
Vuoksenranta-seura r.y.  JÄSENKIRJE   nro 41  syyskuu 2018 
 
Hyvä Vuoksenranta-seuran jäsen, 

EU:n tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018. Uuden asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus 
henkilötietojen suojaan ja yksityisyyteen toteutuu myös digiaikana. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joiden 
perusteella ihminen voidaan tunnistaa. Tietosuojaseloste ja rekisteriseloste löytyvät verkkosivuiltamme 
www.vuoksenranta.fi/ saatavissa puheenjohtajalta. 

KUTSU 
 
Vuoksenranta-seuran perinnepäivä ja vuosikokous pidetään sunnuntaina 14.10.2018 Helsingissä 
Karjalatalon yläsalissa, osoitteessa Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki 
Karjalatalolle pääsee busseilla 52, 55, 56, 57, 65, 69, 506, 848  ja raitiovaunulla 1 sekä junalla I, N ja P Käpylän 
asemalle, josta kävelymatkaa on noin 1 km. Pysäköintitilaa on valitettavan vähän, joten jos vain mahdollista, 
kannattaa yhdistellä kyytejä tai käyttää julkisia. 
 
11.30-13.00 Lounas/ Ravintola Karelia sekä aikaa haastaa tuttujen kanssa ja vaihtaa kuulumiset 
13.00 -14.00 Vuoksenranta-seuran vuosikokous. Sääntömääräiset asiat. 
14.00-15.00 Vuoksen vesistö jääkauden jälkeen ja Taipaleenjoen synty, professori Matti Saarnisto 
n. 15.00-15.30 Arvonta ja lähtökohvit   
 

HUOM! Lounastajien määrän tietämiseksi kokeilemme ensimmäistä kertaa ennakkoilmoittautumista. 

Ilmoitathan siis osallistumisestasi viimeistään 4.10. Antti Kuismalle, p. 0400 580 840 tai 
antti.kuisma@iki.fi.  TERVETULOA! 
 

- lippu 23 €/ hlö (sisältää ohjelman, lounaan, kahvit ja kahvileivän) 
- arpajaiset (otathan mukaan arpapalkintoja, kiitos!) 

 
Vuoksen Verkko -jäsenlehti ilmestyy jälleen loppuvuodesta. Juttusi ehtii vielä mukaan, jos toimitat sen sähköisessä 
muodossa puheenjohtajalle 20.9. mennessä.  
 
Pyydän kaikkia teitä edelleenkin panostamaan jäsenhankintaan. Jäsenyys on hyvä tapa avata väylä monipuoliseen 
tietoon karjalaisesta historiasta, juurista ja kulttuurista - tapa pitää yllä omaa tai vaikkapa lasten ja lastenlasten 
karjalaisuutta. Tervetuloa mukaan myös seuran omaan facebook-ryhmään: vuoksenranta-seura ry, johon saatiin 
hiljattain 200. jäsen. Seuran varsinaisten jäsenten määrä on tällä hetkellä 324. Muistutan edelleen myös 
sähköpostiosoitteiston täydentämisestä! 
 

Unohtamatta omaa kirja- ja myyntivarastomme – niin lahjaksi kuin omaan käyttöön. Suuri kiitos kuuluu kaikille tietoa 
ja ajankuvaa aikanaan tallentaneille. Me jälkipolvet pääsemme tutustumaan juuriimme luetun kautta, kun kertojia ja 
muistajia on päivä päivältä harvemmassa. Joko sinulla on kirjahyllyssäsi ”Sana siirtyi Vuoksenrannasta Vesivehmaalle 
1921-2017-” -metodistiseurakunnan historia? Tilaukset: tiinaholtta@gmail.com, 040 548 9000, hintaan 30€. 
Perinnepäivillä voit myös tutustua uuteen UHVATTA-korusarjaan (kuvat ja tiedot löytyvät nettisivuiltamme). 
 
Hyvää loppukesää ja tapaamisiin vuosikokouksessa/ perinnepäivillä Karjalatalossa sunnuntaina 14.10. 

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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