
Hyvät harviolaiset ja Harvion ystävät!   7.12.2010 
 
Harvio-seuralla on  ollut toimelias vuosi.  
Heinäkuussa parikymmentä harviolaista teki matkan Karjalaan. Yövyimme Valamon luostarihotellissa 
ja tutustuimme saaren ihmeisiin. Seuraavat kaksi yötä vietimme Lumivaaran Kojonniemen jo tutussa 
"leirikeskuksessa". Sää oli ylenpalttisen lämmin, mikä hieman verotti päivän souturetken nautittavuut-
ta. Mutta Laatokan vesi oli vilpoisaa. Hoidimme alkavaa lämpöhalvaustamme pulahtamalla välillä jär-
veen tai valelemalla kauhalla vettä päähän. 
Uusia huviloita ei ollut ilmaantunut upeille rantakallioillemme ja entiset rakennelmat Linnavuoren seu-
dulla olivat kesken. Ilmeisesti maailman lama on tuntunut pietarilaistenkin kukkaroissa. Kalevi Terä-
väinen joukkoineen pääsi tapaamaan kotipaikkansa nykyistä omistajapariskuntaa. Uusia kalanviljelyal-
taita oli valittavasti tullut lisää rantavesiin. 
 
Keväällä laitoin Harvio-seuran nimissä Lahdenpohjan kaupungille hakemuksen Toivo Pääkkösen 
vuokratontin vuokraoikeuden siirtämisestä Harvio-seuralle. Toivo on itse ehdottanut tätä. Elokuun 
alussa tulikin Lahdenpohjan kaupungin viranomaisilta kirje, jossa pyydettiin tulemaan neuvottelemaan 
asiasta henkilökohtaisesti. Niinpä hallituksemme piti hätäkokouksen ja nimesi Toivon ja minut tähän 
tehtävään. Saimmekin käynnin järjestymään parissa viikossa. Meidät otettiin Lahdenpohjan kaupun-
gintalolla ystävällisesti vastaan, tarjottiin jopa kahvit ja suklaat. Anomukseemme suhtauduttiin myön-
teisesti - sanoivat, että haluavat vaalia hyviä naapurisuhteita. Tietenkin meiltä puuttui muutama paperi, 
jotka myöhemmin lähetin virallisen kielenkääntäjän kääntäminä ja maistraatin leimaamana Lahden-
pohjaan.  
Pari viikkoa sitten sain Lahdenpohjan kaupungilta  kirjeen, jonka mukaan kaikki on kunnossa, mutta 
asia menee vielä Karjalan tasavallan ministeriön käsittelyyn Petroskoihin. Saapa nähdä, milloin kuuluu 
ja mitä! Meillä on siis mahdollisuus saada pala Harvion maata takaisin vuokrattuna! 
 
Elokuun 28. päivä kokoonnuimme Pattijoen veteraanimajalle seuran viisivuotisjuhlaan. Osallistujia oli 
noin sata! Meillä oli hyvää ohjelmaa: Iina Ojanen soitti loistavasti huilua, lausuntataiteilija Pirjo Laukka 
esitti karjalaisia runoja, ja Kari Hietakangas soitti haitaria monien jalkapohjia mukavasti kutitellen. Osa 
yöpyi veteraanimajan tiloissa ja tutustui  seuraavana päivänä sodanaikaisiin evakkopaikkoihinsa Kala-
joella. 
Harvio-seura muisti minua Karjalan siirtoväen muistomitalilla, jota arvostan todella suuresti.  Kiitokset 
siitä ja myös muista ihanista lahjoista! Seura luovutti kunniakirjat toimittaja Irmeli Marttilalle ja röntgen-
hoitaja Eija Tapanaiselle, joka on auttanut valokuvien käsittelyssä.  
Hallitukseen valittiin Keijo Ahokas, Veikko J. Ahokas, Rauno Tapanainen, Kalevi Teräväinen sekä Airi 
Mörön tilalle Miina Vilponen. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa allekirjoittanut ja varapuheenjohtaja-
na Toivo Pääkkönen. Tarkoitus on vielä julkaista kuvakirja Harviosta. 
 
Ensi kesän matkasta ei ole vielä sovittu. Jos tontin vuokraoikeuden siirto hyväksytään, on mahdollista 
saada tukikohta Harvion Kilpiönsaaresta. Tämä tuo sitten lisäväriä matkasuunnitelmiin. Seuralle pitäisi 
ostaa pieni perämoottori, joka helpottaisi Laatokan saariretkiä. Lähettäkää matkatoiveitanne, pyrimme 
toteuttamaan! Seuraava vuosikokous on ehkä Ruovedellä. 
 
Ihanaa jouluaikaa Teille kaikille ja kaikkea hyvää uudelle vuodelle!  
 
 
 
Pirkko Ahokas-Tuohinto, pj,  0400 587022 
 
Ps. Seuran jäsenmaksu vuodelle 2011 on 10 euroa. Sen voi maksaa seuran pankkitilille nro 538134-
20017602. 


