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Hyvä Vuoksenranta-seuran jäsen, 

Tänä vuonna kesä ei oikein koskaan edes alkanut, mutta nyt se alkaa kalenterin mukaan olla jo lopussa. Suomen 100-
v. synttärivuosi on ollut myös meillä täynnä jos jonkinlaista tapahtumaa. On käyty perinteisellä talkoomatkalla, 
juhlittu Karjalaiset Kesäjuhlat Jyväskylässä, soudettu kirkkoveneellä Sysmässä, vietetty lämminhenkiset pitäjäjuhlat 
Asikkalassa ja pelattu kyykkää antrealaisia vastaan (Vuoksenranta voitti). Syksyinen kolmiottelu Antrea- Kirvu-
Vuoksenranta pidettiin Hartolan Markkinoiden yhteydessä 2.9. Tällä kertaa järjestelyvastuu siirtyi Kirvulle tuloksella 
1. Antrea, 2. Vuoksenranta ja 3. Kirvu.  

Yksi vuoden päätapahtumistamme oli Raakel Henttosen toimittaman ”Sana siirtyi Vuoksenrannasta Vesivehmaalle 
1921-2017-” -metodistiseurakunnan historiateoksen julkaisu. Käyttäkäähän tilaisuus heti hyväksi ja hankkikaa kirja 
omaan kirjahyllyyn joko tilaamalla (tiinaholtta@gmail.com, 040 548 9000) tai vaikkapa perinnepäiviltä ostamalla, 
hintaan 30€. 

On taas se aika vuodesta, kun vuosikokous linjaa tulevat tapahtumat ja uudet tekemisen painopisteet vuodelle 2018. 
Suunnitelmissa on ainakin järjestää perinteinen hautausmaiden ja kirkon siivousmatka helatorstaina toukokuussa 
2018. Vielä meillä ei ole tarkempia matkatietoja. Päivitämme mahdollisimman pian aikataulun ja hinnat 
www.vuoksenranta.fi –sivuille, facebookiin ja Vuoksen Verkko -jäsenlehteen eli seuraapa tilannetta sieltä. 

KUTSU 
 
Vuoksenranta-seuran perinnepäivä ja vuosikokous pidetään sunnuntaina  1.10.2017 Joutsassa 
Lamminmäen tiloilla, osoitteessa Lammintauksentie 99, 19650 Joutsa 
 
11.00-12.00 Riistakäristyslounas sekä aikaa haastaa tuttujen kanssa mukavia 
12.00 -13.00 Vuoksenranta-seuran vuosikokous. Sääntömääräiset asiat. 
13.00-14.30 Sukututkimuksen mielenkiintoinen maailma, sukututkimuskouluttaja Erkki Kiuru 
  - Sukututkimus on perinteisesti ollut vanhempien ihmisten harrastus, mutta 
  nykyään yhä nuoremmat haluavat tietää esivanhempiensa liikkeistä, elämän- 
  tavoista ja asuinsijoista enemmän. Myös dna-testit ovat tulleet sukututkijoiden 
  avuksi - 
n. 14.30-15.30 Arpajaiset (ota mukaan arpapalkintoja) ja lähtökohvit   
 

- pääsylippu 15 €/ hlö  

 
Vuoksen Verkko -jäsenlehti ilmestyy jälleen loppuvuodesta. Kanna sinäkin kortesi kekoon ja toimita oma juttu 
lehteen (esim. mukava muisto, matkakertomus tai tarina). Asialla on jo kiire, joten toimi 15.9. mennessä ja ota 
yhteys allekirjoittaneeseen.  
 
Pyydän kaikkia teitä edelleenkin panostamaan jäsenhankintaan. Jäsenyys on yksi hyvä tapa avata väylä 
monipuoliseen tietoon karjalaisesta historiasta, juurista ja kulttuurista - tapa pitää yllä omaa karjalaisuutta. 
 
Hyvää loppuvuotta ja tapaamisiin vuosikokouksessa/ perinnepäivillä Joutsassa 1.10. 

Päivi 

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

Pirjo Virolainen-Kuisma (siht.) Irja Niilahti (varapj.) Antti Kuisma (taloudenhoitaja) 
Töijensalontie 173  Vuorenkyläntie 462 Rantaharju 4 D 53 
19700 Sysmä  19600 Hartola  02230 Espoo 
p. 0400 605 562  p. 044 582 9123 p. 0400 580 840 
pirjo.virol@kolumbus.fi  irja.niilahti@phnet.fi antti.kuisma@iki.fi  
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