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Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Karjalaiset kesäjuhlat Lahdessa
Heikki Salokannel

Muistelmaa evakkoajoista, Iitissä.
Seppo Mannonen

Osa 1

Miun Äiti ol onnellinen, jota en ollut vissiin ennen näht.
Hää ol saant kirjeen Isältä, meille on luvattu mökki
Elimäeltä Raussilan kyläst. Tää meijä majoitus tääl Iitissä
ei oo mikkää ihmisasunto.

Viesti on luettavissa
myös netissä.
www.koivistolaiset.net

Tää on tämmönen latomainen
rakennus, jonka alakerras on radantekijöin työkalluin varasto.
Tää ylkerta johon meijät on majotettu, on olt jonkinlainen työmiesten taukotupa. Tänne pääsöö
kappeita rappui pitkin, jotka ovat
lähinnä tikkaat. Keskel huonetta
on iso kamiina, jossa voip keittää
korviketta ja vellii. Meitä ol tähä
majotettu vissiin noi 15 henkee.
Osa mei kyläläisii.
Seiniis on huonot eristeeet, ja
tuo päätyseinä mei nukkumapaikan lähell, ol pelkkä lautaseinä,
joihii raoist näky tähtiin vilkkuvan. Ol vissii talvisaikaa, ni kaminas palo tuli yle aikaa.
Tää meijä makupaikka ol sellane olkiläjä, jonka ympärillä ol
lautakehä, jottei olet ois levinneet
pitki lattiaa. Olkii pääl ol patjapäälisist ja muista kangaspaloist
tehty päällinen, jotka oli harsittu
toisiins kiin. Mei peti ol iso siin
nukku neljä tai viis henkee. Peitton pääl ol vanhoi ihmiste päälystakkei, miu päällä ol oikee mieste
puoliturkki. Se ol lämmin, mut
hais pahat. Päähä Äiti laittoi paksun villamyssyn, nii siin ol hyvä
nukkuu Äiti kainalos.
Huonees ol myös joitakii
sänkyi ja penkii.Yhes sängys ol
nukkunt Isän sukulainen. Oisko
ollt isän veli Aappo. Se sänky ei
kelvant ennää kellekkääl. Aappo
sairasti, ni meitä lapsii oll kielletty
menemäst häne lähellee, pelkäsiit
et tauti tarttuu meihin. Aapon luo-

na kävi joku mies, oliko lääkär vai
pappi. Aappoo naiset hoitiit. Virsii
laulettii hänelle ja rukoiltii kaikki
yhes. Äitini ol olt Koiviston kirkokuorossa laulamassa monta vuotta
ja hää osas paljo virsii ulkomuistist,
jote virsii veisattiin joka ilta, ja iltarukous luettiin yhes. Äiti ol uskovainen ihminen ja sai miut myös
luottamaa Jumala johdatuksee.
Yhtee yön ei nukuttu, Aappo
setä kuol. Mie makasin välly all
ja tuijotin päätyseinää jost kirkas
tähti vilkku miulle, ajattelin et on
hyvä, et on tuos päätyseinäs nuo
raot, ni vainajan henki pääs sieltä lähtemää taivaasee, vaik tuoho
tähteen joka äsken miulle vilkku.
Aamul ol vainaja sänky siirretty
perimmäisee nurkaan, ja vainaja
ol peitetty lakanal.
Issäin tul rintamalt hautamaa
sukulaistaan. Konsta sai paikallisen vanhan miehen kaverikseen,
jonka kans hää tek arku alakerras.
Ku arku tuotiin yläkertaan, nii
naiset sannoi ”etkö sie saant ees
kunno lautoi, tuollaisit harmaist
lauoist teittä sen” Arku laitettiin
lattial, ruumiin sänky vieree. Naiset pyyhkiit ruumista, ja nostiit
sen lakana kans arkuun. Miettivät
pitäiskö hyvä lakana saaha arkust
pois, niistähä ol kova puute. Mut
sinne hyö kääriit lakanan ruumiin
ympäril. Myö lapset seurattii vierest, yks tytöistä sano ”olk hää
kuolt, kosk silmät olliit raollaa”
Arkun kans naulattii kiin ja ruvetii raahaamaa sitä alakertaan.

Rappusiis ol vaikeuksii, ku se issää auttant mies ol lähtent pois.
Mut nuorii naisii ol jotka auttoit
issää, ja nii arkku ol alakerras ison
laatiko pääl.
Nyt naiset rupesiit touhuammaa arku ympäril. Joku ol käynt
kaupas ja saant piene rullan valkost paperii. Sil hyö päällystiit arku. Ku seuraavan päivän hevonen
tul kärrii kans vainajaa hakemaa,
ja ku arkku ol saatu nostettuu kärrille. Kaik kerräänty kärrii ympäril
virsii veisaamaa. Joku tuumas siin

kärrien lähties ”kyl Aappo sai
ihan nätin arkun” Hautajaisis en
muista mittää, mut ne ol vaatimattomat Äitii puhhee mukkaa.
Nyt hautajaisit ol kulun kai
pari viikkoo, ja Äiti ootti Issää
meitä muuttamaa Elimäel. Se
päivä tuli. Myö saatii mei vähät
tavarat muutamaa nyyttii, ja jollakii kyyvil päästii Raussila kyllään, Osuuskaupa pihhaa. Siin ei
olt ko pien kävely, nii seisottiin
tie reunas ja katseltii pientä punaist mökkii.
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Hartaast´

Karjalanneito

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Hitsin ilosta
Mie kävin kertomaas karjalaisiil kesäjuhliil, et mite nii
juur karjalaiset, ja miun mielestäi erityisesti koivistolaiset
o etevii tuotekehittäjjii. Mie kerron sen täs teil uuvestaa,
ko ette kummikaa kaik olleet paikaal. Mie aatteli ens, et
ko aiheena on teolliist muotoiluu, nii ottasi esimerkiiks
Koivisto auto. Näet Lahen autokor, joka höieki linjaautoi o valmistaant tekköö hienoo muotoiluu. Mut sit
mie keksi, et Kemmpihä se o paras esmerkki. Heil o ilo
pinnaas, vaik ois millane taloussuhdanne mänös. Heiä
tunnus Joy of Welding o niinko hitsaamise ilost.
Nää Kempi veljekset, jotka aikanaa Vipuriis tekkiit
teleskoi, lähtivätkii kehittämmää teleskoi tekkoo, eli niit
hitsivälineit tääl Lahes, ko tänne vähä pakool joutuivat.
Heiät ko tuntee, ni tutult tuntuu. Nii ovat noppeita
sopimaa asioista, keske kokoukse soittavat toise puhelu
ja asiat o samatie kunnoos. Se on vähä ko purjelaivaas,
siin pittää tehhä heti kaik tarvittavat manööverit, eikä
vast siit joskuus, ko kello nii sannoo.
Seuraavaks mie kerroin tään Kivelä Sirkka-Liisa tarinaa häne isästää. Hänest, joka kottii Koivisto kyllää
hevoseel tullessaa näki jo kaukaa pello takkaa, et kotitalo
ol tules. Ja ennenko hää ol ehtiny kotioveel, ol uuve talo
piirustukse mielees. Se o luovuutta ja se o sitä et millokaa ei huoli jää´ä murheesee makkaamaa. Ja luovuutta
tään kaike uuve tekemisees tarvitaan kovast.
Melkone itestää selvyys meil o tää kauneuve kaipuu,
mist ainaki Hilma-täti jakso haastaa ja nää käsityötaiot.
Ko tekköö käsillään, ni käsittää mite kaik toimii, ja mite
niist hyvä tulloo. Ei voi muotoiluu tehhä, jollei mittää
tehhä ossaa. Ei voi soittaa ilma sormii, eikä muotoiluu
tehhä vaan tuumaamall.
Tää Kempi nykyne johtaja Anssi taas kerto, et miks
hyö on saaneet niin paljo sekä muotoilupalkintoi, et
kauppaa tehtyy ympäär maailmaa. Heil o semmone tapa,
et kun hyö kehittäät usii laitteit nii hyö tekkööt sen yhees
niitten hitsarien keral. Ja vaik hitsari olis mis kaukaan Koreas, ni hyö mennee häne luoksee ja yhes hyö miettii mikä
o hyvä. Ja niin tehhää tasa-arvosees kulttuuriis. O mait,
jotka tekkööt dissainii vaa hienoil ihmisiil ja kunikail,
mut Suomees sitä tehää kaikiil ja iha tähä arkisee työhö.
Ja karjalaiset, näist Suome heimoist, o vähite tehneet erroo herroin ja vähempiarvoste väliil. Mieko en ees tiiä, et
siel ois tällast eriarvosuut ollu oikee ollekaa. Koivistool
ainakii laivuur ol miehistöö siinä missä miehistö ol laiva
omistajjii, samaa perettä ja sukkuu kaikk.
Ja sit viel, et mittää yksijurnuttajii sukkuu ei olla
kukkaa. Samaalt kyläält, eikä mistää yksinäise korve
keskeelt. Ja porukaal tehhää. Osataa niinko olla toistekii keral. Tiietää, et yks osaa yhe ja toine toise ja sit
porukaal saa’an kalasaalis maihi tai laiva merree. Nyt tää
erilaiste ihmiste yhes tekemine on tuotekehitykse mallina iha Aalto yliopistoo myöte. Et ei oo mikkää ihme,
et karjalaisii ja koivistolaisii on mukaan monees kehitystouhuus täs nykymaailmaskii. See o ilosta hommaa.

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.

Yksi kauneimmista kesäkukkasistamme on karjalanneito.
Se saattaa olla begonilajike. Meillä se on välttämätön kukka, joka hankitaan ehdottomasti joka kesän alussa. Arka
se on. Ei kestä pakkasta ja tiputtaa paljon kukkia. ”Roskaa paljon”, sanoi kukkakauppias. Mutta jos on tottunut
siihen, ei voi olla ilman parvekkeella riippuvaa neitoa.
Nimestä en tiedä, miksi se on saanut nimekseen Karjalanneito. Varmaan siksi, että me karjalaiset nuoret
naiset olemme olleet järjestään kauniita. Vai onko tämä itserakkautta! Nyt olemme kyllä nähneet muissakin
suomensukuisissa kansoissa kauneutta, jos on venäläisissäkin, jopa ruotsalaisissa. Kauneus on kuulemma
katsojan silmissä.
Jeesus kehotti katsomaan kedon kukkia. Kun Karjalanneito riippuu ruukussa, nuo kedon kukkaset yllättävät loistollaan, vaikka olisivat rikkaruohojen seassa.
Väriloisto tähän vuodenaikaan on häikäisevän ihanaa.
Luonto pursuilee ja tuhlaa kauneutta. Silmät avoimena
voi tehdä uusia havaintoja ja nauttia kukkien tuoksusta
ja ottaa mallia niiden elinvoimasta ja taistelun tahdosta.
Monen on voitettava itselleen tilaa toisten kasvien joukossa. Siksi meidän ihmisten on autettava pieniä taimia,
että ne eivät joudu vahvojen rikkakasvien ”jalkoihin”.
Puutarha hyöty- ja kukkakasveineen on kaunista katsottavaa, kun niitä on hoidettu ja siivottu aika-ajoin.

huolehtii jokaisen kukkasen ”vaatetuksesta”, miksi sitten ei
ihmisen, joka on kuitenkin lunastettu iankaikkisen elämän
perijäksi. Lapsena me lauloimme: ”Me kainoja ollaan ja
pieniä vaan, mutt Luoja ei unhoita kukkiakaan…”. Jumala
on luvannut ja pitää sanansa, että jokainen päivämme on
Hänen rakastavissa käsissään. Emmekä me murehtimalla
voi lisätä päiviemme määrää, pikemmin lyhentää.

Siksi voimme hyvin yhtyä virsirunoilijan sanoihin: ”Kiitä Herraa pienin kukka laakson laajan liepeillä, Metsän
puutkin kiittäkäätte; Herran suurta nimeä”. Jos tunnet
olevasi minun kanssani se pienin kukka, iloitse kuitenToinen syy, miksi Jeesus kehotti katsomaan kedon kukkia, kin sydämessäsi, sillä Jeesus voi olla pienessäkin sydäon tämä. Kukat saavat Jumalalta kauneutensa kantamat- messä kallis helmi, joka loistaa kesät talvet ja valaisee
ta huolta huomisesta. Hän sanoo, ettei Salomo kaikessa tiesi kotiin asti.
loistossansa kelvannut pienen kedon kukkasen kilpailijaksi, vaikka se saattaisi kukkia vain yhden päivän. Jumala Kesäterveisin Valma Luukka

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

Rakkaamme
Rakas tätimme

Irma
HEINO
o.s. Känä

s.6.3.1918 Koivisto, Saarenpää
k.22.4.2012 Helsinki
Enkeli vierelläs hiljaa kulki,
tarttui käteen, silmät sulki.
Syliinsä kietoi siivillään,
kuiskasi hiljaa – lähdetään.
Kaipauksella muistaen
sisaren ja veljen lapset perheineen
sukulaiset ja ystävät

Irma siunattiin läheisten läsnä ollessa
Hakavuoren kirkossa 4.5.
Lämmin kiito osanotosta.

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.

Eine Onerva
LAINIO
o.s. Malkki

s. 21.8.1936 Koivisto
k. 30.4.2012 Mäntsälä
Niin riisuttu silloin on ihmismieli,
kun viimeistä matkaa toivottaa.
Ei sanoja löydy, ei taivu kieli saamme muistoissa vain
häntä mukana kuljettaa.
Kaivaten
Unto
Arto, Timo, Mervi ja Marko
perheineen
sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu 12.5. läheisten ja ystävien läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.
Kiitokset Mäntsälän teveyskeskuksen osasto 2
henkilökunnalle hyvästä hoidosta.

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 —
- Näkkööt kalatki jottai kaunist, sano akka
ko varpaitaa rantakivel virutti.

Tverinkarjalaisten tervehdys
1600-luvulla Käkisalmen
läänistä ja Inkeristä siirtyi
ortodoksista karjalais- ja
inkeriläisväestöä Ylisen Volgan pohjoispuolien autioille

maille viljelijöiksi ja veronmaksajiksi ja pakoon Ruotsin luterilaisia uskonvainoja
ja verotusta. Maaorjuudesta
vapauduttuaan nämä tve-

rinkarjalaiset ja heidän jälkipolvensa ovat vaalineet
karjalaista kulttuuriperintöään ja heillä on nykyisin
kansallinen kulttuuriauto-

nomia. Tverinkarjalaisten
kulttuuriseura tervehti Suomen karjalaisia kesäjuhlan
tervehdyksessään.

Luovutetun alueen pitäjäseurat poikkeavat tavanomaisista yhdistyksistä siinä, että niiden uudet jäsenpolvet
ovat erilaisia kuin perustajat ja keskenäänkin erilaisia.
Tämä tuo toimintaan omia erityispiirteitä.
Suomen Koivisto-seuran perustivat vastikään evakkoon
lähteneet koivistolaiset, jotka olivat suurimman osan
elämästään siellä viettäneet. Myös heidän yhteinen ystävä- ja tuttavapiirinsä koostui koivistolaisista, ja heidän muistonsa ja kokemuksensa olivat sieltä peräisin.
Evakkosukupolvi jo väistynyt keskeisistä tehtävistä järjestössämme, ja heidän jälkeläisensä - joihin itsekin kuulun
- kantavat viestikapulaa eteenpäin sukupolvien ketjussa.
Meille Koivisto näkyy mustavalkoisina kuvina albumissa ja niminä sukuselvityksen ruuduissa. Omien kokemusten sijaan meillä on isovanhempiemme ja vanhempiemme muistoja, kertomuksia elämästä toiselta
aikakaudelta, kaukana tämän päivän arjesta. Meidän
kotimme taas on muualla Suomessa; syytä huomata,
että muuttoliikkeestä huolimatta lapsuudenkoti on
useimmille meistä se tärkein.
Suomen Koivisto-seura elää siis vähintään kahdessa
ajassa. Perinteisen toiminnan rinnalla on tämän päivän aktiiviväestölle tarjottava sitä kiinnostavia mahdollisuuksia. Ja tulevaisuuden kannalta on keskeistä, että
myös seuraavat sukupolvet löytävät koivistolaisuudesta
jotain omaan elämäänsä liitettävää.
Jostain ylimuistoisesta syystä Suomen heimoille on kullekin muodostunut oma profiilinsa. Pohjalaisia, savolaisia, hämäläisiä, lappilaisia, kainuulaisia, varsinaissuomalaisia ja karjalaisia arvioidaan arkipäiväisesti myös
sen perusteella, miten he sopivat heimostaan oleviin
ennakkokäsityksiin. Moni jopa korostaa identiteettiään
käyttämällä omaa murrettaan tai sen intonaatiota. Sarjakuvakirjoista julkaistaan murreversioita, ja murteiden
sanakirjat kelpaavat muillekin kuin kielitieteilijöille.
Heimojen joukossa karjalaisten maine lienee paras.
Karjala on iloisten ihmisten, laulun ja leikin maa. Optimisteja karjalaiset olivat jo ennen kuin koko sana
keksittiin. Kylätappelut, uho, velmuilu tai ykstotisuus
istuvat paremmin jonkin muun heimon luonteeseen.
Vahvuuksiaan kannattaa hyödyntää, niin myös koivistolaisuuden edistämisessä. Meille niitä ovat siis karjalan
murre, siihen liittyvä esiintyminen, laulaminen ja leikit. Ruokaperinteelle on aina kysyntää, samoin monille
käden taidoille. Vanhoja tapahtumia ja toimintoja –
kuten vaikkapa talvikalastus – voidaan tuoda tähän päivään. Eikä näissä missään tarvitse rajoittua kopioimaan
entistä, vaan parempi on luoda uutta. Vain kuolleiden
kansojen perinne on muuttumaton.
Olemme etuasemassa: meillä on hyvä brändi. Hyödyntäkäämme sitä.
jjs

		
		
		

Suomen
Koivisto-Seura r.y.
Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

Puheenjohtaja, Jouni J. Särkijärvi
Kuurinniityntie 1, 02750 Espoo
puh. 040-561 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
Eero Ahtikari, Piikkiö. 050-525 5174
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

Hanna Silfver, Piispanristi. 02-243 2940
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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Karjalaiset ko juhliit, ni kyl siin
muiheki soppii tulla tarina heittoo
ja ilopio oppii
Karjalainen heimo on iloinen väriläikkä. Se piirre näkyi Karjalan
liiton juhlaviikonloppuna. Positiivinen energia tarttui, kun haastaminen, soitto ja laulu raikui.
”Kädentaidot” sekä ”Karjalaiset
yhdessä” ovat tämän vuoden Karjalan Liiton teemoja. Kesäjuhlilla voitiin huomata, että nuo vanhat taidot
eivät ole mihinkään hävinneet.
Karjalainen kädentaitojen kylä
oli nuorempien karjalaisjuuristen

mielenmaisema paikasta, jossa emme ole koskaan eläneet. Kylän aikajana kulkee joutuisasti vuosisadasta
toiseen. Hirsiasumukset edustavat
lähes kalevalaista aikaa. Osa esillä
olevaa esineistöä on ajalta ennen
sotia, osa sopii vaikka nykypäivän
hämäläistyneeseen karjalaiskylään.
Myös näyttelyissä uusi ja
vanha käsityöperinne kohtasivat.
Esille oli tuotu esineitä Laatokan
kalastajaveneestä kapioarkun aarteisiin, oli pitsii, liinaa, peittoo,
ryijyy, kinnast ja leluu...
Neko nääs nää keimit onkii
iha sitä vart justii, jot jokkaisel
sielul ois mukavaa ja lustii. Ja usot
sie, se on sillee, jot näi joka vuos
ko nähhää, ni ikkää niiko siekää
sit et vanhenis vähävähhää!
Karjalaisuudesta oli myös
ammennettu upeassa, Viipurin
tornin kuosien innoittamassa
muotinäytöksessä. Karjalaiset kesäjuhlat olivat, iloinen ja värikäs,
karjalaisten yhteinen tapahtuma.

Koivistolaisena Kouvolan seudulla
Kouvolan ja ympäristön koivistolaiset ry:nhistoriikki 1957-2011
“Iän myötä aika kultaa muistot, huonotkin. Kultausta lisää tietous siitä, että kotikylä on rajan takana,
saavuttamattomana. Se elää lapsuuden kaltaisena
muistoissamme, juuri sellaisena kuin sen taaksemme
jätimme sieltä lähtiessämme, kuka evakkoon, kuka
minnekin. Me voimme palata muistoissamme kotipihan tantereelle, vaeltaa kylän raittia kavereiden
kanssa. Istua kivillä ja rannoilla “ryllii solkottaas”.
Voimme palata lapsuuden leikkeihin ja kepposiin ja
nauraa niille suloisen makeasti.”
- Veikko Hoikkala: Kiurlahti - synnyinkyläni-

Kouvolan ja ympäristön koivistolaiset
ry perustettiin Kouvolan, Kuusankosken, Elimäen, Jaalan, Iitin ja Valkealan
kuntien alueilla asuvien koivistolaisten
yhdyssiteeksi. Sen puitteissa kokoonnuttiin muistelemaan entistä kotiseutua. Seura oli yksi Suomen Koivistoseuran 12 alaseurasta.
Tämä historiikki on tehty kunnioittamaan siirtokarjalaisia sisupusseja,
jotka kantavat sydämissään rakkautta
menetettyyn kotiseutuunsa.

Kirjaa voi tilata hintaan 10e + postikulut
Ulla Maria Hoikkala
Pengertie 21 H
45700 Kuusankoski
040 585 4177

Eila Mäkinen
Marjoniementie 23 A 18
45100 Kouvola
040 563 0368

Kirjaa voi myös ostaa kesän Koivisto-juhlilta
Helsingissä lauantaina 28.9.2012.
ISBN 978-952-93-0434-9 (nid.)
ISBN 978-952-93-0435-6 (PDF)
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Juuret
Muotoilu ammentaa perinteestä. Karjalainen perinne nykymuotoilussa oli vahvasti esillä maailman
muotoilupääkaupunki Lahdessa Karjalanliiton kesäjuhlien aikana. Muotoiluseminaarissa lähestyttiin
karjalaisuutta kulttuurintutkimuksen, muotoilun ja
yrityskulttuurin näkökulmasta. Juuret muotoilunäyttely jatkuu koko kesän Lahden WDC muotohuoltamolla Vesijärvenkatu 7.
Seminaarin aloitti FM Terhi Pietiläinen, joka kansatieteilijänä pystyi
valottamaan näkökulmia erityisesti
arjen muotoiluun. Onko Helsingin torilla, oman kylän kansallispukuun pukeutunut ja valkeat
peruukkiletit hulmuten maistiaisia
jakava Elovenatyttö hieno osoitus
kulttuuriperinteen säilymisestä
tähän päivään, vai vain eriskummallista, vähän makaaberiakin
markkinointityötä. Saako se brandin ja tuotteen tuntumaan omalta,
jos sen ulkoiset piirteet ovat omaa
kulttuuriperimää?
Tuottaja, FM Emma Sutta puolestaan pohti Juurevahankkeen kautta mahdollisuutta tuotteistaa kulttuuriperintöä
muotoilutuotteissa. Kenellä on
tekijänoikeudet perinteeseen, kuka niitä saa tuotteistaa ja myydä?
Riittääkö se, että jokainen käsityö-

läinen ja muotoilija omistaa
omat juurensa, ja ammentaa
niistä? Onko perintö perittyä
vai muovaako se kulttuuria,
josta teokset ammentavat.
Vaatemuotoilijat Johanna
Vainio ja Merja Seitsonen ovat
paitsi ammentaneet omista kokemuksistaan inspiraation omaan
vaatemallistoonsa, ja tapaan tehdä työtä, myös käyttäneet perinteisiä kansallispukukankaita
uusien mallistojen pohjana. Tästä mallistosta heidät on palkittu
ensimmäisellä palkinnolla Baltic
Fashion Award palkinnolla.
He myös puvustivat Zen
Cafe –bändin kansallispukukankaista räätälöidyillä
miestenpuvuilla.
Vuoden 2012 huonekekalusuunnittelijanakin palkitulla Tapio
Anttilalla ei ole karjalaisia juuria.

Sen sijaan hänen
töillään ja urallaan on vahva
linkki karjalaisiin juuriin, tai
paremminkin
juurakkoihin.
Taideteollisen
korkeakoulun
opettajana
hänellä oli
Ilmari Tapiovaara, joka ensimmäisenä vei
oppilaansa
museoituun
suomalaiseen pirttiin.

Kai muistat viel Hakkala koulu?
Kai muistat viel Hakkala koulu,
mis ensiks kaik siirtoväk joutu
olkii pääl lattial yöm makkaamma
ko Perniö asemalt koivistolaisporukka
Särkisalloo kuorma-autoil tuotii,
enneko kenelkää uus kortter osotettii?

Papersäkkeihi olet sit survottii.
Isä lauvoist laverit valmisti,
yöks laverit pukkii pääl laitettii.
Olkipatjoil yöt siskopetil sit maattii.
Aamul laverit porstuaa nosteltii.
Näi ihmisiks elellä voitii myökii.

Myö Montola mökkii jouvuttii,
mere rantaa, iso pere, oloihi ahtahii.
Pakko kunna ol herätä huomaamma,
et meil suuremmat tilat ol saatava.
Koulu keittolaa sielt myö sit palattii.
Taas olkii pääl makkaamma jouvuttii.

Koulumatka ei kenelkää pitkäks käynt,
eikä kukkaa koulust kottii millokaa jäänt,
vaik aina ees kenkiikä ei kaikil riittänt.
Monellaisii muistoi o Hakkalast mielee jäänt.
Mei kortter, se koulukeittola, ol tuos keltases puurakennukses.
Sielhä mei Irmelkii synty joulu al toise evakkoreissu toiseen
Hakkala vuon.

Martti Piela

Oppi-isä Tapiovaara oli ollut sotaaikana suunnittelemassa korsujen
kalusteita ja sieltä ne Karjalan juuret juontavat, juurakkoisesta pöydänjalasta asemasodan aikaisesta
korsusta. Perinteisten talonpoikaiskalusteiden käytännöllisyys,
mittasuhteet, luonnon materiaalit,
estetiikka on tunnistettavissa Anttilan töissä: tuohisia seinäpaneeleita, teräksinen pärepihti, moderni
visaviilurakenne pöydän jalassa.
Kalevala koru on yritys, joka suoraviivaisimmin ammentaa
tuotteissaan karjalaisesta kulttuurista. Kalevalaisten Naisten liiton
omistaman yrityksen tarina sai
alkunsa vuonna 1935 kirjailija
Elsa Heporaudan kokoaman naisjoukon unelmasta edistää suomalaista ja kalevalaista kulttuuria ja
naisten asemaa ja koulutusta.
Osa yhäkin tuotannossa
olevista koruista, ovat
suoraa karjalaisten hauta-

löytöjen pohjalta tehtyjä, osassa mallistoa käytetään korujen
muotokieltä, aiheita, symboleita
ja ornamentiikkaa. Tuotepäälikkö Mari Kotka kertoi myös, että
alkuperäinen sosiaalinen malli,
jossa koruja valmistettiin hyväntekeväisyystyön rahoittamiseksi,
jatkuu edelleen. 4000 suomalaisen Kalevalaisen Naisen omistaman yrityksen korujen tuotolla
tuetaan esimerkiksi Afrikkalaisten
naisten yrityslainatoimintaa, jossa
ompelukonehankintaa tukemalla
tukee samalla naisen ja perheen
tukemisen kautta koko yhteisöä.
Karjalaisuudesta yrityskulttuurin näkökulmasta alusti lopuksi myös kehitysjohtaja Riikka
Salokannel, joka toi esiin karjalaisen ja itselleen tutun koivistolaisen luonteenlaadun sopivuuden
yritystoimintaan ja erityisesti tuotekehitykseen siinä. Esimerkkinä
hän käytti viipurilaislähtöistä, hitsauslaitteita valmistamaa Kemppi
yhtiötä, jonka tunnus ei suinkaan
ole jokin:”parasta teknologiaa,
mitä insinöörit ovat saattaneet
keksiä” vaan Joy of Welding, hitsaamisen ilo.
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Koivistojuhlat lähestyyt – tuutha Siekii?
Myö tääl Helsingiss touhutaa kovast jot saatais aikaseks meil kaikil mielusat Koivisto-juhlat. Syvän o iha sykkyräl ko joskus iskee eppäilys et tulettaks
Työ näihi juhlii. Ois nii hyvä ko saatais taas Munkkinieme yhteiskoulu
täytee koivistolaisii juhlavierahii! Tulkaa ihmeess! Myö kaik vartutaa Teit!
Olemme valmiit vastaanottamaan kaikenikäisiä juhlijoita, ihan pienistä lapsosista
satavuotiaisiin senioreihin asti. Ja kaikkia
siltä väliltä. Rollaattorin tai pyörätuolin
käyttäminen ei ole este. Meillä on reippaat
avustajat sitä varten.
Ja ohjelmaa olemme suunnitelleet kaikenikäisille. Lapsille on paitsi kuvataidekilpailu ja askartelua myös laululeikkejä,
ja mikäli saamme kauniin sään (joka on
tilauksessa) niin ulkona harrastetaan pussijuoksua ja vaikka puujaloilla kävelyä. Katsotaan mistä pienemmät juhlavieraamme
innostuvat.
Ne Teistä, jotka olette lapsuudessanne
asuneet koti-Koivistolla, osaatte varmaan
vanhoja koululauluja sekä leikkejä, niitä
voimme yhdessä muistella ja laulella.
Lauantaina iltapäivällä on kyläkokouk-

sia ja sunnuntaina aamuhartauden jälkeen
ja ennen iltapäivän pääjuhlaa on sukukokousten vuoro.
Taidenäyttelyssä nähdään uutta koivistolaista taidetta sekä jonkin verran vähän
vanhempaakin, kannattaa käydä tutustumassa! Ja perinnenäyttely on tietysti täynnä muistoja lapsuudesta ja kouluajoilta sekä
piironkien kätköistä löytyneitä aarteita!
Lauantaina muistojen illassa on ohjelmassa mm. Paula Hovin koiviston murteella kirjoittama koivistolaisaiheinen ja Hovin
perheteatterin esittämä näytelmä. Siinä
esiintyy Hovin perhettä peräti neljässä polvessa. Se yksinkertasest pittää nähä!
Koivistolainen myyntitori on avoinna
molempina päivinä. Koiviston Viestillä
on paikalla oma pöytä ja sen yhteydessä
tehdään Koiviston Viestin lukijatutkimus.

Tervetuloa Helsinkiin
Koivisto-juhlille!
Kesän Koivisto-juhlilla pidetään kyläkokoukset lauantaina 28.7. iltapäivällä. Tilavaraukset ottaa vastaan Riitta Sarastie, puh.
050-5879140 ja riitta.sarastie@hotmail.
com
Sunnuntaina 29.7. ovat vuorossa sukukokoukset klo 11 ja 14 välillä. Näihinkin
ottaa tilavaraukset vastaan Riitta Sarastie.
Yhteystiedot ovat yllä. Myös myyntipöytävaraukset tehdään Riitta Sarastielle.
Onko sinulla jo hotellihuone varattuna
juhlien ajaksi?
Juhlatoimikunta on varannut erikoishinnalla Munkkiniemessä sijaitsevasta viiden
tähden hotellista yhden sekä kahden hengen huoneita: Hilton Helsinki Kalastajatorppa, Kalastajatorpantie 1, 00330 Helsinki. Kahden hengen huone 110€/vrk ja
yhden hengen huone 90€/vrk. Huonehinnat sisältävät alv:n sekä runsaan aamiaisen.
Varaa huone mahdollisimman pian! Ja viimeistään 28.6.2012 mennessä. Varaustunnus on Koivisto Juhlat GRP ALL
Varauksen voi tehdä puh. 09-45811 tai
helsinkikalastajatorppa@hilton.com tai
internetin kautta osoitteessa: www.kalastajatorppa.hilton.com tällöin varaustunnus
pitää mainita kohdassa group/convention
code. Yksittäisen huonevarauksen voi pe-

rua kuluitta viimeistään 2 päivää ennen
varattua tulopäivää. Huone tulee maksaa
paikanpäällä.
Best Western Plus Hotel Haaga, Nuijamiestentie 10, 00320 Helsinki, on kahden tähden hotelli, jonka sijainti on mukava omalla
autolla kulkevalle. Munkkiniemestä sinne
pääsee myös bussilla numero 52. Kahden
hengen huone maksaa n.70-130€/vrk. Varauksen puhelimitse: 0108 08097.
GLO Hotel Sello Espoo, Leppävaarankatu 1, 02600 Espoo, sijaitsee Leppävaaran
aseman vieressä, ostoskeskus Sellon yhteydessä. Hotellivieraiden autoille on ilmainen
paikoitus Sellon parkkihallissa. Yhden hengen huone 69€/vrk ja kahden hengen huone 74-99€/vrk. Varaukset :09-58409445 tai
sellosales@glohotels.fi

Osallistujien kesken arvotaan kolme palkintoa. Kannattaa osallistua!
Piha-alueella kisataan lauantaina mölkyn sekä piilenheiton koivistolaisista mestaruuksista vuonna 2012. Arpajaiset sekä
onnenpyörä toivottavasti kiinnostavat nekin juhlavieraita.
Meillä on runsaasti parkkipaikkoja
juhlavieraiden käyttöön: IBM:n tiloissa
niitä on noin 170 kpl sekä lisäksi Munkkiniemen ala-asteen pihalle mahtuu runsaasti
isojakin autoja. Ajo-ohjeet ovat heinäkuun
Viestissä.
Sisäänpääsy Koivisto-juhliin maksaa
lauantaina 20 euroa/hlö ja sunnuntaina 10
euroa/hlö. Alle 18-vuotiailta ei peritä pääsymaksua.
Tervetuloa Koivisto-juhlille
Helsinkiin Munkkiniemen yhteiskoululle
28.-29.7.2012!
Juhlatoimikunnan puolesta
Tuula Koppinen

Lasten ja nuorten kuvataidekilpailu

Koivisto-juhlilla Helsingissä 28. – 29.7. 2012
Sarjat: 1 – 6-vuotiaat, 7 – 11-vuotiaat ja 12 –17-vuotiaat
Aiheet ovat kaikille sarjoille samat:
YSTÄVYYS:
1.
Ystävyyden puu
2.
Mielikuvitusystäväni
3.
Yhdessä (leikkimässä, retkellä, juhlat tms.)
Töiden tekotapa on vapaa. Ne voi toteuttaa myös kollaasina,
jossa on käytetty useampia materiaaleja: paperia, kangasta,
pahveja, kierrätysmateriaalia tms.
Kukin osallistuja voi lähettää kilpailuun 3 työtä.
Vain annettujen aiheiden mukaiset työt ovat mukana kilpailussa.
Töiden tulee olla Helsingissä perjantaina 27.7. kello 16
mennessä.
Jos töiden palautusta toivotaan postitse, mukaan tulee laittaa
osoitteella ja postimerkillä varustettu kirjekuori.
Postissa tulevat työt voi lähettää 23.7.mennessä osoitteeseen:
Leena Airaksinen, Metsäpirtintie 10 A 1, 02130 Espoo

Hotellihuoneen voi varata myös osoitteesta http://fi.hotels.com, josta löytyy noin
70 pääkaupunkiseudun hotellia. Voi myös
soittaa numeroon 0108 08097 ma-pe klo
09.00-17.00 välisenä aikana.

Voittajat palkitaan näyttelyjen avajaisissa lauantaina.

Terveisin, Juhlatoimikunta 2012

Kaikki koivistolaiset taiteilijat ja taiteenharrastajat ovat
tervetulleita asettamaan töitään näytteille Koivisto-juhlille
Helsinkiin 28. – 29.7. 2012

Taidetoimikunta

Kutsu taidenäyttelyyn!

Jokainen näytteilleasettaja voi tuoda näyttelyyn 3 työtään.
Töiden tulee olla Helsingissä perjantaina 27.7. klo 16.
Näyttelyyn osallistumisen voi ilmoittaa
Leena Airaksiselle p. 050-548 1601
Lähetettävät työt postitetaan osoitteeseen:
Leena Airaksinen, Metsäpirtintie 10 A 1, 02130 Espoo
Taidetoimikunta
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Vielä kerran Kiiskilään
Muutama vuosi sitten touko- kesäkuun vaihteessa saimme
kuulla, että tehdään bussimatka Koivistolle.
Mieheni kanssa päätimme lähteä
vielä kerran käymään hänen synnyinseuduillaan Kiiskilässä. Ilma
oli lämmin. Viipurissa käytiin
menomatkalla. Mukana oli niiltä
seuduilta, kuten Kurkelasta, useita
henkilöitä. Viipurista on matkaa
Kurkelaan noin 46 km. Oli aika
ihmeellinen tunne saapuessamme
Kurkelaan. Aivan kuin aika olisi
pysähtynyt vuosisadan alkupuolen maisemiin.
Samat talot, jotka suomalaiset
aikoinaan rakensivat, olivat edelleen asuttuina. Monet löysivät
sieltä entiset kotinsa. Maalaamat-

tomia ränsistyneitä asuntoja, joita
erilaisilla materiaaleilla oli vähän
korjattu, että pysyivät jotenkin
pystyssä. Silmiinpistävää oli, että
pienillä tonteilla oli hyvin hoidettu peruna- ja kasvimaa sekä
marjapensaita ynnä muuta. On
tärkeää saada tarpeelliset kasvikset
kasvatettua.
Muutamia uusia rakennuksia
oli saatu rakennettua. Näytti siltä,
että ne eivät sovi siihen maisemaan. Vanha kauppa Kurkelassa
oli edelleen käytössä. Saunalle,
jossa mieheni oli veljiensä kanssa
käynyt lapsena, oli matkaa noin 5

km. Tie sinne oli huono ja kuoppainen. Pääsimme lähelle kotitietä, jota Taivaantieksi kutsuttiin.
Tie oli pysynyt suurin piirtein
samanlaisena. Metsä oli kasvanut
mahtavan korkeaksi. Tien alkuun
oli tehty vartiokoppi, puomi laitettu esteeksi, mutta vartiomies oli
ystävällinen ja osoitti meille, että
menkää vain. Linnut lauloivat ja
käkikin kukkui.
Kävelimme jonkin matkaa
kohdalle, jossa oletimme kotipaikan olevan. Osuimmekin aika
hyvin. Huonokulkuista pusikkoa
ja puustoa menimme. Löysimme

paikan. Ihmetys oli suuri; kirsikkapuut olivat täydessä kukassa
ja vallanneet pihan! Oli kulunut
muutama vuosi edellisestä käynnistä. Tämä kerta oli minulle neljäs. Silloin emme huomanneet
näitä puita, edes taimia.
Sokkeli oli sammaleen peitossa. Yhtään taloa ei ollut siellä,
liekö pois viety. Joku varakas venäläinen on rakentanut komean
talon. Eipä siitä paljon näkynyt,
korkea aita oli ympärille rakennettu. Rantaan entiseltä kotipaikalta
on noin 200 – 300 metriä. Matka
oli vaivalloista, pusikkoista.

Ilma oli tosi lämmin. Oli hyttysiä ynnä muita syöpäläisiä. Hiki
virtasi, jaksoimme kuitenkin. Virkistäydyimme rannalla raikkaassa
vedessä. Kunto oli huonontunut
siitä ajasta. Onhan mittarissa jo yli
80 vuotta.
Vaikka en ole sieltä kotoisin,
tuli surullinen mieli, kun on täytynyt luopua upeista hiekkarannoista ja maista.
S.K.

Nelmannipäivä
Jii Vee Nelmanni,
hää ol eto kaveri!
"Enemmä kertoo yks kuva
ko sata sannaa" hää jos kuka
sen aikoi sit ties toeksi.
Kuvvii ko tuhansittai painetaa,
ja jokahine ko niitä hamuaa,
ni kene kuva o suures setelis,
se ikusest kyl muistetaa.
No, eihä hää itse tietystkää
ehottant ikkää elläissää
ommaa kuvvaan setelii painamaa,
mut muut, ne setelipainajat,
ne Suome Panki johtajat
tietyst muistaa halusiit
suurta Jii Vee Nelmannii.
Ja sen kyl Juhana Vilhelmi
etukättee näk, taik aavisti.
Nyt häntä myö sit muistetaa
ja Siniristi tankoo nostetaa.

Ko lomat olliit justii alkaneet,
ni tytär joutu mänemää Helsinkii Opetushallitukse työryhmä
kakspäiväsee kokouksee. Hää toi
lapset, Krista, 10 v, ja Riku, 9 v,
siks aikaa mei hoteisii Porvoosee,

Martti Piela
ko lankomies ol sammaa aikaa
kertausharjotuksis. Myö mummo kans oltii ilosii, ko aika harvoiha myö höitä saahaa tavata,
ko assuut siel jumala selä takan
Keski-Suomes.

Uusi Vatnuorin kyläyhdistyksen kehittelemä lautapeli sai
pelinavauksensa Koivistolla helluntaiviikonloppuna.

Yks iltapuol Krista istahti miu telkkartuolii,
alko niiko minnuu mielihommissai matkii.
Otti mummo rillit nenällee,
laitto kuulokeluurit korvillee
Äijä sisätossut hää jalkaa pan
Ja naamallee sai ilmeen vakavan.

Kun päivä oli kierrelty kylillä ja
majoituttiin illalla Mannolaan,oli
aika avata pelipaketti.Koska haparia oli keräilty päivällä Kaalialan
rannalla,valittiin peliksi "Haparia
hailiverkoilla". Onnennappuloina
oli pelaajilla Kaalialasta lahjaksi
saadut saviverkonpaulat.
Pelin säännöt jäivät perinpohjin tutkimatta, mutta mukavasti
soveltaen homma kuitenkin hoi-

Mie koitin kurkkii tytö pääkopa sissää
ja arvailin, et hää saatto tuumii näinikkää:

Oisimpas Äijä!
"Oisimpas miekii niiko nyt Äijä!
(Vaik kepi kans en kyl tahtois käijjä.)
Rahhaaki miul ois vaik muilkii jakkaa.
Eikä äitii miu tarvitsis totella koskaa.
(No, täytyyhä Äijänkii tehhä, niiko sannoo mummo,
mut Kaizu, häähä onkii Äijä vaimo!)
Kaiket päivät mie vaa telkkarii katsosin.
Välist vaa tietsikal katsomas käisin,
et oiskos sinne tult mittää postii.
Ja jos sit ois aikaa, rivin, pari kirjottaisin.
Taik Nimikirjast kaveri viestii käisin sekkaamas.
Eikä lomatkaa aina ois just sillo loppumas,
ko parast´aikaa oltais pääsemäs vauhtii
kavereijja kans, ja lomast alettais nauttii.
Kui oiskii olo lokosaa, jos oisim mie Äijä!
Mut toisaalt, hänelhä jo illas alkaa olla elämä.
Miul taas kaik ihana elettävä o viel eessä!"

"Haparia hailiverkoilla"
autenttisessa ympäristössä

Näiviisii saatto Krista aatokset kulkee.
Mut eihä muullaisiika kokonaa voi pois sulkee.

Martti Piela (Äijä)

tui. Matkaväsymyksestä johtuen
ja kun ei biljardipöytää parempaa
pelipaikkaa löydetty, loppui peli
kesken ja sovittiin, että TASAPELI. Mukavan ohjelmalisän uusi
peli kuitenkin antoi keväiselle
muistomatkalle. Kaikki pelaajat
pääsivät seuraavana päivänä kirkolle yhtä aikaa, joten tasapelin
makua oli silloinkin ilmassa.
Kotimatkan alkaessa pysäh-

dys Kotterlahden rannalla antoi
halukkaille vielä hyvät haparit!
Kuvassa pelaajat toinen vasemmalta, Riitta-Liisa Syrjänen
(isä Mannola), Pekka ja Erkki
Saloranta (äiti Kaaliala, isä Mannola).
Kuva ja teksti
Terttu Ravi (mammukka Kaaliala)
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Onnitteluit` ja
muistamissii`

Tääl` tapahtuu
Turun ja ympäristön koivistolaiset

Kimpisen lukio
Lappeenranta, ylioppilas
JUHO JOKIMIES
Äiti Päivi Rantala-Jokimies,
äidinäiti Kerttu Rantala os.
Vuorela, isomummo Josefiina Vuorela os. Suurhasko/
Koivisto Vatnuori Kaaliala

Orimattilan Erkko-lukiosta
on kevään 2012 uudeksi
ylioppilaaksi kirjoittanut
VENLA JORMANTYTÄR
ROUSKU.
Venlan pappa Heikki Rousku
syntyi Koivistolla 1927 Erland ja Ida Rouskun monilapsiseen perheeseen.

TEEMU VUORIO valmistunut Lappeenrannan tek.
yliopistosta kauppatieteen
maisteriksi / rahoitus.
Isoäiti Kaija Vuorio os. Tikka
Römpötiltä

Linja-auto Koivisto-juhlille lähtee Turun tuomiokirkon edestä
lauantaina 28.7 klo 9.00 ja matkan varrelta pääsee mukaan.

Retki Seilin saareen 7.8.2012 tiistaina.

Yhteysalus Öster lähtee Nauvon kirkonkylän satamasta klo 8.30.
Palaamme klo 14.35 Seilistä lähtevällä aluksella. Yhteysalusmatka
maksaa 6€.
Eila Flinkman toimii oppaanamme.
Ruokailu 8€ Turun Yliopiston merentutkimuslaitoksella johon
pääsemme myös tutustumaan. Säänmukaiset retkivaatteet, ota
myös sade huomioon.
Tarkoitus kokoontua Nauvon kirkonkylän satamassa johon tullaan omin neuvoin. Olkaa ajoissa paikalla. Vuorobussilla sinne ajaa
Turusta noin 1tunti 15min ja Turusta pitää lähteä klo 6.30 linjaautoasemalta lähtevällä vuorobussilla.
Ilmoittautumiset Eila Flinkman puh. 040-7330821 30.7 mennessä.
Jos osallistuminen retkelle on runsasta voidaan järjestää yhteiskuljetus Turusta. Lähtijät olkaa aktiivisia ja kyselkää yhteiskuljetuksen
järjestymistä lähempänä retkipäivää
Eilalta tai Tuulalta 040-7238474.
Liisa Ake-Helariutta kutsuu tutustumaan Evakkotupaansa
Paraisille Vanhan Malmin päivien aikana. Sattuvat vain ikävästi
samaan aikaan Koivisto juhlien kanssa, mutta jos joku ei pääse
Koivisto-juhlille Helsinkiin voi poiketa Evakkotuvassa.
Ahkerat käsityöntekijät ja piirakan leipojat jos haluatte töitänne
esille sinne olkaa yhteydessä Liisaan puh. 0400-694603.

Vatnuorin kyläyhdistys ry.:n

Vuosikokous

Pidetään lauantaina 28.7.2012 alkaen klo 14.00
Koivisto-juhlilla Munkkiniemen Yhteiskoululla, Helsingissä.
Kokoontumistilan sijainti selviää sitten juhlapaikalla.
Asialistalla sääntömääräiset asiat.
Tulkaaha joukolla mukkaa!
Yhdistyksen hallitus

Kiiskilän kyläkokous
Pidetään Koivisto-juhlien yhteydessä Helsingissä lauantaina
28.7.2012 alkaen klo 12.30 Munkkiniemen yhteiskoulussa. Keskustellaan ja tutustutaan kylätoimikunnan toimittamaan uuteen
kirjaan “Perinteiden Kiiskilä”. Kirjan lisäksi esillä on myös muuta
mielenkiintoista kylään liittyvää aineistoa.
Tervetuloa
Kiiskilän kylätoimikunta.

Rautasen kyläkokous
Vuosikokous Koivisto-juhlilla lauantaina 28.7.2012 klo 12.30.
Tervetuloa!
Esko Kaukiainen

Koiviston Mäkeläisten sääntömääräinen sukukokous
Pidetään Koivisto-juhlien yhteydessä lauantaina 28.7.2012
Helsingissä klo 14 alkaen.
Kokoustila ilmoitetaan kokouspaikalla. Kokouksessa käsitellään
sääntöjen mukaiset vuosikokoukselle kuuluvat asiat.
Tervetuloa!
Hallituksen puolesta, Risto Mäkeläinen, puheenjohtaja.

Tarjoan myytäväksi:
Alkuperäinen
kansallispuvun
puolihame

Penttilän kyläkokous
pidetään samoin Koivisto-juhlien yhteydessä paikan päällä tarkemmin ilmoitettavana aikana ja paikassa. Käsitellään ja muistellaan
Penttilän vanhoja ja uusia kuulumisia.

Tämän vuoden ylioppilas
CAMILLA ALPERI Brändö
gymnasium´ista.
Onnellinen äiti Nina
Bischoff/Alperi ja vielä
onnellisempi isoäiti Pirkko
Bischoff os. Hilska.
Elsa ja Armas Hilskan tytär
Saarenpään Hilskoja.

Tällä palstalla julkaisemme
onnitteluja.
Aineisto digitaalisena otsikolla:
Koiviston viesti/onnittelut,
osoitteeseen:
studio@salokanneltoivonen.fi.
Muussa tapauksessa disketti,
CD-levy, postikortti tai valokuva
osoitteeseen:
Studio Salokannel & Toivonen,
Hämeenkatu 5, 15110 Lahti.
Kuvien lähetys omalla vastuulla.
Kuvat palautetaan vain jos
mukana on osoitteellinen
kirjekuori postimerkkeineen.

Settiin sisältyy pitkähihainen
valkoinen (pitsinen) paitapusero sekä pieni kukkaro.
Näiden alkuperästä ei ole
varmaa tietoa.
Hameen koko noin 38.
Hintapyyntö 100€

Tervetuloa!
Risto Mäkeläinen, puheenjohtaja

Koivistolaiset ylioppilaat

Leo Kaukiainen
Sarvastonkaari 22
00840 Helsinki
0400 470022
Leo.Kaukiainen@gmail.com

Koivisto-Säätiö lahjoittaa koivistolaista syntyperää oleville ylioppilaille Koiviston Viestin 2012 vuosikerran sekä ”Koiviston arkielämää” kirjan.
Lehden ja kirjan postittamista varten tarvitsemme tiedot: ylioppilaan nimi ja osoite, koulu, mistä päässyt ylioppilaaksi sekä vanhempien tai isovanhempien nimet ja kotipaikka Koivistolla.
Tiedot postikortilla osoitteeseen:
Koivisto-Säätiö
c/o Pertti Hoikkala
Vanha Veckjärventie 11
06150 Porvoo
PS. Mikäli haluatte että ylioppilaan tiedot julksistaan Koiviston
Viestissä onnittelupalstalla, ilmoittakaa siitä suoraan Koiviston
Viestin toimitukseen. Ohjeet Viestin takasivulla onnittelupalstan
alalaidassa.

KOIVISTON AUTO
www.koivistonauto.fi

