
Vuoksenranta-seura r.y. JÄSENKIRJE    nro 34  kesäkuu 2015 

Tervehdys teille hyvät Vuoksenranta-seuran jäsenet – ja tavataaha myö vällee tänäkii vuonna? 

1. Pitäjäjuhlaa vietämme Hartolan Kalhonkylällä Sahtikrouvissa lauantaina 11.7.2015. Juhlapäivä alkaa rennosti 
pihakilpailuilla klo 11.00. Tule kokeilemaan taitojasi tikanheitossa, hirrensyöksyssä ja muissa kesälajeissa. 
Ruokailu alkaa klo 11.30 ja päiväjuhla klo 13.00. Karjalan Liiton teema tälle vuodelle on karjalainen sanakäyttö 
ja sitä on tarjolla ohjelmassammekin Kalhon soittokunnan musisoinnin ohessa. Tilaisuuden pääsymaksu on 25 
€ sisältäen kesäisen rennon ohjelman, karjalanpaistilounaan ja mansikkakakkukahvit. Tule tapaamaan tuttuja 
ja haastelemaan mukavia. Olisi hienoa saada mukaan myös uutta porukkaa ja lapsia ja nuoria. TERVETULOA! 
 

2. Jatkamme talkoita saadaksemme  jäsenrekisterin tiedot ajan tasalle. Niihin talkoisiin kutsun teidät kaikki - ja 
houkutellaan yhdessä jäseniksi mukaan myös uutta porukkaa! Myös sähköpostiosoitteita voitte edelleen 
ilmoitella. Osa jäsenkirjeistä tulee aina kulkemaan perinteisenä  paperikirjeenä, mutta entistä useamman 
tavoittaa jo sähköpostilla…. kunhan vain muistat ilmoittaa meille osoitteesi! Tällä hetkellä jäsenkirjeen jakelu 
on yli 350 kpl, joista tavoitamme sähköpostilla jo 180. 
 

3. Vuoksenranta-seura on nyt Facebookissa! Käy liittymässä ryhmään osoitteessa Vuoksenranta-seura ry. 
Muistathan myös seurata www.vuoksenranta.fi –kotisivuja. Sieltä löytyy paljon ajankohtaista asiaa, mm. 
tiedot tapahtumista, jäsenkirjeet ja ohjeet jäseneksi liittymisestä. 
 

4. Vuoden 2015 jäsenmaksu on 22 euroa (sisältää Karjalan Liiton jäsenmaksun 12 euroa  eli jos kuulut Liittoon 
muun karjalaisseuran kautta, voit vähentää 12 euroa)  ja perheenjäseneltä 12 euroa.  Jäsenmaksu maksetaan 
Vuoksenrantaseuran tilille: Etelä-Päijänteen Osuuspankki FI90 5011 0955 0051 66. Vapaaehtoinen lehtimaksu 
on näiden lisäksi 10 euroa ja sillä tuet Vuoksenrantalainen –lehden kustantamista. Toivonkin että 
mahdollisimman moni voisi maksaa myös lehtimaksun ja kiitämme jo etukäteen! 
 

5. Perinteinen talkoomatka Vuoksenrantaan tehtiin tänä vuonna 14.-16.5. ja reissulaisia oli matkalla 40. 
Ohjelmassa oli hautausmaiden ja kirkon siistiminen sekä tutustuminen Viipuriin ja Sintolan kylään. Kankaalan 
kirkolla kivettiin sankarimuistomerkin ympäristö. Viime kesänähän kirkko sai upouuden betonilattian ja 
tuolloin yhteistyöhankkeessa olivat mukana  Kamennogorskin kaupunki ja Vuoksen Säätiö.  
 
Helatorstaina  allekirjoitettiin Kamennogorskin kaupungin sekä Vuoksen Säätiön, Kirvu Säätiön, 
Vuoksenranta-seuran, Antrea seuran ja Kirvun pitäjäseuran välinen virallinen suojelusopimus. Sopimuksella 
pyritään turvaamaan vanhojen kirkkojen ja hautausmaa-alueiden  rauha sekä lisäämään kulttuuriin ja 
matkailuun liittyvää yhteistyötä. 
 
Omatoimimatkailijat voivat lainata Kankaalan kirkon avainta puheenjohtajalta Sysmästä tai Vilho Ruposelta  
Lahdesta  p. 044 355 3925 
      

6. Pistä jo nyt kalenteriin syksyn Perinnepäivä/ vuosikokous Lahdessa Vesikansan nuorisoseurantalolla 
sunnuntaina 11.10.2015 klo 12.00. Tästä tulee vielä tarkempaa tietoa syksyn jäsenkirjeessä. 
 

7. Vuoksenrantalainen-lehti ilmestyy jälleen syksyllä. Pistäpä muistojasi tai perinnetietoa paperille ja toimita 
puheenjohtajalle. Tallennetaan ne jälkipolville ja jaetaan muillekin lehden sivujen välityksellä. 
  
Aurinkoista kesää! Päivi Virolainen 

puheenjohtaja 
Päijätsalontie 91, 19700 Sysmä, p. 0400 715 933, paivi.virolainen@op.fi 
 
 

Tiina Hölttä (sihteeri)  Irja Niilahti (varapj.) Antti Kuisma (taloudenhoitaja) 

Syrjälahdentie 53  Vuorenkyläntie 462 Rantaharju 4 D 53 

19430 Pertunmaa  19600 Hartola  02230 Espoo 

p. 040 548 9000  p. 044 582 9123 p. 0400 580 840 

tiinaholtta@gmail.com  irja.niilahti@phnet.fi antti.kuisma@iki.fi  
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