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Etusivulla poikkeuksellisesti kuva ”muhalt” —tässä tapauksessa Fagervikin alueelta.
Perinteinen ”Eloreis muhal” suuntautui viime vuoden elokuussa Fagervikin-Lohjan-
Sammatin alueille. Pysähtyessään tämän näkymän äärelle, pakosta tuli mieleen oma
Pesän lampemme...
Toisaalta on ymmärrettävä se, että sen kunnostaminen ei ole niin yksinkertainen asia.
Maanomistukset, naapurikiineistöjen jälkikärsijät, kunnostuskustannukset sekä jälkihoito,
kaikenlaiset yllättävät luonnonilmiöt huomioiden. Vastuunkantajia tulevaisuudessa on
vaikea löytää. Vaatinee joka tapauksessa yhteiskunnan mukanaoloa?
Tämän vuoden aikana olemme jo saaneet huomata, että lammen kunnostus on “verhottu”
osaksi Perniönjoen kokonaissuunnitelmaa. Tosin Perniön kirkonkyläyhdistys ry teki hienot
talkoot lammen alueen siistimiseksi.
Ei tarvitse paljonkaan vilkuilla sivuilleen, kun huomaa, että itse jokiuoma on todella
“raukeassa” kunnossa. Sen reunat ovat pitkin matkaa jo enemmän kuin ryhdittömät -
suorastaan sortuneet useista kohdin!



Puheenjohtajan pulinoita...

Eloreis muhal 2016
Vielä kuvamuistoja viime vuodelta.Yllä hieno esimerkki, kuinka me perniöläiset osaamme
kulkea yleisillä teillä kuin “tappiskoululaiset” ikään. Olemme Fagervikin tiellä.
Kotiseuturetkien yksi taustatekijä on turvallisuus!
Alla kaksi ajattelijaa - keräilijää, Paikkarin torpan Elias Lönnrot ja tulevaisuuden lupaus
Villa Jr. Perniöstä.



Perniön kotiseutuyhdistyksen
toimintakertomus vuodelta 2016
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Johtokunta
Puheenjohtaja Antero Peijonen, varapuheen-
johtaja Heikki Karhumäki, sihteeri Paavo
Heinonen, rahastonhoitaja Sirpa Lindholm,
jäsenet Kirsti Leikkonen, Ritva Piironen ja
Aimo Niemi.
Erovuorossa olleet Paavo Heinosen, Kirsti
Leikkosen ja Heikki Karhumäen vuosikoko-
us valitsi yksimielisesti uudelleen.

Yleistä
Toimintavuosi 2016 sujui pääosin vakiintu-
nein muodoin. Talvi- ja kevätkuukausia hal-
litsi arkistotyö. Kotiseutuarkiston järjestämi-
nen alkoi toden teolla.

Talous ja jäsenistö
Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2016 lupa-
si reilua alijäämää, mutta julkaisujen tuotot
sekä arkistoon suunniteltujen konehankinto-
jen siirtyminen vuoteen 2017 aiheuttivat sen,
että toteutunut budjetti olikin hiukan ylijää-
mäinen. Jäseniä yhdistyksessä oli vuoden-
vaihteessa 176.
Fb-ryhmä ”Perniötä kuvin ja muistoin” on
tuonut runsaasti seuraajia, keskustelijoita ja
jäseniäkin.

Toiminta
Heti tammikuun alussa, tarkemmin 5.1. al-
koi työ arkistossa. FM Katja Pohtola sekä
avustajana sihteeri Paavo Heinonen ryhtyi-
vät seulomaan materiaalia. Jätekuormia kan-
toivat ulos Antero ja Seija Peijonen. Koko
lopputalvi ja kevät lähes viikottain tehty työ
sai aikaan jonkinlaista järjestystä arkistoon.
Yhdistys hankki sinne myös laatikkopöydän
karttojen ja piirustusten säilyttämistä varten.
Tehtiin myös kaksi hankintamatkaa Lohjalle
Kovak Oy:n kotelotehtaaseen, josta hankit-
tiin arkistokelpoisia säilytyskoteloita ja hapo-
tonta paperia.
Kesällä arkistossa työskenteli työllistettynä
LOP:n Kesäduuni 2016-tuen kautta Anette
Ahlqvist, joka museolla tehdyn työn lisäksi
lajitteli valokuvia sekä järjesti Alexander
Grönbergin aineistoa. Arkistoon siirrettiin

myös SAMU:n Perniön museon valokuva-
kokoelma, joka oli ollut museolla kylmässä
sivurakennuksessa.
Vappuaamu museonmäellä vietettiin vaih-
teeksi lämpimässä, aurinkoisessa säässä. Pu-
hujana oli  Anna-Kaisa Siltanen, kuorot lau-
loivat, harmonikat soivat MuM Pekka Laak-
son johdolla ja Punaisen Ristin Perniön osas-
ton aktiivit myivät kahvia, erinomaisia voi-
leipiä ja munkkeja.
Laurinmarkkinoille yhdistys järjesti valoku-
vanäyttelyn vuoden 1966 suurtulvasta. Pos-
tikortti esitti tulvanäkymää Kisakallion koh-
dalta. Myynnissä oli entiseen tapaan kirjal-
lisuutta, uutuutena Perniö-aiheinen väritys-
kirja opiskelijaLotta Hiihtolan piirtämin ku-
vin. Otso Lapilan työryhmä kunnosti polun
museolta Bremerin vieraskirjalle, jonka yh-
distys osin kustansi.
Eloretki muhal suuntautui Sammatin tienoil-
le. Oppaana oli Jarmo Kuningas.
Yhdistyksen kustantamana ilmestyi jälleen
kotiseutuaiheinen kirja: emeritustoimittaja
Kauko Mäntylän toimittama ja kirjoittama
Tuohitun Tahti ilmestyi lokakuun alussa ja
sai ihan mukavan menekin.
Vuoden 2017 kotiseutukalenteriin löytyi ku-
via vuodelta 1917 noin puoleen kuukausis-
ta. Satavuotiaita henkilöitä saatiin pari ka-
lenterin lisälehdille. Juhlavuoden kunniaksi
kalenteri on taas monivärinen.

Stipendit ja muistamiset
Yhdistyksen hoidossa olevan Perniön kan-
salaisopiston toverikunnan rahaston stipen-
dit à 150€ saivat Perniön yhteiskoulun
yhdeksäsluokkalaiset Ullariikka Eriksson ja
Liina Leikkonen.

Jäsenyydet muissa yhdistyksissä
Yhdistys on jäsenenä Suomen Kotiseutu-
liitossa ja Perniökulttuuri -säätiössä, ja on
Lounaismaan Osuuspankin jäsen. Puheen-
johtaja Antero Peijonen on yhdistyksen edus-
tajana Annikki Virta-Merikosken säätiön hal-
lituksessa. Paavo-sihteeri
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Elokuun kotiseutukierroksella kävimme myös Lohilammen museossa sekä Kovelan
traktorimuseossa. Jälkimmäisessä tosin oli paljon muutakin, kuin traktoreita -myös
naisväelle!
“Kuka ei wanhaa tunne, ei uuttakaan ymmärrä”. Kovelan traktorimuseossa saimme Erkki
Karhulta asiantuntevaa opastusta maitokannuista Teijon maamoottoreihin asti.



Viime vuoden XXXIX Laurin markkinoilla oli perinteinen valokuvanäyttely Perniön maa-
ja kotitalousnaisten LainaMakasiinissa. Markkinapostikortin ja lisäleiman lisäksi tiloissa
muisteltiin tasan viisikymmentä vuotta sitten ollutta vuosisadan tulvaa Perniönjoessa.
Tässä kohdin on “pakko” aina muistuttaa, että useimmiten Perniönjoen tulva ja Pesän
lammen tulva ovat kaksi eri asiaa. Toki molemmat voivat tulvia yhtäaikaakin!
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Entisyyttä eri muodoissa
Yllä heikkolaatuinen kuvamuisto Salon kansalaisopiston järjestämästä kurssista ”.Salon
paikannimistöstä”.
Aihe on varsin mielenkiintoinen ja kurssin vetäjällä oli varsin vahva oma näkökulmansa
nimien syntyyn. Jossain määrin ajatukset nousivat vastarintaan. Laajasta alueesta
johtuen ehkä oikaistiin jossain kohdin liiankin paljon. Toisaalta, kaikkien nimien alkuperää
tuskin koskaan saamme ”oikeasti” tietää! Avartavaa, uutta tietoa tuli toki paljon! Kurssi
mitä ilmeisimimmin jatkuu ensi syksynä. Laittakaa muistiin!

Toisenlaista entisyyttä. Eräs vanhimmista Perniön alueen kantatilojen päärakennuksista
tuli päätepisteeseensä viime vuonna. Pitää muistaa, että mikään ei ole ikuista ei var-
sinkaan ihminen eikä ihmisten aikaansaannokset. Kun rakennus ei täytä nykyaikaisia
asumisvaatimuksia tai tulee tarpeettomaksi, siitä on hyötyä vielä uusiokäytössä.



Kotiseutuyhdistyksen toimintasuunnitelma
alkaneelle vuodelle 2017
(hyväksytty vuosikokouksessa  2017)
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Kokoukset
Vuosikokous (1 kpl)
Sääntömääräisessä vuosikokouksessa käsi-
tellään sääntöjen 7§:ssä mainitut asiat sekä
tässä kokouksessa tarpeelliseksi katsotut tai
muut esille tulevat asiat.
Johtokunta
pyrkii kokoontumaan 5–6 kertaa vuodessa.

Jäsenasiat
Jäsenmaksu kerätään ensimmäisen vuosi-
puoliskon aikana. Jäsenmäärän odotetaan
säilyvän entisellään.
Jäsenmaksun suuruudeksi johtokunta ehdot-
taa 10 euroa. Ylläpidetään atk-jäsenrekisteriä
osoitteineen.

Tiedotustoiminta
Jäsenlehti
Lehmuksenlehti julkaistaan vähintään yh-
den kerran  toimintavuoden aikana:
tiedotuslehtenä varhain alkukesästä jäsen-
maksun keruun yhteydessä.
Muu tiedotustoiminta tapahtuu paikallisleh-
den ja internetin välityksellä.

Varsinainen toiminta
TAPAHTUMAT:
Järjestetään XXIII Vappuaamun tilaisuus
museonmäellä, johon kutsutaan musiikkia
harrastavat järjestöt ohjelmansuorittajiksi.
Mukana mm.; Salon kaupungin museotoi-
men Perniön museo, Punaisen Ristin Perni-
ön osasto, Perniön Mieskuoro, Laulusiskot,
Pyhän Laurin Ritarit, Perniön puhallinorkes-
terin seniorit, Kotisoittajat ja puhuja(t) ke-
väälle.
Osallistutaan Kaatuneiden  muistopäivän ja
itsenäisyyspäivän lippuvartioihin Pyhän
Laurin kirkkomaalla.
Osallistutaan  XXXX Laurin Markkinat -ta-
pahtumaan omalla osastolla ja myytävillä
tuotteilla. Samalla järjestämme Perniö-aihei-

sen näyttelyn neljän viikon ajaksi, päättyen
vasta kaksi viikkoa markkinaviikonvaihteen
jälkeen sekä  julkaisemme markkinaposti-
kortin, lisäleiman ja postimerkin. Lisäksi tuo-
tamme tarvittaessa markkinoille esitelmän
”Kuninkaantie ennen -mitä jäljellä?”.
Järjestetään yksi, ns. kotiseuturetki eli ”Elo-
retki muhal” loppukesän aikana. Kohde on
vielä avoin.
Näiden lisäksi pidetään myyntitapahtuma
Kirakan kesäteatterin puitteissa.

MUU JULKAISU- ja KERUUTOIMINTA
SEKÄ TUOTEMYYNTI:
Julkaistaan seitsemännentoista kerran koti-
seutuaiheinen PERNIÖ-kalenteri 2018, ai-
heena “Perniö ja sen siirtoväki”. Jatketaan
muiden Perniö- aiheisten tuotteiden myyn-
tiä
Lisäksi toteutetaan ajankohtainen “Peliman-
nit” -nuottivihko perniöläisestä musiikista
sanoituksineen. Samalla järjestetään “harjoit-
teumuotoinen” yhteislaulutilaisuus vihkon
pohjalta.

KOTISEUTUARKISTO
Toimintavuoden aikana jatketaan nykyisen
arkistotilan siivous- ja perustamistyötä. Sa-
malla varautuen myös kustannuksiin asian-
tuntijatyön, koululaistyöllistämisen ja tarvik-
keiden osalta.  Lisäksi vuoden aikana keski-
tytään lahjoituksina saatujen valokuvien kar-
keaan järjestämiseen. Vastuuhenkilönä sih-
teeri Paavo Heinonen.

MUU TOIMINTA
Vuoden aikana uudistetaan kotiseutuyhdis-
tyksen internet-sivusto www.pernio.fi.  Ta-
voitteena saada sivusto toimintakuntoon
toimntavuoden kulueessa. Yhtenä yksityis-
kohtana “Kuulutuksia Perniössä”  -lehden
vsk. 1917 ”ilmestyminen” sivustollamme
kerran viikossa.
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Entisen Pernön kunnan vaakunan kaikki oi-
keudet luovutettiin kotiseutuyhdistykselle
Perniön kunnanvaltuuston päätöksellä 8.9.
2008.
Vuoden 2015 päättyessä yhdistys on myön-
tänyt vaakunan rajatun käyttöoikeuden (ilman
kaupallisuutta) viidelle sitä anoneelle yksityis-
henkilölle tai yhteisölle.

PERNIÖN KOTISEUTUYHDISTYS RY

Jäsenmaksu on vain 10€, joka tukee
kotiseututyötä.

LIITY JÄSENEKSI!
SomSp, FI 88 4327 2320 0274 71  tai

LOP, FI45 5334 0040 0226 14
HUOM! Pankkisiirtolomake tarvittaes-

sa takakannessa —leikkaa irti.

Ylläpidetään ns. ”Perniötä kuvin ja muis-
toin” -ryhmää www.facebook.fi portaalissa.
Vastuuhenkilönä Esa Sainio.

YHTEISÖLLISYYS:
Yhdistys on jäsenenä Suomen kotiseutuliit-
to ry:ssä, Perniökulttuuri -ja Annikki Virta-
Merikoski-säätiöissä sekä osakkaana Osuus-
kunta Pro Perniössä. Yhdistys on myös Lou-
naissuomen Osuuspankin jäsen, perusteina
tiivis yhteistyö ja pankkikustannukset.
Yhdistyksen jäseniä on mukana sekä SA-
MU:n Perniön museon päivystyksessä eril-
listen sopimusten mukaan, perustuen SPR:n
Perniön osaston palvelusopimukseen kau-
pungin kanssa.
Yhdistys tukee  “omaa” museota, mm. täy-
dentämällä mm. “Präämerin polun” ja työl-
listäen yhden nuoren noin kahdeksi viikok-
si Lounaismaan Osuuspankin kanssa tehtä-
vällä Kesäduuni 2017 -sopimuksella.
Yhdistys on tiiviissä yhteistyössä Salon kau-
pungin alueen muiden kotiseutuyhdistysten
kanssa, joiden kanssa järjestetään valokuva-
näyttely keväällä ja valokuvauskilpailu V
”TYÖ” vuoden aikana.

Talous
Yhdistyksen tuotot syntyvät jäsenmaksuista,
varsinaisista tuotemyynneistä ja kotiseutu-
kalenterista.
Yhdistys anoo huolellisesti harkiten saatavil-
la olevia avustuksia ja voi ottaa vastaan myös
lahjoituksia, (myös arkistoaineistoja ja valo-
kuvia).
Yhdistyksen jäsenille ei makseta palkkioita,
vain kulu- ja matkakorvauksia voidaan hy-
vittää.
Toimintasuunnitelman vuosi tulee olemaan
tappiollinen, joka hyväksytetään vuosikoko-
uksen päätöksellä.

Stipendit, lahjoitukset
ja huomionosoitukset
Luovutetaan Perniö-värityskirjat kaikille
Perniön alakoulujen myöhemmin päätet-
tävän luokan oppilaille.

Yhdistys voi johtokunnan niin päättäessä
luovuttaa useamman stipendin erikseen so-
vittavan tavan mukaan.
Euromäärät –stipendin arvon– johtokunta
voi päättää kokouksissaan erikseen.
Lisäksi yhdistys hoitaa Perniön kansalais-
opiston ”Toverikunnan rahasto” -stipendien
jaontoteutumisen kevään aikana.
Mahdollinen Perniö-mitalien luovutus suun-
nittelukaudelta jää johtokunnan päätettäväk-
si. Asiaan perehdytään huolellisesti Suomi
100 vuotta -merkeissä.

Tähän toimintasuunnitelmaan voidaan teh-
dä muutoksia johtokunnan päätöksellä.

Johtokunta 6.4.2017/Vuosikokous
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Kotiseutukirjallisuutta
✴ Pernön Pesä
✴ Laidunpolusta Leskenkujaksi
✴ Tuohitun Tahti
Myytävänä Perniönseudun Lehden toimituksessa ja
XXXX Laurin markkinoilla.
Myös kaikkea muuta perniöläistä kirjallisuutta
toimituksessa ja markkinoilla.
– Niin ja uutta on tulossa!

Taattua

paikallisuutta

PERNIÖN KOTISEUTUYHDISTYS RY, YHTEYSTIEDOT

Peijonen Antero, pj. 050 593 4433

Karhumäki Heikki, vpj. 044 772 6222

Heinonen Paavo, siht. 0440   171 146

Niemi Aimo, leikek. 044 264 8762

Leikkonen Kirsti 044 259 8271

Piironen Ritva, museo 0400   193 876

Lindholm Sirpa, rh. 040 961 5670

Paremmin Suomen suvea kestävää

Perniön kotiseutuviiriä
on varastossamme 4,5–5,5 metriä,
salkopituuksille 9–12 metriä.
Sopiva lahjaksi –myös muualle Suomeen!
Myös Perniönseudun Lehden toimituksesta ma–to.

Myös
Perniö-aiheisia
postikortteja

V VALOKUVAUSKILPAILU KAIKILLE

TYÖTYÖTYÖTYÖTYÖ
Osanottajat kilpailevat itse ottamillaan uusilla kuvilla kotiseudultaan.

Kuvia (res. väh. 1600x1200) voi ottaa pitkin vuotta, mutta kuvat
lähetetään 1.10.–31.10 2017 välisenä aikana myöhemmin

ilmoitettavaan osoitteeseen.
Seuraa ilmoittelua.

Parhaat kuvat palkitaan lahjakorteilla.Parhaat kuvat palkitaan lahjakorteilla.Parhaat kuvat palkitaan lahjakorteilla.Parhaat kuvat palkitaan lahjakorteilla.Parhaat kuvat palkitaan lahjakorteilla.
Odotamme kuvia Salon joka kolkalta, myös Perniöstä!

Järj. Salon alueen kotiseutuyhdistykset
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XXIII Wappuaamu museonmäellä 2017

Jälleen kerran toivotimme kauniissa, mutta viileässä säässä kevään tervetulleeksi -en-
nen sitä ei kesää tule? Näin jatkamme kanttori Osk. W Viljasen ja hänen johtamiensa
kuorojen ja orkesterin paikallista, kirkonkylään liittyvää perinnettä.

Esiintyjiä ja yleisöä oli lähes parisataa kokoontunut kuulemaan laulua, soittoa ja tällä
kertaa Liisa Granbom-Herrasen pitämää todella syvälle kevääseen paneutunutta ja
mukaansa tempaavaa puhetta.



Tervehdys
kotiseutuyhdistykseltä
—puheenjohtajan
pulinoin

Puheenjohtaja ei tällä ker-
taa ”pulinoi” paljon.
Tavanomainen jäsenleh-
temmekään ei tällä kertaa
sisällä ”erikoisartikkeleita” -
ainoastaan toimintamme
perustietoja menneeltä ja
alkaneelta kaudelta.

Kotiseututyö on kulttuuri-
työn alueella sarka, jossa
”työ” ei oikeastan koskaan
lopu. Aina löytyy tekemistä
-on tehtävä valintoja.

Arkistomme järjestely on
yksi tärkeimmistä, samoin
julkaisutoimintaa pidämme
joka vuosi yllä. Näin tänäkin
vuonna.

Tämän takakannen sisäpuo-
li on tuossa vieressä valkoi-
nen, blanco. Olemme yhdistä-
neet jäsenmaksun pankki-
siirron Lehmuksenlehden yh-
teyteen. Tämä syystä, että
yhä harvemmin enää tarvit-
semme varsinaista pankki-
siirtolomaketta maksun vä-
lineenä.

Kuitenkin tietoisena siitä,
että tätäkin lehteä on tapa-
na säilyttää, siitä ei häviä
mitään, jos haluaa leikata
tuon lomakkeen irti.

Näissä merkeissä APe

Oikein Leppoisaa ja
Antoisaa Suvea Teille
Kaikille!
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