
 

 

Vuoksela-Seura ry:n vuoden 2021 vuosikertomus 

 

1. Yleistä 

Vuoksela-Seura ry on perustettu 6.1. 1950 Hattulassa.                                                                         

Vuoksela-Seura toimii Vuokselan kunnan alueella asuneiden ja heidän jälkeläistensä keskinäisenä 

yhdyssiteenä. Toiminta on poikkeusoloissa ollut hyvin rajallista. 

 

2. Hallinto 

2.1. Hallituksen jäsenet 

Seuran hallituksessa on 12 jäsentä. Puheenjohtajana ja sihteerinä toimi kevääseen 2021 asti Seppo 

Komonen. Hänen pyydettyään eroa sihteeriksi valittiin Anneli Venäläinen ja puheenjohtajaksi 

jäljellä olevaksi toimikaudeksi Pekka Vanhanen. Pekka Turkki jatkoi varapuheenjohtajana. Sihteerin 

tehtävän lisäksi Anneli Venäläinen toimii jäsenrekisterinhoitajana, toisena tiedottajana, 

tuotemyyjänä ja materiaalivastaavana. Hannele Niemi toimii rahastonhoitajana. Riitta Haakana on 

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

Vuokselassa” ja kaikille avoimen Vuoksela-Seura ry fb-sivun ylläpitäjä. Hän on hoitanut myös 

Teams-kokouksien tekniset järjestelyt. Materiaali- ja tarjoiluvastaavana on ollut Ebba Penttilä 

tukenaan Tuire Humalainen.  Kirjanpidosta on huolehtinut Tapio Sihvo. Suvannon Seutu-lehden 

yhdyshenkilönä on Tuula Nieminen. Ari Lius on tuotemyyjä. Suvannon Seudun Sukututkijoiden 

yhdyshenkilönä jatkaa Jyrki Warvas. Hänen pyydettyään eroa hallituksesta valittiin hänen jäljellä 

olevaksi toimikaudekseen hallitukseen Juha Vaari. Pekka Vanhasen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 

hallitukseen valittiin Pekka Kärpänen. Ebba Penttilä ei enää asettunut ehdolle ja uudeksi 

hallituksen jäseneksi valittiin Juha Siitonen. Kunniapuheenjohtaja Taisto Virkki on toiminut 

taustalla neuvonantajana ja osallistunut hallituksen kokouksiin mahdollisuuksiensa mukaan.  

Hallitus piti kertomusvuonna kolme kokousta, yhden tavallisen ja kaksi sähköpostikokousta. 

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 kuuluvat puheenjohtajana alkuvuoden Seppo Komonen, joka jatkaa jäsenenä ja 

loppuvuoden Pekka Vanhanen. Muita jäseniä ovat Tuula Nieminen, Ebba Penttilä, Tapio Sihvo ja 

Taisto Virkki.  



 

3.  Jäsenistö 

 

3.1. Jäsenten määrä 

Saimme kampanjoimalla 10 uutta jäsentä, joista kuusi (6) liittyi myös liiton 

jäseneksi. Jäsenmäärämme oli vuoden lopussa 166 jäsentä, joista 113 kuului Karjalan 

Liittoon ja 53 vain Vuoksela-Seuraan. Eri syistä (vanhuus/sairaus) erosi kaksi (2) jäsentä, joista yksi 

(1) kuului myös liittoon ja yksi (1) vain seuraamme. Yksi (1) jäsen kuoli.  

 

3.2. Jäsenmaksu 

 

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

   

3.3. Huomionosoitukset 

 

Jäsenrekisterinhoitaja 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 viisi 

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

 

4. Vuosikokoukset ja niiden oheistapahtumat 

 

4.1. Vuosikokoukset 

 

Seuran kevätkokous pidettiin poikkeusoloissa Teams-kokouksena 17.4.2021. Puheenjohtajana oli 

Seppo Virkki ja sihteerinä Anneli Venäläinen. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, mm 

vuosikertomus ja tilinpäätösasiat. Kokous myönsi eron puheenjohtajalle ja yhdelle hallituksen 

jäsenelle ja valitsi jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden puheenjohtajan. Kunniajäseneksi valittiin 

Kalevi Liski.  

 

Seuran syyskokous pidettiin lauantaina 6.11.2021 Iittalan kylätalossa. Puheenjohtajana toimi 

Pentti Hiltunen ja sihteerinä Anneli Venäläinen. Sääntömääräisinä asioina käsiteltiin jäsenmaksu 

suuruus, toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten 

valinnat.  

 

 

 



4.2. Vuosikokouksen oheistapahtuma 

 

Syyskokouksen jälkeen Suvannon Seutu-lehden päätoimittaja Tea Itkonen esittäytyi ja piti 

esityksen perinteenkeruusta 

 

5. Juhlatilaisuudet ja kotiseutumatkat 

 

Kaikki suunnitellut tilaisuudet jouduttiin poikkeusolojen vuoksi peruuttamaan. Kotiseutumatkojen 

järjestäminen ei liene enää mahdollista, ainakaan lähivuosina. 

 

6. Hallituksen edustajien osallistuminen Karjalan Liiton ja muiden tahojen järjestämiin 

tilaisuuksiin. 

 

Hallituksen jäseniä osallistui ainoastaan Teams-yhteyksillä erilaisiin Karjalan Liiton järjestämiin 

tapahtumiin ja tilaisuuksiin. 

 

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 kerran vuodessa käsittelemään yhteisiksi katsottuja asioita ja saamaan vinkkejä oman 

toimintansa kehittämiseen. Vuoden 2021 tapaaminen jouduttiin peruuttamaan koronatilanteen 

vuoksi. 

 

8.2. Yhteydenpito Romaskin kunnan kanssa 

 

Vuokselan sankarihauta-alueesta on tehty vuonna 1996 25 vuodeksi hallintasopimus, joka päättyi 

vuonna 2021. Sopimuksen jatkamisneuvotteluja emme ole päässeet käymään koronatilanteen 

vuoksi. Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry:n puheenjohtaja Pertti Suominen on käynyt 

asiasta kirjeenvaihtoa Venäjän suuntaan. Pietarin pääkonsulaatti on myös luvannut selvittää 

tilannetta. Romaskin paikallisjohto on ilmoittanut tukevansa sopimuksen jatkamista. Olosuhteiden 

muututtua Ukrainan sodan takia ei jatkosopimuksen teosta ole kuitenkaan mitään varmuutta. 

 

8.3. Valkjärven Pitäjäseura 

 

Olemme käynnistäneet vuonna 2020 yhteistyön Valkjärven Pitäjäseuran kanssa, mutta 

koronarajoitusten takia yhteiset tapaamiset odottavat edelleen toteutumistaan. 

 

 

 



9.  Tiedottaminen 

 

9.1. Suvannon Seutu - lehti. Yhdyshenkilönä toimii hallituksen jäsen Tuula Nieminen. 

 

9.2. Jäsentiedotteet 

 

Jäsentiedotteita lähetettiin vuoden mittaan viisi kappaletta, monissa aiheena suunnitellun 

tilaisuuden peruuttaminen.  Jäsentiedotteet ovat luettavissa myös seuran kotisivuilla. 

 

9.3. Seuran kotisivut 

 

Seuran kotisivuja ylläpitää ja päivittää Riitta Haakana. Vuoksela-Seuran kotisivujen osoite on 

https://www.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 442 jäsentä. Ryhmä on kohtauspaikka 

Vuoksela-juurisille ja heidän perheilleen.  Ryhmässä vaalitaan karjalaista ja varsinkin vuokselalaista 

kulttuuriperintöä. Riitta Haakana on sivun ylläpitäjä. 

 

Riitta Haakana ylläpitää myös kaikille avointa Vuoksela-Seura ry:n  Facebook-sivua, jolla on 136 

tykkääjää ja 146 seuraajaa. Sivulla tiedotetaan Vuoksela-Seuran tapahtumista ja jaetaan Karjalan 

Liiton ajankohtaisia tiedotteita ja videolinkkejä. Sivun osoite on 

https://www.facebook.com/Vuokselaseura 

 

9.5.  Nettikahvila 

 

Nettikahvila vuokselajuurisille jäsenille.  Kokoontui 6 kertaa ja osallistujia 36.  

Kahvilanpitäjänä toimi Riitta Haakana. 

 

 

10.  Muita asioita 

 

 Kunniapuheenjohtaja Taisto Virkki on tehnyt Karjalan Liiton ja Sotavainajien muiston 

vaalimisyhdistyksen  laajat ja isotöiset selvitykset sekä Vuokselan sankarihautausmaasta 

että Vuokselan siviilihautausmaasta. 

 Viidelle pihtakuuselle on hankittu infolaatat, joiden pystytys siirtyi poikkeusolojen vuoksi 

seuraavalle vuodelle. Laatat pystytetään Hattulan Parolassa, Tyrvännössä, Kalvolassa, 

Rengossa ja Tammelassa olevien Taisto Virkin Vuokselasta tuomien pihtakuusien viereen. 

 Riitta Haakana on jatkanut Kansallisarkistossa olevien vanhojen Vuoksela-aiheisten 

valokuvien digitointia. Kuvia on nyt digitoituna 780. 

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/vuoksela-seura-ry.html
https://www.facebook.com/Vuokselaseura


 

 

11. Taloudenhoito ja hankinnat 

 

Seuran lähes ainoa tulolähde on ollut jäsenmaksut. Koska tilaisuuksia ei ole juurikaan voitu 

järjestää, tuotemyynnin tuotto on ollut pieni. Vuoksela-Seuran pankkitilit on kustannussyistä 

yhdistetty yhdeksi. Rahastonhoitajana toimii hallituksen jäsen Hannele Niemi. 

 

Seura hankki maksupäätteen helpottamaan tuotemyyntiä. Päätteen avulla voi jatkossa maksaa 

myös pankkikortilla.  Seura päätti hankkia myös tulostimen sihteerin käyttöön. 

 

 


