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Hyvät Vahviala-seuran jäsenet

Järjestämme seuraavia tapahtumia kuluvana kesänä. Tulkaahan mukaan toimintaan!

Kesäretki
Vahviala-seura järjestää kesäretken yhteiskuljetuksella lauantaina 31.7.2021 Punkalaitumelle.
Koska emme voi turvallisesti matkustaa Vahvialaan, suosimme tänä kesänä kotimaanmatkailua.
Vahvialalaisiahan evakuoitiin Punkalaitumelle talvisodan jälkeen.
Aloitamme vierailun kunnan keskustassa, jossa ruokailemme Koulutintti nimisessä ravintolassa
(www.koulutintti.fi) Käymme kirkossa sekä hautausmaalla laskemassa seppeleen Karjalaan
jääneiden muistolle. Meitä opastaa tällöin Punkalaitumen seurakunnan suntio. Kuulemme myös
paikallisen karjalaseuran, Punkalaitumen Karjalaiset ry, toiminnasta. Tutustumme linjaautollamme karjalaseuran puheenjohtajan vetämänä Punkalaitumeen. Retki kestää koko päivän.
Olemme Punkalaitumella kolmisen tuntia. Kuljetus lähtee Kouvolasta 6:30 ja on takaisin
Kouvolassa arviolta 19:30.
Linja-auton alustava reitti ja kyytiintulo on, riippuen osallistujista, Kouvola-Koria-Kausala-Pukaron
Paroni-Artjärvi-Lahti-Punkalaidun. Kyytiintulopaikat päätetään ilmoittautumisten jälkeen.
Matkustamme isolla 54 paikkaisella linja-autolla. Turvallisuus edellä otamme matkaan linja-autoon
vain 27 ensiksi ilmoittautunutta. Lähetämme viestiä tarkemmasta aikataulusta ja
kyytiintulopaikoista ilmoittautuneille heinäkuun alussa.
Lisätietoja seuran puheenjohtajalta. Maksu seuran jäseniltä 40 €, muilta 50 € ja nuorilta alle 18
vuotta 0 €. Ilmoittautumiset, jossa kerrotte mahdolliset ruoka-aineallergiat sekä
kyytiintulopysäkkinne sähköpostilla juha.v.henriksson@gmail.com tai puhelimitse 0400-426048
30.6.2021 mennessä.

Kyläkirjanäyttely
Vahviala-seura järjestää kyläkirjanäyttelyn Iitin kirjastossa 12.-30.7.2021, Kausansaarentie 3,
47400 Kausala. Näyttely on avoinna kirjaston aukioloaikoina. Kyläkirjojen lisäksi Kirmo
näyttelytilassa on Vahvialaan liittyviä julkaisuja ja muitakin kirjoja. Vahviala-seuran hallituksen
jäseniä on tavattavissa näyttelytilassa ma-ti klo 12-14, ja ke-pe klo 10-12. Tällöin he opastavat ja
kertovat lisää sata vuotta sitten perustetusta Vahvialan pitäjästä.
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Iitin kesäkahvila
Vahviala-seura pyörittää Iitin kesäkahvilaa 9.-12.8.2021 Iitin kirkonkylän kylätalossa,
Kymentaantie 1, Iitti. Kahvila on avoinna sunnuntaista perjantaihin klo 10-19, ja lauantaisin klo 1017. Suussa sulavien kahvilatuotteiden lisäksi meillä on tuotemyyntiä ja arpajaiset. Arpajaisvoittoja
otetaan mielellään vastaan, ja talkootyöstä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Eeva Maija
Heikkilään, puh. 0400 494 956, tai Riitta Haglundiin, puh. 0400 455 765.
Taidenäyttely
Vahviala-seura järjestää taidenäyttelyn Iitin kirkonkylän kylätalossa 10.-23.8.2021 Kymentaantie
1, Iitti. Näyttely on avoinna sunnuntaista perjantaihin klo 10-19, ja lauantaisin klo 10-17.
Kesänäyttelyssä on esillä valokuvia Vahvialasta ja taiteilija Matti Ylänteen maalauksia. Taiteilija
Edwina Goldstone on luovuttanut Vahviala-seuran käyttöön digitoimansa valokuva-arkiston.
Valokuvat ovat Nurmin koulun opettaja Antti Tuomelan ottamia 1920-30 luvulta Vahvialasta.
Näistä voit tunnistaa tuttuja. Esillä on myös Matti Ylänteen alkuperäisiä maalauksia ja niistä
otettuja kuvia.
Lopuksi
Oletha siekii Karjala-lehden lukija? Ai et vai! Karjalaisuuden erikoislehti täyttää osaltaan
kansakunnan muistia ja välittää tietoa sukupolvien välillä. Valtakunnallinen Karjala-lehti
(www.karjala-lehti.fi) perustettiin vuonna 1901 Viipurissa ja se ilmestyy torstaisin (vuonna 2021
ilmestymiskertoja 40). Tilaukset: http://www.karjala-lehti.fi/index.php?p=3
”Yks huol vähemmä ku tul tilatuks Karjala”

Keskikesän ja valon juhlaa odotellessa

Juha Henriksson
puheenjohtaja

