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Tiijjät sie?
Jo viime vuoden viimeisinä
tunteina alettiin maassamme
komein ilotulituksin juhlia
100 vuotta täyttävää itsenäistä
Suomea. Onhan toki maamme
vanhempi kuin vuosisadan mittainen. Paavin bullana tunnettu
Aleksanteri III:n kirje Gravis admodum (hyvin tärkeä) Uppsalan
arkkipiispa Stephanukselle 1172
moitti siinä suomalaisia. Paavi ei
ollut oikein tyytyväinen kuningas Eerik IX Pyhän ja piispa
Henrikin I ristiretkellä saavuttamiin tuloksiin näillä Väinölän
ahoilla, Kalevalan kankahilla.
Muistammehan, ettei katajainen kansamme noista ajoista
lähtien itse asioistaan saanut
määrätä. Kuutisen sataa vuotta
hallittiin Suomea Tukholmasta
käsin. Sitten seurasi satakunta
vuotta autonomisena suuriruhtinaskuntana Venäjän imperiumin alaisena, kunnes keisari
rikkoi Aleksanteri I:n Porvoossa 1809 Suomen säädyille vannomansa valan, ja 6.12.1917
Senaatti Svinhufvudin johdolla
päätti ottaa ohjat omiin käsiin.
Kustaa Vaasa käski 1540-luvul koivistolaisii muuttamaa Wiipurii, kene erilline kappel Koivisto ol. Noihi aikoihi, ko Mikael
Akrikola ol Turu piispan ja Paavali Juusteen Viipuri hiippakunna johos, Koivisto seurakunta sai
itsenäise asema 1575. Sillo taisiit
viel Suomelahe saaretkii kuuluu
Koivisto seurakuntaa.
Niiko käi Helsingi kans,
ko kuningas määräs porvoolaiset muuttamaa Helsinkii, nii
käi myöskii, ko Kustaa uhkail
kuolemarangaistuksel uppiniskaii koivistolaisii: kuningas koki
vesperä - koivistolaiset ei totelleet; porvoolaiset kyl aluks totteliit, mut palasiit kohta entisil
asuinsijoillee. (Helsinkii jäi vaa
yks opettammaa tulevii pääkaupunkilaisii lukemaa ja kirjottammaa. Nyt ovat kyl unohtanneet,
kuka höijjät toi sivistykse piirii!)
Helsinkihä näije kahe kaupungi
kaksintaistelu kyl lopult voitti.
Aikoi kulues Koivisto kasvo nii, et alko kilpailemmaa itse
Viipuri kans. Nyt mie kysynkii:
Kukas se tietää, kui mont sattaa
vuotta sit Koivistost suunniteltii
tapulikaupunkii? Tää kysymys o
sillai helppo, et vaikkei tietäiskää
vastausta, ni ainaha sitä voip arvata! Niiet paappas tietois/arvaukseis Viesti toimituksee, ja jos tiijjät, ni kirjota, mist sie sen tiijjon
noukit. Ja sit viel oma nimmeis al.
Martti Piela

Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

"Isän kauppa"

Saarenpään Osuuskauppa

Hilkka Miettinen os. Hilska

Äidin ja isän naimisiinmenon aikoihin pula-aika oli
pahimmillaan.
Työttömyyttä oli kaikkialla, kansa
lakkoili satamissa ja pankit lopettivat luotonantonsa. Näissä olosuhteissa isä aloitti toimensa Saarenpään Osuuskaupan hoitajana.
Kun hän sitten matkusti Viipuriin ja meni SOK:n pääkonttoriin tekemään ensimmäistä tilaustaan, konttorin esimies otti hänet
puhutteluun ja nuhteli häntä siitä,
että hän oli uskaltanut ottaa paikan vastaan näin vaikeina aikoina ja vielä vain 1 1/2 kuukauden
kesäharjoittelun jälkeen. "Sanoin
hänelle kuitenkin, että "kai yrittää
saa, omat paperithan siinä sitten
menee, jos menee". Näin kertoo
isä muistelmissaan.
Isä ja äiti muuttivat Saarenpäähän keväällä toukokuussa
1931. Luultavasti perheen viimeinen laiva "Paavali" kuljetti
heidät ja heidän vähäiset kalusteensa Saarenpään laituriin, jota
pitkin he sitten astelivat suoraan
kaupan pihalle ja yhteistä elämää
aloittamaan. Molempia odotti uusi ja monenlaisia haasteita tarjoava
tulevaisuus; isälle huonossa taloudellisessa tilassa oleva kauppa ja
äidille autio ja iloton ympäristö,
jota vain yksi suuri koivu elävöitti.
Muutamalla sanalla on kuitenkin ensin luotava lyhyt katsaus
Saarenpään Osuuskaupan historiaan, sillä sitäkin oli kertynyt.

Saarenpään Osuuskauppa
Anton Harilainen kertoo kirjassaan "Elämää Koivistolla" että
alussa vuosisadan vaihteessa Saarenpään kolmessa kylässä oli ainoastaan yksi kauppa, Kohin puoti
Keräsen mäellä. Sitä sanottiin Keräsen puodiksi ja Keränen oli sen
hoitajana. Keränen ei kuitenkaan
viihtynyt saaressa vaan muutti kirkolle ja hänen tilalleen tuli muita.
Lenkkeri osti Saarenpään puodin ja Vartelan Mikko oli sitten siinä kaupanhoitajana. Tuli pula-ajat
ja Lenkkeri myi kaupan Nuuti ja
Aleks Matikalle. Sitten kauppa paloi tavaroineen ja Nuuti Matikka
rakennutti talon uudestaan. Toinen poika, Matti, piti kauppaa vielä isänsä kuoleman jälkeen, mutta sekin hävisi ja joutui Viipurin

Osuuskauppa vuonna 1989 kun ensimmäisen kerran päästiin saarelle sotien jälkeen

"Hei Jussi, kyl
siukii pittää
kohvil tulla ko
oot olt nii paljo
auttamas töissä!"
Osuusliikkeelle ja oli sen hallussa
talvisotaan saakka. Jossakin vaiheessa perustettiin Osuuskaupalle
Hyttölään sivumyymälä. (s.167)
Isä oli ollut kiinnostunut kaupanteosta jo pikkupojasta lähtien ja
hääräili kaupan ympärillä milloin
vain vapaata aikaa oli. Ensimmäinen valokuva isästä on näiltä ajoilta, luultavasti kaupan korjaustöistä
tulipalon jälkeen. Korjausmiehet
pitivät taukoa kaupan pihalla ja
huusivat isälle: "Hei Jussi, kyl siukii pittää kohvil tulla ko oot olt nii
paljo auttamas töissä!" Näin kertoo
isä valokuvan taustasta.
Saarenpään Osuuskauppa sijaitsi rantatörmällä aivan meren
äärellä ja muistutti tyypillistä saarenpääläistä maalaistaloa. Se oli
suuri, pitkänomainen rakennus,
jonka laiturinpuoleisessa päässä sijaitsi avara kauppatila ja sen takana
kapea varastohuone. Kaupan viereisessä huoneessa oli isän konttori
ja sen takana kapea eteinen, jossa

oli kolme ovea. Yksi johti pihalle,
toinen vintille ja konttoria vastapäätä oleva ovi meidän kotiimme. Rakennuksen toisessa päässä
olevassa kodissamme oli kolme
huonetta. Ensiksi tuli vastaan avara tupa, jota hallitsi suuri, valkoiseksi kalkittu uuni kuten muissakin maalaistaloissa. Tuvan takana,
meren puolella, oli kaksi kamaria.
Rakennuksen perässä olivat leveät
portaat pihalle ja niiden yläpäässä
kylmäkomero ruokia varten.
Muut rakennukset oli sijoitettu kaupparakennuksen ympärille
niin että keskelle jäi suuri piha
karjalaiseen tapaan. Keskelle pihaa oli pystytetty pitkä paaluaita,
johon hevoset kiinnitettiin siksi
aikaa kun isännät asioivat kaupassa. Se oli myös suosittu tapaamispaikka ja keskustelufoorumi.
Meidän portaitamme vastapäätä oli suuri saunarakennus.
Saunan lisäksi siellä oli saunatupa
ja muuripata pyykkipäivää varten.
Saunatuvan takana oli tilava huone, jossa oli sementtilattia ja hella
ruuanlaittoa varten. Sellainen tila
oli monessa muussakin talossa. Sitä käytettiin vain kesäisin, koska
siellä oli viileämpää. Varsinaisessa
kodissa tehtiin silloin remonttia
tai siivottiin perusteellisesti.
Näiden tilojen jälkeen oli
muutamia varstohuoneita ja suuri
huussi monelle ihmiselle yhtäaikaa (monta reikää). Kauppaa
vastapäätä oli suuri varastotila
heinäpaaluille yms. Pihan toisella

syrjällä oli varastoja erilaisille
jauhoille, siemenille yms. ja sen
vieressä säilytystilat juokseville
aineille kuten polttonesteille,
myös tervalle ja maaleille. Viimeisenä ja lähinnä kauppa oli
kylmäkellari, tavallista suurempi sekin.
Pihan läpi kulki laituri,
johon oli kiinnitetty raiteet
pyörien varassa työnnettävää
vaunua varten. Sen avulla oli
helppo siirtää raskaita säkkejä
ja kanistereita laivasta varastoihin. Laituri oli rakennettu
vuonna 1927 ja se oli komea ja
taidolla rakennettu laituri, joka
pysyi vakaana kovimmissakin
myrskyissä tai talven jäiden
puristuksessa. Sen pituus oli
noin 300 metriä ja sitä kannattivat lukuisat jykevistä parruista
rakennetut nelikulmaiset laatikot, kastit, jotka oli täytetty kivillä. Laiturin päähän oli rakennettu erityisen suuri kasti, lähes
tori, jonne ihmiset kokoontuivat odottamaan laivan tuloa
ja johon oli helppo purkaa
laivojen tuomaa lastia. Kastin
jokaisessa kulmassa oli vahvat
kiinnitystolpat "pollarit". Laituri oli niin vahva, että siihen
saattoi kiinnittyä useampikin
suuri laiva samanaikaisesti.
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Hartaast´

Uusi alku!

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Toivotamme toisillemme Onnellista Uutta
Vuotta. Toivotamme kaikille kaikkea hyvää.
Toivotamme myös runsasta Jumalan siunausta.
Maailmalle toivotamme rauhaa.

Valoisia aikoja
Kohta se on, kukon askeleen pitempi tuo päivä. Ja
onneksi tuli myös lunta ja valoa. Se pimeistä pimein
vuodenaika ei oikein ilahduta. Vaan nyt kirkkaana
pakkaspäivänä, Suomen 100-vuotis juhlavuoden alkumetreillä, on vahva tunne, että valoisia aikoja eletään. Meidän neljä vuodenaikaa, eivät ole pelkästään
lämpötilojen vuoksi erilaisia, vaan tuo päivän pituus
taitaa olla tärkeämpi tekijä. Ja vuoden kierto ja työt
seuraavat aurinkokelloa tunnollisesti.
Valon tullen myös puhdetöiden luonne muuttui. Oli
aika tuoda kangaspuut tupaan. Tarkkuutta vaativia käsitöitä oli hyvä tehdä valoisassa tuvassa, värit erottuivat
paremmin ja toisaalta kesän töitä ei voinut tehdä. Loimet ratkaisivat minkälaista kangasta kudottiin. Oman
pellon pellavista kehrätystä kudottiin niin lakanat kuin
muutkin liinavaatteet. Ostetusta pumpulilangasta saatiin sitten hamekankaat ja pumpulipaidat. Ja Loviisa
Villasen mukaan ”Ja siit kolmais kangas viel pantii sillo
kevvääl enneko tul muuta työtä. Siit ko kuottii puhtahiist villalangoist, no se ol sarkaa. Siit tehtii talveeks
siit miehil sarkahousut. Ko sarka kuottii ni se piti olla
semmone harvempi pirta sille. Siit ko se saatii kuotuuks ni siit se vanutettii. Siit vast tul sarka”.
Lasten leikkeihin ja loruihinkin nämä arkiset työt
kulkivat mukaan. Loruteltiin sarkaa, verkaa, palttinaa
ja laskettiin nappeja. Piirileikeissä pyörittiin tiukkaa
ja jäykkää, kuin lakanoita vetäessä. Kohta laskiaisrinteessä sitten huudettiinkin jo
seuraavalle vuodelle pitkiä
pellavia. Ja vaikka lapselle
loruteltiin myös, että ”viel
on sulla leikin aika, aika
arma lapsuuden” niin töihin ja askareisiin jouduttiin jo nuorena. Loviisa
jatkaa: ”Kyl siel talos ol
muksetta. Siel kuottii
yhes tuvas kangasta
ja siin pere eli kaikki, siin olliit lapset
sekä vanhat. Sellane
kästyömylly siel ol
enne aikaa. A sukat piti
neuloo viel, ei siel saant
olla joutavaan. Lapsetha
ne kuttoit. Ja norssiverkon kutomine ni se ol taas
lapsiin työtä. Se oli hienoo, hienoost rihmaast
kuottii uutta verkkoo”.
Valmistauduttiin jo seuraavaan kesään.

ISSBN 0780-1289
KUSTANTAJA:
Suomen Koivisto-Seura r.y.
Jäsenlehti. Ilmestyy kerran
kuukaudessa, kuun 20. päivänä.
Lehteen tarkoitetun
ilmoitusmateriaalin tulee olla
toimituksessa viimeistään lehden
ilmestymistä edeltävän kuun lopussa.

Kristityillä on aina mahdollisuus aloittaa alusta, joka
päivä. ”Herran armoa on, ettemme ole aivan hävinneet,
sillä Hänen laupeutensa ei ole loppunut; se on joka aamu
uusi, ja suuri on Hänen uskollisuutensa. / Minun osani
on Herra, sanoo minun sieluni; sen tähden minä panen
toivoni Häneen” (Valit. 3: 22-24)
Uuden vuoden vaihteessa helposti ajatukset kääntyvät
menneisyyteen. Miten nopeasti vuosi onkaan ”vaipunut
hautaan, riemuineen ja murheineen”. Saimmeko mitään
hyvää aikaan? Miten läheisemme kokivat meidät? Jäikö meille levollinen ja turvallinen olo? Oliko luottamus
Jumalaan saumaton, vai särkikö sen joku maailmassa tata voimaa. Voima tulee ylhäältä ja valaisee tulevaa tiepahtunut katastrofi tai ihmisryhmien terrori?
tämme. Emme pelkää ”mitään vaaraakaan, kuin täällä
Tärkeämpää on katsoa luottavasti tulevaisuuteen. Jumala kohtaapi…”. Meidän tehtävämme näyttäisi olevan tukea
pitää kuitenkin ohjakset käsissään. Hänellä on edelleen toisiamme taivaan tiellä. Kun muistamme, että monilla
hyvä tahto ihmiskuntaa kohtaan! Myös Sinua ja minua on paljon vaikeampi tie edessään kuin itsellämme, on helkohtaan. Ei Hän jätä niitä, jotka turvautuvat Hänen ni- pompaa olla kiitollinen kaikesta menneestä sekä tulevista.
meensä.
Me tarvitsemme uuden vuoden alussa selvän päämäärän,
Uuden vuoden päivä on Jeesus-nimen päivä. Jeesuksen mihin pyrimme. ”Vuori korkea, tiekin vaivalloinen; kuinimi on ainoa, jota ”Maailmanruhtinas”/Saatana pel- tenkin kulkea läpi ahdingoitten, aion perille tälle vuorelkää! Jeesuksen omat huutavat avuksi tuota nimeä, kun le” (Siionin Virsi), tai niin kuin Raamattu todistaa; ”Vankiusaukset tai kuolema uhkaavat heitä. He saavat levätä hurskaan polku on niin kuin aamurusko, joka kirkastuu
Jeesuksen ”haavoissa”, jotka takaavat heille pelastuksen kirkastumistaan sydänpäivään asti…” (Snl 4: 18).
Jumalan edessä. Siksi tosissamme rukoilemme, että saisimme säilyttää maassamme uskon vapauden. Sillä ilman Uuden vuoden tärkein lupaus on, että haluamme lähteä taapertamaan eteenpäin Jeesuksen viitoittamaa tietä,
uskoa emme kestä.
katsomatta taaksemme.
Uusi vuosi on täynnä rukousta. Rukouksen kautta virtaa
elämäämme ja rukouksen kohteitten elämään positiivis- Siunausta Uudelle Vuodelle toivottaa Valma Luukka

Koivisto–juhlat 29.-30.7.2017 Lahdessa
Lahden ja Mäntsälän Koivistolaiset järjestävät yhdessä
69:net Koivisto-juhlat Lahden Yhteiskoululla. Heinäkuun lopulla järjestettävä pitäjäjuhla on valittu Suomen
viralliseen 100-vuotis juhlavuosiohjelmaan. Sen vuoksi
juhlien itseoikeutettu teema on 100-itsenäisyytemme
vuotta ja koivistolaisten rooli siinä. Toivommekin, että
kaikessa juhlavalmistelussa, ohjelmassa, tuotteissa olisi
jollain lailla huomioitu tämä teema.
Haluamme tuoda koivistolaisuuden näkyviin jokaiselta itsenäisyytemme vuosikymmeneltä.
Mitä oli meille 10-luku, sortovuosien viimeiset vuodet ja lopulta itsenäisyys, entä
20- ja 30 luku? Sotavuosien rooli kerrataan myös ja evakkovuodet. Mutta entä
50-, ja 60-luvun jälleenrakennusvuodet
ja valtion vaurastuminen, millainen rooli
koivistolaisilla siinä oli? Millaista ”koivisto-

Toimitus ei vastaa sille lähetetystä
materiaalista. Lehden vastuu
ilmoituksista rajoittuu ilmoitushintaan.
Kirjoittajat vastaavat tekstien sisällön
oikeellisuudesta ja toimittamiensa
kuvien käyttöoikeuksista.
Toimitus voi tarvittaessa lyhentää tai
muokata sille toimitettua aineistoa.
Liikeilmoitukset
50 snt/ppm
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

lainen” elämänmuoto oli 70-luvulla? Entä
80-luku ja alkaneet kotiseuturetket? Selvisikö koivistolainen identiteetti läpi 90-luvun vuosituhannen vaihteeseen? Millaista
on olla koivistolainen 2010-luvun Suomessa? Mikä on
roolimme nyt, 100 vuotta itsenäisyysjulistuksen jälkeen.
Toivomme muistoja ja dokumentteja, tavaroita ja kuvia jokaiselta vuosikymmeneltä. Pyrimme siihen, että
juhlilla voi kulkea näyttelyluokissa ja osana ohjelmaa
vuosikymmeneltä toiseen.
Ennakkotietoja mahdollisesta ohjelmasta, esineistä, muistoista eri vuosikymmeniltä voi lähettää tai kertoa
juhlatoimikunnan puheenjohtajalle sähköpostitse riikka@riikkasalokannel.fi tai
postitse osoitteeseen Riikka Salokannel,
Itäinen Pitkäkatu, 06100 Porvoo.

Tilaukset, osoite- ym. muutokset
aina kirjallisena tai sähköisesti KoivistoSeura r.y.n varapuheenjohtajalle tai
edellämainittuihin osoitteisiin.
Tilauksia ei tarvitse uusia.
Seuran jäsenmaksu 32e, sisältää vuoden
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 12e.
Lehdessä julkaisemattomia artikkeleita ja
kirjoituksia julkaistaan seuran kotisivuilla
www.koivistolaiset.net

Jäsenlehden postituksesta Pohjoismaihin veloitetaan +3 e/vuosi ja muualle
Eurooppaan +8 e/vuosi.
Pankkiyhteys:
Nordea FI46 1091 3000 3058 80
Päätoimittaja
Riikka Salokannel, 050 387 2044
riikka@riikkasalokannel.fi
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

Seiskari (I)

Se on luonto ko miussa tuoksuu
Impi Piela

Seiskari oli kaunis, varsinkin kesällä. Majakka
seisoi ylväänä saarella. Varsinkin nuoriso kävi
siellä usein. Samoin Nuorisoseuran talolla, mikä
oli saaren suurimpia rakennuksia.
Tiina ja Elma lähtivät Seuratalolle iltaa viettämään, Eivät
he viihtyneet tupakansavuisessa pirtissä kiroilevien ja
juopuvien miesten keskellä.
Nuorisotalo olikin jo täynnä
tyttöjä ja poikia. Joku vanhemmanpuoleinenkin oli
osunut joukkoon.
Piirileikki oli jo täydessä
käynnissä, kun tytöt astuivat sisään. Kuului tyttöjen
heleää laulua: Tytöt kun lahdella laulelivat. Jonkun ajan
kuluttua alkoi tanssi. Valssi.
“Seiskarin kaunis Siiri” tempaisi kaikki mukaansa, ketkä
vain valssia osasivat tanssia.
Lattia oli täynnä kuin puuropata. Säkkijärven polkan
alkaissa soida kaikki, jotka
kynnelle kykenivät, iskivät
innoissaan lapikasta lattiaan. Useilla pojilla oli täällä
suplikassaappaat jalassa.
Oli aikoinaan koivistolainen Rikina ihmetellyt
nykyajan meininkiä: “Eipä
ennen, eipä ennen! Suvesaares käytii. Suplikaskengis siapahnas tanssittii, mut
sulhaset silti saatii. Mut mitäs nyt? Rosetit ees, rosetit
takan, pojil kakskymmänt
ruplaa jalkoi all! Eipä enne,
eipä enne.”
Oikein mukavaa olla ensi kertaa täällä päin
maailmaa, tuumivat Tiina
ja Elma palatessaan Nuorisoseuratalolta. Ilta oli mennyt hyvin, mutta lopulta oli
tietysti palattava yöpymispaikkaan, Pärttylään. Siellä
oli vielä täysi rähinä päällä.
Ei täällä varmaankaan saisi
nukuttua koko yönä. Tupakansavuisessa pirtissä joku
vielä sylkeä roiskauttaa lattialle pitkän roiskauksen tupakkamiesten tapaan. Joku
oli sammunut pirtin seinustalle pitkän penkin päälle
tietämättä mitään tämän

		
		
		

Wikipedia

Vuosisata on vain neljä sukupolvea, mutta sen aikana
on otettu pitempi harppaus kuin koko aikaisemmassa
historiassa. Sadan vuoden takaisella osaamisella ja kokemuksella ei pärjäisi tässä päivässä.

“Rahhaa
tulloo helpol,
nii ko kallaa
verkol.”
maailman menosta. Hiljaista ei tuntunut tulevan koko
yönä. Majatalo tuntui olevan kuin läpikäytävä: yksiä
tuli, toisia meni.
Tiina, Elma, Ellu, Linda, Eikka ja Pekka onnistuivat saamaan toisen kamareista ja saattoivat saada
nukkuakin. Tosin pojat
joutuivat nukkumaan kahden tytön välissä. Se oli ehkä
nuorille mieleenkin, vaikkei
mitenkään vaarallista, kun
huoneessa oli muitakin
vielä. Ne, jotka olivat yöllä
saaneet unen päästä kiinni, nousivat aamusella jatkaakseen matkaansa kuka
minnekin. Joku lähti kohti
Viron rannikkoa, joku toinen Kronstadtiin päin, kolmas taas Viipuriin. Joku sai
myytyä kuormansa paikan
päällä, sillä löytyihän täältäkin toki ostajia. Näitä olivat
useimmiten sellaiset, joilla ei
ollut omaa nimikkoputkaa.
Välittäjiä.
Kun Venäjän raja suljettiin, tuli kalanmyynnissä
vaikeuksia. Jos kalaa saatiin
runsaasti, hinta halpeni.
Kotimaahan ei kannattanut
lähteä myymään ja ajelemaan pitkiä matkoja sisämaahan. Sanottiin: “Rahhaa
tulloo helpol nii ko kallaa
verkol.” Mutta se, joka itse
on ollut kalastajana, tietää
kyllä, kuinka kovaa työtä

Suomen
Koivisto-Seura r.y.
Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

Äidin Muisteloiden mukaan vähäisin
muutoksin toimittanut Martti Piela.

Itsenäisyyden juhlavuosi kuuluu nyt päivään jokaiseen.
Kun koulussa tutustuin itsenäisen Suomen historiaan,
sitä oli kertynyt miltei neljä vuosikymmentä, mikä
tuntui todella pitkältä ajalta. Nyt huomaan eläneeni
itsenäisyyden ajasta yli kaksi kolmasosaa, saman kuin
Koivisto-seurakin on ollut olemassa.

Mutta näkyy muutoksen suuruus toiseenkin suuntaan. Itsenäistymisen aikaan elämisen perustaidot olivat vahvoja. Ruoka ja asusteet saatettiin tehdä raakaaineista alkaen itse. Luonnon antimia osattiin käyttää
täysipainoisesti hyväksi.
on varsinkin rospuuttotalvina siirrellä verkkoja yhtä mittaa paikasta toiseen,
menettää verkkonsa ja taas
hankkia uudet tilalle.
"Turha saap olla tekemättä", sanotaan myös.
Olisi annettukin jäädä turha työ tekemättä, mutta
kun oli elanto hankittava
itselle ja perheelle. Eikähän
yrittänyttä laiteta. Siksi aina
yritettiin uudelleen, vaikka
monesti meni kaikki: meni
verkot ja kojut ja putkat.
Monesti oli vain hiuskarvan varassa, ettei mennyt
henkikin. Rikostalvina saattoivat kalastajat löytää itsensä kilometrien päässä sieltä,
missä oli ollut tarkoitus kalastaa: milloin Lavansaaresta, milloin Tytärsaaresta tai
Seiskarista, joskus jopa Kotkan edustan saarilta. Kaikesta huolimatta seuraavana
talvena rakennettiin uudet
putkat, ostettiin uudet pyydykset, yritettiin uudelleen!
Huvireissulla saarissa
käynti oli elämys. Saaret
olivat kauniita olipa sitten
talvi tai kesä. Entäpä meri
sitten! Meri ja sen siniset
laineet, jotka myrskyn puhjetessa yltyivät valkopäisiksi
aalloiksi, jotka vyöryivät
toistensa perään kuin toisiaan takaa ajaen, mikä niistä
ensimmäiseksi ehtisi lyödä
rantaan aivan kuin saaren

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

nielläkseen.
Tyynellä säällä taas meren pinta päilyi kirkkaana
kuin peili. Tuntui kuin meren tummaan syvyyteen voisi upottaa kaikki sydämensä
surut, kaikki elämänsä murheet.
Talven myrskysäillä
tuuli lennätti lumiryöppyjä kiivaasti jäätä pitkin ja
jääröykkiöitten kohdalla
synnytti korkeita kinoksia,
jotka tarjosivat jonkinlaista suojaa sille, joka sattui
myrskyn aikana jäällä kulkemaan. Vaikka tuntuikin
kuin olisi kaikki maailman
pahanilman linnut olevan liikkeellä, silloinkin
luonnonvoimien rajuus sai
ihmisen ihailun valtaan.
Leutoina talvina auringon
paistaessa sai nähdä ympärillään laajalti jäätä ja sinistä
taivasta.
“Seiskari, sa Suomenlahden helmi oot..” Majakka
oli siellä se paikka, jonne ainakin nuoret ensimmäiseksi
kiirehtivät saarelle tultuaantulivatpa he miltä suunnalta
tahansa.

Tänään luonnon kohtaa lautasella brandinä. Luomutuotteiden myynti kasvaa, ja ne ovat sosiaalisesti arvostettuja. Luonnonmarjat, sienet, kalat ja riista eivät
tosin kelpaa luomuksi, koska ne ovat kasvaneet omia
aikojaan, vailla tarpeellista kontrollia.
Kaupan lihatiskillä saa myös kummallisen käsityksen
eläinten anatomiasta. Arvokkaita osia puuttuu; kieli,
maksa ja munuaiset ovat kadonneet miltei kokonaan,
suolista, keuhkoista ja utareista puhumattakaan. Vaikuttaa se ruuan hintaankin, kun edullisemmat vaihtoehdot eivät enää kelpaa asiakkaille.
Yhtä luonnontuotetta hifistelijät eivät kuinkaan
kelpuuta. Turkikset ovat
pannassa, ja päälle puetaan mieluummin keinoaineita.
Tositelevisio näyttää keväällä, miten neljäkymmentä julkkista pärjää
muutaman päivän metsässä. Ilman kännyköitä ja ylellisyyksiä. Näin
pitkälle on päästy sadassa vuodessa.
Jouni J Särkijärvi

Jatkuu

Taloudenh. 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.
Melkonkatu 1 B 33, 00210 Helsinki
050 539 8693
marke.hongisto@fmi.fi

Hallituksen muut jäsenet:
Virpi Huhtanen, Espoo
varalla Risto Kaukiainen, 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

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 Juha Ilmasti, Hamina
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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"Isän kauppa"
jatkuu sivulta 1
Kauppa oli niihin aikoihin
vielä vanhassa olotilassaan ja se
korjattiin ja nykyaikaistettiin vasta
vuonna 1937. Seinät olivat lautapäällysteiset ja maalatut ja lattiat
leveää mäntylankkua. Korkea pystyuuni piti talvella kauppaa lämpimänä ja katosta riippui suuria
öljylamppuja, jotka levittivät kauppatilaan sekä valoa että tunnelmaa.
Kaupan kylmätilat olivat nurkassa tiskin takana olevan luukun
alla. Avaamalla sen saattoi portaita
myöten laskeutua kaupan pieneen
kylmätilaan, jota sanottiin "kuopaksi". Siellä säilytettiin kaikenlaisia päivän mittaan tarvittavia
tuotteita, joita oli suuremmassa
määrässä varastoitu kiviseen kylmäkellariin.
Vielä kolmaskin jäähdytyskonsti oli kaupan käytössä. Talvisin sahattiin jäästä suuria jäälohkareita, jotka kuljetettiin hevosen
vetämissä rekikelkoissa kastien alle
varjoiseen paikkaan. Jäiden päälle
kasattiin suuria kekoja sahanpurua, joka oli tehokasta suoja-ainetta estämään jäiden sulamista
kesähelteelläkään.

Saarenpään kauppias
Isä heräsi joka aamu hyvin varhain, joi aamukahvinsa ja lähti
sitten kiertelemään rantoja. Hän
halusi nähdä, millaisia saaliita kalastajat olivat saaneet. Se kiinnosti
häntä yksittäisten tuttujen kalastajien vuoksi, mutta tiedolla saattoi olla merkitystä myös kaupan
"tuotekehittelyn" kannalta sitten
kun savustamo ja suolaamo olivat
aloittaneet toimintansa. Saattoi
olla myös niin, että isä halusi olla
meren kanssa kahden ennen päivän hyörinän alkamista.
Sitten isä nousi taas ylös kaupan mäen rinnettä, avasi kaupan
ikkunoiden rautaiset saranat ja puiset ikkunaluukut ja kaupan oven
vilkaisematta kelloa. Luultavasti
oli hyvin aikaista. Kyllä kaupalla
oli tietty aukioloaika, mutta kukapa siitä olisi välittänyt kun isä itse ei
ollut sitä tiukkaan vaatimassa.
Tämä ei ollut mitään uutta,
vaan tapa oli vakiintunut jo vuosisadan vaihteessa olosuhteiden mukaan. Anton Harilainen kertoo siitä kirjassaan näin: "Keräsen puoti
oli viime vuosisadan vaihteessa ainoa puoti koko kolmen kylän alueella. Keräsen työpäivä ei ollutkaan
lyhyt etenkään talvella kun kaikki
mantereen puolen kalastajatkin
kulki kaupan mäkeä ylös. Kaikilla
oli kiire jäälle. Kauppa oli auki jo
aamulla kello kolmelta ja taas illalla välillä kymmeneenkin asti. Oli
kaupan pitkän tiskin edessä ukkoja istumassa ja juttelivat päivän
tapahtumista." (s. 25)

Isä heräsi joka
aamu hyvin
varhain, joi
aamukahvinsa
ja lähti sitten
kiertelemään
rantoja.
Isän kaupassa oli kaksi apulaista, Lahja Pulli ja Pukki. Lahja
oli nuorehko, punaposkinen ja aina iloinen nainen, joka tiesi kaupasta kaiken mitä pitikin tietää.
Pukki taas oli pitkä ja väkivahva
mies, jota ilman kauppa ei olisi
toiminut kunnolla.
Hänen voimiaan tarvittiin
jauhosäkkien siirtelyssä, raskaiden
kanisterien noutamisessa varastosta, kaikessa. Oli vaikuttavaa nähdä miten Pukki kiepautti kevyeltä
näyttävällä ranneliikkeellä jauhosäkin harteilleen ja kantoi sen pihan
läpi kauppaan. Jos asiakkaita oli
paljon isä tuli mielellään konttoristaan auttamaan kaupanteossa.
Kaupassa oli melkein aina asiakkaita, usein myös sellaisia asiakkaita, joilla ei ollut mitään asiaa. Isä
kutsui heitä "joutoväeksi", mutta
hän ei pannut asiaa pahakseen, sillä kaupassa ei koskaan tapahtunut
mitään häiriötä eikä ilkivaltaa. Sitä
paitsi isä piti seurasta. Mielellään
hän kävi vaihtamassa muutaman
sanan Saarepää ukkojen kanssa,
milloin heitä oli paikalla.
Kauppa oli runsauden ihme.
Isä pyrki täyttämään kalastajien, laivanrakentajien, laivurien,
maanviljelijöiden, karjanhoitajien
- kaikkien miesten, naisten ja lasten tarpeet. Varmaan isä otti huomioon saaren ainoan taiteilijan,
laiva-aiheisten taulujen maalari
Jussi Raittisenkin tarpeet, jos oli
niistä selvillä. Isän toimintaperiaate
kaupan hoitajana oli että "jos jottai puuttuu nii huomenna tulloo".
Isä antoi puutelistan "Saarenpää"laivan kippari Anton Harilaiselle ja
niin asiat sujuivat nopeasti.

Köysivyyhden päältä
nähtynä
Isän kauppa oli minulle olemassa
siitä lähtien kun lapsi ylipäätään oli
valmis havannoimaan ja omaksumaan ulkopuolista maailmaa. Voin
kuvitella, että isä vei minut jo sylilapsena kauppaan katselemaan sen

tavaroita, niin innostunut hän oli
työsarastaan. Mutta sen muistan
varmasti, miten isä sanoi minulle:
"Saat olla tääl jos oot kiltist." En
muista enää minkä ikäinen olin
silloin, mutta ei niitä vuosia vielä montaa ollut. Löysin itselleni
rauhallisen ja viihtyisän oleskelutilan "laivatarvikkeiden osastolta",
suureksi vyyhdeksi käärityn laivaköyden päältä. Sieltä käsin saatoin
vapaasti tarkkailla kaikkea kaupantekoa ja asiakkaita. Se oli minusta
lapsesta lähtien ihmeen kiinnostavaa näytelmää, johon en koskaan
kyllästynyt, niin täynnä erilaista
tapahtumaa se sisälsi.
Erityisen kiinnostavaa minusta oli seurata Lahja-tädin
kaupantekoa asiakkaiden kanssa. Hän oli aina hyväntuulisen
näköinen. Vain silloin kun hän
punnitsi jauhoja tms. hänen kasvoilleen nousi keskittynyt ja tiukka ilme. Hän siirteli harkitsevasti
erikokoisia punnuksia vaa´alle ja
ripotteli kauhalla varovasti lisää
jauhoja pussiin saadakseen vaa´an
lukemat täsmäämään. Katselin
hämmästyneenä miten vikkelästi
hänen sormensa liikkuivat helmitaululla laskuntekovaiheessa.
Kun saaren naiset tulivat
kauppaan hamekangasostoksille,
oli kuin Lahja-täti olisi saanut
uuden roolin kokonaan erilaisessa
näytelmässä. Posket innostuksesta
entistäkin punaisempina hän kiipesi ylös tikkaita ja alkoi vedellä
asiakkaan osoittamia kangaspakkoja alas: retonkia, puuvillaa,
alpakkaa. Hän heitti mittanauhan kaulalleen ja kiinnitti nuppineuloilla kankaan asiakkaan
harteille ja johdatti tämän sitten
oven vieressä olevan peilin ääreen,
jossa kankaan väri pääsi parhaiten
oikeuksiinsa ihoa vasten. Toisiakin värejä kokeiltiin. Lahja-täti

oli innoissaan. Lopuksi hän veti
tiskin alta laatikon, jossa oli solkia, nappeja, mitä vaan. Lapsikin
tajusi, että luovat henget olivat
liiikkeellä.
Mitään varsinaista työnjakoa
kaupassa ei ollut. Lahja-täti hallitsi hevosen länget ja erilaiset naulatyypit yms. siinä missä Pukki ja
isäkin, mutta jälkimmäisillä olisi
varmasti ollut ongelmia nappien
ja pitsikaulusten kanssa, joten tehtävät jakautuivat luonnostaan.
Kiinnostuneesti seurasin
myös isän suuresti arvostamia Saarenpää ukkoja - kalastajia, laivanrakentajia, laivureita, merimiehiä
- milloin heitä sattui yhtä aikaa
kauppaan asioimaan. Miehet olivat kesäisin pukeutuneet rennosti mutta asiallisesti lippalakkiin,
pikkutakkiin ja housuihin sekä
mataliin mustiin kenkiin. Sillä ei
kai ollut kovin väliä, kunhan oli
viileää ja kevyttä.
Talvisin he olivat vaikuttavan näköisiä ja komeita minun
mielestäni. Päällä heillä oli paksu sarkakankaasta tehty topattu
"pomppa", korkeakauluksinen
villapaita, pitkävartiset, karvalla
vuoratut rukkaset, polviin saakka ulottuvat lämpimät huopa- tai
nahkasaappaat ja ennen kaikkea:
päässä suorastaan maankuuluksi
tullut "koivistolainen", sisältä karvalla vuorattu nahkahattu, jonka
sivuliepeet saattoi vetää kylmällä
ilmalla korvien ja niskan suojaksi
tai lämpimällä ilmalla kiinnittää
nauhoilla päälaelle. Hatusta tuli
niin kuuluisa, että jos tänäänkin
menisin helsinkiläiseen hattumyymälään ja kysyisin "koivistolaista", myyjä tietäisi mitä haluan.
Koivistolaishatun ideaa käytetään
nykyäänkin erilaisissa muunnelmissa sekä aikuisille että lapsille.
Minusta oli hauskaa seura-

ta näiden miesten keskustelua ja
heidän elekieltään. He levittelivät
käsiään (puhuivatko he kaloista?),
heiluttelivat etusormeaan toisen
nenän edessä tehostaakseen sanojaan, kumartelivat, taipuilivat - mitä tehokeinoja milloinkin tarvittiin.
Ja miten he nauroivat! Minä ihailin
heitä siinä laivanköysi-istuimellani.
Yritän keksiä sanoja, jotka
kuvaisivat tuntemuksiani: he olivat väkivahvoja, he olivat taitavia,
he tiesivät enemmän laivoista ja
merestä kuin muut ihmiset. He
olivat rohkeita. Varmaan he eivät
pelänneet edes pimeässä ja kovassa myrskyssä. Heistä uhosi itsevarmuutta ja omanarvontuntoa,
vaikka ulkoinen olemus antoikin
lupsakkaan vaikutelman. Varmaan en lapsena tuntenut näitä
ilmaisuja, mutta jotakin tämäntapaista liikkui mielessäni.
Kaupan kuva painui myös
lähtemättömänä mieleeni lähes
eideettisenä kuvana, jonka voin
vieläkin ottaa katseltavakseni
milloin tahansa. Nyt kun yritän
taltioida sitä kirjoittamalla, eteeni
nousee ylipääsemätön vaikeus: en
muista läheskään kaikkien esineiden ja tarvikkeiden nimiä. Ehkä
en ole koskaan niitä mieleeni painanutkaan, olinhan vielä lapsi. Lisäksi suurin osa näistä myynnissä
olevista tarvikkeista ei ollut oman
kotini käyttötavaraa ja jo siksi eivät olleet minulle tuttuja. Emme
olleet kalastajia, emmekä merimiehiä, emme laivanrakentajia
emmekä maanviljelijöitä.

Kretonki, tyykki, pumassi,
satiini, flanelli, sarssi ja
sarka...
Todelliseksi onnenpotkuksi kutsun mielestäni sattumaa, joka
monia vuosia sitten toi minulle
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Osuuskaupan remonttimiehiä, edessä oleva lapsi Juho Hilska

Osuuskaupan laituri ennen sotia, Osuuskaupan isännistöä, keskellä
istuu kaupan hoitaja Juho Hilska

tilaisuuden lukea Elsa Vainion
kirjoittaman kirjan "Kuuntelin
laineiden laulut".
Myös hän oli viettänyt lapsuutensa Koivusaaressa, Patalan
kylässä. Kotimme sijaitsivat samalla rantaviivalla , ehkä noi 5-7
kilometrin etäisyydellä toisistaan.
Hänen kirjansa on hieno lapsuuden ja nuoruuden kuvaus, joka
päättyi talvisodan alkamiseen.
Hän oli sillloin 15 vuotias.
Kirjassaan hän kuvaa kotinsa lisäksi myös Patalan kylää ja hänen
isänsä hoitamaa kauppaa. Kauppa
tarjosi ostettavaa samanlaisiin tarpeisiin kuin Saarenpään kauppakin, joten tavaratkin olivat todennäköisesti samanlaisia. Kirjailijalla
on ollut aivan toisenlainen tavaratuntemus kuin minulla, olihan
hän jo 15-vuotias ja hänellä oli ollut mahdollisuus toimia kaupassa
apulaisena loma-aikoina.
Lisäksi monet maatalouteen
ja karjanhoitoon kuuluvat tuotteet olivat tuttuja jo hänen omasta
kotipiiristään. Suurella riemulla ja
kiitollisuudella tästä löydöstä alan
nyt täyttää isän kaupan hyllyjä muistikuvieni mukaan ja Elsa
Vainion tavaratuntemusta hyväksi
käyttäen (sivuilta 8-10).
Samoin kuin Elsa Vainion
kaupassa, myös isän kaupassa
asiakkaan saapuminen kauppaan
sai oveen kiinnitetyn kellon kilisemään. Myös täällä myyntitiski

oli aivan huoneen perällä, siellä
Lahja-täti ja Pukki jo odottelivat
aikaisin heränneitä. Myös täällä
myyntitiskiä hallitsi suuri vaaka ja
sen vieressä erikokoisia punnuksia sekä helmitaulu laskun tekoa
varten. Pöydällä oli myös iso pino
käärepaperia ja korkea rihmarulla
paketin tekemistä varten. Tiskin
alla oli eri kokoisia paperipusseja
järjestyksessä koon mukaan. Kynä riippui pöydän reunasta narun
päässä, samoin sakset.
Vasemmanpuoleisella seinällä olevilla hyllyillä olivat kangaspakat: printers, lakanakangas,
kretonki, tyykki, pumassi, satiini, flanelli, sarssi ja sarka sulassa
sovussa keskenään, alla nappi-,
nauha- ja lankalokerot. Alemmilla
hyllyillä olivat kannelliset sokeri-,
ryyni- ja jauhopurnukat. Ikkunan
vuorilaudan yläkulmassa olevasta
koukusta roikkui mahtava kullankeltainen rinkeliripukka. Ikkunalaudan jatkeella seisoivat karamellipurkit rivissä. Niiden peltisiin,
paperilla vuorattuihin kylkiin oli
painettu värillisiä kuva-aiheita
katseen vangitsijoiksi. Mahtava,
rintaa röyhistelevä kukko oli koko purkin korkuinen ja purkki
sisälsi pieniä pyöreitä karamelleja,
joita kutsuttiin kukonmuniksi.
Niitä myytiin painon mukaan
paperitötteröissä, jonka kauppias
käsissään pyöräytti. Purkeissa oli
myös paperipäällysteisiä Kotika-

Kahvi oli raakoina papuina,
Golombiaa, Rioa
ja Guatemalaa,
"Kutemalaa",
kuten se kansan
suussa kääntyi.
ramelleja, tikkunekkuja, rusinoita
sekä luumuja, joita kaikkia myytiin irrallisina.
Kahvi oli raakoina papuina,
Golombiaa, Rioa ja Guatemalaa,
"Kutemalaa", kuten se kansan
suussa kääntyi. Kahvin jatkeena
käytettiin sikuria. Sikuripötköt
- sekä suuret että pienet - olivat
omassa lokerossaan. Hangon keksilaatikko hymyili aurinkoisesti
näkyvällä paikalla vierellään montaa sorttia muita keksejä. Kahvimyllyt ja paahtorännärit olivat
tärkeitä ja niitä oli aina saatavilla.
Ylimmällä olivat ämpärit, kattilat,
saviruukut ja alempana astiastot,
kahvikupit ja lasitavarat.
Hyllyjen kulmakoukuissa
roikkui eläinten kaulassa pidettäviä kelloja: suuria lonksuttavaa
ääntä pitäviä lehmänkelloja, pienempiä, heliseviä kulkusia vasikoille ja lampaille sekä pyöreitä
erisointuisia hevosille. Emännät ja
isännät tunnistivat tarkkaan kellojen mukaan karjansa liikehdinnän. Kulmanurkkaus oli varattu
kengille. Parhaat patiinit ja nappaskengät olivat laatikoissa, varrelliset supikassaappaat ja huopikkaat kököttivät hyllyllä irrallaan.
Kevyemmät ruojukengät ja kurppuset roikkuivat nahkanauhoistaan hyllyn reunakoukuissa.
Toisen puutiskin alkupäähän oli laitettu lasipäällysteinen
näyttelytila. Rintasolkia, tukassa
käytettäviä koristekampoja, silkkinauhoja ja monenlaisia koristenauhoja. Ompelutarvikkeilla oli
oma kulma, josta löytyivät fingerporit, neulat ja nepparit.
Postia varten oli kirjekuoria
sekä paperia, mustekynän teriä ja
varsia ja tavallisia lyijykyniä sekä
kumeja. Tiskin alla oli auki vedettävä laatikko, jossa oli kassalipas ja
postimerkkivarasto.
Piiput, tupakkapussit sekä itse
tupakka ja tupakkamällit löytyivät
seuraavasta hyllyköstä. Pilli- ja
pöllitupakoista Klubi 7, Saimaa
ja Työmies olivat kysytyimmät.

Havanna-sikaria ostettiin vain
juhlahetkiin.
Ovennurkassa roikkuivat katonrajassa hevosen länget, setolkat, suitset ja päitset. Vempeleet,
vatsaremmit ja ohjakset olivat seinällä koukussa.
Lähtevälle postille oli varattu
oma paikkansa kaupan tiloissa, iso
tiskin alla oleva laatikko. Kirjatut
lähetykset kirjattiin asianmukaisesti ja laitettiin lukkojen taakse.
Päivän tapahtumat huipentuivat kuitenkin postin tuloon
saarelle. Kun toripäivät olivat
päättyneet Koivistolla ja väki palannut laiturille, kapteeni Anton
Harilainen oli valmis lähtemään
"Saarenpää"-laivalla takaisin saareen postisäkki mukanaan. Perillä hän sulki laivan ovet ja marssi
viimeisenä säkkeineen isän konttoriin. Vaihdettuaan tärkeimmät
kuulumiset ja otettuaan kaupan
puolelta lähtevän postin mukaansa Harilainen palasi takaisin
kotiinsa. Sitten isä alkoi lajitella
postia konttorinsa pöydällä.
Hän katseli jokaista kirjettä
tarkkaan sekä etupuolelta että takapuolelta. Postikortit olivat isästä erityisen kiinnostavia. Välillä
piti jopa pistää tupakaksi kun oli
niin paljon pohdittavaa. Ei. Isä ei
ollut utelias. Ei tietenkään hän ollut utelias. Ja olihan hän vannonut
postivalan, mikä tarkoitti salassapitovelvollisuutta. Mutta olihan
kauppiaan hyvä tietää missä mentiin. Oliko joku saanut amerikanpostia tai joku tyttö miehekkäällä
käsialalla kirjoitetun kirjeen. Vasta sitten isä astui kaupan toiseksi
alimmalle portaalle ja alkoi jakaa
postia nimellä huudellen.
Joka arki-ilta kertyi kaupan
pihalle paljon väkeä paikalle vaikka ei olisi postia odottanutkaan.
Se oli monelle päivän huipennus
ja mahdollisuus tavata ystäviä ja
tuttavia. Ja monelle mattimyöhäiselle armonaika suorittaa viimeiset
ostokset ennen kaupan sulkemista.
Postia tuodessaan Harilainen
oli ottanut jo lähtevän postin haltuunsa, ettei aamulla tarvinnut tulla kaupan kautta. Jos joku sai kirjeensä valmiiksi vasta illalla, se oli
vietävä suoraan Harilaisen kotiin.

Todellinen
Osuuskapppaihminen
Saarenpään kylälle oli mielestäni
onneksi, että kylästä oli lähtenyt
kauppakouluun isän kaltainen
henkilö. Hän oli kaikilta ominaisuuksiltaan todellinen osuuskauppaihminen. Jo perusedellytykset olivat hyvät: laivuriperheen
poikana hän oli nuoresta lähtien
kokenut kaikkia laivan töitä kokkipojasta kippariin. Kesäisin hän

oli ollut perheen miesten kanssa
nuotalla ja talvella jäällä kalastamassa. Hän tunsi jokseenkin
kaikki saaren ihmiset sekä heidän
työnsä ja elämäntilanteensa. Hän
tiesi ketkä olivat pula-aikana avun
tarpeessa ja mitä se käytännössä
merkitsi. Tästä työnsä puolesta isä
kertoo vaikuttavasti omissa muistelmissaan. Vaikka isä pyrki kaikessa olemaan asiallinen ja jämpti
mies, häntä ohjasi kuitenkin eniten lämmin myötä tunto kotisaarensa ihmisiä kohtaan.
Vaikka isällä olikin liikemieslahjakkuutta ja kykyä tehdä nopeita ja itsenäisiä päätöksiä, hän
arvosti suuresti sitä, että sai neuvotella asioista samanhenkisten
miesten kanssa ja suunnitella yhdessä uusia projekteja saarelaisten
elinolojen parantamiseksi.
Samalla hän tiesi, että häneen
luotettiin. Isällä oli paljon yhteistoimintaa mm. Matti Passojan,
saaren ansioituneimman laivanrakentajan kanssa, joka oli myös
osuuskauppatoiminnan käynnistäjä saaressa. Toinen merkittävä
yhteistyökumppani oli Anton
Harilainen, idearikas ja tarmokas
merenkulkija ja laivanvarustaja,
joka oli saattanut monta alusta
merikelpoiseksi. Yhdessä he saivat aikaan suuren määrän uudistuksia, jotka auttoivat saarelaisia
parantamaan elintasoaan ja toimeentuloaan.
Isän erityinen luonteenpiirre
oli se, että hän osasi arvostaa myös
muiden ihmisten ansioita ja työsaavutuksia.
Isä menestyi työssään: aikanaan pidettiin Viipurissa Osuuskauppojen kokous, jossa kävi ilmi, että 80 kauppaa oli tuottanut
tappiota ja yksi plussaa, Se oli
Saarenpään Osuuskauppa. Isä sai
arvostusta työstään myös lehtien
palstoilla ja erilaisissa julkaisuissa,
jotka koskivat osuuskauppatoimintaa. Mm, Martti Hilska kirjassaan "Koivistolaiset" kuvaa isän
työtä seuraavasti: "Saarenpään
Osuuskaupan hoitajana toimi
Juho Hilska. Hän oli naapurissa
kasvanut ja tiesi pienestä pitäen
mitä kauppa tarvitsee.
Kauppa- ja muut koulut käytyään ja vähän muualla oltuaan
hän tuli kaupan johtoon ja teki
siitä menestyvän suurkaupan vuosien kuluessa. Hän osti kylän tuotteita kalaa, marjaa, omenaa ym. ja
myi edelleen. Hän tiesi myös mitä
kylä tarvitsi". (s. 321)
Kauppatoiminnan lisäksi
isä otti osaa myös muunlaiseen
toimintaan saaren hyväksi. Hän
kuului kunnanvaltuustoon ja toimi kunnan tilintarkastajana.
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Karjalaisseurojen Keski-Suomen piiri ry. kokoontui
syyskokoukseen 25. lokakuuta Sepänkeskukseen Jyväskylään
Piirihallitus jatkaa kokoonpanossa:
Ahti Ojanen (Suolahti), Sylvi Hietanen Jyväskylän
Karjalaiset, Pirjo Karetie (Konnevesi),
Heidi Pirttinen (Laukaa), Hannu Loipponen (Joutsa),
Pekka Vanhanen (Keuruu), Aino Jousisalo (Jyväskylä),
Taimo Tokkari , piirin vpj. (Sortavalan pitäjäseura),
Kirsi Limatius (Laukaa), Virpi Palonen (Äänekoski),
Pirjo Lahtinen (Lievestuore), Veikko Kaarnijärvi (Jämsä),
Jouni Reinikainen (Joutsa) (uusi),
Kari Leppänen (Äänekoski) sihteeri ja
Seija Jatkonen puheenjohtaja (Jämsä).
Jouni Reinikainen

Piirin ja Karjalan Liiton työn alla
on ensi vuoden Karjalaiset Kesäjuhlat Jyväskylässä 16.-18.6.2017.
Molemmat organisaatiot ovat jo
reilun vuoden rakentaneet suurta
juhlaa joka on samalla osa Suomi
100 vuotta – tapahtumaketjua.
Juhlavuoden tapahtuma on
kokonaisuudessaan Jyväskylän Paviljongissa. Kirkollisia tapahtumia
on toki Jyväskylän Taulumäen kirkossa ja Jyväskylän ortodoksisessa
kirkossa sekä urheilut omilla suorituspaikoillaan.

Näyttelyt tulevat olemaan
laajemmat kuin koskaan. Kansallis- ja kansanpuvut, maakuntien
leivät, rakennus- ja sotahistoria,
ortodoksien aarteita. Karjalan
Liiton taideaarteita; Karelianismi
on kantava teema kaikessa juhlaan
liittyvässä.
Karjalaiset kesäjuhlat on vuosittain vietettävä valtakunnallinen
juhla, edellinen kerta Jyväskylässä
oli 2003. Järjestäjät haluavat korostaa nyt erityisesti juhlien olevan
koko kansan juhlat. Eihän tarvitse

Karjalaisseurojen Keski-Suomen piirin sihteeri Kari Leppänen täytti 70 vuotta syk- Karjalan Liiton toiminnanjohtaja Satu
syllä ja piirin puheenjohtaja Seija Jatkonen onnittelee piirin puolesta. Piiri täytti
Hallenberg oli saapunut syyskokouskiertumyös 70 vuotta,Vilke ei kuitenkaan ihan alusta asti ole ollut sihteerinä.
eellaan nyt Jyväskylään ja 2017 juhlat puhuttivat karjalaisittain ihan käsiä myöten.

Joulupukki, valkoparta vanha ukki!

olla karjalainen pitääkseen karjalanpiirakoista, samoin kulttuuripitoinen ohjelma monissa muodoissaan on tarkoitettu kaikelle
kansalle; mm. näyttelyihin on vapaa pääsy.
Unohtaa ei sovi myöskään urheilua ja ohjelmatarjontaa lapsille,
jota esittävät lapset ja nuoret myös
itse. Esiintyjät ja ohjelmansuorittajat ovat maakunnan omaa väkeä
mahdollisimman laajasti.

Piirimme naistoimikunnan pitkäaikainen
puheenjohtaja Kirsi Limatius saavutti ikäluvun,
jossa voi nauttia piirakoiden paistosta joka päivä
aamusta iltaan!

Martti Piela

Porvoon koivistolaiset viettivät joulua Vanhamoisiossa
Jälleen oli Porvoon seudun Koivistolaisten johtokunta touhunnut tomerasti ja taikonut kerhon
jäsenille mieliinpainuvaa ohjelmaa joulujuhlaa varten. Juhlaa
vietettiin entiseen malliin Vanhamoision seuratalolla joulukuun
ensimmäisenä lauantaina. Nopeasti täyttyi juhlapaikka joulunviettoon valmiista koivistolaisista
ja heidän ystävistään, nuorista ja
vanhoista, aivan entisaikojen lumitalvien malliin, jolloin lunta
tuprutti porstuaan, kun ovi kävi
niin tiuhaan. (Tämä kylläkin nyt
vain kuvaannollisesti, sillä lunta
ei Porvoon seudulla vielä ollut.)
Niinpä olikin nopeasti hankittava lisää istumasijaa tulijoille.
Erityisesti ilahdutti saada nähdä,
että yleisön joukossa oli tavallista
enemmän nuoria ja lapsia.
Johtokunta in corpore toivotti tulijat tervetulleiksi laulaen, ja
puheenjohtaja Riitta Nurmi vielä
lisäsi toivotukseen oman viestinsä
kertomalla, miten kaiken oli illan
ohjelman suhteen suunniteltu
sujuvan. Yhteislauluin heräteltiin

lasten ja lapsenmielisten joulutunnelmaa. Tampereelta asti oli
saapunut kokki varmistamaan,
että joulupuuro valmistuu kaikkien taiteen sääntöjen mukaan ja
että sitä olisi varmasti riittävästi.
Sitten tarvittiin enää Pentti Karvonen kertomaan, millaisen pitäisi aidon puuropuheen olla. Pentti
oli nähnyt suurta vaivaa etsiessään lakikokoelmista asti tietoa,
mitä puuropuheen pitäjän tulisi
puheessaan sanoa. Hän oli tullut
siihen tulokseen, ettei missään ole
asiaa julki tuotu! Puuropuheessa saa puhua mitä vain! Niinpä
Penttikin sitten puhui vain lämpimäkseen! Hyvä lopputulos siitä
koituikin, koskapa riisipuuro ja
väskynäsoppa katosivat nopsasti
parempiin suihin.
Sitten alkoikin varsinkin
pienemmän juhlaväen ajatukset
väkisinkin suuntautua illan kohokohtaan. Koskahan se pukki tulee?
Ja saanko minä lahjoja? Vanhemmalla väellä oli rauhallisempi ole,
koskapa entiseen malliin oli pukin konttiin jokainen kiikuttanut

Jotkut lapsista olivat niin rohkeita, että uskaltautuivat leikkimään
pukkia odotellessa.

”jotain pientä” pukin jaettavaksi,
ja luvassa oli kaikille ainakin yksi
lahja.
Riitta antoi lopulta merkin,
että nyt olisi sopivaa laulaa joulupukki tervetulleeksi. Jäi vähäsen
ainakin minulle epäselväksi, millä
kyydillä se pukki oikein Porvooseen tuli, kun ei ollut lunta mailla
eikä halmeilla. Oletan, että hän oli
saanut naapuripitäjästä Pukkilasta
kyyditysapua.
Tulihan se joulupukki sieltä,
väsyneenä, kuten aina pitkästä
matkastaan. Martti Karvonen
haastatteli pukkia. Vahinko vain,
että haastattelun teknisessä puo-

lessa jäi vähän toivomisen varaa.
Kun lahjat oli jaettu, toivotettiin pukki laulaen tervetulleeksi
taas ensi joulunakin. Kaiken kekellä oli voinut ostaa myös arpoja.
Minä kun en koskaan voita missään arpajaisissa mitään, kirjoitin
yhteen ostamaani arpaan saajaksi
”Serkkupoika” (tarkoittaen tietysti
Lehtolan Tania), toiseen (Serkkupojan Kaija) ja kolmanteen ”Mie”.
Mikään niistä arvoista ei (tietystikään) voittanut.
Pöytiin oli jaettu 4 - 6 hengen
ryhmille monisteet tietokilpailua
varten. Niissä oli kuvia henkilöistä, autoista, kasveista ja linnuista

jne. Piti tietää, keitä kuvat esittivät, mistä kukista, mistä autoista jne. oli kyse. Eikös se Putinin
pahus tälläkin kertaa päässyt puijjaamaan; kyse oli varmaan ajasta
jolloin tuo ”Maailmanvaltias” eleli
Saksassa vakoilijana. Eipä meidän
ryhmällemme avautunut myöskään toisen veitikan nuoruuden
(no, ainakin muutaman vuosikymmenen takainen) kuva, ajalta jolloin Mr Trump keräili niitä
miljardejaan halpatuontimaista.
Yleensäkään ryhmämme menestymisessä näissä kisoissa ei ollut
kehumista, kun sentään voittajat
saivat kokoon 26 pistettä 30:stä
mahdollisesta!
Kun ei talosta lähdetä niin
kuin torpasta, niin pitihän vielä
kurkut kostuttaa kohvilla ja joulutortuilla ennen kotimatkalle laittautumista. Juhlat olivat alkaneet
kuudelta illalla, kotiin pääsimme
(Tanin kyydillä) kymmenen uutisiksi.
Siellä kaikilla oli niin mukavaa. Oi jospa oisit saanut olla
mukana!
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Avojaloin - 10 elämää Karjalan kannaksella
Kiertonäyttely Koiviston kirkon museolla
Lappeenrannassa suuren suosion
saavuttaneeseen Avojaloin näyttelyyn on päässyt tutustumaan kiertonäyttelynä Suomessa ja Venäjällä.
Lappeenrannassa näyttely
oli esillä Etelä-Karjalan museolla
ja Lappeenrannan taidemuseolla
26.4.15-10.1.16. Näyttely pohjautuu Anna Kortelaisen kirjaan
Avojaloin - 20 tositarinaa Karjalan
kannakselta. Allekirjoittanut kävi
tutustumassa näyttelyyn kolme
kertaa ja aina se sykähdytti uudelleen. Tarinat elivät kuvien, äänien
ja esineiden kautta.
Tarinoiden henkilöt ovat eriikäisiä naisia ja miehiä, eri puolelta
Kannasta ja eri yhteiskuntaluokista.

Terttu Ravi

tä Koivistolle kirkon museoon.
Kävijöitä Koivistolla riitti, joskin
museon henkilökunta pahoitteli,
kun näyttelyn siellä oloaikana olivat koululaiset kesälomalla. Koululaisille näyttely olisi tarjonnut
hyvää historiantietoa.
Suomessa näyttely on kiertänyt Joutsenossa, Imatralla, Perniössä, Paimiossa ja Muurlassa.
Karjalatalolla.
Kuvat: Heikki Pietiläinen /18931952) Hullu-Jussin kuljettaja.
Heikki Pietiläinen teki elämäntyönsä rautateiden rakentajana. 1800-luvun loppupuolella rautateiden rakentaminen
oli vielä raakaa käsityötä, mutta

Kiertonäyttelyn henkilöt:
Kuvataiteilija Wäinö Kunnas-elämä Viipurissa
Säveltäjä Toivo Kuula-kuolema Viipurissa
Ylösottaja Hilda Käki-ulkoilmakonttoristin avara toimisto
Piikatyttä Hilma YläOutinen-seiso liikkumatta
Kauppias Emilia Zweiberg-Grönroos-Veiperin kankaita detaljina ja
grossina
Hullu-Jussin kuljettaja Heikki Pietiläinen-radanrakentajan katse
Etappimies Matti Ilonen-salatein tavaraa ja aatetta
Rajamaan komendantti Ilo Schroeder-ankara portinvartija
Igumenia Larisa-työntäyteinen köyhyys
Taiteilija-runoilija Jelena Guro-herkät paljaat jalat
Kiertonäyttelyä täydentää kolmekielinen (suomi-englanti-venäjä)
Aikamatka Kannakselle verkkonäyttely osoitteessa www.aikamatkakannakselle.fi. Kiertonäyttelyn
sisällöstä vastaavat Lappeenrannan
museoiden avojaloin-näyttelytyöryhmä ja näyttelyn käsikirjoittaja
anna Kortelainen.
Venäjällä näyttely oli Pietarissa, josta siirtyi toukokuussa 2016
Viipuriin Aallon kirjastoon ja siel-

kun 1900-luvun alkupuolella rakennettiin ratoja runsaasti Kannaksella, alkoivat koneet korvata
työmiesten toimia. Pietiläisen kuljettama Hullu-Jussi oli ensimmäinen höyrykaivinkone Suomessa.
Koneesta on säilynyt kuvia, koska
Pietiläinen harrasti valokuvausta ja
kuvaili myös työmaallaan. Aluksi
telaketjuilla toimiva työmaakoppi Hullu-Jussi tarvitsi 12 hengen
miehistön. Lempinimen kone sai

Mie tiijjän

Martti Piela

Niiko joulukuu Viestis ol puhettakkii, ni Kieltolai säätämine aiheutti, päivastoi ko laisäätäjä ol toivont, Suomes alkoholi kulutukse
suurta lisääntymistä. Samal lisäänty maas rikollisuus, ko väkijuomii
salakuljetus houkuttel varsinkii
työttömyyve aikoihi ihmisii laittomuuksii - olha salakuljetus rahallisest nii kannattavvaa puuhaa.
Oliha salakuljetusta Suomes
tietyst olt ennekii. Kaino Tuokko
kertoo kirjassaa Rajalla rauhatonta
(Saarijärvi, 2000), et jo 1600-luvul ol salakuljetus tuttuu touhuu
ulkosaarelaisil, ja et 1840-luvul virolaise paloviina salakuljetus ylty
huomattavvii mittoihi. Siin olliit
vehkalahtelaiset, virolahtelaiset,
koivistolaiset ja ulkosaaristolaiset
purjehtijat innol mukan. Eikähä
salakuljetus loppunt numerosarja
5-4-3-2-1-0 jälkeekä.

Salakuljetus, varsinkii pirtu
sallaa maaha tuomine, synnytti iha oma sanastoonki. Moni
muistaa varmast viel muutama
vuoskymmän sit puolalaisest riist
käytety termi "Varsova laulu".
Salakuljetusastioilkii ol omat
nimet, niiko ”varpune”, mikä ol
läkkipeltine, littee neljänneslitrane pirtuastia, mikä ol pikkase
käyrä, nii et se solahti mukavast
miehe povitaskuu. Nimmeen
se sai raittiusseura laulukirjast!
Puole litra vetone ryyppyastia
ol taas ”Lahna”. Kymmänä litra
astiaa sanottii ”Neekerpojaks”.
Iha pientä astiaa kutsuttii nimel
”Kekku”. Mut sit jos siintkii nappas usiamma ryypy tiuhaa tahtii,
ni kyl sellasestki melkee mies ko
mies tul kekkulii.
Mut miehä uteli teilt lukijoilt viime kerral vaa sitä, et kui

siitä, kun sillä pystyi tekemään
töitä ”hullun lailla”. Työmaakopin toisessa päässä oli kaivinkoneen kaula ja kopissa oli myös
hella, josta tuli lämpöä ja saatiin
ruokaakin laitettua. Näppärä kone
siis.1920-luvun työllistäjiin kuului Viipurista Uuraaseen ja Koivistolle vedetty rautatieyhteys, joka
valmistui v. 1926 palvelemaan
Uuraan ja Koiviston satamia ja
liikennettä saariston rantapitäjiin.
Matti Ilonen (1903-1933)
Kivennavalla syntynyt etappimies.
Ilonen aloitti salakuljetuksen
jo teini-iässä heti sisällissodan jälkeen. Hänen vanhempansa loikkasivat Neuvosto-venäjälle juuri
kun Matista tuli täysi-ikäinen ja

suurii lastei Koivisto vesilkii rajavartijat takavarikoivat rokareilt.
Sivul 210 kertoo Tuokko e.m.
kirjassaa, et esmerkiks helmikuus
1926 mänetti yks salakuljettaja
Koivistol tullimiehii tarkastukses
1090 litraa pirtuu. Ois sil määräl
täyttänt mone janohise varpuse!

Matti jäi yksin huolehtimaan neljästä sisaruksestaan. Salakuljetuksella tienasi hyvin, mutta varjopuolena oli kiinnijäämisen pelko,
naapureiden suhtautuminen ja
poliisien ainainen kintereillä olo.
Hilma Ylä-Outinen (19011922) Säkkijärvellä köyhään perheeseen syntynyt piikatyttö.
Hilma joutui jo 12-vuotiaana
ansiotyöhön Niemenlautan kartanoon. Vastuunalainen työ oli
Hugo Simbergin kaksivuotiaan
Tom-pojan kaitseminen. Meri oli
lähellä ja juuri kävelemään oppinut kaitsettava oli oltava koko
ajan tarkkaan vahdittava. Työn
lomassa Hilma oli mallina ”Lammastyttö” tauluun. Koska Hilman

työ vaati aikaa ja nuori malli ei
jaksanut koko aikaa seistä mallina, otti Simberg valokuvan, jonka
mukaan jatkoi työtään. Maalaus
on näyttelyesitteessä ja Kortelaisen
kirjan kansikuvana. Hilma kuoli
juuri täysi-ikäisyyden saavutettuaan keuhkotuberkuloosiin.
Hilda Käki (1897-1964)
ylösottaja Uuraan satamassa.
Hilda syntyi ja kasvoi Ravansaaressa, Viipurinlahden saaristossa. Hän joutui aloittamaan työnsä
teini-iässä työskennellen Uuraan
satamassa ylösottajana. Työ oli
harvoja naisväelle mahdollisia
miesvaltaisessa satamamiljöössä.

Kyllä kantsii täyttää 80 vuotta
Kyllä kantsii täyttää 80 vuotta,
kun yllättäin nuorin pojanpoika
käteen koko kupillisen kantaa
Minniin makeaa
joulun pipartaikinaa
ja sen paljain sormin syödä saa,
aivan yksin, tyytyväisnä,
aikaa venyyttäin,
silmät sikkurassa naurusta,
muistellessaan,
miten lapsuudessa,
sisarusparvi ympärillään,
äidin harvinaista herkkua,
”känttyä”, joutui lisää mankumaan:
"Hää sai enemmä. Miul ja!”

(Käntty = pullapitko)
Martti Piela
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Onnitteluit` ja
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

Piirakkajuhla

Turun ja ympäristön Koivistolaiset

Muista ystävääsi
ilmoituksella.

23 h Silja Baltic Princess-risteily 22.-23.3.2017
Lähtö
Paluu

keskiviikko
torstai

22.03.2017
23.03.2017

klo 20:15 Turku
klo 19:15 Turku

Hinta 44 €/henk.,2hh. - 59 €/1hh. sisältää:
- A-luokan ikkunallisen hytin
- Buffet lounaan ruokajuomineen to. klo 14.00
- Kahvin ja pullan kahviossa
- Oman ohjelmatilaisuuden koulutustiloissa, to. klo 12-14
Arpajaisvoitot ovat tervetulleita.
Laivan ohjelmassa Aki Samuli & Fantasia, Virve Rosti
Ilmoittautumiset viimeistään 21.2. nimi+synt.aika (pp.kk.vv)
Seija puh. 046-843 4466 / seijam.jaakkola@saunalahti.fi tai
Jorma puh. 0400-834 723.
Maksut tilille J. Kallonen FI38 5319 0420 0292 20
(viite: oma nimi).
Tervetuloa kaikki koivistolaiset ystävineen viihtymään kanssamme !

Turku - Tukholma risteily 22.-23.3.2017
Järjestän kuljetuksen Pornaisten seudulta Turkuun,
Turunseudun Koivistolaisten järjestämälle risteilylle.
Hinta osallistuja määrästä riippuen 20-40 euroa

Pornaisten yhtenäiskoululla sunnuntaina 5.3.2017 klo 15 - 17
Kirkkotie 176, 07170 Pornainen.
Tarjolla on itse tehtyjä, samana päivänä paistettuja erilaisia
karjalaisia piirakoita. Gluteenittomia leipomuksia on tarjolla,
jos meille kerrotaan etukäteen, että tulossa on niitä tarvitsevia.
Ohjelmassa on myös arpajaiset.
Pääsylippu maksaa 10 euroa (alle 12 v 5 €).
Osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä.
Suomi 100 –juhlavuoden merkeissä historioitsija Teemu Keskisarja puhuu otsikolla ”Viipuri ja Karjalan Kannas Suomen
itsenäistymisen pyörteissä”.
Halukkaat leipurit! Tervetuloa koululle opettelemaan (maksutta) ja avustamaan leivonnassa jo klo 09.30 alkaen.
Ilmoittautumiset viimeistään to 2.3.
sähköpostilla tapani.hovi@thl.fi tai puh. 0400-517 1299.
Tervetulloo!

Vatnuorin kyläyhdistys ry

Ilmoittautumiset 15.2. mennessä
Tapani Teikari 040-8291 824
tapani.teikari@ttmatkat.fi
TT Matkat Oy

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden
Koivisto 2017 -kalenteri on ilmestynyt!
Kalenteri on kuvitettu kokonaan vanhoilla kuvilla, jotka
kertovat ajasta ennen vanhaan Koivistolla. Taustan
valkoinen väri kuvaa itsenäisyyden meille taistelleiden
suomalaisten sotilaiden lumiasua. Näin Suomen
Koivisto-Seura haluaa kunnioittaa esivanhempiemme
elämää koivistolaisten synnyinsijoilla ja sotasukupolvien
suurta uhrausta itsenäisyyden eteen.
Päivämäärätaulukossa on nimipäivät ja tilaa
merkinnöille.
HUOM: Kalenteri on myynnissä vain postitse joulu- ja
tammikuun ajan! Tilaa ilmoittamalla postitusosoite
sihteerille
virpi.huhtanen@kolumbus.fi tai 0440-501 806
Hinta lähetyskuluineen noin 20 euroa / kalenteri.

KOIVISTON AUTO
www.koivistonauto.fi

