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Kesäinen tervehdys teille vuokserantoist!
Olemme eläneet koronapandemian takia poikkeusoloissa jo yli kaksi vuotta. Helmikuussa
siirryimme vielä aiempaa epävarmempaan ja synkempään todellisuuteen, kun Venäjä aloitti
hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan. Nämä asiat ovat varmasti painaneet kaikkien mielissä ja
vaikuttaneet meidän jokaisen elämään. Monella meistä meni viimeinenkin luottamus itäiseen
naapuriimme. Enää emme suunnittele keväisiä talkoomatkoja Vuoksenrannan kirkolle ja
hautausmaille, emmekä käy etsimässä vanhempiemme ja isovanhempiemme kotien
kivijalkoja kotikylämatkoilla.
Vaan mehän emme tästä masennu. Nautitaan siitä, että saamme taas järjestää tapahtumia ja
tavata toisiamme. Alkaneen kesän ja tulevan syksyn mittaan onkin tiedossa monta mukavaa
tapahtumaa, joihin kannattaa ehdottomasti tulla mukaan.

Sysmän VII Suvisoutu lauantaina 2.7.klo 10-14.
Soutu järjestettiin ensimmäisen kerran v. 2014 osana Suopellon Nuorisoseuran 100vuotisjuhlaa. Suopellon uusi satama (Suopellontie 590) Päijänteen Tehinselän kupeessa
tarjoaa soudulle erinomaiset puitteet. Läheisten Kesäravintola-Taidenäyttely Pinxinmäen sekä
Hotelli-Ravintola Ilola Innin palvelut antavat tapahtumalle hyvää oheistukea. Mökki- ja
kilpavenesoudun (lähtö klo 12.00) rinnalla on kilpailuohjelmassa ollut jo usean vuoden ajan
myös kirkkovenesoutu (lähtö klo 13.00).
Tänä vuonna voimme iloisena ilmoittaa, että Sysmän Sisun lisäksi Vuoksenrannan Säteen
kutsuun ovat vastanneet myöntyvästi myös Antrean Esan ja Kirvun Vilkkaan soutujoukkueet.
Näin meillä on tiedossa näyttävä neljän venekunnan kirkkovenelähtö ja oma ”evakkokisa”.
Kilpailun ohessa voi tehdä ostoksia peräkonttikirppikseltä sekä nauttia Nuorisoseuran
puffetista muurinpohjalettuja, makkaraa ja kahvia. Tänä vuonna on myös mahdollisuus
kokeilla hirrensyöksyä ja seurata klo 10-11 Antrea-Kirvu-Vuoksenranta 3-ottelua.

KUTSU Pitäjäjuhlaan/ seuran 51-vuotisjuhlaan sunnuntaina 7.8. Sysmään
Korona myöhästytti vuodella 50-vuotisjuhlaamme, mutta nyt päästään synttäreille!
klo
10.00
Jumalanpalvelus seurakuntasali Nuotassa (Uotintie 7)
saarna rovasti Reijo Lehtonen, liturgi kirkkoherra Jeremias Sankari
Seppelpartiot kirkkomaalle
11.30
Karjalanpaistilounas Sysmän Teatteritalolla (Väihkyläntie 1)
13.00
Päiväjuhla Sysmän Teatteritalolla
Juhlapuhujana vuoksenrantalaisjuurinen kansanedustaja Hilkka Kemppi
50-v. Historiikin julkistus, toimittanut kunniapuheenjohtaja Martti Talja
Musiikkia Lea ja Jaak Luts
Osallistumismaksu juhlaan on 30€, sisältäen lounaan, lähtökohvit ja yhden
historiikin/talous
Lämpimästi tervetuloa vuoden tärkeimpään tapahtumaamme! Ota mukaan koko perhe,
kaveri ja vaikka naapurikin. Olisimme iloisia ennakkoilmoittautumisista, jotta saisimme
osviittaa ruokailijoiden määrästä. Laita viesti osoitteeseen paivi.virolainen@icloud.com tai
soita/ tekstaa 0400 715 933. Varaamme reilusti tarjottavaa, joten tule joka tapauksessa,
vaikka ilmoittautuminen olisi unohtunut.
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Sysmän Kirjakyläpäivät 8.-9.7. klo 9-17
Vuoksenranta-seura on mukana oman kirja- ja tuotemyyntipöydän kanssa lauantaina 9.7.
Tulehan ostoksille ja juttusille!

Vuosikokous-perinnepäivä lauantaina 8.10.2022 Joutsassa Lamminmäen tilalla.
Tästä tulee vielä tarkempi kokouskutsu syyskuun jäsenkirjeessä, mutta pistä päivä jo nyt
kalenteriisi!

Mitä Vuoksenrantaan kuuluu juuri nyt?
Osaa nykyvenäläisistä kiinnostaa Kannaksen suomalainen historia ja Kannaksella II
maailmansodan aikana Talvi- ja Jatkosodassa käydyt taistelut. Kannaksella toimii venäläisiä
suomalaisen ajan historiaa esille tuovia kansalaisjärjestöjä. Keväällä 2020 aloitettiin projekti,
jonka tavoitteena oli järjestää retkeilijöille uusia matkailureittejä Keski- ja Itä-Kannakselle.
Hankkeen järjestäjänä ja rahoittajana on Leningradin alueen hallinnon matkailun
kehittämiskomitea ja toteuttajana Losevski Kurort-matkailukehittämiskeskus Kiviniemessä.
Reittejä on yhteensä kahdeksan, joista yksi Vuoksenlaakso kulkee Vuokselan kirkolta
Vuoksenrannan kautta Antreaan. Vuoksenranta-seura on osallistunut hankkeeseen
valitsemalla paikkoja ja tarjoamalla sisältöä maastossa oleville infotauluille. Infopisteitä on
Vuoksenrannan alueella seitsemän ja Antrean alueella kaksi. Infotauluja on mm. Äyräpään ja
Vuoksenrannan pitäjien rajalla, Oravankydön tienhaarassa esitellen Noinmäen kirkon,
Kaskiselän kansakoulun, Leiposiin hautausmaan ja Varvan myllyn, Peltolanmäellä, Kankaalan
hautausmaalla esitellen keskeiset paikat kirkonkylästä, Tienhaaran kaupan risteyksessä
esitellen kansakoulun ja kylän keskustan. Infotauluissa on lyhyt esittelyteksti suomeksi,
venäjäksi ja englanniksi.
Kankaalan kirkko on rekisteröity viralliseen Venäjän maarekisteriin ja kirkkorakennuksen siirto
Inkerin kirkon omistukseen on vireillä. Korpilahdelle, heti rautatiesillan jälkeen, on tulossa iso
louhosalue, jota paikalliset ymmärrettävästi vastustavat. Jos Vuoksenrantaan vielä joskus
pääsee käymään, niin ainakin maisema tulee olemaan merkittävästi muuttunut. Toivotaan,
että kirkko, sankarimuistomerkki ja hautausmaat saavat olla rauhassa vandaaleilta.

Jäsenyys ja vapaaehtoinen lehtimaksu
Karjalan Liitto lähettää jäsenmaksulaskut (35 €/ jäsen) suoraan Vuoksenranta-seuran jäsenille
ja tilittää seuralle 15 €/ jäsen. Karjalan Liiton osuus jäsenmaksusta on 20 €. Mitä sillä saa?
Karjalan Liitto on kansallinen etujärjestö, joka on keskittynyt karjalaisen kulttuurin esillä
pitoon, säilyttämiseen ja uudistamiseen. Toiminta-alueet ovat kulttuuri, historia ja karjalaiset
juuret. Suurin jäsenetu liiton jäsenenä on mahdollisuus vaalia karjalaisuutta ja pitää yllä
karjalaisia perinteitä. 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.
Vapaaehtoisen Vuoksen Verkko -jäsenlehtimaksun joudumme nyt keräämään erikseen ja
toivomme, että mahdollisimman moni jäsen edelleen tukee oman jäsenlehden tuottamista.
Kerran vuodessa ilmestyvän lehden hinta on 10 € ja sen voi maksaa seuran tilille FI90 5011
0955 0051 66. Laita viestikenttään ”Vuoksen Verkko”.
Uuden jäsenen liittymislomake löytyy: www.vuoksenranta.fi/pitajaseura/jaseneksi_liittyminen/
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Vuoksen Verkko
Yhteinen jäsenlehtemme antrealaisten kanssa ilmestyy jälleen loppuvuodesta. Toivomme
sinne monipuolisia juttuja, muistelmia, henkilökuvia ym. mukavaa. Lehti on tärkeä osa
tunteiden ja tapahtumien tallentamisessa. Kanna siis kortesi kekoon ja toimita aineistoa
puheenjohtajalle syyskuun loppuun mennessä.

Itä-Hämeen museon Vuoksenranta-osasto Hartolassa
Vinkki kesälomareissulle: Piipahda Itä-Hämeen museolla Hartolassa!
Itä-Hämeen museo on Itä-Hämeen seitsemän pitäjän seutumuseo, jonka omistaa vuonna
1928 perustettu Itä-Hämeen Museoyhdistys ry. Museon on perustanut kirjailija Maila Talvio.
Presidentti Relander vihki Itä-Hämeen museon 30.6.1929 Koskipään kartanon rakennuksiin.
Kartanon päärakennuksen yläkerrassa sijaitsee Vuoksenranta-osasto. Kokoelmat on koottu
Itä-Hämeen museoon, koska pääsääntöisesti vuoksenrantalaiset asutettiin Itä-Hämeen
alueelle: Hartolaan, Joutsaan, Pertunmaalle, Sysmään ja Asikkalaan. Vuoksenranta-osasto
esittelee Vuoksenranta-seuran kanssa yhteistyössä koottua esineistöä Vuoksenrannan
pitäjästä. Nyt museolla on vireillä hanke muodostaa kokoelmasta varsinainen pysyvä
näyttelyosasto. Esineistöä on koottu 1970-luvun alusta lähtien ja museo ottaa edelleen
vastaan aiheeseen liittyvää materiaalia ja esineistöä, joka liittyy asutustoimintaan.
Esineistöstä 95 prosenttia on lahjoitettu museon kokoelmiin.
You Tube: ”Itä-Hämeen museon Vuoksenrannan osasto” -haulla löytyy Martti Taljan
haastattelu Itä-Hämeen museolla 19.7.2020.

Tutustu luovutetun alueen sankarihautausmaihin
Jatkosodan rauhanteon jälkeen Neuvostoliitolle luovutetulle alueelle jäi 56 suomalaisten
seurakuntien perustamaa sotien 1939 – 1945 sankarihautausmaata. Hautausmaista 36 on
nykyisen Leningradin oblastin alueella, 17 Karjalan tasavallassa ja kolme Sallassa ja
Petsamossa. Hautausmaihin on haudattu noin 7000 suomalaista sankarivainajaa. Mukana on
myös Vuoksenrannan hautausmaa. Käy tutustumassa: www.karjalansankarihautausmaat.fi.

Vuoksenranta-seura facebookissa ja netissä
Liity Vuoksenranta-seura ry -facebook-ryhmään ja osallistu mielenkiintoisiin keskusteluihin,
joita viriää esim. vanhoista valokuvista, henkilöistä ja paikoista.
Uudelle ja vanhalle jäsenelle löytyy paljon tietoa ja tilattavat tuotteemme
www.vuoksenranta.fi -nettisivuilta. Muista kirjat, t-paidat, lippikset ja Uhvatta-korusarja –
hyvä lahjavinkki! Tilauslomake löytyy nettisivuilta tai soita tilauksesi: 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!
Nähdään soudussa, kirjakyläpäivillä ja pitäjäjuhlassa!

Päivi
Päivi Virolainen (pj.)
Päijätsalontie 91
19700 Sysmä
p. 0400 715 933

Pirjo Virolainen-Kuisma (siht.)
Töijensalontie 175
19700 Sysmä
p. 0400 605 562
paivi.virolainen@icloud.com pirjo.virol@kolumbus.fi

Pekka Kemppi (varapj.)
Kotirannantie 33
19700 Sysmä
p. 040 588 7290
pekka.kemppi@phnet.fi

