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Hyvä Vuoksenranta-seuran jäsen, 
Niinpä vain tämäkin vuosi pyörähti loppupuolelleen. Ilmassa tuntuu syksyinen kirpeys ja pikkuhiljaa aletaan niin 
yrityksissä kuin yhdistyksissäkin kääntää katseet uuden, tulevan vuoden suunnitteluun ja tekemisiin. Vuoksenranta-
seuran kesä pyöri vahvasti kilpailujen ja urheiluseuramme Säteen puitteissa. Kirkkovenejoukkueemme kävivät 
soutamassa niin Sysmän III Suvisoudussa (1. Sysmän Sisu, 2. Vuoksenrannan Säde) kuin Mommilanjärvelläkin (1. 
Kirvun Vilkas, 2. Vuoksenrannan Säde, 3. Antrean Esa). Antrealaisten kanssa käytiin tiukka kyykkäkisa, jonka 
vuoksenrantalaiset tällä kertaa voittivat. Edessä on vielä syksyinen kolmiottelu Antrean, Kirvun ja Vuoksenrannan 
joukkueiden välillä Pertunmaalla 15.10. Kuortin markkinoiden yhteydessä. 

KUTSU 
Vuoksenranta-seuran perinnepäivä ja vuosikokous pidetään sunnuntaina  2.10.2016  Sysmässä  
vanhan yhteiskoulun juhlasalissa (Peltotie 3, 19700 Sysmä). 
11.30-13.00 Työnäytöksiä, teemana perinteiset kädentaidot. Aikaa tavata tuttuja ja haastella.  
11.30-13.00 Hernerokkalounas ja jälkiruuaksi pannukakkukahvit 
13.00  Vuoksenranta-seuran vuosikokous. Sääntömääräiset asiat. 
lopuksi n. klo 14.15  Arpajaiset (ota mukaan arpapalkintoja)     - pääsylippu 10 €/ hlö  

Toimintasuunnitelmassa vuosikokous linjaa uudet tapahtumat ja tekemisen painopisteet vuodelle 2017. Ensi kesänä 
ovat mm. jälleen vuorossa omat Vuoksenranta-seuran Pitäjäjuhlat ja isona valtakunnallisena tapahtumana 
Karjalaiset kesäjuhlat Jyväskylän Paviljongissa 16.-18.6.2017 teemalla "Itsepäiset ja itsenäiset karjalaiset - Suomi 100 
vuotta". Suunnitelmissa on järjestää perinteinen hautausmaiden ja kirkon siivousmatka sekä käynti 1-2 kotikylällä 
toukokuussa 2017. Tämän kirjeen lähettämishetkellä ei vielä ole tarkempia matkatietoja. Päivitämme 
mahdollisimman pian tietoja www.vuoksenranta.fi –sivuille, facebookiin ja Vuoksen Verkko -jäsenlehteen. 

Jäsenmaksuista ja -eduista sekä jäsenpostista 
Jos tämän vuoden jäsenmaksusi on vielä maksamatta...... niin vuoden 2016  jäsenmaksun suuruus on ollut 22 € 
(sisältäen 10 € seuralle ja 12 € Karjalan Liitolle) + vapaaehtoinen lehtimaksu 10 € + perhejäsenestä 12 €.  

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. 31.12.2016 Yhteensä:                            € 
Jäsenmaksu sisältää Karjalan Liiton jäsenmaksun 12 euroa eli jos kuulut Liittoon muun karjalaisseuran kautta, voit vähentää 12 euroa. 

Karjalan Liiton jäsenetuina saat jäsenkortin, 4 kertaa vuodessa ilmestyvän monipuolisen Karjalan Kunnaat –
jäsenlehden, alennuksia kursseista, matkoista, tilaisuuksista ja monista myyntituotteista. Lehti ilmestyy myös 
verkkolehtenä osoitteessa kunnaat.karjalanliitto.fi. 
 
Viestit kulkevat sähköisesti nopeammin ja edullisemmin, mutta ei perinteistä jäsenkirjettäkään unohdeta. 
Jäsenrekisterimme ajantasaisuus on pikkuhiljaa parantunut - kiitos teille, kun muistatte ilmoittaa muutoksista. 
 
Pyydän kaikkia teitä edelleenkin panostamaan jäsenhankintaan. Jäsenyys on yksi hyvä tapa avata väylä 
monipuoliseen tietoon karjalaisesta historiasta, juurista ja kulttuurista - tapa pitää yllä omaa karjalaisuutta. 
 
Hyvää loppuvuotta ja tapaamisiin vuosikokouksessa/ Perinnepäivillä 2.10. 
 

  terveisin  Päivi 
 

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  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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