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Vahviala-seura ry
Vahviala-seurasta tervehdys ja tiedotteita

Vahvialassa elettiin sodan kurimuksen kourissa 80-vuotta takaperin näihin aikoihin. Evakoita oli saapunut jo Karjalan
kannakselta ja heitä majoitettiin väliaikaisesti Vahvialaankin. Silloin jo aavisteltiin että kohta myös Vahvialasta on
lähdettävä evakkoon. Lähtökäsky annettiinkin 17.2. Kyliin sai jäädä vain karjanhoitajat. Osa evakoista suuntasi
Nurmin asemalle, missä he joutuivat ilmapommitukseen. Tuho oli kauhistuttavaa. Rata länteen meni poikki ja väki
komennettiin takaisin koteihinsa. Vihdoin 17.2 taivas meni pilveen ja evakointi aloitettiin uudelleen. Matkalaiset
saatiin junaan ja monien vaiheiden jälkeen juna saapui Urjalaan. Täällä evakot siirrettiin tasoitussiirtoina lähipitäjiin.
Kun 13.3. saatiin tieto rauhan solmimisesta, oli ilon aihetta mutta kun kuultiin rauhan ehdot, joiden mukaan Vahviala
jäi suurimmaksi osaksi väärälle puolelle rajaa, muuttui ilo suruksi.
Myös Vahviala-seura ottaa toiminnassaan huomioon talvisodan päättymisen ja järjestää juhlan 13.3 klo 18. Kymin
paviljongilla. Juhlassa kuullaan tervehdysten lisäksi Elimäen Mieslaulajien kuoroesityksiä ja juhlapuhe.
Ilmoittautuminen 28.2 mennessä Eeva Maija Heikkilä p.0400 494956 tai eeva.hei1@gmail.com tai Riitta Wallin p.050
4363717 tai riitta.wallin@phnet.fi .
Tänä vuona pidetään seuran vuosikokous ilman perinteistä tapahtumapäivää Kausalan ABC:llä 6.3.klo 18.
Keväällä on tarkoitus käydä Viipurissa neuvottelemassa ja mahdollisesti myös sopia Vahvialan hautausmaan ja kirkon
opastetaulujen sijoittamisesta Vahvilaan. Luultavasti matkoja tehdään asian tiimoilta useampiakin. Hautausmaan
siivousmatka jätetään väliin ja siivous hoidetaan ed. mainittujen matkojen yhteydessä. Opastetaulut pystytetään
talkoilla ja tästä ilmoitetaan lyhyellä ilmoittautumisajalla, koska aikataulutus riippuu venäläisestä osapuolesta.
Kahden päivän matka Viipuriin järjestetään kuitenkin syksyllä ja perinteinen kesäretki suuntautuu tänä vuonna
Nurmin kylään 25.7. Nurmin matkalle voi ilmoittautua jo nyt: matka.majuri@gmail.com tai puh 050 5344592. Saat
Matka-Majurilta ohjeet viisumin hakua varten jos sinulla ei ole vuosiviisumia. Matkalle mahtuu 28 ensiksi
ilmoittautunutta. Tarkempaa tietopa matkasta seuraavassa jäsenkirjeessä.
Seuran kesäjuhla on tänä vuonna Lahdessa 5.7 mutta palataan seuraavassa jäsenkirjeessä asiaan.
Vuonna 2019 aloitettu vanhojen valokuvien kokoaminen Vahvialasta jatkuu. Ohessa lisätietoja ja yhteystiedot
kylävastaavista.
Olemme saaneet tänäkin vuonna kahvilanpitovuoron Iitin kesäkahvilasta 14.-16.8 sekä näyttelytilan käyttöömme 4.16.8. Näyttelytilaan tulee Edvina Goldstonen nurmilaisen opettajan lasinegatiivien pohjalta tekemiä töitä sekä Matti
Ylänteen taidetta.
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