
Vuoksenranta-seura r.y.  JÄSENKIRJE   nro 43  lokakuu 2019 
 
Hyvä Vuoksenranta-seuran jäsen, 

Toiminnantäyteinen kesä kääntyy jälleen syksyksi. Ulkona hehkuvat ruskan värit ja luonto valmistautuu hyvin 
ansaitulle talvilevolleen. Meidän kesän kohokohtamme oli onnistunut ja mieleenpainuva muistojuhlamatka 
Vuoksenrantaan. 75-vuotta on kulunut siitä, kun vanhempiemme ja isovanhempiemme kodit jäivät sodan jalkoihin. 
Heille jäi ikuinen ikävä kotiseuduille, meille jälkipolville kasvava kiinnostus perehtyä omiin juuriin ja historiaan.  

Yhteinen jäsenlehtemme Antrea-Seuran kanssa, Vuoksen Verkko, ilmestyy taas loppuvuodesta. Sieltä voit lukea 
tarkemmat kuulumiset mm. kesäkuun Muistojuhlamatkasta, Hämeenlinnan Karjalaisista kesäjuhlista, Sysmän 
Suvisoudusta, Kirjakyläpäivistä, kiinnostavasta Vienan Karjalasta, leipäjuuren tarinasta ja yrityksestä päästä 
soutamaan kirkkoveneillä Vuokselle. 

 

KUTSU 
 
Vuoksenranta-seuran perinnepäivä ja vuosikokous pidetään lauantaina 26.10.2019 Hartolan 
yhtenäiskoululla (Kuninkaantie 14, 19600 Hartola). Perinnepäivän teemana on KARJALANPIIRAKKA 
 
09.30-11.30 Karjalanpiirakkakurssi, ohjaajana Raili Lehto 
 
12.00-13.00 Lihakeittolounas 
13.00 -13.30 Naurispiirakasta karjalanpiirakaksi, museonhoitaja Vesa Järvinen 
13.30-14.30 Vuoksenranta-seuran vuosikokous. Sääntömääräiset asiat. 
14.30-15.00 Arvonta (kiitos, mielellään otamme vastaan arpapalkintoja) ja lähtökohvit   
 
   TERVETULOA! 
 

- lounaslippu 10 €/ hlö (vuosikokoukseen ja perinnepäivään ei tarvitse ilmoittautua etukäteen) 
  

HUOM! Tarvitsemme ennakkoilmoittautumiset piirakkakurssille pe 18.10. mennessä,  
Päivi p. 0400 715 933. 
Kurssi on tarkoitettu kaiken ikäisille, ei erillistä kurssimaksua. Toimi nopeasti, sillä kotitalousluokka asettaa 

rajat kurssilaisten määrälle ja vain nopeimmat mahtuvat mukaan 😊 
 

 
Ensi kevään siivoustalkoomatkan suunnittelu on jo täydessä vauhdissa. Muitakin matkailijoita tuntuu Viipuri 
kiinnostavan, sillä perinteiset hotellit Viipuri, Victoria ja Druzhba olivat jo täynnä. Meillä on tarkoitus nyt kokeilla 
uutta tuttavuutta, Patterinmäellä sijaitsevaa North Crown -hotellia (entinen kaupunginsairaala). Tällä kertaa teemme 
antrealaisten kanssa erilliset matkat, meidän vuoksenrantalaisten matka on perinteisesti Helatorstaina 21.-
23.5.2020. Saamme vielä tämän vuoden Vuoksen Verkko -lehteen tarkemmat tiedot matkan hinnasta ja 
aikatauluista. Laita nyt jo päivät kalenteriisi! Seuraa myös netti- ja facebook-sivujamme 
 
Tapaamisiin vuosikokouksessa/ perinnepäivänä! 

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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