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Vuoksenranta-seura ry JÄSENKIRJE  nro 38   kesäkuu 2017 

 

Hyvää Suomi 100 -juhlavuoden puoliväliä! 

Kalenteri näyttää kesäkuuta, mutta mittarin mukaan viime yönä käytiin tässä Päijänteen ran-
nallakin + 0,2 asteessa. Huh, onpa ollut puutarhan ja terassin kukkien selviäminen siinä ja siinä. 
Poikkeuksellisen pitkään on tänä keväänä paleltu ja toppatakit kaivettu uudelleen esiin, jos 
niistä oikeastaan missään välissä ehdittiin luopuakaan. Kesä ja kesän tapahtuvat kuitenkin lä-
hestyvät lämpöasteista piittaamatta. 
 
Vuosikokous päätti syksyllä 2015 järjestää pitäjäjuhlan joka toinen vuosi. Tänä vuonna juh-
limme Suomen synttäreiden lisäksi omia kesäisiä pitäjäjuhliamme Asikkalan Vääksyssä Au-
rinkovuoren koululla/Vääksyn yhteiskoululla Asikkala-salissa lauantaina 8.7.2017 (Koulukuja 
2, 17200 Vääksy). Juhlapäivä alkaa tuttujen tapaamisella, iloisella puheensorinalla, ruokailulla 
ja pihakilpailuilla klo 11.30. Tule kokeilemaan taitojasi tikanheitossa tai hirrensyöksyssä. Juhla 
alkaa klo 13.00. Juhlapuhujana on kansanedustaja, presidenttiehdokas ja Kaurakedon poika 
Matti Vanhanen. Tilaisuudessa julkistetaan myös ”Sana siirtyi Vuoksenrannasta Vesivehmaalle, 
Vuoksenlaakson metodistiseurakunta 1921-2017-” -historiateos. Lippu on 25 € sisältäen karja-
lanpaistilounaan ja mansikkakakkukahvit. Tule tapaamaan tuttuja ja haastelemaan mukavia. 
Olisi hienoa saada mukaan myös lapsia ja nuoria (lippu 10 €). TERVETULOA! 

Kutsumme teidät mukaan satamatapahtumaan Sysmän Suopeltoon (Suopellontie 590, 19700 
Sysmä) lauantaina 1.7. klo 10-15. Suopellon Nuorisoseura järjestää siellä IV:n Sysmän Suvi-
soudun, joka on rento mökkisoutukilpailu. Viime vuonna ensimmäistä kertaa olivat mukana 
myös kirkkoveneet. Vuoksenrannan Säde kisaa jälleen mukana ja harjoittelee samalla 15.7. jär-
jestettävään Mommilanjärven souteluun. Myös hirrensyöksyä pääsee kokeilemaan ja lisäksi 
löytyy kirpputori sekä Nuorisoseuran kahvi-, makkara- ja muurinpohjalettupuffetti. Tervetuloa 
kannustamaan kisaajia ja haastelemaan tuttujen kanssa. 

Sysmän kirjastossa (kunnanvirasto, Valittulantie 4, 19700 Sysmä) on kesäkuun ajan kirjaston 
aukioloaikoina esillä näyttely, jossa esittäytyvät Sysmän kylät, nuorisoseurat ja kyläseurat. Ilok-
semme Vuoksenranta-seurakin sai kutsun. Olihan vuoksenrantalaisten saapumisella ja kotiutu-
misella aikanaan suuri merkitys ja vaikutus kaikille kylille. Osastomme löytyy luontevasti Ra-
vioskorven ja Suopellon vierestä. Käypä katsomassa!  

Pistä jo nyt kalenteriisi syksyn Perinnepäivä/ vuosikokous Joutsassa Lamminmäen tilalla sun-
nuntaina  1.10.2017 klo 12.00. Silloin on vuosikokousasioiden lisäksi esillä sukututkimus. Tar-
kempi aikataulu ja ohjelma syksyn jäsenkirjeessä syyskuussa. 

Perinteinen talkoomatka Vuoksenrantaan tehtiin tänä vuonna 5.-7.5. ja matkalle osallistui 24 
vuoksenrantalaista sekä 36 antrealaista. Talkootyöt niin Kankaalan kirkolla, Leiposiissa ja Noin-
mäellä tulivat tehtyä entiseen tapaan.  "Vuoden talkoolaiseksi" valittiin sysmäläinen Yrjö 
Sokka. Kotikyläkohteina olivat siivousten lomassa Korpilahti, Karkeala ja Kaskiselkä, joista Seija 
Halme ja Esko Kiuru olivat keränneet tietoa ja tarinoita 

 

      käännä  
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Vuoksenranta-seuran kirjanpito ja jäsenmaksujen laskutus siirtyivät vuoden alusta Isännöinti-
palvelu Pöysti Ky:lle Vääksyyn. Paula Pöystin juuret johtavat isän puolelta Kaskiselän kylään. 
Tällä kertaa jäsenkirje ja jäsenmaksulasku lähtevät kaikille jäsenillemme paperiversiona. Mikäli 
olet jo ehtinyt maksaa tämän vuoden jäsenmaksusi, on lasku sinun osaltasi aiheeton ja voit 
unohtaa sen. Mahdolliset muutokset jäsentietoihin pitää muistaa laittaa nettisivujen tai talou-
denhoitajan kautta, sillä jäsenmaksuun kirjoitetut viestit eivät välity eteenpäin. Jäsenmaksusta 
15 € menee Karjalan Liitolle ja saat jäsenetuna mm. monipuolisen Karjalan Kunnaat jäsenleh-
den ja 15 € tulee omalle Vuoksenranta-seuralle. Karjalan Liiton liittokokous 22.4. päätti jäsen-
maksun korotuksesta 20 euroon v. 2018-2020.     

Vuoksenranta-seura on nyt kolmatta vuotta Facebookissa ja jäseniä pian 150. Käy sinäkin liitty-
mässä ryhmään osoitteessa 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. 

Vuoksen Verkko -jäsenlehti ilmestyy jälleen syksyllä. Otamme mielellämme lehteen muiste-
luita, tarinoita, pakinoita, juttuja. Lähetä aineistosi puheenjohtajalle 15.9. mennessä. Jos kuu-
let, että joku ei ole saanut Vuoksen Verkkoa tai jäsenkirjettä, niin vika saattaa olla kadonneessa 
jäsentiedossa tai puuttuvassa postiosoitteessa. Pyydä henkilöä pikimmiten ottamaan yhteyttä 
puheenjohtajaan tai sihteeriin. 

Karjalaisia kesäjuhlia vietetään Jyväskylässä 16.-18.6. teemalla ”Männikkömetsät ja Karjalan 
kunnaat 100v. itsenäisyyttä ja itsepäisyyttä”. Vuoksenrannan esittelypöytä löytyy Karjalaiset 
pitäjä- ja sukuinfot -näyttelystä Paviljongin D-hallista. Ja tietysti juhla huipentuu juhlavaan kul-
kueeseen sunnuntaina klo 12.00.  

Aurinkoista ja lämmintä (tai edes lämpenevää) kesää – ja tavataaha myö vällee tänäkii vuonna, 
toivottelee  

Päivi 

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