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Kokouksen alussa Vuoksen Säätiön hallituksen puheenjohtaja Seppo Kuparinen ja 
hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Hannu Virolainen ojensivat Vuoksi-mitalin  
n:o 12 Vuoksenranta-seuran kunniapuheenjohtajalle, professori Martti Taljalle 

tunnustuksena erittäin ansiokkaasta toiminnasta säätiön tavoitteiden 
toteuttamisessa ja karjalaisen kulttuurin laajemmassakin vaalimisessa. 

 
 
1. Kokouksen avaus 

Seuran puheenjohtaja Päivi Virolainen toivotti jäsenistön tervetulleeksi Järvi-
Hämeen Vääksyn konttorin kokoustiloihin klo 12. 

 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi (jäsenkirje/kokouskutsu lähetetty  

sähköisesti ja paperikirjeenä 28.9.2020) sekä päätösvaltaiseksi. Osallistujalistan 
mukaan paikalla oli 31 henkilöä. 

 
3. Kokouksen puheenjohtajan valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Vuoksen Säätiön hallintoneuvoston 

varapuheenjohtaja Hannu Virolainen Sysmästä. 
 

4. Kokouksen sihteerin valinta 
Kokouksen sihteeriksi valittiin seuran sihteeri Pirjo Virolainen-Kuisma. 

 

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sirkka-Liisa Sokka ja Pertti 

Virolainen Sysmästä. 
 
6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sääntöjen mukainen asialista. 
 

7. Vuoden 2019 toimintakertomuksen hyväksyminen 
Puheenjohtaja Päivi Virolainen esitti vuoden 2019 toimintakertomuksen, joka 
hyväksyttiin sellaisenaan. Liite 1. 

 
8. Vuoden 2019 tilien ja tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajien lausunnon 

 kuuleminen 
Taloudenhoitaja Antti Kuisma esitti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja luki 
toiminnantarkastajien siitä antaman lausunnon. Liite 2. 

 
9. Tilien hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden 

 myöntäminen tilivelvollisille 
Päätettiin hyväksyä tilit esitetyssä muodossaan, vahvistaa tilinpäätös ja myöntää 
vastuuvapaus tilivelvollisille. 
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10. Vuoden 2021 jäsenmaksun määrääminen 

Karjalan Liitto uudistaa jäsenseurojensa jäsenmaksujen keruun ensi vuoden alusta. 
Liitto lähettää jäsenmaksulaskut suoraan Vuoksenranta-seuran jäsenille ja tilittää 

seuralle seuran osuuden. Karjalan Liiton jäsenmaksu vuosille 2021-2023 on  
20 euroa/vuosi ja oman seuran jäsenmaksu vuodelle 2021 on 15 euroa. Siis 
yhteensä 35 euroa. 

 
Jäsen voi valita maksaako Karjalan Liiton jäsenmaksun Vuoksenranta-seuran vai 

jonkin toisen seuran kautta. Suositellaan kuitenkin, että jäsenet kuuluvat Karjalan 
Liittoon juuri oman pitäjäseuran kautta. 
 

Vuoksen Verkko -lehden tilausmaksu maksetaan erikseen. Siitä tarkempaa tietoa 
myöhemmin. 

 
             

11. Vahvistetaan vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio 

Päivi Virolainen esitti hallituksen laatiman toimintasuunnitelman ja Antti Kuisma 
talousarvioesityksen. Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin. Vallitseva 

koronapandemia aiheuttaa suunnitelmiin epävarmuutta. 
 

12. Seuran puheenjohtajan valinta 

Seuran puheenjohtajaksi vuodeksi 2021 valittiin edelleen yksimielisesti Päivi 
Virolainen (Sysmä/Korpilahti). 

 
13. Todetaan seuran erovuoroiset hallituksen jäsenet ja hallituksen valinta  

Hallituksesta ovat v. 2020 erovuorossa Kati Kuisma Hartolasta (Korpilahti), Liisa 

Röksä Joutsasta (Härk’korpi) sekä Pirjo Virolainen-Kuisma Sysmästä (Oravankytö). 
Erovuoroiset valittiin uudelleen ja he ovat erovuorossa v. 2023. 

 
Muut hallituksen jäsenet ovat: Taina Eskola Heinolasta (Oravankytö), Pekka Kemppi 
Sysmästä (Karkeala), Armi Marklund Helsingistä (Sintola), Irja Niilahti Hartolasta 

(Korpilahti), Eija Virolainen-Nurminen Sysmästä (Oravankytö), Ossi Paappa 
Somerolta (Korpilahti), Olli Saarela Hartolasta (Korpilahti) sekä Matti Vanhanen 

Lepsämästä (Sintola). 
 

 Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin 11 + pj. Hallituksen kokouksissa on 

 lisäksi läsnäolo-oikeus taloudenhoitajalla ja kunniapuheenjohtajalla. 
 

14. Toiminnantarkastajien (2) ja heidän varahenkilöidensä valinta (2) 
           Seija Halme jatkaa edelleen toisena toiminnantarkastajana ja Eero Taljan pyydettyä 
 eroa tehtävästä hänen tilalleen valittiin Esa Virolainen Sysmästä. 

 Heidän varahenkilöikseen valittiin edelleen Antti Mustonen ja Erkki Kiuru.  
 

15. Karjalan Liiton pitäjätoimikunnan edustajan valinta ja hänelle varahenkilö 
           Valittiin kokousedustajaksi Karjalan Liiton pitäjätoimikuntaan puheenjohtaja Päivi  
           Virolainen ja hänelle varahenkilöksi varapuheenjohtaja Pekka Kemppi. 

 
16.  Matka-, posti- ja puhelinmaksujen korvaaminen 

           Päätettiin korvata matka-, posti- ja puhelinmaksut tarvittaessa laskun mukaan. 
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17. Seuraavan vuosikokouksen paikka ja aika 

Seuraava vuosikokous/perinnepäivä pidetään lauantaina 2.10.2021 Hartolassa, 
Joutsassa tai Pertunmaalla. 

 
Seuran 50-vuotisjuhla pidetään Sysmässä sunnuntaina 8.8.2021. 
 

18. Muut asiat 
 Etukäteen ilmoitettuja muita virallisia kokousasioita ei ollut. 

 
 Martti Talja kertoi Vetus maps -karttasovelluksesta luovutetun Karjalan 
 matkailuun ja kohteiden paikantamiseen. Sovelluksen käytöstä oli saatavilla myös 

 ohjepaperi. 
 

 Martti Talja kertoi, että Venäjällä on herännyt kiinnostus Kannaksen elämästä 
 suomalaiseen aikaan kirkkohankkeineen. Vuoksenrannan kirkossa on myös ollut 
 venäläinen filmiryhmä elokuvan teossa. 

              
19.  Kokouksen päättäminen 

           Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo 13.00 
 
 Hartolassa 24.10.2020 

 
 

 
 
 Hannu Virolainen    Pirjo Virolainen-Kuisma 

 puheenjohtaja    sihteeri 
 

 
 
 Pöytäkirja tarkastettu: 

 
 

 
 
 

 
 Sirkka-Liisa Sokka    Pertti Virolainen 

 
 
 

 
 

  


