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Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Tiijjät sie?

Martti Piela

Talvikalassa 3.3.2018
Turun ja ympäristön koivistolaisten perinnekalastuspäivää
Paraisten vesillä saatiin viettää pitkästä aikaa tukevalla merijäällä.

Jorma Kallonen

Lindan kivi (Tallinnan KUMU:n näyttelyssä)

Vuosii aja mie oon aatelt, et pitäis käyvvä Tallinna laulujuhli, üldlaulupidul. Niitä o viime vuosin laulettu
Tallinna suurel laululaval joka viijjes vuos 26 kertaa.
(Ensmäsel kerral kyl kokoonnuttii laulamaa Tartos
kesäkuus 1869.) Koskaa ei vaa oo tult mäntyy. Mut
nytko seuraava kerra 2019 Tallinnaa taas kokoontuu
30.000 laulajaa ja ylikii ympär Viro ja ko tuhansii tulloo vissii Suomestkii, ni nyt sit kyl mie aijjon mahtuu
mukkaa. Virolaiset o laulavaa kansaa. Laulamalha hyö
tekkiit vallankumouksenkii, ko tahtoit ottaa takasi Talini Neuvostoliito höilt välil varastama itsenäise valtio.
Koko viime vuuve ajaha meil Suomes vietettii
itsenäisyyvve 100-vuotisjuhlaa. Ei se itsenäisyys Suomel turha helpost heltiint, niiko nyt o muisteltu vuosii 1917 ja -18 tapahtummii - Vennäi joukkoi maast
ajamisinnee ja sisällissotinnee, ko vel nous veljee vastaa, poika issääns vastaa asseen kohotti. Pari vuuvve
peräst muistellaa sit taas yhtehistä Tarto rauhaa, ko
Suomi ja samal kertaa veljeskansa virolaiset solmiit
14.10.1920 rauha suure naapuri Neuvosto-Vennäi
kans. Virolaisetha viettäät nyt tätä kuluvaa vuotta
ommaan 100-vuotisjuhlannaa. Suome kaikist suuremp ja kaunihimp sanomalehtikii painatti täs vähä
aikaa sit tutuil otsikkokirjaimillaa nimeksee HELSINGI SÕNUMID Viro ensimmäise itsenäistymispäivä kunniaks 24. helmikuuta. Paljoha meil onkii
yhtehistä - tuolt Suomelahe etelärannoilt enemp osa
suomalaisistkii o tult, kuka mitäkii reittii: Kannakse
kautta, mere yli suoraa, vaik ei olt mittää tunnelii viel
suunnitteilkaa, taik tulliit Turu saarii kautta. Yhtehistähä meil o myös Lönnrooti kerräämmä Kalevala
ja samasukune Friedrich Kreutzwaldi kerräämmä
kansa tarustoist koottu Kalevipoeg. Ja soomepoissid
taisteliit Viros höi itsenäisyyvve puolest, samate virolaisnuoret Suome armeijjas toise maailmasoja aikan.
Mie luule, et aika moni koivistolaine tuntoo termi ”seprakauppa". Se sanaha o peräsi jo niilt ajoilt,
ko Suomelahe saaret Seiskar, Suursaar, Tytärsaar ja
Lavansaar kuuluit Koivisto seurakunna piirii. Sanaha
tulloo viro sanast sõber/söbra (ystävä/ystävän). Näijä
saarii vällil kulki Suursaar-nimine laivakii Koivistolt
par kertaa viikos ees-takasi ja kuletti nii ihmisii ko
erilaisii tarvikkehhii. Virolaisii kans aina sillo tällö
leimahti lempikii, ja nii saatto jollai saarel tavata
kotonnaa hääräävä, viro kieltä puhuva ”perenaise”.
Akus tälläsee talloo olit mänös, ni sillo ol hyvä olla
tulijaisiks viijjä ”tuorekala”. No, nyt arvaat varmast,
et siinthä mie pyyvvänkii tel errää Viesti lukijoi tekemää selvää ja selittämmää miul, et mitä taik mikä
se sellane ”tuorekala” oikee ol. Nyt ei kyl sit pääse
paril sanal huitasemmaa muka vastaukseks, pitäis selvemmi pystyy kertomaa, jos nimittäi o mittää tietoo
assjat. Ja lisäks ois hyvä, jos kertois senkii, et mist
tuo tieto o tarttunt sinne harmahii aivosolluihi. Ja sit
rohkiast viel oma nimi kirjoihi arkistoitavaks.

Vasemmalta Matti Agge, Markku Tuuli, Kirsi Falck kannustaa tytärtään Iida Leinoa 5v., joka kiskoo verkkoa avannosta,
oikealla Teljo Sola valmiina auttamaan.

Yhdistyksen puheenjohtaja, ammattikalastaja Matti Agge oli kutsunut
väkeä omille kalavesilleen seuraamaan
miten kaloja pyydetään talvella jään
alta. Pari viikkoa jatkunut pakkasjakso
oli tehnyt jääkannesta turvallisen jopa
autolla ajeluun.
Keväinen pakkassää oli mainio.
Tuulikin oli lempeätä ja rannalla melkein tyyntä. Aurinko olisi saanut kurkistaa hieman rohkeammin, mutta näinkin
pärjättiin ilman paleltumisia. Kalastuksesta kiinnostuneita saapui paikalle kolmisenkymmentä henkilöä. Mukana oli
mukavasti myös naisväkeä sekä nuoria.
Verkkoja Matilla oli vedessä parikymmentä, joista koettiin porukalla

Martti Piela
Saaliista iloitaan porukalla.

neljä. Verkon nostoa pääsivät kokeilemaan useat halukkaat. Innokkaimpana
nuorista oli Iida, pian 6 vuotta. Odotukset olivat korkealla. Ensimmäisestä
verkosta saatiin pari norssia (kuore) ja
kuha. Toisen saalis ei ollut juurikaan
suurempi yksi made ja ahven, jokunen
norssi. Kolmas aivan tyhjä, samoin
taisi käydä viimeisenkin kanssa. Matti kertoi syitä saaliiden romahdukseen
parin viimeisen vuosikymmenen aikana. Avoveden aikaan hylkeet syövät ja
pelottavat ruokakalat pois kalavesiltä.
Loput menevät merimetsojen suihin.
Talvella näistä ei ole harmia, mutta ei
ole myöskään enää kuhaa, joka on tärkein saaliskala verkkopyytäjille.

Matti oli laittanut edellisenä päivänä muutaman iskukoukun rannan
tuntumaan, harjan reunaan. Koukuilla
pyydetään lähinnä haukia ja usein saadaankin suuria. Tällä kertaa pari reilun
kokoista vonkaletta. Porukalla mietittiin koukkuun laitettavan norssin asentoa. Kumpaan suuntaan syötin pään on
oltava. Ammattimiehen neuvo oli saada vain syötti pysymään mahdollisimman vahingoittumattomana koukussa.
Rannalla viritettiin nuotio ja kaiveltiin kasseista eväsmakkaroita paistettaviksi. Savukalat jäivät tältä reissulta väliin. - No, suuret saaliit jaettiin
kuitenkin halukkaille kotiin vietäväksi.

Kiitos Matille ja kalakavereille!
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Hartaast´
Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Nimeltä tuttua sukua
Televisiossa alkoi juuri kotimainen sarja, jonka keskeisessä roolissa on Hoikkalan sukudynastia. Olen
aivan varma, että jokainen koivistolainen reagoi sarjaa
katsoessaan samalla lailla kuin minä. Hoikkalat ovat
niin itsestään selvä koivistolaissuku, etteivät sarjan
kuvitteelliset hahmotkaan voisi muita olla kuin koivistolaisia. Paha kyllä sarjan alusta päätelleen taitavat
innovatiivisuudestaan ja liikemiesvaistostaan huolimatta olla kelmien sukua. Siis eivät sittenkään oikeita
hoikkaloita Koivistolta.
No feisbuukin sivuilla tuli sitten vastaan runolaulaja,
joka on Luukan sukua. Ja taas selvittelyä, onko koivistolaisia Luukkia vai joitakin muualta päin Karjalaa
olevia Luukkia. Mielestäni on myös yllättävää, etteivät
kaikki Kaukiaiset, Seppiset, Ratiat, Rokat, Tuulet…ole
myöskään kotoisin Koivistolta, niin ilmeisiä koivistolaissukuja tietyt sukunimet edustavat.
Niin ovat ymmärtääkseni karjalaisia sukunimiä myös
melkein kaikki eläinten nimet sukuniminä, Peipot ja
Hiiret ja Kanaset ja Hirvet. Vaan miten kirjailijaystäväni Maria Peura onkin pohjoista sukua? Eikö sukujen säännöt sittenkään päde? Kyllä pohjalaiset nimet
ovat myöskin tunnistettavan samantyylisiä, väliviivalla
yhdistettyjä Ylä-Ala-Väli-Keski- ja Vähä-Mahtiloita.
Ja ruotsinkieliset tietenkin Porvoosta, Loviisasta, tai
Helsingistä lähteen kulkevalta rannikkokaistaleelta.
Paitsi se koomikko Ilari Johansson, joka ihmettelee,
että miten hänellä, savolaisella, voi olla ruotsalainen
fiini sukunimi.

Kirjoitus lainattu Koiviston Viestistä 15.3.1978

Pidän toki omasta sukunimestäni. Kauniista
suomennetusta nimestä, joita tulee harvakseltaan vastaan ja joiden oletetaan olevan samaa
sukua keskenään. (Ei olla, harras kanttorisuku
pohjoisesta on erimaata). Mutta siitä huolimatta tekisi mieli käyttää monissa yhteyksissä äidin tai mummon tyttönimeä selityksenä jotenkin niin, että ominta omaa
sukua kaukiaisii ja mäkeläisii ja vähän
kai seppisiikii Penttilä kyläst, Koivistolt. Eihän nimi miestä pahenna, jossei
mies nimeä –vai miten se vanha sanonta menee. Joka tapauksessa on mukavaa
törmätä tuttuihin sukunimiin. Taas kulkee
mukana se tuttu samaan sukuun kuulumisen tunne, vaikkei oikeasti olisikaan ihan samaa sukupuuta.

Otto Anton

KAUPPILA
veljeni, enomme, ystävämme
s. 6.10.1920 Koivisto, Partiala
k. 28.1.2018 Hämeenlinna
Kertokaa Karjalaan liitävät linnut
kumpuni kukilta kuiskaus tää:
polkuni vaikka kauas kotoa kulki
Karjalan sineen sieluni jää.
Kaipauksella muistaen
Martta-sisko perheineen
Toinin, Ainon ja Taimin lapset perheineen
sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa
Hämeenlinnassa 17.2.2018

Toimitus ei vastaa sille
lähetetystä materiaalista. Lehden
vastuu ilmoituksista rajoittuu
ISSBN 0780-1289
ilmoitushintaan.
KUSTANTAJA:
Kirjoittajat vastaavat tekstien sisällön
Suomen Koivisto-Seura r.y.
oikeellisuudesta ja toimittamiensa
Jäsenlehti. Ilmestyy kerran
kuvien käyttöoikeuksista.
kuukaudessa, kuun 20. päivänä.
Toimitus voi tarvittaessa lyhentää tai
Lehteen tarkoitetun
muokata sille toimitettua aineistoa.
ilmoitusmateriaalin tulee olla
Liikeilmoitukset
50 snt/ppm
toimituksessa viimeistään lehden
ilmestymistä edeltävän kuun lopussa. Kuolinilmoitukset 34 snt/ppm

Aineisto mieluiten digitaalisena:
studio@salokanneltoivonen.fi
Muussa tapauksessa paperikopiot,
muistitikku tai CD-levy sekä valokuvat
toimitetaan osoitteeseen:
Koiviston Viesti,
Riihelänkatu 28, 15810 Lahti
Aineisto palautetaan vain jos mukana
on postimerkillä varustettu
palautuskuori osoitteineen.
Koiviston Viesti toimitus, 0400 780 398

Tilaukset, osoite- ym. muutokset
aina kirjallisena tai
sähköisesti Koivisto-Seura
r.y.n varapuheenjohtajalle tai
edellämainittuihin osoitteisiin.
Tilauksia ei tarvitse uusia.
Seuran jäsenmaksu 34 e, sisältää
vuoden jäsenlehdet. Seuran kautta
voi myös maksaa Karjalan Liiton
jäsenmaksun 15 e.

Jäsenlehden postituksesta Pohjoismaihin veloitetaan +3 e/vuosi ja
muualle Eurooppaan +8 e/vuosi.
Pankkiyhteys:
Nordea FI46 1091 3000 3058 80
Päätoimittaja
Riikka Salokannel, 044 2312 422
koiviston.viesti@gmail.com
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398
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Kuvat Jorma Kallonen

— Puheenjohtajalt` itseltää —
Köykäsist luppauksist ei vasu täyty
Tällä vuosituhannella eniten suosiota kasvattanut poliittinen liike on populismi. Sen keskeisiä opinkappaleita ovat
seuraavat:
- Populismi on toivon myymistä pettyneille. Kun sitten
petetään nämä, on seuraavan populistin helpompi korjata
satoa uutta toivoa kaupittelemalla.
- Jos vastakkain ovat suosittu ja järkevä vaihtoehto, pitää
aina valita suosittu. Tuuliviiri kuvastaa hyvin populismia,
koska sekin suuntautuu vallitsevan tuulen mukaan, vailla
omaa tahtoa.

Satakunta vierasta nautti suussa
sulavista piirakoista Pornaisissa
Oli koittanut taas se vuodenaika, jolloin Pornaisten
yhtenäiskoululla vietettiin perinteistä piirakkajuhlaa.

- Kun tehdään ensin huono päätös, voidaan sitten lyödä
mynttiä vastustamalla tästä seuranneita epäkohtia. Politiikka ei ole ongelmien ratkaisemista vaan ennen kaikkea
niiden luomista.

Helinä Hulkkonen

- Kun populisti kantaa vastuuta, hän vie sen jonnekin kauas
tai ainakin piiloon.
- Kansalaiset odottavat poliitikoilta lupauksia. Politiikan
osaamista on se, että jokaiselle ryhmälle luvataan juuri
sille tärkeät asiat. Maailma on monimutkainen, ja löytyy
aina hyvä syy sille, että luvatut asiat eivät ole toteutuneet.
- Vaikeita päätöksiä voi aina lykätä.
- Ajettaviksi pitää ottaa asioita, joihin ihmiset suhtautuvat
tunteenomaisesti. Silloin ei järki tule tielle.

Riitta Nurmi Porvoon Karjalaisista laulatti yleisöä.

Piirakat ja niiden tekijät esittäytyvät.

Tilaisuuden järjesti tuttuun tapaan Vatnuorin
kyläyhdistys, ja se pidettiin
aurinkoisena sunnuntaina
4.3.2018. Ahkeria leipureita alkoi saapua paikalle
heti klo 8.00 jälkeen.
Kaiken kaikkiaan kymmenisen leipuria loihti taitavasti ja rauhallisissa tunnelmissa iltapäivän herkut.
Kahvitkin ehdittiin juoda
ennen vieraiden tuloa.
Oli ilo huomata, että
istuinpaikat alkoivat täyttyä tasaiseen tahtiin. Paikalle saapuikin noin sata piirakoiden ystävää. Se taitaa
olla yleisöennätys. Hienoa!

ja suussa sulavia! Kauppansa ne tekivätkin.
Kiitos leipurit: Saimi
Rantalainen, Paula Hovi,
Tapani ja Liisa Hovi,Seija
ja Veikko Maisala, Sirkku
Rusi, Nina Maunu, Kati
Hovi, Ewa ja Juha Jokinen
ja Sanna Sorvala.

Aluksi Jorma Kallonen
ja Seija Jaakkola näyttivät
kauniita, ammattitaitoisesti
otettuja kuvia monista heidän tekemistään matkoista
Koivistolle ja lähiympäristöön. Monet katsojat
tunnistivat paikkoja, kuvat
herättivät muistoja, kysymyksiä, nostalgisia tunnelmia…
Kun kuvat oli katsottu, piirakat kannettiin
pöytään. Alkoi ruokailu. Ja
mikä olikaan syödessä!
Tarjolla oli karjalanpiirakoita: sekä riisi- että
perunavaihtoehdot, kaalipiirakkaa, rusupiirakkaa,
tällä kertaa perunasta, sekä
Ruotsistakin oli neljä uutuutena nyhtökaurapiirakkaa, joka yllätti herkulosanottajaa.
lisuudellaan.
Kyläyhdistyksen hallituksen
Saatavilla oli myös
puheenjohtaja Tapani Hovi gluteiinittomia ja maidottoivotti joukon tervetulleek- tomia vaihtoehtoja. Aivan
si ja kertoi ohjelmasta.
mahtavia piirakoita kaikki

		
		
		

Suomen
Koivisto-Seura ry
Perustettu 1948

Toimii koivistolaisten yhdyssiteenä
- järjestää kotiseututilaisuuksia
- harjoittaa julkaisutoimintaa
- suorittaa kotiseutukulttuuriin liittyvää kokoamista ja tallentamista.

www.koivistolaiset.net

Piirakkaperinnettä
kannattaa pitää yllä.

- Uudet sutkaukset ja mielikuvat osoittavat, että populisti
on jotain muuta kuin vanhat vallankäyttäjät.

tään kivinen muistomerkki
istutuksineen sekä laatat,
joihin kaiverretaan jokaisen
Koiviston sankarihaudassa
lepäävän sankarivainajan
nimi ja vuosiluvut.
Sankarihauta sijaitsee
Koiviston kirkon itäpuolella. Sinne on haudattu vuosina 1942-1944 yhteensä 90
koivistolaista sankarivainajaa. Seuraamme mielenkiinnolla hankkeen etenemistä.
Tulee varmasti olemaan suosittu matkailukohde.
Kun karjalaisia on paikalla lauletaan aina. Laulattajana toimi Riitta Nurmi Porvoon Karjalaisista.
Arpajaispöytä, kuten aina,
notkui arvottavia. Kaikkia
ei onni suosinut, mutta
moni ilahtui. Lopuksi juotiin kahvit mainion porkkanapuolukkapiirakan kera.

- Vakavasti ajattelevat ihmiset tulee
karkottaa räyhäämällä niin, että
nämä kyllästyvät.

Koiviston sankarihautahankkeesta kertoi Suomen Koivisto-Seura ry:n
sankarihautatoimikunnan
puheenjohtaja Eija Tuominen Turusta. Hanke on
hyvässä myötätuulessa. Venäläinen yhteistyötiimi on
projektiin innostuneesti
sitoutunut. Tarkoitus on
rakentaa muistomerkki ja
kunnostaa sankarihautaalue.Alkuperäiselle sankarihauta-alueelle pystyte- Vuoden päästä taas!

Puheenjohtaja, Jouni J. Särkijärvi
Kuurinniityntie 1, 02750 Espoo
puh. 040 516 4951
jouni.sarkijarvi@pp.inet.fi
Varapuheenjohtaja, Tuula Koppinen
Rauhalanpuisto 10 B 36, 02230 Espoo
puh. 050 516 5651
tuula.koppinen@kolumbus.fi
Sihteeri, Virpi Huhtanen,
Ahtaanmäki 1 A 2, 02280 Espoo.
puh. 0440 501 806
virpi.huhtanen@kolumbus.fi

Taloudenhoito,
Karjalan Tilikeskus/Patrikainen
Ratakatu 47, 53100 Lappeenranta
puh. 05 544 8850
Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Proomukatu 6 A 14, 15140 Lahti
puh. 040 564 9341
Taidetoimikunta, Marke Hongisto pj.
Halkaisijantie 4 E 46, 00980 Helsinki
050 539 8693
mhongist@gmail.com

Hallituksen muut jäsenet:
Virpi Huhtanen, Espoo
varalla Marke Hongisto, Helsinki
Jukka Ratia, Mäntsälä. 0500 978 206
varalla Hannu Veijalainen, Lahti
Matti Agge, Parainen. 040 536 7701
varalla Eija Tuominen, Turku
Tuomo Kokkala, Kotka. 050 589 4443
varalla Jorma Jack, Kotka 0500 619 482
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400 800 752
varalla Katariina Aaltonen, Espoo
puh. 050 4393 791

- Jotta näyttäisi ahkeralta, pitää
touhuta.
- Kaikki uudistukset ovat välttämättömiä ja kiireellisiä. Kriittisyys on vain muuttovastarintaa.
- Hyvätkin teot voivat johtaa
huonompaan suuntaan, ja siksi
pitää välttää niiden vaikutusten
arvioimista.
- Kun luodaan olkinukke eli vastustetaan jotain, mitä kukaan ei
ole esittänyt, selviydytään aina
väittelystä voittajina.
Demokratia tarvitsee itsepuolustusta, jotta siitä ei tule populistien lelu.
Jouni J Särkijärvi

Riitta Nurmi, Porvoo. 041 455 8885
varalla Marja-Leena Montonen, Porvoo
Hannu Seppinen, Turku. 040 703 1244
varalla Tuula Agge, Parainen
Tuula Raukola, Kotka. 044 522 8098
varalla Eeva Karkia, Miehikkälä
Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj.
Sirpa Taskinen, Helsinki 040 5811 642
Asiamies Pertti Hoikkala 040 583 5397
Linnankoskenkatu 15 C 10, 06100 Porvoo
koivisto-saatio@kolumbus.fi
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Suomen Koivisto-Seura ry 70 vuotta!
Koivisto-juhlat 28.– 29.7.2018
Ensi kesänä vietetään 70. Koivisto-juhlia! Kaksipäiväisen juhlan
ajankohta on vanha tuttu heinäkuun viimeinen viikonloppu 28.–
29.7.2018. Juhlapaikkana on Olarin koulu ja lukio Espoossa. Olarin koulurakennus sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella Kehä
II:n välittömässä läheisyydessä mutta silti omassa sopessaan vehreässä ympäristössä. Koululle pääsee kätevästi niin Turun moottoritieltä kuin Länsiväylältäkin. Koulun pihalla on hyvin pysäköintitilaa.
Koulun ohi liikennöivät kaupunginliikenteen bussit (pysäkki: Ylismäenristi; linjat 133, 532, 533, 543; aikataulut: hsl.fi). Pysäkeille
on pieni kävelymatka.
https://kartat.espoo.fi

Juhlapaikka

Jumalanpalvelus

Olarin koulurakennus

Koivisto-juhlat Olarin koululla Espoossa
Olarinniityntie 4, Espoo

Kutsu taidenäyttelyyn

Lasten ja nuorten kuvataidekilpailu

Kaikki taustaltaan koivistolaiset taiteilijat ja taideharrastajat ovat tervetulleita asettamaan töitään näytteille
Koivisto-juhlille Espooseen 28.–29.7.2018.

Koivisto-juhlilla Espoossa 28.–29.7.2018

Jokainen näytteilleasettaja voi tuoda
näyttelyyn 3–4 työtä.
Töiden tulee olla perillä juhlapaikalla
perjantaina 27.7. klo 16.
Pyydämme ilmoittamaan näyttelyyn osallistumisesta
Marke Hongistolle p. 050-539 8693 tai
mhongist@gmail.com kesäkuun loppuun mennessä.
Postin kautta lähetettävien töiden
vastaanotto-osoite on:
Marke Hongisto
Halkaisijantie 4 E 46, 00980 Helsinki.
Taidetoimikunta

Sarjat: 1–6-vuotiaat, 7–11-vuotiaat ja 12–17-vuotiaat
Kilpailun aiheet ovat kaikille sarjoille samat:
1. Oma lempipaikkani – kodissa / pihalla / metsässä /
ennen, tulevaisuudessa
(vaikka äidin syli, oma huone, kotipiha, metsä)
2. Aikamatka (dinosaurusten aikaan, kivikaudelle,
faaraoiden palatsiin, Marsiin)
3. Koivistolaista elämää vanhempien ja isovanhempien
kertomuksissa

Postin kautta lähetettävien töiden vastaanotto-osoite on:
Marke Hongisto, Halkaisijantie 4 E 46, 00980 Helsinki.
Ps. Ilmoita viikkoa aikaisemmin puhelimitse tai
sähköpostilla, jos postitat työt:
Marke H. / 050 539 8693; mhongist@gmail.com
Jos haluat, että työt palautetaan postitse, laita mukaan
osoitteella ja postimerkillä varustettu kirjekuori.

Voittajat palkitaan näyttelyjen avajaisissa lauantaina.
Töiden tekotapa on vapaa. Voit lähettää piirroksen, Tervetuloa myös lasten ja nuorten taidepajaan lauantaina!
kuvitetun kertomuksen, kollaasin, veistoksen, reliefin
tms. käyttäen eri materiaaleja.
P.S. Taidetoimikunta etsii uusia jäseniä.
Ota yhteyttä em. yhteystiedoilla tai tule juttelemaan
Kukin osallistuja voi lähettää kilpailuun 3 työtä.
taidepajaan.
Töiden tulee olla perillä juhlapaikalla Olarin koululla
perjantaina 27.7. klo 16.
Taidetoimikunta
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Sunnuntaiaamun juhlajumalanpalvelus on Olarin kirkossa (Olarinluoma 4, Espoo). Nimestään huolimatta Olarin
kirkko sijaitsee Olarin kaupunginosan viereisessä Niittykummun kaupunginosassa. Aivan lähellä on mm. Niittykummun
metroasema.
Jonkin matkan päästä juhlapaikalta, joskaan ei ihan kävellen,
löytyy Olarin keskustan liikkeitä, Olarin Prisma sekä Ison Omenan kauppakeskus.
Juhlapaikoille opastavat tutut
-kyltit.

Me kaikki olemme Suomen Koivisto-seura!
Suomen Koivisto-Seura ry vastaa juhlajärjestelyistä. Mukaan talkoisiin on pyydetty kaikki koivistolaiset paikallisyhdistykset, kylät,
suvut ja yksityishenkilöt, sillä Suomen Koivisto-Seurahan olemme
me kaikki yhdessä. Tekijöitä tarvitaan mm. alla lueteltuihin tehtäviin. Tässä vaiheessa murto-osaan on ilmoittautunut talkooväkeä.

Tehtäviä Koivistojuhlilla

Ilmoittautunut talkoohenkilö tai -ryhmä

Järjestyksenvalvonta ja liikenteenohjaus

1 henkilö

Majoitus

Lipunmyynti

Turun ja ympäristön Koivistolaiset

Koivisto-juhlien juhlavieraille on varattu läheisestä Nihtisillan
Scandic-hotellista 60:n Standard-tason huoneen kiintiö. Jokainen
majoittuja varaa huoneensa itse suoraan hotellin myyntipalvelusta
varaustunnuksella KOI280718. Hotellilla on tiedossa myös tapahtuma ”Koivisto-juhlat”. Kiintiön saatavuuteen saattaa tulla muutoksia
hotellin varaustilanteen mukaan, joten on suositeltavaa varata huone
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Pääkaupunkiseudulla on samaan aikaan paljon tapahtumia ja matkailijakausi kuumimmillaan,
joten majoituspaikat täyttyvät vilkkaasti.

Ruokailun ja kahvilan tehtävät

Hinnat ovat voimassa 14.7.2018 mennessä tehdyille varauksille:
85 € yhden hengen huone / vuorokausi
95 € kahden hengen huone / vuorokausi
Huonehintaan sisältyy luomutuotteita sisältävä aamiainen ja
langaton Internet.
Hotellin yhteystiedot
Hotelli: Scandic Espoo
Osoite: Nihtisillantie 1, 02630 Espoo
Puhelinnumero: 09 43 520
Sähköposti: espoo@scandichotels.com
Pääkaupunkiseudulla on tarjolla lukuisia majoitusvaihtoehtoja.
Niihin voi tutustua esim. hotellihakukoneiden verkkosivuilla (Hotels.com, Booking.com, Travellink, Trivago). Scandic Espoon (Nihtisilta) hinnat ovat juhlaviikonloppuna huomattavasti edullisemmat
kuin Helsingin hotelleissa. Scandic Espoo sijaitsee alueen hotelleista
ylivoimaisesi lähimpänä juhlapaikkaa.

Koivisto-Seuran tuotemyynti
Arpojenmyynti ja arpajaisvoittojen luovutus
Pihapelit

Mäntsälän Koivistolaiset

Äänentoisto
Taidenäyttely

Taidetoimikunta

Lasten ja nuorten paja

Taide- ja perinnetoimikunta

Perinnenäyttely

Perinnetoimikunta

Siistiminen ja siivous

Talkooväkeä tarvitaan kuitenkin vielä varsin paljon ja jokaiseen
tehtäväalueeseen useampia. Jokaisen osallistujan tehtävät sovitaan
aikatauluun sopiviksi, jotta kaikki pääsevät osallistumaan itselle tärkeisiin ohjelmaesityksiin ja kylä- ja sukukokouksiin. Sinänsä talkoot
tarjoavat jo sinänsä vaikka arpa- ja myyntipöydän ääressä mukavan
tavan haastella ja tavata muita ihmisiä, ja mukavasti yhdessä tehdessä
voi vierähtää helposti tunti jos toinenkin.
Ilmoittaudu mukaan talkoisiin Koivisto-Seuran sihteerille! Yhteystiedot löytyvät Koiviston Viestin osoitetiedoista. Koivisto-juhlia
on järjestetty seitsemän vuosikymmentä talkoilla, ja talkoista on
kiinni myös niiden tulevaisuus!

Tehhää
juhlat
yhes!

Kyläpäälliköt ja sukujen päämiehet

Myyntipöytävaraukset

Sankarihautahankkeen info- ja keräyspiste!

Kylä- ja sukukokoukset Koivisto-juhlilla Espoon Olarissa varattavissa seuraaville aikaväleille:
lauantaina 28.7.2018 klo 13–15 ja 15–17
sunnuntaina 29.7.2018 klo 12.30–14

Koivisto-Seuran sihteerille 30.6.2018 mennessä!

Tule tutustumaan tarkemmin.

Aika- ja luokkatilavaraukset Tuula Koppinen
p. 050-516 5651 tai tuula.koppinen@kolumbus.fi
31.5.2018 mennessä.
Luettelo kylä- ja sukukokouksista aika- ja
luokkatilatietoineen julkaistaan
kesäkuun Koiviston Viestissä.
Tervetulloo kokouksii!

Tulossa:
Perinnenäyttely!
Katso tarkemmat perinnetoimikunnan tapahtumien
tiedot huhtikuun Koiviston Viestistä.

Koivisto-Seura kutsuu paikallisyhdistyksiä, kyliä ja sukuja

Koivisto-juhlat 2018 -talkoisiin
Koivisto-juhlien järjestämisessä ollaan uuden edessä. Ensi kesän Koivisto-juhlien käytännön järjestelyt
toteutetaan yhteistyönä Koivisto-Seuran ja kaikkien
koivistolaisten yhdistysten kesken. Koivistolaisia yhdistyksiä pyydetäänkin ilmoittamaan osa-alue, jonka
järjestelytehtävistä yhdistyksessä ollaan kiinnostuneita. Eri osa-alueita ovat mm. ohjelmatarjonta, lipunmyynti, arpajaiset, tuotemyynti, järjestyksenvalvonta,
kahvila, kilpailut kuten piilenheitto ja mölkky jne.

Ehdotuksia ohjelmasuorituksista ja muusta sisällöntuotannosta lauantain iltapäivään ja iltaan sekä sunnuntain
juhlaan otetaan mielellään vastaan. Arpajaisia varten yhdistyksiä pyydetään keräämään arpajaisvoittoja.
Ehdotukset voi lähettää seuran sihteerille virpi.huhtanen@kolumbus.fi tai puhelimitse 0440-501 806.
TEHHÄÄ JUHLAT YHES!

Johtokunta
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Impi Piela

Elämän melskeissä (III)
Lapset hätääntyvät ja kerääntyvät ympärilleni.
He huutavat hädissään: “Äiti! Äiti!” ja tarrautuvat itkien helmoihini.
Keksin keinon pelastaa heidät
tulitukselta. Heittelen heidät
vuoron perään perunakuoppaan,
joka on vielä sen verran vajaa, että
kaikki mahtuvat. Itse lähden etsimään jotain lämmintä heille peitteeksi. Eihän tiedä, kuinka kauan
tämmöinen kellarielämä saattaa
jatkua.
“Viholliskoneita! Viholliskoneita” huudetaan joka suunnalla. Ihmiset yrittävät hakeutua
piiloon. Eivät silti malta olla tirkistelemättä; onhan jotain jännitystä ilmassa. Jonkin ajan kuluttua kaikki on ohi. Vallitsee syvä
hiljaisuus. Nostelen lapset ylös
perunakuopasta. Mitä teen, jos
sota tosiaan tulee tänne meidänkin saarellemme? saan mielessäni
myllertävistä ajatuksista lopulta
lausutuksi itsekseni.
Joku vartiosotilas liikkuu vielä
rannassa, muut ovat kaikki palanneet sisälle koteihinsa.
Päätän viedä osan lapsista
Lepolaan, syntymäkotiini. Siellä
on hyvä kellari. “Sinne mie lähen
itsekkii. Enhä mie uskalla jäähä
tänne yksinnäi. Jos sota sattuuki
tulemaa yöl, ni oon sit ainaskii
höijä kanssaan,” puhelen itsekseni. Näin teenkin. Laitan kärryihin
sellaisia lapsia, jotka eivät jaksa eivätkä vielä osaakaan kävellä. Matkaa on kolme kilometriä. Vain
vanhimman ja nuorimman jätän
kotiin; vien sitten heidät illalla,
kun lähden itsekin kotoa.
Puut vilistävät silmissäni, kun
mennä kaahatan lapsineni metsän
poikki Lepolaan. Isommat lapset
juoksevat perässäni. On pidettävä kiirettä, sillä jätettyäni lapset
Patala-äidin hoiviin, minun täytyy kiirehtää takaisin Hyttölään,
kotiin, paistamaan leipää ja suolaamaan vasta teurastetun sian lihat. Syksyinen päiväkin on lyhyt,
vain kaksi pimeää vastakkain. Ja
on vielä ulkonaliikkumiskieltokin
kello kahdeksan jälkeen. Lepolaan
päästyä kerron vanhemmille: “Mie
toin lapset tänne, myö tullaa tänne
yöks. Mie en uskalla jäähä kottii
ennää,” Vanhemmillani ei ollut
mitään aavistustakaan sodan mahdollisesta syttymisestä, ennen kuin
kerroin heille päivän tapahtumista.
“Sit ko mie oon paistant leipää ja
suolant sialihat, mie tuon takasii!”
Olen juuri saanut lihat suolattua ja alan alustaa leipätaikinan, kun naapurin Anni tulee
lainaamaan pyykkikattilaa. “Eiks
ookkii hyvä sika, ko ei oo kuutta
kuukauttakkaa vanha ja painaa

Martti Piela

“Viholliskoneita!
Viholliskoneita”
huudetaan joka
suunnalla.

Viljo ja Asko Piela etsivät kotitalon perustuksia Hyttölässä(1990)
Kuva: MP

kuiteskii jo sata kymmänä killoo?”
kehaisen Annille. Tällä ei nyt riitä
kiinnostusta sialle. “Et sie meinaa
kotont pois lähteekkää?” hän sen
sijaan kyselee. “Enhä mie, mihi
mie mänisinkää?” “Poliisi jo kiertää käskemäs. Usoha sie, poliisi!”
Nyt nousee pelkoni sataan prosenttiin. “Poliisi! Poliisi!” takoo
päässäni. Rupean sytyttelemään
tulta uuniin. Saman tien pyörittelen leivät pöydälle nousemaan.
Ovelle koputetaan. Ennen kuin
ehdin edes vastata, ovi riuhtaistaan auki ja sisään astuu poliisi.
Veri nousee poskilleni. Kumman
ahdistava tunne valtaa mieleni.
“Kotoa on poistuttava millä
minuutilla hyvänsä,” kuuluu virallisella äänellä lausuttu komento. “Laiva tulee laituriin. On oltava valmiit!” “Enhä mie mitenkää
voi, ko osa miu lapsistkii on kolme
kilometri pääs Patalas. Ja leivätkii
on viel paistamatta. “On lähdettävä. Lähtekää niin ajoissa , että tapaatte lapsenne, mutta lähdettävä
on!” Se on lyhyt ja ytimekäs käsky.
Käsky, ei pyyntö.
Nyt alan vihdoin minäkin
uskoa totuuden. Kylmä puistattaa
koko olemustani. Itku tuppautuu
väkisinkin kurkkuuni. Poliisin
poistuttua purskahdan raivoisaan,
epätoivoiseen itkuun. Itku tarttuu
lapseenikin. Koppaan hänet syliini, hyväilen ja yritän lohduttaa:
“Älä itke! Voi meitä polosii! Isä,
isä, jos sie tietäsit, et meijä pittää
sittenkii lähtee ilma sanomatta
siul ees jäähyväisii! Siekii aina sanoit: työ älkää lähtekö mihikää,
vaik mikä tulis! Voi jos ois saatu

olla tääl!” toistan satoja kertoja.
Kohtalo on kova, yritän selittää
lapselleni, joka ei vielä mitään
maailmasta käsitä. Lapsi on jo
rauhoittunut ja alkanut leikkiä.
On vielä niin pieni, vasta vuoden
täyttänyt. Seitsemästä lapsestani
vanhin on yhdentoista ikäinen.
Lopulta saan leivät uuniin.
Jätän Kalen ja Raunin keskenään
ja juoksen naapuriin. Siellä on
laitettu salpa oven päälle. Juoksen
toiseen. Täällä työnnellään ryysyjä
pussiin. Anni itkee: “Meil on vaatteetkii märkin pyyki jälelt. Mitä
myö päällekkää nyt pannaa?” Itse
olen niin poissa tolaltani, ettei vieläkään pälkähdä päähäni, että pukeahan minunkin pitäisi lapset ja
itseni. Vakuuttelen vain itselleni:
“Mihikää mie en mää! Yöks mään
Lepola kellarii, sielhä jo muutkii
ovat.” Ei edelleenkään johdu mieleeni, että vaatteitahan minunkin
pitäisi alkaa etsiä mukaan. Olinhan vienyt lapset niissä tamineissa, mitä kelläkin sattui päällä
olemaan. Olin aivan suunniltani.
“Kotti miu täst pittää lähtee,” sanon viimein Annille.
Alan siivota. Vien leivinlaudan, havuluudan ja muuta pois
tupakeittiöstä. Kello lähentelee
neljää. Kohta onkin jo pimeätä,
syksy kun on. Hetken päästä törmää nuorin veljeni Tupu tupaan.
On juossut koko matkan Lepolasta; hoputtaa: “Sukkelaa! Sukkelaa,
taik myö viijää siu lapseis.” “Lapsii
että saa viijä, vaik mikä ois!” toistan pariin otteeseen. “Kello kuuvelt pittää olla rannas,” selittää
Tupu. “Ja täält on matkaa monta

KOIVISTON AUTO
www.koivistonauto.fi

Äitini on ilmeisesti aikonut julkaista kertomuksensa kirjan muodossa, koska hän on selvästi poikennut pienehköön mustakantiseen, evakossa mukanaan kulkeneeseen vihkoon tehdyistä merkinnöistä tapahtumien kulusta ja nähnyt vaivaa muuttaa ensinnäkin
nimiä tunnistamattomiksi: Janne on isämme Johannes Piela, Kale
vanhin veljeni Viljo, Rauni on oikeastaan veljeni Hannu, Tupu
äidin nuorin veli, viime vuonna Kaarinassa 92-vuotiaana kuollut
Tuovi Severi Lehtola, Anni ilmeisesti lähin naapurimme Hyttölässä ”Hyti Aukusti Amali(a)”; Lepola oli Patalassa isovanhempieni
Lehtolan talo. Lähtö Hyttölästä on kuvattu vähemmän kaoottiseksi, ja muissa yhteyksissä mainittu kahden pienimmän äidin
luokseen jättämien lasten määrä vähentynyt kahdesta yhteen. Teleskat, isän tekemät kottikärryt, ovat kertomuksessa muuttuneet
”hienostuneemmiksi” lastenvaunuiksi. (Ei perheessä siihen aikaan
lastenvaunuja ollut; kun piti siirtyä paikasta toiseen, isommat
usein kantoivat pienempiään ”reppuselässä”.)
Martti Piela
kilometrii.” Vasta puoli viiden aikoihin alan tehdä lähtöä minäkin.
Kale ja Tupu ovat jo menneet, nyt
olen siis nuorimmaiseni kanssa
jäljellä kotitalossa.
Leivät eivät ole ehtineet kunnolla paistua. Haen lastenvaunut
aitasta, otan pari puolikypsää leipää, panen ne vaunuihin; tottapahan ne matkan aikana jäähtyvät,
tuumin, ja laitan lapsen leipien
keskelle. Ei tule mieleen, että pitäisi ottaa mukaan muutakin evästä
ja vaatetta ja matkalaukku tai edes
jokin pussi! Ei! En edes rahojani
taikka Osuuskassan käteisvarojakaan muista ottaa mukaan! Muisti
on mennyt; koko ajan olen vain
ajatellut sitä, ettei edes Jannelle ole
voinut hyvästiä heittää ja että pitää
lähteä kotoa. Kaikki muu tuntuu
yhdentekevältä. Pelko siitä, että
ehtisivät viedä lapseni, lisää taakkaani. Minähän oli varoittanut:
“Jättäkää lapset Lepolaa, mie tuon
sit ko mie jouvun. Tuon ja korjaan
lapset mukkaa.” “No eihä myö olla
jos pari viikkoo korkeintaa,” olivat
sanoneet. “Kaik sannoot kuiteskii,
et venäläine survoo meit jalkoihi

kahes päiväs!” Ajatukset pyörivät
yhtä ympyrää. Mistään ei tule
mieleen, että lapset pitäisi pukea ja
varata syötävää mukaan: On vain
kiire päästä lasten luokse. Viimein
olen valmis jättämään kotimme.
Laitan oven lukkoon. Puoliääneen
toivotan: “Herra, varjele mei kottii” Sitten poistun pimmeään syysiltaan työntäen lastani vaunuissa.
Sydän jyskyttää rinnassa: vieläkö
ehdin tavata lapseni Lepolassa?
Toinen jalka juosten toinen käyden
viiletän pitkin metsäistä maantietä
vaunun pyörien hiljalleen kitistessä
rauhallisessä illassa. Ei minua nyt
pelota pimeys niin kuin tavallisesti, minua, joka aina olen ollut
niin arka. Ei! Pelko, joka nyt kalva
sydänalaani, on toisenlainen: ehdinkö ajoissa tapaamaan lapseni
ja hätä siitä, että en saanut nähdä
Jannea ennen lähtöäni. Kuinka
meidän nyt käy? Olemmehan kuin
yksi puu, koti, isä, minä ja lapset.
Runko jää mutta oksat revitään
irti. Kun pääsen Lepolaan perille,
ovat kaikki toisetkin vielä siellä.
(Jatkuu)
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Seppeleenlasku Särkisalossa

Martti Piela
Kuva: Pentti Palm

Taakse jäänyttä Suomi 100 -juhlavuotta vietettiin monilla paikkakunnilla ympäri Suomea monesti
myös karjalaisen entisen evakkokansan parissa samoin juhlallisuuksin kuin oheinen kuvammekin näyttää: seppeleen laskulla
sankarihaudoilla itsenäisyyspäivänä. Karjalaisia sijoitettiin uusille
asuinsijoille ympäri maata, niin
myös Turun seutuville LounaisSuomeen. Moni koivistolaisperhe
päätyi toisen diasporansa aikana
Särkisaloon. Suurin osa siirtyi
myöhemmin lopullisille sijoituspaikkakunnille - Porvooseen,
Askolaan, Mäntsälään, Haminaan… Osa kuitenkin jäi pysyvästi asumaan edelleen Paraisille,
Kaarinaan, Turkuun. Niin myös
Särkisaloon.

"Tämä kuva on otettu
6.12.2017 Särkisalon hautausmaalla. Siinä on hetki sitten
laskettu seppele Karjalaan jääneiden vainajien muistokivel-

le. Tapahtuma oli osa Suomen
100-vuotisseremoniaa Särkisalossa itsenäisyyspäivänä”, kertoo
Reima Mäkeläinen Veikkolasta,
joka kotiseutuneuvos Willgrénin

Valtariikki vainen, Ruotsi,
rikas, lahdentakainen,
valloittava ristikansa
naapuriaan nöyryytti,
miekoin, peitsin pelotteli,
heimot allensa alensi,
jumalat entiset erotti,
Ristin nimeen kastoi kaikki.
Suomalaiset säikytteli
vuosisadoiksi vasalliksensa.
Raskaasti raatajaa verotti,
nostomiehiksi miehet otti
taistelemaan puolestansa,
eestä kaatumaan kuninkaansa,
maalle mainetta mainimaan,
kruunun kunniaa kasvattamaan.

Itämaan itsellensä ottaa.
Joukot yli rajan ohjasi,
joen yli johdatteli,
Ison vihan irti päästi.
Miekoin, peitsin pehmitteli.
Ruotsilta Suomen tuo ryösti,
keisaria kumartamaan käski.

Vaan valtariikkipä verinen,
vihamielinen Venäjä,
Idän herra ikivanha
tahtoi läntehen laajeta,
Ruotsin valtaa vähentää,

Niinpä nyt liitto heimojen,
kansa korpien, vainioiden
Kalevalan perillinen,
joulun alla viime vuonna
sadan vuoden ikään ehti.
Vapauttaan vuoden juhli.

tavoin on kertonut lehdellemme
evakoiden elämästä Särkisalossa
40-luvulla ja jatkaa:
"Jumalanpalveluksen jälkeen
pidin puheen kirkon kupeessa
olevalla sankarihautausmaalla ja
sen jälkeen Salon kaupungin ja
seurakunnan edustajat laskivat
sankarivainajien muistopatsaalle
seppeleen. Perinteiseen tapaan
seuraavaksi siirryttiin Karjalaan
jääneiden vainajien muistokivelle
seppeleen laskuun. Muistokivi on
sijoitettu hienosti käytävän varrelle, joka johtaa ohi sankarihautojen
kirkon pääovelle. Kuvassa muu
juhlaväki on jo poistunut seurakuntatalolle ruokailemaan.
"Seppeleen laskijoista keskellä
on isäni Yrjö Mäkeläinen, joka on
Särkisalon viimeisiä elossa olevia

sotaveteraaneja. Hänen vieressään on Jenny Nyman os. Passoja.
Molemmat ovat Perniön ja Särkisalon koivistolaisten aktiiveja ja
lähtöjään Saarenpäästä. Heidän
takanaan olen minä”, kertoo Mäkeläinen edelleen. Kunniavartiossa olevien nimiä ei tiedetä.
"Juhlallisuudet jatkuivat kirkonkylän koululla, jossa koolla oli
varmaankin ainakin puolet Särkisalon asukkaista. Todella hienon
tilaisuuden olivat koostaneet erityisesti kotiseutuyhdistys Meripirtin kerhon aktiivit vahvistettuna
monilla muilla paikallisyhdistyksillä sekä paikallisen koulun oppilailla ja päiväkodin lapsilla.”

Satavuotias
Aikain saatossa ajan myötä
syntyi kansa kalevainen
näillä Pohjolan perillä
syrjäisillä seutuvilla.
Perheet suvuiksi suureni,
heimomieli kun heräeli,
yhteen kuuluvinsa ymmärsi.
Hämäläiset hitaanlaisesti,
karjalaiset kerkeämmin,
savolaiset sukkelimmin;
pohjalaiset pelloillansa,
aukehillansa astuskeli
sijoiltansa siirtymättä;
suomalaiset Auran suulla
turuillansa kauppaa kävi.
Kauan tuo kansa katajainen
raukoilla Pohjan rajamailla
kiistaa kävi keskenänsä,
riitaa haastoi rajoistansa.
Vihdoin tuo viisaasti ymmärsi
sukuriidat sovitella,
heimoriidoista heretä.

Mie tiijjän
”A siekös se sit ootkii issäis lapsist
kaikist varmemp?”, mei äitil ol
tapan sannoo sellasel jälkikasvullee, kuka yritti näyttää, et hää se
osajaa jotakii tehhä paremmi ko
kukkaa toine. Eihä äit-vainaa sil
mittää pahhaa tarkottant, koha
koitti terottaa vaa meil, et jokahine tekköö sen, mitä itse kulkii
o resurssii annettu ja mis asjas.
Yks o hyvä lukemaa, toine taas
laulamaa, kolmas hyppäämmä
korkeutta. Harva pystyy olemaa
kaikes hyvä ja viel harvemp, tuski
kukkaa, kaikes kaikist etevämp.
Ainaha näitä täs maailmas aika
ajoin semmosii ihmisii o noust
ja nousoo etelleeki kansoi johtajikskii ast, kutka luuloot, et hyö
o syntyneet kaikkii muita paremmiks, et ilma höitä ei kukkaa sel-

Tsaareja kahta ol´ lajia
Suomella Suuriruhtinasta:
Aleksanterit kansaa kuunteli,
Nikolait valoista vähät välitti.
Manifesti viimeisen monarkin
taistoon nosti nuoren kansan,
vapaudesta unelmoivan,
ohjat maan itsellensä otti.

Martti Piela
Kalevalanpäivänä

Martti Piela
Kuva: J O Luukka

Kiilin rantaa

viäis. Ja tavallisest justii höi johol
maailma o saant kärsii sottaa ja
kärsimystä. Niiko nyt nää viime

vuossattoi Tsingis-kaanit, Napoleoonit, Hitlerit, Maot, Leninit ja
Talinit, vaik vaa pahimmat esmer-

kiks ottaaksei. Hyö o muuttaneet
kansoi elämää ja tehneet historiaa.
Ja viel yrittäneet itse kertoo historia tapahtumist sil viisil, ko höist
itsestää o tuntunt mukavammalt.
Mei karjalaisiiki asuinsijjoi historiaa o voittaja halunt ommii itsellee
nimittämäl Viipuriiki ”vanhaks
venäläiseks kaupungiks”. Mut ko
ei oo resurssit kuiteskaa riittäneet
etes vanhoi suomalaisii paikkoi
nimmeemiseks sopivil vennäikielisil nimil. Siks onkii nii paikallaa,
et esmerkiks mei Koivisto vanhoist
asujaimistoist, taloist ja kylist, laivoist ja laitureist, ihmmisii oloist
ja elintavoist, kouluist ja kirkoist,
töist ja toimist, puolustuksest ja
pattereist o ehitty kirjottaa ja oikee valokuvviiki kans kuvailla jo
kymmenii kirjoi ja kertomuksii,

mitä ei ennää kukkaa voi mikskää
muuttaa, et ei vois kuvitellakaa, et
niijje kertomaa ja totistusta vois
joskus ennää toiseks muuttaa. Ko
jokahisel mäel ja laaksol, ojal ja
rannal, talol ja riihel, puul ja kivel,
ol oma nimmeens.
Siinthä ol viime Viestis miu kysymykseiki - miehä utelin teilt, et
mikä se ol se, mitä jossai päi Koivistoo kutsuttii Poppanaks.
Kurkela-Seura v 2004 Saarijärvel painetus kirjas ”Kurkela ja
Hoikkala ennen talvisotaa 1939”
kerrotaa sivul 108 osas Rannat ja
rantakivet: ”Kupetsan rantaan tultaessa oli Poppana. Kivi oli tavallisesti hieman pinnan alla - - joten
kivelle soutamisella oli riskinsä.”
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Onnitteluit` ja
muistamissii`
Muista ystävääsi
ilmoituksella.

Tääl` tapahtuu
Katsotaanpa Itämerta toiselta rannalta, vaihteluna
Koiviston maisemille. Lähde ja ota kaverikin mukaan matkalle, johon osallistuu härkäläläisiäkin

Latvian linnat ja kartanot
12. – 15.7.2018 opastettuna
Riian tärkeimmät nähtävyydet kiertoajelulla tulopäivänä.
Toisena päivänä Riiasta länteen Jurmalan kautta tutustumiskohteina Rumenen uusgoottilainen kartano, Jaunmokasin metsästyslinna sekä Jaunpilsin ritarilinna.
Kolmantena päivänä kohti Liettuan rajaa Rundale-palatsiin ja
Mezotnen linnaan.
Kotimatkalla Birinin linna ja ripaus Pärnun kesäkauneutta. Tarjolla uusgotiikkaa, barokkia, klassismia ja ne uskomattomat tarinat!
Majoitus Riian keskustan hotellissa jaetussa kahden hengen huoneessa.
Helsingistä Eckerö Linen ms Finlandialla klo 8.30 (aamiainen
laivalla) ja paluu Helsinkiin klo 21.00 (illallis-buffet laivalla).
Hintaan sisältyy 1 x illallinen, 4 x lounas sekä 1 x kahvitauko sekä
tutustumiskäyntien sisäänpääsyt.
Matka edellyttää 30 osallistujaa. Hinta 490,Ilmoittautumiset
Tapani Teikari p. 040-829 1824, tapani.teikari@ttmatkat.fi
Kata Aaltonen, 050-439 3791, aaltonenkata@outlook.com

Perniön ja ympäristön Koivistokerho
Koivistokerhon vuosikokous pidetään Markku Kitulan luona
8.4.2018 klo 14.00 alkaen.

Porvoon seudun Koivistolaiset ry
Vuosikokous 3.4.18 klo 19.00
Lundinkatu 11 Porvoo Käynti pihan puolelta
Käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat.
Kahvitarjoilu
Tervetuola
Johtokunta

Härkäläläisii tapahtumii:
Kevätretki Pöytyälle – ennakkoilmoitus
Enkelipuistoon 19.5.
ITE-taiteilija Kyösti Iitin itse esittelemänä
Lähtö Helsingistä.
Kahvipysähdys Muurlan lasitehtaalla omakustanteisena.
Enkelipuiston pääsymaksu omantunnon mukaan.
Matkalla vielä joku muu kiinnostava pysähdys, lounas ja
ehkäpä kahvittelu Kasvihuoneilmiössä.
Matka pikkubussilla toteutuu 15 osallistujalla.
Matkan hinta määräytyy osallistujamäärän mukaan.
Kiinnostuneet ilmoittautukoot
p. 050-4393791 tai aaltonenkata@outlook.com
Härkälän kylätoimikunta toivottaa kaikki kiinnostuneet
matkalle mukaan.

Tervetuloa!
Johtokunta

Lahden Koivistolaiset
Turun ja ympäristön koivistolaiset
Käsityökerholaisten myyjäiset
Kajuutassa Itäpelontie 2 Palmusunnuntaina 25.3. klo 12-15
Aamulla leivottuja piirakoita, leivonnaisia, monenlaisia käsitöitä.

Vuosikokous su 25.3.2018 klo 14.00.
Palvelukeskus Onnelanpolku, Harjulankatu 1, Lahti
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Johtokunta

Tervetuloa

Koivisto-tuotteita
Kauniit Koivisto-korut nyt tilattavissa!
Omaksi tai lahjaksi!
Iso riipus
86 €
Pieni riipus
62 €
Isot korvakorut 116 €
Pienet korvakorut 75 €
Rintaneula
75 €
Kravattipidike
68 €
Korun hintaan lisätään lähetyskulut.
Toimitus postitse.

Korut 925-hopeaa
Riipusten ketjun pituus 50 cm, paksuus 2,5 mm, papuketjua
Laivan korkeus: pieni 2 cm, iso 3 cm
Virpi Huhtanen, Ahtaanmäki 1 A 2, 02280 Espoo
puh. 0440 501 806, virpi.huhtanen@kolumbus.fi

