
Vuoksenranta-seura r.y. JÄSENKIRJE   nro 32 syyskuu 2013 

Hyvää alkanutta syksyä, 

Kulunut kesä on hellinyt meitä lämmöllä ja auringonpaisteella. Viljanpuinnit on tehty ja syksyn 

marjasato tallessa. Terveiset toukokuun talkoomatkalta, heinäkuun Pitäjäjuhlilta Riihimäeltä,  

elokuun alun Kamennogorskin  (Antrea) kaupunkijuhlasta ja syyskuun ensimmäisen lauantain 

Viipurin 1930-luvun markkinoilta Lahdesta. Oli hienoa olla mukana kaikissa näissä onnistuneissa 

tapahtumissa.  

 

Vuoksenranta-seuran perinnepäivä ja vuosikokous sunnuntaina  6.10.2013 klo 12.00  

Sysmän Teatteritalolla, osoitteessa Väihkyläntie 1, 19700 Sysmä. Tervetuloa! 

 

12.00 Kermainen lohikeitto ja jälkiruuaksi marjakiisseli 

13.00 Vuoksenranta-seuran vuosikokous 

13.45 Murrejuttu sysmäläisittäin ja vuoksenrantalaisittain, Hannu Virolainen 

14.00 Vuoksenrannan kirkon vaiheita, alustajina Tatu Vanhanen ja Martti Talja + yleisön muisteluita  

Haastamista 

15.15 Kahvit ja marjapiirakka 

15.45  Arpajaiset (ota mukaan arpapalkintoja)     - ruoka ja kahvit 15 €/ hlö - 

 

Pitäjäjuhla su 8.6.2014 Vuoksenrannassa 

Ensi vuonna on kulunut 70 vuotta evakkoon lähdöstä. Järjestämme Pitäjäjuhlan Vuoksenrannan 

kirkossa yhdessä Antrea-seuran kanssa. Juhlan aattona 5.-7.6. on talkoomatka kirkon ja 

hautausmaiden kunnostamiseksi ja itse juhla sunnuntaina  8.6. (juhlamatkapaketti la-su 7.-8.6.). 

 

Olemme rakentaneet matkan yhdessä Matkapalvelu Liisa Hietalan kanssa. Oletettavasti suuren 

lähtijämäärän vuoksi majoituspaikkoja on jouduttu varaamaan hyvissä ajoin Viipurin lisäksi myös 

lähiympäristöstä. Tästä syystä sitovat ilmoittautumiset joudutaan tekemään jo hyvissä ajoin. 

Kannattaa ottaa matkavakuutus, joka kattaa myös mahdollisen matkan peruuntumisen esim. 

sairastumisen vuoksi. Emme ole valitettavasti saaneet matkapakettien hintoja ja ilmoittautumis-

aikataulua tämän kirjeen lähettämishetkeen mennessä. Tiedotamme niistä loppuvuodesta 

Vuoksenrantalainen –lehdessä ja jäsenkirjeellä. Ilmoittautumisia vastaanottaa  Armi Marklund, puh. 

040 776 4094 tai Haavikkotie 14 G 49, 00630 Helsinki tai armi.jylhajarvi@elisanet.fi. Ilmoittautumi-

sen yhteydessä tarvitaan nimi, osoite, puhelinnumero/ sähköpostiosoite ja kuljetukseen mukaan-

tulopaikkakunta. Ilmoittautuneille lähetetään tietojen keruulomake ryhmäviisumin hakua varten. 

 

Muistathan maksaa v. 2013  jäsenmaksun 20 € + lehtimaksu 10 € + perhejäsen 10 € seuran tilille 

FI90 5011 0955 0051 66. Sähköpostiosoitteita voisitte myös ilmoitella lisää. 

 

Syysruskaa ja perinnepäivää odotellessa, 

 

Päivi Virolainen 

puheenjohtaja 

Päijätsalontie 91, 19700 Sysmä 

p. 0400 715 933 

paivi.virolainen@op.fi 

Tiina Hölttä (sihteeri)  Irja Niilahti (varapj.) Antti Kuisma (taloudenhoit.) 

Syrjälahdentie 53  Vuorenkyläntie 462 Ritokalliontie 8-16 H 

19430 Pertunmaa  19600 Hartola  00330 Helsinki 

p. 040 548 9000  p. 044 582 9123 p. 0400 580 840 

tiinaholtta@gmail.com irja.niilahti@phnet.fi anttiku@gmail.com  
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