
Vuoksenranta-seura r.y.  JÄSENKIRJE nro 45  syyskuu 2020 
 
Hyvä Vuoksenranta-seuran jäsen, 

Maailmanlaajuinen covid-19 -koronaviruspandemia on ollut kutsumattomana vieraanamme viime keväästä asti. 
Hyvin erikoinen vuosi kaikkine pelkoineen, karanteeneineen ja varotoimenpiteineen on kääntymässä lopuilleen. 
Vielä ei näy toivoa paremmasta ja rokotteen pelastavaa turvaa tässä odotellaan. Vuoksenranta-seuralla, kuten 
kaikilla muillakin toimijoilla, kaikki tälle vuodelle suunnitellut aktiviteetit on peruttu. Ei käyty kotiseutumatkalla eikä 
soudettu kirkkoveneillä. Vuosikokouksen/ perinnepäivän kuitenkin haluamme järjestää toimintasuunnitelman 
mukaisesti, jollei koronatilanteeseen tule dramaattisia muutoksia tai uusia rajoituksia. Toki noudatamme kaikkea 
varovaisuutta ja turvavälejä. Seura varaa kokouspaikalle käsidesiä ja hengityssuojaimia, ota omiakin mukaan. 

Yhteinen jäsenlehtemme Antrea-Seuran kanssa, Vuoksen Verkko, on kaikesta huolimatta suunniteltu ilmestyväksi 
loppuvuodesta. Ehkä ohuempana painoksena kuin ennen, koska vuoden tapahtumat ovat niin vähissä. Pyrimme 
keräämään sinne juttuja, muistelmia ja historiaa. Jos sinulle tuli jotain kivaa julkaistavaa mieleen, niin lähetä 
pikimmiten Päiville (viimeistään lokakuun puoliväliin mennessä). 

 
KUTSU 
Vuoksenranta-seuran perinnepäivä ja vuosikokous pidetään lauantaina 24.10.2020 Järvi-Hämeen OP:n 
kokoustilassa Vääksyn konttorilla, Rusthollintie 1, 17200 Vääksy (käynti talon takaa Koulumestarinkadun 
puolelta, 2 krs). 
 
11.30-12.00 Kahvit ja voileipä (yksittäispakattu)+ makea leivonnainen 
12.00-13.00 Vuoksenranta-seuran vuosikokous. Sääntömääräiset asiat. 
13.00-14.00 Muistelemme yhdessä Vuoksenrantaa ja katsomme osia filminpätkistä: 
  - Vuoksenranta-osasto Itä-Hämeen museolla, Martti Talja (YouTube) 
  - Matti Kempin haastattelu (YouTube) 
  - Yle-Silminnäkijä/ toimittaja ja ohjaaja Risto Arkimies 
 

                          Korona-tilanteen takia emme järjestä perinteistä arvontaa. Hengityssuojaimia ja 
                                      käsidesiä on varattu. 

 
 Tarjoilun ja turvavälien järjestelyiden vuoksi pyydämme ennakkoilmoittautumiset  

                                   puheenjohtajalle sähköpostilla paivi.virolainen@op.fi tai tekstiviestillä 0400 715 933 
                                      viimeistään to 22.10. 
 
   TERVETULOA! 
 

                         Tilaisuus on maksuton 
  

 
Hallitus on laatinut vuosikokoukselle esityksen toimintasuunnitelmasta vuodelle 2021. Se sisältää Helatorstain 
siivoustalkoomatkan kirkolle ja hautausmaille Vuoksenrantaan. Saattaapa kuitenkin olla hyvin epätodennäköistä, 
että matkustus- ja muiden rajoitteiden vuoksi Karjalaan kuitenkaan pääsemme.  
 
Seuramme täyttää ensi vuonna 50-vuotta ja sitä juhlistamme Sysmässä sunnuntaina 8.8.2021. Juhlien suunnittelu on 
jo hyvässä vauhdissa. Päivitämme  ajankohtaiset tiedot netti- ja facebook-sivuillemme. 
 
Ennakkotietoa vuoden 2021 jäsenmaksujen perinnästä 
Karjalan Liitto uudistaa jäsenseurojensa jäsenmaksujen keruun ensi vuoden alusta. Liitto lähettää jäsenmaksulaskut 
suoraan Vuoksenranta-seuran jäsenille ja tilittää seuralle seuran osuuden. Jäsen voi valita maksaako Karjalan Liiton 
jäsenmaksun Vuoksenranta-seuran vai jonkin toisen seuran kautta. Suosittelemme lämpimästi, että jäsenemme 
kuuluvat Karjalan Liittoon juuri oman pitäjäseuran kautta. Tulevat uudistukset ovat olleet tiedossa jo muutaman 
vuoden ja siksi olemmekin pitkään viestineet ainaisjäsenmaksun poistumisesta.  
       

Käännä >>> 

mailto:paivi.virolainen@op.fi


 
 
 
 
Ilahduttavan moni aikaisemmin ainaisjäsenmaksun maksaneista maksaakin nykyään vuosijäsenmaksun, eikä meillä 
nykyisin enää ole juurikaan ns. ”haamujäseniä”, joista seura joutuisi maksamaan jäsenmaksun saamatta sitä itse. 
Vapaaehtoisen Vuoksen Verkko -jäsenlehtimaksun joudumme jatkossa keräämään erikseen, mutta siitä lisää vuoden 
2021 ensimmäisessä jäsenkirjeessä. 
 
Karjalan Liitto on kansallinen etujärjestö, joka vie valtakunnallisesti karjalaista kulttuuriamme eteenpäin. Se on 
kaikille meille karjalaisille tärkeä asia! Liiton maksuosuus menee lyhentämättömänä Karjalan Liitolle. Sitä vastaan 
saamme Liiton edut, mm. neljä kertaa vuodessa ilmestyvän monipuolisen Karjalan Kunnaat -lehden sekä alennuksia 
Karjalan Liiton juhlatapahtumiin ja myyntituotteisiin. Karjalan Liitto hoitaa myös suhteitamme nyky-Venäjälle ja 
pyrkii etujärjestönä huolehtimaan siitä, että saamme edelleenkin vierailla entisillä kotisuduilla.  

Karjalan Liiton puheenjohtajisto   
Karjalan Liiton puheenjohtajisto valittiin liittokokouksessa 23.8.2020. Puheenjohtajiston lisäksi valittiin myös 
piiriorganisaatioiden ja säätiöiden liittovaltuutetut liittokokouskaudelle 2020-2023. Liittokokouksessa hyväksyttiin 
muun muassa liiton toimintastrategia, sääntömuutosesitykset ja karjalaisen kulttuuriyhteistyön ohjelma. Valtuuston 
esitysten mukaisesti jäsenmaksut säilyvät ennallaan. 

Liittovaltuuston puheenjohtajana jatkaa ministeri Matti Puhakka. 1. varapuheenjohtaja on oma kunniapuheen-
johtajamme, professori Martti Talja ja 2. varapuheenjohtaja on kansanedustaja Heikki Autto. Liittohallituksen 
puheenjohtaja on hallintojohtaja Outi Örn, 1. varapuheenjohtaja on kansanedustaja Jukka Kopra ja 2. 
varapuheenjohtaja on järjestöasiantuntija Eevaliisa Kurki. 

Jäsenhankintaa 
Karjalainen perinne säilyy ruokakulttuurissa ja tapaperinteessä sekä käsitöiden parissa. Esihistoria, kulttuurihistoria, 
sotahistoria ja yleensä Karjalan historia kiinnostaa tänä päivänä monia. Oman suvun juuret kytkeytyvät usein monin 
tavoin historiaan ja perinteisiin.  

Vuoksenranta-seuran jäsenmäärä on tällä hetkellä n. 300. Se on pysynyt ilahduttavan tasaisesti näillä lukemilla, 
vaikka Vuoksen Verkko -jäsenlehdestä saammekin vuosittain lukea pitkän nimilistan jäsenistä, jotka ovat nukkuneet 
pois joukostamme. Meidän tehtävämme on siirtää juuriemme perintö ja arvostus nuoremmille sukupolville. 
Kerrothan lapsillesi, lastenlapsillesi ja ystävillesi karjalaisuudesta. Anna vaikka pitäjäseuran jäsenyys lahjaksi. Meidän 
kauttamme uudelle jäsenelle löytyy lisää tietoa vuoksenranta.fi -nettisivuilta tai hän voi osallistua vuoksenranta.fi -
facebook -ryhmän mielenkiintoisiin keskusteluihin, joita viriää esim. vanhoista valokuvista. 

 
Kaikesta koronahuolesta huolimatta – hyvää syksyn jatkoa ja talven odotusta! 
  

Päivi 

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

 

Pirjo Virolainen-Kuisma (siht.) Pekka Kemppi (varapj.) Antti Kuisma (taloudenhoitaja) 
Töijensalontie 175  Kotirannantie 33 Rantaharju 4 D 53 
19700 Sysmä  19700 Sysmä  02230 Espoo 
p. 0400 605 562  p. 040 588 7290 p. 0400 580 840 
pirjo.virol@kolumbus.fi  pekka.kemppi@phnet.fi  antti.kuisma@iki.fi  
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