
 HARVIO – SEURA                 Jäsenkirje  1 / 2007 
        
VUOSIKOKOUKSEN  KUULUMISET 
  
Harvio-seuran vuosikokous pidettiin  1.9.2007 Rajaniemen  lomakeskuksessa  Virroilla.   
Hallituksen jäsenten valinnoissa ei  tapahtunut  muutoksia –  valituiksi  tulivat: 
Puheenjohtaja  Pirkko  Ahokas – Tuohinto,  Pramilantie 2,  92140  Pattijoki ,  0400 587022. 
Varapj.  Toivo  Pääkkönen, Susikuopantie 9 45130 Kouvola, 0400 541015. Sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävät 
jakavat Riitta  Ijäs, Kirstinsyrjä  7D 104 , 02760 Espoo,  040 7276642 ja Tuula Eronen, Suvantopolku 7 F71, 01600 
Vantaa, 09539083, 050 5211328. 
Hallit.jäsenet:  Airi Mörö, Kirsti Petäjäniemi, Rauno Tapanainen, Kalevi Teräväinen  ja Veikko Juhani  Ahokas. 
  
Toimintakertomuksesta  poimittua:   
Harviolaiset  tapasivat  toisiaan alkusyksystä 2006 Etelä-Suomen Lumivaaralaisten  järjestämässä  Lumivaara- juhlassa  
Järvenpäässä, seuraavan kerran  nähtiin 14.10.06 Arvi  Ahokkaan  runokirjan  julkistamisjuhlassa Hyvinkäällä . 
Runokirjan ”Kottii  tekköö kovin mieli ”samoin  kun  tilaisuudessa  julkaistun  Eila  Volannon  korttisarja on 
kustantanut Harvio – seura. 
  
Syksyllä  2006  aloimme  käyttämään  seuramme  merkkiä – ensimmäiseksi  merkki  esiintyi  kirjeen  kulmassa – 
kesällä  2007 oli  jo  jaossa  merkillämme  varustettuja  lippiksiä  ja  paitoja. 
10-14.6. 2007  oli  parikymmentä  harviolaista  matkailemassa  entisellä  kotiseudullaan. 
Kauden  aikana  olemme  saaneet  aikaiseksi  Harvio-seuran  kunniakirjan.  Vuosikokouksessa  saivat  kunniakirjat 
seuraavat  seuramme  jäsenet:  Einari  Ahokas, Hilja  Ijäs, Arvi  Ahokas, Anja  Korhonen, Airi  Mörö, Eila  Volanto, 
Anu  Sandelin  ja  Toivo  Pääkkönen. 
Vuosikokouksen päätöksellä  Harvio – Seuran  jäsenmaksu  kaudelle 2007/2008  on  10  € . Pyydämme  suorittamaan 
jäsenmaksun tilille   538134 – 217602.  Kesän  2007  lopussa  seurassa  oli  69  jäsentä – melkoinen  joukko ! 
   
Vuosikokouksen  yhteydessä  oli  esillä  Harvio-/Lumivaaralais käsityönäyttely – siitä  enemmän seur. Jaakkiman  
Sanomissa.   Sähköpostin  avulla  on  kerrottu  ”Harvion  kuulumisia”;  arkistomuistioksi  tarkoitetussa  kirjeessä 
viitataan  numeroituihin  kohtiin  Harvion  kartalla,  numerot  ovat  samat  kuin  meidän  Harviomme  kartan  
talonumerot.   Uudet  rakennukset  Harviossa  löytyvät  suurin piirtein   muistiokirjeessä  kerrotussa  kohdissa. 
  
Toimintasuunnitelmissa: 
On päätetty  painaa  uusi  kirja  Harviosta  -  kaikkea  ei  voinut  mahduttaa  jo  ilmestyneeseen  Harvio  kirjaan. 
Kirjoittakaa – haastatelkaa- kootkaa  kuvia  ja  tekstiä – monenlaista  sopii – erikoisartikkeleja – esim. miten  meni 
verotus – tuottiko  metsä  - millainen  lie  ollut  yhteismetsän  tilipäivä? 
Vieläkö  löytyy  vanhoilla  malleilla  Harviossa  tehtyjä  käsitöitä – jos  niin  tiedot  talteen – kuvatkaa – piirtäkää. 
Seuralla on kotisivut pikapuoliin internetissä osoitteessa www.lumivaara.fi.   Kotiseutumatkoista   olisivat  tervetulleita  
toiveet  ja  mielipiteet - olisipa  siinä  tehtäväkenttää   matkojen  suunnittelijalle  ja  järjestäjälle. 
Karjalan  ja tietysti  Harvion  kuulumiset  pyritään  pitämään  ajan  tasalla – kun  kuljet  Harvion  maisemissa  ja  näet 
että  koet  asioita  joita  haluaisit  toistenkin  tietävän,  laita  muistio tai  kuva  sihteerillemme – lisäämme  se  sitten 
Harvion  kuulumisiin  seuraavaan  vuosikokoukseen  mennessä.  Seura  huomioi ansioituneita  jäseniä  kunniakirjalla. 
  
Olemme  sopineet  keräävämme  Harvion  vuoden  1990  jälkeen  otettuja  valokuvia   ja  koetamme  ottaa  uusia  kuvia 
paikoista  missä  ei  ole  vielä  kameran  kanssa  kuljettu.  Entisten  kotipiirien  maisemat  ja  yksityiskohdat  lienee 
jo  aika  tarkkaan  filmattu – mutta  miten  ympäristö -  ?   Monelle  mäelle  on  vielä  kiipeämättä – monta  lehtoa 
näkemättä – on  ruska-aikaa – talvea – kevättä.  Kuka  kiipeäisi  Neitvuorelle ottamaan  kuvaa  Harvioon päin,  onko 
Harvion  korkein  Hepomäki  jo  vallattu – miltä  näyttäisi  Nivatlampi – kukkia – puita – lintuja – kuvattavaa  on. 
Kesän  2008  tapahtumista: 3.5.2008 aloitamme Harvio-päivän aamukahvilla  Janakkalan Viralan kartanossa. Meillä on 
siellä koko päivä aikaa yhdessäololle eikä ole kiire! 
Seura  ei  järjestä  nyt  yhteistä  matkaa Harvioon – pyydämme  jäseniä  hyödyntämään  seudulle  muiden  ryhmien 
matkoja – olkaa yhteydessä  eri  Lumivaara-  seuroihin –jaakkimalaisiin - Jaakkiman Sanomiin – käykää HARVIOSSA. 
Vuosikokouspaikka  ja - aika  ilmoitetaan  myöhemmin. 
  
Parhainta  talvea  ja  uuden  kesän  odotusta!  Toivo Pääkkönen,  vpj, Harvio-Seura ry 


