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Tiijjät sie?
Ko koulu vanha rehtori
Armas Takala ylpeyve aihe,
Porvoo Yhteislyseo kivitalo,
uus koulurakennus, ”ikuseks
tarkotettu” niiko mei äiti ja
isä kolmas koti Kaupungihaas, ol noust tori kulmal
tuhkast ko Veeniks-lintu
ainaskii, ni lukio VI:nnel
luokal piettii sen kunniaks
kulttuurkilpailu.
Laulukilpailus tais olla
vaa kaks kaverii mukan, mie
ja toine karjalaispoika, Vahvialas syntynt Aaro rinnakkaisluokalt. Mie arvelen, et
Aaro ol osant valita paremma laulu laulettavakseen,
ko hää esitti komiast Karjalast kertova Reppuri laulu
ja voitti kirkkaast koitokse.
Laulu kertoo Laatoka maisemii kiertäväst reppuselkäsest
kulkurist ja sen haikiat soinnit o säveltänt musiiki monitoimimies Oskar Merikanto.
Sanat o kirjottant Eino
Leino luokkakaver LarinKyösti. Kyösti Larssoni
vanhemmat olliit kotosi entisest emämaast, Ruotsist,
mut poika oppi suome kiele täysi Hämeelinna lyseos.
Laulu soi ensmästä kertaa
kantelee säestyksel laulettun
Juhannustulilla-näytelmä
kantaesitykses v. 1900.
Reppur voip täs laulus
kyl tarkottaa tavallista haikeis muistois kiertelevvää
reppuselkästä kulkurii, mut
Karjalas varsinkii sanal ol
oikiastaa toisellaine merkitys. Mitä muita ilmasui
reppurist Karjalas mainittii?
Ja toiskes kysyn siult täs nyt
viel, et mite Koivistol suhtauvvuttii noihi reppureihi
18-sattaaluvu loppupuolel
ja miks?
Taiatkos tuon selittää
joko aivonystyröitäs hieromal taik sit tietolähtehii turvautumal?
Akus siul asja kirkastuu jommal kummal taval,
ni paappas viestii Viesti
toimituksel, ni katsotaa ja
vertaillaa. Nii ja älä unoha
kertoo, et mist sie löysit sen
tietojyväse ja mil nimel sie
itse kulet. Miu nimmei seisoo täs al:
Martti Piela

Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Taiteilijaryhmä Metka
Taiteilijaryhmä Metka avasi
3.8.2020 ”Sanaparsii Koivistolt”
näyttelyn Raumalla Ravintola
Byssan aulassa.
Näyttelyyn osallistuu kuuden ”metkalaisen” rinnalla omilla teoksillaan ko teoksen kuvittaja Leena Airaksinen Espoosta.
Näyttely on avoinna 3.8.-30.9.2020
Ravintola Byssan aulassa ja 1.10. lähtien
Seniorikoti Sagan talvipuutarhassa.
Metkan jäsenten yhteis- ja yksityisnäyttelyt Ravintola Byssan aulassa ovat
avautuneet jo viiden vuoden ajan vaihtaen sisältöään kahden kuukauden jaksoissa.
Jo yli neljä vuosikymmentä on Metka-ryhmä toiminut yhdessä näyttelyineen
ja muine hankkeineen.
Suomen Koivisto-seuran kesäjuhlille
on Metka-ryhmä näyttelyineen kutsuttu
monta kertaa.

Vasemmalta vierailijana Leena Airaksinen ja jäsenet Marja-Liisa Reponen Boman, Aila Salo, Mari
Luukko, Ulla Stenback, ja Kirsi Backman. Lisäksi ryhmäämme kuuluu Kirsi Kuusisto, Mirja
Luukko ja Maija Kantanen.

Lyijykynäpiirrokset 2 kpl vasemmalta:
Maija Kantanen: ”A siu kanssais ei maksa haastaa, siin ei tuu mittää”
Maija Kantanen: ”Mitähä mei kyläläise näit sannoot? Mää ja tiijä”
Virkatut hahmot Aila Salo ”Lohta kannattaa pyytää, vaik ei saiskaa”

Taiteilijaryhmä Metkan näyttely
03.08. – 30.09.2020
Ravintola Byssan aulassa

Keramiikkatyöt vasemmalta:
Kirsi Backman: ”Pitkä tukka on naisen kaunistus” Kotirannan
tuulet hiuksissaan.
Kirsi Backman: ”Pitkä tulla on naisen kruunu” Ylväänä
Kirsi Backman: ”Pitkä tukka on naisen kaunistus” Sisimpään
kätketty
Viiden taulun kuvassa sanaparret vasemmalta oikealle:
Leena Airaksinen: ”Kyl tää paikka on ihan päiväkämmeneel”
Leena Airaksinen: ”Istuin ilta tulloo, ajatus ajan viep”
Marja-Liisa Reponen-Boman: ”Vaakkuut ko varikset aijal”
Ulla Stenback: ”Ei vierivä kivi ehi sammaloituu”
Leena Airaksinen: ”Jos jäät sullaat paikkalleen kevvääl, ni tulloo
kylmä kesä”
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Hartaast´
Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Reissuvihko
Mummolan rannasta, mökin hyllyltä, löysin kolme
tarroilla koristeltua sinikantista kouluvihkoa, mummon reissuvihot. Kun hän lokakuussa -96 joutui terveyskeskuksen osastolle, rupesivat tyttäret kirjaamaan
vierailukäyntien yhteydessä kuulumisia ja viestejä
toisilleen, jotta tietäisivät missä mennään. Riveille oli
kirjattu syömiset ja voimiset, jutun aiheet ja omatkin
tunnelmat.
Aluksi vain selailin vihkoja. Joka ikinen päivä joku
oli käymässä mummon luona, haastelemassa, seuraa
pitämässä, kävelyttämässä, auttamassa ruokailussa ja
välillä vessassa käynnissäkin. Tyttärien lisäksi kävijöinä
oli miniä ja lapsenlapsia, sukulaisia ja ystäviä. Joka
ikinen päivä joku oli käynyt hänen luonaan, joku, joka
välitti mummosta ja huolehti, ettei hänen tarvitsisi
olla yksin. Vihkoja oli kolme, viimeiset tekstit seuraavalta heinäkuulta, kuolinpäivältä.
Pirteiden ja puheliaitten päivien välissä oli väsyneitä
ja huonovointisia, kiukkuisia ja välillä itkuisia päiviä.
Tuulen tuivertaessa ikkunan takana, Rauha -mummo
oli ollut helpottunut, kun ei tarvinnut olla seilaamassa
Ruotsin rannikolla. Välillä olisi pitänyt pakata ja lähteä laivalle tai Penttilään.
Silloin viisivuotias tyttäreni oli piirtänyt oman ja
mummon 86v kuvat vihkoon. Lähetin kuvan hänelle
ja hän heti muisti vanhamummon baskerin. Matkalla
tänne, ennen kuin tiesin vihkot löytäväni, sanoin, että
onpa taas kova ikävä mummoa. No tätä ikävää nämä
rivit ei helpota, mutta samalla tulee hyvä mieli siitä,
miten välittävä perhe ja suku ovat. Oma merkintäni
15.4. ”Tiistai. Ulkona paistaa aurinko ja mummolla
on uusi kampaus. Hieno on hiusten väri. Mummo on
ihan kevätpirteän oloinen. Niin ja Mirjakin on ….
kevätpirteän oloinen.”
Merkintä kerrallaan huomasi, miten mummon vointi
huononi. Samalla niissä välittyi, miten tärkeää oli jokaiselle olla hänen luonaan. Jokaisella kirjoittajalla oli
oma tyylinsä ja jokaisella meistä oli oma suhteemme
Rauhaan. Yksi huolehti arjesta, toinen kävi piristämässä. Mitään en voi sille, että noita reissuvihon tekstejä
lukiessa ja tätä kirjoittaessa kyyneleet kastelevat vihkon sivuja. Niin täyttä rakkautta ja välittämistä noihin
muutaman rivin viesteihin liittyy.

Kieltäminen voi olla hyvästä
Kaisa Koivula
Valko-Venäjällä osoitetaan mieltä presidenttiä vastaan
ja mielenosoittajia kohdellaan kaltoin. Oppositio haluaa uuden presidentin valtaan. Yksi levottomuuksien
syy on se, että presidentti on suhtautunut välinpitämättömästi koronaepidemiaan ja on kieltäytynyt ulkomaisestakin painostuksesta huolimatta asettamasta
minkäänlaisia koronarajoituksia ihmisten tavalliseen
elämään ja liikkumiseen.
Meissä taitaa olla sisäsyntyinen halu vastustaa kieltoja
ja rajoituksia. Ne tuntuvat vain haittaavan elämää.
Siitä on pitkä aika, kun Suomessa alettiin vastustaa
”holhousyhteiskuntaa” ja sitä onkin siitä lähtien ajettu alas. Niiden vapaus lisääntyy, jotka sitä itse pystyvät puolustamaan. Huonoimmassa asemassa olevien
asema huononee entisestään.
Nyt on siis Valko-Venäjällä noustu puolustamaan ihmisten oikeuksia saada kunnollisia rajoituksia. Koronassa on kyse hyvin monien ihmisten elämästä. Kun
on tosi kyseessä, nähdään, että kieltäminen voikin
olla hyvästä. Tietenkin kieltojen ja rajoitusten pitää
tähdätä hyvään ja perustua kunnolliseen tietoon ilmiöstä, jota rajoitetaan. Kieltoja ei kannata noudattaa
vain esimerkiksi sen vuoksi, että tuntuu turvalliselta,
kun on jokin raja ympärillä.
Herra on antanut täydellisen lain, se virvoittaa mielen.
Herran ohjeet ovat luotettavat, ne neuvovat taitamatonta.
Herran käskyt ovat oikeat, ne ilahduttavat sydämen.
Herran määräykset ovat kirkkaat, ne avaavat silmäni näkemään.
Ne ovat kalliimmat kuin puhdas kulta, kalliimmat kuin kullan paljous,
makeammat kuin mesi, maistuvammat mehiläisen hunajaa.
(Ps 19: 8–11)

Tästä (niin kuin monesta muustakin asiasta) minulle
tulee Raamattu mieleen. Raamatun oman itseymmärryksen mukaan siinä dokumentoidut rajoitukset ovat Jumalan asettamia. Ne tähtäävät ihmisten
hyvään ja perustuvat maailman Luojan tietoon siitä,
mikä maailmalle on hyvää. Jos tämä on totta, niitä
kannattaa noudattaa. Kannattaisi ehkä nousta barrikadeillekin puolustamaan ihmisten oikeutta saada
hyviä, elämää suojelevia rajoituksia?

Sotaveteraani

Yrjö Rafael

MÄKELÄINEN
* 26.8.1923 Koivisto
† 16.8.2020 Salo
Siunaa ja varjele meitä,
Korkein, kädelläs!
Kaitse ain kansamme teitä,
vyöttäen voimalla meitä,
heikkoja, edessäs.
Sulta on kaikki suuruus,
henki sun hengestäs.
			 (Isän iltarukouksesta)
Rakasta Isää, Isoa, Isoäijää syvästi kaivaten
Reima ja Marja
Mitra, Cristian ja Isabel
Terhi
Tarmo ja Marke
Sami
Sonja
sukulaiset ja ystävät

Lämmin kiitos teille kaikille,
jotka kunnioititte Helge Teikarin muistoa
ja otitte osaa suruumme.
Omaiset

Siunaus toimitettu 12.9.2020 Särkisalon kirkossa.

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

Aineisto mieluiten digitaalisena:

Tilaukset, osoite- ym. muutokset:

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

aina kirjallisena, mieluiten
sähköpostitse Koivisto-Seura ry.n
varapuheenjohtajalle
katarina.hovi@gmail.com
Tilauksia ei tarvitse uusia.
Seuran jäsenmaksu 39 e, sisältää
vuoden jäsenlehdet. Karjala-Liiton
jäsenmaksu, 20 e, vuodelta 2020
maksetaan Koivisto-Seuran kautta.

Jäsenlehden postituksesta Pohjoismaihin veloitetaan +3 e/vuosi ja
muualle Eurooppaan +8 e/vuosi.
Pankkiyhteys:
Nordea FI46 1091 3000 3058 80
Päätoimittaja
Riikka Salokannel, 044 231 2422
koiviston.viesti@gmail.com
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398
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— Puheenjohtajalt` itseltää —
Kotini Karjalassa

Mauri Kiviniemi
Liisa Anttila

Kotini Karjalassa

Minä kaipaan kotiini Karjalaan,
sinne ikävöi sydämeni.
Ei tietää voi sitä ainutkaan,
miten suuri on kyynelten meri.
On kauan jo kulunut aikaa,
kun kaiken tuon jättää sain.
Ei riemua lauluni raikaa,
koti muistoissa on nyt vain.
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Vielä toivon, sinne palata voin
ja kulkea taas kotitiellä.
Tuntea kaikki se rakkaus, mitä
kokea saanut oon siellä.
Tiedänhän sen, että mahdoton
toiveeni täyttyä on.
Muistoissa säilyy yhäkin tuo
taas kuljen kotini luo.
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Yhä kaipaan kotiini Karjalaan,
sinne jäänyt on sydämeni.
Synnyinseudulla olla taas saan
ja kuivata voin kyyneleeni.
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Keminmaalainen Liisa Anttila on
sanoittanut tämän katkeransuloisen
valssin. Hänen isänsä on lähtöisin
Karjalasta, Koiviston Humaljoelta
ja tämän kaipuun kotiseudulle Liisa
on isältään perinyt. Itse hän ei ole
Koivistolla käynyt, mutta silti voi
vahvasti myötäeläen tuntea, mitä on
jättää rakastamansa koti ja kotiseutu
sinne rajan taakse. On kuin jättäisi
osan itsestään, kirjoittaa Liisa. On-

neksi on muistot, joita kukaan ei voi
viedä pois.
Laulun on säveltänyt kemijärveläinen Mauri Kiviniemi. Kappale on
myös kotistudiossa äänitetty, mutta
toiveena olisi, että kappaleelle löytyisi ”oikea” esittäjä ja levyttäjä. Näin
laulu saataisi kuultavaksi heille, jotka tuntevat ikävää kotiseudulleen ja
tietenkin muillekin laulun ystäville.
Heille kappale on myös omistettu.

On Karjalan kotini mielessä ain,
se säilyy muistoissa aina.
Silmiini sain taas kyyneleet vain,
onni täällä kun on hetken laina.
Kun silmäni suljen mä iltaisin,
olen unessa taas kotitiellä.
Tunnen, tää seutu on rakkahin,
enkä herätä tahtoisi vielä.
Yhä kaipaan kotiini Karjalaan…
Sanat: Liisa Anttila
Sävel: Mauri Kiviniemi

Syysloma oli ennen perunannostoloma
Syysloma ei ole merkinnyt lapsille aina vain lomailua.
Menneinä vuosina varsinkin maaseutukouluissa lapset
saivat syyslomaa perunannostoa varten. Kaupunkikouluissakin syysloma käytettiin usein perunannostoon, vaikka omia viljelyksiä ei aina ollutkaan. Perheet saattoivat
kuitenkin lähteä maaseudulle sukulaisperheiden avuksi.
Syysloma voitiin käyttää myös marjojen keräämiseen ja
sienestämiseen.
Perunannostoloman pituus vaihteli paikkakunnittain
kahdesta päivästä jopa kymmeneen päivään. Loman pituus vaihteli myös iän mukaan, jolloin ylimmät luokat
saivat esim. kaksi viikkoa ja alimmat luokat muutaman
päivän.
Peruna tuotiin Suomeen jo 1720-luvulla ja levisi
1800-luvun alussa koko maahan. Peruna korvasi perinteisen juureskasvin nauriin, joka on Suomessa ensimmäisiä
viljeltyjä hyötykasveja.
Peruna kasvoi hyvin Koivistolla paremmin kuin missään lähipitäjässä. 1880-luvulla Koivistolla perunoita istutettiin 771 tynnyriä ja saatiin kahdeksankertainen sato.
Koivistolla lähes jokaisella perheellä oli oma perunamaa,
jossa kasvatettiin talvella tarvittavat perunat.
Tätini on kertonut minulle perunannostosta Saarenpäässä. Lapset saivat koulusta lomaa viikon verran. Perheen kotipellot olivat Alhossa, joka oli ollut ennen suota.
Siellä oli myös naapureiden sarkoja, joten perunannostajia
oli useasta talosta.
Kun perunat oli nostettu maasta, niin pellon laidalle tehtiin perunanvarsista nuotio ja siinä paistettiin
perunoita. Paistikkaat maistuivat niin hyviltä! Juomana
oli kotikaljaa ja vettä. Ruokailun jälkeen lasten naamat
olivat kyllä kovin nokisia, mutta saunassahan ne sitten
puhdistuivat. Lapsista oli mukavaa, kun perunapellolla oli
aina paljon lapsia. Perunat säilytettiin ns. perunakuopissa,
jotka sijaitsivat talojen lähellä.
Perunan kylvössä oli lapsilla
myös kannustin. Kun kylvö oli
tehty, lapset saivat palkaksi isoja,
pehmeitä rinkeleitä. Rinkelit ostettiin Saarenpään osuuskaupasta, jossa ne riippuivat narussa ja
josta myyjä sitten irrotti halutun määrän. Näitä rinkeliherkkuja ei saatu usein.
Nykyisenlainen syysloma
otettiin Suomessa käyttöön
1970-luvulla. Tänä vuonna
syysloma alkaa lokakuun puolivälissä.
Hyvää ja aurinkoista syksyä!
Eija Tuominen
Korjaus elokuun viestin
artikkeliini: Ensimmäisenä
Koiviston kirkkomaahan haudattiin sankarivainaja Aarre
Joutsimies 18.12.1939.

Härkäläisten Armas ja Hilja Hilskan lasten Anja Vainion, Onerva Hilskan ja Hannu Hilskan jälkipolvi
serkkutapaamisessa Hurukselassa 9.8.2020.

		
		
		

Suomen
Koivisto-Seura ry
Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

Puheenjohtaja, Eija Tuominen
Rauhankatu 14 a B 16, 20100 Turku
0400 244 290, tuominee@gmail.com
Varapuheenjohtaja, Katarina Hovi
Kavallinpelto 6, 02710 Espoo
050 482 1240, katarina.hovi@gmail.com
Sihteeri, Jorma Kallonen,
Koivukuja 23, 21530 Paimio
p. 0400 834 723, jorma.kallonen@nic.fi
Taloudenhoito,
Karjalan Tilikeskus/Patrikainen

Ratakatu 47, 53100 Lappeenranta
p. 05 544 8850
Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Proomukatu 6 A 14, 15140 Lahti
p. 040 564 9341
Taidetoimikunta, Marke Hongisto pj.
Halkaisijantie 4 E 46, 00980 Helsinki
p. 050 539 8693, mhongist@gmail.com
Johtokunta:
Matti Agge, Parainen. 040 536 7701
varajäsen Hanna Silfver

Virpi Huhtanen, Espoo, 0440 501 806
varajäsen Marke Hongisto
Jorma Jack, Kotka. 050 061 9482
varajäsen Maarit Raninen
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400 800 752
varajäsen Katariina Aaltonen
Jukka Ratia, Mäntsälä. 050 097 8206
varajäsen Jorma Simola
Tuula Raukola, Kotka. 044 522 8098
varajäsen Raila Hiltunen
Riikka Salokannel, Lahti. 044 231 2422

varajäsen Tuula Ruskeepää
Hannu Seppinen, Turku. 040 703 1244
varajäsen Tuula Agge
Koivisto-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, koivistosaatio@gmail.com
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Salmenkaita cup
Äyräpään kotiseutupäivillä
pelattiin taas mölkynheiton Salmenkaita cup.
Isännät olivat tänäkin vuonna tylyjä haastajilleen ja veivät tiukassa
kisassa voittopokaalin koivistolaisten nenän edestä. Toiseksi tulleessa koivistolaisten joukkueessa
heittivät kolme polvea penttiläläisiä: Maili os. Kaukiainen, Riikka
ja Mili-Mona Salokannel vahvistettuna haminalaisella Venla Hämäläisellä.
Voittajajoukkue Äyräpää vastaanotti pokaalin tänäkin vuonna.

Koiviston kakkosjoukkueessa pelasivat Eva Tuuli, Anja Kontto,
Juho Tuuli ja Lahden Koivistolaisten puheenjohtaja Jorma Simola.

Karjalaisuus on sisäinen tarina - Karjalan taju
Juhani Pekkola FT Dos.
Maisteri Hellä Neuvonen- Seppäsen väitöskirja ”Menetetyn Karjalan valot ja varjot; Siirtokarjalaisuus evakon lapsen elämässä ja
muistoissa” tarkastettiin Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella 29. elokuuta 2020. Väittelijä
kertoi tilaisuudessa, että Suomesta
on puuttunut evakoiden lapsien
kokemuksia ja niiden muodostumista koskeva tutkimus. Väitöskirjan kirjoittamisen motiivi ja
seuraus on, että ”evakoiden lapset
tulevat nähdyiksi”.
1950- ja 1960-luvuilla Karjala oli suljettu paikka, jossa ei
voinut vierailla. Karjalaista kulttuuria syrjittiin virallisen politiikan vuoksi ja yhteiskuntarauhan
ylläpitämiseksi. Näin Karjalasta
tuli myyttinen paikka, jonka määreinä evakoiden lasten mielessä
olivat aikaisempien polvien kertomukset ja tunnekuvat. Kertomuksista, runoista ja lauluista tuli
Karjalan määrittelijöitä. Muolaasta kotoisin olevan Unto Monosen
Satumaa-tangon voidaan katsoa

Hinaaja-alus Daisystä vielä
Kiiskilässä satamatoiminnassa mukana olleesta hinaaja-alus
Daisystä oli lehdessä aiemmin
juttua. Rainer Montonen lähetti
vielä vähän lisätietoja tästä lopulta Kyläniemen hiekalle leikkipaikaksi romuttuneesta ”Teisistä”.
Puurunkoisella satamahinaajalla
siirreltiin lauttoja, puomeja ja lastuukopukoita Kiiskilän satamaalueella.
Kiiskilässä oli laakeita hiekkarantoja ja niitä hyödynnettiin ke-

kuvastavan kadonnutta Karjalaa
satumaana, jonne ”vain aatoksin
mi kauas entää…käydä saa”.
Evakoiden lasten identiteetti
riippuu mm. siitä, ovatko molemmat vai pelkästään toinen vanhemmista siirtokarjalaisia. Evakoiden
lapset ovat tunteneet vierautta ja
kokeneet kaipuuta kotiseudulle,
jota ei ole. Toisaalta heille lähteminen on helppoa. Juurettomuus
saattaa olla myös rikkaus ja reitti
maailmankansalaisuuteen.
Evakkouteen kuului, ettei evakoita kaikissa tapauksissa hyväksytty suomalaisiksi. Tämä on lisännyt
niin objektiivista ulkopuolisuutta
kuin sen kokemusta. Saatetaan
periä trauma, mutta ei sanoja sen
purkamiseen. Kodittomuus voi
periytyä jälkipolville. NeuvonenSeppänen käsittelee lähdekirjallisuudessa juutalaisten kokemaa
holokaustia siksi, että se muistuttaa
karjalaisten kokemuksia.
Lapset ovat kantaneet evakon
myönteisiä ja kielteisiä seurauksia
ja kokeneet evakon tunnetasolla.
Lapsille siirtokarjalaisuus on pait-

si sanatonta kipua myös uteliaisuuden ja luovuuden lähde. Evakoiden tarina on siirtynyt lasten
tarinaksi. Karjalaisuus ja siirtokarjalaisuus ovat sisäinen tarina eli
puhetta itselle. Sisäinen tarina ei
aina ole tiedostettu, vaikka se olisi
olemassa. Kaipuusta ja vieraudesta
huolimatta evakoiden lapset määrittelevät itsensä myönteisessä valossa. Neuvonen-Seppänen luettelee karjalaisista luonteenpiirteistä
myönteisen elämänasenteen, ulospäinsuuntautuneisuuden ja yhteisöllisyyden, herkkyyden, luovuuden ja kekseliäisyyden. Evakkojen
lasten jaettu sisäinen tarina on
valojen ja varjojen tarina.
Väittelijä ja vastaväittäjä keskustelivat tiedon poliittisuudesta.
Neuvonen-Seppänen on halunnut
alun perin omiin ja perheensä kokemuksiin perustuen tuoda esiin
evakkouden olemuksen ja evakon
lasten kokemuksien käsittelyn oikeellisuuden. Arvioin, että se on
ollut hänelle myös eettinen velvollisuus – oikea teko.

säisin puutavaran kuivaus ja varastopaikkoina. Paitsi kylän metsistä
tullutta puutavaraa, käsiteltiin purouitosta Rokkalanjoelta ja muista
Viipurinlahden pikkujoista kertynyt puu Kiiskilässä. Oli tukkeja,
kaivospropseja Englantiin ja puhtaaksi vuoltua kuusipaperipuuta
Ranskaan. Kun puu jouduttiin
laittamaan uittoon puolituoreena,
oli se välillä nostettava rannalle pinoihin kuivumaan.
Kuivattavien propsien nostotyöt antoivat keväisin töitä kylän

miehille. Raavaat ja vahvat miehet
nostivat suuremmat puut ja nuoret pojat pienemmät puut pinoille. Palkka maksettiin kuutioiden
mukaan. Myös tervahöyryt toivat
lasteja Kiiskilään. Paperipuulautat
lastattiin Kiiskilässä. Tukkipuu
kuorittiin rannoilla ja Daisy hinasi niitä joko Mannosen sahalle
kauppalaan tai Hoikkalan sahalle
Humaljoelle.

KM Hellä Neuvonen-Seppäsen (kuvassa keskellä) sosiaalipsykologian
alaan kuuluva väitöskirja ”Menetetyn Karjalan valot ja varjot.
Siirtokarjalaisuus evakon lapsen elämässä ja muistoissa” tarkastettiin
Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden
tiedekunnassa.
Vastaväittäjänä toimii dosentti Tuija Saresmaa Jyväskylän yliopistosta
(oikealla) sekä kustoksena professori Vilma Hänninen Itä-Suomen
yliopistosta (vasemmalla).
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Koiviston lestadiolaisuuden alkuvuodet 8. osa
Lestadiolaisuuden
levinneisyys Viipurin
läänissä vuoteen 1900
mennessä.
Aikaisemmin lienen jo kertonut,
että lestadiolaisuuden leviäminen
Karjalaan alkoi nälkävuosien jälkeen. Pohjanmaalta liikuttiin nälän pakottamina niihin suuntiin,
missä tiedettiin olevan töitä ja
ruokaa. Venäjää pidettiin ”viljamakasiinina”, joten Pietarin ympäristöön asettui muiden mukana
useita lestadiolaisyrittäjiä. Tarina
kertoo, että mm. ”kultaseppien
kadulla” Pietarissa oli jopa kuusikin kultaseppää, yksi myös Fabergeellä.
Lestadiolainen herätysliike
tuli seurakuntiin eri ammatteja
harjoittavien työmiesten, tavallisimmin ratatyömiesten kuljettamana. Pietarin radan kulkureitin
varrella lestadiolaisia oli lähes joka seurakunnassa. Mainittava oli
esimerkiksi D. Tolosen rakennusryhmä, joka tietoisesti levitti
uskonkäsitystään edetessään.
Sanomalehti mainitsi muitakin
rakennusryhmiä eri paikkakunnilta.
Muunkinlaista työtä tultiin suorittamaan Pohjanmaalta.
Jotkut tulivat Suomen lahden ja
Laatokan rannoille kalastamaan.
Jotkut asettuivat tehdasyhdyskuntien lähettyville kuten Kotkan
sahojen, Karhulan lasitehtaan,
Enson, Läskelän ja Johanneksen tehtaisiin sekä Pitkänrannan
malmikaivoksen tuntumaan. Oli
myös monia, jotka näkivät mahdollisuuksia oman yrityksensä tai
vapaan ammattinsa harjoittamiseen Viipurin ympäristössä.
Lestadiolaisten voimakas
saarna herätti nuorisoa ja keskiikäistä väkeä henkilöstä henkilöön
eli ”uskosta uskoon”. Myös vastus-

Valma Luukka

Pietarin radan
kulkureitin
varrella
lestadiolaisia
oli lähes joka
seurakunnassa.

tajat saivat tilaa sanomalehdissä,
eniten Viipurin Sanomissa ja Lappeenrannan Uutisissa. 1800-luvun lopulla ilmestyi kaksi teosta,
jotka kuvaavat lestadiolaisuuden
johdosta syntynyttä keskustelua.
Toinen oli arkkitehti Jac Ahrenbergin kirjanen: ”Hihhuleita” ja
toinen J.H.Erkon ”Uskovainen”.
Lestadiolaisuudesta tuli ikäänkuin
”Viipurin läänin herätysliike”.
Voimistumiskausi oli 18751895 välinen aikakausi. Siellä
missä liike yleensä sai kannatusta,
siellä se oli alkanut levitä jo ennen
vuotta 1880.

Eniten liike levisi Viipurin
rovastikunnassa. Tämä johtunee
läänin pääkaupungin sijainnista läpikulkupaikkana Pietarin ja
Sortavalan suuntiin. Viipurin lestadiolaisten kannattajamäärä oli
vuosituhannen lopussa yli 250
henkeä. Alueelle perustettiin myös
Viipurin läänin ainoa Rauhanyhdistys v. 1890 (Säännöt vahvistettu 19.3.1890). Ennen Viipuria
Suomessa oli vain pari Rauhanyhdistystä, toinen Helsingissä.
Viipurin jälkeen eniten kannatusta oli Koivistolla ja Uudellakirkolla, molemmissa n. 100 henkeä.

Kuolemajärvellä oli n. 50 henkeä
ja Säkkijärvellä alle 20 henkeä. Johanneksella oli kannatusta enemmän muilla herätysliikkeillä.
Vilkkaan kannatuksen lestadiolaisuus sai Käkisalmen
rovastikunnassa. Käkisalmen
kaupungissa oli piispa Alopaeuksen ilmoituksen mukaan n. 100
henkeä. Liikettä kannatti Kaukolassa n. 50 henkeä, Räisälässä n.
100 henkeä ja Pyhäjärvellä 20-30
henkeä.

moni muukii joutunt juomaa
katkeraa kalkkii aina sillo tällö.
ja et nyt saan teil kertoo, mite ne
arvoesineet Koivistol ja Porvoos o
nykysil sijoillee päätyneet ja mis
ne nyt on.) Ja et saan vertailla.
Ko toine o puhasta 20 karaati
kultaa, ja toine vaa kullattuu hopiaa. Ja toine o saatu kuninkaalt
lahjaks, ja toine o tuotu sovast kiristämäl ja uhkauksil. Niiet kyl se
vaakakuppi kallistuu euksee Koivisto kirko puolel.
Helsingi Koivistolaisii naiskerho perinnetoimikunna v.
2015 kirjases ”Koivisto kirko py-

hät esineet ja niie nykyne sijainti”
(toimituskunta Saraste - Nyroos)
kerrotaa (sivul 6) tarkkaa ehtoolliskalkist, et Koivistol käynt ”Kottlanni reivi”, ts. Ruotsi kuningas
Kustaa III, lahjotti ehtoolliskalki
ja öylättilautase Koivisto seurakunnal, ko käi Pietaris tappaammas serkkuaa, Vennäi hallitsijjaa,
Katariina Suurta v.1777.
Eihä tuos komias latinakielises tekstis tietystkää mittää mainita siint, et Kustaa ol kyl matkas
ketuhäntä kainalos, ko häähä hauto mielessää sottaa Vennäi joukkoi
vastaa. Ja sotaha siint lopult syt-

tykii, vuoskymmänä loppupuolel. Siin sovas ol viel mukan Sven
Tuuvva isäkii, ”jo ikämies, kun
Kustavin sovassa taisteli.”
Öylättilautase ja kalki ol kuninkaa tilauksest valmistant kultaseppä Anders Zachoun. (Ei ne siis
olleet Ruotsi valtio aarrekirkust
otettui kalleuksii, mitkä kuninkaa
kuus, seitsemä sukupolvee aikasemmi hallint esi-isä Kustaa Vaasa
ol ottant parempaa taltee Ruotsi ja
Suome katoliselt kirkolt vahvemma oikeuvvel.)
Ehtoollisastiat toimitettii jo
enneko sota alko Vaasa maakunta-

arkisto suojii.
Paula Hovi kertoo vuorostaa
Koivistolaisii-Seura 50-vuotisjulkasus (Helsinki 1998) sivul
64 (Ehtoolliskalkki), et Koivisto
seurakunna viimese kirkoisännä
akronomi Piispase Aaatoli tyttö
Aili, kui hää pienen tyttön kuletti
ehtoollisvälinehhii pari kilometrii
metsäpolkuu pitki kirkol rippilapsii kaikist ensimmäisel ehtoollisel
pärekorrii piilotettun.

(jatkuu...)

Mie tiijjän
Martti Piela
Viimekertases Viestishä mie kyselin kaikellaista Koivisto kirko pyhäst ehtoolliskalkist. Mut enneko
alan mittää haastamaa Ratkaisustai, ni nii tekköö miel viel vähäse
kehassa mei syntymäseuvu kirko
kalleuksist, ko kukaha se kissa
hännänkää ylös nostais jossei kissa
itse, jos sallitta miu käyttää tuota
arkista ilmasuu, ko kysymys o nii
pyhäst esineest ko ehtoolliskalkist.
(Eihä miul itselläi tietystkää mittää tekemist oo kalkist ko senverra vaa, et oonha mie niko varmast
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Suomen Koivisto-Seura ry kiittää kaikkia lahjoittajia, jotka osaltaan
mahdollistivat Koiviston sankarihaudan kunnostuksen.

Koiviston sankarihautausmaa 11.9.2020. Kuva Irina Kolotova.

Lahjoittajat (12 000 e - 400 e)
Koivisto-säätiö 12 000 e
Kaatuneiden Muistosäätiö 10 000 e
Seura-Pamaus ry 6000 e
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 4000 e
Sotavahinkosäätiö 3000 e
MetsäPietilä Oy/Koiviston Auto -konserni 2000 e
Kotka-Kymin seurakunta 2000 e
Lotta Svärd Säätiö 2000 e
Mannerheim-ristin ritarien säätiö 2000 e
Temppeliherrain ritarikunta ry 2000 e
Turun ja ympäristön koivistolaiset 2000 e
Särkijärvi Jouni J. 1200 e
Penttilän kyläyhdistys 1010 e
Kaukiainen Esko 1000 e
Koiviston Kurkien sukuseura ry 1000 e
Orava Esko 1000 e
Porvoon osuuspankki 1000 e
Paraisten seurakuntayhtymä 1000 e
Rauman seurakunta 1000 e
Saarenpään Hilskat ry 1000 e
Sukuseura Koiviston Mäkeläiset 1000 e
Vatnuorin kyläyhdistys 1000 e
Mäntsälän koivistolaiset ry 767 e

Torkkeli-Pitkäranta Tiina ja Pitkäranta Teijo 720 e
Haminan seurakunta 700 e
Taskinen Sirpa 700 e
Aleksanteri Matikan jälkeläiset 500 e
Antero Martt 500 e
Mäntsälän seurakunta 500 e
Taipaleen seurakunta 500 e
Rinne Tarja 480 e
Savitaipaleen kunta 400 e

Lisää lahjoittajia
Aaltonen Laura
Aatola Laura
Agge Matti
Airaksinen Leena
Berglund Mira
Falck Raimo
Fri Arja
Gahan Marianne
Haminan seudun koivistolaiset
Hannukainen Risto
Helkiö Leea

Koiviston sankarihautausmaa 10.9.2020. Irina Kolotova

Hietanen Mikko ja Maila tyttäret
Hilska Pekka
Hilska Petri
Hoikkala Jari
Hoikkala Kyösti
Hoikkala Mauri
Hoikkala Mikko
Hoikkala Pertti
Hongisto Marke
Hovi Aira
Humaljoen kyläyhdistys
Ivaska Ari
Jaakkola Seija ja Kallonen Jorma
Jack-Vihanto Pirjo ja Jack Jorma
Kana Aleksanteri ja Helena jälkeläiset
Karvonen Timo
Kaukiainen Ahti
Kaukiainen Seppo
Kaukiaisten sukuseura
Kauriala Soile
Kitula Aino ja Eino lapset
Klemettilä Veikko
Kokkala Mikko

Kurki Marja
Kurki Tuula ja Sola Teljo
Kymin osuuskauppa
Laine Seija
Lehtola Terho
Liukkonen Orvokki
Mannonen Antti
Matikka Marja-Liisa
Mattila Maija
Mattila Terttu
Pekkola Juhani
Peussa Kerttu
Piela Martti
Pulkkinen Maija s. Kaukiainen perikunta
Päivänen Pekka
Raninen Maarit
Raninen Mikko
Rantakokko Eeva
Rantakokko Veikko
Rantala Paula Anneli
Ratia-Ahtiainen Ritva
Rainio Sirkku
Ratia Jorma

Koiviston sankarihautausmaa heinäkuu 2020. Eija Tuomisen arkisto.
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Mie muistan valkean kukan
kirkkotarhan sireenipuun.
Oli suvi ja auringon kultaa,
aallot kimmelsi salmensuun.
Silloin rantaan astuin,
ohi valkoisten ristien.
Ja sireenit tuoksui
luona vanhan kirkon sen.
Onerva Montonen

Koiviston sankarihautausmaa
1943. Eija Tuomisen arkisto.

Pörriäisiä
Evakko-mummi Liisa Ake-Helariutta Paraisilta on lähettänyt viime kesän muistoista maalaamansa pörriäiskuvan. Edelleen
86-vuotias eistiläläinen kirjoittelee ja maalaa
ajankohtaisista asioista.
Ajankohtaiseksi akvarellikuvan tekee
Rautasen koulupiirin kylätoimi
Rouskun suku
Rusi Elsan lapset
Rusila Hannele
Rusila Pertti
Römpötti Elisabet ja Kari Juho
Saarinen Terttu
Salokannel Riikka
Seppinen Hannu
Seppisen ja Reitin sukuseura
Silfver Hanna
Simola Jorma
Sola Saimi
Stuermer Johannes ja Bettina
Särkisalon kirkkopyhän 2019 osallistujat
Takala Jaana
Turun ja ympäristön koivistolaisten käsityökerho
Torkkeli Tuula
Tuomi Harri
Tuominen Eija ja lapset
Vakka-Suomen Pihatyö Oy/Satu Kallonen
Villa Seppo

Koska lahjoittajia on paljon, on
mahdollista, että joku on jäänyt
epähuomiossa pois. Asia korjataan
seuraavissa Koiviston viesteissä.
Parhaimmat kiitokset myös
Koivisto-Seuran johtokunnalle,
sankarihautatoimikunnalle, tulkeille sekä kaikille teille, jotka olitte eri
tavoin apuna ja tukena tämän tärkeän, monivaiheisen ja pitkäkestoisen
hankkeen aikana vuosina 20152020. Kiitokset arkkitehti Terhikki

Vaaralalle hyvästä yhteistyöstä.
Erityiskiitokset vielä neuvotteluryhmän jäsenille Juhani Pekkolalle
sekä tulkki, yhteyshenkilö Seppo
Mäkiselle.
Oli suuri kunnia ja ilo johtaa
hanketta. Koiviston sankarivainajien hautarauha on nyt palautettu.
Eija Tuominen
Sankarihautatoimikunnan
puheenjohtaja

KOIVISTON AUTO
www.koivistonauto.fi

kesäinen Pelasta pörriäinen -kampanja, joissa ihmisiä kehotettiin varjelemaan pölyttäviä
hyönteisiä ja perustamaan niin mesimeheviä
kukkamaita kuin hyönteishotelleja. Pölyttäjien
väheneminen uhkaa paisti satojen tuottoa myös
luonnon todellista monimuotoisuutta.

Taasiseseisvuspäev
Viro juhli 20.8. itsenäisyytensä palauttamista, taasiseseisvuspäeva. Maa julistautui
itsenäiseksi tasavallaksi Tallinnassa jo yli
100 vuotta sitten, 24.helmikuuta 1918,
mikä vahvistettiin maan itsenäisyystaistelun
jälkeen Tartossa solmitussa rauhassa helmikuussa 1920.
Tuolloin maa omaksui Suomen lailla
kansallislaulukseen Fredrik Paciuksen sävelmän ja Viron ensimmäisen vironkielisen
sanomalehden Pärnu Postinees julkaisijan,
Lydia Koidulan isän, Johann Voldemar
Hannsenin Maamme-laulun mukaan sanoittaman kansallislaulun, Mu isamaa, mu
õnn ja rõõm. Silloin maa sai myös oman
lipun, Sini-must-valgen, joka haettiin kätköstään neuvostosotilaiden epäonnistuneen
valkankaapoausyrityksen uhatessa Toompeanmäellä elokuussa 1991.
Jannsenin perheen kotikieli oli saksa.
Isä oppi viron kielen sanomalehtityössään
kun alkoi julkaista Postimees-lehteään viroksi. Perheen siirryttyä Tarttoon 1863 isän
opettajanviran vuoksi, Jannsen aloitti siellä
myös kesäkuussa 1869 nykyisin Tallinnan
laulujuhlina tunnetut kansanjuhlat, olihan
hän myös musiikkimies, urkuri.
Hänen tyttärestään Lydiasta tuli vielä
kuuluisampi kirjailijanimellään Lydia Koivula, vaikka elikin vain melko lyhyen elämän
(1843-1886). Isänsä tapaan hän kirjoitti
tuotantonsa viron kielellä. Suomessa hänen
runoistaan varmaan parhaiten tunnetaan
laulu Ema süda, jonka on säveltänyt Robert
Theodor Hansen. Lydia Koidulaa pidetään
Viron kansallisrunoilijana.

Valkea laiva
(Valge laev)
Vuosia odotti Viron kansa
Saapuvaksi Valkean Laivan, pelastajansa
Tarrautuen toiveeseensa Purtta vuotti
Lännen mailta Porteilla taivaalle veneet
sojotti.
Toive turha! Ei saapunut laiva!
Haave purresta - harhakuva!
Maassa vallassa vieras jo valta
Aseinaan Siperia, väkivalta
Idän Valtias ohjaissa, valheinensa
“Edistykseen” uskomaan houkutteli.
Sini-must-valge piilostansa
Haettiin hetkellä tuskaisimmassa
Toompäen mäelle nous’ laulava kansa
Tankkeja vastaan voimansa tunnossa
Valkea laiva - lipussa hulmusi:
Maan ja taivon lisäksi valkea - Viron kansa!
Turhaa ol’ odottaa valkeaa laivaa
Harhaa apuun vierasta haaveilla!
Suomalaisille Suomenlinnassa
Sanat on uurrettu kivilaatoissa:
Jälkimaailma, kuule kenraalin viesti:
“Seiso tässä omalla pohjallasi”!
Martti Piela
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Onnitteluit` ja
muistamissii`

Mei Mari
(MARI PITKÄRANTA, Kemiö)
on kevvääl pääst
ylioppilaaks
Puolalanmääen
musiikkilukiost Turust.
Mummo Ester Torkkeli
o.s. Piela 92 vee
Humaljooe Roimääeelt,
Jäijä Veikko Torkkeli
Humaljooe Hovimääeelt.
Ylpiät vanhemmat Tiina
Torkkeli-Pitkäranta
ja Teijo Pitkäranta
Kemiösaareelt.
Jyväskylän Lyseon Lukiossa
on ylioppilastutkinnon
keväällä 2020 suorittanut
ja Aalto-Yliopistoon
opiskelijaksi hyväksytty
KRISTA HAKKARAINEN.
Kristan Iso-mummo oli
Impi Piela (o.s. Lehtola,
alk. Leipäsäkki) syntynyt
Patalan kylässa ja
hänen Äijänsâ on ennen
talvisotaa Koivusaaren
Hyttölässä syntynyt Martti
Piela Porvoosta.

Tääl` tapahtuu
Koivisto-säätiö jakaa opintoavustuksia ja stipendejä

Vatnuorin kyläyhdistys ry:n

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

Vuosikokous ja hailikekri
Sunnuntaina 11. 10. 2020 klo 13 - 16
Seuratalo Kuusisto, Kirkkotie 200, Pornainen

Hakemukset on toimitettava lokakuun 31. päivään mennessä
osoitteella:
Koivisto-säätiö, c/o Anne Markkanen,
Porintie 2 C 40, 00350 Helsinki

Vuosikokousasiat:
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Esityslistan hyväksyminen
- Kauden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittely
- Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
hallitukselle
- Toimintakauden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion esittely
- Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta yhdelle toimikaudelle
- Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
seuraavalle kaudelle

Avustuksia ja stipendejä voidaan myöntää erilaisiin tarkoituksiin,
jotka koskevat Koivistoa, koivistolaisuutta, Koiviston historiaa,
Koivistoa koskevaa kirjallista työtä, taidetta, taloudellista ja
henkistä kulttuuritoimintaa, sekä elinkeinoihin, maatalouteen,
merenkulkuun, laivanrakentamiseen, kalastukseen,
satamatoimeen jne. liittyvien perinteiden ja tapojen tutkimiseen
ja julkaisemiseen.
Opintoavustuksia myönnetään myös ammatti- ja
korkeakouluissa opiskeleville. Muita opintoavustuksia voidaan
myöntää erikoistapauksissa. Opintoavustusta Koivisto-säätiöltä
voi saada vain yhden kerran.
Hakemuksista pitää selvitä:
1) hakijan nimi, syntymäaika ja –paikka, hakijan omakätinen
allekirjoitus.
2) todistus oppilaitoksesta, jossa opiskelee.
3) vanhempien ja esivanhempien nimet niin pitkälle, että heidän
koivistolaisuutensa voidaan todeta sekä missä kylässä nämä
asuivat vv.1939 ja 1944.
4) pankkitiedot, minne mahdollinen avustus voidaan suorittaa.
Hakemuksen liitteenä tulee olla virkatodistus, josta selviää hakija
ja hänen vanhempansa.
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, voit uudistaa anomuksen vain lähettämällä uuden
voimassa olevan opiskelutodistuksen sekä mahdollisesti
muuttuneet yhteystietosi.
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
Kirjattuina lähetettyjä anomuksia ei noudeta postista.
Koivisto-säätiön hallitus

Muuta ohjelmaa:
- Emeritusprofessori Tapani Hovi, esitelmä:
Elämä jatkuu Koronaviruksen kanssa
- Keittoateria lohikeittoa & leipää, Jälkiruokahvit.
Vapaaehtoinen maksu
- Haastelua
Koronaviruspandemian aikana huolehdimme hygieniasta ja
turvaväleistä. Keittoateria tarjotaan pöytiin. Jotta turvavälit
paikalla olijoille voidaan taata, mukaan päsee 25 ensimmäiseksi
ilmoittautunutta.
Ilmoittautumiset 4.10.2020 mennessä
Sanna Sorvala puh 050-5904528 (klo 17 jälk) tai
vatnuor.kylayhdistys@gmail.com
Niille, jotka eivät pääse paikanpäälle voidaan järjestää
vuosikokous etäyhteydellä.
Lämpimästi tervetuloa! Vatnuorin kyläyhdistys

Koivistolaisten kirkkopyhä
Su 20.9.2020 klo 10:00
Mäntsälän Kirkossa, Vanha Porvoontie 8
Mäntsälän Koivistolaiset johtokunta

Porvoon seudun Koivistolaiset Ry
Sääntömääräinen vuosikokous tiistaina 20.10.2020 klo 18.00
Lundintalossa, Aleksanterinkatu 11, 06100 Porvoo (pihan puolelta).
Ennen kokouksen alkua on kahvitarjoilu.
Tervetuloa mukaan päättämään yhdistyksemme asioista!!
Johtokunta

Vielä tilattavissa koivistolaistuotteita Turusta:

Turun ja ympäristön koivistolaisten

varastosta myydään
Pikeepaita, väri navy 20 €
Collegepaita, väri suomensininen 30 €
Collegepaita, puolivetoketjulla väri dark navy 35 €
Narureppu, paksua puuvillaa 20 €
Saatavilla eri kokoja rajoitettu erä, kaikissa tuotteissa
Koiviston tunnus silkkipainatuksella.

Tiedustelut Sirkku Miiluniemi
email. sirkku.miilu@gmail.com
puh. 050 4312 234 klo 16 jälkeen

