
                                                                                                                                                                                                                       

     Vahviala-seura ry       Jäsenkirje 2/2022 
 
 

Hyvät Vahviala-seuran jäsenet,  
 
 
Tässä kirjeessä menneen kesän muistoja ja kutsu tulevaan syyskokoukseen sekä 
ohjelmatietoja 
 
Vahviala-juhlista Lahdessa heinäkuun ensimmäisenä sunnuntaina jäi varmasti 
kaikille osallistujille hyvä maku suuhun. Lahden Upseerikerhon seisova pöytä 
herkullisine kattauksineen oli maan mainio. Esiintyjät olivat mukaansa tempaavia, niin 
Nastolan pikkupelimannit kuin Lahden Bach-kuorokin.  
 
Juhlapuhuja Martti Talja totesi puheessaan, että karjalaisen kansan kohtalona on ollut 
sijainti idän portinvartijana. Hän siteerasi lopuksi Uuno Kailaan runon muutamaa 
alkusäettä. Sanat saattaisivat olla myös nykyhetkeä. Millainen rautaesirippu nousee 
itärajallemme, emme vielä tiedä, voimmeko tai haluammeko itse vaikuttaa sen 
korkeuteen tai eristävyyteen? Toivomme hartaasti, että yli 90 vuotta sitten kirjoitetun 
runon jälkeiset tapahtumat eivät toteudu tässä päivässä, vaan saamme elää rauhassa 
ja tukea Ukrainan pakolaisia vapaassa Isänmaassamme Suomessa.  
 
Raja railona aukeaa.  
Edessä Aasia, Itä.  
Takana Länttä ja Eurooppaa;  
varjelen, vartija, sitä.  
 
Takana kaunis isänmaa  
kaupungein ja kylin.  
Sinua poikas puolustaa,  
maani, aarteista ylin.  
 
Öinen, ulvova tuuli  
tuo rajan takaa lunta.  
Isäni, äitini, Herra,  
suo nukkua tyyntä unta!  
 
Anna jyviä hinkaloon,  
anna karjojen siitä!  
Kätes peltoja siunatkoon!  
Täällä suojelen niitä. 
 
Vahvialan vanhojen kyläkuvien näyttely Iitin kylätalolla 9.-22.8.2022 kiinnosti niin 
kävijöitä kuin lehdistöä. Paikalle tultiin kauempaakin tutustumaan kuviin, josko niissä 
löytyisi tuttuja ja niinhän myös kävi. Kuvaprojektin vetäjät saivat lisätietoja vanhoissa 
kuvissa olevista henkilöistä sekä lisää kuvia tallennettavaksi ajalta ennen vuotta 1945, 
joita on nyt lähes 4 000. Kuvia on mahdollista nyt katsella myös seuran verkkosivuilla.  
 
Kesäkahvila 15.-18.8.2022 Iitin kylätalolla elokuussa oli menestys, osuihan se 
samaan aikaan kyläkuvanäyttelyn kanssa. Kiitos siitä kaikille leipojille, arpajais-
voittojen lahjoittajille, arpojen ostajille ja kahvilassa kävijöille.  
 



 
KUTSU  
 
Seuran syyskokous ja toimintapäivä pidetään Porvoossa lauantaina 19.11.2022 
Cafe Cabriolet:ssa osoitteessa Piispankatu 30, 06100 Porvoo. Cafe Cabriolet sijaitsee 
alla näkyvässä kuvassa olevassa rakennuksessa. 
 
Syyskokous, jossa käsitellään seuran sääntöjen 11 §.n mukaiset asiat, alkaa klo 
11.00, jonka jälkeen nautitaan keittolounas ja Cafe Cabriolet:n kuuluisia kakkuja ja 
kahvia. Ruokailumaksu 15 euroa maksetaan paikan päällä.  
 
Lounaan jälkeen Tea Itkonen kertoo vahvialalaisten ja muiden siirtokarjalaisten 
sijoittumisesta Porvoon seudulle ja Kristiina Ijäs Vahviala-seuran 75-vuotisjuhla-
julkaisusta. Samalla käynnistetään juhlajulkaisun ennakkomyynti.  
 
Ilmoittautumiset syyskokoukseen ja toimintapäivään puheenjohtaja Juha 
Henrikssonille, juha.v.henriksson@gmail.com tai 0400-426048 11.11.2022 
mennessä 
 
 

 
 
Kuva teoksesta "Hyvihä meit on pietty" Karjalaista elämää ja yhdistystoimintaa 
Porvoon seudulla 1940 - 2010 Porvoon Karjala-Seura ry. Toim. Tea Itkonen, Porvoo 
2010  

 
 
 
Tervetuloa Porvooseen 
 
 
Juha Henriksson 
Vahviala-seuran pj. 


