
Vuoksenranta-seura ry  jäsenkirje  49/ 2022  syyskuu   

Hei vuokserantoist! 

Kesä meni kolisten, lauletaan Freemanin laulussa, ja niin se taas kolisteli nopeasti ohi meilläkin. Pitäjäjuhla ja seuran 

51-vuotisjuhla on onnistuneesti siirtynyt lähihistoriaan. Olemme saaneet kuulla kivaa palautetta siitä, että vieraat 

viihtyivät ja kaikki sujui hyvin. Seuran laaja ja kattava 50-vuotishistoriikki näki juhlassa päivänvalon. Suuret kiitokset 

siitä vielä kunniapuheenjohtaja Martti Taljalle!  

Historiikin osalta tuli vähän harmiakin, kun painotalossa oli jotakin mennyt vikaan ja osa kirjoista on 

irtolehtipainoksia. Olemme reklamoineet asian ja odottelemme parhaillaan korjauspainosta. Mikäli juhlassa saamasi 

lahjakirja on viallinen, pyydän ottamaan yhteyttä allekirjoittaneeseen. 

Historiikki tilattavissa 

Tilaa nyt tuore historiikki – Myö Vuokserantoist - itselle syyslukemiseksi ja lahjaksi jälkipolville hintaan 35 €. Kirjassa 

on 248 sivua, paljon hienoja kuvia ja mielenkiintoista luettavaa. Tilauslomake löytyy seuran nettisivuilta 

www.vuoksenranta.fi/tuotteet tai suoraan Tiina Höltältä, tiinaholtta@gmail.com, p. 040 548 9000. 

Perinnepäivä lauantaina 8.10. 

Perinnepäivä järjestetään jälleen vuosikokouksen yhteydessä. Tänä vuonna on aiheena ”Vuoksenrannan murre 

osana kaakkoismurteita”. Aiheesta tulee meille kertomaan FM Päivi K. Markkola. Hän tekee parhaillaan 

väitöstutkimusta Kivennavan puheenparresta, jossa on hyvin paljon samaa kuin Ylä-Vuoksen eli Antrean, 

Vuoksenrannan, Kirvun ja Jääsken murteissa. Kannattaa tulla kuuntelemaan mielenkiintoista asiaa vanhojen 

kannakselaismurteiden tyypillisistä murrepiirteistä ja myös niiden muuttumisesta sotien jälkeen. Tietyt kielenpiirteet 

ovat tutkimusten mukaan säilyneet maailman myrskyissä paremmin kuin toiset ja nämä murrepiirteet ovat 

suunnilleen samoja, on evakko sitten kotoisin mistä luovutetun Karjalan pitäjästä tahansa, ja riippumatta siitä, 

millaiseen kielelliseen ympäristöön hän on sotien jälkeen päätynyt. 

Tervetuloa vuosikokoukseen! 

KUTSU 
Vuoksenranta-seuran perinnepäivä ja vuosikokous pidetään lauantaina 8.10.2022 Joutsassa Lamminmäen 
tiloilla, Lammintauksentie 99, 19650 Joutsa. Lippu 20 € (ruokailu ja kakkukohvit). 
 
11.30-12.30 Lounas (potlohko lisukkeineen) 
12.30-13.30 Vuoksenranta-seura ry:n  vuosikokous. Sääntömääräiset asiat. 
13.30-14.30 Vuoksenrannan murre osana kaakkoismurteita, Päivi K. Markkola, 

                                                                                        FM, väitöskirjatutkija (suomen kieli)                                                                                          
14.30-15.00 Täytekakkukahvit 

 Arpajaiset. Ota mukaan pikkupalkintoja. 
 

Tarjoilun ja järjestelyiden vuoksi pyydämme ennakkoilmoittautumiset paivi.virolainen@icloud.com tai 
soittamalla/tekstiviestillä p. 0400 715 933 viimeistään su 2.10. 

                           

 

Tätä kirjoitettaessa on vielä vähän auki saadaanko perinnepäivän alkuun (n. klo 10.00) kyykkäjoukkueet kasaan ja 

perinteinen Antrea-Vuoksenranta-kyykkäottelu aikaiseksi. Seuraa ilmoittelua nettisivuilla ja facebookissa. 

Vapaaehtoinen Vuoksen Verkko -lehtimaksu: 10 € tilille FI90 5011 0955 0051 66. Kiitos tuesta! 

Vuoksen Verkko 2022 -jäsenlehden aineistot: 30.9. mennessä osoitteella paivi.virolainen@icloud.com.  

Terveisin,    Päivi  

Päivi Virolainen (pj.)  Pirjo Virolainen-Kuisma (siht.) Pekka Kemppi (varapj.) 
Päijätsalontie 91     Töijensalontie 175 Kotirannantie 33  
19700 Sysmä   19700 Sysmä  19700 Sysmä   
p. 0400 715 933     p. 0400 605 562  p. 040 588 7290  
paivi.virolainen@icloud.com  pirjo.virol@kolumbus.fi  pekka.kemppi@phnet.fi    
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