
Vuoksenranta-seura r.y.  JÄSENKIRJE nro 47  syyskuu 2021 
 
Hyvä Vuoksenranta-seuran jäsen, 
Tätä kirjoitettaessa 12 vuotta täyttäneistä 1. koronapiikin on saanut 82% ja toisenkin yli 61%. Asiantuntijoiden 
mukaan kohtapuolin pitää vain uskaltaa alkaa elää ”normaalisti”.  Seuratoiminta on ollut jo lähes pari vuotta niin 
tapahtumaköyhää ja ihmisten tapaaminen niin minimissään, että nyt odotan kovasti näkeväni teitä sankoin joukoin 
Hartolassa. Olisi kiva tavata toisiamme pitkästä aikaa! 

KUTSU 
Vuoksenranta-seuran perinnepäivä ja vuosikokous pidetään lauantaina 2.10.2021 Hartolassa 
SahtiKrouvissa/ Krouvin lavalla, Kalhontie 459, 19630 Kalhonkylä. 
 
11.30-12.30 Lihakeittolounas 
12.30-13.30 Vuoksenranta-seuran vuosikokous. Sääntömääräiset asiat. 
13.30-14.30 Karjalainen ruokaperinne, 

Karjalan Liiton perinnetoimikunnan kunniapuheenjohtaja, keittiömestari, 
kotiseutuneuvos AIRA VIITANIEMI 

14.30-15.00 Täytekakkukahvit 
 

                          Kokouspaikka on tilava ja siellä pystyy istumaan väljästi. Hengityssuojaimia ja 
                                      käsidesiä on varattu paikalle. Ota toki omiakin mukaan. 

 
 Arpajaiset järjestetään taas korona-välivuoden jälkeen. Ota mukaan pikkupalkintoja. 
 

      Tarjoilun ja järjestelyiden vuoksi pyydämme ennakkoilmoittautumiset  
                                   puheenjohtajalle sähköpostilla paivi.virolainen@icloud.com tai soittamalla/ 
       tekstiviestillä 0400 715 933 viimeistään ma 27.9. 
 
   TERVETULOA! 

                          Piletti 17 € (ruokailu ja täytekakkukahvit)  

 
Seuran 51-vuotisjuhla 7.8.2022 
Epävarma koronatilanne siirrätti seuramme 50-vuotissynttäreitä vuodella, joten uusi päivämäärä kalenteriin on 
sunnuntai 7.8.2022. Siitä sitten lähempänä ajankohtaiset tiedot jäsenkirjeessä sekä netti- ja facebook-sivuillamme. 
 
Vuoksen Verkko 2021 
Jäsenlehtemme Vuoksen Verkko ilmestyy jälleen loppuvuodesta. Vuosi on ollut kovin hiljainen, mutta kerätään 
yhdessä lehteen mukavia juttuja, kuvia, muistelmia ja historiaa. Jos sinulle tuli jotain kivaa julkaistavaa mieleen, niin 
lähetä aineisto puheenjohtajalle lokakuun alkuun mennessä. 
 
Vuoksenranta pitäjäesittelyssä 
Lumivaara ja Vuoksenranta ovat luovutetun Karjalan pitäjäesittelyissä keskiviikkona 13.10. Kuten viime keväänä, 
tämän syksyn esittelyt tehdään virtuaalisina, joten Karjalatalolla ei ole yleisötilaisuutta.  Esittelyt striimataan 
verkkoon 13.10.2021 klo 18 alkaen (Lumivaara klo 18-18.45 ja Vuoksenranta klo 19-19.45) ja niitä voi katsoa Karjalan 
Liiton sivujen kautta (Facebook live) ja myöhemmin mm. YouTubesta.   
 
Hyvää syksyn jatkoa ja tapaamisiin Hartolassa 2.10! 

  

Päivi Päivi Virolainen, puheenjohtaja, Päijätsalontie 91, 19700 Sysmä, p. 0400 715 933, 
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