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Terveiset Vuoksenranta-seurasta!
Vuodet eivät ole veljeksiä. Viime vuoden jäsenkirjettä kirjoitellessani lämpömittari oli yöllä käynyt + 0,2 asteessa. Nyt on saatu jo pitkään nauttia toisenlaisista lukemista.
Terveiset Vuoksenrannasta! Teimme 10.-12.5. perinteisen siivoustalkoo- ja kotikylämatkan yhteistyössä Antrea Seuran kanssa. Vuoksenrantalaisia oli reissussa 31 ja perinteiset työt Kankaalan kirkolla, Noinmäessä ja Leiposiissa tulivat ripeästi tehtyä. Ensimmäisenä matkapäivänä kävimme pitäjän koilliskulmalla Pöyryniemessä, Kuivaniemessä ja Parsikkaanmaalla. Matka ei kartalla ole pitkä, mutta aikaa kului huonoa tietä kolkutellessa niin, että aika loppui vähän kesken.
Heräsipä siinä osalle porukasta kipinä tulla takaisin pienemmällä autolla ja paremmalla ajalla.
Karjalan Liiton 70. kesäjuhlia vietetään vanhassa Wiipurin läänissä Kouvolassa 15.-17.6. Tarjolla on jälleen monipuolista ohjelmaa, upeita karjalaisaiheisia näyttelyitä ja paljon ”Karjala
väkkee” toisiaan tapaamassa. Osastomme löytyy Lyseon lukion liikuntahallista, jossa pitäjä- ja
sukuseurat esittelevät toimintojaan. Tervetuloa juttusille. Sunnuntain juhlakulkueessa ollaan
tietysti myös mukana.
Vuoksenranta-seura on mukana satamatapahtumassa Sysmän Suopellossa (Suopellontie 590,
19700 Sysmä) lauantaina 30.6. klo 10-15. Suopellon Nuorisoseura järjestää V:n Sysmän Suvisoudun, joka on rento mökkisoutukilpailu. Toissa vuonna ensimmäistä kertaa olivat mukana
myös kirkkoveneet. Vuoksenrannan Säde kisaa jälleen mukana. Myös hirrensyöksyä pääsee kokeilemaan ja lisäksi löytyy kirpputori sekä Nuorisoseuran kahvi-, makkara- ja muurinpohjalettupuffetti. Tervetuloa kannustamaan kisaajia ja haastelemaan tuttujen kanssa.
Sysmän Kirjakyläpäivät järjestetään 6.-8.7. Hyvien Ihmisten torilla. Tarjolla on kirjakauppiaita,
kirjailijahaastatteluja ja musiikkia. Tule täydentämään kirjahyllysi Karjala-osastoa myyntipisteestämme. Uusimpana vuonna 2017 ”Sana siirtyi Vuoksenlaaksosta Vesivehmaalle” -kirja, jota
myydään 30 € hintaan. Kirja on enemmän kuin metodistiseurakunnan historiateos, siinä on
mielenkiintoista ajankuvaa koko Vuoksenrannasta. Kannattaa tutustua.
Tapana on ollut järjestää 5 vuoden välein Antrea Seuran kanssa yhteinen Pitäjäjuhla Riihimäellä. Juhlaa vietetään sunnuntaina 15.7. Riihimäen kirkkopuiston seurakuntakodissa. Tilaisuus
alkaa klo 11 messulla kappelikirkossa ja seurakuntakodissa on ruokailu klo 12. Pääjuhla on klo
13.30. Osallistumismaksu 25 €, sisältää ruokailun ja kahvit. TERVETULOA!
Pistä jo nyt kalenteriisi syksyn Perinnepäivä/ vuosikokous Helsingissä Karjala-talolla sunnuntaina 14.10.2018 klo 12.00. Silloin on vuosikokousasioiden lisäksi esillä tietoa Vuoksen vesistöstä ja Taipaleenjoesta. Tarkempi aikataulu ja ohjelma nettisivuilla ja syksyn jäsenkirjeessä.
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Ensi vuonna on kulunut 75 vuotta viimeisestä evakkoon lähdöstä. Muistojuhlan/ Pitäjäjuhlan
suunnittelu Vuoksenrannan kirkkoon ja Antrean kirkonmäelle sunnuntaina 9.6.2019 yhdessä
Antrea Seuran kanssa on aloitettu. Tarkempia tietoja myöhemmin.
Saat tämän jäsenkirjeen mukana vuoden 2018 jäsenmaksulaskusi. Mahdolliset muutokset jäsentietoihin pitää muistaa laittaa nettisivujen, sihteerin tai taloudenhoitajan kautta, sillä jäsenmaksuun kirjoitetut viestit eivät välity eteenpäin. Jäsenmaksusta 20 € menee Karjalan Liitolle,
josta saat jäsenetuna mm. monipuolisen Karjalan Kunnaat jäsenlehden ja 15 € tulee omalle
Vuoksenranta-seuralle.
Vuoksenranta-seura on nyt kolmatta vuotta Facebookissa ja jäseniä n. 200. Käy sinäkin liittymässä ryhmään osoitteessa Vuoksenranta-seura ry. Facebook-ryhmäämme voi liittyä olematta
seuran jäsen, vaikka toki lisää jäseniäkin toivomme. Seuran jäsenmäärä on tällä hetkellä 334.
Muistathan myös seurata www.vuoksenranta.fi –kotisivuja. Sieltä löytyy paljon ajankohtaista
asiaa ja tarkemmat tiedot ja aikataulut tapahtumista, jäsenkirjeet sekä ohjeet jäseneksi liittymisestä.
Vuoksen Verkko -jäsenlehti ilmestyy jälleen syksyllä. Otamme mielellämme lehteen muisteluita, tarinoita, pakinoita, juttuja. Lähetä aineistosi puheenjohtajalle 10.9. mennessä. Jos kuulet, että joku ei ole saanut Vuoksen Verkkoa tai jäsenkirjettä, niin vika saattaa olla kadonneessa
jäsentiedossa tai puuttuvassa postiosoitteessa. Pyydä henkilöä pikimmiten ottamaan yhteyttä
puheenjohtajaan tai sihteeriin.
Aurinkoista ja lämmintä kesää!
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