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Kivijärven pe-
rinnepiirissä on

käsitelty asioita hy-
vin laajalla haarukal-

la ollessani sitä vetämässä noin
kymmenen viimeisen vuoden ai-
kana. Perinnetietoa lienee kerty-
nyt noin sata ääninauhaa, joista
on jo yksi kirja tehty ja varmaan
toiseenkin olisi jo aineistoa riittä-
västi. Ensimmäisen kirjan toimit-
tanut Sofia Kotilainen on kesätöi-
nään purkanut aina edellisen tal-
ven nauhat tekstiksi paperille.
Näin ensimmäinen työläs vaihe
nauhojen sisällön hyödyntämi-
seksi on jo tehty.

Menneiden elämäntapojen kä-
sittely on ollut samalla terapiaa.
Piirin vetäjänä olen oppinut mo-
nen istunnon aikana enemmän
kuin piiriläiset. Tyypillisin tällai-
nen tilanne syntyi, kun käsiteltiin
nuotanvetoa, jossa en ole ollut
koskaan mukana. Kalastuksesta
ja Kivijärvestä liikennetienä on
puhuttu paljon. Sitä ei kuiten-
kaan ole kerrottu, kuinka kalojen
syönti käy niin, että syötävä kala
menee toisesta suupielestä sisään
ja ruodot tulevat saman aikaisesti

ulos toisesta suupielestä. Lienee
kyse siitä, että ei edes entiselle
karstuselle kaikkia salaisuuksia
haluta paljastaa ja mistä niille ka-
latkaan riittäisivät, jos ne sen tek-
niikan oppisivat.

Otsikossa oleva jämäkkä mur-
relause kuvaa sitä, miten kielikin
on muuttunut vuosikymmenien
aikana. Noin 70 vuotta sitten ot-
sikkolause ei olisi herättänyt mi-
tään huomiota kivijärveläisen sa-
nomana, mutta nyt lähes jokai-
nen höristäisi korviaan tuollaisen
lauseen tavallisen puheen seassa
kuultuaan. Muutamaan kertaan
perinnepiirissä on syntynyt väit-
telyäkin joistakin murreilmai-
suista. Murrehan muuttuu koko
ajan. Eroja on aina ollut suku-
polvien, eri kyläkuntien ja jopa
eri perheiden käyttämän mur-
teen välillä. Samaan tyyliin
eroja on nykyisen puhekielen
välillä, vaikka emme aina sitä

huomaakaan. Tietysti koulut ja
tiedotusvälineet ovat eroja pie-
nentäneet.

Perinnepiiri on käsitellyt asioi-
ta laajasti maan ja taivaan väliltä.
On kuitenkin kolme elämän-
aluetta, joiden käsittelyssä on
noudatettava varovaisuutta. Ne
ovat politiikka, uskonto ja seksi.
Syksyn ensimmäisessä piirissä
kuitenkin poikkeavasti sain niris-
tetyksi piiriläisiltä kokemuksia

kunnallispolitii-

”Öyllössä oamuna ei rengennä het männä ulos” 

– PERINNEPIIRIN
TYÖSKENTELYSTÄ

Todennäköisesti nuorempien tai Kivijärvelle vastikään muuttaneiden 

lukijoiden pitää lukea otsikko useamman kerran ennen kuin sen sisältö avautuu. 

Kansalaisopiston alaisena toimiva perinnepiiri tekee yhdessä vetäjä Taisto Poikosen 

kanssa arvokasta työtä tallentaessaan kivijärveläistä muistitietoa ja murretta. 

Poikonen kertoo perinnepiirin työskentelystä.

K

Kotiseutuyhdistyksen ensim-
mäinen haaste: Het pikku-
sevverran paljo – Kivijär-

ven Perinnepiirin tallenta-
maa muistitietoa -kirja. 
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kan lieveilmiöistä kunnallisvaa-
lien innoittamana. Homma onnis-
tui hyvin, kun välttelimme mene-
mästä henkilökysymyksiin. Poli-
tiikkaan, eli yhteisten asioiden
hoitamiseen liittyy paljon mielen-
kiintoisia tapahtumia jo Kivijär-
ven kokoisessa kunnassa, vaikka
ei henkilökohtaisuuksiin mene-
kään.

Viimeksi käsiteltiin sukuloi-
mista. Vielä noin 50 vuotta sitten
pidettiin sukulaisiin yhteyttä ny-
kyistä paljon kiinteämmin, vaik-
ka silloin välimatkat oli kuljettava
suurelta osin hevoskyydillä eikä
puhelimia ollut kuin harvoilla.
Kyläilyistä ei ilmoiteltu etukäteen
eikä se ollut tarpeenkaan, kun
yleensä oltiin kotosalla. Sitä pait-
si, jos sattui, että vierailun koh-
teet eivät olleet kotona, niin lähi-
sukua kyllä yleensä asui kyläily-
kohteen lähelläkin, ettei tarvin-
nut hukkareissua tehdä. Suvut
olivat laajoja, kun perheet olivat
usein kymmenlapsisia. Naimisiin
mentiin lähiseudun ihmisten
kanssa, joten hevoskyydillä käy-
tiin sukuloimassa päiväseltään.

Puolisen tusinaa perinnepiiri-
läisiä on vuosien kuluessa siirty-
nyt ajan rajan taakse. Heistä par-
haiten ovat mieleeni jääneet Sul-
ho Kotilainen ja  Onni Peltonen.

Molempien miesten muisteloista
heijastui pitkä elämänkokemus.
Jyrkät kannanotot olivat heille
vieraita, vaikka se ei estänyt heitä
sellaisia ymmärtämästä. Vaikka
vanhimpien piiriläisten muistiku-
vat ovat ulottuneet 1920-luvulle,
niin usein tulee haikeana ajatel-
luksi, olisipa nauhureita ollut
yleisessä käytössä jo 1950-luvul-
la, niin olisi monta mielenkiin-
toista jo kadonnutta tarinaa tullut
talteen.

Vanhojen muistelmien tarvetta
sain kerran hoidetuksi kuvaamal-
la videolle Helsingissä Kansanru-
nousarkistossa Kivijärvellä kir-
joittamalla tehtyjä perinnejuttuja,
joista osa oli 1930-luvulta.
Kauimmaksi historiaan ulottui
Talvi-Erkistä tehty juttu, joka oli
tehty Talvi Erkin omien kerto-
musten pohjalta. Kuuluisa rahan-
väärentäjä ja varas oli pyrkinyt
antamaan itsestään lähinnä hy-
väntekijän kuvan. Käräjäpöytä-
kirjat antavat hänestä hyvin eri-
laisen kuvan, joka vastannee to-
dellisuutta. Videokameralla ku-
vattu teksti oli mahdollista siirtää
paperille niin, että sitä ei tarvin-
nut uudelleen kirjoittaa. Sillä ta-
valla saatiin noin 150 sivua hyvää
aineistoa tulevaa perinnekirjaa
varten.

Me
ivijärven kun-

ta/kulttuuritoi-
mi haki taannoin

harkinnanvaraista
museoavustusta museovirastolta
laihoin tuloksin; valtio ei juuri-
kaan tue pieniä museoita. Museo-
asiaa lähti kehittämään Kivijär-
ven kotiseutuyhdistys ry. Tulosta
alkoi syntyä. Viisari ry. päätyi
puoltamaan hanketta ja maalis-
kuun loppuun 2004 kestänyt mu-
seohanke sai TE-keskuksesta
myönteisen päätöksen syyskuus-
sa 2002. Elämää museoon, mu-
seopalveluja kuntaan -nimisen
hankkeen talousarvio oli 8 380
euroa. Julkista rahoitusta saatiin
4 190 euroa ja toinen mokoma
tehtiin talkootöin.

Hanke oli tarkoitus aloittaa jo
kesällä 2002 ja tuolloin rahoitus-
päätöstä odotellessaan kotiseutu-
yhdistys järjesti yhteistyössä kult-
tuuritoimen kanssa museopäivän
viljamakasiinilla. Museopäivänä
10.7. yhdistysväkeä kertoi muse-
osuunnitelmistaan ja toiminnas-
taan ja paikalla kävi vajaa sata
kiinnostunutta tutustumassa vil-
jamakasiiniin, juomassa kahvit ja
osallistumassa tietokilpailuun. 

Hanke sai myönteisen päätök-
sen 12. syyskuuta. Kesä oli mene-
tetty, mutta syksyn aikana ehdit-
tiin tehdä alueella pientä maise-
mointia – täytemaan ajoa ja pien-
tä raivausta. Talkootöitä kertyi
kymmenkunta tuntia. Jo tässä
vaiheessa arvioitiin, että hank-
keeseen jouduttaneen hakemaan
lisäaikaa.

Talvikuukaudet olivat hil-
jaiseloa, koska lumen ja pakkas-
ten vuoksi kylmiä viljamakasiini-
tiloja ja aluetta ei voinut kunnos-
taa. Lumien ja roudan sulettua
aloitettiin varsinainen maise-
mointi. Ylimääräisiä puita kaadet-

K

Perinnepiiri ”istunnossaan” kirjastossa keväällä 2004. Vas. vetäjä 
Taisto Poikonen, Aira Pohjonen, Liisa Leppänen, Milka Ruuska, Liisa
Heikinheimo, Antti Kainulainen, Aaro Leppänen ja Olli Turpeinen. 



tiin, puut sahuutettiin ja täyte-
maan ajo aloitettiin.

Keski-Suomen museon asian-
tuntijat vierailivat Kivijärvellä
tammikuussa 2003. Tässä vai-
heessa ilmeni mm., että asiantun-
tijat eivät hyväksy suunniteltua
viljasiilojen avaamista näyttelyti-
laksi. He ehdottivat, että tilaan
tehtäisiin keskitetty kunnan his-
toriaa käsittelevä perusnäyttely
muutamin hyvin valituin esinein,
kuvin ja tekstein. Näyttely voisi
rakentua Pekka Soinisen aikoi-
naan tekemään museosuunnitel-
man teemoihin. 1.1. – 30.6.2003
talkootöitä tehtiin 1 496 euron
edestä.

1.7. – 31.12.2003 saatiin eniten
aikaan. Tiloja kunnostettiin mm.
tiivistämällä lattiaa, oikaisemalla
seiniä ja luukuttamalla yläkerran
viljasiilojen täyttöaukot. Talkoo-
työtä tehtiin usein pienemmällä
porukalla, mutta myös kolmet
isommat talkoot pidettiin. Han-
ketta esiteltiin heinäkuussa pai-
kanpäällä, kävijöitä oli noin 80-

90. Lisäksi yhdistyksen puheen-
johtaja Risto Piispanen esitteli
hanketta syyskuussa pidetyssä
kotiseutujuhlassa.

Hankkeelle haettiin syyskuusta
2003 maaliskuuhun 2004 lisäai-

kaa, joka myös saatiin.  Kustan-
nuksia syntyi loppukesästä pal-
jon, koska jakson aikana ostettiin
kaivinkone- ja traktoripalveluja.
Maisemointi saatiin päätökseen.
Talkootyöt sekä varsinaiset kus-
tannukset nousivat yli 11 000 eu-
roon. Talkootöihin osallistui 18
henkilöä tehden 354 talkootuntia
3075 euron arvosta. Talkoisiin
osallistui sekä kotiseutuyhdistyk-
sen jäseniä että muita kotiseutu-
asioista kiinnostuneita henkilöitä
(mm. Risto Piispanen, Lauri Kin-
nunen, Ahti Särkinen, Heikki
Ruusuvirta, Kaino Kinnunen, Su-
lo Kotilainen, Matti Kinnunen,
Olli Turpeinen, Matti Ruusuvirta,
Matti Kotilainen, Tauno Reko-
nen, Jorma Kinnunen, Anja Kin-
nunen, Pirkko Korpiaho-Hakala,
Leena  Oinonen, Maijaleena Piis-
panen, Ilari Kotilainen ja Aino
Kotilainen). Alueen yrityksille –
erityisesti traktori- ja kaivinko-
neurakoitsijoille – hanke toi työ-
mahdollisuuksia lisää. Ilman ul-
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Meillekin museo...

Juurikkaharjun hautausmaan viereinen alue odottamassa maisemointia.

Keski-Suomen museon asiantuntijat katsastamassa viljamakasiinia
tammikuun 2003 pakkasilla. Esittelijänä Risto Piispanen (vas.).



kopuolista rahoitusta maisemoin-
ti ei olisi onnistunut. 

Toteutuivatko
tavoitteet?

Ensimmäisenä tavoitteena oli ko-
tiseudun kaikinpuolinen kehittä-
minen luomalla museopalvelut
kuntalaisille ja matkailijoille kun-
nostamalla viljamakasiini, hank-
kimalla esineistöä ja avaamalla
museo kesäkäyttöön. Kotiseutu-
yhdistys on toiminut kiistatto-
masti kotiseudun hyväksi monel-
la eri tavalla. Mikä osuus pelkällä
museoprojektilla on ollut, on vai-
keammin arvioitavissa. Museo-
palvelut on aloitettu hankkeen
päättymisen jälkeen kesällä 2004,
jolloin museo on auki 14.6. -
28.7. neljänä päivänä viikossa.
Viljamakasiini on kunnostettu
myös lapsille turvalliseksi ja esi-
neistöä on pyritty hankkimaan si-
vutuotteena. Sisällöllisesti jäi to-
teuttamatta mm. esineistön luet-
telointi, historiasta kertova perus-
näyttely ja esitteet, mutta voidaan
sanoa, että toiminta ei lopu hank-
keen päättymiseen. Tarkoitus on
jatkaa siitä, mihin jäätiin.

Toisena laadullisena tavoittee-
na oli elinympäristön laadun pa-
rantaminen ja ihmisten viihty-

vyyden lisääminen luomalla toi-
mintaa ja hyödyntämällä kirkon-
kylän keskeistä maastoa. Erityi-
sesti museoalueen maisemointi
on osoittautunut onnistuneeksi,
vaikka se toi suhteellisen paljon
kustannuksia. Maisemointia ei
kuitenkaan haluttu jättää kesken-
eräiseksi eikä olisi edes taloudel-
lisesti järkevää, koska tarvittava
koneisto oli saatu paikalle. Aiem-
min hiekkamonttuna toiminut
alue täytettiin ja tasattiin silmää
miellyttäväksi. Kun alue vihertyy
ajan kanssa, siitä tulee kaunis. 

Kolmantena tavoitteena oli ko-
tiseututietoisuuden lisääminen,
kotiseutuhengen ylläpitäminen ja
omatoimisuuden voimistaminen
luomalla museoalue, jonka kun-

talaiset kokevat omakseen. Poh-
dinta siitä, minkälaista museoesi-
neistöä löytyy itsekunkin talou-
desta on selkeästi lisääntynyt.
Kuntalaiset ovat valveutuneet –
voi sanoa, että kotiseututietoi-
suus ja -henki on lisääntynyt. Yh-
distys on saanut lahjoituksia ja
lupauksia lahjoituksista. Alueelle
on luvattu jopa vanha riihi ja sa-
vusauna. 

Neljäntenä tavoitteena hanke-
suunnitelmassa oli konkreettisen
yhteistyön lisääminen kunnan ja
kotiseutuyhdistyksen välille. Mu-
seotoimi on tähän saakka ollut
kirjaamaton, harmaa alue, joka
on ilmeisesti kuulunut kunnan
kulttuuritoimelle. Resurssien vä-
hyydestä johtuen museotoimin-
taa ei ole harjoitettu 90-luvulla.
Kesällä 2004 kunta ja kotiseutu-
yhdistys hoiti museotoimintaa
yhteistyössä. Yhdistys kantoi pää-
vastuun, mutta kunta luovutti ke-
sätyöntekijöitään käyttöön. Mi-
käli kotiseutuyhdistys ottaa koko
museotoimen hoitaakseen, asias-
ta tehdään virallinen päätös myö-
hemmin.

Määrällinen tavoite - 1-2 kausi-
luontoista työpaikkaa - saavutet-
tiin hankkeen päättymisen jäl-
keen. Kesän aikana kunnan kesä-
työntekijät työskentelivät mu-
seolla osa-aikaisesti. Lisäksi tal-
kootoiminta jatkui, sillä kotiseu-
tuyhdistyksen johtokunnan jäse-
net vastasivat mm. sunnuntaiau-
kioloista. 
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Pöly lensi ja paikat puhdistuivat talkoissa.

Museopäivän kävijöitä kesällä 2004.
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eväällä koti-
seutuyhdistyk-

sen talkoissa sii-
vosimme kotiseu-

tumuseota eli vanhaa viljamaka-
siinia. Siinä yläkerran seiniä pö-
lystä puhtaiksi ”ripsuessamme”
huomio kiinnittyi pakostakin
erääseen merkittävään asiaan.
Museoon ei ole tuotu näytteille
vanhoja käsitöitä. Siihen on ole-
massa selvä syy: erilaiset tuholai-
set herkuttelisivat ne mielellään
olemattomiksi. Rukit, vyyhin-
puut, vyyhtitelineet ja poljettava
ompelukone ovat kauniissa rivis-
sä yläkerran seinustalla. Missä
ovat sukkapuikot, parsinneulat ja
erilaiset sakset? Vanhat kangas-
puut sopisivat loistavasti museon
yläkertaan. Siinä keskustelles-
samme museon nykyvarustelusta

saimme kesän museopäivää odo-
tellessa hyvän idean. Järjestetään
tietokilpailu ja mahdollisuus ko-
keilla erilaisia, perinteisiä naisten
puhdetöihin liittyviä työtapoja,
kuten sukkien ja lapasten kuto-
mista, parsimista, liinavaatteiden
nimikointia, haarukkapitsin val-
mistamista, koukkuamista, virk-
kaamista, matonkuteitten leik-
kaamista, ryijyn valmistamista
neulalla ja tilkkumaton ompele-
mista. 

Ennen museopäivää oli puu-
hasteltava muutama päivä tarvik-
keita, työvälineitä ja valmiita mal-
litöitä kooten. Tietokilpailuun va-
litsimme aiheeksi neulat ynnä
muut pienet käsityötarvikkeet.
Todellisia käsityötaitajia oli vas-
tauksista päätellen paljon liik-
keellä, kuinka paljon lie ei-vas-
tanneissa. Neuloista saimme aika
mielenkiintoisia, joskin tarpeelli-
sia huomiolta kävijöiltä. Käyrä-
neulaa käytettiin ennen täkin tik-

Naisten puhdetöitä
Viljamakasiinilla museopäivänä 14.7.2004

Museopäivää vietettiin 

melko hyvän sään vallites-

sa. Perinteinen ohjelma

kahveineen, lettuineen,

työnäytöksineen ja 

kilpailuineen toi paikalle 

yli sata kotiseudun ystävää.

Uutuutena kävijät pääsivät

testaamaan puhdetyö-

taitoja ja -tietoja. Ohessa

Leena Oinonen ja Aino 

Kotilainen kertovat ideas-

taan ja sen toteuttamisesta.

K
Naisten puhdetyökisan ideoivat ja toteuttivat Leena Oinonen ja Aino
Kotilainen (kuvassa). 
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kauksessa. Sitä ei tule monesti
miettineeksikään, koska peitteitä
valmistetaan nykyään vähemmän
kotona. Helmienpujotusneulaa
käytettiin silkin ompeluun ja silk-
kisukkien korjaamiseen. Äimä eli
suutarinneula oli hyvin tunnistet-
tu. Naskalin tiesivät useimmat,
tieto oli myös kilpailuun osaa ot-
taneilla miehillä oikein. Kinnas-
neula muuttui useimmissa vas-
tauksissa lukutikuksi, mutta mu-
seovieraiden joukossa oli eräs
kintaanteon taitaja, jota saimme
päivän mittaan haastatella mie-
lenkiintoisesta työtavasta. Hattu-
neulaa luultiin yleisesti nypläys-
neulaksi. Paljon yhdennäköisyyt-
tä näillä neuloilla tosin onkin. Ja
kilpailijoita haluttiin hieman ju-
juttaakin. Laitoimme kiinalaiset
syömäpuikot käsityövälineiden
joukkoon. Vain yksi vastaajista
huomasi harhautuksen, useim-
mat luulivat niitä puisiksi kudin-
puikoiksi. Myös pyykkipojan ta-
vallista vanhempi malli herätti ih-
metystä kilpailijoissa. Työväli-
neistä kiinnostuneita oli paljon,
mutta kilpailuun otti osaa pari-
senkymmentä henkilöä.

Osallistu puhdetöihin!
Aloita... jatka...

Erilaisia käsitöitä oli puolitekoisi-
na ja valmiina esillä. Sukankuto-
mista sai halutessaan jatkaa, mut-
ta lanka oli jätetty vyyhdelle. Ha-
lusimme kokeilla, pitääkö toinen
kävijä vyyhteä, laitetaanko vyyhti
tuolin selkänojaan, käytetäänkö
leijaa vai ihan oikeasti vyyhtiteli-
nettä. Pettymykseksemme ku-
kaan ei kerinyt lankaa. Sukan
parsimiseen lasipulloa apuna
käyttäen uskaltautui rohkea ko-
keilija. Hyvä parsimistaito on
kunnioitettava ja hyödyllinen tai-
to tänäkin päivänä. Muistamme-
han jättipuikoilla tiskipöydälle
kudotut, puhtaiden astioiden alle
laitettavat alustat silloin ennen,
kun ei kuivauskaappeja vielä ol-
lut. Jättipuikoilla olisi käyttöä ny-

kyäänkin puseroiden, kassien,
huivien ym. neulomiseen. 

Ryijyn teko pistokoukulla (iso,
ontto neula) keräsi paljon kiin-
nostuneita katselijoita. Ovathan
ryijy ja ryijymatot taas tulossa
muotiin. Tilkkumatto on sikäli
hauska, että sen tekemistä soisi
enemmän harrastettavan. Nyky-
menetelmin sen tekeminen on to-
della kätevää, ja jokainenhan itse

päättää, tuleeko matosta tuuhea
vai vähän harvempi. Mutta tilk-
kumatossa on sitä jotakin. 

Haarukkapitsin valmistami-
seen käytettävä haarukka herätti
paljon mielenkiintoa. Pitsin käyt-
tötavasta riippuu, tehdäänkö sitä
kapeana vai leveänä, ohuesta vai
paksusta langasta. Pitsin tekoa
saivat halukkaat kokeilla. Ensin-
hän siinä kannattaa vähän päh-

Marjatta Jämbäck parsii. Vieressä Annikki Hakkarainen.

Pistokoukku työvälineenä. 



käillä, käännetäänkö työvälinettä
oikealta vasemmalle vai vasem-
malta oikealle. Työskentelyyn tar-
vitaan myös virkkuukoukku. Pit-
sistä valmistetaan kauniita hartia-
huiveja tai vauvanpeittoja. Kouk-
kuaminen muistuttaa virkkaa-
mista, mutta työvälineenä on pit-
kä koukku ja tuloksena paksuhko
neulos. Liinavaatteiden nimi-
kointi kuului myös asiaan. Laka-
nat, tyynyliinat ja pyyheliinat va-
rustettiin ennen taitavasti tehdyin
nimikirjaimin. Ja jokainenhan
meistä muistaa nuo leveät ja vä-
hän kapeammatkin kauniit virka-
tut pitsit, jotka kiinnitettiin laka-
naan käsin ommellen. Puhumat-
takaan kaikista kauniista pien-
okaisten vaatteista ja liinavaat-
teista. 

Matonkudetalkoot, entisajan
Tupperware-illat, niihinkin an-
noimme mahdollisuuden ”kerih-
timillä” leikaten. Puuha vaikutti
varmaankin liian arkiselta, sillä se
ei saanut väkeä innostumaan. As-
karettahan kokeillaan joskus uu-
demman kerran, kilpailun muo-
dossa. Miesten solmion solmun
teko oli yksi mahdollisista tehtä-
vistä. Se olisi vaatinut rohkeutta
testata useamman kävijän taidot,
etenkin miesten. Tähän tehtävään
ei monikaan uskaltautunut. 

Olimme iloisia museokävijöi-
den mielenkiinnosta puhdetyö-
taitoja kohtaan. Nähdään taas vil-
jamakasiinilla talkoitten ja mui-
den mukavien tapahtumien mer-
keissä!
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Palkittavat
Kolme parasta:
1. Kyllikki Männikkö (16/17)
2. Liisa Kainulainen (13/17)
3. Helena Mörönen (13/17)

Arvonta kaikkien osallistuneiden kesken:
1. Marjatta Vuorinen
2. Irma Seppänen
3. Irja Uusi-Seppälä

Ylimääräinen testi, riisipuikot tunnistanut:
1. Meeri Mäkelä

TUNNISTA TYÖVÄLINEITÄ 
– Oikeat vastaukset

1. Äimä
2. Parsinneula
3. Käyräneula
4. Helmenpujotus-

neula/silkinompelu
5. Silmäneula
6. Nahkanompeluneula
7. Kanavaneula
8. Koruompeluneula
9. Koneen neula
10. Kinnasneula

11. Kudinpuikot
12. Naskali
13. Hattuneulat
14. Pyöröpuikot
15. Pyykkipojat
16. Riisipuikot (kiina-

laisten ruokailuun)
17. Pitsihaarukka

(Pelkkä neula ei riittänyt 
vastaukseksi)

Haarukkapitsin valmista-
misessa käytettävä työväline. 
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Tule mukaan toimintaan

Tervetuloa kotiseutuyhdistyksen toimintaan! Yhdis-
tyksen jäsenmaksu on ollut alusta saakka 8 euroa ei-
kä korotuspaineita ole näkyvissä. Jäseneksi voi alkaa
maksamalla jäsenmaksun paikalliseen osuuspank-
kiin (tili 513501-29128, laita viestiosaan yhteystie-
tosi), käteisellä kirjastoon tai lakisääteisissä kokouk-
sissa, joista ilmoitamme paikallislehti Viiden Kun-
nan Sanomissa. 

Jäsenenä voit olla rivijäsen – joko pelkästään tuet
hyvää asiaa tai hyödynnät vuosittain jonkinlaisia ra-
hanarvoisia etuuksia (halvemmat retkihinnat, ilmai-
set lehdet tms.) tai voit lähteä aktiivisesti kehittä-
mään kotikuntaamme kanssamme yhdessä osallistu-
malla kokouksiin, talkoisiin ja muihin ajankoh-
taisiin hankkeisiimme.

Myytävänä

Kotiportti-lehteä on myytävänä kunnanviraston in-
fossa, kirjastossa, mahdollisilla joulumessuilla, paik-
kakunnan liikkeissä ja johtokunnan jäsenillä. Lehti

on mitä mainioin lahja, joten sitä kannattaa ostaa
”yli oman tarpeen”. 

Kotiseutuyhdistyksen teettämää isännänviiriä on
jäljellä enää vain isompaa kokoa alle kymmenen
kappaletta, joten oman viirin saanti kannattaa var-
mistaa pian. Viirejä voi ostaa kirjastosta.  

Loput Het pikkusevverran paljo -kirjat on myyty
kuntaan, joten niitä voi ostaa vielä kunnanviraston
infosta ja kirjastosta. 

Mielipiteesi on tärkeä

Pidät kädessäsi Kivijärven kotiseutuyhdistyksen en-
simmäistä lehteä. Lehteä on painettu 600 kappaletta,
joten toivomme, että se löytää tiensä jokaiseen kotiin
Kivijärvellä ja myös muualle Kivijärveltä kotoisin
oleville. 

Kerro meille tekijöille, johtokunnan jäsenille, mi-
tä pidit lehdestä. Jäitkö erityisesti kaipaamaan jo-
tain? Mikä ei mielestäsi sopinut lehteen? Palaute on
tervetullutta, sillä mikäli lehti käy kaupaksi, jatkam-
me julkaisutoimintaa. Palautetta voi antaa johtokun-
nan jäsenille (kuvassa vuoden 2004 johtokunta).

Ajankohtaista yhdistyksestä

Vas. alh. Leena Oinonen, Lauri Kinnunen, Ahti Särkinen ja Aaro Leppänen. Vas. ylh.
Pirkko Korpiaho-Hakala, Risto Piispanen, Helena Lehto ja Ilari Kotilainen. Kuvasta
puuttuvat Eeva Härmälä ja Olli Turpeinen. Kuva Liisa Leppänen.

Kuva Liisa Leppänen


