
Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Kuorolaululla 
kerättiin tuloja 
retkiin ja hyvän-
tekeväisyyteen.
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Tuula Kujala Lisää kuorolaulusta Koivistolla 
(1.1.2015 Martti Pielan kysymykseen Tiijjät sie?)

Virrenveisuuta ja kuorolaulua
Talviaikaan lapsille pidettiin lu-
kusia, joissa heille annettiin viik-
koläksyt ja sunnuntaisin pantiin 
toimeen ankarat kuulustelut. 
Lukusien päätyttyä lapset toivat 
opettajalle palkkioksi kanan-
munia tms. Piispantarkastuk-
sessa kuitenkin todettiin, ettei 
pyhäkoulujen toimintaan olla 
tyytyväisiä. Vasta parikymmentä 
vuotta myöhemmin pastori Jaak-
ko Markkulan toimesta alettiin 
lukusien ohella pitää nk. raama-
tunselityksiä ja kotihartauksia, 
joissa kaikenikäiset opettelivat 
myös veisaamaan. Kylänlukusilla 
kysyttiin myös, oliko eletty kris-
tillisesti, tappeluitta, riidoitta ja 
äpäröittä. Työ kantoikin hedel-
mää, koska seuraavassa piispan-
tarkastuksessa koivistolaiset sai-
vat kiitokset ahkerasta kirkossa 
käynnistä ja hyvästä veisuusta.

Koska seurakuntaelämä oli 
Koivistolla varsin vilkasta, kant-
tori Sidensnören toimesta perus-
tettiin Koivistolle laulukuoro. 
Hänen apunaan oli laulunopet-
taja Emil Tengén. Pian monet 
kansakoulunopettajat ja muutkin 
musiikki-ihmiset innostuivat lau-
lamisesta – kansanlauluista Hoo-
siannaan. Kuorolaulu oli suosittua 
aina Koivistolta lähtöön asti.

Sidensnören aikana paikallinen 
ompeluseura lahjoitti Koiviston 
kirkolle pienet urut virrenveisuun 
tahdittamiseksi. Kirkon kylmyy-
den vuoksi niitä ei kuitenkaan voi-
tu käyttää talvella. Maan parhaana 
pidetyn kirkonrakentajan Josef 
Stenbäckin piirtämä uusi kivikirkko 
valmistui 1904. Seuraavana syksynä 
Kotterlahden koulun oppilaat ot-
tivat laivarannassa vastaan Venäjän 
keisarin Nikolai II. He lauloivat 
kuorossa kaksiäänisesti ”Oi her-
ra siunaa ruhtinaamme”. Uuteen 
kirkkoon piti tietysti saada komeat 
urut ja keisari ne sitten lahjoittikin. 
Seuraavalla vierailullaan hän lupasi 
tulla kuuntelemaan kuorolaulua 
lahjoittamiensa urkujen säestyk-
sellä. Mutta toista kertaa ei tullut. 
Arvokkaat 31-äänikertaistet ”kei-
sarinurut juhlistivat yli 30 vuotta 
koivistolaisten jumalanpalveluksia. 
Koiviston oma poika Ilmari Peippo 
ehti toimia parikymmentä vuotta 
kanttori-urkurina. Hän oli myös 
hyvin pidetty kuorolaulunjohtaja. 
Viimeisenä kuulujen keisariurkujen 
äärellä sai istua Tauno Äikää, kunnes 
talvisota vaimensi urkujen äänen ja 
kirkkokuoron moniääniset laulut.

1870-luvulla papit alkoivat Koivistolla johtaa pyhäkoulutoimintaa. 
Tiijjät sie?
Nyky-Suomes, het, ko uus 
ihmisalku tulloo maailmaa, 
hänest kirjataa monellaista 
tietoo kaikellaisii rekisteröihi. 
Ja ko hänel aikannaa annetaa 
nimi, ni sit hää onkii jo ”joku”. 
Ilma nimmee häntä ei oikee oo 
olemaskaa. Onha täs maailmas 
kyl viel paljo sellasikii maita, 
mis o tälkii hetkel joukottai ih-
misii, kutka ei oo oikee yllääl 
missää rekisteris, eikä höitä sit 
oo oikeastaa olemaskaa.

75 vuotta sit, Suome ahis-
tukse aikaan, ko vihollisarmei-
ja tankkii jaloist pit Karjalast 
lähtee turvaa etsimää tun-
temattomil evakkotaipaleil, 
myö koivistolaisetkii, kiirehest 
vaik jouvuttiiki koit ja konnut 
jättämää, ni usiammat meist 
siviileist säilyttii sentää hen-
gis, mut oltii kuiteskii vähäl 
mänettää totisteet omast ole-
massaolost. 

Jo enne talvisova alkuu 
Koivisto kirko historiallisest 
kaikist arvokkaammat esineet, 
niiko Kustaa III:ne kultane 
ehtoolliskalkki ja Ruotsi valta-
kunna sinetti, toimitettii tur-
vaa Vaasa maakunta-arkistoo. 
Mut ko varsinaine evakuointi 
sova alettua käynnisty melko 
sekavis tunnelmis, ni kirko-
kirjat joutuit ens´alkuu teil 
tietymättömil, ja kirkkoherra 
Kansanaho joutu aluks kirjot-
tammaa ihmisil papitotistuk-
sii oma henkilötuntemukseen 
perusteel. Mist ne tärkiät Koi-
visto kirkokirjat sit, kaikeks 
onneks, lopult löytyit? 

Jospas siul o selvil vastaus 
tähä visasee ropleemaa, ni mie 
taas pyyvvän sinnuu kertomaa 
tietois Viestil. Ja oisha se hyvä, 
jos muistasit panna mukkaa 
tiijjon siintkii, et mist ne siu 
tietois o peräsi. Sit ei muuta 
ko kirjottammaa, mieluummi 
omal nimelläis.

Martti Piela

ja koivistolaisetkin saivat lähteä 
etsimään uusia laulumaita.

Äitini Senja Mäkinen os. 
Karvonen lauloi kuorossa jo 
Koivistolla asuessaan. Kirkko-
kuoroon hän oli liian nuori. 
Mukavien opettajiensa ansiosta 
hän oppi soittamaan nuoteista 
koulun urkuharmonilla. Joskus 
hän sai säestää virrenveisuutakin 
aamuhartauksissa. Kiiskilän kuo-
ron mukana hän kävi laulamassa 
laivanlykkä-jäisissä, hautajaisissa 
ym. Kotonakin meillä laulettiin 
aina, kotitöitä tehdessä, pihalla 
ja mökkimatkoilla. Äiti ohjasi 22 
vuotta Leppävaaran eläkeläisten 
laulukuoroa. Koska harjoitustilo-
ja ei aina löytynyt, lauluharjoituk-
set pidettiin usein meillä kotona. 
Silloin olivat saunanpenkitkin 
tarpeen! Kuoron kaikissa esityk-
sissä oli aina jokin koivistolainen 
laulu. Äidin mielestä kuoro ei ole 
mitään, ellei se laula vähintään 
kolmiäänisesti. Kun bassot pääs-
tivät täysillä Äänisen aaltoja, niin 
ikkunalasit helisivät. Kesäisin, 
kun ikkunat olivat auki, ohikul-
kijat usein pysähtyivät kuunte-
lemaan. Moni kysyikin: ”Miksi 
teillä aina lauletaan?”. Siihen äiti 
vastasi: ”Mie oon kotoisin Koivis-
tolt ja siel Karjalas ain laulettii”. 
Meillä kuorolauluperinne jatkuu 
myös jälkipolvissa. Onhan meillä 
koivistolaiset laulugeenit!

Lähteet: Senja Mäkisen muistelut
Koiviston kirkonkirjat
Hoppu ja Kansanaho: Koivisto

jestettiin usein viranomaisilta salaa 
hämärikköiltamia ja nurkkatansse-
ja. Nuorethan eivät saaneet tanssia 
ennen rippikoulua ja kieltoaikana-
kin vain piirileikkejä.

Kiiskilän viehättävä kansakou-
lu valmistui v. 1911. Se rakennettiin 
tontille, jonka nimi oli Sivistyksen 
pylväs. Alakoulussa opettajana ja 
kuoronjohtajana toimi energinen 
Helvi Salmi. Vanhemmat muista-
vat vielä hänen johtamansa kuoron 
Suomen laulun, joka mahtiponti-
sesti kaikui kirkon urkuparvelta. 
Salmi veti myös naisvoimisteluryh-
mää. Kylän nuoret miehet olisivat 
myös halunneet mukaan tähän 
”pyllistysseuraan”, mutta saivat 
tyytyä kuorolauluun. Yläkoulus-
sa opettivat Paavo Kuumola ja 
Aleksanteri (Santeri) Hämäläinen 
vuodesta 1923 sodan syttymiseen 
saakka. Santeri oli Kiiskilän omia 
poikia, hiljainen, mutta musikaa-
linen. Kieltolain aikana Koivistol-
lakin rehotti viinan salakuljetus ja 
trokaus. Löytyipä opettaja Kuumo-
laltakin koulun navetasta pirtukät-
kö. Raittiusväen painostuksesta 
hän joutui lähtemään kylästä. Sen 
sijaan opettaja Hämäläinen toimi 
Kiiskilän raittiusseuran puheen-
johtajana. Hänkin ohjasi koulun 
kuorolaulua. Nuorisoseura järjesti 
urheilukilpailuja ja juhlia, joissa oli 
aina ensin pakollista ohjelmaa, ts. 
kuorolaulua, lausuntaa ja voimis-
teluesityksiä. Torstaisin oli kou-
lulla kirjastopäivä, ompeluseura 
ja kuoroharjoitukset. Sitten syttyi 
sota. Laulu taukosi Karjalan mailla 

Koiviston ensimmäinen kan-
sakoulu oli ”Julma-hovi”. 1880-lu-
vulla alkoivat muutkin kylät puu-
hailla omaa koulua. Sanomalehdet 
kertoivat, että 1.10.1889 pidettiin 
tavallista komeammat Härkälän 
koulun vihkiäisjuhlat. Tilaisuudes-
sa lauloi mm. ”kirkollinen laulu-
seura neliäänisesti”, mikä tuolloin 
oli erittäin harvinaista maaseu-
dulla. Vuonna 1902 Härkälässä 
perustettiin nuorisoseura Yritys, 
jonka toimialuetta oli myös Kiis-
kilä. Kiiskilän oma seura Säde pe-
rustettiin 1910. Molemmissa kult-
tuuriharrastukset olivat tärkeitä. 
Kiiskilän laulukuorossa oli kuiten-
kin paljon enemmän jäseniä. Kuo-
rolaululla kerättiin tuloja retkiin ja 
hyväntekeväisyyteen. Naapuriky-
lässä Kurkelassa virisi kuorolaulun 
ohella myös lukuharrastus. Kurke-
lan nuorisoseuralla oli oma kirjas-
to, jonka oli alun perin lahjoittanut 
Kurkelan lauluseuralle Aleksanteri 
Kurki. Vaikka sortovuosina nuori-
soseurat kiellettiin joksikin aikaa, 
jatkoi nuoriso ”lauluharjoituksia”. 
jonkun suuressa tuvassa. Niissä jär-

Senja Mäkinen (pianon ääressä) kuoronsa harjoituksissa 1980-luvulla.
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Hartaast´ 

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

— Puheenjohtajalt` itseltää —

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

  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, Jouni J. Särkijärvi
Kuurinniityntie 1, 02750 Espoo
puh. 040-516 4951
jouni.sarkijarvi@pp.inet.fi
Varapuheenjohtaja, Tuula Koppinen
Rauhalanpuisto 10 B 36, 02230 Espoo 
puh. 050-516 5651
tuula.koppinen@kolumbus.fi
Sihteeri, Virpi Huhtanen, 
Ahtaanmäki 1 A 2, 02280 Espoo. 
puh. 0440-501 806
virpi.huhtanen@kolumbus.fi

Taloudenh. Karjalan Tilikeskus/Patrikainen
Ratakatu 47, 53100 Lappeenranta 
puh. 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

Aineisto mieluiten digitaalisena: 
studio@salokanneltoivonen.fi 
Muussa tapauksessa paperikopiot, 
muistitikku tai CD-levy sekä valokuvat 
toimitetaan osoitteeseen: 
Studio Salokannel & Toivonen, 
Koiviston Viesti  p. 0400 780 398
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 28e, sisältää vuoden 
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös 
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 10e.
Lehdessä julkaisemattomia artikkeleita ja 
kirjoituksia julkaistaan seuran kotisivuilla 
www.koivistolaiset.net, jossa myös tä-
mäkin lehti on luettavissa myöhemmin.

Hallituksen muut jäsenet:
Virpi Huhtanen, Espoo
 varalla Risto Kaukiainen, Helsinki
Raimo Kyytsönen, Mäntsälä
 varalla Hannu Veijalainen, Lahti 
Matti Agge, Parainen. 040-536 7701
 varalla Airi Saarinen, Turku
Tuomo Kokkala, Kotka. 050-589 4443
 varalla Jorma Jack, Kotka 0500-619 482
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400-800 752
 varalla Katariina Aaltonen, Espoo 
 puh. 050-4393 791

Riitta Nurmi, Porvoo. 041-455 8885
 varalla Marja-Leena Montonen, Porvoo
Hannu Seppinen, Turku. 040-703 1244
 varalla Tuula Agge, Parainen
Tuula Raukola, Kotka. 044-522 8098
 varalla Mirja Haapanen, Hamina

Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj. 
Sirpa Taskinen, Helsinki 040-5811 642
Asiamies Pertti Hoikkala 040-583 5397
Linnankoskenkatu 15 C 10, 06100 Porvoo
koivisto-saatio@kolumbus.fi

Jäsenlehden postituksesta pohjoismai-
hin +2e/vuosi, eurooppaan +7 e/vuosi 
muualle maailmaan +12 e/vuosi
Pankkiyhteys: Nordea 151930-186847

Päätoimittaja 
Riikka Salokannel, 040 5761 464
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398

Rakkaamme siunattu 11.2.2015 Helsingissä.
Lämmin kiitos osanotosta.

Maija on siunattu 
Kiskon kirkossa omaisten 

läsnäollessa.

Rakkaamme 

Maija Sisko 
HOVI 

s. 15.9.1928 Vatnuorissa 
k. 16.12.2014 Hintan 

vanhainkodissa

Kaivaten ja kiittäen 
Omaiset

Kotiin valkeaan uuteen 
Viimeinen vene vie 

Lempeään hiljaisuuteen 
päättyy kulkijan tie

Rakkaamme,
lausuntataiteilija

Enni Kaarina
STRENGELL
s. 22.12.1923 Koivisto
k. 9.1.2015 Helsinki

Enkeli hiljaa vierella kulki,
tarttui käteen ja silmät sulki,
syliinsä kietoi siivillään.
Kuiskasi hiljaa - lähdetään.

Kaivaten
Leena, Edward ja Pepi
sukulaiset ja ystävät

Pit lunta lapioija vaan kevät kerkes enstäi

Seura on mukana sosiaalisessa mediassa kahdella sivus-
tolla. Kotisivuillamme koivistolaiset.net pidetään yllä 
seuran toiminnan esittelyä ja säilytetään vanhoja Koivis-
ton Viestejä. Facebookissa on myös seuran sivu, mutta 
se on jäänyt vähälle käytölle. 

Ongelmana on se, että kotisivujen täysipainoinen hyö-
dyntäminen edellyttäisi, että löytyy joku, jolla on aikaa 
ja osaamista kehittää niitä. Ei ole vielä löytynyt. 

Facebook-sivu sopii parhaiten keskusteluun ja tietojen 
vaihtoon. Esimerkiksi kyytiä seuran vuosikokoukseen 
voisi kysyä ja tarjota sen kautta. Myös tilaisuuksista voi 
ilmoittaa sitä kautta laajemmalle joukolle. Tosin tykkää-
jiä on sivuilla ollut toistaiseksi vasta vähän toista sataa. 

    *
Tässä vaiheessa vuotta tehdään tilinpäätöksiä ja talous-
arvioita. Seuran jäsenmäärä hiipuu hiljalleen, mikä 
tarkoittaa, että melkein samat menot pitää kattaa pie-
nemmän joukon jäsenmaksuilla. Siksi kannattaa hank-
kia uusia jäseniä; joka vuosi kypsyy jäsenyyteen uusi 
vuosiluokka, jolla on aikaa kiinnostua sukunsa juurista 
ja koivistolaisuudesta. 

Olisi myös hyvä, että nykyiset jäsenet maksaisivat jä-
senmaksunsa, koska niin kuuluu tehdä. Poistamme jä-
senlistalta nykyisin aika nopeasti, jos jäsenmaksurästejä 
kertyy. Kalleimpia näistä ovat jäsenet, jotka ovat liitty-
neet myös Karjalan Liittoon, koska joudumme tilittä-

mään sinne kaikki jäsenmaksut 
riippumatta siitä, olemmeko 

itse saaneet niitä.

  *
Seuralla on myynnissä 
koivistolaisuuteen liit-
tyviä tuotteita. Näiden 
valikoima on laajentu-
massa, ja niitä kannattaa 
hankkia myös lahjoiksi. 
Hinnat on pidetty niin 
matalina, että seuralle 
ei pitäisi tulla tappioi-
ta eikä voittoa myyn-
titoiminnasta. Jonkin 
verran riskiä joudutaan 
ottamaan, koska emme 
voi tehdä aivan pieniä 

tilauksia valmistajille.

Jouni J Särkijärvi

Suomen Koivisto-Seura ry:n 
sääntömääräinen vuosikokous

lauantaina 21.3.2015 klo 11 
Vanhamoision seuratalolla, 
Kaarenkyläntie 112, Porvoo.
Vaali- ja äänikelpoisuuden 
tarkistaminen klo 10 alkaen.
Ja juuvaan myö tulokohvitkii!

Tervetulloo!
Johtokunta

Kun organisaatiomuutos painaa raskaasti päälle, 
sotken ihmissuhteitani ja lapsella on hankaluuksia 
koulussa, tulee välillä mieleen kysymys: "Välitätkö 
sinä oikeasti, Jumala?" Kaipaisin neuvoja, tukea, 
helpotusta. Tuntuu, että yhteiskunnan muutos 
huonompaan suuntaan vain kiihtyy eikä siihen saa 
millään vaikutettua. "Olemmeko me sinulla mieles-
sä, Jumala? Kuinka meidän oikein käy? Missä sinun 
käden jälkesi näkyy?"

Kuulin hiljan laulun, jossa sanottiin, ettei tarvitse 
kuin nähdä lumen kimaltavan timantteina, kun 
tajuaa, että Jumala rakastaa tätä maailmaa. Se on 
totta. Kuinka hieno maapallo meillä onkaan, kauniit 
metsät, ihmeellinen universumi! Tuossa ovat juuri 
amarylliksen viimeiset nuput puhkeamassa kukaan. 
Kyllä täällä taitaa Jumalan käden jälki näkyä 

Eilen, kun oikein harmitti ja oli yksinäinen olo, 
tulin vilkaisseeksi kättäni. Ojentelin sormiani ja 
puristin nyrkkiin. Käsittämättömän hienosti tehty. 
Tavattoman moneen hommaan sopiva. Ja yleensä 
sen huomaa vain, jos on kipua, jos jokin ei toimi. Ja 
siitä voi laajentaa: Millaisen kehon olenkaan saanut 
käyttööni! 

Juuri nyt tuulee kovaa, vinkuu ja humisee, parvekela-
sit taipuvat ja paukkuvat. Puuskissa on vaikea päästä 
eteenpäin. Toisinaan taas käy virvoittava tuulen viri, 

Välittääkö Jumala oikeasti?

Hiihtokansaa
Olen tässä palstallani useampaan kertaan kirjoittanut 
Hilma-tätistämme, käsityönopettajatar Hilma Kauki-
aisesta Koiviston Penttilän kylästä. Ja teen sen taas. 
Tosin vain mainitakseni, että kätköistä löytyy valoku-
va, jossa nuori Hilma on suksilla karvareuhka päässä. 
Todistettavasti Koivistolla on hiihdetty. Kuinka moni 
ja kuinka paljon, en tiedä. Mutta jonkinlaiseen hiih-
donystävien sukuun olen tainnut syntyä. Hilman veli 
Jussi oli kuulemma myös innokas hiihtämään kilpaa ja 
varsinkin haastamaan Ratian poikia kilpasille.

Toki urheilumyönteistä väkeä oli muitakin. Äijä an-
toi maita urheilukentän pohjaan. Sittemmin Peussan 
isoserkkujen maille pystytettiin hyppyrimäki. Itsekin 
tuli aikanaan hiihdeltyä tai siis ampumahiihdeltyä. Ja 
velipoikani vasta hiihtoniilo-onkin. Hiljattain Vieru-
mäellä hiihdetyssä 24 tunnin hiihdossa kilometrejä 
taittui hurjat 327 km. Siis yhtä soittoa koko vuorokau-
si hiihtoa ja katsotaan kuka pisimmän matkan jaksaa 
ja ehtii hiihtää.

Mutta oikeasti talviurheiluista Koivistolla tiedetään 
aika vähän, eikä kuva-aineistoakaan ole kovin paljoa. 
Niinpä pyytäisinkin teitä koivistolaisten jälkipolvia 
vielä etsimään oman sukunne talviurheilutarinat ja 
kuvat. Pienikin muistikuva olisi hyväksi. Olemme 
valmistautumassa vuoden 2017 Suomen itsenäisyyden 
satavuotisjuhliin ja samalla Hiihdon MM-kisoihin ko-
koamalla mahdollisimman paljon kokemuksia suoma-
laisten hiihto-, mäki-, kelkkailu-, luistelu- ja muista 
talviurheilumuistoista. Vaikka kiinnostuksen kohteena 
tässä on erityisesti koivistolainen talviurheilu, on myös 
koivistolaisten jälkipolvien talviurheilutarinat ja teot 
kiinnostavia. Ja vielä jos joltakulta sattuisi löytymään 
muistikuvia aikaisemmista MM-kisatapahtumista tai 
siitä miten Suomi pidettiin itsenäisenä myös suksimal-
la, olisi aineiston kokoaja, eli minä, enemmän kuin 
tyytyväinen osuuteemme koko Suomen talviurheilu-
tarinasta. 

joka pikkuisen heilauttaa heiniä ja rypistää veden pintaa. 
Ja mistä se syntyikään, lämpötilaerosta kahden paikan 
välillä? Uskomaton systeemi. 

Kyllä on nähty valtava vaiva!

Jospa muistaisin tämän. Oikein kun painaa, voin nostaa 
pääni pystyyn ja katsoa ympärilleni. 

Niillä voimilla jaksaa taas jatkaa arjessa vääntämistä. Itse 
rakentamiimme sotkuihin vaikuttamisen yrittämistä.

Kaisa Koivula

TULOSSA: 

Koivisto-juhlat 25.-26.7.2015 Paraisilla
Turun ja Ympäristön koivistolaiset ovat päävastuussa 
2015 Koivisto-juhlien järjestelyistä. 

Seuran puheenjohtaja Matti 
Agge ja sihteeri Hannu Sep-
pinen kävivät tapaamassa 
Paraisten kaupungin kult-
tuuripäällikkö Ann-Sofie 
Isakssonia, tuttavallisem-
min Fia. Keskustelua käy-
tiin juhlapaikaksi sopivien 
tilojen käytöstä, mahdolli-
sista kustannuksista ja talo-
udellisesta tuesta. Kaupunki 
on ollut hyvin suopea avun-
pyyntöihimme. Paraisille on 
sijoittunut lukuisia koivisto-
laisperheitä. Matti on yksi 
heistä ja hän on aktiivisesti 
mukana myös kaupungin 
päätöksenteossa, joten asi-
ointi kaupungintalolla tut-

tujen kesken luisti hyvässä 
hengessä. 

Majoituspaikkoja on jo 
alustavasti kyselty lähiseu-
dun hotelleista, kouluista ja 
leirintäalueeltakin. Näistä 
tulee lisätietoa kevään aika-
na. Jokainen juhlille tulija 
varaa tarpeidensa mukaan 
majoituksen omatoimisesti. 

Paraisilla kun ollaan ai-
van meren tuntumassa, niin 
lauantain iltaohjelmaksi on 
suunnitteilla saaristolaisris-
teily. - Toivotaan, että ol-
laan ilmojen haltian kanssa 
hyvissä väleissä. Mikäs oli-
sikaan mieluisampaa kuin 
istua laivan brykällä ilta-au-

ringon luodessa kiloaan pei-
lityyneen veteen ja taustalla 
haitari soittaa Koivisto-vals-
sia. Tällaista elämystä ei ole 
ollutkaan tarjolla aikoihin. 

Yksi Paraisten nähtä-
vyyksistä on kaupunkia 
hallitseva kalkkikaivos. Siitä 
saa oivan kuvan kiipeämäl-
lä näköalapaikkalle, joka 
sijaitsee aivan juhlapaikan 
vieressä korkean mäen hui-
pulla. Alueella on myös kai-
vosmuseo. 

Varmasti koivistolaisia 
kiinnostava paikka on kir-
kon juurella oleva Liisan 
Evakkotupa. Koivistolta 
1939 lähtenyt Liisa Ake-

Helariutta hankki 70 vuotta 
myöhemmin omistukseensa 
perheensä sodanjälkeisen 
evakkotuvan, pienen mökin 
ja on kerännyt sen täyteen 
vanhoja muistoja. 

Järjestelyt etenevät mu-
kavasti, mutta vapaaehtoisia 
osaajia tarvitaan vielä paljon 
lisää. Voisitko sinä osallistua 
talkoojoukkoihin? Ota yh-
teyttä !

aggematti@gmail.com 
hannuseppinen@gmail.com

Kuvat ja teksti 
Jorma Kallonen

Vas. Paraisten kaupungin kulttuuripäällikkö Ann-Sofie 
Isaksson, Turun ja Ympäristön koivistolaiset ry. sihteeri 
Hannu Seppinen ja oik. puheenjohtaja Matti Agge.

Vas. Turun ja Ympäristön koivistolaiset ry. puheenjohtaja 
Matti Agge ja Paraisten kaupungin kulttuuripäällikkö 
Ann-Sofie Isaksson sopimassa tulevista Koivistojuhlista.

Koivisto-juhlat 2014 – Elävät kuvat

Tervetuloa viettämään koivistolaista talvipäivää 
vuosikokouksen jälkeen 21.3.2015 Vanhamoision 
seuratalolle. Palaamme kuvin ja tarinoin viime 
kesän juhlatunnelmiin Koivistolle. Tuo myös omia 
otoksiasi muillekin nähtäväksi.
Koivisto-Seura tarjoaa keittolounaan ja jälkiruoka-
kahvit. Koivistolaisia myyntituotteita myytävänä.
Ota kaver keralleis ja tarjoa kimppakyytiä matkan 
varrelta kyydittäville!

Seuran Facebook on käytössänne ilmoitteluun.
Tiedustelut: Virpi Huhtanen, p. 0440-501 806, 
virpi.huhtanen@kolumbus.fi
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Suomen miesten päähaploryhmien reitit Suomeen 

Karjala DNA -projektin jäsenten ilmoittamia esi-isien asuinpaikkoja 

Ahti Kurri 8.1.2015

DNA-sukututkimus ja Karjala DNA -projekti 
Perinteinen sukututkimus on suosittu harrastus Luovutetusta 
Karjalasta lähtöisin olevien keskuudessa. Osittain se johtuu 
siitä, että me emme enää asu sukumme juurilla. 

Meillä ei ole koko ajan läsnä ole-
vaa kotiseutua, kotikontua, ei 
sukuhautoja, ei suvun hallussa 
ammoisista ajoista ollutta koti-
tilaa asuttavana tai vierailtavana. 
Sukututkimus ja kotiseutumatkat 
ovat meidän keinojamme juurien 
tavoittamiseksi. Ne ovat myös kei-
noja kiinnostuksen siirtämiseksi 
uusille sukupolville. 

Perinteinen sukututkimus 
perustuu kirjallisiin arkistolähtei-
siin: kirkonkirjoihin, henkikirjoi-
hin, veroluetteloihin - joskus vielä 
vanhoja muistavien tietoihinkin. 
Tieteen edistysaskeleet ovat tuo-
neet perinteisen sukututkimuksen 
rinnalle uuden mahdollisuuden: 
DNA-sukututkimuksen. Sen ar-
kistoa me kannamme koko ajan 
mukanamme. Sukutiedot on ar-
kistoitu perintötekijöihimme. Ne 
selviävät DNA-testissä, joka on 
nykyään jokaisen ulottuvilla, ko-
toa käsin, kohtuuhintaan.

Mihin DNA-sukututkimus 
perustuu?

Jokainen meistä on saanut pe-
rintötekijänsä vanhemmiltaan 
hedelmöityshetkellä. Perimä va-
rastoidaan jokaisessa solussamme 
olevaan DNA:han. Samalla kun 
DNA on absoluuttisen yksilölli-
nen ”sormenjälki”, se kertoo myös 
vanhemmistamme ja esivanhem-
mistamme, joilta olemme geenim-
me saaneet sekä sukulaisistamme. 

DNA-sukututkimuksessa on 
neljä kulmakiveä: 
1) Lapsi perii geeninsä aina bio-
logisilta vanhemmiltaan, puolik-
si kummaltakin. On kuitenkin 
sattumaa, kummalta tullut geeni 
mitäkin asiaa ohjaa. Siksi esim. si-
sarukset eivät ole täysin toistensa 
näköisiä. 
2) Em. satunnaiseen perimään on 
kaksi poikkeusta, jotka ovat elin-
tärkeitä DNA-sukututkimukselle:
- poika perii Y-kromosominsa ai-
na isältään, joka on perinyt sen 
isältään, tämä isältään jne., aina 
hamaan ”Aatamiin” asti. Y-kro-
mosomin DNA-testi kertoo siis 
suorasta isälinjasta. 
- sekä pojat että tytöt perivät so-
lujensa mitokondriot (”voimalai-
tokset”) aina äidiltään, joka on 
perinyt ne äidiltään, joka äidiltään 
jne., aina hamaan ”Eevaan” asti. 
Tähän taas perustuu suoran äiti-
linjan DNA-tutkimus.
3) Lapsi perii geeninsä aina van-
hemmiltaan, jotka taas ovat peri-
neet ne vanhemmiltaan jne. Siksi 
meidän geeneissämme on läpi su-
kupolvien valunutta suorien esi-
polviemme perimää. Yhtenevien 

perimänosien perusteella etäisi-
siäkin serkkuja voidaan tunnistaa 
DNA-testissä. 
4) Geenimutaatiot ovat sukulin-
jan ”korvamerkkejä”. Kun geeni 
kopioituu vanhemmalta lapselle, 
sattuu satunnaisesti pieniä kopi-
ointivirheitä, mutaatioita. Tämä 
hieman muuttunut geeni jatkaa 
taas kopioitumista seuraaville su-
kupolville. Näin ko. mutaatiosta 
on tullut mutaation saaneesta 
lapsesta alkavan sukuhaaran ”kor-
vamerkki”. Tuon jälkeen korva-
merkki seuraa kaikkia jälkeläisiä 
läpi sukupolvien. 

”Aatami” ja ”Eeva” 
Afrikassa 

Perinnöllisyystiede todistaa, et-
tä kaikkien nykyihmisten juuret 
johtavat vain yhteen mieheen ja 
vain yhteen naiseen. He elivät Af-
rikassa, geneettinen ”Eeva” noin 
180.000 vuotta sitten, geneetti-
nen ”Aatami” noin 70.000 vuotta 
sitten. He eivät olleet maapallon 
ainoat ihmiset elinaikanaan, eivät 
pariskunta eivätkä edes eläneet 
samoilla vuosituhansilla. Mutta 
he ovat ainoat, joiden tytär- ja 
poikalinjat ovat säilyneet nyky-
päivään asti. Olemme siis kaikki 
kaukaista biologista sukua kes-
kenämme. DNA-sukututkimus 
kertoo, keiden kanssa olemme lä-
hempää sukua, ennustaa, kuinka 
läheistä ja hahmottaa, minkälaisen 
omat esi-isämme ja -äitimme ovat 
maapallolla esihistorian hämärässä 
vaeltaneet. 

Maapallon valloitus ja 
haploryhmät

Noin 50.000 vuotta sitten jouk-
ko nykyihmisiä lähti liikkeelle 
Afrikasta. Nykyiset afrikkalaiset 
polveutuvat niistä, jotka jäivät 
sijoilleen. Liikkeelle lähteneet tu-
livat ensin Lähi-Itään, josta sitten 
levittäytyivät ympäri maapallon, 
vuosituhansien kuluessa. 

Nyt astuvat geenimutaatiot 
kuvaan! Miesten ”Aatamilta” läh-
töisin oleviin Y-kromosomeihin 
alkoi tulla satunnaisia pieniä muu-
toksia. Myös ”Eevalta” lähtöisin 
olevaan mitokondrion DNA:n 
sisältämään perimään tuli pikku 
”virheitä”. Nämä jäivät aina py-
syviksi ”korvamerkeiksi” poika- 
ja tytärhaaroille ja niiden uusille 
haaroille eri puolilla maapalloa. 
Niiden perusteella tiedemiehet 
jakavat nyt ihmiskunnan isä- ja äi-
tilinjoihin ja niiden alahaaroihin. 
Niitä kutsutaan haploryhmiksi. 
Tiedemiehet ovat antaneet mies- 

ja naishaploryhmille sekä mutaati-
oille kirjan- ja numerotunnukset.

Mutaatiot ja DNA-testi 

DNA-testi tutkii, mitkä mutaatiot 
meidän perimämme sisältää. Nii-
den perusteella henkilö osataan 
sijoittaa tiettyyn mies- tai nais-
haploryhmään. Tiede on selvittä-
nyt mutaatiolöydösten perusteella 
myös eri "mies-ja naisklaanien” 
karkeat kulkureitit maapallolla. 
Oma haploryhmä kertoo siis omi-
en esi-isien vaelluksesta, reitistä ja 
ajoituksesta. 

Mutaatiot ovat sukuhaaro-
jen tunnusmerkkejä. Sukulai-
silla on siis samoja mutaatioita 
perimässään. Kun DNA-testin 
tulosta verrataan muihin tulok-
siin, löydetään yhtenevyyksi-
en perusteella geenisukulaisia, 
”osumia”. Yhtenevyyden määrä 
ennustaa, kuinka monen suku-
polven etäisyydellä menneisyy-
dessä on elänyt viimeinen yhtei-
nen esivanhempi. Kun osumat 
ovat ilmoittaneet, missä heidän 
varhaisimmat esivanhempansa 
ovat asuneet, ne saattavat antaa 
vihjeitä siitä, mistä oma suku on 
tunnetuille asuinsijoilleen tullut. 

Suomen miesten 
haploryhmät

Suomalaisista miehistä yli 98 % 
kuuluu johonkin haploryhmistä 
N, I, R1a tai R1b. Niiden viimei-
nen yhteinen esi-isä oli ”F”, joka 
eli Lähi-Idässä noin 35.000 vuot-
ta sitten. Haarautumisen jälkeen 
meidän esi-isämme ovat vaeltaneet 
omia reittejään maapallolla ennen 
tuloaan Suomen kamaralle. Suo-
mi on asutettu monena ajallisena 

kerrostumana, eri suunnilta. Suu-
rin mieshaploryhmä N (n. 60 %) 
on tullut Suomeen idästä, toiseksi 
suurin I (n. 30 %) lännestä. Eri 
haploryhmät ovat vuosituhansien 
aikana levinneet koko maahan, 
mutta edelleen N- haploryhmä 
on Itä-Suomessa yleisempi kuin 
koko Suomessa keskimäärin, I-
haploryhmä Länsi-Suomessa ylei-
sempi kuin koko Suomessa keski-
määrin. Karjalainen miessuku voi 
kuulua mihin tahansa näistä – tai 
johonkin harvinaisempaan. 

Suomen naisten 
haploryhmät

Suomen naiset ovat äitilinjoiltaan 
”länsieurooppalaisempia” kuin 
miehet. Runsaslukuisin äitilinja 
Suomessa on haploryhmä H, jo-
hon kuuluu noin 40 % väestöstä. 
Se on yleisin haploryhmä myös 
koko Euroopassa (44 %). Toiseksi 
yleisin äitilinja Suomessa on U (22 
%). Tämä saamelaisille tyypillinen 
haploryhmä on Suomessa selvästi 
yleisempi kuin muualla Euroopas-
sa. Seuraavina Suomessa ovat W 
(8 %), V (6 %) ja J (5 %).

DNA-testin tilaus ja 
tulokset 

Testi tilataan tutkimuslaitok-
selta internetin välityksellä, 
”verkkokauppana”. Suosituin 
tutkimuslaitos Suomessa (kuten 
koko maailmassa) on amerikka-
lainen FamilyTreeDNA. Testiva-
likoimasta valitaan haluttu testi 
ja maksetaan samassa yhteydessä 
luottokortilla. Näytteenotto-
pakkaus saapuu postitse kotiin. 
Näytepuikolla pyyhkäistään itse 
posken sisäpinnasta sylkinäyte, 

puikko suljetaan mukana tul-
leeseen putkiloon ja palautetaan 
tutkimuslaitokseen. Sylkinäyte 
sisältää DNA:mme.

Kullekin asiakkaalle avataan 
oma tulossivu, jossa tulokset 
(esim. haploryhmä ja tiedot löy-
tyneistä ”etäserkuista”) kerrotaan 
erilaisilla lista- ja karttatulosteil-
la. Testi ei ole kertaluonteinen 
”hetken huuma”. Näyte säilyy 
FamilyTreeDNA:n tietokannassa 
25 vuotta. Aina kun uusien har-
rastajien testeistä löytyy ”osuma”, 
uusia tietoja voi käydä katsomassa 
tulossivultaan. 25 vuoden aikana 
tämä uusi tieteenala kehittyy (saa-
daan uusia tietoja) ja harrastaja-
määrä jatkaa kasvuaan (sukulais-
osumat lisääntyvät). 

DNA-testin tekijän ei tarvitse 
olla geneetikko. Tulokset tulevat 
valmiiksi tulkittuina, mutta toki 
niidenkin ymmärtämiseksi on hy-
vä hieman tietää perinnöllisyyden 
lainalaisuuksista. Muilta harrasta-
jilta voi aina kysellä. 

Esim. isälinjan Y-DNA 67 -tes-
tin listahinta FamilyTreeDNA:ssa 
on 268 dollaria, Suomi DNA-
projektin kautta tilattuna merkit-
tävästi alempi (199 dollaria, n.150 
euroa). Kokonaisperimää vertaava 
Family Finder –testi (”serkkuha-
ku”) maksaa 99 dollaria (noin 75 
euroa). Hinta on monelle kerta-
kustannuksena merkittävä, mutta 
25 vuoden harrastuksesta ei enää 
mitenkään kohtuuton (verrattuna 
moneen muuhun harrastukseen). 

Sukuseurat ja DNA

Monet karjalaisetkin sukuseurat 
ovat jo hyödyntäneet DNA-suku-
tutkimusta. Sukuseura on usein 
nimiperustainen (”Vartiaisten 
sukuseura”). Siihen voi kuuluu 
saman nimisiä sukuja, joiden to-
dellista sukulaisuutta perinteinen 
sukututkimus ei ulotu todenta-
maan. Silloin isälinjan DNA-tes-
tit kertovat, mitkä suvuista ovat 
todella sukua keskenään, saman 
kantaisän jälkeläisiä. 

Projektit

Testin tehnyt voi halutessaan liit-
tyä erilaisiin, itseään kiinnosta-
viin projektiryhmiin. Ryhmiä on 
olemassa esim. tietylle haploryh-
mälle, tietylle maantieteelliselle 
alueelle tai tietylle sukunimelle. 
Projektikohtaisissa tulosteissa 
jäsenet on eriytetty massasta ja 
jaoteltu tarkemmin alaryhmiin. 
Esim. Karjala DNA -projektissa 
voi tarkastella samaan alaryhmään 
kuuluvia karjalaisia geenisukulai-

sia tai seurata oman luovutetun 
pitäjänsä muita testin tehneitä. 
Projektien keskusteluryhmissä 
voi esittää kysymyksiä, joihin 
muut ryhmäläiset vastaavat. Pro-
jektien administraattorit tekevät 
korvauksetonta vapaaehtoistyötä, 
omaan harrastukseensa liittyen. 

Suomi DNA -projektissa on 
noin 4600 jäsentä. Suomi on DNA-
harrastuksessa maailman kärkimai-
ta. Kun tilaa testin Suomi DNA 
-projektin internet-kotisivuilla 
olevan linkin kautta, saa hinnoista 
mahdollisen projektialennuksen ja 
liittyy samalla automaattisesti Suo-
mi DNA -projektiin. 

Karjala DNA –projekti 

Suomessa on tehty akateemisia 
tutkimuksia eri haploryhmien 
jakautumista maakunnittain. Vii-
purin lääni - Luovutettu Karjala - 
puuttuu joukosta. Sen nykyasuk-
kaita tutkimalla ei vastausta enää 
saada. Luovutetun alueen geenejä 
kantavat asuvat nyt hajallaan eri 
puolilla Suomea. 

Syyskuussa 2014 käynnistetty 
Karjala DNA -projekti on tarkoi-
tettu harrastuksen rikastuttajaksi 
niille DNA-testin tehneille, joi-
den tunnetut sukujuuret johtavat 
Luovutetun Karjalan alueelle. Pro-
jektin administraattorit ja jäsenet 
antavat tarvittaessa neuvoja uusille 
jäsenille. Vuoden 2014 vaihteessa 
jäseniä oli noin 180. 

Luovutetulla Karjalalla on 
oma, mielenkiintoinen asutushis-
toriansa. Pähkinäsaaren rauha v. 
1323 jakoi Karjalan 300 vuodek-
si valtiollisesti ja uskonnollisesti. 

Näkyykö tämä pitäjäkohtaisissa 
DNA-tuloksissa? Kun Ruotsi sai 
1500-1600 –lukujen taitteessa 
Käkisalmen läänin haltuunsa sa-
daksi vuodeksi, seurasi merkittä-
viä väestönsiirtoja. Ortodoksinen 
kanta-asujaimisto virtasi Venäjäl-
le, tilalle siirtyi luterilaisia Savosta 
ja Viipurin karjalasta. Näkyykö 
tämä Luovutetun Karjalan DNA-
tuloksissa? Nämä ovat ”yleisen” ta-
son mielenkiintoisia kysymyksiä, 
joihin harrastajamäärän kasvaessa 
Karjala DNA -projektissa saadaan 
- ehkä - vastauksia, ainakin poh-
diskeltavaa. 

Sudenkuoppia?

DNA-sukututkimus kertoo bio-
logisen sukulaisuuden varmasti. 
Siihenkin täytyy varautua, että 
muinainen kirkonkirjaisä ei vält-
tämättä olekaan biologinen isä. 
Tieto sukulaisuuden läheisyydestä 
ei kuitenkaan ole fakta, vaan aina 
tiedemiesten ennuste. Se perustuu 
mutaatioiden keskimääräiseen ti-
heyteen. 

Ei myöskään kannata kuvitel-
la, että DNA-sukututkimus kor-
vaa perinteisen sukututkimuksen. 
Tässä ei voi oikaista. DNA-testi ei 
osaa piirtää totutun kaltaisia su-
kupuita. Se ei ole automaattinen 
vastaus, jos johonkin laatikkoon 
ei ole löytynyt nimeä. Mutta: se 
saattaa antaa perinteiselle sukutut-
kimukselle viitteitä mistä etsiä, se 
saattaa löytää yksittäisiä tuntemat-
tomia sukulaisia ja -haaroja. Joka 
tapauksessa se antaa tietoa ajasta, 
jonne kirjalliset lähteet eivät mil-
loinkaan ulotu. 

Kieliongelma ? 

Testin tilaus ja tulokset ovat eng-
lanninkielisiä. Varttuneemmalle 
sukupolvelle kielitaito ei ole sa-
manlainen ”itsestäänselvyys” kuin 
nuorisolle. Kannattaa tiedostaa, 
että omia jälkipolvia voi käyttää 
apuna. Ja testin voi tilata ja mak-
saa vaikkapa ylioppilas- tai rippi-
lahjaksi omalle tai sukulaislapsel-
le. Testihän kertoo silloin myös 
omasta perimästä. Tämä saattaa 
olla myös keino nuoremman pol-
ven mielenkiinnon herättämiseksi 
omiin juuriin, perinteisen suku-
tutkimukseen ja suvun entisiin 
asuinsijoihin. 

Lisätietoa

Lisää suomenkielistä tietoa DNA-
sukututkimuksen perusteista ja 
käytännöstä saa esim. tämän ar-
tikkelin kirjoittajan kotisivuilta 
www.kurrinsuku.net (lisätietoa 
voi kysyä myös henkilökohtai-
sesti). Karjala DNA -projektin 
nettisivun osoite on https://www.
familytreedna.com/public/karja-
ladna. Karjala DNA -projektiin 
voi tutustua myös liittymällä Face-
bookissa Karjala DNA -ryhmään, 
vaikka ei ole testiä tehnytkään 
(löytyy haulla Karjala DNA). 

Mie tiijjän
Sipeliukse nimi o tunnettu ympär maailmaa. Jos joku mittää tietää 
Suomest, ni justii häne nimmeen siin, mis Paavo Nurmenkii. Moni 
osajaa viel ”Vinlantiankii” liittää tuoho kaikkii suomalaisii ylpeyvel 
muistamaa säveltäjnerroo, 150 vuotta sit Hämeelinnas syntyneesee 
lääkäri poikaa. ”Vinlantia” herättel Suome kansa yhteekuuluvaisuuve 
tunnetta. Mut samal se myös herätti miu luullaksei kansas kiinnos-
tusta muihikii musiiki lajjii ko vaa niikutsuttuu "kansamusiikkii" ja 
sai monet luomaa yhteyksii toisii musiiki harrastajjii. Se saatto olla 
alkuun kuorolaulunkii harrastamise uutee herräämissee. 

Viime Viestishä mie kyseli teilt lukijoilt, et sattuuks kukkaa ole-
maa peril siint, millo Koivistol perustettii ensmäne kuoro ja et oliks 
kyse mies- vai naiskuorost ja nii eespäi. Kova työ takan sen selvittämi-
ne kyl on, se miu pittää myöntää, mut toivottavast jotkut o kuiteskii 
tarttuneet miu syöttihei ja kirjottanneet omist kuoroharrastuksistaa.

Latinakieline kirkkolauluha ol yksäänistä. Turu kaupungis har-
rastettii sitä kyl laulukouluis, mut moniäänise kuorolaulu alkamis-
aikaa Suomes ei ossaa sannoo kukkaa. Ensmäset kuorolaiset olliit 
ammattilaisii. Näitä "cantores in figurativis" johti "inspector chori". 
Perintehhii yritettii säilyttää kouluis uskopuhistukse jälkeeki. 

1790 perustettii Aurajoe yliopistokaupunkii Turu soitannolli-
ne seura. Kaikist vanhemmat kuorot ol mieskuoroi, ko eihä naisil 
olt asjaa yliopistoo. 18-sattaaluvu loppupuolel mieskuorolaulu etu-
rintamaa astuit Jyväskylä opettajaseminaari opiskelijat. Höitä varte 
”Suomalaise kuorolaulu isä” E. A. Hagfors kokos kuorolaulu perus-
ohjelmisto. 

Sitko maa sai itsenäisyyvve, alko kuorokentäl nopia järjestäyty-
mine. Ensmäseks ehti työväki (1921). Suome Kuoroliitto, mikä nyt 
tunnetaa nimel Sulasol (Suome Laulajii ja Soittajii Liitto) perustettii 
heti seuraavan vuon. Ruotsikieliset ehtiit järjestäytymää vast 1929. 
Kaks vuotta sej jälkee perustiit sit kirko kuorolaisetkii oma liito.

Karjalas Viipuri Lauluveikot, mikä nykysi toimii Helsingis, pe-
rustettii 1897 ruotsikielisel nimel Wiborgs Sångarbröder.
Tätä taustaa vast voijjaa myö koivistolaiset ollaa ylpehii, et nii varrai, 
ko maaliskuus 1890 Wiipuri Sanomat kerto pikku-uutisessaa, et "Uus 
lauluseura o pantu toimee Koiwisto kirkokyläs. Johtaja ja alkuupanija 
o neiti Jenny Liljestrand. Lauletaa ainoastaa ́ Harpusävelii´ yksäänisest, 
vaa aikomus lienöö ruveta niitä laulamaa myös ääniskii. Ainoastaa 
naisii kuuluu käywä seuras ja niitä kosolitikii.” Mikäs sen somempaa! 
Kaik kunnia Koivisto naisil. Hyö kulkiit eturintamas tälkii saral.

Martti Piela

24.2.42
”Niin äkkiä voi kuolon hetki tulla
hetkenä, jota ei voi aavistaa”
unessa lukenut olin Karjalan sivuilta
pienestä kuolinilmoituksesta, 
missä nimeni luki mustan ristin alla. 
Unessa seisoin edessä vanhan risuaidan.
Vihollinen vaani vaiheilla suuren joen uoman.
Tämän kerroinhan sinulle, rakas äiti, kirjeessäni
Kai muistat, niin todelta tuntui silloin tuo uneni.
 
Rajavartijajoukoissa kaverin kanssa
Syvärin rannalla olemme tarkkailemassa
vihollista, kiväärit kädessä, Laatokan maisemissa.
Joen suunnalta oli ääniä kuulunut aamusella.
”Vain varmuuden vuoksi”, meille sanottiin -
”tuskinpa siellä tähän aikaan uskallettaisiin
mitään merkittävämpää rynnäkköä edes suunnitella.”
Varoen me silti maastossa vaikeassa
valppaina kaikkea edessämme tarkkailtiin.

Minä edellä astun, kaveri loitompana, 
muutaman metrin päässä, minusta oikealla.

Tutuntuntuinen näkyy edessä - risuaita.
Laukaus! Rintaan sattuu. 
Asetakkini verestä kostuu.
Liipaisimella sormeni koukistuu.
Korvissani kuulen laukauksen uuden.
Edessäni näen kaatuvan miehen nuoren
Ei eroa meillä!
Vain punatähti lakissa hällä.

”Vaikka kieltäsi puhua entoki taida,
sinulle, tuntematon, haluan silti näin sanoa:
Jos minun aseeni luoti sinut tapasikin,
tiedä - maatani minäkin täällä vain puolustin.
´Eteenpäin sinun tarvitsee vain ampua´,
sanottiin, ´siellä on vanja!´
Ja sinulle, tavaarish, sanottiin varmaan:
´Eteenpäin, siellä on tshuhna!´
kun sankarin osaa jossain myös sinulle kaavailtiin.

Rintaan koskee… Äiti!

   Martti Piela
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Karjalan Urheilu: Koiviston pitäjän urheiluelämää
Monipuolista ja värikästä oli urheiluelämä Karjalan Kannaksella. 

Urheilupaikat olivat tällä alueella 
ennen talvisotaa paljon kehitty-
neemmät kuin muualla maassam-
me. Monissa pitäjissä oli havaittu 
urheilun merkitys nuorison kas-
vatuksessa, miehisen mielen vir-
kistyksenä ja sekä henkisenä että 
fyysisenä voimanlähteenä. Urhei-
luseuroissa suoritettu vapaaehtoi-
nen työ johti erittäin kauniisiin 
tuloksiin ja mainetekoihin, joista 
puhuttiin ihaillen kaukana maam-
me rajojen ulkopuolellakin.

Näin aloittavat toimittajat 
Aaro Laine, Erkki Komulainen ja 
Eino Roponen vuonna 1958 jul-
kaistun kirjansa Karjalan Urheilu; 
SVUL:n Etelä-Karjalan (Viipurin) 
Piiri vv.1906-1956. Kirjoittajista 
Eino Reponen oli toiminut piirin 
sihteerinä vv.1918-21 ja hänen ai-
kalaistietonsa ja arkistonsa olivat 
merkittävänä lähteenä kirjan laa-
jassa sisällössä. Kirjaan on koottu 
aiheita urheiluaatteen leviämisestä, 
järjestötoimintaan, urheilulajeista 
on esitelty kaikki harrastetuimmat 
lajit yleisurheilusta naisvoimiste-

luun, painista pyöräilyyn. Erittäin 
kattavasti on esillä eri pitäjien ur-
heiluelämän esittely, Koivisto mu-
kaan lukien. Oheinen kirjoitus on 
suoraa lainausta kirjasta.

Ennen 1900-luvun alkua 
oli urheilutoiminta maassam-
me varsin hiljaista. Varsinaisissa 
kansanjuhlissa saattoi pilkahdella 
urheilun oireita. Kirkkoveneiden 
väliset kilpailut vastasivat omal-
ta osaltaan kilpailemisentarpeen 
tyydyttämistä. Hiihtoa jouduttiin 
harrastamaan metsästys- ja erä-
retkillä. Kesäjuhlilla lyötiin pai-
nia, esitettiin voimatemppuja ja 
voimisteltiinkin ulkomaalaisten 
sirkuskiertueiden mallin mukaan.

Viipurissa syntyi Suomen 
vanhin urheiluseura, Luistinra-
tayhdistys v.1875. Vuonna 1890 
perustettiin Voimisteluseura Her-
roja Varten. Viipurin Reippaan 
perustaminen 1891 oli lopulta 
se tapahtuma, joka pian oli saava 
koko karjalaisen kansanosan in-
nostumaan urheilemaan ja urhei-
luseuratyöhön. Vuonna 1892 Koi-

viston Nuorisoseura oli ottanut 
urheilun toimintamuodokseen ja 
pitäjän ensimmäisiä urheilijoita 
olivat Julius Rokka, Adolf Ora-
va ja Arvo Peussa. Sortovuosien 
aikaan, 1900-luvun alussa toimi 
Nuorisoseuran yhteydessä miltei 
itsenäisenä osastona urheiluseura, 
jonka ohjelmassa oli hiihto, am-
puminen ja maastoilu.

Saarenpojat ensimmäisenä

Koiviston kunnan ensimmäinen 
urheiluseura Saarenpojat toimi 
vuosina 1913–1917. Koivis-
ton Urheilijat perustettiin 1921, 
mutta sen toiminta lamaantui 
useaan otteeseen lähinnä puut-
teellisten kenttäolojen vuoksi. 
Urheilutoiminta tapahtuikin pää-
osin sk.järjestön ja nuorisoseuran 
piirissä. Nimet Kurki ja Hoikkala 
esiintyivät piiriportaan kilpailujen 
kärkipäässä. Vuonna 1934 val-
mistui kauppalaan ajanmukainen 
urheilukenttä, ja varsinkin yleis-
urheilun kohdalla alkoi voimakas 

eteenpäinmeno. Koiviston kaup-
palanjohtaja Yrjö Nykäsen suuriar-
voinen työ urheilukentän aikaan-
saamiseksi ja seuran puuhakkaana 
puheenjohtajana sekä kunnansih-
teeri K.T.Mannosen epäitsekäs työ 
merkitsi Koiviston Urheilijoille 
varsinaista nousukautta.

Urheilukenttä ehti olla käytös-
sä vain kuusi kesää ennen talviso-
dan puhkeamista. Koivistolainen 
Aarne Peussa edusti maatamme 

v.1924 Pariisin olympiakisoissa 
selviten 1500 metrin juoksun lop-
pukilpailuun. Koiviston Humaljo-
ella puolestaan syntyneestä Tauno 
Peussasta kehittyi moninkertainen 
Suomen Mestari ja maaottelumies 
800 m:llä. Tauno Peussa ei ollut 
vielä saavuttanut juoksijauransa 
lakipistettä, kun talvisota kutsui 
hänet suurempaan kilpaan, jossa 
hän sai sankarikuoleman – kirjoit-
taa Aaro Laine kirjassa.

Talvilajien puolelta kirja esitte-
lee 1930-luvun lopulla parhaimpiin 
hiihtäjiin kuuluneen, pienikokoisen 
mutta sinnikkään Mikko Hietasen. 
Tämä harrasti hiihdon lisäksi kesäi-
sin keskimatkojen juoksua. Tämä 
koivistolainen urheilija nousi sodan 

jälkeisinä vuosina maamme 
parhaaksi pitkien matkojen 
juoksijaksi ja maratoonariksi. 
Hän yltyi Euroopan mesta-
ruuteen, maailmanennätyk-
siin ja kaksien olympialaisten 
maratonedustajaksi.

Koiviston pitäjän urhei-
luelämän esittely päättyy kap-
paleeseen jossa todetaan, että 
mikäli rauhan vuodet olisivat 
saaneet jatkua, voitaneen pitää 
varmana, että Koiviston Ur-
heilijain nimi olisi ennen pit-
kää tunnettu laajemmaltakin. 
Seuran piirissä toimi nimittäin 
30-luvun loppuvuosina erit-
täin voimakas nuoriso-osasto, 
jonka yli 200-päisessä joukos-
sa oli useita varsin lupaavia 
poikia ja nuorukaisia. Tämän 
joukon sarjakilpailut olivatkin 
kirjan mukaan urheilun ystä-

vän todellisia ”makupaloja”.

KARJALAN URHEILU SVUL:n Etelä-
Karjalan (Viipurin) piiri vv 1906-1956 
kirjaa lainaten kirjoituksen kokosi 
Koivisto Viestin päätoimittaja Riikka 
Salokannel

Saimme tavata 
mielenkiintoisia 
ihmisiä, nähdä 
kiinnostavia 
paikkoja ja 
tapahtumia.

Autokyydillä pitkin poikin Pohjois-Amerikkaa   1/4

Yliopisto sijaitsee pienessä Ann 
Arborin kaupungissa Huron-joen 
varrella Washtenawin piirikun-
nassa noin 50 km päässä Detroi-
tista, josta yliopisto siirtyi nykyi-
sille sijoilleen v.1837. Nykyään 
Ann Arborissa on lähes 114 000 
asukasta, joten se on osavaltion 
kuudenneksi suurin kaupunki. 
Mutta tuohon aikaan, 1960-lu-
vun alussa, kaupungissa asui vain 
noin 60-70.000 pääasiassa maa-
taloudesta elantonsa hankkinut-
ta ihmistä. Alkujaan satamaan 
(harbour) viitannut alueen nimi 
muuttui kaupungin perustami-
sen yhteydessä 1824 kahden pe-
rustajansa vaimojen (Ann) mieli-
tammien mukaan puuhun (arbor 
= puu) viittaavan nimen. 

Michigan

Itse kaupunki oli pieni, mutta 
yliopistossa opiskeli noin 25.000 
amerikkalaista ja suunnilleen 
5.000 ulkomaalaista opiskelijaa. 
Nykyään yliopistossa opiskelee 
noin 24 800 perustutkinto-opis-
kelijaa ja 14 900 jatko-opiskelijaa; 
akateemisia ohjelmia on 600. 

Pääaineenani Ann Arboris-

Suomessa Helsingin Sanomista 
pikku-uutisen, jonka mukaan joku 
prof. Pike´in lähetyssaarnaajista oli 
joutunut ihmissyöjien uhriksi.

Valtatie 66

Suoritettuani kesäkuun alkuun 
1963 mennessä Master of Arts 
-tutkinnon lähdin kiertämään 
Yhdysvaltoja. Amerikkalaisen 
ystäväni Charlesin kanssa ajoim-
me Kaliforniaan. Vaikka kaveri 
oli kasteessa saanut meidän Kal-
lea vastaavan nimen, niin, kuten 
muittenkin etunimien kanssa 
meneteltiin, häntä kutsuttiin 
kaikkialla Chuckiksi, samalla ta-
valla kuin James oli kaikille Jim tai 
Jimmy. Chuck oli Mathematics 
Major. - Jotkut varmaan muista-
vat vielä, kuinka tumma laulaja-
jazzpianisti Nat King Cole lauloi 
Well, if you ever plan to motor west
Just take my way that´s the highway 
that´s the best
Get your kicks on Route 66.

Betonilaatoin päällystetty 
Valtatie 66 (perustettu 1926) oli 
liittovaltion alkuperäisiä valtatei-
tä. Se kulki Chicagosta, Illinoisista 
Missourin, Kansasin, Oklahoman, 

Martti Piela

sa oli Yleinen kielitiede. Olin 
siis Linguistics Major. Pääaineen 
opettajan professori Pike´in suuri 
päämäärä oli kääntää raamattu sel-
laisille kansoille, joilla ei vielä ollut 
kirjoitettua kieltä. Sellaisia kansoja 
oli vielä runsaasti esimerkiksi kau-
kaisilla Indonesian saarilla. Piti siis 
matkustaa niille alueille, tutkia ja 
selvittää heidän puheensa raken-
teet ja luoda niille kirjoitettu kieli. 
Monet noiden kaukaisen saarten 
ihmiset olivat edelleen kannibaa-
leja, joten sinne matkustaminen 
ei ollut vaaratonta. Luinkin myö-
hemmin 60-luvun loppupuolella 

Ne, jotka jaksoivat lukea Viestistä kertomukseni siitä, miten 
kerran näin Martin Luther Kingin (KV 1/14), muistanevat, 
että opiskelin syksyllä 1962 ja keväällä 1963 ASLA Fulbright 
-stipendin turvin Michiganin yliopistossa USA:ssa. 

Burtonin Memorial Tower on rakennettu v 1936 yliopistoa 20-luvulla joh-
taneen Marion Leroy Burtonin muistoksi. 120 jalkaa korkeassa tornissa 
on 45 tonnia painava kellosoitin, jossa on 53 kelloa. Soittimen ääniala kat-
taa neljä oktaavia. Hämmästyin kovasti, kun ensi kerran kuulin tornista 
Sibeliuksen Finlandian sävelet.

Siipiratasalus Mississippillä

Kelkassa istuva 
Tauno on aivan 
innoissaan 
vauhdin 
huumasta. 

Teksti ja kuva: Esko Porala

Kun Tauno koulumatkalla ruman sanan sanoi
Tauno Ilmasti muistelee koulumatkaansa, jolloin hän 
vauhdin huumassa onnistui hankkimaan itselleen tunnin 
jälki-istuntoa. 

Kuulakkaana keväisenä pakkas-
aamuna 1936 Hoikkalan kylän 
alakoululaiset matkaavat kohti 
Kurkelan koulua. Osa kulki jalan, 
joku hiihtäen ja jotkut potkukel-
kalla. Tähän potkukelkkaporuk-
kaan kuului myös naapurinpoi-
ka, jonka kelkan kyydissä Tauno 
istui. 

Yön pakkanen oli kovettanut 
tienpinnan hieman jäiseksi, jo-
ten kelkkakeli on mitä mainion. 
Kelkka kulkee vauhdikkaasti ja 
jalasten alta kuului vain tasainen 
ratina, kun ohjastaja potkii vauh-
tia. Kelkkailijat saapuivat lähellä 
koulua ja pieneen alamäkeen, 
jonka ansiosta vauhti kiihtyy 
entisestään. Kelkassa istuva Tau-
no on aivan innoissaan vauhdin 
huumasta. Kelkkailijoiden kar-
valakkien korvaläpät läpättäen 
kelkka saavuttaa mäenpohjaa, 
jossa on myös muita koulua kohti 
matkaavia oppilaita. Puolivälissä 
mäkeä Tauno intoutui huuta-
maan kovaan ääneen muille va-
roitukseksi: 
- Pois alta Perkele, täältä tullaan. 
Huudon kuulleet oppilaat kaik-
koavat kelkkailijoiden tieltä, jo-
ku hyppäsi lumihankeen ja joku 
väisti vain tien toiseen reunaan. 

Koulupäivä aloitettiin tavan 
mukaisesti aamuhartaudella, jon-
ka naisopettaja piti lukien raa-
mattua. Hartaus päättyi, jolloin 
kelkkaa ohjastanut poika viittasi. 
Opettaja kysyi: 
- Mitähän asiaa sinulla on? Jol-
loin tämä vastasi: 
- Opettaja, Aamulla koulumat-
kalla Tauno kirosi kovalla äänellä.

Opettaja katsoi vihaisen nä-
köisenä Taunoa, nuhteli häntä ja 
antoi tunnin jälki-istuntoa.

Ensimmäisen välitunnin al-
kaessa isommat pojat kerääntyi-
vät kantelijan ympärille ja varoit-
tavat tätä tulevasta kotimatkasta, 
koska kantelijoita ei hyväksytä ja 
siitä saa palkaksi aina pienen sa-
kinhivutuksen. 

Koulupäivän päättyessä poi-
ka onnistui kuitenkin lähtemään 
vauhdikkaasti koululta ja vältti 
näin rangaistuksensa.

Jälki-istunnon alkaessa nais-
opettaja kysyi nolostuneelta Tau-
nolta, että mitä hän oli aamulla 
sanonut. Tauno kertoi varoitta-
neensa muita ja huutaneensa:
- Pois alta Perkele". 
Opettaja kysyi: 
- Eikö se Tauno tiedä, ettei sel-
laista saa sanoa, se on kirosana ja 
jumala voi rangaista kiroilijaa. 
Tähän Tauno sanomaan: 
- Ei se voi olla kirosana, koska 
meillä olevassa raamatussakin 

on kuva perkeleestä. Opettaja ei 
usko, joten Tauno kertoo kotona 
olevasta suuresta kuvaraamatusta 
ja siellä olevasta perkeleen kuvas-
ta. Opettaja katsoo ihmeissään 
Taunoa ja sanoi lopulta:
- Menehän nyt kotiisi niin minä 
tulen joskus katsomaan sitä ku-
vaa. 

Näin Tauno pääsi lähtemään 
kotiinsa jo lyhyen istumisen jäl-
keen.

Illalla oli seurantalolla näy-
telmäkerhon harjoitukset, johon 
osallistui myös Taunon vanhem-
pi veli Lauri. Harjoituksen vetä-
jänä toimi koulun naisopettaja, 
joka Laurin nähtyään kysyi heti: 

- Pitääkö se paikkansa, että 
teillä on sellainen kuvaraamattu, 
jossa on kuva perkeleestä. Minua 
asia kiinnostaa, koska päivällä 
Tauno väitti minulle sellaista. 

- Kyllä meillä on iso kuvaraamat-
tu ja siellä se kuvakin on, vastasi 
Lauri 
- Onneksi Tauno puhui näköjään 
totta. Voitko lähettää raamatun 
Taunon mukana kouluun, niin 
minä katson sitä, ohjeistaa opet-
taja.
- Kyllä opettaja joutuu itse tule-
maan meille katsomaan sitä kir-
jaa, on se niin iso ja painava, ettei 
Tauno sitä koululle jaksa tuoda.

Erään koulupäivän jälkeen 
opettaja kävi Taunon kotona tu-
tustumassa raamattuun ja ihmet-
teli sitä suureen ääneen, koska ei 
ollut koskaan ennen nähnyt yhtä 
hienoa kuvallista raamattua.

Raamatusta voidaan mainita, 
että äiti Maria oli koonnut sen 
hänen äitinsä tilaamasta suuresta 
raamattulehtisarjasta, jonka hän 
oli sidottanut Viipurissa. Hieno 
nahkakantinen kirja oli runsaan 
10senttimetriä paksu ja sivukoko 
oli nykyistä apulehteä suurempi. 
Kirjan perkelekuvassa perkele 
kiusasi maanpäällä asuneita ih-
misiä.

Jälkikommenttina voisi to-
deta raamatun jääneen sodan 
jalkoihin ja kadonneen. Tänä 
päivänä raamattu olisi varmaan 
melkoinen sukukalleus.

Texasin, New Mexicon ja Arizonan 
läpi päätyen Santa Monicaan, Ka-
lifornian hiekkarannoille. Reitin 
kokonaispituus oli 2 347 mailia (3 
755 km). Tie lakkautettiin viralli-
sesti 1985. 

Lähdimme matkaan Detroitis-
ta, joka oli vain noin 50 km päässä 
Ann Arborista. Nykyään Detroit 
on juuri ja juuri selviytynyt kon-
kurssilta, mutta tuohon aikaan, 60- 
ja 70-luvuilla se oli amerikkalaisen 
autoteollisuuden kiistaton keskus, 
jossa vielä viime vuosisadan puoli-
välissä oli yli 1.8 miljoonaa asukas-

ta. Tuolloin länsirannikolla asuva 
saattoi Detroitista hankkia uuden 
auton halvemmalla kuin omasta 
kotivaltiostaan. 

Muuan kalifornialainen nai-
nen oli ostanut itselleen Detroitis-
ta uuden Fordin. Hän ei halunnut 
lentää San Franciscosta Detroitiin 
ja itse ajaa autonsa kotiseudul-
leen. Niinpä hän pyysi ystävääni 
Chuckia ajamaan auton San Fran-
ciscoon. Chuck suostui mielellään, 
koska ei halunnut tuhlata vähäisiä 
taalojaan junamatkaan Detroitis-
ta länsirannikolle. Mutta hän ei 

myöskään halunnut lähteä tuolle 
pitkälle ajomatkalle yksin, joten 
hän pyysi minut mukaansa. Ja kos-
ka minulla ei ollut minkään maan 
ajokorttia, Chuck joutui ajamaan 
koko matkan yksin.

Yövyimme halvoissa motel-
leissa, joita matkan varrella tuntui 
löytyvän aina tarvittaessa. Saim-
me tavata mielenkiintoisia ihmi-
siä, nähdä kiinnostavia paikkoja 
ja tapahtumia. Springfieldissä, 
Illinois´ssa, kävimme katsomassa 

Abraham Lincolnin patsasta ja 
kotitaloa. Mississippi-joella joim-
me tummaa kahvia siipiratasa-
luksen kannella. Nuoruudessaan 
pres. Lincoln oli purjehtinut Mis-
sissippillä omalla lautallaan.

  (Jatkuu)
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Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

60 vuotta yhdessä!
Timanttihääpäivää viettivät 
22.1.2015 kotonaan 
Vantaalla
TELLERVO (o.s. Nurmi) 
Pornaisista ja AATOS 
SIMOLA Tervahartelan 
kylästä Koivistolta.

Onnea toivottavat lapset 
ja lastenlapset perheineen. 
Yritetäänpä samaan.

Alpon päivänä 1.3.2015
ALPO MONTONEN 80 
vuotta, syntynyt Koiviston 
Makslahdella Merkkipäivää 
vietetään kakkukahvien 
kera Kodintalolla, 
Vesivallintie 21, Karhula 
kello 13-17 

Tervetuloa

Karhulan ja ympäristön koivistolaiset

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään 15.3.2015
Karhulassa, Kodintalossa, Vesivallintie 21, kello 14.

Kahvia tarjolla kello 13 lähtien.

Tervetuloa!                  Johtokunta

Turun ja ympäristön Koivistolaiset

Viking Amorella-risteily 10.-11.3.2015.
Lähtö tiistaina 10.3.2015 klo 8.45 Turusta
Paluu keskiviikkona 11.3. klo 7.35 

Hinta 29 €/henk. sisältäen A-luokan hytin
- (kaksi samassa hytissä)
- Buffet lounaan ruokajuomineen
- kahvin- ja pullan kahviossa
- oman ohjelmallisen tilaisuuden koulutustiloissa
Laivan Yökerhossa Golden 50`s Lets Dance ja Memories.
- Bingoristeily Janne Porkka ja Onnenpallot
- Kahviossa Jaana Hiltunen

Ilmoittautumiset Airi Saariselle 0400-538443 tai
sähköpostilla airi.a.saarinen@gmail.com
viimeistään viikkoa ennen matkaa.

Tervetuloa viettämään kanssamme keväistä risteilyä!

Helsingin Koivistolaiset ry

Yhdistyksemme sääntömääräinen vuosikokous Karjalatalolla 
Sortavala-salissa tiistaina 17.3. 2015 klo 18 
ja heti sen jälkeen seuraa kevään viimeinen tupailta.

Muista tulla! Pietää hyvä kokous, ja sit nautitaa ohjelmast, 
haastetaa ja juuvaa kohvii sekä syyvää piirakoita!

Lykkäjäisiä juhlitaan illallisristeilyllä Helsingin
itä-saaristoon torstaina 21.5.2015.

Johtokunta

Turun ja ympäristön koivistolaiset
Talvikalastustilaisuus 1.3 sunnuntaina alk. klo 12
Matti Aggen kalastustilalla Gundvikintie 243 Parainen
Lämmintä juotavaa termariin ja omat eväät mukaan.
Tiedustelut ja ajo-ohjeita: Matti Agge 040-5367701

Sääntömääräinen Vuosikokous 8.3. sunnuntaina klo 14
 Kajuutassa Itäpellontie 2 
Kahvitarjoilu  Tervetuloa

Kajuuttailta 17.3 tiistaina klo 17
Mikko Laaksonen esittelee kirjaansa Viipurin raitiotiet.
Tilaisuudessa voi ostaa Laaksosen kääntämän
Per Rickhedenin Viipurin raitiotiet kirjan 30€ käteishintaan.

Teatteri retki 22.3 sunnuntai
Opri Helsingin Karjalatalolla klo 15
Lähtö Turusta Ortodoksi kirkon edestä klo 12
Hinta 15€+ matkakulut
Ilmoittautumiset Hannu Seppinen 040-7031244

Koivistojuhlatyöryhmät sekä kaikki talkoohalukkaat
Kokoonnumme 24.3 tiistaina klo 17 Kajuutassa

Koiviston pitäjäesittely
torstaina 26.2.2015 klo 18–20, 
Karjalatalo (Käpylänkuja 1, Helsinki)

“Menestyjien Koivisto”
Koivistolainen elämäntapa ja Suomen koivistolaisten 

hallussa ollut ylivoimainen laivanrakennustaito
Suomen itsenäisyyden pelastajina

Vuoden Koivistolainen 2014 Pentti Karvonen 
kertoo koivistolaisen elämänmenon keskeisistä 
tunnusmerkeistä, joita olivat satamatoiminta, me-
renkulku, laivanrakennus ja kalastus. Kuulemme 
aitoa tarinaa asiantuntijalta, jollainen voi olla vain 
syntyperäinen evakko. 

Koiviston kauppala ja maalaiskunta sijaitsi-
vat Karjalankannaksen länsiosassa Suomenlahden 
rannalla. Saarten suojaama syvä luonnonsatama 
tarjosi ihanteelliset olosuhteet merielinkeinoille. 
Koivistolla sanottiinkin ”meri o mei pelto”, sillä 
Koiviston kaikki kylät yhtä lukuun ottamatta si-
jaitsivat meren äärellä.

Pentti Karvonen syntyi Koiviston Kiiskilässä 
vuonna 1931. Hän on menestynyt kestävyysjuok-
sija, jonka ansiokkaan urheilu-uran suurimpia 
saavutuksia ovat kaksi maailmanennätystä 3 000 
metrin esteissä vuonna 1955. Oman aktiiviuransa 
jälkeen hän toimi pitkään eri tehtävissä monissa 

urheilujärjestöissä. Pentin rinnassa sykkii lämmin 
karjalaismiehen sydän, joka veti hänet mukaan 
myös koivistolaiseen ja karjalaiseen järjestötoi-
mintaan. Muun muassa Uudenmaan Karjalaisseu-
rojen piirin hallituksessa hän toimi yli 20 vuotta. 
Varsinaisen työuransa Pentti teki kultaseppänä 
Porvoossa. Suomen Koivisto-Seura ry myönsi 
Pentti Karvoselle Vuoden Koivistolainen 2014 
-nimityksen hänen urheilu-uransa merkittävistä 
ansioista. Nimitys julkistettiin pitäjäjuhlilla Koi-
vistolla 19.7.2014.

Pitäjäesittelyssä koivistolainen myyntipöytä ja 
omakustanteinen kahvibuffetti.

Tervetulloo! Tuutha siekii ja viel kaver kerallais!

KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi


