
Vahviala-seuran syyskokous ja toimintapäivä 19.11.2022 Porvoossa 

Vahviala-seuran syyskokous pidettiin lauantaina 19.11.2022 Porvoossa. Kokous pidettiin 
kaupungin ytimessä Cafe Cabriolessa ja paikalla oli 38 henkilöä. 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Toni Vanhala ja sihteerinä Riitta Wallin. 
Toimintasuunnitelman esitteli seuran puheenjohtaja Juha Henriksson ja talousarvion 
tulevalle vuodelle 2023 Riitta Haglund. 

Seuran jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan, 30 euroa vuodessa, josta Karjalan Liiton 
osuus on kaksikymmentä ja seuran kymmenen euroa. 

Hallitus vuodelle 2023 on seuraava, puheenjohtaja Juha Henriksson Kotkasta, 
varapuheenjohtaja Eeva Maija Heikkilä Orimattilasta, Riitta Haglund Iitistä, Jari Käki 
Kouvolasta, Tapio Malmiharju Orimattilasta, Juha Metso Haminasta, Eero Poikela 
Kouvolasta, Eija Rakkolainen Lahdesta, Hannes Sipiläinen Porvoosta ja Riitta Wallin 
Hollolasta. 

Vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta 

Hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaan Vahviala-seura ry jatkaa toimintaa Vahviala-
perinteen ylläpitämiseksi sekä vaalii ja kehittää karjalaista kulttuuria. Seurassamme on 
tällä hetkellä 230 jäsentä. 

Seura kuuluu Karjalan Liittoon, joka on karjalaisyhteisöjen valtakunnallinen keskusliitto. 
Karjalan Liiton arvot ovat karjalaisuus, yhteisöllisyys ja elämänmyönteisyys. Karjalan Liiton 
vuosittaiset teemat huomioidaan myös seuran toiminnan järjestämisessä. Liiton teemana 
vuosille 2021–2023 on Huomisen karjalaisuus. Karjalan Liiton hallitus on päättänyt 
erikseen vuoden 2023 teemaksi ”Visuaaliset taiteet osana karjalaista kulttuuriperintöä” 

Seura kuuluu myös Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liittoon (KPYL). Liitto vaalii karjalaisia 
perinteitä sekä tekee tutkimus-, kotiseutu- tai perinnetyötä. KPYL järjestää vuosittain 
yhteistapahtumia, joissa pitäjäyhdistykset esittelevät entisen pitäjänsä historiaa, perinteitä 
sekä seuratoimintaa. Vahviala-seuran sihteeri Riitta Wallin on valittu jäseneksi KPYL:n 
edustajana Karjalan Liiton liittovaltuustoon vuosille 2020-2023. 

Karjalaisen Nuorisoliiton kanssa toimitaan yhteistyössä. Vahviala-seura on Nuorisoliiton 
varsinainen jäsen. Seuran yhteyshenkilönä on Vahviala-seuran varapuheenjohtaja Eeva 
Maija Heikkilä ja puheenjohtaja Juha Henriksson on Nuorisoliiton hallituksen jäsen. 
Nuorisoliitto on karjalaisten ja karjalaisuudesta kiinnostuneiden kohtaamispaikka ja 
valtakunnallinen harrastus- ja kulttuurijärjestö.  

Vahviala-seura tekee edellä kerrotun lisäksi aktiivista yhteistyötä karjalaseurojen, muiden 
yhdistysten ja paikallisten toimijoiden kanssa. Tästä hyvänä esimerkkinä on yhteistyö 
Säkkijärvi-seuran ja -säätiön kanssa. 

Seuran kuvatyöryhmä digitoi ja tallentaa verkkoon jäsenistöltä löytyviä vanhoja valokuvia. 
Valtaosa vuosina 2018-2022 kerätyistä kuvista on tallennettu kylittäin ja ne ovat nähtävillä 
Karjalan Liiton Vahviala-seuran kotisivulla. Seuran muiden tallenteiden (kasetit, videot ym.) 
siirtämistä digitaaliseen muotoon jatketaan. 

Vahvialan sankarihautausmaan ja kirkkomaan alueen suojelusta ja säilyttämisestä on 
sovittu Venäjän viranomaisten kanssa 22.3.2008 Viipurissa. Neuvottelut hautaus- ja 
kirkkomaan alueille suunnitelluista uusista opastauluista sekä hautausmaan 
hoitosuunnitelmasta odottavat edelleen parempaa aikaa. 



Seuran kotisivut, Karjalan Liiton sivuilla, pidetään ajan tasalla ja niiden käyttö viestinnän 
osana on jatkuvasti lisääntynyt. Seura on mukana toisena ylläpitäjänä Facebookin 
ryhmässä ”Juuret Vahvialan pitäjässä luovutetussa Karjalassa”. Ryhmässä on yli 500 
jäsentä ja jäsenmäärä on ollut koko ajan kasvussa. Ryhmä on merkittävä tiedotuskanava 
vahvialalaisille ja karjalaisille tapahtumille. 

 

Vahviala-seura 75-vuotta  

Vahviala-seuran perustamisesta tulee kuluneeksi vuonna 2023 75 vuotta. Seura juhlii aina 
suuremmin viiden vuoden välein ja nyt siihen on todella syytä.  

Seuran perustamiskokous pidettiin pitäjäjuhlien yhteydessä 31.7.1948 Kausalan 
Ravilinnassa. Seuran perustamiskirjan mukaan yhdistyksen tarkoituksena on ”olla entisen 
Vahvialan kunnan alueella asuneiden keskinäisenä yhdyssiteenä, koota ja tallettaa 
Vahvialan historiaan liittyviä kulttuuriarvoja ja muuten vaalia kotiseudun muistoja ja 
perinteitä.” 

Vahviala-juhlilla heinäkuun ensimmäisenä sunnuntaina tulemme muistelemaan menneitä 
vuosikymmeniä ja julkaisemaan juhlakirjan seuramme toiminnasta sekä pohtimaan 
karjalaisen kulttuurin tulevaisuutta. Juhla pidetään perinteisessä kokouspaikassamme 
Kausalan Ravilinnassa su 2.7.2023. 

 

75-vuotisjuhlajulkaisu 

Seura toteuttaa toiminnastaan 75-vuotis juhlajulkaisun, työ on alkanut vuonna 2022 ja 
valmistuu vuoden 2023 Vahviala-juhliin mennessä. Teoksen toimittaja Kristiina Ijäs kertoi 
kokousväelle julkaisun sisällöstä ja rakenteesta. Visuaalisuus ja vuosikymmneittäin 
etenevä kerronta houkuttelee varmasti kirjan hankintaa pohtivia. Kirja sisältää mainioita 
henkilöhaastatteluja ja ennennäkemätöntä kuvamateriaalia. 

 

Vahvialalaiset Porvoon seudulla 

Tea Itkonen kertoi ruokailun jälkeen vahvialalaisten asettumisesta Talvisodan jälkeen 
Porvoon seudulle. Itkonen on toimittanut Porvoon Karjala-seuran 70-vuotishistoriikin, 
”Hyvihä meit on pietty” vuonna 2010. Itkosen esitys syyskokouksen väelle avasi ja syvensi 
kirjan sisältöä vielä laajemmaksi. Vahvialalaiset olivat innolla mukana perustamassa 
yhdistyksiä, kuoroja ja kerhoja sekä osallistuivat aktiivisesti kunnallispolitiikkaan 
kaksikielisellä Porvoon seudulla. 

Esityksestä löytyi kokousväelle tuttuja henkilöitä, joista osa palasi Vahvialaan ja jälleen  
Vahvialasta jatkosodan jälkeen Porvoon seudulle ja osa löysi uuden kotipaikan Iitistä, 
Artjärveltä tai Elimäeltä. Moni vahvialalaistaustainen hankki kirjan tekijän 
omistuskirjoituksella varustettuna omakseen. 

Ja kyllähän me lauloimme! Soili Koskelaisen säestyksellä lauloimme joululauluja 
ensimmäisten lumihiutaleiden putoillessa Porvoon torille, jossa pidettiin joulukadun 
avajaisia. Tunnelma oli lämmin ja karjalaista yhteenkuuluvuutta nostatimme lopuksi 
laulamalla tietenkin Karjalaisten laulun.  

 



 

 

 


