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Vuoksenranta-seura ry JÄSENKIRJE  nro 36   kesäkuu 2016 

 

Hyvää kaunista kesää kaikille jäsenillemme 

Terveiset Someron Kaurakedosta, jossa kävimme kylässä Ossi Paapalla toukokuun lopulla pi-
tämässä hallituksen kokouksen. Oli  mielenkiintoista kuulla ja nähdä kuinka vapaaehtoisella 
kaupalla hankitusta Kaurakedon kartanosta muodostunut kyläyhteisö oli säilynyt elinvoimaise-
na. Alkuperäisistä 20 karjalaisperheestä noin puolet on edelleen jälkipolviensa myötä edustet-
tuna alueella. Perinteiset maalaistalot olivat jalostuneet joko suurempaan yksikkökokoon tai 
löytäneet uusia toimialoja, kuten esim. metallipaja, suurkanala, kesäteatteri tai majatalo. 

Vuosikokous päätti viime syksynä, että järjestämme pitäjäjuhlan joka toinen vuosi  ja tänä ke-
sänä sitä ei siis ole perinteisessä muodossaan. Sen sijaan kutsumme teitä jäseniä mukaan iloi-
seen satamajuhlaan Sysmän Suopellon satamaan (Suopellontie 590, 19700 Sysmä) lauantaina 
2.7. klo 10-15. Suopellon Nuorisoseura järjestää siellä III:n Sysmän Suvisoudun, joka on rento 
mökkisoutukilpailu. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa ovat mukana myös kirkkoveneet. Vuok-
senrannan Säde on edustettuna omalla joukkueellaan ja harjoittelee samalla 16.7. järjestettä-
vään Mommilanjärven souteluun. Vuoksenrantalaisväriä nähdään lisäksi kyykän haasteottelus-
sa Vuoksenrannan Säde vastaan Antrean Esa. Kilpailujen lisäksi paikalla on hirrensyöksyä näy-
tösluonteisesti, Starhill Stablen issikkaratsastusta, kirpputori sekä Nuorisoseuran kahvi-, mak-
kara- ja muurinpohjalettupuffetti. Tervetuloa kannustamaan kisaajia ja haastelemaan tuttujen 
kanssa. 

Perinteinen talkoomatka Vuoksenrantaan tehtiin tänä vuonna 5.-7.5. ja matkalle osallistui 30 
vuoksenrantalaista sekä 21 antrealaista. Yhteistyöreissu  yhteisellä bussilla onnistui mainiosti. 
Talkootyöt niin Kankaalan kirkolla, Leiposiissa ja Noinmäellä kuin Antrean kirkkomäelläkin tuli-
vat tehtyä entiseen tapaan.  "Vuoden talkoolaisiksi" valittiin siskokset Eila Salo ja Aira Kaislaoja. 
He ovat monena vuonna näyttäneet meille nuoremmille mallia, kuinka harava heiluu ja jälkeä 
syntyy. Eila joutui viime metreillä perumaan lähtönsä, mutta Aira oli reippaana matkassa. Tun-
nustusmaininta annettiin kolmen sukupolven retkiseurueelle: Yrjö Sokka, Tiina Sokka ja Topi 
Tupasela.  Lauantaina ehdimme käväistä Terijoella ennen kotiin paluuta. Terijoki oli siisti loma-
kaupunki puhtaine hiekkarantoineen, mutta ei niistä entisten aikojen pitsihuviloista ollut jäljel-
lä lautakasojakaan. Käyntimme oli nopea raapaisu, mutta ehkäpä joillekin jäi kipinä lähteä 
käymään uudelleen paremmalla ajalla. 

Oman perheemme 3-sukupolven matka pari viikkoa myöhemmin isän kotitanhuville Korpilah-
den kylän Visulahden Vaht´tuvalle muistutti itsellekin mieleen kuinka tärkeää on pitää historia 
elävänä nuorisollemme. "Kuinka voi tietää tulevaisuutensa, jos ei tunne historiaansa" on vanha 
hyvä totuus. Sisarenpojat olivat nyt ensimmäistä kertaa mukanamme ja saivat kuulla aimo an-
noksen  kotiseutuoppia. Kyllä siitä jotakin jäi mieleen muhimaan ja tulee sitten ehkä aikanaan 
iän myötä aktiivisemmin esille. Ottakaahan myös nuorempaa väkeä mukaan tapahtumiimme! 

Iris Salorannan näyttely "Hidas kasvu - oppia rakastamaan" avataan Sysmän kirjastossa Kirja-
kyläpäiväviikonloppuna 8.-10.7. Esillä on tuolloin sekä kuvia että runoja. Kannattaa käydä tu-
tustumassa. 
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     käännä   →  

Vuoksenranta-seuran myyntipöytä on mukana Sysmän Kirjakyläpäivillä 9.-10.7. Myyntivaras-
tostamme löytyy mm. paljon kirjoja (Muistojen sirpaleita, Kauraketo, Evakos ja uuves kois, En-
ne vanhaa koton, Aika särkyi ja soi , Vuoksenrannan mennyt maailma), vanhoja jäsenlehtiä, 
vaakuna-pikeepaita, Säteen t-paita ja Vuoksenranta-isännänviiri. Tuutha siekii sin haastelem-
maa mukavii ja ostelemmaa meilt tuotteit. 

Pistä jo nyt kalenteriisi syksyn Perinnepäivä/ vuosikokous Sysmässä vanhalla yhteiskoululla 
sunnuntaina  2.10.2016 klo 12.00. Silloin on vuosikokousasioiden lisäksi esillä erilaiset käden-
taidot ja käsityöt. Ota yhteyttä, mikäli sinulla löytyy sellaisia esineitä tai osaamista, jota voi-
simme näyttää toisillekin. Tarkempi aikataulu ja ohjelma syksyn jäsenkirjeessä syyskuussa. 

Jatkamme edelleen töitä saadaksemme  jäsenrekisterin osoite- ja sähköpostitiedot ajan tasal-
le.  Osa jäsenkirjeistä tulee aina kulkemaan perinteisenä  paperikirjeenä, mutta puolet jäsenis-
töstä tavoittaa jo sähköpostilla. Jostakin syystä muutamia jäseniä on pudonnut meistä riippu-
mattomista syistä pois Karjalan Liiton ylläpitämän jäsenrekisterin listoilta. Jos kuulet että joku 
ei ole esim. saanut Vuoksen Verkko -jäsenlehteä tai jäsenkirjettä, niin vika saattaa olla kadon-
neessa jäsentiedossa tai puuttuvassa postiosoitteessa. Pyydä tällöin ottamaan pikimmiten yh-
teyttä puheenjohtajaan tai sihteeriin.     

Vuoksenranta-seura on nyt toista vuotta Facebookissa! Käy sinäkin liittymässä ryhmään osoit-
teessa Vuoksenranta-seura ry. Facebook-ryhmäämme voi liittyä olematta seuran jäsen, vaikka 
toki jäsenyyskin on suotavaa :) 

Muistathan myös seurata www.vuoksenranta.fi –kotisivuja. Sieltä löytyy paljon ajankohtaista 
asiaa ja tarkemmat tiedot tapahtumista, jäsenkirjeet sekä ohjeet jäseneksi liittymisestä. 

Jäsenmaksu 2016 
 

Pankki: OP Järvi-Häme 
Tili: FI90 5011 0955 0051 66 

Varsinainen jäsen         22 € 

Saaja: Vuoksenranta-seura ry  Perheenjäsen                12 € 

Maksaja:  Vapaaeht. lehtimaksu 10 € 

Viite: 211 50162 Ep. 30.6.2016 Yhteensä:                            € 
Jäsenmaksu sisältää Karjalan Liiton jäsenmaksun 12 euroa eli jos kuulut Liittoon muun karjalaisseuran kautta, voit 
vähentää 12 euroa. 

Vuoksen Verkko -jäsenlehti  ilmestyy jälleen syksyllä. Otamme mielellämme lehteen muistelui-
ta, tarinoita, pakinoita, juttuja......Lähetä aineistosi puheenjohtajalle 15.9. mennessä.  

Aurinkoista ja lämmintä kesää, toivottelee Päivi 

Päivi Virolainen 
puheenjohtaja 
Päijätsalontie 91, 19700 Sysmä 
p. 0400 715 933, paivi.virolainen@op.fi  

Tiina Hölttä (sihteeri)  Irja Niilahti (varapj.) Antti Kuisma (taloudenhoitaja) 
Syrjälahdentie 53  Vuorenkyläntie 462 Rantaharju 4 D 53 
19430 Pertunmaa  19600 Hartola  02230 Espoo 
p. 040 548 9000  p. 044 582 9123 p. 0400 580 840 
tiinaholtta@gmail.com  irja.niilahti@phnet.fi antti.kuisma@iki.fi 
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