mukaan 

enintään 20 henkilöä ennakkoilmoittautumisten perusteella.  Muilla oli mahdollisuus osallistua 

kokoukseen  etänä tietoliikenneyhteyksien kautta.  Syyskokoukseen osallistui lopulta paikanpäällä 

vain 14 päätösvaltaista jäsentä ja yksi henkilö etänä Forssassa Teams-yhteyden välityksellä.   

Syyskokouksen puheenjohtajana toimi sotakamreeri Veijo Rintakoski ja pöytäkirjan pitäjänä oli 

seuran sihteeri Seppo Komonen, joka seuran puheenjohtajana sääntöjen mukaan myös avasi 

syyskokouksen.  Esityslistalla olivat normaalit sääntömääräiset syyskokoukselle kuuluvat asiat 

kuten jäsenmaksun suuruudesta päättäminen, toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen 

seuraavalle vuodelle, puheenjohtajan vaali, jossa Seppo Komonen valitiin edelleen  seuran 

puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi ja myös kaikki viisi hallituksen erovuorossa 

ollutta jäsentä valittiin uudelleen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. 

 

4.2.  Vuosikokousten oheistapahtumat 

 

Alunpitäen 21.3.2020 pidettäväksi suunnitellun kevätkokouksen jälkeen pidettävään 

oheistapahtumaan olimme kutsuneet esitelmöijäksi Suvannon Seutu-lehden päätoimittajan Tea 

Itkosen, mutta valitettavasti hänen tulonsa piti perua, koska tilaisuutta ei järjestetty.      

Kun saimme syyskokoukseen 7.11.2020 Karjalan liiton varapuheenjohtajan Eevaliisa Kurjen 

jakamaan ansiomerkkejä, pyysimme häneltä esitystä syyskokouksen jälkeen. Hän  kertoi  Karjalan 

Liiton toiminnasta, tulevasta jäsenmaksu-uudistuksesta, liiton tulevaisuuden suunnitelmista ja myös 

monista muista asioista kuten järjestötyöstä yleensä. 

 

5. Juhlatilaisuudet 

 

Vuoksela-Seuran 70-vuotisjuhlapäivä Hattulassa peruuntui kaksi kertaa 

 

Juhlavuoden 2020 toimintasuunnitelmaan kuului viettää seuramme 70-vuotisjuhlaa sunnuntaina 

26.7.2020 Hattulassa. Juhlapäivä piti aloittaa klo 10 Pyhän Ristin kirkossa ensimmäistä kertaa 

Karjalaisen kansan messulla yhteistyössä Hattulan seurakunnan kanssa. Juhlapäivän oli tarkoitus 

jatkua kahvitilaisuuden jälkeen Juteini-salissa päiväjuhlalla, johon juhlapuheen pitäjäksi oli kutsuttu 

kasvatustieteen tohtori Eeva Riutamaa ja musiikista piti huolehtia baritoni Hannu Musakan. 

Juhlatoimikuntana toiminut  hallitus oli laatinut antoisan muun ohjelman ja nähnyt paljon vaivaa 

erilaisssa juhlajärjestelyissä. Pandemiatilanne vain jatkui ja niinpä tämä heinäkuun lopulle 

suunniteltu juhla jouduttiin perumaan jo keväällä.   

Seuran hallitus halusi kuitenkin järjestää  70-vuotisjuhlan myöhemmin syksyllä  ja siirsi sen  

pidettäväksi Mikkelinpäivänä 4.10.2020, koska tuo päivä sopi kaikille ohjelmassa mukana olleille 



esiintyjille. Juhlapaikka ja ohjelma olivat samat paitsi Karjalaisen kansan messu siirrettiin 

toimitettavaksi Hattulan uuteen kirkkoon, koska vanha kirkko on vain kesäkäytössä.  Meidän 

toivomuksemme, että korona tulisi voitetuksi syksyyn mennessä, oli liian optimistinen. Toinenkin 

yrityksemme järjestää 70-vuotisjuhla epäonnistui. 

 

Myös joulun jälkeen pidettäväksi suunniteltu perinteinen Arepyhätilaisuus jäi tietysti koronan takia 

toteutumatta. 

  

6.  Vuokselan kotiseutumatka 9-12.7.2020 

 

Juhlavuoden merkeissä oli tarkoitus tehdä  9.7.-12.7.2020 Vuokselan kotiseutumatka  

matkanjohtajina kunniapuheenjohtaja Taisto Virkki ja puheenjohtaja-sihteeri Seppo Komonen. 

Matkaohjelma oli valmis jo helmikuun alkupuolella ja bussi täyttyi kahdessa viikossa. 

Peruutuspaikkaa jäi odottamaan lähes kymmenkunta henkilöä, koska lähes 60 henkilöä oli 

kiinnostunut matkasta.  Torstai- ja sunnuntaipäivä olisivat olleet perinteiseen tapaan meno-ja 

paluupäiviä ja perjantai kotikylillä käymisen päivä.  Lauantaille matkanjohtajat olivat suunnitelleet 

kirkonmäelle jumalanpalveluksen ja iltapäivällä juhlan Kuninkaanristissä olevalle kulttuuritalolle 

yhdessä romaskilaisten kanssa. Monistamista vailla olevan lauluvihkokin oli valmiina, mutta   

matkanjohtajien ja matkalaisten suureksi pettymykseksi tämäkin matkasuunnitelma jäi toteutumatta 

koronan takia. 

 

7. Hallituksen edustajien osallistuminen  Karjalan Liiton ja muiden tahojen järjestämiin 

tilaisuuksiin. 

 

7.1. Karjalan Liiton järjestöseminaariin  25.1.2020 Karjalatalossa Helsingissä osallistuivat 

varapuheenjohtaja Pekka Turkki ja hallituksen jäsen Pekka Vanhanen. 

 

7.2. Eduskunnan Karjalakerhon ja karjalaisten sidosryhmien tapaamiseen eduskunnassa Helsingissä 

18.2.2020 osallistui puheenjohtaja-sihteeri Seppo Komonen. 

 

7.3. Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton (KPYL) vuosikokoukseen 7.3.2020 Karjalatalossa 

osallistui  puheenjohtaja-sihteeri Seppo Komonen. 

7.4. Karjalan Liiton sääntömääräiseen liittokokoukseen 23.8.2020 Karjalatalossa Helsingissä 

osallistui varapuheenjohtaja Pekka Turkki Vuoksela-Seuran edustajana. Myös hallituksemme jäsen 

Pekka Vanhanen oli kokouksessa Keuruun Karjalaseuran puheenjohtajan ominaisuudessa, koska 

sama henkilö sai edustaa vain yhtä seuraa. 

8.  Yhteistyö eri tahojen kanssa 

8.1.  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.  

Suvannon Seudun Pitäjäyhteisön kokoukseen 1.2.2020  Kauniaisissa  osallistuivat puheenjohtaja-

sihteeri Seppo Komonen ja kunniapuheenjohtaja Taisto Virkki. 

 

8.2.  Yhteydenpito Romaskin kunnan kanssa 

 

Sankarihauta-alueesta on tehty vuonna 1996  25 vuodeksi hallintasopimus, joka päättyy vuonna 

2021 ja jonka jatkoajasta piti käydä 2020 neuvotteluja Romaskin kunnan ja pääjohtaja Tankovin 

kanssa, mutta koronan takia rajat sulkeutuivat ja matkasuunnitelmat eivät voineet toteutua. Tuskin 

vielä edes vuonna 2021 päästään Romaskiin  neuvottelemaan näistä asioista, jotta voisimme pitää 

sankari- ja siviilihautausmaiden muistomerkkejä kunnossa ja saada esteettömän liikkumisen näille 

alueille. 

 

8.3. Valkjärven Pitäjäseura 

 

Olemme käynnistäneet vuonna 2020 yhteistyön Valkjärven Pitäjäseuran kanssa, mutta 

koronarajoitusten takia yhteiset tapaamiset odottavat vielä toteutumistaan. 

 

9.  Tiedottaminen 

 

9.1. Suvannon Seutu - lehden yhteyshenkilö vaihtui.  Uutena yhdyshenkilönä aloitti vuoden 2020 

alussa hallituksen jäsen Tuula Nieminen. 

 

9.2. Jäsentiedotteet 

 

Jäsenille lähetettiin  peräti kahdeksan (8) jäsentiedotetta, joiden avulla jäsenistö pyrittiin pitämään 

ajan tasalla. Tiedotteiden suuri lukumäärä johtui koronatilanteen vuoksi monien tilaisuuksien ja 

vuosikokousten puruuttamisista, joista tiedotettiin pitkin vuotta.  Puheenjohtaja-sihteeri laati 

tiedotteet ja jäsenrekisterinhoitaja ne lähetti joko sähköpostitse tai kirjeenä. Onneksi 159 jäsenemme 

joukossa on 142 henkilöllä eli 89 prosentilla sähköpostiosoite, jolla tieto saadaan helposti, nopeasti 

ja halvalla perille. Olemme saaneet näin  suuren säästön postikuluissa, sillä kahdeksan kirjeen 

postimaksut ovat olleet viime vuonna 14 € jäseneltä, joten 10 euron jäsenmaksu ei ole riittänyt edes 

kirjemaksuihin.  Sähköpostin omaaville olemme voineet välittää myös Karjalan Liiton uutiskirjeet 

vaivattomasti.  Jäsentiedotteet ovat olleet nähtävänä myös seuran kotisivuilla. 

 

9.3. 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  

 

9.4. FB Juuret Vuokselassa ja FB Vuoksela-Seura ry  

 



Juuret Vuokselassa on suljettu FB-ryhmä ja siinä on 365 jäsentä. Ryhmä on luotu 25.3.2014 ja sen 

tarkoitus on olla kohtauspaikka Vuoksela-juurisille ja heidän perheilleen.  Ryhmässä on tarkoitus 

vaalia karjalaista ja varsinkin vuokselalaista kulttuuriperintöä. Ryhmän osoite on 

https://www.facebook.com/groups/1457052137862144  Riitta Haakana sivun luojana huolehtii 

myös sen päivityksistä. 

 

Riitta Haakana on luonut 9.2.2020 myös kaikille avoimen Vuoksela-Seura ry Facebook-sivun, jolla 

on 84 tykkääjää ja 87 aktiivista seuraajaa. Julkaisuilla on ollut 50-220 katselukertaa, keskimäärin 

julkaisut ovat kiinnostaneet 80-90 henkilöä. Sivulla on tiedotettu Vuoksela-Seuran vuoden 2020 

tärkeimmistä tapahtumista ja jaettu Karjalan Liiton ajankohtaisia tiedotteita ja videolinkkejä.   

Sivun osoite on  https://www.facebook.com/Vuokselaseura 

 

10.  Muita asioita 

 

*  Vuoksela-Seura hankki helmikuussa Kalvolan kylätalolle oman säilytyskaapin tavaroille ja myös 

oman paloturvakaapin, jolloin voitiin luopua pankin tallelokerosta ja säästää rahaa lokeron 

vuosimaksuissa. 

*  Vuoksela-Seura hankki loppuvuodesta viidelle pihtakuuselle infolaatat, jotka kiinnitetään ensi 

keväänä Hattulan Parolassa, Tyrvännössä, Kalvolassa, Rengossa ja Tammelassa olevien Taisto 

Virkin Vuokselasta tuomien pihtakuusien lähelle. 

*  Karjalan Liitto käynnisti viime vuonna pitäjäseuroille sähköisen kyselyn, jossa se halusi 

kartoittaa luovutetun alueen sankarihautausmaiden tilanteen.  Vuokselan osalta suuren selvitystyön 

teki kunniapuheenjohtajamme Taisto Virkki. 

*  Vuoksela-Seura julkaisi alkuvuodesta Karjalan Kunnaat -lehdessä 100 euron hintaisen onnittelun 

Karjalan Liitolle   liiton 80-vuotisjuhlavuoden johdosta. 

*  Vuoksela-Seura osallistui 200 eurolla Lahteen suunnitellun Evakkopatsaan kustannuksiin. 

 

11. Taloudenhoito 

 

Seuran suurin tulolähde viime vuonna on ollut jäsenmaksut. Koska tilaisuuksia ei ole voitu järjestää 

entiseen tapaan, on tuote- ja arpojen myynnin osuus tulopuolella romahtanut verrattuna edelliseen 

vuoteen. Kuten edellä jo kerrottiinkin on uutena rahastonhoitaja toiminut vuonna 2020 hallituksen 

jäsen Hannele Niemi. Vuoksela-Seuran  tilinumero on FI69 5680 0050 0394 90.  Pankissa on myös 

toinen tili FI07 5680 4420 0389 19,  joka on niin kutsuttu muistomerkkitili, johon kertyvät 

lahjoitukset ja testamentit osoitetaan käytettäväksi Vuokselan hautausmaiden muistomerkkien 

ylläpitoon ja kunnostukseen. 

 

12. Toiminnan arviointia 

 

Kuten edellä olevasta vuosikertomuksesta voidaan todeta, ei seuran 70-vuotisjuhlavuoden 

toimintasuunnitelma valitettavasti voinut toteutua suunnitellulla tavalla  Covid 19-viruksen 

aiheuttaman pandemian vuoksi.         

https://www.facebook.com/groups/1457052137862144

