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Merikeskus Vellamo on 
vierailun arvoinen.

Kotkan kantasatamassa si-
jaitsevassa Merikeskuksessa 
sijaitsevat Suomen Merimu-
seon ja Kymenlaakson museo 
työ- sekä näyttelytiloineen, 
Merivartiomuseo, auditorio 
sekä ravintola ja museokaup-
pa. Tietokeskus Vellamosta 
löytyy myös kirjasto, sekä 
Tietokeskuksen arkisto.

Rakennuksen on suunni-
tellut arkkitehti Ilmari Lah-
delma. Rakennus valmistui 
vuonna 2007.

Venusta katsomassa
teksti Riikka Salokannel, kuvat Rami Toivonen

Suomen merenkulun historian tallentaminen ja tiedon välittämi-
nen on Kotkassa sijaitsevan Suomen merimuseon tehtävä. Vaikka 
koivistolaisen merenkulun historia on merkittävä, ei sitä kuiten-
kaan systemaattisesti ole tallennettu mihinkään museoon. 

Kalastukseen liittyvää aineistoa 
ei merimuseossa myöskään ole, 
mutta samassa upeassa Meri-
keskus Vellamon rakennuksessa 
Kotkan kantasatamassa sijaitsee 
myös Kymenlaakson museo, jon-
ka näyttelyissä voi tutustua niin 
talviseen putkakalastukseen kuin 
hylkeenpyyntiin. Putkakalastus-
ta esittelevällä videolla saattoi 
nähdä miten katkaistuja lapioi-
ta apuna käyttäen verkot saatiin 
jäänalle ujutettua. Museoon on 
myös koottu Itämeren luovutet-
tujen suurten saarten perinnettä 
ja esineistöä. Tuntuisi, että juuri 
Kotkan upea Merikeskus voisi olla 
oikea paikka myös koivistolaisen 
historian tallettamiseen.

Koivikko- sittemmin Koivis-
to säätiö on lahjoittanut Suomen 
Merimuseolle kuunariparkki Ve-
nuksen pienoismallin, joka on 
näyttävästi esillä talonpoikais-
purjehduksia esittelevässä osiossa. 
Vuonna 1919 rakennetun Venuk-
sen tarina on tuttu usealle Koi-
viston juhlien kävijälle, sillä juuri 
Veenuksen lokikirjamerkintöihin 
perustuva kuvaelma viimevuoden 
juhlilla nähtiin. Koivistolaisen 
kauppiaan ja laivanvarustaja Gab-
riel Lenkkerin pojanpoika Jaakko 
yhdessä omien poikiensa Timon ja 
Pertin kanssa esittelivät isoisänsä 
puoliksi omistaman, mestari Kris-
tian Vesalaisen rakentaman laivan 
tarinaa tarkemmin.

Gabriel Lenkkeri oli Humal-
jokelainen kauppias ja laivanva-
rustaja. Alun perin suku oli tul-
lut Saksasta. Lenkkerillä oli iso 
kauppahuone ja laivaosuuksia 
ainakin kymmenestä purjealuk-
sesta. Vuonna 1909 rakennettu 
purjealus Liiton kotisatamaksi oli 
merkitty Saarenpää, Elon (1912) 
ja Aallon(1913) Humaljoki. Mui-
ta laivoja olivat Rauha (1909), 
Veiterä (1912), Laine (1913), 
Anti (1914), Regina (1914), Elpy 
(1916), sekä tämä Veenus. Lenk-
kerin veljeksiä oli neljä, Gabri-
el, Abraham, Juhana ja Joonas. 
Monet laivoista olivat veljesten 
yhteisomistuksessa. Lenkkerit 
olivat ennemmin kauppiaita kuin 
merenkulkijoita. Vauraina laivan-

varustajina heillä on ollut mah-
dollisuus myös toimia muuten 
yhteisönsä hyväksi. Esimerkiksi 
Pornaisten kirkon kattokruunu 
on veljesten lahjoittama.

Kirjallisuuslähteet (Sulo Ju-
kanen, Honkalaivat ja halkolas-
tit Koivisto II) kertovat laivoista 
seuraavaa: 1930-luvulla Itäme-

rellä purjehti kaksi kuunaripark-
kia: toinen oli tammirunkoinen 
Thorvaldsen ja toinen 3-masto-
kuunariparkki Venus. Veenus oli 
aluksista suurempi, mutta män-
tyrakenteisena suurena laivana se 
ei ollut pystynyt pitämään muo-
toaan muuttumattomana, vaan 
oli noussut keskeltä köyryksi ja 

Koivistolaisen kauppiaan ja laivanvarustaja Gabriel Lenkkerin pojanpoika Jaakko yhdessä omien poikien-
sa Timon ja Pertin kanssa esittelivät isoisänsä puoliksi omistaman laivan tarinaa tarkemmin.

oli purjehdusominaisuuksiltaan 
huonompi. Lisäksi Veenuksen 
matkaa hankaloitti alimitoitet-
tu takila.
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ISSBN 0780-1289
KUSTANTAJA: 
Suomen Koivisto-Seura r.y.
Jäsenlehti. Ilmestyy kerran kuukau-
dessa, kuun 20. päivänä.
Lehteen tarkoitetun ilmoitusma-
teriaalin tulee olla toimituksessa 
viimeistään lehden ilmestymistä 
edeltävän kuun lopussa. 

Toimitus ei vastaa sille lähetetystä ma-
teriaalista. Lehden vastuu ilmoituksista 
rajoittuu ilmoitushintaan. 
Kirjoittajat vastaavat tekstien sisällön 
oikeellisuudesta ja toimittamiensa 
kuvien käyttöoikeuksista.
Toimitus voi tarvittaessa lyhentää tai 
muokata sille toimitettua aineistoa.
Liikeilmoitukset 50 snt/ppm
Kuolinilmoitukset  34 snt/ppm
Lasten kuvalliset onnittelut 6e/kpl

Aineisto mieluiten digitaalisena: 
studio@salokanneltoivonen.fi 
Muussa tapauksessa paperikopiot ja/
tai disketti tai CD-levy sekä valokuvat 
postitetaan osoitteeseen: 
Studio Salokannel & Toivonen, 
Koiviston Viesti  p. 03 7824 553
Rauhankatu 8, 15110 Lahti. 
Aineisto palautetaan vain jos mukana 
on postimerkillä varustettu palautus-
kuori osoitteineen.

Tilaukset, osoite- ym. muutokset 
aina kirjallisena tai sähköisesti 
edellämainittuihin osoitteisiin. 
Tilauksia ei tarvitse uusia. 
Seuran jäsenmaksu 24e, sisältää vuoden 
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös 
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 5e.
Lehdessä julkaisemattomia artikkeleita ja 
kirjoituksia julkaistaan seuran kotisivuilla 
www.koivistolaiset.net, jossa myös tä-
mäkin lehti on luettavissa myöhemmin.

Jäsenlehden postituksesta pohjoismai-
hin +2e/vuosi, eurooppaan +7 e/vuosi 
muualle maailmaan +12 e/vuosi
Pankkiyht. Nordea Lahti 109130-305880

Päätoimittaja 
Riikka Salokannel, 0400 94 96 95
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398
Kesätoimittaja
Pinja Piira

Siunaus toimitettu 12.12.2009.
Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme siunattiin Perniön siunauskappelissa 19.12.2009.
Uurna laskettu 9.1.2010. Kiitos muistamisesta.

Siunaus toimitettu Mäntsälän kirkossa 2.1.2010.
Lämmin kiitos osanotosta.

Kylmää ja kivaa vai kylmää ja kovaa
Ihanaa, että on kunnon talvi. Lumityöt on kuin aikuis-
ten lumileikkejä. Pukki toi uudet sukset. Kävin oikein 
hiihtokisoissakin, tosin vain ladun varrella. Onnekseni 
olen oppinut nauttimaan ulkoilmaelämästä. Kaikki 
eivät talvesta niin piittaa tai ainakaan talviurheilusta. 
Osasyy talvirakkauteeni on tämä Salpausselän kupeessa 
asuminen, toinen vähintään yhtä tärkeä syy on noitten 
Penttilän tyttöjen aktiivisuus. Pienestä saakka lapset on 
pantu lumeen möyhyämään ja ulos leikkimään.

Albumeissa on valokuvia Koivistolta. Isotäti ja mum-
mo suksilla, lapset pihalla kelkkailemassa. Kuvassa mum-
mo ei toki ollut vielä mummo, vaan nuori, reipas nainen. 
Jussi-setä oli kuulemma kova kilpahiihtäjä. Kaukiaisten 
tiluksilta raivattiin tilaa urheilukentällekin. 

Noinkohan talviset aktiviteetit olivat yhtä mukavia 
niille monille koivistolaismiehille ja joillekin naisille ja 
lapsille, jotka talven ja jään tullen lähtivät putkiin talvika-
lalle tai ahtojäille hyljejahtiin. Meri antoi elannon monil-
le, mutta helpolla se ei varmastikaan ketään päästänyt.

Koivisto-juhlilla pääsi tutustumaan putka-kalastuk-
sen välineisiin. Kotkassa Merikeskus Vellamossa talvika-
lastus ja hylkeenpyynti ovat kumpikin omassa osastos-
saan hienosti esiteltynä. Putka, filmeille dokumentoidut 
työskentelytavat sekä esineistö kertovat karua kieltään. 

Kovien pakkasten aikana lämmitettyyn autoon ki-
paistessa voi tuskin edes kuvitella minkälaista olisi elää 
samoilla kovilla pakkasilla viikkokausia putkassa, jääau-
kean yli tuivertaman tuuleen armoilla ja työskennellä 
vetisten, jäisten ja raskaitten verkkojen kanssa. Tuskin 
ovat kalakauppaa käyneet raasselit aloittaneet kaupan-
hierontaa puhelemalla pakkasen ja viiman kauniiksi ku-
vioimista kinoksista tai talven ihanan kuulaista päivistä. 
Talvi on mukavaa, jos siitä voi ottaa vain ilot.

Hartaast´ 

Ihanan kaunis luminen joulun aika on edennyt puoleen-
väliin. Muutaman tunnin päästä kolkuttaa uusi vuosi 
ovellemme. Ilotulitepaukutus kuuluu tuvan ulkopuo-
lelta. Päivällä on tapahtunut pahoja ampumakohtauksia 
Espoon Leppävaarassa, ehkä muuallakin rauhallisessa 
isänmaassamme. Rukoilemme Herralta parempaa ja tur-
vallisempaa Uutta Vuotta ja rauhaa koko maailmalle.

Toiset ihmiset ovat aivan villejä uutuuksien perään. Vaik-
ka entinen vempain näyttäisi aivan hyvältä, pitää kiirehtiä 
ostamaan uusia vempaimia, jos niitä todistellaan entisiä 
paremmiksi. Varmaan kulutusintoisten vuoksi kodin ko-
neetkin ovat lyhytikäisiä verrattuna pula-aikojen jälkeisiin 
aikoihin. Uudet autotkin ovat niin hyviä, ettei niitä pysty 
edes korjaamaan, vaikka olisi autonasentajan koulutus 
ilman vianetsintäkoneita. Kun ensimmäisiä tietokonei-
ta aikanaan markkinoitiin, piti niiden helpottaa kovasti 
ihmisten elämää, mutta ne näyttäisivät tekevän ihmisistä 
aina vain avuttomampia. Palvelut pankeissa ja kaikkialla 
muuallakin, jopa liikenteen keskellä jumiutuvat, kun tie-
tokonevika panee kaikki sekaisin.

Uusimmat uutuudet ovat usein koekappaleita, joiden jälkeen 
vasta seuraavat ja sitä seuraavat alkavat olla käyttökelpoisia. 
Uutuuksista viehättyneet saavat usein pettyä ja tuhlata ra-
hansa lyhytikäisiin päähänpistoihinsa. Kannattaisi varmaan 
odotella ja vertailla, ennen kuin ostaa. Mutta suurin osa 
meistä on nopeasti syttyviä ja helposti ylipuhuttavissa. Siksi 
vanhat sanoivat: “Parempi katsoa kuin katua”.

Toiset meistä ovat vähemmän kiinnostuneita uutuuksista. 
Vanhat rakkaat vaatteet ja muutkin esineet ympäröivät 

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

meitä. Olo tuntuu turvalliselta. Meistä on turhaa men-
nä muuttelemaan virsien sanoja ja tehdä uusia kaavoja 
hengellisiin toimituksiin. Lapsena opitut tavat ja laulujen 
sanat ovat painuneet niin mieliimme, että tuntuu lähes 
“pyhän häväistykseltä” korjata hyvää vanhaa. Muutamat 
meistä hyväksyvät aivan uusien runojen ja laulujen teke-
misen, mutta että mennä muuttamaan jo olevaa.

Kyllä mekin odotamme ja haaveilemme “uudesta taivaas-
ta ja uudesta maasta, missä oikeudenmukaisuus asuu”. 
Meitä huvittasi sellainen uutuus, minkä Jumala luo taas 
tyhjästä. Sellainen uusi vuosi, missä ei ole mitään pahaa, 
missä kaikki “vanha on mennyt ja uusi tullut sijalle”. 
Sellainen uusi vuosi olisi mukava ja toivottu, missä ih-
misetkin olisivat kaikki iloisia, hyvillä mielin ja tyyty-
väisiä. Ei toisten syyttelyä, ei tuomitsemista eikä tyhjän 
puhumista. Kaikki olisivat puettuina ihanan valkoisiin 
juhlapukuihin ja laulaisivat onnellisten lauluja. Uusi 
vuosi Jumalan luona. Turvallinen ja kaunis, ihana kuin 
olo lapsena isän tai äidin sylissä. 

Mutta haaveilusta täytyy palata arjen keskelle. Uusi vuo-
si alkaa pakkasen paukkuessa. Huopatossut jalassa on 
mentävä katsomaan maailman ilotulitteita. Sydämessä 
kuitenkin ikävä taivaan kirkkauteen, enkelien ja pyhien 
seuraan. Siionin laulaja toteaa: “Ei siellä koskaan vaieta, 
siellä aina on uusi veisu. Siellä minäkin kerran kiittää 
saan, kun loppuu tämä reissu” . Eikä kukaan pelkää eikä 
palele. Kannattaa odottaa sellaista uutta vuotta.

Terveisin Valma Luukka

Rakkaamme

Irja Liisa 
HELMINEN
o.s. Matikka
s. 5.9.1924 Koivisto, Saarenpää
k. 29.11.2009 Iitti

Lähdit niin hiljaa, että aamu vain kuuli.
Sylissään matkalle sinut kantoi tuuli.
Mutt’ sydämiimme läpi elämän
jätit muistosi niin lämpimän.

Kaivaten
Kauko
Jaakko perheineen
Erkki perheineen
Maija
Riitta
Helena perheineen
Juha perheineen
Arto perheineen
Laura sisar perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Rakas puolisoni, isämme, ukkimme

Veikko Tapani
KURKI
s. 26.12.1947 Perniö
k. 4.12.2009 Salo

On aika eron ja kaipauksen
on aika surun ja kyynelten.
Liian varhain sä luotamme lähdit 
ja suuren ikävän sydämiimme jätit.
Silti hymyillen läpi kyynelten 
muistamme aikamme yhteisen.

Rakkaudella
Kirsti

Suunnattomasti kaivaten
Jani ja Ninni
Heli ja Henri
Emma ja Ville

Tähtiin sulle vilkutamme 
sua ukki rakastamme
Antti, Veera, Otto, Ida-Elina ja Elias

Lämmöllä muistaen
Sukulaiset ja ystävät

Rakkaamme

Hilma Maria
RÖMPÖTTI
s. 24.2.1920 Koivisto
k. 11.12.2009 Mäntsälä

Vaikka puhdasta kultaa sydän ois, 
se kuitenkin hiipuu sammuu pois,
vain muistot ja rakkaus jäljelle jää.

Sinä aina muistit ja huolta kannoit, 
et paljon pyytänyt kaikkesi annoit. 

Rakasta äitiä, mummoa ja isomummoa 
syvästi kaivaten ja kiittäen.
Ritva ja Osmo
Mirja ja Lauri perheineen
Mika perheineen
Siviä sisko
Sukulaiset ja ystävät

Uutuuden viehätys
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  Suomen 
  Koivisto-Seura r.y. 
  Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

Puheenjohtaja, Juha-Veikko Kurki
Koivistontie 2 C, 02140 Espoo
puh. 09-541 6751, 0400-601 838 
Varapuheenjohtaja, Tuula Koppinen
Rauhalanpuisto 10 B 36, 02230 Espoo 
puh. 050-516 5651
Sihteeri, Virpi Huhtanen, Ahtaanmäki1A2, 
02280 Espoo. puh. 0440-501 806
virpi.huhtanen@kolumbus.fi
 varalla Risto Kaukiainen, Helsinki
Taloudenh. Karjalan Tilikeskus/Patrikainen
Ratakatu 47, 53100 L.ranta p. 05-5448850

Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Proomukatu 6 A 14, 15140 Lahti
puh. 040-564 9341
Taidetoimikunta, Leena Airaksinen pj
Metsäpirtintie 10 A 1, 02130 Espoo
puh. 050-548 1601
Senioritoimikunta, Helge Teikari pj 
07190 Halkia
puh. 019-664 8112
Hallituksen muut jäsenet:
Hannu Veijalainen, Lahti. 03-228 5621
 varalla Raimo Kyytsönen, Mäntsälä

Eero Ahtikari, Piikkiö. 050-525 5174
 varalla Airi Saarinen, Turku
Seppo Mäkinen, Anjalankoski. 040-506 0430
 varalla Martti Karvonen, Kausala
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400-800 752
 varalla Pertti Hämäläinen, Espoo
Riitta Nurmi, Porvoo. 041-455 8885
 varalla Marja-Leena Montonen, Porvoo
Hanna Silfver, Piispanristi. 02-243 2940
 varalla Tuula Agge, Parainen
Tuula Raukola, Kotka. 044-522 8098
 varalla Mirja Haapanen, Hamina

Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj. Sirpa Taskinen
Intiankatu 11, 00560 Helsinki
puh. 09-797 011
Säätiön asiamies Pertti Hoikkala
Vanha Veckjärventie 11, 06150 Porvoo
puh. 040-583 5397

koivisto-saatio@kolumbus.fi

— Varapuheenjohtajalt` —

Kiitollisuudella kaivaten 
suuri sukulais ja ystäväpiiri

Rakkaamme

Helena Loviisa 
PÖNNI

 
s. 25.8.1929 Koivisto

k.15.12.2009 Salo
 

Joka Herraan turvaa,
häntä ympäröi armo.

 
psalmi 32:10

”Kun taivas on tumma ja pohjoisesta 
tuulee, silloin enkelin laulun tuulessa 
kuulee. Se rakkautta ja lämpöä koteihin 
laulaa ja kaikille toivottaa Onnea ja 
Rauhaa.”

Meillä on nyt paukkuvat pakkaset ja lunta tupruttaa 
päivä päivältä lisää. Ei pitäisi olla suurta huolta il-
maston lämpenemisestä, kun tilastojen mukaan jou-
lukuu oli tavanomaista kylmempi, täällä etelässäkin 
oli valkoinen joulu ja nyt on koko maassa luminen 
pakkastalvi. Tästä pitää nyt nauttia! 

Vuodenvaihde tuo aina elämään jotain uutta. Katse 
suuntautuu toiveikkaana tulevaan ja halutaan oppia 
menneenä vuonna tehdyistä virheistä. Toiset tekevät 
uudenvuoden yönä taikoja, toiset vaan hyviä päätök-
siä ja päättävät parantaa tapojaan ja tottumuksiaan. 
Joillakin on vuorossa tipaton tammikuu, jotkut taas 
aloittavat joulun ajan herkuttelun jälkeen laihdutus-
kuurin. Kesään mennessä pitäisi olla timmissä kun-
nossa! Onnea vaan itse kunkin pyrkimyksille!

Suomen Koivisto-Seurassa kulunut vuosi oli monien 
muutosten aikaa. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 
ja sihteeri vaihtuivat, samoin seuran jäsenrekisterin pi-
täjä ja Koiviston Viestin painopaikka. Jäsenrekisterin 
kanssa on vielä tehtävä selvitystyötä, mutta ilahdut-
tavan moni on ottanut yhteyttä näissä jäsenasioissa. 
Olemme saaneet uusia jäseniä, tervetuloa vaan mu-
kaan! Nimi- ja osoitetietoja on tarkistettu sekä rekis-
teristä poistettu niitä, jotka ovat poisnukkuneet tai 
jostain muusta syystä halunneet erota jäsenyydestä. 
Toivon, että edelleenkin pidätte allekirjoittaneen ajan 
tasalla näissä asioissa. Kiitos!

Alkanut vuosi on Koivisto-Seuran 62. toimintavuosi. 
Karjalan Liitto täyttää puolestaan 70 vuotta. Karja-
laisuus on jo ollut ja tulee olemaan monipuolisesti 
esillä mediassa. Talvisodan tapahtumat ovat kaikkien 
meidän tietoisuudessamme. Sodan päättymisen 70. 
vuosipäivänä lauantaina 13.3.2010 Suomen Koivisto-
Seura järjestää Porvoossa vuosikokouksensa yhteydes-
sä arvokkaan talvisodan päättymisen muisto-juhlan. 
Toivomme, että mahdollisimman moni Teistä pääsee 
paikalle!

Tuokoon pohjoistuulen mukana kaikuva enkelin lau-
lu Teidän kaikkien koteihin rakkautta, lämpöä, onnea 
ja rauhaa!

Varapuheenjohtaja Tuula Koppinen

Karjalaisen yrittäjän 
Veikko Hoikkalan muistolle 
Yrittäjä Veikko Hoikkala on poissa. Hänet siunattiin 
Kuusankosken kirkossa syntymäpitäjänsä Koiviston hiekalla 
viime lauantaina syntymäpäivänään 12.12. omaisten, ystävien 
ja laajan saattojoukon läsnä ollessa. 

Karjalan Koivistolla 12.12. 
1920 syntynyt Veikko Hoik-
kala oli pitkään Kymenlaak-
son tunnetuimpia ja merkit-
tävimpiä puutavarakaupan 
yrittäjiä ja vaikuttajia. 

Hoikkala syntyi Koivis-
tolla kalastajan perheeseen 
viidentenä kymmenestä 
lapsesta. Meri ja kalastus 
olivatkin Veikon elämän 
ensimmäinen elämänpiiri ja 
toimeentulon lähde. Meren-
kulku, kalastus ja luotsi oli-
vat sen ajan ammatinvalin-
nan vaihtoehdot. Meri veti 
pisimmän korren ja Veikko 
pestautui ahvenanmaalai-
seen laivaan vain 16-vuotiaa-
na heinäkuussa 1937. Karja-
laisuus ja koivistolaisuus oli 
Veikolle tärkeä, koko elin-
iän jatkuva rakkaus. Hän 
perusti Kouvolan ja ympä-
ristön Koivistolaiset ry:n ja 
toimi kymmeniä vuosia sen 
puheenjohtajana. Kun raja 
avautui 1990, Veikko oli 

ensimmäisten joukossa käy-
mässä kotitalonsa raunioilla 
perheensä kanssa. 

Sota muutti Veikon 
jatkosuunnitelmat. Kolme 
vuotta rintamalla vahvisti 
hänen isänmaallista elä-
mänkatsomustaan. Sodan 
jälkeenv. 1947 Veikko ha-
keutui puutalousopistoon 
Kotkaan, jonka jälkeen 
työelämään 1940–50 luvun 
kasvaviin alan yrityksiin ku-
ten Puukeskukseen ja Puu-
tavaraliike Lauri Pitkäselle 
ja lopulta oman liikkeen 
Talouspuu V. Hoikkala Ky:n 
sekä Kuusankosken Puu 
ja Vanerin perustamiseen 
Kuusankoskelle vuonna 
1958. Sittemmin Hoikkala 
perusti Kouvolan Puukiin-
teistö Oy:n, joka omistaa ja 
hallinnoi yritystoiminnan 
kiinteistöjä. 

Hoikkala aloitti hänelle 
omintakeisella sitkeällä si-
toutumisella ja työn teolla 
yrittäjän uransa. Yritys kas-
voi muutamassa vuodessa 
alueen johtavaksi puuta-
varaliikkeeksi, joka laajeni 
pian koko rakennusalan 
kattavaksi liiketoiminnak-
si ja kaupaksi. Hoikkala ja 
hänen johtamansa yritys 
tulivat valtakunnallisesti 
tunnetuksi ja arvostetuksi. 
Arvostus johti maakunnal-
lisiin ja valtakunnallisiin 
luottamustehtäviin. Niinpä 
Veikko Hoikkala toimi Ky-
menlaakson Puumiesten ja 
Puutavarakauppiaiden pu-
heenjohtajana.

Hoikkalan puheenjoh-
tajakaudella luotiin puuta-
varakaupan ja teollisuuden 
välillä 1980-luvulla uuden-
lainen yhteistyö, joka joh-
ti aktiivisen alan yhteisiin 
markkinointi ja kehitys 
toimenpiteisiin, jotka yh-

dessä johtivat 
mittavaan 
puun käytön 
kasvuun. Yh-
teyksiä luotiin 
kansainvälisil-
le markkinoil-
le, puutava-
rakaupalle ja 
puutuoteteollisuudelle luo-
tiin uudenlainen tahtotila 
Suomeen. 

Myöhemmin Hoikkala 
saattoi keskittyä harrastuk-
siinsa; kalastukseen Inarin 
mökillä, lukemiseen, vete-
raanityöhön, Karjala-har-
rastukseen ja viime vuosina 
Algarvessa Portugalissa si-
jainneen vanhan hedelmäti-
lan kunnostamiseen. 

Yrittäjänä Hoikkala oli 
edelläkävijä, oman tiensä 
kulkija, itsenäinen ja karja-
laisittain itsepäinenkin. Hän 
oli myös yrittäjänä verkostoi-
tuja ennen kuin käsitettä oli 
edes keksitty. Hänet muis-
tetaan yhteistyökykyisenä ja 
sovittelevana yrittäjänä, joka 
oli hyvä neuvottelija, jota ar-
vostettiin. Hän ymmärsi ja 
kunnioitti muiden tärkeinä 
pitämiä arvoja ja asioita ja 
sai vastaukseksi samanlaista 
kunnioitusta ja arvostusta 
muilta. 

Kuusankoskella ja Ky-
menlaaksossa Veikko Hoik-
kala tunnettiin puheliaana, 
sosiaalisena ja hyväntahtoi-
sena herrasmiehenä, joka 
säilytti loppuun asti my-
häilevän kansanmiehen ole-
muksensa ja uteliaan kiin-
nostuksena elinkeinoelämän 
lisäksi myös yhteiskunnalli-
siin asioihin. Aktiivisesta 
laaja-alaisesta toiminnastaan 
Hoikkala palkittiin useilla 
maanpuolustuksen, yrit-
täjyyden ja karjalaisuuden 
kunniamerkeillä. Kansalais-

ten ja ystävien silmissä hän 
oli karjalaispoika Veikko, 
jolla oli aina juttuja ja pilke 
silmäkulmassa. Hän oli val-
mis auttamaan pienissäkin 
asioissa antaen laaja-alaisen 
yrityselämän tietämyksen ja 
osaamisensa ihmisten käyt-
töön. Hän toimi aktiivisesti 
Lions-järjestössä, Kuusan-
kosken kaupungin luotta-
mustehtävissä, erilaisissa yh-
distyksissä ja Yhdyspankin 
valvojana useita vuosia. 

Veikko oli aktiivinen 
lukija, mutta myös kirjoit-
taja. Veikko julkaisi kolme 
karjalaista muistelukirjaa: 
Kalastajan pojasta puutava-
rakauppiaaksi 2003, Kiur-
lahti - synnyinkyläni 2005 
ja Minun sotani - yhden 
miehen muistoja Suomen 
itsenäisyyden puolustami-
sesta 2007. Neljännen työn 
alla olleen yrityshistoriikin 
tytär Ulla viimeistelee jul-
kaisukuntoon. Koko Veikko 
Hoikkalan elämäntyö kitey-
tyy hänen usein siteeraaman 
Kalevalan säkeisiin:

Tuossa nyt tie menevi 
ura uusi urkenevi 

Näillä sanoin toivotamme 
perhettään, Karjalaa ja isän-
maataan syvästi rakastaneel-
le miehelle, Veikko Hoikka-
lalle näkemiin. 

Markku Laukkanen kirjoittaja 
on kansanedustaja ja Karjalan 

liiton puheenjohtaja
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Venusta katsomassa
jatkuu sivulta 1

Laivan yhtenä osakkaana, 
pääisäntänä ja ensimmäisenä pääl-
likkönä oli Vanhassakylässä synty-
nyt Armas K. Seppinen kauppalas-
ta. Hänen päällikkyydessään alus 
purjehti kesällä 1920 Englantiin, 
josta Seppinen lähetti kuvatun 
kortin herra Joonas Lenkkerille. 
Kortin teksti kuvasi hyvin miehis-
tön arkisen työn tunnelman: 

”South Shields 27pv hei-
näk. 1920. Terve mieheen! 
Olemme olleet täälä jo 2 
viikkoa ja vasta on läkki-
lasti pois. Kolkan Topin 
laiva ei ole vielä aloittanut-
kaan lassausta. Ei ole vielä 
varmaa tietoa jos saamme 
Rokkalan lastin tai ei, mut-
ta kyllä me sikseen saamme 
tiedon ennen kuin laiva on 
tyhjä. Otamme laivan kuvia 
ensiviikolla niin sitten läh-
detän sinne. Terveisemme! 
A.ja A. Seppinen” 

Kortissa mainittu Sulo Jalka-
sen laiva oli nimeltään 3-mastokal-
jaasi Laura, joka tiedon mukaan 
olisi kerran käynyt Englannissa 
20-luvun alussa. Ainoalla Eng-
lantiin suuntautuneella matkalla 
Venus myös valokuvattiin posti-
kortiksi. Muutoin Veenus purjehti 

Itämerellä, kuljettaen tuolle ajalle 
tyypillistä rahtia mm. halkoja ja 
puutavaraa.

Venuksella purjehtinut van-
hakyläläinen puosu Kusti Peippo 
kertoi laivasta myrskyssä: 

”…ja saatiiha myö sitä vuo-
too vähä tukkuu…mut ko 
päästii Ahvenanmaal hätä-
satamaa…mei pumppaami-
sest ei ennää tuu mittää…
mie sanon kapteenil täl 
Pitkä-Pullil jot etsii miehii 
maist…no sitä pumpattii 
puol päivää enneko saatii 
tyhjäks…sit muurahaispessii 
maist etsimää no niitä alle 
ja saatii alas vuotoo…”

Venuksen miehistöstä otettu postikorttikuva Englannista. Keskellä 
Armas. K. Seppinen, rouva Ada Seppinen ja äärimmäisenä vasemmalla 
istumassa merikapteeni Adolf Pulli, Venuksen seuraava päällikkö.

Laivalla purjehti miehistönä 
myös August Pulli, joka kuvaili 
laivan kuntoa: 

”… se oli vanhast laivast se 
takila…ankkurpelit ja…
en mie muista olik se sak-
salaine vai ruotsalaine…ne 
oli huonos kunnos…raa´at 
märänneet…mie muistan 
ko tultii Saksast…pelotti 
ko märssyraa´a pinta oli 
monest kohast poikki…ne 
oli nii märänneet…”

Armas Seppinen oli laivan 
päällikkönä ensimmäisen pur-
jehduskauden. Muita päälliköitä 
olivat Adolf Pulli, Voldemar Pulli, 
Juhana Pulli, Aleks Matikka, Matti 

Heinonen, Herman Torkkeli, Väi-
nö Pukonen ja Konsta Tuuli. Venus 
tuhoutui Itämerellä Dagön eli Hii-
denmaan. lähellä vuonna 1937.

On museolla toinenkin koi-
vistolainen kohde. Kuunari Lyy-
lin pienoismallin ahterissa lukee 
Koivisto ja laiva onkin oletetta-
vasti malli Uudellakirkolla vuon-
na1902 rakennetusta ja August 
Wirkin omistamasta ja mahdolli-
sesti Pullin rakentamasta purjelai-
vasta. Vuosina 1928-1933 laivan 
tunnuksena oli SCDG, pituutta 
oli 29.76m, leveyttä 7,3m ja syvä-
ys oli 3.05m. Laiva oli rekisteröi-
ty Viipuriin, mutta kotipaikkana 
siis Koivisto. Lyyli-nimisiä aluksia 
on ollut Koiviston satamissa use-
ampiakin vuosien varrella, myös 
Lenkkerin suvulla.

Suomen merimuseon pää-
näyttelyssä voi matkustaa merta 
pitkin ajassa ja paikassa, laivois-

sa, satamissa, kaukomailla, koti-
rannoilla, pinnalla ja syvyyksissä. 
Näyttelytilan eri osastojen nimet 
kuvaavat hyvin, miten näyttely 
on rakennettu. Aiheita ovat: na-
vigointi, matkustaminen, meren-
kulkija, talvimerenkulku, laivat ja 
merikauppa.

Merikeskus Vellamo on koh-
de, johon kannattaa tutustua pa-
remminkin. Museoiden lisäksi 
Kotkan kantasatamaan sijoite-
tussa, lasiarkkitehtuuriltaan mie-
lenkiintoisessa rakennuksessa on 
myös Tietokeskus Vellamo, Ra-
vintola Laakonki, museokauppa 
Plootu ja hyvät auditorio- ja ko-
koustilat vaikka isommankin ta-
pahtuman järjestämiseen. Museo 
on auki ti, to-su klo 11-18, ke klo 
11-20 ja ma suljettu. 

Riikka Salokannel

Keisarin suudelma
Historian hämärästä nousee perinnetutkimuksen mukana 
erinomaisia yksityiskohtia. Tämä pieni tarina on kulkenut 
kolmesataa vuotta äitini Impi Kansan isän, Virkki-suvun 
koivistolaisessa karjalaismuisteloissa kuvauksena 1700-lu-
vun alkuvuosien olosuhteista ja yksinvaltaisen keisarin 
vapaa-ajan tempauksesta. 

Se mitä seuraavassa vapaasti myö-
täillen kerron, perustuu entisen 
Koivisto nimisen pitäjän perin-
nehistoriaan erikoituneen Arvo 
Kotterlahden kirjoitukseen, jonka 
Koiviston Viesti julkaisi 1966.

Venäjällä 1672 syntynyt Pie-
tari Aleksein poika nousi asteittain 
venäläisten aluepäälliköiden strelt-
siruhtinaiden johtajaksi ja nosto 
maan mahtavaan valta-asemaan 
Euroopan kartalla. Historian kir-
joissa hänet mainitaan Pietari I, 
lisänimi Suuri. 

Aleksei Mihailovin pojan 
kuoltua nousi hänen jälkeensä 
ensin vanhin pojista Feodor joh-
tamaan hajanaista aatelistoa ja 
hänen kuoltuaan johtoasemaan 
nostettiin 10-vuotiaat kaksois-
veljekset Iivana ja Pietari vuonna 
1682. Käytännössä maan hallin-
nollinen valta oli levällään kuin 
Jokisen eväät ja keskitettyä vallan-
käyttöä puuttui. 

Pojat kasvoivat, Iivana sai-
rastui mielisairauteen ja terveenä 
kehittynyt Pietari alkoi kiinnostua 
ja kehittyä vallankäyttäjänä. Aate-
listo tunnusti Pietarin yksinvallan 
Pietarin täyttäessä 24 v. 1696. Tä-
hän aikajaksoon sisältyy eräs Pie-
tari I:n vallankäytön piirre. Pietari 
kutsui Moskovaan kaikki alueelli-
set streltsiruhtinaat neuvotteluun 
ja siinä tilaisuudessa hän leikkautti 
näiltä arvokkaat parrat poikki ja 
mitätöi näiden valtaoikeudet. 

Perustettiin virka-aatelisto 
hallitsemaan maaorjia ja kasvat-
tamaan keskitetyn vallan taloutta 
ja virkakoneistoa. Tuo operaatio 
olisi tuskin onnistunut kunnolla, 
jos Pietarilla ei olisi ollut jo omaa 
ja vahvaa henkivartiokaartia. Tä-
mä seikka vahvistui jatkossa, sillä 
Pietari rohkeni poistua salateitse 
Venäjältä jo seuraavana vuonna 
Hollantiin asti opiskelemaan lai-
vanrakennustekniikkaa. Hänellä 

oli jo vahva näkemys, että kohoa-
va suurvalta tarvitsee myös laivas-
toa. Pietari I siis lähti 1697 opin-
tomatkalle, jonka ainakana hän 
työskenteli salanimellä saksalaisel-
la tykkitehtaalla ja hollantilaisilla 
laivatelakalla runsaan vuoden. 

Sitten seurasikin sotainen 
kausi. Pietari haastoi silloisen 
suurvallan Ruotsin Itämeren alu-
eiden herruudesta. Vastassa oli 
Ruotsin Kaarle XII. Ensitappioi-
den jälkeen 1709 Pietarin joukot 
löivät ruotsalaiset perin pohjin 
Ukrainan Pultavassa ja Kaarle XII 
joutui pakenemaan Turkin sult-
taanin suojiin. 

Palattuaan voitokkaalta Pul-
tavan retkeltään päätti 37 vuotias 
keisari napata tärkeän ranta- ja 
linnoituskaupunki Viipurin ruot-
salaisilta Venäjän hallintaan. Sota-
joukko alkoi piirittää Viipuria ja 
muutaman kuukauden kuluttua 
kaupunki antautui venäläisille 
vuonna 1710. 

Keisari kiirehti tarkastamaan 
vallattua Viipuria. Arvo Kotterlahti 
kertoo Pietarin hevosrattaiden jou-
situksen särkyneen paluumatkalla 
Koiviston pitäjän Römpötinmäel-
lä ja kärryn kaluston korjaamisen 
seppä Aatamin pajassa. Pietarilla 
oli tarkoitus loppumatkan purjeh-

tia Koiviston rannalta kaupunkiin-
sa. Tultuaan Koivistolla Ahtolan 
kylään Pietari havaitsi itätuulen 
yltyneen liian kovaksi. 

Hänen laivansa olivat ank-
kurissa Koiviston lahdella. Pietari 
päätti majoittua laivojen lähelle 
rantamaisemaan odottamaan sään 
selkenemistä tai tuulen käänty-
mistä. Henkivartiokaartin pääl-
lystöä lähetettiin etsimään sopivaa 
majapaikkaa lähistöltä. Venäläisen 
sotajoukon läpimarssi Viipuria 
valtaamaan oli autioittanut edel-
tään vuoden aikana asutusta. Kot-
terlahden kylästä löytyi kuitenkin 
Virkki suvun asuintuvat. Virkit, 
nuo Ruotsinvallan entiset rälssi-
soturit olivat levittäytyneet Kar-
jalan kannakselle 1540 luvulta al-
kaen. Eräs suvun haara oli saanut 
1600-luvun loppupuolella rälssi-
oikeuden tuohon Kotterlahden 
alueen viljelysmaille. Nyt siellä 
alkoi pieni tapahtumaketju, joka 
jäi elämään perinnekaskuiluna. 

Pietari Suuri kumartui sisään 
tummuneen tuvan ovesta ja kyseli 
talon isäntää. Emäntä kertoo talon 
miesten olevan Pietarissa keisarin 
laivaveistämöllä työssä. Vastaus on 
keisarille mieluinen. Hän ottaa 
talon suuremman tuvan, määrää 
mukana seuraavan kokkinsa työ-

hön ruoan laittoon, Sotilaspalve-
lija nostaa vodkapullon pöytään ja 
keisari aloittaa rentoutumisen. 

Ruoka valmistuu aikanaan ja 
emäntä laittaa 15-vuotiaan tyttä-
rensä kattamaan keisarin pöytää. 
Huomatessaan naisellisuutta jo 
hempeästi heijastavan tarjoilijan, 
Pietarin veret lämpenevät ja hän 
tempaa Virkin tyttären syliinsä ja 
pamauttaa runsaan suutelonsa ty-
tön huulille. Tyttö säikähtää, pu-
nastuu ja säntää sylistä päästyään 
tuvasta ulos. Isoäiti ja äiti emäntä 
säikähtävät, että mitähän tästä nyt 
seuraakaan. Mutta pian kuuluu 
keisarin ja henkivartijapäälliköiden 
rehevä naurunremakka tuvasta ja 
seurueen ruokailu ja ryyppäämi-
nen jatkuu sotilaallisen rempsey-
den merkeissä. Äiti ja nuori veli 
piilottavat Yrjön tyttären peruna-
kuoppaan niiden päivien ajaksi, 
kun keisari tuvassa viipyy. Eihän 
se Pietari Suuri tyttöä muistellut 
sen koommin pois purjehdittu-
aan, mutta tyttö ja Virkin suku 
muisti tuon mahtavan vierailun ja 
siitä vnhemmat ikäihmiset tekivät 
legendaa sukupolvesta toiseen. 

Se oli syyskesää 1710, tänä 
vuonna tulee tapahtumasta 300 
vuotta.

Ahti Kansa
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Luotsaustoiminta 
Viipurin ja Koiviston alueella 
Varhaisempia tietoja alu-
een luotsaustoiminnasta 
on kirjoitettu hyvin vähän. 
Ehkä ensimmäisenä viralli-
sena toimenpiteenä voidaan 
pitää Ruotsin kuningas 
Kustaa Vaasan kirjettä 
vuodelta 1542. Siinä hän 
määrää mm. Viipurin 
kaupungin varaamaan 
kunnollisia prämiehiä luot-
seiksi kruunun laivoihin ja 
kuljetuksiin. 

dusohjeita alueen satamien välillä. 
Siinä annetaan ohjeet purjehtia 
Tuppurasta Koiviston salmen 
kautta Nevanlinnaan (venäl. kau-
punki Neva joen varrella ennen 
Pietarin perustamista) tai sitten 
ohjeet lännestä tultaessa purjehtia 
salmeen Piisaaren ja Tiurinsaaren 
välisen salmen kautta. Koska Suo-
menlahden pohja oli puutteellises-
ti kartoitettu, lähetti Amiraalitee-
tin kollegio Tukholmasta keväällä 
1710 yliperämies Karl Eldbergin 
johdolla ryhmän mittaamaan 
itäisen Suomenlahden, Nevan ja 
Laatokan vesiä. Seuraavana vuon-

jäi nyt Venäjän ministe-
riön alaisuuteen. Vasta 
myöhemmin, maamme 
luotsialueiden suuren 
laajentumisvaiheen 
kestäessä Viipurin luot-
sipiiri liitettiin Suomen 
luotsialueisiin. Vuonna 
1732 oli Tukholman 
ja Viipurin välillä 18 
luotsipaikkaa ja Suo-
menlahti oli jaettu nel-
jään luotsipiiriin. 1703 
rakennutti venäjän 
hallitsija Pietari Suuri 
uuden pääkaupungin 

kivät katkaisemaan Suomen ja 
Ruotsin väliset yhteydet ja estä-
mään Kruunun laivastoa liikku-
masta Suomen saaristossa. Venä-
läiset joukot hävittivät armotta 
kaikki Suomenlahden merimerkit 
ja majakat suurimmasta pienim-
paan. Orrengrundin tunnusma-
jakka Loviisan edustalla oli ainoa 
joka säästyi tuholta. Sodan päätyt-
tyä venäläisten voittoon saimme 
maahamme uuden hallintojärjes-
telmän, jonka johdossa oli Venä-
jän keisari ja Suomen suurruhti-
nas Aleksanteri I. 

Nyt oli nostettava luotsi- ja 
majakkalaitos mahdollisimman 
nopeasti siitä sekasorron tilasta, 
johon se oli sodan johdosta joutu-
nut. Venäjän vallan elettua perus-
tettiin maahamme hallituskonsel-
ji, jonka tehtäväksi tuli laatia mm. 
uusi organisaatio luotsilaitokselle. 
Laitoksen päälliköksi nimitettiin 
jo Ruotsin vallan aikana luotsiup-
seerina toiminut Gustaf Brodd. 
Hän toimi uudistaen laitosta 26 
vuoden ajan. 

Kriminsota 1854-1856

Monet uudistukset kuitenkin 
kuivuivat, kun uusi sota ylettyi 
kaukaa maan rajojen ulkopuolel-
ta Suomenkin rannikoille. Sota 
kohdistuikin varsin ankarasti ran-
nikkoseutuihimme aina Pohjan-

lahdelle asti. 
Koska kuuluimme Venäjän 

valtakuntaan saimme kimpuum-
me vihollisten laivasto-osastoja. 
Kun ei haluttu englantilais-rans-
kalaisten osastojen hyötyä meren-
kulun turvalaitteistamme, niitä 
jouduttiin paljon hävittämään. 
Myös luotsien oli varottava anta-
masta apuaan vihollisille. Kostok-
si tästä vihollinen poltti ja hävitti 
useita luotsiasemia ja majakoita. 
Luotsi-ja majakkahenkilökuntaa 
ja kalustoa jouduttiin siirtämään 
turvaan vihollisen ulottuvilta 
muualle turvallisimmille alueille, 
jopa Venäjän puolelle. Kerrotaan, 
että mm. kolme Suursaaren luot-
sia kuoli tällaisella evakkomatkalla 
Kronstadissa. Ehkä oleskelu vieral-
la maalla kaukana kotisaarelta uu-
vutti heidät. Monille paluu koti-
maisemiin tapahtui vasta vuonna 
1856 kun Venäjälle tappiollinen 
sota päättyi Pariisin rauhaan. 

jatkuu seuraavalla sivulla

Ruotsin vallan aika

Ruotsi kävi sotaa 1555-1556 Ve-
näjää vastaan ja tuona aikana ku-
ningas liikkui usein itäisen Suo-
menlahden vesillä. Tuolloin hän 
havaitsi väylien olevan huonosti 
merkittyjä ja pätevien luotsien 
puute vaikeutti Ruotsin sotalai-
vaston liikkumista Suomenlahden 
saaristossa. Niinpä hän ilmoitti 
Viipurin porvaristolle vuonna 
1559, että hän oli antanut uusia 
määräyksiä voudeilleen, jotta vaa-
ralliset karit ja matalikot merki-
tään viitoilla, siten ettei Viipurin-
kaan vesillä tapahtuisi karilleajoja. 
Samana vuonna Ruotsin laivaston 
ylipäällikkö Klaus Kristerinpoika 
Horn kirjoitti Turkuun Suomen 
Juhana Herttualle, että hänen 
mielestään Viipurin satama oli pa-
rempi kuin kilpailevan Narvan sa-
tama. Viipurin haittasi kuitenkin 
mataloituminen, johtuen jokien 
tuomasta lietteestä ja sitä täytyi 
ajoittain kaivamalla syventää. 

Aluksi ei Koivistolle raken-
nettu varsinaisia luotsipäivysty-
paikkoja vaan kokeneet paikalliset 
laivurit tekivät luotsausmatkoja. 
Vuosina 1592-1594 mainitaan 
Koivistolla toimineen 5 luotsia. 
1644 ruotsalainen luotsivanhin 
Johann Månsson julkaisi ns. me-
rikirjan, joka sisältää tietoja Suo-
menlahden saaristosta ja purjeh-

ne hän kartoitti Uuraan salmen 
ja Koiviston väyliä. Sen johdosta 
painettiin alueelta merikortti vielä 
samana vuonna. Varsinainen me-
rikarttojen painatus yleistyi Ruot-
si-Suomessa vasta 1800 luvulla. 

Vähitellen saariston ja ranni-
kon asukkaat ryhtyivät toimimaan 
myös luotseina. Kuningas kun lu-
pasi vielä lisäksi luotsitiloille vero-
vapauden, kunhan kuninkaalliset 
alukset saivat ilmaisen luotsauksen 
Suomen rannikoilla. Esivalta toi-
voi, että saaristoon syntyisi luot-
sisukuja, joissa luotsitoimi kulki 
suvussa isältä pojalle. Koivistolle 
näyttää Kiurlahteen muodostu-
neen tällainen verovapaa tila, jota 
myöhemmin aivan oikeutetusti 
kutsuttiin luotsikyläksi kun lähes 
kaikki kylän miehet olivat luotse-
ja. Varsinaiseksi luotsisuvuksi voi-
daan nimetä Heinon suku.

Tuohon aikaan luotsin tuli 
olla vähintään 16 vuotias. Luot-
sioppilaaksi saatiin ottaa 9 vuoti-
aita poikasia. Luotsivanhin, joka 
oli luotsipaikan esimies, piti olla 
luku- ja kirjoitustaitoinen.

1600 luvulla koettelivat näl-
kävuodet ja vuonna 1700 alkanut 
Suuri Pohjan sota koivistolaisia ja 
sen merenkulkua. Rauha solmit-
tiin Uudessakaupungissa 1721, 
siinä Ruotsi menetti mm. Viipu-
rin ja Karjalan kannaksen pitäjät. 

Viipurin seudun luotsitoimi 

Neva joen suulle. 
Nyt alkoi hyvät ajat Koiviston 

merenkululle ja kaupalle. Pietaris-
ta kasvoi hiljalleen suurkaupunki, 
joka tarvitsi monenlaisia tarvik-
keita ja tuotteita. Kaupungin tur-
vaksi tsaari rakennutti mahtavat 
linnoitukset kuten Kronstadtin 
ja Pietari-Paavalin. Näille raken-
nustyömaille koivistolaiset kul-
jettivat puutavaraa, hiekkaa ja 
muita rakennustarvikkeita aina 
ensimmäisen maailmansodan 
syttymiseen saakka. Itse Pietarin 
huoltoon tarvittiin paljon polt-
topuuta ja elintarvikkeita, niiden 
toimitus oli paljolti koivistolaisten 
käsissä. Humaljoen lahdelle syntyi 
aluksi oikein puutavaran keskus. 
Myös länteen vietiin puutavaraa, 
etupäässä Hollantiin. 1736 kävi 
Humaljoen suojaisella landella 
lastaamassa 11 ulkomaista alusta.

Suomalaisille uusi isäntä

Vuosina 1808-1809 käytiin Ruot-
sin ja Venäjän valillä sota, jota 
myös kutsuttiin Suomen sodaksi. 
Noina vuosina luotsi- ja majak-
kalaitos joutui kärsimään paljon 
vahinkoa. Koska luotsaustoimella 
ja majakoillakin on tarkeä merki-
tys sodankäynnille, niin sen takia 
kumpikin osapuoli koetti saada 
niistä mahdollisimman suuren 
hyödyn itselleen. Venäläiset pyr-

Koivistonsalmen luotsituvan piirustus.Ruotsalainen kartta Nevajoesta 1600-luvun lopulta. Kuva Yrjö Kaukiaisen kirjasta Koiviston merenkulun historia.
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Viipurin alue omaksi 
piiriksi

Sodan jalkeen oli Suomen luotsi-ja 
majakkalaitoksella edessään mit-
tava rakennustyö. Vihollinen oli 
hävittänyt paljon rakennuksia ja 
laitteita. Samoin koko merenkul-
ku oli kärsinyt menetyksia. Siitä 
huolimatta samana vuonna 1856 
valmistui Saimaan kanava, jonka 
merkitys oli valtava Ita-Suomelle 
ja Viipurin kaupungille. 
Vajaassa vuosikymmenessä saha-
tavaran vienti Itä-Suomen alu-
eelta kolminkertaistui ja Viipurin 
kauppalaivasto nelinkertaistui ja 
kanavan vaikutusalueelle syntyi 
uutta teollisuutta. Sen ansiosta 
myös Koiviston seudun meren-
kulku ja satamatoiminnot saivat 
lisää vauhtia.

Kuten aikaisemmin mainit-
tiin Viipurin alueen luotsaustoi-
mi oli ollut keisarikunnan me-
riministeriön hoidossa. Vuonna 
1857 tuo alue liitettiin omana ta-
savertaisena Viipurin luotsipiiri-
nä Suomen muiden luotsipiirien 
joukkoon. Uusi piiri vaati alku-
aikoina aivan erikoista valvontaa, 
koska se oli saanut toimia aivan 
erilaisissa olosuhteissa muihin 
piireihin verrattuna. Uusi piiri-
päällikkö Karl Öehr kertoo vuo-
sikertomuksessaan 1858 alkuvai-
keuksista. Ne johtuivat lähinnä 
siitä, ettei alueen henkilökunta 
ollut minkäänlaisen säännöllisen 
tarkkailun alaisena eikä sen takia 
ollut tottunut toimimaan asetus-
ten ja ohjesääntöjen mukaisesti. 
Venäjän meriministeriön alaisi-
na he olivat saaneet laiminlyöda 
mittaukset väylillä ja viitat olivat 
usein asetettu miten sattuu. Myös 
luotsausmaksujen tilityksissa oli 
ilmennyt epäselvyyksiä. Viipurin 
luotsipiiri oli myös erikoisase-
massa. Sillä se oli ylivoimaisesti 
suomenkielisin piiri. Tuohon 
aikaan Luotsi- ja Majakkalaitos 
oli kuten muutkin Suomen vir-
kakunnat jokseenkin ruotsin-
kielinen, mm. ylihallinto lähetti 
Helsingistä Viipuriin muissakin 
piireissa kaytössä olevia lomak-
keita ja laskutuskaavakkeita ruot-
sin, venäjän, saksan, ranskan ja 
englannin kielisinä, kun ei ollut 
vielä kaytössä virallisia suomen-
kielisiä papereita. Vasta J. V. 
Snellmannin aikana suomenkiel-
tä aloitettiin kayttämään kaikissa 
virastoissa ruotsin rinnalla. 

Venäjän kieltä oppimaan

Kun Venäjän sotalaivaston pää-
osan, Itämeren laivaston toiminta 
joutui nojaamaan Suomen luotsi-
laitoksen apuun, Suomen hallitus 
ymmärsi, että maamme luotsilai-

toksen oli annettava palvelujaan 
myös Venäjän merivoimille ja 
yksityisillekin venäläisille meren-
kulkijoille. Sen takia pidettiin 
tarpeellisena, että luotseilla tulisi 
olla edes välttävä venäjänkielen 
taito. 

Vuonna 1880 silloinen laitok-
sen päällikkö luotsaustirehtööri 
Eriksson esitti, jotta luotsit oppisi-
vat edes jonkinverran venäjää heitä 
lähetettäisiin opiskelemaan kieltä 
Venäjän sotalaivastoon. Hän esitti, 
että sinne komennettaisiin vuosit-
tain 20 luotsioppilasta 4 kuukau-
den ajaksi. Tuona aikana, heidän 
tulisi opiskella ammattiin vaaditta-
va kieli ja saada kokemusta suurten 
sotalaivojen luotsauksesta. Luotsi-
tirehtöörin esitys hyväksyttiin ja 
ensimmäinen ryhmä lähetettiin ke-
sällä 1880. Ryhmä kuljetettiin val-
tion kustannuksella Kronstadtiin ja 
siellä heidät sijoitettiin keisarillisen 
laivaston aluksille. Suurin osa, mie-
histä tuli Viipurin luotsipiirista ja 
mukana oli varmasti myös koivis-
tolaisia luotseja. 

Ensimmäisen ryhmän suo-
ritettua palveluksensa, luotsiti-
rehtööri Eriksson toteaa lausun-
nossaan, että kokeilusta saadut 
tulokset olivat niin positiivisia, 
että ne kehoittavat jatkamaan 
tätä koulutusta. Venäläiset me-
riupseerit olivat olleet suomalai-
siin luotseihin hyvin tyytyvaisiä 
ja suomalaiset puolestaan olivat 
saavuttaneet jonkinlaisen venä-
jänkielen taidon. Ajan mittaan 
ei Venäjän meriviranomaisia kui-
tenkaan tyydyttänyt se, vaikka 
venäjänkieltä yritettiin laitok-
sessa edistää. Vaan he vaativat 
koko laitoksen alistamista omien 
viranomaistensa valvontaan. Sii-
hen myöhemmin ajauduttiinkin 
vuonna 1912. 

Luotsiasemia ja 
merenkulun turvalaitteita 
Koivistolla

Keisarinvallan aikana 1838 en-
simmäinen Koivistonsalmeen 
etelästä tulevien alusten turvaksi 
rakennettu merimerkki oli Saa-
renpään Pitkäniemen tunnus-
pooki (torni ilman valoa). Se oli 
44,5 jalkaa eli 13,3 m korkea. 
Tämä puusta tehty kartiomainen 
torni oli merenpuolelta maalattu 
valkoiseksi ja maanpuoleiset sivut 
olivat vain tervatut. Vuonna 1859 
rakennutti keisarillinen senaatti 
luotsipäivystysrakennuksen lä-
helle kirkkoa sen pohjoispuolel-
le. Rakennus oli 2 kerroksinen ja 
puurakenteinen. Sen yhteydessa 
oli merkinantotorni,josta voitiin 
antaa tietoja signaalimerkkein 
salmeen tuleville laivoille. Ra-
kennuskustannukset olivat 900 
hopea ruplaa. 

Jo vuonna 1866 rakennus 
siirrettiin parempaan paikkaan 
Virtaniemeen eli lähemmäksi 
salmen suuta. 1875 sen yhte-
yteen rakennettiin valkeaksi 

maalattu tähystystorni. Seuraa-
vana vuonna Koiviston luotsit 
1000 markan korvausta vastaan 
rakensivat Virtaniemen rantaan 
luotsilaiturin, jonka he lupasivat 
myös huoltaa 100 markan vuosi-
korvauksella. 1884 tähystystorni 
varustettiin valolaitteella, joka 
näytti kiinteää valkoista valoa 
väylän suuntaan. 

Mainittakoon, että Pullin-
niemen pohjoispuolella olevalle 
Tuppuran saarelle valmistui v 
1857 myös kaksi -kerroksinen 
luotsirakennus. Se palveli lähinnä 
Viipurin liikennettä mutta myös 
laivoja, jotka purjehtivat sitäkaut-
ta Koiviston salmeen. Tuppuran 
luotsipaikka kuului Uuraan sal-
men luotsiaseman alaisuuteen. 

Keisari Aleksanteri II anta-
massa suomenkielisessa luotsaus-
asetuksessa vuodelta 1870 sano-
taan Virtaniemen osalta seuraavaa: 
Luotsiasemalla toimii 1 luotsivan-
hin, 6 vanhempaa luotsia, 6 nuo-
rempaa luotsia ja 6 luotsioppilasta. 
Luotsausalue käsittää Fuppuran-
Elitkapaasi-Kuorsalo-Suursaari ja 
lännessa Hallin saaren ulkopuo-
len. Koiviston salmen ja ulkopuo-
lisen merialueen aina Inon vesille 
saakka. Melkoisen suuri alue, jo-
ten luotsaus voi kestää paluineen 
päiväkausia alueen kaukaisimmis-
ta pisteista. Siitä johtuu Koiviston 
luotsien suuri lukumäärä. Vuonna 

1875 luotsi-ja majakkalaitoksen 
hallitus esittää huolestumisensa 
sen johdosta, että etelän kautta 
Koiviston salmeen tulevia aluksia 
vaanii vaara aivan salmen suulla. 

Se on aivan vedenpintaan 
ylettyvä Werkkomatalan karikko. 
Ylihallitus esitti, että sen päälle 
olisi rakennettava loisto. Koska 
karin päälle rakennettava loisto 
olisi tullut kohtuuttoman kalliik-
si, päätettiin matalikon suojaksi 
sijoittaa majakkalaiva. Valtio ra-
kennutti kaksi uutta majakkalai-
vaa Helsingin Hietalahden tela-
kalla 1884. 

Toinen näistä laitoksen his-
torian ensimmäisistä kelluvista 
majakoista sijoitettiin Koivistolle. 
Se sai nimensa matalikon mukaan 
ja majakkalaiva Werkkomatala 
hinattiin ensi kertaa asemapaikal-
leen 17.5.1885. Aluksen keula-
maston huipussa oli iso punainen 
merkkipallo. Valolaitteina olivat 
kumpaankin mastoon nostetta-
vat punaista kiintovaloa näyttävät 
öljylamput. Alkuvuosina aluksel-
la oli 8 hengen miehistö, koska 
se otettiin myös luotsipaikaksi, 
siellä oli 4 Koiviston luotsia. Lai-
van ensimmaiseksi paalliköksi oli 
määrätty majakkamestari, meri-
kapteeni Frans Laurell. 

Werkkomatala talvehti yleen-
sä Koiviston satamassa. Se hinattiin 
sisään meren saatua jääpeitteen ja 

vietiin taas paikalleen vesien auet-
tua. Vallankumousvuonna 1917 oli 
niin levotonta, että Werkkomatala 
päätettiin jättää turvaan Koiviston 
satamaan. Muutoin se palveli tär-
keassä tehtävässään aina vuoteen 
1933. Tuolloin Koiviston salmen 
meriturvallisuutta parannettiin li-
säämällä muiden alueella olevien 
loistojen tehokkuutta. Mm. Alva-
tin niemeen oli sijoitettu merilois-
to. Samoin lähellä olevan Seivästön 
majakan valonkantoa vahvistettiin. 
Werkkomatalan luotsit sijoitettiin 
Saarenpaan Verkaniemeen (jois-
sakin kartoissa paikasta kaytetään 
myös nimeä Virkaniemi tai Verk-
koniemi). Vuonna 1890 valmistui 
maamme ensimmäinen jäänmur-
taja nimeltaan Murtaja. Sitä seurasi 
lisää murtajia, joilla saatiin jatket-
tua liikennettä jäätalvina rannikol-
lamme. Koska Viipurin väylä jäätyi 
paljon aikaisemmin, Koiviston sal-
mea pyrittiin murtajien avulla pitä-
mään Koiviston suojainen satama 
avoinna myöhemmin syksyllä ja 
avata keväisin aikaisemmin. Kun 
1920 luvulla rakennettiin Mölli-
kän niemeen valtionsatama, vierai-
livat valtion murtajat saannöllisesti 
Koivistolla hiilestäen tai päivystäen 
valtion laiturissa. Koivistolaiset ka-
lastajat joutuivat joskus myös tur-
vautumaan murtajien apuun kun 
heitä piti pelastaa liikkuvilta Suo-
menlahden jäiltä. 

Merikortti Pietarin edustalta 1800-luvun lopulta. Kuva Yrjö Kaukiaisen kirjasta Koiviston merenkulun historia.

Loutsitoiminta Viipurin ja 
Koiviston alueella.

jatkuu edelliseltä sivulta
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Venäläistämisen aika

Kuten jo aikaisemmin todettiin, 
niin Venäjän meriviranomai-
set tunsivat suurta kiinnostusta 
Suomen luotsilaitosta kohtaan. 
Joutuihan heidän laivastonsa 
turvautumaan luotsilaitoksem-
me apuun liikkuessaan maamme 
vesialueilla. Vuonna 1903 keisari 
Nikolai II antoi määräyksen, jon-
ka mukaan luotsinvirkoja täytet-
täessä tuli antaa etusija niille joil-
la oli muiden kelpoisuusehtojen 
lisäksi Venäjänkielen taito. Tästä 
määryksestä katsotaan alkaneen 
maamme virkamiesten venä-
läistämisen ensimmainen kausi. 
Kenraaliluutnantti Seyn tultua 
Suomen kenraalikuvernööriksi 
alkoi toinen venäläistämiskausi. 
Ensimmäisessä vaiheessa tuli siir-
tää maamme luotsilaitoksen val-
vonta Venäjän meriviranomaisille 
ja seuraavassa vaiheessa muuttaa 
koko laitos täysin venäläiseksi 
virastoksi. Vuonna 1912 keisari 
vahvisti amiraliteetineuvoston 
päätöksen, jolla luotsilaitoksem-
me alistettiin Venäjän meriminis-
teriön alaisuuteen. Ensimmäinen 
vaihe ehdittiin toteuttaa siten, et-
tä koko laitoksen johto vaihdet-
tiin venäläisiin meriupseereihin. 
Luotsilaitoksen venäläistämis-
hankkeista oli maassa jo enna-
kolta liikkunut paljon huhuja ja 
venäläisten toimenpiteet tuomit-
tiin yleisesti ja ne yritettiin estää 
niin eduskunnan kuin monien 
kansalaisjarjestöjen toimesta. Esi-
merkiksi kaikki maan huomatta-
vat laivanvarustajat kääntyivat 
asiassa senaatin puoleen, vedoten 
siihen, että maamme merenkulku 
vaarantuu olennaisesti naillä toi-
menpiteilla. 

Luotsilaitoksen virkamiehet 
ja muu henkilökunta ei kui-
tenkaan aikonut alistua ilman 
muuta asiantilaan. Jo ennen 
keisarin maaräystä oli aloitettu 
voimakas agitaatio henkilökun-
nan keskuudessa ja vastalauseita 

esitettiin. Kun laitos kuiten-
kin siirrettiin meriministeriön 
alaisuuteen useimmat laitoksen 
upseerit,virkamiehet ja yli puo-
let luotsi- ja majakka henkilö-
kunnasta jätti eroanomuksensa 
keväällä 1912. Yhteensä 640 
henkilöä erosi vastalauseena venä-
läistämiselle. Varsinaisen luotsi-
ja majakkahenkilökunnan tilalle 
hankittiin väkeä kautta laajan 
Venäjän maan. Mm. Mustanme-
ren ja Kaspianmeren rannikoilta 
ja Donin kasakka-alueilta. Huo-
mattavassa mitassa myös lähialu-
eilta eli Laatokan Karjalasta, Vi-
rosta ja Inkerinmaalta. Viimeksi 
mainituilla oli se etu, etta he jos-
sain määrin ymmärsivät suomen-
kieltä. Oli kuitenkin selvää, ettei 
näillä tottumattomilla voimilla 
voitu aluksi hoitaa luotsintointa 
sillä tavoin, että purjehtiminen 
kaikilla väylillä olisi ollut turval-
lista. Maan virallisissa lehdissa 
julkaistiin 23. 4.1912 kuulutus, 
jossa ilmoitettiin ne väylät jotka 
olivat viitoitetut ja luotsiasemat, 
joista voitiin saada luotsi. 

Tässä kuulutuksessa mai-
nitaan mm. että väylä Uurasta 
Viipuriin on viitoitettu. Toimi-
via luotsiasemia 1öytyy Viipu-
rin luotsipiirin alueelta peräti 8 
kappaletta. Luettelossa mainitaan 
myös toimivaksi Werkkomatalan 
majakka-luotsilaivan. Kun taas 
esim. Helsingistä länteen aina 
Turkuun asti kaikki luotsiasemat 
olivat toimintakyvyttömia. Voi-
daan tämän perusteella todeta, 
etta Viipurin alueen luotsit ei-
vät venäläisiä pelänneet, hehän 
olivat jo aikaisemmin joutuneet 
tulemaan toimeen venäläisten 
kanssa ja ehkä monella oli myös 
virkaan vaadittava venäjän taito. 
Koivistolla ehkä näkyvimmin 
huomattiin tuo ajanjakso siitä 
kun Werkkomatalan nimi piti 
maalata aluksen kylkeen kyrilli-
sin kirjaimin. 

Venälaistetty luotsilaitos ehti 
toimia parin vuoden ajan ennen 

ensimmaista maailmansotaa ei-
ka se saanut aikaan mitään hyviä 
tuloksia vaan päinvastoin esim. 
karilleajoja tapahtui vieraiden 
luotsien patemattömyyden takia 
runsaasti rannikoillamme. Uuden 
organisaation vakiintumisen teki 
mahdottomaksi vallinnut seka-
sorto ja toisaalta I maailmansodan 
syttyminen. 

Ensimmaisen 
maailmansodan aika

Maailmansodan alettua Euroo-
passa 3.8.1914 siihen liittyi myös 
Venäjän keisarikunta. Siitä seurasi 
vähän myöhemmin Venäjän val-
lankumous. Suomen ja Venäjän 
välinen raja suljettiin ja kaupan-
käynti Pietariin loppui. Siellä 
työskennelleiden suomalaisten 
piti nopeasti paeta maasta. Mo-
nelta jäi sinne ansaittu omaisuus. 
Joiltakin koivistolaisilta laivatkin, 
jos sattuivat olemaan tuolloin Ve-
najan satamissa. Alkoi sekasortoi-
nen ja sekava aikakausi. Saksa oli 
vihollismaa ja sen laivasto hallitsi 
Itämerta. Mitään laivaliikennetta 
ei voitu harjoittaa Suomesta Itä-
merelle. Taas piti lehdissa julkaista 
kuulutus merenkulkijoille. Siinä 
todettiin, että koko Suomenlahti 
on suljettu ulkomaan liikenteeltä 
niinkauan kun sotatoimet kestä-
vät. Samassa kuulutuksessa ilmoi-
tettiin myös, että kaikki majakat 
idästä länteen ovat sammutetut 
ja etta kaikki viitat ja merimerkit 
ovat poistettu. 

Kun useimpien luotsiasemi-
en ja majakoiden henkilökunta 
sodan alkaessa oli siirretty tur-
vallisimmille alueille, jäivat nämä 
kalliit laitokset, paitsi vihollisen 
pommituksien, myöskin varkai-
den ja muiden ilkivallantekijöi-
den armoille. Itsenainen Suomi 
sai siten haltuunsa suuressa mää-
rin vaurioita karsineen luotsilai-
toksen. 

Itsendinen luotsi-ja 
majakkalaitos

Suomen uudistetun senaatin en-
simmäisiä tehtäviä maaliskuun 
vallankumouksen jalkeen 1917 oli 
ryhtyä toimiin, joilla luotsi- ja ma-
jakkalaitos järjestettäisiin omaksi 
suomalaiseksi laitokseksi. Tätä 
suunnittelemaan senaatti asetti jo 
huhtikuun 12 paivänä komitean. 
Itsenäistymisen jälkeen maamme 
vastaperustettu hallitus hyväksyi 
komitean ehdotukset 15.12.1917 
paivätyllä asetuksella ja samana 
paivänä perustettiin maan ylin 
merenkulkuinstituutio Meren-
kulkuhallitus. 

Vastaperustetun laitoksen toi-
minnan keskeytti joksikin aikaa 
vuoden 1918 alussa puhjennut 
kansalaissota. Kun olot rauhoit-
tuivat Mkh aloitti uudelleen toi-
mintansa huhtikuun puolivalissä 
1918. 

Maa jaettiin 9 luotsipiiriin 
ja niille valittiin luotsipiiripääl-
liköt. Viipurin piiripöölliköksi 
nimitettiin merikapteeni, kreivi 
Arvid Olof Stenbock. Piiri oli 
melko suuri, sillä sen alueella toi-
mi 9 luotsiasemaa. Lännessä olivat 
piirin raja-asemina Suursaaren ja 
Kuorsalon luotsiasemat. Meren-
kulkuhallitukselle osoitettiin val-
tion omistama virkatalo Helsin-
gistä Vuorimiehen katu yhdessä. 
Mkh. toimikin talossa pitkään 
aina vuoteen 1990 jolloin se siir-
tyi uuteen toimitaloon Porkalan 
kadulle. Uusien olosuhteiden vaa-
timaa uutta luotsausasetusta laa-
timaan asetettiin heti komitea ja 
sei sai työnsa valmiiksi syyskuussa 
1918. Tämä uusi luotsausasetus 
vahvistettiin vasta 1.6.1922, jol-
loin se myös astui voimaan. 

Tähän itsenäisen Suomen 
ensimmäiseen luotsausasetukseen 
on tehty vuosien varrella monia 
muutoksia ja erillisiä pykäliä on 
jouduttu asetuksilla muuttamaan. 
Asetus on kuitenkin perusteiltaan 
sama vielä tänäänkin, nyt Meren-
kulkulaitoksen nimellä toimivan 
laitoksen kaytössä. 

Lisaa sotia

Uudet sodat, jotka syvästi jär-
kyttivät koko kansamme elämää, 
eivät menneet jälkiä jättämättä 
luotsihenkilöstönkään osalta. 
Luotsin työ on normaaliolois-
sakin usein vaivalloista ja vaa-
rallista, mutta sodan oloissa se 
ilmapommituksien ja miinoituk-
sien takia muuttui todelliseksi 
rintamaelämäksi. Koivistollakin 
sataman ilmapommituksessa hel-
mikuussa 1940 menehtyi Peussa 
niminen luotsi virkatehtävissään. 
Talvisodan alkaessa joutui hen-
kilökunta siirtymään Koivistolta 
ja Suomenlahden saarilta pois. 
Takaisin kotivesilleen he pääsivät 
vähäksi aikaa vasta ennen jatko-
sodan loppua. 

Moskovan rauha 1940 vei 
Suomelta Laatokan luotsipiirin ja 
suurimman osan Viipurin luot-
sipiirista. V:n piiri jatkoi tomin-
taansa jatkosodan ajan vielä kes-
kuspaikkanaan Kotka. Syksyllä 
1944 tehdyn välirauhasopimuksen 
jälkeen maan jako luotsipiireihin 
järjestettiin uudelleen. Kauppa- ja 
teollisuusministeriön päätöksellä 
27.12.1944 lakkautettiin Vii-
purin luotsipiiri. Sen viimeisenä 
päällikkönä toimi merikapteeni 
Aleksander Ahola. 

Vuoden 1942 luotsipaikka-
luettelossa mainitaan vielä paikat, 
joista Koivistolta sai luotsauspal-
velua: 1 Verkaniemi (Saarenpaa) 2 
Virtaniemi ja 3 Makslahti. 

Rauhan jalkeen

Sotien jalkeen aloitti Suomen-
lahdella uusi suurpiiri, Loviisan 
luotsipiiri. Toimialueen rajana oli 
idässä valtakunnan raja ja lännessä 
Porkkalan vuokra-alueen itaraja. 

Tämän uuden piirin luotsi-
asemilla tarjoutui nyt monelle en-
tiselle Viipurin ja Koiviston luot-
sille ammattiaan vastaavaa työtä. 

Kun itse palvelin vuosina 
1972-1997 Suomenlahden ja Itä-
merenluotsina tapasin alkuvuosi-
na monia entisiä Koiviston luot-
seja. Esim. Harmajalla työskenteli 
vielä kolme luotsi-Heinoa. 

Nyt ovat jo astuneet toi-
senpolven koivistolaiset meren-
kulkulaitoksen riveihin ja heitä 
palvelee tänäänkin vanhassa pe-
rinteisessä koivistolaisessa luotsin 
ammatissa. 

Lähteet: 
Iisakki Laati 
-Suomen Luotsi- ja Majakalaitoksen 
historia. 
Yrjö Kaukiainen 
-Koiviston merenkulun historia
K,W Hoppu Erkki Kansanaho 
-Koivisto
Unto Hilska 
- Pullinniemesta Kiilinrantaan
Seppo Laurell 
- Majakat
Eri tekijat 
- Navis Fennica Suomen merenkulun 
historia
- Suomen merimuseon arkistot

Kirjoittanut Merikapteeni, luotsi 
Martti Ratia

25,8 metrinen Werkkomatala rakennettiin 1884. Kuva Seppo Laurellin kirjasta Majakat.
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KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

Muista ystävääsi 

ilmoituksella.

Tällä palstalla julkaisemme onnitte-
luja. Ilmoitus kuvallisena 6e. 
Aineisto digitaalisena otsikolla: Koi-
viston viesti/onnittelut, osoitteeseen: 
studio@salokanneltoivonen.fi. 
Muussa tapauksessa disketti, CD-levy 
tai valokuva osoitteeseen: 
Studio Salokannel & Toivonen,  
Hämeenkatu 5, 15110 Lahti. 

Tekstiä voit liittää mukaan 90 
kirjaimen verran.
Kuvien lähetys omalla vastuulla. 
Kuvat palautetaan vain jos mu-
kana on osoitteellinen kirjekuori 
postimerkkeineen.

Pietarin matka
Pietarin, Inkerinmaan ja Viron matka 23.-26.4.2010.

Bussi lähtee Turusta ja ajaa Salon, Helsingin, Porvoon, Karhulan ja 
Haminan kautta Viipuriin. Viipurin jälkeen Koiviston ja Terijoen 
kautta Pietariin. Pietarissa majoitus Moskova hotellissa. 
Toisena päivänä kiertoajelu ja käynti hotelli Marsalissa (Spalerska-
jakatu 41). Siellä on Chevalier-kaartin tila jossa voi tilata Manner-
heimin maljan Vodka Marsalin. 

Seuraavana päivänä lähtö Moskova hotellista ajaminen Soshnoja 
borin kautta Inkerinmaalle jossa Suomenlahden korkeimman mäen 
päällä asuu Inkeriläinen Anna Gadjaka. Käynti myöskin Ust-Lugan 
satamassa. 

Majoittuminen Viron puolelle Narvassa ja seuraavana päivänä au-
tolautalla Helsinkiin josta Kuljetukset Turkuun ja Haminaan. 

Ennakkovaraukset helmikkun loppuun mennessä. Lähtijöitä tuli-
si olla noin 25, jotta matkaa kannattaa alkaa järjestämään. Hinta 
määräytyy lähtijöiden mukaan.

Aulis Soukka, Puutarhurintie 16, 49400 Hamina
0400-412 650

Turun ja ympäristön Koivistolaiset
Kajuuttailta 19.1.2010 klo 17 Koivistolaisten Kajuutassa
Teemana ”Kun talvisota syttyi....”
Jaalamiehet  to. 28.1. klo 14
Naiset   ma.1.2.klo 13

Helsingin Koivistolaiset ry.

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina maa-
liskuun 9. päivä klo 18 Karjalatalon Laatokka-salissa.

Lämpimästi tervetuloa vuosikokoukseen, haluamme edelleen pitää 
koivistolaisuutta yllä pääkaupunkiseudulla!

Vuosikokouksen jälkeen pidetään samassa paikassa kevätkauden 
viimeinen tupailta. Luvassa on hyvää ohjelmaa sekä piirakkakahvit 
mukavassa seurassa! 
Muista tulla!

Tule mukaan ensi kesänä Hamina Tattooseen!

Teemme 6.8.2010 retken Haminaan. Lähtö aamulla klo 8 Helsin-
gistä ja paluu hyvissä ajoin illalla. Näe marssishow bastionissa!

Ilmoittautumiset jo näin alkuvuodesta, koska meidän pitää lunastaa 
tilaamamme liput jo 12.2.2010.
Soita ja ilmoittaudu 
puh. 050-5879140/ Riitta tai 050-5165651/ Tuula.

Johtokunta

Suomen Koivisto-seuran senjorit 

järjestävät linja-autoretken Hamina Tattoo – tapahtumaan
torstaina 5.8.2010

Ennakko-ohjelma retkipäivänä:
Klo 11.00 Puistokonsertti, Kesäpuisto
Klo 14.00 Tattooparaati, Raatihuoneentori
Klo 16.00 Merenrantakonsertti, Tervasaari
Klo 19.00 Ilmavoimien Big Band, Liikuntahalli

Retken hinta 70€. 
Hintaan sisältyy liput Big Band konserttiin ja 
ruokailu noutopöydästä. 
Ilmoittautumiset 10.2.2010 mennessä 
Tapani Teikarille 040-8291824

Koivisto-tuotteita

Koivistotuotteiden tilauksia 
ottaa vastaan 
Marja-Leena Montonen 
Susisuontie 36, 06200 Porvoo. 
puh. 019-668 811, 040-500 5026 

Kassi, 13€
Lippis     8€
T-paita 13€

Nukke 12cm, 12€

Perjantai kolmastoist

Enhä mie oo mitekää taikauskone,
häin tuskin mie pelkään ees pirruu.
Varmuuve vuoks vaa ola yli sylkäsen,
musta kissa tiel jos juoksemaa sattuu.

Mut raja tok johokii joskus kuiteskii
taikauskosuuteeki pittää vettää.
Jos siul - niiko miul kerra käi - sattuiskii,
paremmi minnuu voisit ymmärtää siekii.

Seiskäntluvul myö Jyväskyläs asuttii,
ko talvetkii talvii viel olliit.
Viitaniemes mie kielii opetin.
Luokat oppikoulus sillo ol suurii.

Ol tammikuu kolmastoist ja perjantai.
Mie kouluu päi tarpomaa lähin.
Koulu porstuakäytävä pitkäl seinustal
opettajjii lokerikot seisoit riviis.

Miu lokerikkoi ol yllääl korkial.
Se täys ol kirjoi ja paperii.
Avaimellai ko lokeriko aukasin,
kirjat nenä pääl koliste lensiit. 

Putos nenältäi rillitkii lattial.
Lasit pirstaleiks niinikkää männiit.
Se päivä ilma "kiikarei" ol kestettävä.
Mut päättyhä lopult tok työpäivä.

Kottii tultuai mie optikool kiirehin.
Vanhat sarvisankaset nenällei panin.
Ulko-oven kaul astues ko avasin,
sangat pakkases napsahtiit poikki.

Lasit tavallisest Saksast pit tilata
ja viikkotulkul niitä sai oottaa.
Mut sil kertaa miul käikii hyvä tuuri:
uuvet samaan päivään saisin viel noutaa.

Illaal hainkii uuvet rillit nenällei.
Peilist riensin het ihailemmaa niitä.
Peili pahus putos lattial käestäi!
Sirpaleet tuski tiesiit nyt onnee.

Mie keittiöö mänin, Pahalaista rienasin.
Tassin astiakaapist kätehei otin.
Just ko kolmanneks sen rikkoo meinasin,
"Niitähä olkii jo kolme!" mie muistin.

Nii siis raja tul vastaa miu voopial
(niiko hienommi mainitaa pelkoo).
Myöntää pittää tää kuiteskii täl seurakunnal,
mut eihä teijjä tarvitse kenelkää kertoo.

Martti Piela

Suomen Koivisto-Seura ry:n
Talvijuhla – 70 vuotta 
talvisodan päättymisestä

Ravintola Iiriksessä 
13.3.2010 klo 13 alkaen.
Ruokailu ennen juhlaa 
klo 12 alkaen.

Tervetuloa!
Johtokunta

Sääntömääräinen 
vuosikokous 
Ravintola Iiriksessä, 
Aleksanterinkatu 20, Porvoo 
13.3.2010 klo 10.30 alkaen.

Tulokohvit tarjolla 
klo 9.30 alkaen.
Tuuha Siekii päättämää 
mei yhteisist asjoist!

Tervetulloo!
Johtokunta

Suomen Koivisto-seuran senjorit 

järjestävät linja-autoretken Hamina Tattoo – tapahtumaan
torstaina 5.8.2010

Ennakko-ohjelma retkipäivänä:
Klo 11.00 Puistokonsertti, Kesäpuisto
Klo 14.00 Tattooparaati, Raatihuoneentori
Klo 16.00 Merenrantakonsertti, Tervasaari
Klo 19.00 Ilmavoimien Big Band, Liikuntahalli

Retken hinta 70€. Hintaan sisältyy liput Big Band konserttiin ja 
ruokailu noutopöydästä. 

Ilmoittautumiset 10.2.2010 mennessä 
Tapani Teikarille 040-8291824


