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Hyvät harviolaiset ja Harvion ystävät! 
 
Vuosi on jälleen kulunut ja  kohta on joulu. Alkuvuosi ja kesä kuluivat uuden kirjamme 
toimittamisen merkeissä. Muutamat meistä olivat toukokuussa Lumivaaran kirkon ja 
hautausmaan kevättalkooreissulla. Kesä-heinäkuun vaihteessa teimme luontomatkan 
Lumivaaraan, yövyimme Kojonniemen mökeissä ja soutelimme Laatokalla. Mukana oli myös 
nuorta  innostunutta väkeä, ja minusta näytti, että myös he saivat sydämeensä Karjala-kipinän. 
Ovat kyselleet matkaa myös ensi kesäksi… 
Syyskuun 12. päivä vietimme vuosikokoustamme Virroilla, perinnekylän vanhassa pappilassa. 
Uusi kirja varmaankin houkutteli väkeä paikalle, meitä oli nyt yli kuusikymmentä. Nuori Iina-
Maria Ojanen soitti riipaisevän kauniisti karjalaisia laulujamme huilulla – kuten kesällä 
Lumivaaran rauniokirkossa. Kari Hietakangas välkytteli säveliä haitarillaan taitavasti. Riitta Ijäs, 
Arvi Ahokas ja Anja Korhonen esittivät runojaan! Harvion metrotyttöjen esitys taisi tällä kertaa 
olla vaisunlainen, mutta ensi kesäksi harjoittelemme paremmin. 
Kirjaamme Ain mie muistan – tuokiokuvia Lumivaaran Harvion kylästä on saatavissa 
allekirjoittaneelta ja sisareltani Tuula Eroselta 050-5211328, tupru@luukku.com.                                                  
Seuran puheenjohtajaksi valittiin allekirjoittanut, varapuheenjohtajaksi Toivo Pääkkönen, 0400-
541015,  hallituksen jäseniksi Airi Mörö, Keijo Ahokas, Rauno Tapanainen, Kalevi Teräväinen ja 
Veikko Juhani Ahokas ja varalle Eila Mäki-Kihniä. Harvio-seuran jäsenmaksu on edelleen 10 
euroa. Vuoden 2010 jäsenmaksu maksetaan seuran tilille 538134-20017602.  
Kunniakirjan kiitokseksi arvokkaasta kotiseututyöstä saivat Jouko Paukkunen, Riitta Ijäs, Veikko 
Ahokas, Hannu Ahokas, Pirkko Ahokas-Tuohinto ja Helvi Väänänen.  
Seura jatkaa edelleen perinteenkerua. Esitettiin myös toive julkaista Harviosta vielä kuvateos. 
Harviosta on monia alueita edelleenkin kuvaamatta, joten tehtävää riittää. 
 
Hilkka Leveelahdelle luovutettiin itsenäisyyspäivänä kunniakirja  kiitokseksi ansiokkaasta 
kotiseututyöstä. Hilkka on yksi niistä ensimmäisistä, jotka palasivat evakosta kotiin Karjalaan 
syksyllä 1941 laittamaan paikkoja kuntoon venäläisten jäljiltä. 13-vuotiaalle tytölle se on ollut 
fyysisesti ja henkisesti vaativa tehtävä.  
 
Ensi keväänä 12-16.5.2010 järjestetään vuokkojen kukkimisen aikaan retki Lumivaaraan, 
Lahdenpohjaan ja Sortavalaan, yhteyshenkilö on Kari Rapo, puh. 040-5168572 tai 
kari@lumivaara.fi. Veijo Sinkkonen järjestää matkan Jaakkimaan, Lahdenpohjaan, Sortavalaan ja 
Valamoon 10-13.6.2009, puh. 040-5111010 tai veijo.sinkkonen@pp.inet.fi. Jaakkiman sanomista 
löytyy myös muita matkailmoituksia. 
Tutkimme, saammeko järjestetyksi viime kesän kaltaisen soutelumatkan Lumivaaraan. Pyrimme 
järjestämään niin, että olisimme yhden yön Valamossa ja kaksi seuraavaa yötä entiseen tapaan 
Kojonniemessä. Ajankohta ei ole vielä tiedossa.  
Harvio-seura on kysellyt Lahdenpohjan kaupungilta vuokratonttia, mutta emme ole saaneet 
vastausta. Tonttiasioden hoitaminen on siirretty kuulemma Sortavalaan. 
 
Ensi vuoden vuosikokous ja seuran 5-vuotisjuhla pidetään Pattijoen veteraanimajalla 28.8.2010 
alkaen klo 13.00. Laittakaa ajankohta muistiin! Virtolaiset harviilaiset ovat esittäneet 
kokouspaikaksi Pattijokea, mikä tietysti on minulle mieluinen asia! Virroilta lähtee linja-auto, 
joka kulkee meno- ja tulomatkalla entisten evakkopaikkojen kautta. Tästä tulee siis myös 
eräänlainen evakkomatka, mielen matka. Paljon asioita varmaankin palautuu mieleen muistin 
sopukoista. Suuri osa harviolaisistahan oli evakossa Kalajoen seudulla. Kalajoelta matkaa 
Pattijoelle on 55 km.  
 
Toivon Teille kaikkea hyvää, jouluiloa ja onnellista uutta vuotta! 
 
 
Pirkko Ahokas-Tuohinto, Pramilantie 2, 92140 Pattijoki, 0400 587022, pirkko.ahokas-
tuohinto@kotinet.com 
Harvio-seuran pj 
Seuramme nettisivut ovat osoitteessa: www.lumivaara.fi/ Harvio-seura ry 


