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Kesäinen tervehdys!

Kesäkuu saa nimensä työkautta ilmaisevasta nimestä. Kesäkuu on se kuukausi, jolloin suoritetaan
ensimmäinen kesänajo, eli kesannon ensikertainen kyntö. Suvikuuhan kesäkuu on - ollaan heinäkuun lailla
suven sydämessä. Salomoninpäivä on 8.6. ja jos silloin sataa, niin sitten sataa neljä viikkoa sen jälkeen.
Vanha kansa tiesi, että pellava on kylvettävä Salomoninpäivän aikanaan. Tiesivät myös, että millaista on
sää Salomonin päivänä, semmoista on heinä-elokuun aikana.
Lueskelin vuoden takaista helmikuun jäsenkirjettä, jossa meilläkin oli vielä listattuna paljon suunniteltuja
matkoja ja tapahtumia. Niin vain koronapandemia pisti koko maailman sekaisin ja suunnitelmat jouduttiin
peruuttamaan. Vaikka rokotukset etenevät, kaikenlainen tapahtumasuunnittelu on vielä tänäkin vuonna
ollut hyvin epävarmalla pohjalla.
Talkoomatkalle emme tänäkään keväänä valitettavasti päässeet. Ystävämme Peter Zakrevski on kuitenkin
käynyt Vuoksenrannassa kirkolla paikan päällä katsomassa, että paikat ovat kunnossa. Leiposiin
hautausmaan lähelle on suunnitteilla isot hakkuut ja Peter on kavereineen käynyt merkitsemässä alueen,
jotta se säästyisi isojen metsäkoneiden tuholta. Maisema voi siellä olla hyvinkin paljon muuttunut, kunhan
seuraavan kerran itse pääsemme paikan päälle. Kaskiselässä asuva Galina puolestaan pitää kesäiset
kukkaistutukset kunnossa niin Kankaalassa kirkkomaalla kuin Noinmäelläkin.
Jo toisena vuonna peräkkäin valtakunnalliset Karjalaiset kesäjuhlat on jouduttu perumaan koronan takia.
Seuraavan kerran kesäjuhlat järjestetään kesäkuussa 2022 Raumalla. Jatkossa juhlat onkin sitten päätetty
järjestää joka toinen vuosi. Lauantaina 19.6.2021 on luvassa kesäjuhliin liittyvä virtuaalinen esitys. Tästä
löytyy tarkempaa tietoa Karjalan Liiton sivuilta. Kannattaa katsoa!
Sysmän VII Suvisoutu on sekin peruttu jo toistamiseen. Sysmän Kirjakyläpäivät järjestettäneen
pienimuotoisena tapahtumana, mutta siellä emme ole tänä vuonna mukana.
Hallitus teki toukokuun kokouksessaan päätöksen siirtää vuodella Pitäjäjuhlan/ seuran 50-vuotisjuhlan,
joka piti olla 8.8.2021. Uusi ajankohta on sunnuntai 7.8.2022 ja paikkana Sysmän Teatteritalo. Päätimme,
että on mukavampaa juhlia kunnolla, sitten kun vuoden päästä toivottavasti voidaan. Ainakin
rokotekattavuus on silloin jo hyvä.
Vuosikokous-perinnepäivä sentään päästään järjestämään Krouvissa Hartolassa lauantaina 2.10.2021
(Kalhontie 459, 19630 Hartola). Tästä tulee vielä tarkempi kokouskutsu syyskuussa, mutta pistä päivä jo nyt
kalenteriisi.
Pelastetaan yhdessä 120-vuotias Karjala-lehti. Yli miljoonan suomalaisen sukujuuret ulottuvat
luovutettuun Karjalaan. Karjalaisuuden erikoislehti täyttää osaltaan kansakunnan muistia ja välittää tietoa
sukupolvien välillä. Valtakunnallinen Karjala-lehti (www.karjala-lehti.fi) perustettiin vuonna 1901 Viipurissa
ja se ilmestyy torstaisin, vuonna 2020 ilmestymiskertoja oli 40. Karjala lehdellä on menossa tilauskampanja
ja lehden voi nyt tilata kampanjahintaan: 12 kk 69 €, 6 kk 39 €. Kampanja on voimassa 15.6.2021 asti.
Tilausosoite on: tilaukset@karjala-lehti.fi tai puhelimella 040 1816 884. Lehti on täysin uusittu niin
ulkoasultaan kuin toimitussisällöltäänkin ja luettavaa löytyy…

Viime syksynä Karjalan Liiton Liittokokouksessa liiton puheenjohtajaksi valittiin hallintojohtaja Outi Örn.
Liittovaltuuston puheenjohtajana jatkaa ministeri Matti Puhakka Joensuusta ja liittovaltuuston
ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin oma kunniapuheenjohtajamme, professori Martti Talja
Lahdesta. Hän toimii myös Karjalan Liiton hautausmaatyöryhmän puheenjohtajana. Parhaillaan on
käynnistymässä Karjalankannaksen ja Karjalan tasavallan alueella olevien vanhojen suomalaisten
siviilihautausmaiden sähköinen tietojen keruu.
Jäsenyys
Tiesitkö, että Karjalan Liittoon kuuluu noin neljäsataa karjalaisyhteisöä, karjalaisseuroja, pitäjäseuroja ja
sukuseuroja sekä erilaisia harrastusseuroja? Näissä kaikissa on noin 30 000 henkilöjäsentä. Tämän vuoden
alusta Liitto on lähettänyt jäsenmaksulaskut (35 €/ jäsen) suoraan Vuoksenranta-seuran jäsenille ja
tilittänyt seuralle 15 €/ jäsen. Karjalan Liiton osuus jäsenmaksusta on 20 €.
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.
Vapaaehtoisen Vuoksen Verkko -jäsenlehtimaksun joudumme nyt keräämään erikseen ja toivommekin,
että mahdollisimman moni jäsen tukee oman jäsenlehden tuottamista. Lehden hinta on edelleen 10 € ja
sen voi maksaa seuran tilille FI90 5011 0955 0051 66. Laita viestikenttään ”Vuoksen Verkko”.
Vuoksen Verkko ilmestyy jälleen loppuvuodesta. Toivomme sinne monipuolisia juttuja, muistelmia,
henkilökuvia ym. mukavaa. Kanna kortesi kekoon ja toimita aineistoa puheenjohtajalle syyskuun loppuun
mennessä.
Tule mukaan seuran omaan facebookiin!
Meidän tehtävämme on siirtää juuriemme perintö ja arvostus nuoremmille sukupolville. Kerrothan
lapsillesi, lastenlapsillesi ja ystävillesi karjalaisuudesta. Anna pitäjäseuran jäsenyys lahjaksi. Uudelle ja
vanhalle jäsenelle löytyy lisää tietoa vuoksenranta.fi -nettisivuilta. Liity vuoksenranta-seura ry -facebookryhmään ja osallistu mielenkiintoisiin keskusteluihin, joita viriää esim. vanhoista valokuvista. Muista myös
tilattavat tuotteemme; kirjat, t-paidat, lippikset. Tilauslomake löytyy nettisivuilta tai soita: Tiina Hölttä, p.
040 548 9000.
Jos sait tämän kirjeen perinteisenä paperipostina, mutta sinulla on sähköpostiosoite käytössäsi, niin ilmoita
se puheenjohtajalle tai sihteerille. Tiedonvälitys paranee ja kustannukset kevenee!
Nautitaan kesästä!
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