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Kesäinen tervehdys Lavia-Seuran jäsenille! 
Lavia-Seuran 41-vuosi muuttui nopeasti täysin poikkeukselliseksi vuodeksi. Covid-19 -pandemia sekoitti 
suunnitelmat ja kaikki aiotut tilaisuudet jouduttiin peruuttamaan. Tätä kirjoitettaessa ei tiedetä, miten loppu-
vuosi sujuu ja niinpä olemme suosiosta jättäneet uusista suunnitelmista pois kaikki kesän tapahtumat. Tänä 
vuonna jätämme väliin myös ”Yks Tämmösen” valinnan. Marina Hämäläinen luovuttaa  kahvipannun seu-
raavalle vasta ensi kesänä. Syksyn osalta on vielä avoinna mm. pidetäänkö keskustelutilaisuus, jossa kartoi-
tetaan lavialaisten halukkuutta osallistua sukututkimuksen kurssille tai vähemmän muodolliseen sukututki-
muksen harrastajien ryhmään.  !
Lawiaa-lehti ilmestyy taas isänpäiväksi. Toimikunta ottaa mielellään vastaan juttuja, juttuvinkkejä ja kuvia. 
Autamme kirjoittamisessa, jos oma taito on ehtinyt ruostumaan. Tärkeintä on kiinnostava aihe. Järjestämme 
lehteä ajatellen myös kirjoituskilpailun aiheena ”Minun Laviani”. Haastamme kaikki mukaan kirjoitta-
maan lapsuutensa ja nuoruutensa Laviasta. Yhtä tärkeää kuin muistella menneitä, on dokumentoida ja tallen-
taa sitä, millainen Lavia on nyt. Toivomme kirjoituksia siis kaiken ikäisiltä Laviassa lapsuuttaan ja nuoruut-
taan eläneiltä, niin nuorilta kuin vanhemmiltakin. Voit vapaasti kirjoittaa haluamistasi asioista. Apunasi voit 
käyttää kuitenkin seuraavia kysymyksiä: Mitkä asiat Laviassa ovat ennallaan ja mitkä muuttuneet sitten lap-
suutesi? Millaisia kauppoja Laviassa oli silloin, kun olit lapsi? Miltä kylät ja keskustan kylänraitti näyttivät? 
Mitä koulua kävit ja millaisia teitä tai oikopolkuja pitkin kuljitte kouluun? Missä ja mitä leikitte? Missä kä-
vitte uimassa tai onkimassa?  Missä nuoret kokoontuivat? Millaisia epävirallisia nimiä paikoilla oli? Mitä 
Laviassa harrastettiin? Oliko ensimmäinen kesätyösi Laviassa? Mitkä ovat tärkeimpiä lapsuusmuistojasi La-
viasta? Mitä kaipaat lapsuutesi ja nuoruutesi Laviasta? Kirjoitukset tallennetaan Lavia-seuran arkistoon ja 
niitä voidaan julkaista seuran julkaisuissa. Kirjoita vastaukseesi nimi tai nimimerkki, yhteystiedot, syntymä-
aika ja -paikka. Yhteystietojasi emme julkaise. Lähetä kirjoitusesi sähköpostitse osoitteeseen 
eija.hesso@gmail.com tai tapio.jarvinen@hotmail.com tai kirjepostina osoitteeseen Lavia-Seura ry/c/o Eija 
Hesso, Tampereentie 39, 38600 LAVIA. 
Lehden vanhoja numeroita on vielä saatavana, niitä voi kysyä puheenjohtajalta tai sihteeriltä. !
Jäsenmaksut ja muut jäsenasiat 
Jäsenkirjeen mukana lähetetään jäsenmaksulasku vuosittain maksaville jäsenille. Jäsenmaksu on edelleen 6 
euroa talouden ensimmäiseltä jäseneltä ja 3 euroa kultakin seuraavalta jäseneltä. Ainaismaksut ovat 25 ja 15 
euroa. Vuosijäsenyyden voi vaihtaa ainaisjäsenyydeksi, vaihdosta pitää ilmoittaa pankkimaksun, tili FI65 
4729 1020 0040 99, viestiosassa. Varmuuden vuoksi kannattaa lähettää asiasta viesti myös sihteerille. Emme 
ole karhunneet jäsenmaksuja ja niitä onkin jonkin verran rästissä. Päätimme johtokunnassa, että mikäli jä-
senmaksu on jäänyt maksamatta kahdelta vuodelta, katsoo johtokunta henkilön eronneeksi. 
Jäsenmaksulaskussa on viitenumero, joka helpottaa kirjanpitäjän ja jäsensihteerin työtä, toivomme sitä käy-
tettävän jäsenmaksua maksettaessa.  
Jos osoitteesi on muuttunut, muistathan päivittää se verkkosivuilla ”jäsenasiat”-kohdasta tai ilmoita muutok-
sesta sihteerille tai puheenjohtajalle.  Kiitos! Näin posti kulkee oikeaan osoitteeseen. !
Johtokunta ja toimikunnat 
Johtokunta: Eija Hesso(pj), Leena Huhtala, Lasse Iltanen, Jouko Jokinen, Tapio Järvinen (siht). Jyrki Ohris-
to (vpj), Liisa Jaakkola, Heta Tuomisto.  Kunniajäsen on Pentti Viljanen.  
Juhlatoimikunta: Leena Huhtala, Jouko Jokinen, Heli Joensuu, Anna-Liisa Huhtala, Taina Ruuska, Tiina 
Lamberg, Pauliina Ruisniemi, Matti Ruisniemi, Helena Sampakoski. 
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Julkaisutoimikunta: Eija Hesso, Leena Huhtala, Lasse Iltanen, Pauliina Ruisniemi, Tapio Järvinen, Tiina 
Jokinen, Markku Hesso, Helena Sampakoski, Liisa Jaakkola, Peninna Laurén. 
Retkitoimikunta: Tapio Järvinen (kokoonkutsuja), Eija Hesso, Jouko Jokinen. 
Sampakosken taistelun muistomerkkitoimikunta: Leena Palosaari, Veikko Palosaari, Pekka Pitkäjärvi, 
Virpi Suuriniemi, Pirjo Äijö, Martti Äijö. 
Tulosen mökkitoimikunta: Taina Ruuska, Eija Hesso, Juhani Pystynen, Säde Pystynen, Jyrki Ohristo, Liisa 
Jaakkola. 
  
Muuta 
Lavia-Seura on huolissaan Lavian virastotalon turhasta purkamisesta ja haki virastotalolle suojelua. Suoje-
luesitys löytyy seuran nettisivuilta. Katsotaan, mitä esitys saa aikaan. !
Mikäli sinulla on sähköpostiosoite ja sallit, että käytämme sitä yhteydenpitoomme, toivomme, että ilmoitat 
sähköpostiosoitteesi verkkosivuilla olevan ”Ota yhteyttä” –kohdan kautta. Otamme sähköpostin käyttöön, 
kun riittävän moni jäsenistä haluaa käyttää sitä postitukseen. !
Onko sinulla nuorempaa sukupolvea tai tuttuja, joille haluaisit välittää kotiseututietoutta? Ehdota heille seu-
ran jäseneksi liittymistä! Toivomme edelleen kotiseudusta kiinnostuneita eri alojen osaajia mukaan aktiivi-
seen toimintaan. Otathan yhteyttä! !
Toivotamme kaikille hyvää kesää! !
Lavia-Seura ry !!
Eija Hesso, puheenjohtaja    Tapio Järvinen, sihteeri 
eija.hesso@gmail.com    tapio.jarvinen@hotmail.com 

0405129393     0400587108 !!!
Lavia-Seuran tietosuojaseloste  
Rekisterien tarkoitus on jäsentietojen ylläpito, lehden tilaajien osoitteiden ylläpito ja Lawiaa-lehden ilmoittajien lasku-
tuksen hoitaminen. Kerättävät tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 
Tiedot saadaan suullisesti, sähköpostilla tai Lavia-Seuran nettisivuilla olevan tietolomakkeen kautta. 
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille eikä siirretä EU:n ulkopuolelle. 
Manuaalinen aineisto säilytetään seuran lukitussa varastossa, sihteerin kotona tai puheenjohtajan kotona 
ATK:lla käsiteltävät tiedot ovat seuran sihteerin tietokoneella ja laskutustiedot ulkoistettuna tilitoimiston tietokoneilla. 
Tietoja ei jaeta sähköisesti. 
Jokaisella on oikeus tarkastaa häntä / hänen yritystään koskevat rekistereihin tallennetut tiedot. Pyyntö esitetään seuran 
puheenjohtajalle tai sihteerille tai kyselynä seuran nettisivujen yhteydenottomakkeen avulla.  
Jokaisella on oikeus vaatia häntä koskevan rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Pyyntö esitetään seuran puheenjohta-
jalle tai sihteerille tai seuran nettisivujen yhteydenottomakkeen avulla 
Rekistereissä olevaa tietoa ei luovuteta suoramainontaa, etämyyntiä, mielipidetutkimuksia tms varten. 
Tietosuojaseloste on myös seuran verkkosivuilla jäsenasiat -kohdassa.
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