Hyvät harviolaiset ja Harvion ystävät!
Tervehdys neljävuotiaalta Harvio-seuralta! Kirjeen yläkulmassa komeilee Toivo
Pääkkösen suunnittelema logomme.
Kuluva vuosi on ollut seuran kannalta hyvä. Olemme tavannet kahdesti – keväällä
Viralassa ja syksyllä Virroilla – ja osa tapasi myös kotiseutumatkalla kotona
Karjalassa. Osanottajia kevät- ja syyskokouksiimme tuli kumpaankin yli
viisikymmentä – ja mukana iloksemme myös uusia ystäviä.
Kokouksissamme meillä on ollut myös ohjelmaa, olemme itkeneet ja nauraneet silmät vesissä.
Onpa syntynyt oma laulukerhokin - Harvion metrotytöt, joka on luvannut esiintyä myös ensi
vuonna. Ehkäpä lähiaikoina harjoitellaan Harvio-hymniäkin…Luvassa on jatkoa Anja Korhosen
esittämälle näytelmälle mummonsa Maria Ahokkaan elämästä Harviossa. Odotamme sitä innolla!
Seuran puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Ahokas-Tuohinto, varapuheenjohtajaksi Toivo
Pääkkönen, 0400-541015, hallituksen jäseniksi Airi Mörö, Kirsti Petäjäniemi, Rauno Tapanainen,
Kalevi Teräväinen ja Veikko Juhani Ahokas.
Kunniakirjan kiitokseksi ansiokkaasta kotiseututyöstä saivat Simo Haakana, Aira Hietala, Toivo
Ahokas (Rantala), Toivo Ahokas (Niemelä), Kalevi Teräväinen, Rauno Tapanainen, Tuula Eronen,
Kirsti Petäjäniemi, Eila Mäki-Kihniä ja Aune Jokela.
Seura on julkaissut keväällä 2008 Eila Volannon postikorttisarjan, maisema- ja kukkakortteja.
Kyläkirjan jatko-osa on työn alla. Aikataulua ei ole lyötu lukkoon, mukaan vielä ehtii. Toivoisin
vielä kirjoituksia ja kuvia, jotta saadaan hyvä lopputulos!
Virtain kokouksen yhteydessä keskustelimme yhteisestä matkasta keväällä 2009 Viipuriin.
Ottakaa yhteyttä, olisiko lähtijöitä.
Lumivaaran perinneyhdistys järjestää talkoo- ja kotiseutumatkan Lumivaaraan
vuokkojen
aikaan 20.5-25.5.2009. Matkareitti on Vaasa - Seinäjoki - Alavus- Värtsilä/Niirala ja samoja
jälkiä takaisin. Lahdenpohjasta on varattu Hotelli Annika sekä mökit. Hintatietoja ei tässä
vaiheessa ole. Ilmoittautumiset ja lisätiedot puh. 040 - 5168572 Kari Rapo tai sähköpostitse:
kari@lumivaara.fi. Itse olen kiinnostunut matkasta.
Viime kesänä teimme Harvioon veneilymatkan. Asuimme hirsimökissä lähellä Harviota
Kojonniemessä Laatokan rannalla, yhden yön olimme Annikassa Lahdenpohjassa. Sää oli
sateinen, minkä takia valokuvaaminen jäi vähemmälle. Paljon on vielä yksityiskohtia kuvaamatta
niin saaristosta kuin rauniokirkostakin. Olemme suunnitellet matkaa juhannuksen jälkeisille
päiville. Ottakaa yhteyttä ja kertokaa toiveistanne matkan suhteen!
Harvion parhaat rantapaikat alkavat olla venäläisten huvilapaikkoja. Pariin huvilan omistajaan
ollaan luomassa suhteita. Harvio-seura on myös tiedustellut tontti-venepaikkaa Lahdenpohjan
kaupungilta, mutta vastausta ei ole vielä saatu.
Harvio-seuran jäsenmaksu on edelleen 10 euroa. Vuoden 2009 jäsenmaksu maksetaan seuran
tilille 538134-20017602. Ensi vuonna seura tarvitsee varoja kirjan julkaisua varten.
Toivon Teille kaikkea hyvää ja jouluiloa ystäväni lähettämän runon sanoin:
Lapsen lailla jouluun kulje.
Kuusen luona silmät sulje.
Muistat joulut entiset.
Tiedän, että hymyilet!
Hyvää joulua!
Pirkko Ahokas-Tuohinto, Pramilantie 2, 92140 Pattijoki, 0400 587022
Harvio-seuran pj
Kirjojen ja korttien tilausasioissa voi ottaa yhteyttä myös Tuula Eroseen 050-5211328
Seuramme nettisivut ovat osoitteessa: www.lumivaara.fi/ Harvio-seura ry

