
Vahviala-seura ry:n vuosikertomus vuodelta 2019 
 

 

Vahviala-seura ry on jäsenenä Karjalan Liitto ry:ssä ja Karjalaisten Pitäjäyhdistysten 

Liitto ry:ssä. Vahviala-seura on lisäksi Karjalaisen nuorisoliiton kannatusjäsen. 

Seuran toiminta vastaa 19.10.2013 vahvistettuja sääntöjä. 

Jäsenhankintaa on tehty kaikkien tapahtumien ja matkojen yhteydessä. Jäsenmäärä 

jatkaakin kasvuaan ja oli vuoden 2019 lopussa 228. 

 

Vahvialan Rauhamaan hautaus- ja kirkkomaan alueen suojelusta ja säilyttämisestä 

toistaiseksi on sovittu Venäjän viranomaisten kanssa 22.3.2018 allekirjoitetun 

pöytäkirjan mukaisesti. Vuonna 2019 aloitettiin hautaus- ja kirkkomaan alueiden 

opaste- ja infotaulujen suunnittelu. Hallituksen hautausmaa työryhmää on 

merkittävästi avustanut yliarkkitehti Raija Seppänen.  

Lisäksi hautausmaalle on aloitettu hoitosuunnitelman laatiminen. 

 

Tuotemyyntiä on jatkettu tapahtumien yhteydessä, ja erityisesti Iitin kesäkahvilan 

tuotto on kannattavaa.  

Tapahtumat on toteutettu pääosin paikallisten seurojen, yhdistysten ja laajan 

talkooväen tuella. Toimintaa ovat tukeneet lisäksi Vahviala-säätiö ja Iitin kunta 

apurahan muodossa. 

Kesäjuhlan ja tapahtumien järjestämisestä vastaavat toimikunnat yhdessä hallituksen 

kanssa. Kuva- ja taidetoimikunnan työ jatkuu projektisuunnitelman mukaisesti 

vahvialalaisen kulttuurin tallentamiseksi Eero Poikelan vetämän työryhmän johdolla. 

 

Taiteilija Edwina Goldstonen kanssa on tehty 24.1.2019 aineiston luovutussopimus, 

jonka mukaan taiteilija on luovuttanut digitoimansa valokuva arkiston seuran 

käyttöön. Arkisto sisältää n. 250 valokuvaa Nurmin kylästä ja Vahvialan pitäjästä 

vuosilta 1920 – 1940.  

 

Seuran jäsenille toteutettiin jäsenkysely, jonka tuloksia huomioidaan toiminnan 

järjestämisessä. Kysely uusitaan 2 vuoden kuluttua. 

 

Eeva Maija Heikkilä toimii yhteyshenkilönä Karjalaiseen Nuorisoliittoon, jossa 

strategiana on saada seuroista lisää nuoria mukaan karjalaiseen toimintaan. 

 

Vahviala-seura on ollut konsultoimassa Säkkijärven karttakirja hanketta. 

 

Juhlissa ja tapahtumissa on mukana seuran lippu.  

 

 

Kevätkokous 

 



Sääntömääräinen kevätkokous ja tapahtumapäivä pidettiin 9.3.2019 Moision 

kartanossa, Elimäellä. Tapahtumapäivän aikana kuultiin Lauri Rämön esitelmä 

Karjalan kirkkokummuista ja lisäksi ohjelmassa oli hyvä musiikkiesitys. Hannu 

Koskelaiselle myönnettiin tilaisuuden yhteydessä Karjalan Liiton harrastemerkki. 

Tilaisuuteen osallistui n. 30 henkilöä.  

 

 

Karjalan Liiton kesäjuhlille 15-16.6.2019 Hämeenlinnaan osallistui 3 hallituksen 

jäsentä. Pitäjäinfoon osallistui Eeva Maija Heikkilä ja Riitta Wallin. 

  

 

Vahviala-seuran kesäjuhla Vainikkalassa  7.7.2019 

 

Juhla aloitettiin perinteisesti jumalanpalveluksella Lappeenrannan Marian kirkossa, 

jonka jälkeen tehtiin kunniakäynnit sankarihaudalla ja Karjalaan jääneiden vainajien 

muistomerkillä.  

Juhla jatkui Vainikkalan seurakuntakodilla ja osallistujia oli n. 100. Juhlapuheen piti 

kansanedustaja Ari Torniainen, ja Sauli Vainikka kertoi Hounijoen 

perkaushankkeesta. Juhlassa kuultiin myös musiikkiesityksiä. Juhlan vastuuhenkilönä 

toimi Hannu Sollo. 

 

 

Syyskokous 

 

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Haminassa, seurakunnan Simeon salissa 

9.11.2019. Tapahtumapäivän teemana oli Lapset ja Nuoret. Vastuuhenkilönä toimi 

Juha Metso. Juhlapuheen piti Haminan karjalaisten puheenjohtaja Taisto Puustelli. 

Haminan nuorisosirkus ja Mielikit ryhmän lauluesitykset olivat hyvin päivän teemaan 

sopivia ja vaikuttavia. Osallistujia oli yhteensä n. 40. Karjalan Liiton harrastemerkit 

myönnettiin Raino Heiskalle, Matti Mentulalle ja Jouko Valmelalle.  

 

 

 

Matkat Vahvialaan  

 

2-3.7.2019 toteutettiin 2pv Viipurin matka, osallistujia oli 24.  Onnistuneen matkan 

johtajana toimi Eeva Maija Heikkilä, ja hyvin toimineista matkajärjestelyistä vastasi 

Puolakan matkatoimisto. Palaute matkasta oli hyvää, ja jatkossakin toivottiin 

vastaavaa matkaa. 

 

27.7.2019 kesäretkelle Vanhaankylään osallistui 29 henkilöä.  Aluksi käytiin 

Viipurissa. 

 



8.6.2019 toteutettiin Rauhamaan hautaus- ja kirkkomaan siivousmatka. Matkalle 

osallistui 8 henkilöä. 

 

20.10.2019 tehtiin Rauhamaan hautausmaan siivousmatka. Matkalla käytiin myös 

Viipurissa. 

 

Matkanjohtajana kotikylämatkoilla on toiminut Hannu Sollo ja kuljetuksista on 

vastannut Jyrki Pakkanen Ky. 

 

 

 

Jäsenkirjeitä lähetettiin vuoden 2019 aikana yhteensä 3 ja tiedottaminen toteutettiin 

mm. paikallislehtien, Karjala-lehden, kotisivujen ja facebookin avulla. Vahviala-

seura on toisena ylläpitäjänä facebook ryhmässä: Juuret Vahvialan pitäjässä 

luovutetussa Karjalassa. 

 

 

Hallitus vuonna 2019 

 

Hannu Sollo, puheenjohtaja 

Eeva Maija Heikkilä, varapuheenjohtaja, jäsensihteeri 

Riitta Wallin, sihteeri 

Pirjo Anttonen, rahastonhoitaja 

Riitta Haglund, jäsen 

Juha Metso, jäsen 

Eero Poikela, jäsen 

Mette-Maaria Saarela, jäsen 

Pertti Salo, jäsen 

Hannes Sipiläinen, jäsen 

 

Hallitus kokoontui yhteensä 7 kertaa ja kokoukset pidettiin pääsääntöisesti 

Kuusankosken kokoustilassa. 

 


