
Vuoksenranta-seura r.y. JÄSENKIRJE   nro 35 syyskuu 2015 

 

Hyvä Vuoksenranta-seuran jäsen, 

Aurinko paistaa ja siirtää syksyn koleita ilmoja hieman tuonnemmaksi. Kevään ja kesän tapahtumat säilyvät vielä 

tuoreessa muistissa. Kevään talkoomatkalla ahkeroitiin  perinteisten siivoustöiden ja sankarimuistomerkin korjauksen 

parissa. Lämminhenkinen Pitäjäjuhlapäivä Hartolan Krouvissa onnistui hienosti pihakisoineen, ruokailuineen ja 

ohjelmineen mukavia haastellessa. Teimmepä aluevaltauksen Sysmän Kirjakyläpäivillekin ja Mommilanjärvellä käytiin 

soutelemassa. Seuraavana on vuorossa.... 

Vuoksenranta-seuran perinnepäivä ja vuosikokous sunnuntaina  11.10.2015   

Hollolassa Vesikansan Nuorisoseurantalolla (Paimelantie 290 17110 Kalliola, 13 km Lahdesta). 

11.30-13.00 Lihakeitto  

13.00  Vuoksenranta-seuran vuosikokous. Sääntömääräiset asiat. 

14.00  Metsästys Vuoksenrannassa 

15.00  Kahvit ja täytekakku 

15.30   Arpajaiset (ota mukaan arpapalkintoja)      

  - ruokailu ja kahvit 15 €/ hlö - 

 

Talkoo- ja kotikylämatka Vuoksenrantaan Helatorstaina 5.-7.5.2016 

Järjestämme taas perinteisen hautausmaiden ja kirkon siivousmatkan toukokuussa 2016. Tämän kirjeen 

lähettämishetkeen mennessä ei vielä ole saatavissa tarkkoja tietoja, mutta  suuntaa antava arvio on tämän vuoden 

matkan suuruinen eli n. 350 €, johon toivottavasti saamme ensi vuonnakin Vuoksen Säätiöltä tukea. Majoitus on 

suunniteltu taas Hotelli Victoriaan. Kotikylämatkan sijaan suunnittelemme vierailla kotiinpaluupäivänä Terijoella.  

Ilmoittautumisia vastaanottaa jälleen Armi Marklund, puhelin/ tekstiviesti 040 776 4094, armi.marklund@gmail.com. Pistä 

matka  jo nyt kalenteriisi ja ilmoittaudu ajoissa mukaan. Päivitämme tietoja www.vuoksenranta.fi –sivuille, facebookiin 

sekä loppuvuoden Vuoksenrantalainen -lehteen (johon odottelenkin teiltä juttuja - pistäkääpä postia tulemaan!). 

      

Jäsenmaksuista, jäsenpostista, jäsenkirjeistä ja jäsenrekisteristä 

Vuoden 2015  jäsenmaksun suuruus on ollut edelleen 22 € (sisältäen 10 € seuralle ja 12 € Karjalan Liitolle) + 

vapaaehtoinen lehtimaksu 10 € + perhejäsenestä 12 €. Maksut maksetaan seuran tilille OP Järvi-Häme FI90 5011 0955 

0051 66. Liiton jäsenmaksuosuutesi voi tulla maksettua myös jonkin toisen karjalaseuran kautta. Liiton jäsenenä saat 

jäsenkortin, kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän Karjalan Kunnaat –jäsenlehden, alennuksia kursseista, matkoista, 

tilaisuuksista ja monista myyntituotteista. Viestit kulkevat sähköisesti nopeammin ja edullisemmin, mutta ei perinteistä 

jäsenkirjettäkään aiota unohtaa. Jäsenrekisterimme ajantasaisuus on parantunut ihan mukavasti, kiitos siitä teille. 

Innostan nyt kaikkia panostamaan uusjäsenhankintaan - pistäkääpä viidakkorumpu pitäjäseurasta soimaan  ja 

innostakaa uutta väkeä mukaan! Jäsenyys on yksi hyvä tapa pitää yllä omia karjalaisjuuria. 

 

Uusia tuotteita - isännänviiri 

Pitäjäjuhlilla Hartolassa oli ensiesittelyssä uusi Vuoksenrannan isännänviiri, hinta 65 € + postikulut. Viiriä ja muita 

tuotteitamme: kirjat, pikee-paita, Vuoksenrannan Säteen t-paita  ja Vuoksenranta-lippis,  voit tilata suoraan sihteeriltä, 

nettisivujen kautta tai voit ostaa tulevilla perinnepäivillä.  

 

Etsintäkuulutus: Seuran arkistosta puuttuvat seuraavat Vuoksenrantalainen -lehden numerot (1987, 1989, 1991, 1992, 

1993, 1994, 1996, 2003 ja 2010). Jos sattuisivat löytymään sinulta ja maltat luovuttaa yhdistykselle, niin seura kiittää ja 

kumartaa. 

 

Oikein hyvää loppuvuotta teille kaikille ja tapaamisiin Vuosikokouksessa/ Perinnepäivillä! 

 

 

 

Päivi Virolainen, puheenjohtaja 

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

 

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

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.k.kuisma@outlook.com   
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