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65. Koivisto -juhlat
Ensi kesänä me kaikki
kokoonnumme
Karhulaan Helilän
koululle 3.-4.8.2013
Tavataan siellä ja taas
juhlitaan!
Tervetuloa!

Tiijjät sie?
Vähä välliihä mei ministerit
lentelööt Rysselis selvittelemäs
euroriisii taik tappaamas muije maije päättäjii millo minkii
muu asja tiimoilt nii sanotuis
EU-huippukokouksis, mitä
hyö kutsuut enklanniks nimel
summit meeting. Viel isommat
napanaiset ja -miehet tapajaat
toisiaa millo miskii, toisinnaa
höitä o kakskymmänt, toisinnaa vaa kaheksa, ja sillo käsitellääki koko maailmaa koskevii
asjoi. Joskus Suomeeki lähelt
liippaavist asjoist o olt päättämäs vaa kaks maailma valtiasta, niiko nyt Vennäi ja Ranska
keisarit Aleksanter ja Napoleon
Tilsitis v. 1807, ko hyö jakkoit
Eurooppaa keskennää. Samallaine nii Suomee ko koko Eurooppaa koskent kahekeskine
huipputappaamine ol sit vähä
myöhemmi (1812) Turus, mihi
Aleksanter tul tappaama Ruotsi
ruunurinssiks valittuu ranskalaiskentraal Kaarle Juhanaa.
No, kerra o Koivistolkii
pietty kahe kova kaveri huippukokous. Nyt mie kysynkii,
et tiijjät sie ja ossaat sie sannoo
mittää siint summitist, millo
ja mis asjois ja keist kahest ol
kyse? Jos sie sen tiijjät taik saat
selvil, ni paaha viesti Viestil, ni
katsotaa, ollaaks myö siu kanssais yhtä mieltä asjast.
Martti Piela

Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Kaapriel Ilmastin muutto Uuteen Laatokkaan
Tauno Ilmasti muistelee isänsä kertomusta muuttomatkasta:
Eletään vuotta 1917 ja Kaapriel
työskentelee Pietarissa saksalaisen
laivayhtiön hinaajan kapteenina.
Hinaajan pääasialliset tehtävät
ovat proomukuljetukset Nevajokea pitkin Laatokalle ja päätesataman siellä juuri Uusi Laatokan
satama.
27vuotias Kaapriel on tunnollinen, ahkera ja ennen kaikkea raitis työntekijä, joka on laivahommissa melko harvinaista. Myös
Viipurissa pääkonttoriaan pitävän
laivayhtiön taholta on huomattu
työtehtävänsä kapteenina hyvin
hoitanut Kaapriel. Kun yhtiö tarvitsee Uuteen Laatokkaan toimipisteeseensä luotettavan rahtipäällikön, tarjoaa se kevättalvella 1917
hänelle mahdollisuutta muuttaa
asumaan perheineen sinne.
Tunnollisena ja harkitsevana miehenä Kaapriel tarkastelee
muuton tarjoamia etuja ja haittoja, keskustelee asiasta vaimonsa
Marian kanssa. Yhdessä he päättävät ottaa uuden elämän haasteen
vastaan ja muuttaa sinne. Saatuaan
myöntävän vastauksen, laivayhtiö
osoittaa heille asuttavaksi Uudesta
Laatokasta ostamansa talon.
Saman vuoden helmikuussa
venäjällä alkanut työläisten ja talonpoikien vallankumous oli leviämässä myös Pietarin ja Laatokan
alueelle aiheuttaen yleistä hämmennystä. Myös bolsevikkipuolue
oli nostamassa kannatustaan.
Kaikesta tästä piittaamatta
Kaapriel, vaimo Maria ja 4-vuotias poika Lauri pakkaavat tavaransa
ja lähtevät hinaajalla kohti uutta
asuin paikkaansa Uuteen Laatokkaan. Liikennöintikauden neljäs
matka sujuu kuten ennekin, eikä
alkaneesta vallankumouksesta näy
merkkejäkään.
Hinaaja saapuu Uuden Laatokan satamaan, miehistö alkaa
purkamaan mukana tuotuja huonekaluja ja muita tarve-esineitä
laiturille, kun paikalle tulee edellisiltä reissuilta tuttuja miehiä. Nämä kertovat bolsevikkien ottaneen
kylässä vallan ja kehottavat laivanväkeä pakkaamaan kiireesti tavarat
takaisin hinaajaan ja suuntaamaan
viivyttelemättä suomen puolelle tai he saattavat joutua vieraan
maan kansalaisina vangeiksi.
Kaapriel ihmettelee vaimonsa
ja miehistön kanssa uutta tilannetta. Paikalle tulleiden miesten painostuksen ja vakuuttelun jälkeen

Lopulta saavutaan
Pietariin ja hinaaja
kiinnitetään yhtiön
laituripaikalle.
he uskovat heitä. Tavarat siirretään
takaisin hinaajaan ja kiireinen paluumatka alkaa. Jokimatka menee
yhtä hyvin, kuin tulomatkakin,
eikä jokivarressa näy edelleenkään
mitään poikkeavaa. Lopulta saavutaan Pietariin ja hinaaja kiinnitetään yhtiön laituripaikalle.
Kaabriel päättää katsoa mitä
ilta tuo tullessaan ja pitää aluksen
lähtövalmiudessa. Tarvittaessa hän
on valmis lähtemään yöllä Pietarista, kun kaupungin sillat avataan
taas laivaliikenteelle.
Illan koittaessa hinaajalle ilmestyy bolsevikkien miesryhmä
tarkastaen hinaajan, sekä miehistön
paperit. Kun nämä havaitsevat heidän olevan suomalaisia ilmoittavat
he takavarikoivansa hinaajan ja
miehistön olevan heidän vankejaan.
Laivalle jää aseistettu mies vartijaksi
ja varmistamaan, että miehistö ei
pääse karkaamaan maihin.
Tilanne on Kaaprielille, kuten
myös muulle miehistölle pelottava, eikä kukaan tiedä mikä on

Teksti ja kuva: Esko Porala

heidän tuleva kohtalonsa. Laivaan
jätetty vartija seisoo poistumisportin luona aseensa kanssa ja vankina oleva laivanväki on hinaajan
uumenissa. Kaaprielin johdolla
pohditaan erilaisia vaihtoehtoja
miehistön ja hinaajan pelastamiseksi. Parhaaksi vaihtoehdoksi
todetaan vartijan lahjontayritys,
jonka jälkeen kerätään kaikki mukana olevat rahat samaan pottiin.
Illan pimetessä Kaapriel lähestyy vartijaa rahatukun kanssa
ja alkaa hieromaan kauppoja vapaudesta. Venäjänkielentaitoisena
häneltä ei mene kauaakaan, kun
kauppa vapaudesta on tehty, lisäksi hän sopi luovuttavansa rahat vasta hinaajan irrottautuessa
laiturista.
Yö saapuu ja siltojen avausta
odotellessa hinaaja valmistellaan
lopullista lähtöä varten. Lähennä
olevan sillan auetessa Kaapriel antaa rahatukun vartijalle, joka poistuukin laivasta ja niin kotimatka
alkaa. Hinaaja etenee pitkin Nevaa sillalta toiselle muun liikenteen seassa, miehistö tarkkailee
valppaana ympäristöä, mutta
kukaan ei ole kiinnostunut hinaajasta ja sen etenemisestä. Aamuun
mennessä hinaaja pääsee merelle
ja etenee kohti Viipuria. Pietarin
jäätyä taakse miehistö huokaisee
helpotuksesta, mutta ongelmat
eivät ole kuitenkaan ohi.
Lähtö Uudesta Laatokasta ja
Pietarista oli sen verran kiireinen,

ettei hinaajaan ehditty ottamaan
lisää polttoainetta Viipurin
matkaa varten. Kohde lähestyy,
mutta polttoainekin vähenee.
Kaapriel laskee pääsevänsä vain
Ino:on saakka ja päättää rantautua siellä. Viimeisillä hetkillä
laiva ohjataan rantaan ja ankkuroidaan sinne. Miehistö kerää mukaansa välttämättömät
tavaransa, jotka jaksavat kantaa
mukana ja he lähtevät jalkaisin
kulkeman kotiinsa.
Viipuriin saapumisen jälkeen Kaapriel tekee laivayhtiölle raportin matkasta, joka
lähettää uuden miehistön hakemaan hinaajan Ino:sta.
Aluksen saapuessa kotisatamaansa saa Kaaprielkin taas
kaikki perheensä tavarat haltuunsa ja asettuu asumaan vanhaan asuntoonsa. Laivayhtiö on
kiitollinen saatuaan hinaajansa
pois Pietarista ja maksaa miehistölle heidän lahjontaan käyttämänsä rahat takaisin.
Jälkikäteen voidaan sanoa,
että Kaabriel ja muu miehistö
eivät ymmärtäneetkään, kuinka
lähellä he olivat elämänsä suurinta katastrofia. Jälkikäteen
voidaan vain arvuutella, millainen olisi heidän jälkipolviensa
sukupuu, jos lähtö Pietarista
olisi epäonnistunut. Todennäköisesti puusta olisivat nämä
oksat katkenneet.
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Hartaast´

Keskikesän ihanuus ja kurjuus

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Tää biisi….
jää soimaan sun päähän. Tää biisi jää soimaan sun päähän. Tää biisi jää soimaan sun päähän, eikä lähde sieltä
millään pois, lauloi taannoin Kummelissa Heikki Hela
mehukkaalla vibraatollaan. Tiedättehän, että mieleen
jäänyt laulu todellakin jää mieleen. Halusi tai ei niin
siellä se vaan soi ja soi ja soi aina vaan uudestaan.
Minun tämän kesän päässä soiva kesähitti alkoi
lintubongauksesta. Rannassa seurasimme linnun nopeaa ja taiturimaista sukeltelua. Viehättyneenä seurailimme yhdentoista pienen poikasen temmellystä milloin emonsa rinnalla ja vanavedessä, milloin kyydissä
ratsastaen, matalassa laguunissa ruokaa etsien ja välillä
emonsa luota turvaa hakien tai kuumalla rantakalliolla
lämmitellen . Emme todellakaan tarvinneet televisiota.
Niin mielenkiintoinen luonto-, dokumentti-, uutis- ja
viihdeohjelma meille järjestyi tuon emon ja poikueen
touhuja seuraillessa.
Saaripaikkamme on monipuolinen lintusaari ja
olemmekin innolla seuraamassa lintujen touhuja. Samalla istumalla katsellaan meriharakat ja joutsenet, silkkiuikut ja haahkat, merikotka lentää aivan päämme yltä,
turkasen merimetso kuivattelee kainaloitaan, pääskynen
pesii kattopuussa ja talitiainen pöntössä. Tänä kesänä
näimme jopa eriskummallisen ristisorsan, jonka tunnistimme lintukirjan avulla. Samaan kirjaan jouduimme
turvautumaan näitä rantaviilettäjiä tunnistaessamme.
Isokoskelo (Mergus merganser). Uikkumainen
mustavalkea vartalo, pitkähkö kaula ja pitkänomainen
pää. Koiraalla tummanvihreä pää, naaraalla punertava
hapsottava takatukka. Nuoret koiraat ovat samanvärisiä
kuin naaraat. Pituus 70 cm, siipien kärkiväli 95 cm,
paino 1–2 kg. Ääni on karheaa korinaa.
Todellakin ruskea takatukka ja merkillinen kuriseva,
kaikkea muuta kuin kaunismelodinen ääni. Ja saunan
lauteilla se putkahti mieleen: ...jostain kaukaa kuului
koskeloisen ääni, emo poikuettaan luokseen keräili….
Sen on täytynyt olla samainen isokoskelo, jota me koivistolaiset kerta toisensa jälkeen muistellaan. Aikaisemmin
laulun säe oli minulle vain lurisevaa laululyriikkaa, mutta
näin oman kokemuksen kautta todeksi muuttuvaa muistoa. Laulun herättämä mielikuva koskeloisen äänestä on
kyllä paljon idyllisempi, kuin mitä se todellisuudessa oli,
ihme kurnutusta. …meri tyynnä lepäs, suvi oli silloin,
missä ihanampaa olo olla vois … jatkuu melodia mielessäni. Niin on tyyni meri nytkin ja sydänkesä.
Niinpä joka kerran, kun katselen mökkimme edustalla laguunissa viilettävää poikuetta, Mie muistan -biisi
soi päässäni. Kun katselen merimaisemaa: Mie muistan... Kun viimein pääsen työrupeaman ja pitkän ajomatkan jälkeen rantaan: Mie muistan… Ja siitä sitten
Mie muistan, kuinka mummo katsoi omassa kotirannassaan Penttilässä merelle ja muisti. Ja mie tiiän, että
niin moni muistaa kotirannan, meren sinisen, äidin
kosketuksen tai sen kun äitinä silitteli oman poikueen
takatukat järjestykseen.

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.

Kävin juuri salaattipenkissä. Suuri yllätys: alalehdet olivat
täynnä mustaa kakkaa. Löytyi vihreitä lihavia perhosentoukkia. Olivat pilanneet ison osan keskipenkistä. Sain
tehdä paljon selvitystyötä, ennekuin sain mukaan yhden
puhtaan salaattiannoksen. Toivottavasti loppu puolesta
on nyt taas puhdasta. Kaksi penkki uutta on jo itänyt.
Siinä oli yksi kesän kurjuus, nuo mahdottomasti ahkeroivat ötökät. Aina tuntuu, että tulee kova ukkosilma,
kun itikat ja paarmat syövät, kun menee tekemään lempitöitään puutarhassa. Sen verran kun on ampiaisallergiaa, että tulee pahoja paukamia, jotka vaivaavat varsinkin yöaikaan. Muutenkin nukkuminen on vaikeaa, jos
ei saa tarpeeksi ilmaa kiertämään.
Kuumuus on myös vienyt pian kauniita kukkia, jotka
aiemmin ovat kukkineet useita päiviä. Sitten juuri, kun
ihanat pionit ovat puhjenneet kukkaan, tulee kova sade, joka katkoo nuo sulottaret.
Sitten on pelottavia käärmeitä, jotka estävät metsiin
menon kuumina kesäpäivinä.
Tässä olivat kesän kurjuudet. Vaikka vielä olisi voinut mainita räkätit ja tikat, ja naapurin kissat, jotka
pelottelevat pihan pikkulintuja. Myös mansikat ovat
mieleen eräille tunnetuille kiusankappaleille.

Kesän ihanuutta
on etenkin se, että
näemme kättemme
töitten tulokset.

kuuntelemisessa ja kukkien katselemisessa. Molemmat
Kesän ihanuudet ovat kuitenkin suuremmat kuin kur- opettavat Jumalan hyvästä huolenpidosta. Kesä sopii
juudet. Jeesuksen neuvon mukaan kesä kuluu lintujen paremmin vanhalle kuin talvi. Pimeys ei tunnu enää

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
Lasten kuvalliset onnittelut 6e/kpl

Aineisto mieluiten digitaalisena:
studio@salokanneltoivonen.fi
Muussa tapauksessa paperikopiot,
muistitikku tai CD-levy sekä valokuvat
toimitetaan osoitteeseen:
Studio Salokannel & Toivonen,
Koiviston Viesti
p. 03 7824 553
Rauhankatu 8, 15110 Lahti.
Aineisto palautetaan vain jos mukana
on postimerkillä varustettu palautuskuori osoitteineen.

Tilaukset, osoite- ym. muutokset
aina kirjallisena tai sähköisesti
edellämainittuihin osoitteisiin.
Tilauksia ei tarvitse uusia.
Seuran jäsenmaksu 28e, sisältää vuoden
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 10e.
Lehdessä julkaisemattomia artikkeleita ja
kirjoituksia julkaistaan seuran kotisivuilla
www.koivistolaiset.net, jossa myös tämäkin lehti on luettavissa myöhemmin.

Jäsenlehden postituksesta pohjoismaihin +2e/vuosi, eurooppaan +7 e/vuosi
muualle maailmaan +12 e/vuosi
Pankkiyhteys: Nordea 151930-186847
Päätoimittaja
Riikka Salokannel, 0400 94 96 95
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398
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— Puheenjohtajalt` itseltää —
Hää vast rohmu on ko suu auk uip

Tätimme

Suomen Koivisto-Seuran tärkein vuosittainen tapahtuma, kesäjuhla, pidetään elokuun alussa Kotkan Karhulassa. Kymmenet talkootyöläiset ovat suunnitelleet,
sopineet, rakentaneet ja muillakin tavoin ahertaneet,
jotta tilaisuus olisi onnistunut ja vastaisi sitä, mitä vieraat toivovat. Juhlat ovat elävää perinnettä.

Saimi Siviä

KITULA

ollenkaan tekevän iloiseksi. Siksi kesä on ihana, että
valoa riittää, jopa yölläkin. Valon ihanuutta mielelle ei
voi verrata mihinkään.

s. 29.3.1918 Koivisto
k. 6.7.2013 Perniö
Herra on minun paimeneni,
ei minulta mitään puutu.
Hän vie minut vihreille niityille,
hän johtaa minut vetten ääreen,
siellä saan levätä.
			
Ps. 23:1

Iloisia asioita kesässä ovat myös tuttujen ihmisten kohtaamiset, juhlat ja hengelliset kokoukset. Sielukin saa eri
lailla ravintoa ja ystävällisyyden siunausta joka puolelta.
Jospa osaisi laittaa sitä säilöön, että voisi ottaa talvella
esille niin kuin marjoja purkista tai pakasteesta.

Jo etukäteen kiitokset Karhulan ja ympäristön koivistolaisille ja Haminan seudun koivistolaisille, jotka ovat
vastanneet juhlan järjestelyistä.

Lämmöllä muistaen
sisarustenlapset perheineen

Kesän ihanuutta on etenkin se, että näemme kättemme töitten tulokset. Jos ahkeroimme puutarhassa,
sieltä saamme talveksi perunat, porkkanat, punajuuret
ja marjat. Omenia ei taida tänä vuonna tulla kaikissa
Suomen kolkissa.

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.

Toiset saavat vihtoa saunassa, käydä uimassa ja nauttia
ulkoruokailusta. Toiset tekevät pitkiä retkiä autoilla ja
moottoripyörillä tutustumassa omaan ja vieraisiin maihin. Jotkut nauttivat merestä ja järvistä veneineen ja laivoineen. Jotkut viettävät kesää eri ympäristössä, mökillä
tai asuntovaunulla.

Rakkaamme

Helvi Kristiina

MANNONEN
s. 12.8.1924 Koivisto
k. 1.6.2013 Mäntsälän terveyskeskus

Niinpä! Otamme vastaan Jumalan ihanat kesälahjat,
nautimme niistä ja kiitämme Häntä: ”Soi kunniaksi
Luojan, nyt virsi kiitoksen. Tuon kaiken hyvän tuojan
ja suojan ainaisen. Hän Isä rakkahasti ain vaalii luotujaan, ja kaiken taitavasti hän ohjaa tuolta taivaastaan.”
(Vk. 462: 1)

Reino ja Hellevi perheineen
Raimo ja Tuula
sukulaiset ja ystävät

Vuoden kuluttua tarkoituksena on järjestää toisenlainen
juhla itse Koivistolla. Olosuhteet asettavat rajoituksia,
joiden vuoksi virallinen ohjelma koostuu lauantaipäivään sijoitetun pääjuhlan ympärille. Yksityiskohdat tarkentuvat myöhemmin, ja kun kyseessä on Venäjä, kaikki
saattaa muuttua vielä edellisenä iltana. Mieli avoimena
ja seikkailuun valmistautuneena pärjää silti hyvin.
Vuosien 2015 ja 2016 juhlien järjestämisestä tarvitaan
seuraavaksi ratkaisut. Innostuneita ilmoittautumisia
odotetaan paikallisyhdistyksiltä. Ja
kuten tänä kesänä, valmisteluissa voi olla mukana useampikin
kuin vain yksi yhdistys.

Hetket hiljaiset jälkeesi jäivät
kullaten muistojen
kirkkaimmat päivät

Valma Luukka

Kesäjuhla sopii myös uusien jäsenten tuomiseen seuran
piiriin. Ohjelmaa ja osallistumista on tarjolla kaikenikäisille, siis seuraavillekin sukupolville. Monen jäsenen
ensimmäinen kosketus seuraan on peräisin lapsena kesäjuhlilta; se kasvaa korkoa vuosikymmeniä myöhemmin,
kun elämäntilanne antaa aikaa paneutua kotiseututoimintaan.

Siunaus toimitettu 19.6.Pornaisissa.
Kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Rakkaamme

Kaarin

Maire

HOVI

SOINI

o.s. Eskola

Karhulassa tavataan!
Jouni J Särkijärvi

s. 2.11.1925 Koivisto, Patala
k. 14.6.2013 Helsinki

s. 3.10.1925 Koivisto
k. 22.5.2013 Kotka

Hetkenä aamun hiljaisen
tuli luoksesi rauha ikuinen.
Ovat kätesi ahkerat rauenneet
ja päättyneet arkiset askareet.
On hiljaisuus ja suru sanaton,
mut´ tiedämme, sun hyvä olla on.

Kaivaten
Riitta ja Keijo
Satu, Simo, Anni ja Jaakko
Markku
Marko, Laura, Markus, Sanni, Veera ja Simo
Reijo ja Eija
Minna, Vesa, Sini ja Saana
Mikko ja Sini
Sisar perheineen
Sukulaiset ja ystävät

Kiittäen ja kaivaten
Raini perheineen
Seppo perheineen
Leena
sukulaiset ja ystävät

"Jo Karjalan kunnailla lehtii puu"

Siunaus ja uurnan lasku toimitettu omaisten läsnä ollessa.
Kiitämme osanotosta.

		
		
		

Suomen
Koivisto-Seura r.y.
Perustettu 1948

Toimii koivistolaisten yhdyssiteenä
- järjestää kotiseututilaisuuksi
- harjoittaa julkaisutoimintaa
- suorittaa kotiseutukulttuuriin liitty
vää kokoamista ja tallentamista.

www.koivistolaiset.net

Siunaus toimitettu Askolassa 30.6.2013 läheisten saattamana.
Lämmin kiitos osanotosta.

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
Sihteeri, Virpi Huhtanen,
Ahtaanmäki1A2, 02280 Espoo.
puh. 0440-501 806
virpi.huhtanen@kolumbus.fi
varalla Risto Kaukiainen, Helsinki

Taloudenh. Karjalan Tilikeskus/Patrikainen
Ratakatu 47, 53100 Lappeenranta
puh. 05-5448850
Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Proomukatu 6 A 14, 15140 Lahti
puh. 040-564 9341
Taidetoimikunta, Leena Airaksinen pj.
Metsäpirtintie 10 A 1, 02130 Espoo
puh. 050-548 1601
Senioritoimikunta, Helge Teikari pj.
07190 Halkia
puh. 019-664 8112

Hallituksen muut jäsenet:
Raimo Kyytsönen, Mäntsälä
varalla Hannu Veijalainen, Lahti
Matti Agge, Parainen. 040-536 7701
varalla Airi Saarinen, Turku
Tuomo Kokkala, Kotka. 050-589 4443
varalla seppo Rytkölä, Kotka
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400-800 752
varalla Pertti Hämäläinen, Espoo
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 Mirja Haapanen, Hamina
Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj. Sirpa Taskinen
puh. 040-5811 642
Säätiön asiamies Pertti Hoikkala
Vanha Veckjärventie 11, 06150 Porvoo
puh. 040-583 5397
koivisto-saatio@kolumbus.fi
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Saarenpään koulupiirin kuvia
Täydentääkseen koivistolaisten valokuvien tunnistetietoja
järjesti Matti J Hilska Turun Karjalatalon Kajuutassa
koulu- ja ryhmäkuvien tunnistamistilaisuuden.

Jorma Kallonen

Paikalle oli
saapunut
kymmenen vireää
Saarenpääläistä.
Ryhmän kokoonkutsujana toimi
ansiokkaasti Henry Mäkeläinen ja
dokumentoinnista huolehti Jorma
Kallonen. Paikalle oli saapunut
kymmenen vireää Saarenpääläistä.
Tilaisuudessa oli tarkoitus samalla
kokeilla tallennusmenetelmän toimivuutta, sekä ryhmäkoon sopivuutta. Kuvien seuranta tapahtui
siten, että Matti näytti videotykin
avulla koulukuvasta ennakolta
numeroidun henkilökuvan ja
Erkki T Hilska ilmoitti ko. henkilön tunnistetiedot. Valtaosa
nyt nähdyistä kuvista olivat 1930
-luvulta, mutta mukana oli myös
vanhempia. Tämän ensimmäisen
katselun aiheena oli Saarenpään
koulupiiri. Kuvissa esiintyvistä
koululaisista oli tehty kattavat luettelot, mutta muutamia puuttui
vielä. Tilaisuudessa tunnistettiin
lisää useita koulukavereita. Oppilaat olivat pääsääntöisesti syntymävuosilta 1925 - 26.
Ensimmäiseksi nähty hienosti säilynyt kuva Saarenpään alakoulusta vuodelta 1936 teki heti
vaikutuksen. Kuvassa oli valtava
määrä oppilaita, joista useimmat
oli jo tunnistettu. Tuttuja nimiä
vilahteli: Harilainen, Kaukiainen,

Samuli, Mäkeläinen, Sihvonen,
Pulli, Reitti, Rautanen, Virkki,
Passoja, Hytti, Kakko, Krusander,
Hiiri, jne. Tähän päivään verraten
on hämmästyttävää, kuinka paljon oppilaita oli tuolloin yhdessä
kyläkoulussa, joka oli vielä saaressa. Saaren pohjoispäässä Eistilässä
oli lisäksi toinen koulu. Selitys on
kuitenkin varsin yksinkertainen.
Alle kymmenen lapsen perheitä
taisi olla vähemmistönä. Koulunkäyntiä jatkettiin harvemmin

mantereen puolella sijaitsevaan
yhteiskouluun. Kansakoulun jälkeen siirryttiin yleensä heti työelämään.
Kuvien tunnistuksiin paneuduttiin innolla ja suunnitelmissa
onkin jatkaa kokeiluja yksi aihe
kerrallaan. Esim. kalastus, talot,
maisemat, jne. Vanhojen kuvien
henkilöt, ajat ja paikat tulee saada
talteen pikaisesti, niin kauan kun
tietäjät vielä muistavat entisiä kotikulmiaan ja kavereitaan.

Nokipoikia
Kuvien katselun jälkeen paneuduttiin toiseen kulttuuriaiheeseen
- ruokaan.
Tsaiju-paussilla tarjottiin pullan sijasta aitoa koivistolaista kalaherkkua "nokipoikaa" eli ruisleipä oli katettu J&M Hilska Oy:n
valmistamalla "hiilipihvillä", joka
vastaa aitoa hiilisilakkaa tehtynä
nykyaikaisella tuotantotekniikalla
ja saatavilla olevasta korkealaatui-

sesta raaka-aineesta. Tilaisuuden
hieno onnistuminen oli oiva esimerkki " yhteen hiileen puhaltamisen" merkityksestä.
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Taidekeskus Salmelan kesänäyttely 2013:

Taiteen tuhat palaa
Taide on aina rikkonut rajoja ja
järisyttänyt yleisön tunteita. Jo
1900-luvun alkupuolella ranskalainen Marcel Duchamp (1887–1968)
keksi tehdä taidetta jokapäiväisistä
käyttöesineistä. Sen jälkeen taidenäyttelyissä on säännöllisin väliajoin
ollut henkareista, vessanpytyn kansista, helloista ja muista arkipäiväisistä tavaroista tehtyjä taideteoksia.

Mitä siis on taide ja kuka on
taiteilija?
Taiteilijoita on aina pidetty vähän
outoina lintuina ja taiteen raja on
joskus veteen piirretty viiva. Tekeekö
siis taiteen sisältö taiteen? Vai kohde?
Näiden yhdistelmä? Kokonaisuus?
Taiteen olomuoto on muuttuvainen, se muuttuu aika ajoin ja herättää
syviä tunteita. Mutta taiteen tehtävä
onkin herättää keskustelua?
Niin myös Taidekeskus Salmelan
kesänäyttely, jonka lähes 300 teosta
tarjoavat hengästyttävän kattauksen
asemansa jo vakiinnuttaneiden ammattitaiteilijoiden töitä, sekä vasta
aloittelevien taiteilijoiden tuotantoa. Ja
keskustelua näyttely on herättänytkin.
Kun kävin katsomassa näyttelyn, pidin näkemästäni. En toki kaikista töistä, mutta kokonaisuudesta.
Näyttely on juuri sitä mitä taidenäyttelyn pitääkin olla - polveileva, monimuotoinen, osin rosoinen, tuttavallinen, vieras, outo, tavanomainen
ja erilainen. Näistä elementeistä on
tehty hyviä näyttelyjä kautta aikojen.
Kun mukana on kokeneita taiteilijoita ja nuoria residenssitaiteilijoita, eron pitääkin olla selvä. Siitähän
koko residenssitoiminnassa on kyse
- oppimisesta, itsensä löytämisestä,
kokeilemisesta - ahaa-elämyksestä.
Kokeneiden töissä huokuu tuttu
ja turvallinen tyyli - Reino Hietanen,
Alvar Gullichsen, Auli Korhonen.
Residenssitaiteilijat ja kuvataidekilpailun osallistujat ovat ehkä epätasaisempia, mutta silti kiinnostavia.

Taidekeskus Salmelan kesänäyttely
Mäntyharjulla 11.8.2013 asti.
Avoinna joka päivä klo 11-18.
Teksti ja kuvat Ulla Maria Hoikkala

Uutta ja erilaista
Nuorten residenssitaiteilijoiden joukosta erottuu selkeästi muutama
helmi, jotka ovat oman ahaa-elämyksensä löytäneet. Heidän töissään on
omintakeinen tyyli, viimeistelty tekniikka ja vahva sanoma. Erityisesti
mieleen nousevat Netta Tiitinen ja
Teemu Korpela, joka valittiin kesän
2013 nuoreksi taiteilijaksi.
Tiitinen maalaa rohkeasti yli
rajojen, niinkuin lapsi piirtää yli laatikon. Herkkä, tarkka ja taidokas siveltimenjälki yhdistettynä rohkeisiin
ylivetoihin on tuottanut upeita, monisäikeisiä töitä, joista löytää aina uusia kerroksia. Tiitinen on yhdistänyt
maalauksiin Marcel Duchempin tapaan arkisia esineitä - vaatteita, leluja,
simpukankuoria, kivijäkälää, nauloja,
hiekkaa…kolmannen ulottuvuuden,
joka täydentää kuvan sanomaa.
Korpelan työt ovat tummanpuhuvia, suuria, täynnä taidokkaita
yksityiskohtia. Siveltimen jälki on
mahtavaa ja herkkää samanaikaisesti. Anjalankosken taideseuralaiset
viivähtivät pitkän tovin Korpelan
töiden edessä.
- Työt ovat mahtavia ja herkkiä samanaikaisesti. Erityisesti ihailen
Korpelan tapaa käsitellä pintaa sekä
hänen aiheitaan ja värimaailmaansa..
Olen sanaton, toteaa Kirsti Ijäs.
- Millainen taidenäyttely on, jos
sen läpi kävelee tuntematta mitään?
kysyy puolestaan Marja Ahtiainen,
jonka kierroksen pysäyttivät Netta
Tiitisen työt. Ehdoton suosikki oli
Tiitisen “Hitaasti kehittyvä”, jonka
pinnassa oli kivijäkälää.

Tuomas Hoikkala visioi
Koivisto-juhlia Salmelassa?
Vuonna 2006 Suomen Koivistoseura valitsi Taidekeskus Salmelan
toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkalan vuoden koivistolaiseksi. Hän
toteaakin olevansa koivistolainen
henkeen ja vereen.

- Iän myötä karjalaisuus rupeaa
sykkimään tunnekentässä entistä
voimakkaammin, Hoikkala pohtii.
Hän pyrkii käymään Koivisto-juhlilla joka kesä, jos aikataulu sen vain
suinkin sallii.
- Kesä on Salmelassa kiireisintä aikaa ja aina ei ole mahdollista osallistua, pahoittelee Hoikkala. Hän
ilahtuu aina nähdessään Salmelassa
tuttuja koivistolaisia, joiden kanssa
Salmelaan pelmahtaa karjalainen
kotous. Puhe kääntyy lyhyeksi hetkeksi Koivistolle ja keskustelu vilisee
spontaaneja muisteloita.
Tuomas Hoikkala visioi jo tulevaisuutta ja heittää pohdintaan ajatuksen, että joskus tulevaisuudessa
koivistolaiset viettävät kesäjuhliaan
Salmelassa.
Toki on mietittävä, miten tämä
ajatus palvelee koivistolaisten juhlia
parhaiten. Vastaan tulee vääjämättä
ajankohta ja tilakysymys, sillä perinteinen Koivisto-juhlien viikonloppu
on myös Salmelan perinteinen konserttiviikonloppu.
- Uskon kuitenkin, että ajan myötä
nämä asiat ratkeavat ja voin toivottaa
koivistolaiset tervetulleiksi juhlille Salmelaan, Tuomas Hoikkala kiteyttää.

Tuomas Hoikkala esittelee aika ajoin näyttelyä vieraille

Salmela toivottaa koivistolaiset tervetulleeksi

Yksityiskohta Teemu Korpelan teoksesta

Anne Hyvösen työt ja niiden tyyli ovat herättäneet paljon keskustelua. Tässä "Elokuun yö"

Alvar Gullichsenin labyrintin yksityiskohta
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Tervetuloa Koivisto-juhliin
Kotkan Karhulaan 3.-4.8.2013
Tervetuloa Koivisto-juhlille; perinteiset Koivisto-juhlat
järjestetään tänä vuonna Kotkan kaupungin Karhulan
kaupunginosassa.
Juhlapaikkana on Helilän koulu,
jossa juhlallinen avaus pidetään
puolilta päivin lauantaina. Juhlat
jatkuvat kylä- ja sukukokouksilla,
taito- ja taidenäyttelyillä ja työnäytöksillä. Laulamme yhdessä
vanhoja tuttuja lauluja. Ilta jatkuu
iltahartaudella Kymin kirkossa sekä illanvietto Seuratalo Sammolla,
jossa on Ilta Kaikenikäisille. Tapahtumapaikat ovat lyhyen kävelymatkan päässä toisistaan.
Sunnuntaiaamuna klo 10.00
on yhteinen Hartaustilaisuus
Helilän koululla ja hartaustilai-

suuden jälkeen jatkuvat suku- ja
kyläkokoukset. Pääjuhla Helilän
koululla alkaa klo 14. Juhlapuhujaksi on lupautunut historioitsija
Antero Kekkonen. Juhlassa julkistetaan myös Vuoden 2013 Koivistolainen.
Tervetuloa joukolla merikaupunki Kotkaan tapaamaan tuttuja
ja tuntemattomia sekä nauttimaan
kauniista kesäisestä kaupungistamme.

Mölkkykisa
Tule kisailemaan Mölkkykisaan
3 henkisin joukkuein. Joukkueet kootaan
joko kylä-, suku- tai seurajoukkueena.
Ryhmässä tulee olla ainakin yksi naispuolinen henkilö.

Lapset Koivisto-juhlille

Tervetuloa myös lapsien kanssa
Koivisto-juhlille.
Karhulan ja ympäristön Koivistolaiset
Haminan Seudun Koivistolaiset ry
psta Tuomo Kokkala

Lauantaina 3.8. on lapsille monenmoista
tapahtumaa
12.30 yhteinen tapahtuma juhlasalissa
13.30 avautuvat; lasten taidepaja ja
askartelupaja, joissa opit
käden taitoja
15.30 pihaleikkejä
13.00 – 16.00 Piilenheittoa

Juhlapaikka
Helilän koulu Suntionkatu 27, 48600 Kotka
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Kirjotuksii` ja kuulumissii`
Koivisto-juhlilla Karhulassa 3.-4.8.2013
Perinnekilpailun aiheena on

Purjelaiva

Valmista aiheenmukainen teos valitsemallasi tekniikalla.
Veistä, kudo, kirjo, ompele jne…
Työt toimitetaan Karhulaan Helilän koululle
pe 2.8.2013 klo 18 mennessä tai osoitteeseen:
Tuula Raukola Sammonkatu 18 B 23, 48600 Kotka
Työhön merkitään selkeästi tekijän nimi ja merkintä ”Perinnekilpailu”.

Perinnenäyttelyn aiheina ovat
a)Koivistolaiset kädentaidot ennen ja nyt:
- vanhoja töitä
- mitä koivistolaiset tekevät nyt?
b) Vanhojen valokuvien tunnistamista:
- tuo esim. rippi- tai koulukuva, jonka henkilöitä et tunne.
Yleisö saa merkitä tunnistamansa henkilöt.
Näyttelyyn ovat tietysti tervetulleita myös kaikki muut esineet
ja käden työt, joiden aihe on vapaa.
Perinnetoimikunta.

Nakki

Jos pakolaisiks ois jääty vaa

Riku-poikasei, tok muistat viel siekii,
ko iltasel tääl mummolas syömää käytii
kaks nakkii lautaselleis mie siul nosti,
mut sie vaa toise poskeheis pistit.
Kui hyvä ol, et sie sentää muistit
naki pukkee ketsuppimanttelii,
ko possukammo iski sinnuuki,
niiko siskoheiskii jo aiemmi.
No, kylhä mie teitä kumpaakii
hyväst ymmärrän ja usonkii,
ko kolmast kuoltha se possuparka ol:
ensiks, ko hänet lahattii, vaik sovinnol
hää teurastommoo läks. (Vähä vaa
häntä veivasiit takkaa saparostaa),
toiseks, ko lihat nakiks väännettii
ja kolmanneks, ko hänet keitettii
kuumas vees liital kattilas.
Hää yksinnää värjöttel siu lautasellas,
ko mie hänet työnsi jääkaappii;
sielhä kylmä ois tult ilma manttelii.
Lopult kaikeks onneks hää pääs
miu suuhui suuree, lämpimää.
Mut se mikä täs o surkiaa,
on, et meil tääl Suomes rillataa
juhannukseen justii makkaraa
ja koko ääres sitä kaikkial popsitaa.
Mitähä teil sit löytyis suuhupantavaa?

Jos, niiko jossaipäi maailmaa
(esim. mones paikas Ahvriikkaa)
usjast o käynt, et ihmiset,
kutka koit, konnut o jättämää joutuneet,
sova jaloist ko hyö ovat paenneet
ja pakolaisiks päätyneet,
telttaleireil ovat asettunneet
ja maailma appuu oottamaa jääneet,

Ja sit, ko asseet lopult hiljeniit,
viel suuremmal sisul töihi tartuttii,
kylmil tiloil pellot raivattii,
uuvet koit perreil rakennettii.
Ko koitti aika sotakorvauksii
voittajal alkaa maksaa, ni taaskii
karjalaista tieto-taitoo tarvittii
laivarakennuksil esmerkiks.

jos siis samalviisii myö karjalaisetkii,
ko koit jättämää meit pakotettii
ja miero tiel lähtemää käskettii,
ois jääty kohtalooaan suremaa
ja vieraa appuu otottelemmaa,
ni mitehä mei armas synnyinmaa,
suomalaisii tuhatvuotine kotimaa,
ois kunnial selvint sovistaa,

Ei Suomi Marssali taaloikaa
saant suostuu vastaaottamaa
niiko monet muut Euroopa maat,
joita sota ol kovimmi kurittant.
Mut neljäsattaa tuhatta
kakstoist rosenttii kutistunt kotimaa
uuvellee asutti ja imtekroi.
Se uutta verta kansaa toi.

ko mieste taistelles rintamal
äitit, sisaret ja vanhukset
kaik yksimielisest kotitanhuvil
työt tekkiit; nii myös myö karjalaiset,
vaik joskus lohuttomis oloiskii
päiväst toisee elämää jouvuttii,
sopeutummaa oloihi vierahii;
"ilo pintaa vaik syvän märkänis"

Jos leirei pystytetty vaa maas ois
siirtosuomalaisil, meil evakoil,
vieraa appuu jääty oottamaa,
mis kunnos oiskaa nyt tää maa?
Oiskos sotakorvauksist selvitty?
Oiskos teollisuutta kehitetty?
Talous koskaa noust ahingostaa?
Oiskos Suomi ennää länsimaa?

Martti Piela

Hyvvää juhannusta!
Toivottaa:
tei päätoimine Äijä
ja sivutoimine virkaheitto Vinoilija

Onnitteluit` ja
muistamissii`

Tääl` tapahtuu
Rouskun sukuseuran kokous

Mie tiijjän
... taik oon ainaskii tietävinnäi. Miehä viimeks kysyin, et mil toisel
nimel jotkut kutsuit Koivistol äyskärii. No kousaks. Koussikkaha
ol sellane kauha keittiös taik esmerkiks saunas, mil ammennettii
vettä ämpärist taik saavist, saatettiiha siint ryypätäkkii juotavaa ja
sammuttaa jano. Mut kousaks kutsuttii vennees tarvittavaa nappoo.
Kousa o tult suome kielee toisaalt Ruotsist, mis ruotsi sana
kåsa merkitsöö (tavallisest puista) juomamaljaa, toisaalt taas Vennäimaalt, mihi sana kaushas o kulkeutunt Liettuast venäläisii suihi
sopivammas muovos kovsh.
Jos sie oot eri mieltä miu kanssai, ni paaha kirjottain Viestii.
Kyl mie kestän kuulla muitakii käsityksii täst asjast, varsinkii, jos
oot vanha kalamies.
Martti Piela

KATJA MARIA HONGISTO
on suorittanut
kaksoistutkinnon,
ylioppilas Raision lukiosta
ja lähihoitaja Naantalin
ammattioppilaitoksesta.
Vanhemmat Anne LaihoHongisto Kemiöstä ja Mika
Hongisto Naantalista.
Äidin vanhemmat Liisa
Laiho (os. Rautanen)
Koiviston Saarenpäästä ja
Oiva Laiho Kemiöstä.

Koivisto-juhlien yhteydessä sunnuntaina 4.8.2013 klo 12.00.
Kokouksessa keskustellaan ja päätetään suvun vuosijuhlasta v. 2014.
Tervetuloa!

Koivisto-juhlilla Härkäläläisten kyläkokous
lauantaina 3.8. klo 14.30 alkaen.
Kylätoimikunta toivottaa tervetulleeksi
kyläläiset ja kylän ystävät

Humaljoen kyläkokous pidetään
sunnuntaina 4.8. klo 12.30 Karhulassa.
Tervetuloa!

ylioppilaaksi Imatran
yhteislukiosta on
kirjoittanut TONI ISOMÄKI.

KOIVISTON AUTO
www.koivistonauto.fi

Isoisänsä Jouko Isomäki
Koiviston Patalan kylästä
ja isoisovanhemmat Toini
Ruottu Koiviston Patalan
kylästä ja Arvi Isomäki
Terijoelta.

Mannolan Koulupiiri
kokontuu jälleen Koivisto-juhlille lauantaina 3. elokuuta 2013.
Valitkaa joku puheenjohtajaksi.
Hyvää kesää toivottaa entinen pj. Veli Hämäläinen

Villasen suku!
Kokoonnumme sukukokoukseen Karhulaan
sunnuntaina 4.8.2013 klo 13.
Tervetuloa!
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Onnitteluit` ja
muistamissii`
TIIA LIUSKANTO on
valmistunut 1.6.2013
Lumon lukiosta.
Sydämellisesti onnitellen
Mirja-mummu perheineen.
Tiian mummu Mirja Jokinen
os. Lahtinen on kotoisin
Koivistolta Vatnuorin
kylästä.
LIISA KYHERÖINEN
valmistui ylioppilaaksi
Kotkan Langinkosken
lukiosta 1.6.2013
Liisan mummo Kaino
Kyheröinen os. Torvasti,
syntyjään Koiviston Patalan
kylästä.

JOHANNA JANNIKA
KYHERÖINEN on
valmistunut 31.5.2013
sosionoomiksi, suuntautuen
kirkon lapsi- ja nuorisotyön
ohjaajaksi. Johanna kirjoitti
ylioppilaaksi Kotkassa
Langinkosken lukiosta
vuonna 2008.
Johannan mummo Kaino
Kyheröinen os.Torvasti
syntyjään Koiviston
Koivusaaressa Patalan
kylässä.

MELINA ADELIINA
MARKKANEN on
valmistunut ylioppilaaksi
Helsingissä Munkkiniemen
yhteiskoulusta.
Vanhemmat Anne ja
Timo Markkanen. Melinan
isovanhemmat olivat
molemmat kotoisin
Koiviston HUmaljoen
kylästä; mamma Elna Ratia
(os. Niemi) ja äijä Mauno
Ratia

Tääl` tapahtuu
Kiiskilän kyläkokous
Virtuaali Kiiskilä
Kiiskilän kyläkokous pidetään Karhulassa lauantaina 3.8.2013 alkaen
klo 12.30 Koivisto-juhlien yhteydessä.
Samalla ilmoitamme, että Virtuaali Kiiskilän nettiosoite
on muuttunut. Uusi osoite on www.kiiskila.info.
Tervetuloa kyläkokoukseen, sekä vierailulle sivuillemme.
Kiiskilän kylätoimikunta

Saarenpään Hilskat Ry.
Sukuseuramme vuosikokous pidetään Kotkan Karhulassa Koivisto
juhlien yhteydessä lauantaina 3.8.2013.
Tilaisuus alkaa noin kello 14.00, heti Saarenpään kyläkokouksen
jälkeen.
Olet sydämmellisesti tervetullut !
Hallitus

Kotkan Karhulan Koivisto-juhlilla Helilän koululla
lauantaina 3.8.13 klo 12.30 - 14.00 ja
Patalan kyläkokous alkaen klo 14.

Koiviston Heinot ry
Sukukokous Koivisto-juhlien yhteydessä Karhulassa sunnuntaina
4.8.2013 klo 12.30.
Tervetuloa!
Hallitus

Lahden koivistolaiset
Matka Urajärven kartanomuseoon la 10.8-13. Lähtö linja-autoaseman turistipysäkiltä klo 14.00 omilla autoilla (=kimppakyyti).
Ilmoittautumiset 4.8. mennessä kyydin järjestämiseksi. Hannu
puh.0400-717967 tai Ulla puh.040-1574717. Tervetuloa mukaan!

Vatnuorin kyläyhdistys ry.:n vuosikokous

Johtokunta

pidetään lauantaina 3.8.2013 alkaen klo 12.30
Koivisto-juhlilla Helilän koululla Karhulassa
Kelloaika siis muuttui heti avajaisten jälkeen tapahtuvaksi. Kokoontumistilan sijainti selviää sitten juhlapaikalla, niin et pitäkäähä
silmät sielläkii auk.

Turun ja ympäristön koivistolaiset

Asialistalla sääntömääräiset asiat.

Yhteiskuljetus Koivisto-juhlille 3. - 4.8.2013 Karhulaan

Tulkaaha joukolla mukkaa!

Lähtö lauantaina klo 7.30 Turun Tuomiokirkolta.
Matkan varrelta pääsee mukaan.

Yhdistyksen hallitus

Rautasen kyläkokous
Lauantaina 3.8. klo 12.30 alkaen Koivisto-juhlilla Karhulassa.
Rautasen kylätoimikunta

Katariina Kotomäeltä on ilmestynyt kauniita melodisia karjalaisaiheisia lauluja sisältävä laulukirja

ITÄMEREN HELMET ja muita lauluja

Laulukirjassa on monipuolisesti esillä monta tunnettua suomalaista
lyyrikkoa. Kirjassa on 122 laulua ja noin 220 sivua.
Kotomäki on saanut mm. seuraavia palkintoja:
Jaettu II-sija Karjalaisten kesäjuhlien sävellys- ja sanoituskilpailusta
vuodelta 1992. Jaettu III-sija Karjalan Liiton solistikilvassa Laula
siekii v. 1992 (laulu: Laatokka- valssi).
Katariina Kotomäki on myös julkaissut CD levyjä. Levyllä Soivat

kitarat esiintyvät monet tunnetut laulajat, ja siinä on 21 laulua,

JOUNI LIPPONEN on
valmistunut ylioppilaaksi.

joukossa palkitut teokset.

Ritva Piensalo onnittelee.

Kotomäen lauluihin voi tutustua myösYouTubessa, jossa löytyy
noin 60 Kotomäen laulua (hakusanat Katariina Kotomäki), ja nettisivu: http://194.100.194.17/e-palvelut/kirjailijat/kotomaki.html

Huomaa että osa
ilmoituksista on sivulla 7

Hyttölän - Saarenpään kyläkokous

Laulukirjan hinta on 60 euroa (alv 0), ja CD levyn hinta 28 euroa
(alv 0). Katariina Kotomäki Palosaarentie 22 A 13, 65200 Vaasa
Puh. 044 0433 776.

Yöpyminen varattu hotelli Cumulukseen.
83€ /kahden hengen huone. Paluu sunnuntaina juhlien jälkeen.
Ilmoittautumiset Hannu Seppinen
040- 7031244 20.6 mennessä.
Lähtekää mukaan.
Hyvää kesää kaikille.
Syksyllä taas jatkamme ja tapaamme varmasti Kajuutassa.

Sukuseura Koiviston Mäkeläiset
Sukuseuramme v. 2013 vuosikokous pidetään sunnuntaina, 28.
pvä heinäkuuta 2013 Koivistolla, Penttilän rannassa alkaen klo 11
(paikallista aikaa).
Käsitellään seuran sääntöjen mukaan vuosikokoukselle kuuluvat
asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Penttilän kyläkokous
Kyläkokous pidetään Karhulassa Koivisto-juhlien yheydessä sunnuntaina, 4.8.2013 alkaen kli 11 Helilän koululla luokassa no. 5.
Kokouksessa kerrataan mm. 26.-28.7.2013 tehtävän Kannaksen
matkan antia. Tervetuloa!
Risto Mäkeläinen, pj.

Huomaa että osa ilmoituksista on sivulla 7

