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Tiijjät sie?

Kokouksessa 
kutsuttiin kaksi uutta 
kunniajäsentä.

Myöko oltii päästy pallaamma 
takasii Hyttölää jatkosova ehit-
tyää jo Äänislinnaa ast, ni mie 
sairastuin hinkuyskää ja siint 
jäi sit miul riesaks korvavuoto. 
Ei äiti auttant muu, ko lähtee 
viemää miut Viipurii korvalää-
kärii. Matka varrel mie olsi nii 
tahtont männä käymää komias 
linnaskii, mut eihä se onnistunt, 
ko silla portil seiso sotamiehet 
vartios. Vast yli neljäkymmänt 
vuotta myöhemmi pääsin käy-
mää siel pikimmiltää. 

Miks ne vartijat pit seissä 
siel linna sillal estämäs mei pää-
sy ees linna pihal? No, nyt tii-
jjetää, et haluttii estää kenekää 
pääsy tekemää tuhojaa tärkeäl 
Viipuri Vartijal. Ko suomalaisii 
tunkeuvuttua Karjala pääkau-
punkii siel ol alkant tapahtuu 
merkillissii siltol ja muijja ra-
kennelmii räjähyksii, mitkä ei 
volneet johtuu esmerkiks lento-
tolminnast. Sit alko asja valeta. 
Vuokse varrer Antreas ol yte 
silla tolne pää ol mänt mäsäks, 
mut tolne pää jääntkii ehjäks. 
1) Mikä silta se ol nimeltää? Ko 
pioneerit tutkiit sitä silla ehjää 
puolta, sielt löyty 600 kilo rä-
jähelataus. Siihe ol yhistetty 
kellosysteemil tolmint äänirau-
tayksikkö. 2) Kuka nuor luut-
nantti selvitti ja purki sen? 3) 
Mis asemas se luutnantti myö-
hemmi tolmi Suome armeijas? 
Ratkasuks keksittii häiritä sitä 
Vennäi miinol tolminna ääni-
signaalii solttamal Vili Vestarise 
levvyy ”Säkkijärve polkka” her-
keemättä koko päivä ja läpi yö 
päiväst tolsee. 4) Kuis kaua sitä 
polkkaa soltettii yhtäperrää? 5) 
Mil taajuuvel se venäläisii hel-
vetikone ol pantu laukeammaa 
ja räjäyttämmää ne ratiomiinat? 

Oppilail ol tapaan katehtii 
minnuu, et ”kyl opel o helppoo, 
ko eihä häne tarvitse muuta ko 
kyssyy. Myö jouvvutaa lukemaa 
pitkii juttui, et saatais tietää ne 
vastaukset”. Nyt mie ilotsen-
kii tei puolest, et saatta työkii 
katehtii minnuu. ”Varmast 
tahallaa se Piela Johannekse 
keskimmäine polka keksi nol 
monta kysymystä panna meikii 
vastattaviks.”

Ja siinhä työ oottakii ol-
kias. Eiku etsimää vastauksii! 
Katsotaa, kenel riittää sissuu.

Martti Piela

Koiviston Kurkien Sukuseura 
kokoontui sukukokoukseensa As-
kolan Vahijärven nuorisoseuran 
talossa 4.9.2021. Paikka henki 
historiaa ja sopi erinomaisesti 44 
vuotiaalle sukuseuralle. Kolmi-
senkymmentä jäsentä uhmasi 
koronaa ja vietti miellyttävän ja 
lämminhenkisen kokouksen au-
rinkoisessa, joskin hieman viileäs-
sä alkusyksyn säässä.

Päivä aloitettiin muistaen 
ajasta ikuisuuteen siirtyneitä su-
kulaisia. 

laivat rakennettiin omin voimin. 
Molemmat esitelmät synnyttivät 
mielenkiintoisen ja laajan keskus-
telun.

Päivän päätteeksi pidettiin 
sääntömääräinen sukukokous, 
jossa tarkasteltiin kahden viimei-
sen vuoden toimintaa ja annettiin 
synninpäästö hallitukselle.

Kokouksessa kutsuttiin kaksi 
uutta kunniajäsentä. Arvon saivat 
pitkään hallituksen varapuheen-
johtajana toiminut Riitta Nurmi 
Askolasta ja monella tavalla su-
kuseuran toimintaan vaikuttanut 
ja myös pitkään hallituksessa toi-
minut ja viimeisen Kurkien su-
kukirjan koonnut Martti Kurki 
Helsingistä.

23 vuotta halli-
tuksen puheenjoh-
tajana ja suvun van-
himpana toiminut 

Juha-Veikko Kurki Espoosta luo-
pui puheenjohtajan tehtävästä ja 
hänen tilalleen valittiin Iiris Laine 
Kouvolasta. Seuran sihteeriksi va-
littiin Tommi Kurki Helsingistä, 
taloudenhoitajaksi Veikko Kurki 
Askolasta. Hallituksen jäsenik-
si tulivat Tuula Kujala Espoosta, 
Kari Kurki Kaarinasta, Lasse Kur-
ki Espoosta ja Riitta Nurmi As-
kolasta.

Toiminnantarkastajaksi valit-
tiin Ulla Karell Karhulasta ja va-
ralle Terttu Turkki Porvoosta.

Ja meillä kaikilla oli niin mu-
kavaa, että koronakin unohtui 
muutamaksi hetkeksi.

Uuteen aikaan Koiviston 
Kurkien Sukuseurassa
Jiivee Kurki

Ensimmäisenä kuultiin tohtori 
Hellä Neuvonen-Seppäsen esitel-
mä ”Siirtokarjalaisuus evakon lap-
sen elämässä ja muistoissa”. 

Esitelmä perustui Hel-
län väitöskirjaan. Hän kertoi 
haastattelemiensa henkilöiden 
muistoja ja tunteita evakosta 
ja vanhempiensa kokemuksista 
ja niiden vaikutuksista omaan 
elämäänsä. Esitelmä paljasti 
kuinka monella tavalla karja-
laisuus ja evakkolapsen asema, 
asenteet ja elämän kokemukset 
vaikuttivat eri tavalla evakkolas-
ten elämään. Toisille karjalaisuus 
ja Karjala tarttui niin sanotusti 
iholle, mutta toisia se ei juuri-
kaan puhutellut. Kohtaloita oli 
monenlaisia ja ne olivat usein 
muovautuneet myös Karjalan 
matkojen kokemuksista.

Martti Kurki kertoi vuosi-
en varrella keräämiensä tietojen 
pohjalta Kurkisuvun laivureista ja 
heidän elämästään monipuolisesti 
ja huumorilla juttuaan höystäen. 
Laivureita ja laivan varustajia su-
vussa oli runsaasti ja useimmiten 

Kokouksen alkua odotellessa.

Tohtori Hellä Neuvonen-Seppänen 
vauhdissa.

Uudet kunniajäsenet Riitta Nurmi ja Martti Kurki 
puheenjohtaja Jiivee Kurjen onnitelemana.

Puheenjohtaja nuija vaihtuu Jiiveeltä 
Iirikselle.
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Hartaast´ 

Riikka Salokannel
Päätolmittaja

ISSBN 0780-1289
KUSTANTAJA: 
Suomen Kolvisto-Seura r.y.
Jäsenlehti. Ilmestyy kerran 
kuukaudessa, noin 20. päivä.
Lehteen tarkoltetun ilmoltusma-
teriaalin tulee olla tolmituksessa 
viimeistään lehden ilmestymistä 
edeltävän kuun lopussa. 

Tolmitus ei vastaa sille 
lähetetystä materiaalista. Lehden 
vastuu ilmoltuksista rajolttuu 
ilmoltushintaan. 
Kirjolttajat vastaavat tekstien sisällön 
olkeellisuudesta ja tolmittamiensa 
kuvien käyttöolkeuksista.
Tolmitus vol tarvittaessa lyhentää tai 
muokata sille tolmitettua aineistoa.
Liikeilmoltukset 50 snt/ppm
Kuolinilmoltukset  34 snt/ppm

Aineisto mieluiten digitaalisena: 
studio@ramitolvonen.fi 
Muussa tapauksessa aineistot 
tolmitetaan osoltteeseen: 
Kolviston Viesti, 
Riihelänkatu 28, 15810 Lahti
Aineisto palautetaan vain jos mukana 
on postimerkillä varustettu 
palautuskuori osoltteineen.
Kolviston Viesti tolmitus, 0400 780 398

Jäsenasiat, tilaukset, osolte- 
ym. muutokset: 
Aina kirjallisena, mieluiten 
sähköpostitse Kolvisto-Seura ry.n 
varapuheenjohtajalle 
katarina.hovi@gmail.com
Tilauksia ei tarvitse uusia. 

Seuran jäsenmaksu 39 e, sisältää 
vuoden jäsenlehdet.

Jäsenlehden postituksesta Pohjols-
maihin veloltetaan +3 e/vuosi ja 
muualle Eurooppaan +8 e/vuosi.
Pankkiyhteys: 
Nordea FI46 1091 3000 3058 80

Päätolmittaja 
Riikka Salokannel, 044 231 2422
kolviston.viesti@gmail.com
Kuvatolmitus ja taitto
Rami Tolvonen, 0400 780 398

Vielä ehtii juurtua

Taimien istuttamiseen on kaksi aikaa vuodessa, kevät 
ja syksy. Tänä vuonna olen tälle sorapohjaiselle puu-
tarhatontilleni istuttanut aikamoisen otoksen naapu-
rilta saamiani taimia. Naapurini ovat tekemässä niin 
sanottua kuolinsiivousta kesäasuntonsa puutarhassa. 
Ei niin, että he olisivat kuolemassa, mutta heille on 
tullut aika pikkuhiljaa luopua kakkosasunnostaan. 
Liikuttavaa tässä on se, että sen sijaan, että jättäisivät 
kasvit kesäpaikan seuraavalle omistajalle, he halua-
vat luovuttaa ne paikkaan, jossa kasveilla on heidän 
mielestään oikeat omistajat. Toisaalta hyvin juurtu-
neista, hoidetuista ja kukoistavista kasveista on myös 
jaettavaksi.

Kävin myös puutarhamyymälässä. Niin kauniita 
kuin hortensiat varmaan olisivatkaan, en sittenkään 
halunnut taimikaupasta mitään. Ne eivät tuntuneet 
kuuluvan juuri tähän puutarhaan. Puutarhaan, jon-
ka kasveista suurimpaan osaan liittyy joku tarina tai 
henkilö. Porttitammet ovat Pyhäniemen kartanolta. 
Omenapuuhun on ympännyt useita lajikkeita talon 
alkuperäinen rakentaja. Akilleijat sain äidin serkul-
ta. Kirsikkapuista toinen on istutettu edesmenneen 
ystävän muistoksi, toinen oman lapsen 18-vuotis 
syntymäpäivää juhlistamaan. Sipulikasveja lukuun 
ottamatta kaikki puutarhaan istuttamani perennat 
olen saanut ystäviltäni.

Sanotaan, että puutarha pitää huolta sinusta, jos sinä 
pidät puutarhastasi. Ja sanotaan, että mitä enemmän 
aikaa viettää tärkeiden asioiden äärellä, sen rakkaam-
miksi ne tulevat. En uskonut olevani paikkaan sitou-
tuva ihminen. Ajattelen, että minul-
la on merenkulkijan liikkumaan 
luotu sielu. Mutta aika vaike-
alta tuntuisi luopua tästä pai-
kasta. Kaikkien näiden kasvien 
kanssa olen juurtumassa tänne 
isäni kotikulmille, sillä äitini 
kotirantaan ei juurtumaan 
pääse. Kasveilla voisin yh-
distää menneisyyden tu-
levaan. Itse en taimia voi 
käydä Penttilän kulmilta 
hakemassa, mutta kas-
veja ja siemeniähän oli 
lupa tuoda kotiseutu-
matkojen alkuvuosina. 
Kenties jostain löytyi-
si kasveja jaettavaksi. 
Kasveja, joiden juuret 
sananmukaisesti olisivat 
Koivistolta.

Kaisa Kolvula
Kaisa Kolvula

Yksi maailman parhaista lentopallovalmentajista 
on suomalainen Tuomas Sammelvuo. Olympialai-
sissa hän valmensi Venäjän olympiakomitean mies-
ten joukkuetta. Joukkue voltti hopeaa. Suomella 
olisi hänen johdossaan ollut mahdollisuus päästä 
olympiaturnaukseen mukaan.

Valmentaja käy hyvin Jumalan 
vertauskuvaksi. 

Lentopalloselostaja kertol, että Venäjän olympia-
komitean joukkueen käskijä on Tuomas Sammel-
vuo. Samaan aikaan hän puhui joukkueesta Sam-
melvuon suojatteina. Pelaajahan ei vol vaikuttaa 
siihen, millainen valmentaja joukkueella on. Hän 
vol vain suostua tai olla suostumatta, jos soltetaan 
ja pyydetään maajoukkueeseen. Haastattelussa pe-
laajat ilmaisivat suurta tyytyväisyyttä siitä, että oli-
vat saaneet Sammelvuon valmentajakseen. He ker-
tolvat, että saavat häneltä volmaa ja ohjeita. ”Hän 
antaa meille kaiken”, sanottiin. Tietenkään emme 
tiedä paljoakaan siitä, mitä tapahtuu treenihallissa, 
mutta kentälle Sammelvuo on tuonut mm. sen, 
että valmentaja vol halata pelaajiaan. Hän auttaa 

Hyvä Valmentaja
Olympialaisissa riittää pohdittavaa. 

pelaajia, hän ei silti jättäisi omaa joukkuettaan 
eikä siirtyisi tehtäviin, jolssa on paremmat me-
nestymisen mahdollisuudet. Hän pysyy ihmisten 
Valmentajana turnauksen loppuun asti. Hän si-
toutuu niihin, jotka on joukkueeseensa kutsu-
nut ja jotka ovat ottaneet kutsun vastaan. Hän 
jatkaa meidän käskemistämme. Saamme turna-
uksen loppuun asti olla hänen suojattejaan. Hän 
jatkaa volman, rakkauden ja kaiken antamista 
meille. Sen, että me emme ole huippujoukkue, 
hän korvaa sillä että itse on täydellinen huippu 
ja antaa ominaisuutensa meidän käyttöömme.

Jumala ei armolahjojansa eikä kutsumistansa kadu 
(Room 11:29).

kaikin käytettävissään olevin keinoln suojattejaan 
menestymään siinä, mitä nämä haluavat kaikkein 
eniten maailmassa tehdä. Ilman häntä pelaajat ei-
vät menestyisi näin hyvin.

Jumala on tällainen Valmentaja. Viime kädes-
sä hänestä on kiinni kaikki, mitä maapallolla on. 
Hän on kaiken Käskijä. Mutta samalla hän kutsuu 
kaikkia Taivaan valtakunnan maajoukkueeseensa 
suojateikseen. Hän antaa volmaa ja ohjeita, hänel-
tä saamme kaiken. Hän osolttaa polkkeuksellista 
rakkauttaan ihmisille avolmesti (esimerkiksi kuo-
lemalla ristillä kaikkien puolesta). Me volmme olla 
syvästi ilolsia siitä, että saamme Valmentajaksem-
me tällaisen henkilön, jos vastaamme myöntävästi 
hänen maajoukkuekutsuunsa. Ilman häntä emme 
menestyisi tässä elämän pitkässä ja raskaassa turna-
uksessa emmekä pääsisi palaamaan Taivaan kotiin 
mitalit kaulassa (emmekä ilman mitaleita).

Yhdessä asiassa valmentaja ei kuitenkaan käy 
Jumalan vertauskuvaksi. Vaikka jostain tarjoutui-
sikin parempi joukkue hänen valmennettavakseen, 
hän ei kuitenkaan hylkäisi meitä. Vaikka kuinka 
löytyisi paremmilla ominaisuuksilla varustettuja 
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

  Suomen 
  Kolvisto-Seura ry 
  Perustettu 1948

Tolmii kolvistolaisten yhdyssiteenä 
- järjestää kotiseututilaisuuksia
- harjolttaa julkaisutolmintaa
- suorittaa kotiseutukulttuuriin liit-
tyvää kokoamista ja tallentamista. 

www.kolvistolaiset.net

Puheenjohtaja, Eija Tuominen
Rauhankatu 14 a B 16, 2ol00 Turku
0400 244 290, tuominee@gmail.com
Varapuheenjohtaja, jäsenasiat: 
Katarina Hovi
Kavallinpelto 6, 02710 Espoo
050 482 1240, katarina.hovi@gmail.com
Sihteeri, Jorma Kallonen, 
Kolvukuja 23, 21530 Paimio
p. 0400 834 723, jorma.kallonen@nic.fi
Taloudenholto, 
Karjalan Tilikeskus/Patrikainen

Ratakatu 47, 53100 Lappeenranta 
p. 05 544 8850
Perinnetolmikunta, Jorma Simola pj.
Proomukatu 6 A 14, 15140 Lahti
p. 040 564 9341
Taidetolmikunta, Marke Hongisto pj.
Halkaisijantie 4 E 46, 00980 Helsinki
p. 050 539 8693, mhongist@gmail.com
Johtokunta:
Matti Agge, Parainen. 040 536 77ol
 varajäsen Hanna Silfver, Kaarina

Ritva Ratia-Ahtiainen Lahti. 044 377 72ol
 varajäsen Raila Hiltunen, Mäntsälä
Jorma Jack, Kotka. 050 061 9482
 varajäsen Maarit Raninen, Lammi
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400 800 752
 varajäsen Katariina Aaltonen, Espoo
Jukka Ratia, Mäntsälä. 050 097 8206
 varajäsen Jorma Simola, Lahti
Tiina Torkkeli-Pitkäranta, Kemiö. 045 126 
6286, varajäsen Leea Helkiö, Salo
Riikka Salokannel, Lahti. 044 231 2422
 varajäsen Tuula Ruskeepää, Pornainen

Hannu Seppinen, Turku. 040 703 1244
 varajäsen Tuula Agge, Parainen

Kolvisto-säätiö:
Hallituksen pj. Veli Sainio, 
050 505 6676, veli.sainio@kolumbus.fi
Hallituksen varapj. Sari Piela, 
050 431 2564, sari.piela@gmail.com.
Asiamies Anne Markkanen, 
0400 687 717, kolvistosaatio@gmail.com

Rannan Sanomat kirjoitti vuonna 1934

Koiviston merikylpylä

Merikylpylä avattiin yleisölle viime sunnuntaina. Illal-
la oli ravintolasali täynnä, ja iloinen mieliala vallitsi. 
Nelimiehinen orkesteri soitteli tanssikappaleita tun-
netun kapellimestari Tauten johdolla, ja keskilattia oli 
useimmiten tungokseen asti täynnä tanssivia pareja. 

Väliajalla esiintyi tanssijatar Charo, ja mustalais-
soittaja Alex Aulo-Åkerlund soitteli mustalaisfantasi-
oita, jotka herättivät kuulijoissa suosiota ja mielen-
kiintoa. Kaiken kaikkiaan kävi alkajaisiltana kasinolla 
arviolta 500 henkeä. 

Merikylpylän ravintoloitsijana toimii herra Skog-
ström, joka aikaisemmin on ollut Helsingissä, mm. 
hotelli Kämpissä, Brändö Kasinolla ja Palladiumissa. 
Kasinolla on ensiluokan keittiö, ja hinnat ovat alenne-
tut. Orkesterimusiikkia on kolmasti päivässä, tanssia 
joka ilta.

Kasinorakennuksen läheisyydessä on rakennettu 
muutamia ”Weekend” -majoja ja niitä vuokrataan 
pitemmäksi tai lyhyemmäksi aikaa. Autoliikenne ka-
sinolle tullaan kohdakkoin järjestämään siten, että 
kasino saa osamaksun kyydistä. Sitä paitsi ostetaan 
merikylpylälle todennäköisesti oma auto, jolla vieraat 
ovat tilaisuudessa tekemään retkiä ympäristöön.

Kannas kutsuu -matkaopas vuodelta 1935 kertoo 
lisäksi: 

Koiviston merikylpylä tarjoaa meille kauniin hiek-
karantansa ja alati vaihtuvan puhtaan veden. Salmessa, 
jonka rannalla kylpylä sijaitsee, käy aina vahva virta, 
tänään toiseen huomenna päinvastaiseen suuntaan. 
Kylpylä sijaitsee tunnin auto- ja junamatkan pääs-
sä Viipurista rauhallisessa mäntymetsässä, kauniilla 
paikalla Koiviston salmen rannalla. 200 metriä pitkä 
puhdas hiekkaranta ja virtaava puhdas vesi. Uuden-
aikainen ja tarkoituksenmukainen kasinorakennus, 
jonka kaunis ja ilmava ravintola- ja tanssisali on maan 
suurimpia, mahtuen siihen hyvin 400 henkeä pienen-
tämättä avaraa tanssitilaa. Orkesterimusiikkia kolmasti 
päivässä. Illallistanssiaiset 4 ker-
taa viikossa. Täydelliset annis-
keluoikeudet. 

Tällä hetkellä näyttää siltä, 
että Koronapandemia hel-
littää ja yhteiskuntamme 
alkaa hyvän rokotus-
kattavuuden ansiosta 
avautumaan. Pääsem-
me mekin taas tur-
vallisesti käymään 
kylpylöissä ja naut-
timaan erilaisista 
tapahtumista.
Mielenkiintoista ja 
aktiivista syksyä odo-
tellen!

Eija Tuominen

Ristiäiset
Mie olin jo tolsil kymmenil, ko 
miu nuoremp veljeij tuli tähä 
maailmaa keskitalve paukkuvil 
pakkasil. 

Valits viel tulopäiväkseen isä 
nimipäivän. Isähä oli mielissään 
näi hyväst nimipäivälahjast. Kol-
me viiko pääst alettii hommata 
ristiäisii. Isä mäni pappilaa sopi-
maa millo papil sopis tulla anta-
maa pojal nimi. Sovittun päivään 
isä mäni hakemaa papin. Kummit 
ja vieraat oli kutsuttu hyvis ja ajois 
et olliit valmiin, ko pappi tulloo. 

Kulkusii kilinä kuulu jo et-
täält. Pappi ko ol selviint vällyis 
ja riisunt turkkiin juotii ens koh-
vit et matkamiehet lämpisiit ja 
kyseltii kuulumissii. Sit alko tol-
mitus. Poika ko ol saant nimet ni 
pappi otti hänet sylehen ja siunas 
ja anto lapsen kummil. Äiti seiso 
pöyvä pääs harmaa tyköistuva pu-
ku pääl. Pääs ol kaunis helmil kir-
jottu hattu. Tää ol juhlalline näky. 
Pappi otti häntä kääjest ja siunais. 
Tätä sanottii kirkottamiseks. Pap-
pi puhu kummii velvollisuuvest 
onnittel vanhempii ja kiitti Juma-
laa, ko ol siunant tätä pariskuntaa 
yheksäl terveel lapsel. Laulettiin 
tilasuuvee sopuva virs. Pöyväl ol 

tuli, vesi ja sana (raamattu). Siin 
ol viel astia, mihi kummit laitto 
rahhaa, tavallisest kovvaa rahhaa, 
se ties lapsel vahvol hampahii. Ol 
meil kerra ristiäiset, ko samal veel 
kastettii kolme lasta kahest naa-
purist poika ja meilt tyttö. Sillo 
olkii väkkee nii paljo, ettei talo 
istumeet piisanneet, piti hakkee 
naapurist penkkii. Ne muistuttiit 
jo kylälukusii ja kestiit tavallisest 
kauemma mutt oli juhlallistakii. 

Lykkäjäiset 

Laivat tehtii talvel et pääsiit kesäl 
tienaammaa. Miehet käivät varvis 
sikäli ko kalastamiselt kerkisiit. 
Miehis ko yritettii ni valmistuha 
se laiva kevvääks, et päästii lyk-
käämmää laiva vettee. 

Lykkäjäiset olliitkii suur 
tapaus, koko kylä väki ol niihi 
kutsuttu. Oltii myö lapsetkii niis 
naruis kiin ja veettii minkä jak-
settii. Apuha se ol pienkii apu. 
Oiskos se laiva nii hyväst liukun-
tkaa vettee, mut Koistise Eljas ko 
komial äänellään laulo et "Hei tu-
pinuskaa uhnii, hessi loona jossa 
noppai too hurroo hurroo... Ja sit 
jokahine veti minkä jakso ja laiva 
liuku merree ko tyhjää vaa ja laival 

annettii nimi.
Tää jälkee 

kaik kutsuttii 
talloo syömää. 
Siel ol rokkaa, 
vehnästä ja ma-
kiaasoppaa. 
Isännäl ol kahe 
litra valssi vii-
naa ja siint hää 
kaatel ryyppyi 
viinamiehil ja 
sai sitä naiset-
kii jos valittiit 
vilustunneen. 
Lieks isännäl olt 
usiamp valssi ko 
miehet tulliit nii 
puheliaiks. Mut 
työ ol nyt tehty 
ja kannatti sitä 
juhliikii. 

Kolvistolaisii juhlamuotoi
Tavallisest pitolois jos emäntä 

katso et ruokaa jäi yli oman tar-
peen ni laitettii vähäosasemmil 
mukkaa. Tällane ol tapa enne. 

Hautajaiset 

Kun talossa vieraili kuolema, lähti 
joku viemään suntiolle sanaa, että 
soittaa sielukelloja. Ne soitettiin 
kello kymmeneltä. Naiset pessiit 
vainajan ja pukkiit juhlavaattei-
sii sukkii ja sormikkaita myöte, 
pantii lauval ja vietii aittaa. Jos ei 
talos olt ossaavaa miestä, ni haettii 
naapurist nikkar tekemää arkkuu. 
Perjantai iltan isäntä tai vanhemp 
poika käi talost talloo pyytämäs 
saattamaa vainajaa. Kokit läksiit 
lauantai-iltan pyykkikorrii kans 
kiertämää kyllää pyytämäs ruo-
kailuvälineitä lainaks. Suntak 
aamun mäntii hyvis ajois surutal-
loo. Emännät ei männeet tyhjin 
käsin, tavallisest vietii maitoo tai 
kermaa. 

Aamul syötii riisryynvel-
lii, suolakallaa, leipää, vehnästä. 
Arkku ol kartanol auk ja jokahine 
sai käyvä jättämäs jäähyväset vai-
najal. Sit kans sulettii ja nostettii 
ajopellii. Tavallisest kyläs ol vaki-
tuine laulaja. Ko lähettii liikkeel, 
hää istu arku pääl ja alko veisata 
virttä. Ko päästii kirkkomääel, 
pantii hevoset puomii kiin ja saat-
tajat männiit kirkkoo kuuntelem-
maa kiitosta ja jumalanpalvelusta. 
Hautaus suoritettii kirkomeno 
jälkee ja sen jälkee olkii sit koti-
matka. 

Emänil ol pöytä katettu, 
rokka kystä. Pöyväs ol leipää ja 
vehnästä, juoman kotikaljaa, jäl-
kiruokan väskynäsoppaa. Viimeks 
juotii viel kohvit. Näi ol taas yks 
matkamies saatettu leppoo. 

Kirjoitus on julkaistu Koiviston 
Viestissä 16.9.1981 ja kirjoittaja 
on Lahdessa asunut Saimi Glan-
Vartiala.
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Kyykkäpelissä vastustajaa kyykyte-
tään. Historiasta löytyy valokuvia 
1800-luvun lopulta kyykkäpeleis-
tä ja vastustajan kyykyttämisestä. 
Kyykyttämisellä tarkoitettiin, että 
häviän joukueen kapteeni ottaa 
voittavan joukkueen kapteenin 
selkäänsä, josta hän heittää vii-
meisen sauvan.

Porvoosta nuoret miehet kä-
vivät perheensä kanssa Kouvolassa 
Koiviston juhlissa vuonna 1977. 
Näkivät siellä kyykkäkilpailua. 
Heille jäi mieleen mikä se Karja-
lainen perinne peli oikein on.

Rainer Montonen, Risto 
Kurki, Seppo Iivarinen, Reino ja 
Pentti Karvonen alkoivat harras-
taamaan kyykän pelaamista. Tie-
toa kerättii muista seuroista, ja 
sääntöjä löytyi kirjoista. Sauvoja 
tehtiin vaneritehtaalta saaduista 
Viilusorvi sydänpuista joita ha-
ettiin peräkärryillä polttopuun 
hinnalla. 

Risto kurki metallimiehenä 
ja sepän taidoilla teki puusorvin.
Niin alkoi syntyä sauvoja Viilu-
sorvin jätepuusta. Kyykkä pali-
kat tehtiin samasta puusta kuin 
sauvatkin. Näin pelivälineet 
olivat kunnossa. Vielä saatiin 
kaupungilta kenttä linnamäen 
kupeelta. Kyykkä pelin harjoi-
tuksiin saatiin eri ammattiryh-
mistä ihmisiä innostumaan ja 
kokeilemaan kyykän peliä. Tämä 
laaja kiinostus oli lähinnä Risto 
Kurjen ansiota. Hänellä oli usei-
ta luottamustehtäviä kaupungin 
hallinnossa. Työväenopiston to-
verikunnan vetäjänä hän toteutti 
esim menestyviä näytelmiä ja oli 
itse haluttu näyttelijä.

Kyykkäharjoituksissa oli 
kymmeniä henkilöitä mukana. 
Joukkueita alkoi syntyä eri kau-
pungin ammattiryhmille. Jotka 
alkoivat pitämään osastojen välisiä 
otteluita. 

Myös porvoon papit kävivät 
pelaamassa kyykkää. Näistä pap-
pien ja koivistolaisten harjoituspe-
leistä on jäänyt mieleen kömmäh-
dys. Kun pelissä jää yksi nappula 
pystyyn, sitä sanotaan papiksi. Sitä 
Reino manas ”perkeleen pappi jäi 
pystyyn, no nyt saakeli mie kaa-
dan sen, ku jäi kukkoilee”. Tästä 
piti papeil selittää, anteeks tuota 
viimeistä nappulaa nimitettää pe-
lis papiks.

Porvoon kyykän pelaajat ha-
lusivat mennä kilpailemaan kan-
sallisiin kisoihin. Se vaati että, 
pitää liittyä karjalaiseen seuraan 

jäseneksi. Liittymismaksut piti 
maksaa seuralle ja rekisteriröityä. 
Pelaajat joutuivat maksamaan 
henkilökohtaisen liittymismak-
sun. Näin he olivat virarallinen 
seura ja heidät hyväksyttiin kil-
pailemaan muita seuroja vastaan.

Aloittelijoina he olivat B-
sarjassa. Ensimmäisessä pelissä 
Kouvolassa Koiviston juhlissa he 
jäivät viimeiseksi. Se on jäänyt 
Rainerin mieleen erikoiseksi. Hyö 
istuit kentä laidalla kun loppupe-
liin päässeet ottivat yhteen. Risto 
otti asian tosissaan. "Nyt ei leikitä 
enään vaan aletaa pelamaan to-
sissaan". Ja niin kävi et Porvoon 
Koivistojuhlis vuonna 1979. Kou-
lun vieressä oli loppuottelu hiek-
kakentällä. Nii Koivisto juhlaväest 
puolet ol ottelua katsomas ja heil 
oli Porvoolaisten tukijoukkojen 
kannatus siivitti Porvoolaiset voit-
toon. Ja voitto tuli. Sen jälkeen 
Porvoon kyykkälyöjät olivat tun-
nettuja ympäri Suomea.

he sälyivät koko pelihistorian ajan.
Näin Porvoon Koivistolaisten 

kyykänlyöjät pelasivat mestaruus-
sarjassa. Pelit mestaruusarjassa 
olivat jokavuotiset joissa piti sijoi-
tautua 8 parhaan joukkoon jotta 
säilyi sarjassa. Pelit olivat v. 1984 
lappeenrannassa, 1985 Helsingis-
sä, 1986 Mikkelissä. Näissä peleis-
sä säilyttiin mestaruusarjassa. Jy-
väskylässä 1987 pelissä he pääsivät 
ensimmäisen kerran palkinnoille 
mestaruussarjassa sijoittuen kol-
manneksi. Tätä mitalia piti jäädä 
Jämsään juhlimaan. Taisi Jämsän 
naisillekin selvitä, että ketä heitä 
tanssittaa, Mestaruussarjassahan 
oli peli vuosittain. 

Mitaileitakin tuli porvoon 
kyykkämiehille. Kouvolassa vuon-
na 1991 pronssia. Kuopiossa v. 
1993 tuli pronssia. Tampereella 
1994 tuli pronssia. Salossa 1998 

saatiin hopeaa ja Vaasassa 1999 
saatiin pronssia.

Porvoolaisilla oli myös nais-
joukkue. He pelasivat Koiviston 
juhlilla ja muissakin kilpailuissa. 
He olivat miesjoukkueen mukana.
Heidän pelit olivat parijoukkuei-
na ja henkilököhtaisia pelejä. 

Naisjoukueessa pelasivat ai-
nakin Katja Kurki, Anne Kuusela, 
Eija Vainio, ja Aulikki Kurki ynnä 
muita. Kyykässä oli mestaruussar-
ja myös henkilökohtainen sarja, 
jossa vuosittain haettiin Suomen 
parasta kyykän pelajaa. Porvoon 
Seudun koivistolaisilla oli Huip-
pupelaaja Pentti Karvonen. Hä-
nellä on viisi Suomenmestaruutta 
vuosilta 1995, -96, -97, -98 ja -99.

Presidentti Urho Kekkonen 
oli kyykkäpelin kannustaja. Hän 
perusti UKK-mestaruussarjan. 
Sarjan kiertopalkintona oli hopei-

nen malja. UKK-mestaruudesta 
pelattiin vuosittain Helsingissä. 
Porvoon seudun koivistolaiset 
voittivat mestaruuden vuonna 
1992.

Kyykkäkilpailuiden järjestä-
misessä oli paljon työtä. Nehän 
tehtiin talkootyönä. Seppo Iivari-
nen hoiti Porvoon seudun koivis-
tolaisten kyykkäasiat. Järjesti pe-
lipaikat Porvoossa ja hoiti kaikki 
kirjalliset työt 40 vuoden ajan.

Kyykkäpelit täyttivät meidän 
kilpailuvietin, sekä yhdisti meitä 
koiviston evakkoita ja saimme ys-
täviä niin, Porvoosta kuin ympäri 
Suomen noilta pelipaikoilta. Iha-
nia muistoja, sanoi Rainer Mon-
tonen.

Porvoon seudun koivistolaisten 
kyykkäkerhon muistelmia

Seppo Mannonen

Kyykkäpeli on satoja vuosi vanha peli jota pelattiin 
Karjalassa ja itäkarjalassa. 

Seppo Iivarinen, Rainer Montonen, Pentti Karvonen, Risto Kurki.Seppo Iivarinen, Risto Kurki, Rainer Montonen, Pentti Karvonen.

Suomen kyykkämestarin tyylinäyttö Pentti Karvonen.

Porvoolaiset pelasivat B-sar-
jassa karjalaliiton kisoissa vuosina 
1980. Vuonna 1981 Savonlinnas-
sa kovassa vesisateessa, heidän on-
nistui nousemaan A sarjaan jossa 
he olivat toisina. Mestaruussarjaan 
he nousivat Oulussa. Mestaruus-
sarjassa pelasi 12 Suomen parasta 
joukkuetta.

Vuonna 1983 oli Karjala-
liiton kesäjuhlat olivat Oulussa. 
Jonne porvoolainen kyykkäkerho 
matkusti Porvoon koivistolaisten 
ryhmässä Evakkojunalla. Juna-
matka oli mieleenpainuva matka. 
Siellähän piettiin lystiä, lauluja 
riitti aamyölle asti. Sit hyö saivat 
huomautuksen laulamisest. Hyö 
vastasivat ettei se heitä häiritse.

Aamulla Oulussa odotti kovat 
pelit. Niissä peleissä he onnistui-
vat, sijoittuen toiseksi. Näin he 
nousivat mestaruussarjaan jossa 
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Askolan aika 

Valma Luukka

Ennen kertomusta lukion ajasta, 
kerron vähän siitä, miten lestadi-
olaistyttö pärjäsi uskonnonopet-
tajan ja muun porukan kanssa. 
Meillähän oli sellainen tausta-
ajatus takaraivossa, että vain lesta-
diolaiset kelpaavat Jumalalle, eikä 
mielellään saanut seurustellakaan 
muiden kanssa, ettei joutuisi har-
hateille. Seurolssa vielä rohkaistiin 
siinä olkeassaolemisen sakramen-
tissa. Ei se helppoa ollut. Menetti 
monta hyvää tilaisuutta ja ystävää.

Tullessani uuteen kouluun 
minua tietysti kiinnosti eniten 
uskonnonopetus. Ensimmäisellä 
tunnilla koln jonkinasteisen jär-
kytyksen. Opettaja piirsi taululle 
tikku-ukkoja, jolsta tolnen kuvasi 
Eevaa Paratiisissa. Eeva paistol li-
hapullia. Aadam istui kalastamas-
sa ongenvapa käsissään. Minä heti 
nostin kättäni ja vakuutin ponte-
vasti, ettei maailman luomisen 

nivärisiksi. Hän sanol, että saan 
itse kertoa, mitä lestadiolaisuus 
on. Seuraavalla tunnilla pidin esi-
telmän herätysliikkeestäni. Se oli 
niin pitkä, että seuraava välitun-
tikin meni siihen, mutta kukaan 
ei pannut hanttiin. Sen jälkeen ei 
minun koskaan tarvinnut ojentaa 
opettajaa. Sain kunnioltuksen ja 
numeron 10, mikä säilyi yliop-
pilaaksi asti. Uskoni ansiosta sain 
myös uskonnosta ja psykologiasta 
laudaturin, sekä ainekirjoltuksesta 
aiheena ”Kristityn vaellus” myös 
laudaturin. Eikä se mikään ihme 
ollut, sillä olin istunut harva se 
pyhä kuuntelemassa saarnoja ja 
Raamatun selostuksia seurolssa.

Lukioon mennessäni haavei-
lin monista ammateista. Siksi me-

nin pitkän matematiikan linjalle. 
Minulla oli ollut huippuetevä ma-
tikan opettaja keskikoulussa. Hän 
piti myös kotonaan raamattupii-
riä, joten sekin innosti matema-
tiikan opiskeluun ja sain häneltä 
myös keholtuksen mennä sille lin-
jalle, mistä olisi enemmän valin-
tamahdollisuuksia. Siihen aikaan 
pääsi yliopistoon mihin tiedekun-
taan tahansa ilman pääsykoetta, 
jos oli yleisarvosana laudatur yo-
kirjoltuksissa. Opettajan nimi oli 
Annikki Vaara. Harmillista kyllä, 
hän hukkui kesällä ottotyttärensä 
vetäessä hänet upoksiin.

Luokallani oli yksi matematii-
kan nero. Hän sai olla vähän vä-
liä korjaamassa uuden opettajan 
laskuvirheitä taululla. Tämä ih-

memies oli myös Askolasta. Hän 
sai ylioppilaskokeessa ympyriäi-
sen kympin. Ei yhtään virhettä. 
Meillä oli tämän Keijo Varmolan 
kanssa sama keskiarvo ylioppilaa-
na, vaikka Keijo oli minua paljon 
viisaampi. Minä nimittäin voltin 
ol hänet ns. ”harjoltusaineissa”, 
hän ol ”lukuaineissa”. Keijosta 
tuli DI, ja hän palveli koko ikän-
sä Outokummun suuryrityksessä 
(Espoossa).

Keväällä sain ruotsista arvo-
sanan 6. Isä näytti sitä sormella. 
Tiesin, mitä hän tarkoltti. Ruot-
sinopettaja Tolni Nyström järjesti 
minulle piian paikan Ahvenmaan 
Storbyn kylään porvoolaisen 
runollija Jarl Hemmerin leski-
rouvan luokse. Siellä olin kaksi 

kesää. Nuo kesät avarsivat mi-
nua kovasti. Opin siellä monia 
askastelutöitä, mm. kankaanpai-
nantaa. Vieraille opin laittamaan 
hienoja ruokia. Talvisaikana tein 
Saga-tädin kanssa monia joulu-
koristeita, jolta myytiin Punaisen 
Ristin joulumyyjäisissä. Myös kä-
sityökauppaan tein pieniä liinoja 
Porvoo-aiheesta. Niistä sain vähän 
taskurahoja. 

Ylioppilasjuhlat pidettiin 
Askolan Huhtaniityssä. Siellä oli 
paljon sukulaisia sekä porvoolaisia 
uskonystäviä. Kirkkoherra piti pu-
heen ”Herran siunauksesta”. Hän 
kertol mitä se oli hänelle merkin-
nyt ja tolvotti samaa minulle.

jälkeen mitään lihapullia paistettu 
eikä onkivapaa ollut vielä keksitty-
kään. Näitä olkomiskertoja syntyi 
enemmänkin varsinkin Raamatun 
lukutunneilla. 

Kerran olin terveystarkastuk-
sessa eli polssa tunnilta. Silloln 
opettaja otti tilaisuuden haltuun-
sa ja selosti millaisia ihmisiä Val-
man vanhemmat ja muut hihhu-
lit olivat, vähän hulluja, joten ei 
pidä ottaa Valman sanoja todesta. 
Naapurissa asui Anja Nenonen 
(taisi olla myös Kolvistolta), hän 
kertol kotimatkalla mitä opet-
taja sanol. Seuraavalla tunnilla 
viittasin ja pyysin, että opettaja 
kertolsi minun läsnäollessani sa-
man, mitä Anja minulle kertol. 
Opettajan kasvot valahtivat mo-

Lähdössä Kuopion suviseurolhin. 1957 oli vielä tapana että yo-lakkia 
pidettiin päässä koko vuosi.

Peltosen Liisan huone Kirkkotori 4 
(nykyisen Vanhanlaamannin yläkerta) 
1954 talvisaikaan, viikonloput Askolassa.

Juhannussalko Eckerössä 1956. Ängstorp Storbyssä lähellä Postitaloa(Kaksi kesää -55 ja -56).

Opettaja piirsi 
taululle tikku-
ukkoja, joista toi-
nen kuvasi Eevaa 
Paratiisissa. Eeva 
paistoi lihapullia. 
Aadam istui ka-
lastamassa ongen-
vapa käsissään.
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Kertokaa Karjalaan liitävät linnut
kumpujen kukille kuiskaus tää.
Vaikka polkuni kotoa kauas kulki,
Karjalan sineen sieluni jää.

Hugo Edvard Soinin muistokivi Mäntsälän sankarihaudoille

Riikka Salokannel

Hugo Edvard Soini syntyi 4. 
helmikuuta 1909 Koiviston Hu-
maljoella Idan ja Matin maanvil-
jelysperheeseen. Hugo osallistui 
nuorena kodin töihin ja siirtyi 
aikanaan töihin Makslahden 
satamaan. Talvisodan alkaessa 
hän oli 30-vuotias. Hugo Soini 
palveli talvisodassa tykkimie-
henä rannikkotykistörykmentti 
kahdessa Humaljoen linnak-
keessa. Talvisodan loppupuolel-
la Vaasasta saapui Kannakselle 
suomenruotsalainen jalkaväki-
rykmentti yhdeksän, jonka teh-
tävänä oli puolustaa Summan 
aluetta. Humaljoen linnakkeelta 
valittiin oppaita ryhmälle kohti 
Summan ”miljoonabunkkeria”. 
Hugo oli yksi kolmesta oppaak-
si valituista. Tämän jälkeen Hu-
gosta ei enää kuultu. Katoamis-
päiväksi ilmoitettu 7.2.1940 oli 
vain kolme päivää myöhemmin 
Hugo Soinin 31-vuotis syntymä-
päivää.

Jo 70-luvulta saakka mäntsälä-
läinen Seppo Soini on koittanut 
selvittää isänsä veljen kohtaloa, 
ja saada hänet ja muistonsa 
toisten sankarivainajien rinnal-
le. Lappeenrantaan Hugo Soi-
nin nimi on kaiverrettu, mutta 
Kotiseutu Koiviston silloiseen, 
eikä nyt uudistettuun sankari-
vainajien muistomerkkiin ni-
meä saatu. Tiettävästi Soini olisi 
kuitenkin siunattu kadonneena 
Koivistolla.

Viimein Huugo Soinin 
muistokivi löysi paikkansa 
Mäntsälän sankarihautaus-
maalta, jossa jo entuudestaan 
oli viidentoista koivistolaisen 
sankarivainajien nimet muiden 
isänmaan puolesta henkensä 
antaneiden rinnalla. Seppo Soi-
nin ja muiden omaisten, Mänt-
sälän Sotiemme Veteraanien 
Perinneyhdistyksen ja Mäntsä-
län Koivistolaisten esityksestä 
Mäntsälän Seurakunnan kirkko-

Hugo Soini katosi 
7.2.1940. Vain 
kolme päivää ennen 
31-vuotis syntymä-
päiväänsä.

valtuusto hyväksyi muistokiven 
paikalleen.

Muistokiven paljastustilai-
suudessa 4.9. Mäntsälän kirk-
koherra Mikko Seppälä siunasi 
hautakiven ja muistopaikan. 
Saatesanoissaan hän palasi ka-
donneen nuoren miehen kohta-
loon ja siihen, miten tärkeää on, 
että muistoille ja muistamiselle 
on paikka. Sen suurempaa rak-
kautta ei ole, kuin antaa hen-
kensä läheistensä puolesta. Hän 

myös psalmin sanoihin vedoten 
muistutti, että meiltä ihmisiltä 
kadonnut ei ole kadonnut kaik-
kein korkeimmalta. Isosetänsä 
kohtalosta kertonut Anu Kyl-
mäniemi lainasi puolestaan pu-
heessaan kirjailija Kirsi-Maria 
Hiltusen sanoja: 
”Älkää koskaan unohtako juuri-
anne, sukunne historiaa, esivan-
hempienne syntysijoja ja -tarinoi-
ta. Älkää tarttuko menneeseen, 
mutta älkää myöskään unohtako.”

Isoenon ja isosedän muistoa kunnioittaen.Kunniavartiossa Hugo Soinin veljenpojan pojat aseseppä Esa Soini ja 
tulenjohtoaliupseeri Timo Soini.
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Mie tiijjän

Tuski oltii tääl Euroopas saatu 
karisteltuu suurimmat satteet 
niskolltaa ja varsinkii Reini var-
re kaupunkii ka´uilt työnnettyy 
pahimmat roskat ja savet syrjää, 
ko jo uus koettelemus ol ootta-
mas takaovel - muslimikoului 
koulimat ”opiskelijat” (taleb = 
oppilas) olliit ootelleet sopivaa 
hetkee, millo hyökätä Ahvka-
nistanis amerikkalaisii joukkol 
turvis kakskymmänt vuotta mie-
hittänehhii eurooppalaisii jouk-
kol kimppuu ja tormottaa ”vää-
ruskoset” maastaa. Suomikii, 
mikä halus suuvva naisil samal-
laise asema ko miehilkii - saaha 
käyvvä kouluu, oppii lukemaa 
ja kirjottammaa, itse valita puo-
lisoon, kulkee vapaan kol seinii 
ulkopuolelkii,käyvvä rukollemas 
moskeijjas, ajjaa autoo, itse mää-

Martti Piela

Hei Martti

Kiitos kysymästä, mie taijan täll kertaa tietää osan siun kysymyksistäis 
ihan ilman kirjoln appuu ja täs kohtaa onkii vissii viisamp kääntää 
puhheet miul tutumpaan suomen kieleen vaik kylhä Läns-Kannakse 
murre tääl Kaako kulmall on viel jollai taval volmissaa.
1 - 2)
Cannesin elokuvajuhlilla kakkospalkinnon (Gran Prix) voltti tänä 
vuonna Juho Kuosmasen elokuva "Hytti nro 6".
1 - 3)
Mika Kaurismäki voltti samaisen Gran Prix palkinnon vuonna 2002 
elokuvallaan "Mies vailla menneisyyttä".
Ensimmäinen Cannesissa palkittu suomalainen elokuva oli Erik Blom-
bergin "Valkolnen peura", joka oli vuonna 1953 parhaana taruaiheise-
na elokuvana palkittu teos.
5 - 6)
VI armeijakunnan joukot alolttivat 17.7.1941 perääntyvien venäläis-
ten joukkojen takaa-ajon Laatokan rantatietä kaakkoon ja saavuttivat 
vanhan rajan 23.7. ja Viteleen seuraavana päivänä. Samaan aikaan oli 
Vieljärven alue saavutettu Tulemajärven kautta (Otavan Iso Tietosa-
nakirja).
7)
"Niin ollaan. Ja tähän loppui meitin olkeutemme. Meinaan tästä ähtien 
ollaan rosvoretkellä, että sen tiedätte." Jne eli protesti tuli Lahtelalta.

Terveisin Tapio Hanttu

rätä asjolstaa niiko miehetkii, 
äänestää vaaleis - lukeutu noljja 
”vääräuskosii” mieste ylivaltaa 
uhkaavii joukkoo. Nyt talepanit 
tulliit ko tuulispää ja valtasiit 
maa pääkaupungi Kapuli mel-
kee päiväs, ko maa parikym-
mänt vuotta harjotetut joukot 
pakeniit häntä kolpii välis us-
kaltamatta ryhtyy minkäällaisii 
puolustustolmii. Resitenttikii 
lipes karkuu ensmäiseen.

Osmannisulttaani Suleiman 
Suur yritti 1530-luvul Euroopa 
vallotusta etelämpän, ko hyök-
käs Wieni kaupungi kimppuu. 
Sillo se ei onnistunt. Nyt talepa-
nit pannoot Euroopa ahtaal vähä 
sammaa tappaa ko kommunistit 
panniit amerikalaisjoukot ve-
täytymmää Vietnami pääkau-
pungist Saikonist Etyki vuon, 

kiirehest ja melkoses sekasorros.
Meil näil Viesti sivuil o pie-

nemmät ongelmat. Varsinkii, ko 
joukos löytyy sellasii tieäjii ko 
Hantu Tapsa sielt ”Kaako kul-
malt”. Miu ei paljoo tarvitsekkaa 
itsei täs pakissa, koha vaa muuta-
ma sana täs naputtelen. Mie oon 
etsint tiijjot kysymyksihei Ilkka 
Enkenbergi kirjast Itsenäisen 
Suomen aika 1941 (Bookwell 
2ol6 Porvoo, ss. 62-63). Sem 
mukkaa Karjala Armeija alotti 
yleishyökköykse Neuvostoliittoo 
10.7.41 ja ylitti vanha raja Tuu-
lokses 24.7. Petroskol (sittemmi 
Äänislinnaks nimetty) vallattii 
1.10. Mut Otava kirja tekijät o 
valinneet muita näkökohtii tär-
keämmiks.

Äyräpään Pitäjäseuran vietti kotiseutupäiväänsä 
Lahdessa osana Fringe-taidelauantaitapahtumaa. 

Jo useampana vuotena mölkyn haas-
teturnaus, Salmenkaita cup on ollut 
osana äyräpääläisten juhlaohjelmaa. 
Aikaisempina vuosina koivistolais-
ten joukkue on ollut haastamassa äy-
räpääläisiä, mutta upea Salmenkaita 
pokaali on jäänyt saavuttamatta. Äy-
räpääläiset ovat olleet tylyjä isäntiä.

Salmenkaita cupin voittopokaali koivistolaisille

Tällä kertaa aurinkoisessa kirk-
kopuistossa pelatussa turnauksessa 
kävi toisin. Koivistolaisten joukkue 
Anja Kontto, Raimo Koho ja Riik-
ka Salokannel voittivat turnauksen 
pienimmällä mahdollisella, yhden 
pisteen piste-erolla.
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Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

Muista ystävääsi 
ilmoltuksella.

Suomen Kolvistoseuran 
entinen puheenjohtaja 
RAINER TUULI Tiurinsaaren 
Vanhastakylästä vietti 90 
vuotispäiviään 25.8. 2021 
Turussa.

Kolvistolaisten kirkkopyhä

Kolvistolaisten kirkkopyhää vietetään Särkisalon kirkossa 
17.10.2021 klo 10.00.
Messun jälkeen kukkien lasku Karjalaan jääneiden vainajien 
muistomerkillä. Kirkkokahvit seurakuntatalossa. 

Tervetuloa!
Salon Seurakunta
Perniön ja ympäristön Kolvistokerho

KOlVISTO- SÄÄTIÖ jakaa opintoavustuksia ja 
stipendejä

Niitä ovat olkeutettuja hakemaan henkilöt, jotka asuivat v.1939 
tai v.1944 Kolviston kunnassa tai Kolviston kauppalassa sekä 
heidän jälkeläisensä. 

Hakemukset liitteineen on tolmitettava lokakuun 31. päivään 
mennessä:
sähköpostilla kolvistosaatio@gmail.com tai
kirjeitse Kolvisto-säätiö, c/o Anne Markkanen, 
Porintie 2 C 40, 00350 Helsinki

Avustuksia ja stipendejä voldaan myöntää erilaisiin tarkoltuksiin, 
jotka koskevat Kolvistoa, kolvistolaisuutta, Kolviston historiaa, 
Kolvistoa koskevaa kirjallista työtä, taidetta, taloudellista ja 
henkistä kulttuuritolmintaa, sekä elinkeinolhin, maatalouteen, 
merenkulkuun, laivanrakentamiseen, kalastukseen, 
satamatolmeen jne. liittyvien perinteiden ja tapojen tutkimiseen 
ja julkaisemiseen.

Opintoavustuksia myönnetään myös ammatti- ja 
korkeakouluissa opiskeleville. Muita opintoavustuksia voldaan 
myöntää erikolstapauksissa. Opintoavustusta Kolvisto-säätiöltä 
vol saada vain yhden kerran.

Opintoavustushakemuksen löydät säätiön nettisivuilta seuraavan 
polun päästä: 
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/saatiot/
kolvisto-saatio/avustukset-ja-stipendit
On tolvottavaa, että käytät tätä hakemus-lomaketta, jotta kaikki 
tarvittavat tiedot tulee kerralla ilmoltettua.

Hakemuksista pitää selvitä:
1) hakijan nimi, syntymäaika ja –paikka, osolte, puhelinnumero 
ja sähköpostiosolte sekä hakijan omakätinen allekirjoltus
2) opiskelupaikka
3) vanhempien ja esivanhempien nimet niin pitkälle, että heidän 
kolvistolaisuutensa voldaan todeta sekä missä kylässä nämä 
asuivat vv.1939 ja 1944
4) pankkitiedot, minne mahdollinen avustus voldaan suorittaa

Hakemuksen liitteenä tulee olla virkatodistus, josta selviää 
hakija, hänen vanhempansa sekä isovanhempansa sekä 
opiskelupaikan läsnäolotodistus (hakuvuoden syyslukukauden 
päiväys).

Jos hakemuksia tulee enemmän kuin 30, joudutaan saajat 
arpomaan. Etusija on niillä, jotka ovat aikaisemmin hakeneet, 
mutta eivät ole saaneet opintoavustusta.

Jos olet hakenut opintoavustusta aikaisemmin, mutta et ole 
saanut, volt uudistaa anomuksesi lähettämällä vain uuden 
volmassa olevan opiskelutodistuksen sekä mahdollisesti 
muuttuneet yhteystietosi.

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
Kirjattuina lähetettyjä anomuksia ei noudeta postista.

 -säätiön hallitus

Lahden Koivistolaiset
HAPALOHKOKESTIT   su 17.10.2021 klo 13.00
Paikka: Heimo Tähkäpäällä, Pajutie 22 ,17110 Kalliola
hapalohko ja kahvit 10 €
kimppakyydeistä voi soittaa 
Jorma Simola 040-564 9341, Anja Kontto 0440-629 400

Tervetuloa!
Johtokunta

Porvoon seudun Koivistolaiset Ry
Sääntömääräinen VUOSIKOKOUS pidetään keskiviikkona 
10.11.2021 klo 18.00 Lundintalossa, 
Aleksanterinkatu 11, 06100 Porvoo (käynti pihan puolelta).
Ennen kokouksen alkua on kahvitarjoilu.

TERVETULOA mukaan päättämään yhdistyksemme asioista!!
Terveisin johtokunta

KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

Porvoossa Rainer Montosen puu-
tarhassa viheriö ja tuottaa satoa 
tuuhea pähkinäpensas. Sinänsä 
pähkinäpensaassa ei ole mitään 
erikoista, paitsi että sen juuret 
ovat Koivistolta, Kiiskilän kylässä 
olevasta pähkinälehdosta. Rainer 

kertoo, miten he eräällä Koiviston 
matkalla kävivät hänen syntymä-
kylässään ja tuosta lehdosta hän 
sitten oli ottanut mukaansa päh-
kinöitä ja pienen taimen.

Taimen hän sitten istutti pi-
halleen ja nyt 20 vuoden jälkeen 

Juuret Koiviston Kiiskilästä
se on komea pensas, joka tuottaa 
pähkinäsatoakin. Rainer Monto-
nen iloitsee siitä, miten kotipihalla 
on pieni muisto kotikylästä, Kiis-
kilästä. Olisipa hienoa, jos Raine-
rin pensaasta saisi taimenpoikasia 
meille muillekin.


