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Tiijjät sie?
Eihä kukkaa koivistolaine pah-
haa kenestäkkää naapuristaa 
ainaskaa tiete tahtoe tietystkää 
tahtont esmerkiks Säkkijärvel 
puhhuu. Mitä nyt joskus tul 
pikkase moitittuu niitä naa-
purkylä lurjuksii, ko tulliit 
vokottelemmaa meikylä tyttöi 
lähtemää höi völjyyn joskus 
juhannuskokol. 

Mut varsinkii korttipöyvä 
ympäril kyl saatto melko usjas-
tkii kuulla sellase vähäse niiko 
moitteelt kuulostava sanaparre, 
ko "Piissaare miehethä ne pe-
räst pelajaat". 

Täl kertaa mie tahonkii 
tei lukijoi kertova, mikä nimi 
Koivisto kartois tuon saare ko-
hal tarkallee lukkoo, ja sit viel, 
mikä se ol sen saare alkuperä-
semp nimi? 

Ja niiko varmast kaik ym-
märsittäkii jo, et em mie kysele 
tietystkää mittää vennäikielistä 
nimmee. Vaik saapha senkii 
siihe mukkaa laittaa, ko sano-
taaha sitä, et lisähä se o rikka 
kaalisopaskii. 

Jos nyt joku osajaa selvit-
täää täm miu tänkertase roplee-
ma, ni siint vaa kirjottammaa 
taas viesti Viestil, ni sit katso-
taa, niiko lääkärkii sano.

Martti Piela

Menetetty meri löytyi Paraisilta
Oikee kahe päivä kerall –toivotettii koivistolaisii tervetulleiks Paraisil 67. yhteisii juhlii. 

Ja ne päivät myö täytettii ohjelmill 
ja haastamisill, ilo pirskahuksill ja 
huono tuuri päivittelyill, ihan nii-
ko lipunnostopuhheess luvattiikii. 
Meit ol vällee neljäsattaa koivisto-
laist ja Koivistomieliist koos Parai-
sil. Ja jos onkii höill huimat kaiva-
tukset ja evakkotuvat ja risteilyt ni 
kaikist tärkkeint meil ol kuitekii se 
mänetety mere löytymine.

Parainen on loistava paikka 
Koivisto-juhlien järjestämiseen. 
Hienoa, että Matti Agge joukkoi-
neen järjesti meille unohtumatto-
mat juhlat. Paraisten tunnelmas-

sa on jotakin niin kovin samaa 
mitä kokee Koivistolla käydes-
sään: merta, luontoa, maaseutua, 
pikkukaupunkia, teollisuutta, 
kielten sekamelskaa, kirkko ja 
veneiden huoltolaiturit. Tänne 
kannattaa juhlakansa tuoda toi-
seenkin kertaan. 

Lauantain ohjelmassa oli ta-
pojen mukaan suku-ja kyläkoko-
uksia, taidenäyttelyihin ja perin-
nekäsitöihin tutustumista, lasten 
askartelu- ja leipomotyöpajoja. 
Myyntipöytien antimina oli koi-
vistolaista kulttuurihistoriaa, kir-

joja, pelejä, kortteja. Juhlaruokaa, 
karjalanpaistia oli hyvä yhdessä 
syödä ja päälle kahvit ja tuoretta 
voisilmäpullaa. Pihalla heitettiin 
mölkkyä, frisbeetä ja piiltä, ja 
tutkailtiin kalareen rakennetta. 
Resla-reessä on kangaskylki ja ja-
laksen ja rungon välissä on kaplas. 
Reki pysyy pinnalla, jos sattuu jäi-
hin putoamaan, tiesi Mäkeläisen 
Henry kertoa.

Hannu Seppisen sukututki-
muskilinikalla, tietokoneen ää-
ressä, oli jatkuvasti pientä jonoa. 
Melko lailla jokaiselle kysyjälle 

löytyi oksisto omaa sukupuuta. 
Huolellisesti Pirkko Maaheimo 
taitteli printatun esipolvikaavi-
on äitinsä saarenpääläisen Maire 
Hilskan sukuhaarasta. Samoin 
ei tainnut juhlilta sellaista seuk-
koa tai juttukaveria löytyä, joille 
Hannu ei olisi voinut selvittää 
heidän sukulaisuussuhdettaan. 
Mitä kauemmas juhlilla men-
nään ajassa Koiviston ajoista, 
sitä tärkeämmäksi näyttää muo-
dostuvan juuri omien juurten 
löytäminen ja tunnistaminen. 

Lauantai-iltana koivistolaiset nauttivat pelimanni Jukka Hännisen sävelistä Lily-laivalla

Huovuttamassa Miilo ja Milja 
Heinimäki ja My Pohjanuoma

Sirkku Miiluniemi säestiMyös talkooväellä oli hymy 
herkässä
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Hartaast´ 

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

ISSBN 0780-1289
KUSTANTAJA: 
Suomen Koivisto-Seura r.y.
Jäsenlehti. Ilmestyy kerran 
kuukaudessa, kuun 20. päivänä.
Lehteen tarkoitetun 
ilmoitusmateriaalin tulee olla 
toimituksessa viimeistään lehden 
ilmestymistä edeltävän kuun lopussa. 

Toimitus ei vastaa sille lähetetystä 
materiaalista. 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, 
muistitikku tai CD-levy sekä valokuvat 
toimitetaan osoitteeseen: 
Riikka Salokannel, 
Riihelänkatu 28, 15810 Lahti. 
Aineisto palautetaan vain jos mukana 
on postimerkillä varustettu 
palautuskuori osoitteineen.
Koiviston Viesti toimitus, 0400 780 398

Tilaukset, osoite- ym. muutokset 
aina kirjallisena tai sähköisesti 
edellämainittuihin osoitteisiin. 
Tilauksia ei tarvitse uusia. 
Seuran jäsenmaksu 32e, sisältää vuoden 
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös 
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 12e.
Lehdessä julkaisemattomia artikkeleita ja 
kirjoituksia julkaistaan seuran kotisivuilla 
www.koivistolaiset.net, jossa myös 
tämäkin lehti on luettavissa myöhemmin.

Jäsenlehden postituksesta Pohjoismai-
hin veloitetaan +3 e/vuosi ja muualle 
Eurooppaan +8 e/vuosi.

Pankkiyhteys: 
Nordea FI46 1091 3000 3058 80

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

Hiekalle ei suoraan 
kannata rakentaa, 
ei vaikka se olisi 
Koiviston kuuluisaa 
valkeaa hiekkaa. 

Kun olin nuori, ei omasta talosta 
juuri kovin moni uskaltanut edes 
uneksia. Lähinnä vain ne, jotka 
itse osasivat talonsa rakentaa, pys-
tyivät sellaisen hankkimaan. Tänä 
päivänä, pakettitalojen aikakaute-
na, pystytetään yhä hienompia ja 
hienompia omakotitaloja. Monet 
niistä ovat silmiä hivelevän kaunii-
ta. Kuitenkin rakennuksen tärkein 
osa jää katseilta piiloon. Me kaikki 
tiedämme, että kun taloa rakenne-
taan, aloitetaan perustuksesta. Tus-
kin mikään toinen rakennusvaihe 
on niin tärkeä, kuin perustuksen 
rakentaminen. Perustuksen kor-
jaaminen jälkikäteen on hyvin hankalaa ja usein jopa 
erittäin kallista. Hyvin tehty perustus mahdollistaa ta-
lolle pitkän eliniän. Koivistolaiset talonrakentajatkin 
tiesivät tämän hyvin. Moni koivistolainen on voinut 
vierailla vanhassa kotipaikassaan ja havaita vanhan 
kotitalonsa yhä seisovan paikallaan. Vaikka uudet 
omistajat eivät ehkä olekaan olleet kovin innokkaita 
huolehtimaan talonsa kunnosta, ovat nämä kuitenkin 
pysyneet asumiskelpoisina kauan aikaa niiden alkupe-
räisten omistajien poistuttua. Tämän on tehnyt mah-
dolliseksi juuri hyvin tehty perustus.

Hiekalle ei suoraan kannata rakentaa, ei vaikka se oli-
si Koiviston kuuluisaa valkeaa hiekkaa. Sitä on kau-
nis katsella ja sillä on kiva kävellä, mutta sen päälle 
ei kannata rakentaa, ei ainakaan ilman kunnon pe-
rustusta. Ennen vanhaan kun taloa rakennettiin, se 
rakennettiin tarkoituksella, että siinä asutaan koko 
loppuelämä ja että sen perisivät aikanaan omat lapset, 
jotka voisivat jatkaa siinä asumista. Nykyään taloa 
vaihdetaan kuin autoa. Kun koivistolaiset aikoinaan 
rakensivat itselleen ja lapsilleen taloja, hekin luulivat 
saavansa asua niissä elämänsä loppuun asti. Näin ei 
kuitenkaan käynyt, vaan alueet jäivät sodan jalkoihin 
eikä sinne enää ollut paluuta.

Minkä varaan elämä pitäisi rakentaa? Mistä Jeesus oi-
kein puhuu? Kyllä israelilaiset varmasti jo hänen aika-
naan tiesivät perustuksen merkityksen. Mutta heille 
ei ollut lainkaan vieras ajatus oman maansa jättämi-
sestä, kotiensa hylkäämisestä ja väestön pakkosiirrosta 
toiseen maahaan. Koko Jumalana pelastussuunni-
telmahan alkaa juutalaisten kotiinpaluusta Egyptin 
orjuudesta. Tämän sunnuntain vanhan testamentin 
lukukappale on Jeremiaan kirjasta, joka kertoo tilan-
teesta, jossa Babylonian sotajoukot olivat hyökänneet 
Juudeaan ja piirittivät Jerusalemia. Lopultahan siinä 

9. sunnuntai helluntaista Matt. 7:24-27 

Koivistojuhla 26.7.2015
Tuuletetaan helmat merituulessa.
Elokuun viides on nimitetty kansallispuvun päiväk-
si. Ja juhlan kunniaksi kansallispukuja tuodaan esiin 
tuulettumaan erilaisin tavoin. Vuonna 2010 Imatralla 
pukuja tuuletettiin puistopiknikillä ensimmäisen ker-
ran. ”Ajatuksena oli käyttää kansallispukuja tai sen osia 
rennolla tavalla, vaikka yhdistellen muihin vaatteisiin”, 
kertoo idean äiti Soja Murto. Kulttuuriset ilmiöt eivät 
pysy hengissä, jolleivat ne muutu ja mukaudu aikojen 
kuluessa. Esimerkiksi tekstiilisuunnittelija Marianne 
Valolan kansallispukukankaista tekemät lyhyet vekki-
hameet, yhdistävät mukavalla tavalla vanhaa perinnet-
tä tähän päivään.

Koiviston pukua, kellä sellainen on, pääsee hyvin käyt-
tämään Koiviston Juhlilla. Sitä näkee erilaisten kuo-
rojen ja kansantanssiryhmien vaatetuksena ja onpa 
niitä näkynyt urheilukisojen avajaisairueillakin. Mutta 
perinteisestä käytöstä poikkeavia tapoja ei ole vastaan 
tullut. Kuitenkin ainakin isotätini, käsityönopettajatar 
Hilma Kaukiaisen mukaan Koiviston pukuun kuului 
tietty rentous. Jos esimerkiksi merimiehet olivat meril-
tä tuoneet koruja tai silkkejä, niitä sai käyttää yhdessä 
puvun kanssa, kun parasta ylle laitettiin. 

Pitäisiköhän siis Koiviston pukukin tuulettaa välillä 
vähän vapautuneemmin? Olisiko joku rannikkoseu-
dun koivistolaispaikkakunta halukas ottamaan elo-
kuun viidennen tuuletuspäiväksi ja puistopiknikin si-
jaan tuulettaisimme helmat kunnolla merituulessa. Vai 
vallattaisiko Hangon hiekkarannat ja rantapiknikillä 
tarinoitaisi äijän kuunarista, joka hiekkalastissa tarttui 
Hangon vedenalaisiin, liikkuviin hiekkasärkkiin.

sitten kävi niin, että Jerusalem 
temppeleineen tuhottiin ja Israe-
lin kansa pakkosiirrettiin jälleen, 
tällä kertaa Babyloniaan. Jerusale-
min temppeli, Salomonin raken-
tama loistava temppeli hävitettiin 
maan tasalle. Ei auttanut vaikka 
temppeli ja koko kaupunki oli 
kuinka hyvin rakennettu. 

Jos rakennamme elämämme min-
kä tahansa maallisen omaisuuden 
varaan oli se sitten rahaa, hieno 
talo tai vaikka fyysistä kuntoa, 
voimme hetkessä menettää kai-
ken. Moni kansa on historian 

pyörteissä hävinnyt kokonaan, monista emme ole edes 
kuulleet. Monessa maassa on yritetty rakentaa yhteiskun-
taa uskonnottomalle pohjalle. Uskonto ja nimenomaan 
kristinusko on yritetty väkisin kitkeä pois. Ihmisiltä on 
viety viimeinenkin toivo. Nämä kokeilut ovat kaikki epä-
onnistuneet pahasti ja johtaneet useissa tapauksissa kaa-
okseen. Jos ihmisiltä viedään usko, niin mitä heille sitten 
enää jää, jos kaikki maallinenkin on viety. Kun meitä ko-
etellaan, kun meiltä on viety lähes kaikki maallinen, mitä 
meille jää, mikä antaa meille silloin toivoa? Israelin kansa 
tiesi tämän hyvin. Heiltä oli monesti viety kaikki, heidät 
oli pakkosiirretty vieraaseen maahan. Mikä silloin kantaa 
ihmistä eteenpäin?

Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on aivan Jeesuksen 
vuorisaarnan lopusta. Vuorisaarnasta ovat kaikki täällä oli-
jat kuulleet. Mutta mitä siinä oikein sanotaan? Yksinker-
taistettuna siinä kerrotaan, miten meidän kristittyjen tulisi 
elää. Miten meidän tulisi elää, niin kuin Jumalan lasten 
kuuluisi elää. Tuossa saarnassa on paljon ohjeita meille kai-
kille. Jumala kulkee rinnallasi, varjelee elämääsi. Tee sinä 
samoin toiselle ihmiselle. Välitä toisen elämästä. Kohtele 
toista rakkaudella, armahtavaisuudella. Tee toiselle ihmi-
selle hyvää. Niin olet täyttävä Kristuksen antaman käskyn. 
Rakastakaa toinen toistanne. Tämän sunnuntain vanhan 
testamentin lukukappaleessakin sanottiin ”älkää sortako 
vierasheimoisia”. Saarnan lopussa Jeesus sanoo, että nämä 
ohjeet ovat Jumalan lasten elämän perusta. Joka ei näille 
elämäänsä rakenna on juuri tuo onneton talonrakentaja, 
joka rakentaa hiekalle ilman kunnon perustusta.

Jari Heikkilä
tf kaplan
Väst-Åbolands svenska församling



3Nro 8 Elokuu 2015

— Puheenjohtajalt` itseltää —

  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. 05 544 8850
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:
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 Juha Ilmasti, 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

Siunaus toimitettu 8.8. Orimattilan kirkossa. 
Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Meeri Annikki
TUULI
s. 27.7.1917 Koivisto (Tiurin saari)
k. 29.7.2015 Orimattila

Ehti iltaan elon päivät,
tuli rauha sydämeen,
Taivaan Isä otti vastaan
matkalaisen väsyneen.

Kiittäen ja rakkaudella muistaen
Omaiset ja ystävät

Variste kans mieki laulan

Koivistojuhlat Paraisilla olivat jälleen hieno tapahtuma. 
Järjestäjiä pitää erikseen kehua uusista ideoista, jotka 
maustoivat perinteistä viikonlopun ohjelmaa. Kiitokset 
kaikille vaivaa nähneille!
   **
Koivistojuhlien aikaan vaihtui Yhdysvaltojen Suomen 
suurlähettiläs, ja tehtävän jättänyt Bruce Oreck antoi 
haastatteluissaan hyviä neuvoja suomalaisille. Ensin-
näkin hän ehdotti, että lopettaisimme valittamisen ja 
vaikeuksien korostamisen. ”Jos ei ole havaittavaa estettä, 
te löydätte sellaisen.” 

Karjalassa tämä sanotaan ”ilo pintaa vaik syvän mär-
känis”. Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo, ja jaettu pur-
naaminen on vieläkin enemmän. On parempi etsiä 
mahdollisuuksia kuin uhkia, parempi kerätä mukaansa 
onnellisuuden aiheita kuin huolia. Amerikkalaisissa elo-
kuvissa toistuu eräs repliikki, jolle ei ole vastinetta mei-
käläisessä ajattelussa, mikä tekee siitä vaikean kääntää: 
”On aika siirtyä eteenpäin” – ikävä asia jätetään taakse 
ja unohdetaan, ei märehditä.

Toinen tärkeä pointti oli, että jos haluaa päästä johon-
kin, esimerkiksi maailman parhaaksi, tulee asettaa se 
päämääräksi ja määritellä askeleet, joilla se saavutetaan. 
Jos esimerkiksi haluaa, että Suomen koulut ovat maail-
man parhaita, pitää suunnitella ja toteuttaa tämän edel-
lyttämät toimenpiteet. Eipä juuri tule mieleen sellaisia 
yhteiskunnallisia tavoitteita, joita olisi tällä tapaa täs-
mennetty. Enemmänkin ollaan ”toivotaan, toivotaan” 

-linjalla. Että jospa nyt kuiten-
kin kävisi hyvin. Jospa julki-

nen talous menisi itsestään 
tasapainoon.

Kolmas, kalevalaiseen pe-
rinteeseen hyvin sopiva 
ohje koski tarinoiden 
kertomista. Niillä liite-
tään tuotteet ja palve-
lut ihmisten elämään. 
Elämykset, osallisuus, 
mielihyvä ja muut vas-
taavat elementit erot-
tavat yksittäiset tuot-
teet toisistaan. Kukaan 
mainostaja ei enää myy 
vetoamalla siihen, et-
tä tarjottu on hyvää ja 

halpaa, vaan virittämällä 
siitä kertomuksen.

Ja jos kysytte, mihin tä-
mä kirjoitus liittyy, niin 
kyseessähän on panos 
keskusteluun monikult-
tuurisuudesta. Kuunte-
lemalla oppii enemmän 
kuin olemalla itse äänessä.

Jouni J Särkijärvi

Jorma Kallonen

Lähdettyäs

Kaikkialla nyt huokuu hiljaisuus,
mi tunne on minulle aivan uus,
Toki ääniä täällä nytkin kuulla voi -
televisiossa joku tyhjää tarinoi -
radio soi -
Sinun ääntäsi yksin en kuulla vain voi.
Sydän rinnassain ääniä tulvillaan.
Pakahtumaisillaan,
sanatonna se kuuntelee pauhuaan.
On kuin mykkä reikä sen keskellä ois,
mikä tyhjästä täyttyä hetkessä vois.
Niin tuskaista säveltään hiljaisuus soi.
Sinun ääntäsi yksin en kuulla vain voi.

Martti Piela

Kuva juhlien järjestäjistä (osa puuttuu). Mukana talkoissa oli n. 60 ahkeraa eri alojen ammattilaista ja 
välttämättömänä apuna heidän laaja taustajoukkonsa.

Turun ja ympäristön 
Koivistolaiset kiittävät kaikkia 

juhliin osallistuneita!
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67. Koivistojuhlat Paraisilla 25.-26.7.2015

Kirjokieliset juhlat
Kirjokielinen puheensorina täytti Sarlinin koulun juhlasalin, kun koivisto-
laiset kokoontuivat 67. kertaa juhlistamaan juuriaan ja yhteenkuuluvuut-
taan sunnuntain pääjuhlassa. 

Aamulla oli jo käyty Juma-
lanpalveluksessa Paraisten 
kirkossa Vanhalla Malmilla 
ja laskettu seppeleet hau-
doille. Lähes jokainen sa-
lin neljästäsadasta tuolista 
oli täynnä. Juhlapukuinen, 
kansallispukuinen koivisto-
laisväki kajautti Karjalaisten 
laulun. Hanna Kokkalan ja 
Eero Ahtikarin juontama 
juhla saattoi alkaa.

Juhlilla on ollut tapana, 
ja niin tänäkin vuonna, sy-
tyttää muistokynttilä Koi-
viston kylille. Aina kunkin 
kylän kohdalla ne henkilöt, 
joiden juuret ja yhteydet 
ovat tästä kylästä, nouse-
vat seisomaan. Huomasin 
oikein itsekin odottavani, 
koska oma vuoro tulee ja 
samalla seuraavani tarkkaan 
ketä mistäkin päin on kotoi-
sin. Erityisen kiinnostavaa 
oli, mikä kylistä oli saanut 
eniten porukkaa liikkeel-
le. Humaljoki ja Saarenpää 
olivat suurimmalla joukol-
la edustettuina. Spontaanit 
aplodit kajahtivat näiden 
kylien kynttilöiden syttyes-
sä. Oman kylän väen kanssa 
tunnetaan samalla tavoin 

yhteisyyttä kuin oman su-
vun, oman kielen, oman 
elämän piirin kautta.

Avajaispuheessaan juh-
lien järjestelytoimikunnan 
puheenjohtaja, kalastaja 
Matti Agge kertoi Parais-
ten olleen yksi harvoista 
ruotsinkielisistä seuduista, 
joille karjalaisevakoita si-
joitettiin. 360 koivistolaista 
löysi evakkomatkansa päät-
teeksi turvapaikan Paraisilta. 
Merellinen elinympäristö ja 
kalastus olivat tuttua elä-
mänmuotoa koivistolaisille, 
mutta ruotsin kieli aiheutti 
vaikeuksia ja eristyneisyyttä-
kin paikallisväen keskuudes-
ta. Koivistolaisten aktiivi-
nen osallistuminen yhteisön 
toimintaan kuitenkin osal-
taan auttoi sopeutumiseen, 
nimittäin paraislaisten so-
peutumiseen koivistolaisten 
tuomaan elämisen malliin. 

Tästä kertoi myös Pa-
raisten suomalaisen seu-
rakunnan tervehdyksen 
esittänyt kappalainen Jari 
Heikkilä. Hänen mukaan 
esimerkiksi suomalaisen seu-
rakunnan syntyyn oli eniten 
vaikuttanut juuri Koiviston 

suomenkielisten aktiivisuus 
hengellisissä ja yhteisöllisis-
sä asioissa. Heikkilän isoisä, 
koivistolainen Heimo Heik-
kilä, oli yksi keskeisiä henki-
löitä vuonna 1952 peruste-
tun seurakunnan synnyssä. 
Väheksyä ei pidä myöskään 
karjalaista vilkkautta ja pu-
heliaisuutta saariston hiljen-
tämien paraislaisten kanssa 
toimittaessa. Tosin ensin 
on kuulemma vilkaistava 
kelloa, ennen kuin antau-
tuu koivistolaisten kanssa 
puheisiin, sillä tunti siinä 
vierähtää helpostikin.

Juhlan säestäjänä paia-
noa soitti Sirkku Miilunie-
mi. Hänen juurensa juon-
tavat Alvatin kylään, isänsä 

Mauri Heinon vanhempiin 
Suloon ja Saimiin os.Putus. 
Seuraavan esityksen aikana 
oli helppoa kuvitella miten, 
Oskar Merikannon Juhani 
Erkon runoon säveltämän 
Laula tyttö-laulun sanoin 
laulava puutarhuri, sopraa-
no Satu Kallonen olisi pie-
nenä tyttönä istunut oman 
isoisänsä polvella. ”Pieni 
tyttö, sinisilmä, punapos-
ki, ruususuu. Istu tuohon 
polvelleni, siin´ on sulle 
laulupuu”. Satu Kallosen 
isä-Jorman isä Arne-pappa 
oli musikantti Vatnuorista. 
Arne Kallosta kuultiin usein 
soittamassa Kalliolan tanssi-
lavalla -Lemmenlavalla- hai-
tariaan. 

Leena Rossin 
juhlapuhe
Varmasti jokaisen koivis-
tolaisen, niin paikalla ol-
leiden jälkipolvien, kuin 
hengessä mukana olleiden 
esivanhempien, oli puoles-
taan helppo palata Koivis-
ton rannoille Satu Kallosen 
laulaessa Helismaan sanoin 
Heijastuksesta. ” Meri peilin 
lailla, taas välkkyy heijastus-

ta. Luodoltani katselen nyt 
kirkkautta sen”. Laulun tun-
nelmassa siirryttiinkin sitten 
”Menetetyn meren” ääreen, 
josta FL Leena Rossi puhui 
juhlapuheessaan.

Leena Rossi on koivis-
tolaisille tuttu. Hän kir-
joitti koivistolaisten arki-
elämästä ajalta ennen sotia 
2003 julkaistussa kirjassa. 
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Kuva Koivisto-säätiön kokouksesta Sää suosi Koiviston-juhlilla tälläkin kertaa

Jaalamiehet lavalla

Jarmo Ratia, vuoden koivistolainen

”Sitä vain elettiin tutuilla 
tavoilla, tutuilla paikoilla”. 
Koivistolaisten evakkotai-
paleesta kirjoittaessaan hä-
nelle valkeni, miten aineel-
lisen kulttuurin, asumisen 
ja elinkeinoelämän piirtei-
den menettäminen vaikutti 
väen identiteettiin. Evakko-
taipaleella kohosi tietoisuus 
omasta erilaisuudesta toisiin 
ja samankaltaisuudesta mui-
hin koivistolaisiin nähden. 

Koivistolaisia sijoitet-
tiin 300 eri seurakunnan 
alueelle. Yhteistä kulttuuria 
ei syntynyt seudullisuudesta 
vaan aineettomista asioista: 
yhteisestä historiasta, kodin 
menettämisen kokemuk-
sesta, iloisesta, vilkkaasta, 
vieraanvaraisesta ja ulospäin 
suuntautuneesta luonteesta. 
Erityinen piirre juuri Koi-
viston evakoilla oli myös 
yhteinen menetysten tuska 
menetetystä merestä. 

Aikuisille mahdollisuus 
puhua naapureiden kanssa 
omaa murretta ja valmistaa 
tuttuja ruokia ja toteuttaa 
tuttuja tapoja oli tärke-
ää. Myös paluun ajatus oli 
osaa yhteistä identiteettiä. 
Evakkotaipaleella koettu 
huonommuuden tunnetta 
paikattiin sopeutumalla. 
Erityisen tärkeää lapsille ja 
nuorille oli kokea yhteen-
kuuluvuutta paikallisten 
lasten ja nuorten kanssa. 

Yhteistä identiteettiä 
vahvisti myös 1944 Mau-
no Koivunevan toimittama 
Koiviston Viesti, joka siitä 
lähtien on ollut keskeinen 
yhdysside. Luovutetun alu-
een kunnat lakkautettiin 

lopullisesti 1948 ja 1949 
seurakunnat. Perustetut 
kuntasäätiö eli Koivikko-
säätiö, sittemmin Koivisto 
Säätiö ja Porvoossa -49 pe-
rustettu pitäjäsäeura Koi-
visto Seura ovat jatkaneet 
koivistolaisten hengellistä ja 
henkistä vahvistamista. 

Koivistolainen identi-
teetti näkyy juhlien ja seu-
ratoiminnan lisäksi edel-
leenkin ihmisten tavoissa. 
On tuttuja ruokaperinteitä, 
käydään virpomassa, vasta-
syntyneelle ja tämän per-
heelle viedään lämpimiä 
leipomuksia, rotinoita, on 
tuttuja loruja ja sanontoja, 
ja tietenkin se peritty luon-
ne, joka näkyy kaikessa teke-
misessä. Koivistolaisuus on 
identiteetti muiden identi-
teettien joukossa.

Jaalamiestan laulua ja 
runolausuntaa

Turun seudulla koivisto-
laismiehet ovat jo pitkään 
kokoontuneet yhteen, ver-
taisryhmään. Jaalamiehissä 
kuulemma turistaan ensin 
tärkeät asiat ja sitten vähän 
myös lauletaan. Moniin Jaala-
miesten lauluista Panu Hela-
riutta on tehnyt sanat ja säve-
let. Musiikin teossa mukana 
ovat olleet Einari Lenkkeri, 
Hannes Pulli ja Erkki Hyy-
tiäinen haitareineen. Pyykki-
laudan säestystäkin kuultiin 
kun miehet kajauttivat Jaa-
lamiesten jenkan, Muistoja 
Kurkelasta ja Saarenpään 
valssin juhlayleisön iloksi.

Vähän kaihoisampaa 
olivat sitten Maritta Lehti-

ön kirjoittamat ja itse lau-
sumansa runot kirjastaan 
”Älä minnuu unohda!” Eikä 
Lehtiö ole unohtanutkaan. 
Johannekselaisen isän ja 
Koiviston Rautaselta kotoi-
sin olevan äitinsä sota-ajan 
kirjeenvaihdosta runoilija 
ammentaa aiheitaan, kuin 
olisi itse elänyt ja kokenut 
nuo tunnot. 

Evakkoo

Jäi tyhjäks talo.
Laps kainalos,
lehmät peräs.
Koko kylän väki
aamusel heräs,
näki.
Määen takaa
musta sauhu,
jytinä ja ryske,
mieleen nous kauhu.
Mihin myö jouvutaa
koko sakki?
Pääl on kaikil
se ainua takki.

Laps katsoo
silmis pelko ja suru –
älähä itke
pien kullanmuru.

Kohta tämän jälkeen lavalle 
nousi nuori, 18-vuotias Essi 
Toivasen ja puhtaan heleästi 
lauloi: ”Laps´olen köyhän 
kauniin Karjalan”. Uskallan 
väittää, että salista ei löytynyt 
tuolla hetkellä ketään, jolla 
silmäkulma olisi ollut kuiva 
tai palaa kurkussa ei olisi ol-
lut. Se oli kaunista ja kosket-
tavaa. Ja heti perään Veikko 
Lavin Evakkolaulu, jonka 
todenperäiset sanat kertovat 
kuuleman mukaan koivisto-
laisen äidin kokemuksista. 

Essin isoisovanhempien juu-
ret ovat Koivusaaren Eistiläs-
tä ja Piissaaren Luotsilta.

Kun vielä nuori koivis-
tolainen Vilma Agge, 15v 
kävi kertomassa ukin ja 
Lyyli-mamman ja perässä 
seuranneen koiran kans-
sa kokemistaan muistoista 
pyöräretkeltä Koivusaaresta 
voi seuran puheenjohtajan 
tavoin todeta koivistolaisuu-
den olevan periytyvää sorttia.

Aikaansaavat 
koivistolaiset

Juhlassa myös palkittiin 
ansioituneita koivis-
tolaisia. Vuoden koi-
vistolaiseksi nimettiin 
Maanmittauslaitoksella 
harjoittelijana aloitta-
nut ja sieltä pääjohta-
jana eläkkeelle jäänyt 
juristi Jarmo Ratia. Koi-
vistolaiset oppivat hänet 
tuntemaan erityisesti 
puheenjohtajakaudel-
laan. Varsinaisesti hän 
on kunnostautunut lu-
kuisissa rajankäynneissä 
ja tekemässään kansain-

Juhlassa jaettiin myös 
seuran kultaiset ansiomer-
kit. Ne myönnettiin koivis-
tolaisuuden hyväksi tehdys-
tä työstä paraislaiselle Matti 
Aggelle, Tuula Aggelle, Riit-
ta Pohjanuomalle, rymätty-
läläiselle Matti Ketoselle, 
Tuula Mickelssonille, Kaija 
Pönni-Susiluodolle ja eri-
tyisesti sukututkimuksessa 
kunnostautuneelle Hannu 
Seppiselle.

Vaikka Paraisten juhlat 
on juhlittu, on uutta jo tulos-
sa. Ensi kesänä juhlitaan Por-
voossa. Ikivirkeä Karvonen 
kävi toivottamassa juhlakan-
san tervetulleeksi niin ikään 
rannikkokaupunkiin, jossa 
koivistolaisuus edelleen elää 
vahvana. Niinhän se on, että 
koivistolaiset ovat paikkansa 
ja identiteettinsä löytäneet, 
sillä ”Ei laaksoa, ei kukkulaa, 
ei vettä rantaa rakkaampaa, 
kuin kotimaa tää pohjoinen, 
maa kallis isien”.

välisessä urassa oman alansa 
maailmanjärjestön puheen-
johtajana. Hänen aikanaan 
myös palauttamatta jääneet, 
unohtuneet luovutettujen 
alueitten kartat ovat netin 
kautta kaikkien saatavilla. 
Tänä kesänä aika on kulu-
nut leppoisasti mökkeillessä, 
vaikkakin mielessä muhii 
myös kirjoittaminen ja omi-
en kokemusten jakaminen 
osana Suomen lähihistorian 
tapahtumia.
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Oman suvun taustat kiinnostavat

Valma Markusson (toinen oikealta) Smålannista oli tuonut 
tyttärensä Katariina Anderssonin, serkkunsa Salme Rankin 
ja poikansa Thomas Markussonin mukanaan juhlille. 
Valma on alkujaan Vatnuorista.

Taidot oli tallella myös Erkki Mannolalla

Taidot on tallella -näyttelyn satoa

ja kannen alta

Tunnelmaa Lilyn takatuhdolla

Kuuleha sie
Aurinkoinen lauantaipäivä Paraisilla sujui toi-
nen toisiamme tavatessa ohjelman ja näyttelyiden 
lomassa. 

Eikä pidä paikkaansa, että 
koivistolaiset olisivat vain 
kovia ja innokkaita puhujia, 
he ovat myös hyviä kuunte-
lijoita. Taidamme olla kom-
munikointikyvyiltämme 
ihan italialaisten ja ranska-
laisten luokkaa. Niin monta 
juttua juhlilla kuului alka-
van kehotuksella: Kuuleha 
sie. Ja sit myö kuunneltii ja 
haasteltii takas.

Pikkubussi ajoi tauko-
amatta oheisohjelmaksi jär-
jestetyn kalkkilouhoksen, 
juhlapaikan ja evakkotuvan 
välillä. En itse ehtinyt käydä 
louhoksella, mutta sitä mu-
kaa, kun ihmiset sieltä tuli-
vat, he yksi toisensa jälkeen 
halusivat kertoa, miltä siellä 

näytti, kuinka oikeasti hui-
masi, kuinka mielenkiintoi-
nen paikka oli. Samoin oli 
Evakkotuvan kanssa. Liisa 
Ake-Helariutta on kotiinsa 
kerännyt evakkomatkasta, 
Koivistosta ja karjalaisuu-
desta kertovia esineitä ja 
asioita. Samalla kun voi tu-
tustua noihin esineisiin saat-
toi kuunnella juttua niihin 
liittyvistä tapahtumista, ih-
misistä, muistoista. Puheen 
läpi voi kuulla pienen lapsen 
äänen, joka oli huolissaan 
siitä, löysikö isä enää heitä, 
kun he tavaroineen ovat hy-
pänneet paikasta toiseen. 

Ihmiset ovat anteliai-
ta tarinoidessaan. Vanho-
ja kerratessaan he samal-

la poimivat esiin sellaisia 
asioita, jotka ovat olleet 
heille merkityksekkäitä ja 
tärkeitä. Aila Salo kertoi 
tulppaani-aiheisesta öljyvä-
rimaalauksesta, jonka Koi-
viston yhteiskoulun piirus-
tuksenopettaja Anna Airila 
oli maalannut. Kuva on ol-
lut heidän kotinsa seinällä, 
mutta nyt hän haluaisi, että 
kuva löytäisi tiensä takaisin 
Airilan jälkeläisille. Samalla 
Aila tuli kertoneeksi miten 
on elänyt taiteen ympä-
röimässä kodissa ja varmasti 
ammentanut siitäkin omaan 
taiteeseensa.

Pihalla kylänmiehet 
puolestaan juttelivat Kruu-
nuntiestä. Piissaaren läpi 
kulkevasta, 6 metriä leve-
ästä tiestä, jonka tsaari oli 
määrännyt raivattavaksi so-
tilaallisista syistä. Nyt tien-
pohja saarella hädin tuskin 
erottuu. Kuusia on kaatunut 
tielle. Kuusta saaressa kasvoi 
laivojen rakennusaineik-
si. Näin tarinoiden entiset 
asiat nivoutuvat omiin ko-
kemuksiin. Kauanko metsä 
kasvaa, kauasko sukupol-
vien muistot kantavat. Sa-
malla kun lapset leipoivat 
karjalanpiirakoita, kertoivat 
emännät omista ruokako-
kemuksistaan, elämänpii-
ristään ja lapset puolestaan 
innokkaina halusivat näyt-
tää, miten taitavasti rypytys 
jo kävi. Näin kylänmiehet 

jakavat omia tärkeitä koke-
muksiaan. Näin kylän naiset 
siirtävät perinnettä sukupol-
velta toiselle.

Illan laivaristeilyllä, 
kalasopan syönnin, Matti 
Aggen tarinoinnin ja yh-
teislaulun ja haitarin soiton 
lomassa keskustelunaiheina 
kuului olevan useammas-
sakin pöytäkunnassa oman 
suvun polveilevat vaiheet. 
Siellä kerrattiin serkkujen 
kuulumiset ja sukulaisten 
maastamuutot ja kotimaa-
han paluut. Mukana olleille 
lapsenlapsenlapsille kerrot-
tiin, että myös vaariäijä oli 
kalastanut ja ollut hylkeen-
pyynnissä, että meri ei kai-
kille ollutkaan pelkkä mök-
kiranta. Ja lapset kuuntelivat 
mielellään. Hyvät tarinat 
vievät mukanaan.

Juhlien sukukokouksis-
sa kerrattiin edelleenkin su-
vun vaiheita. Jos kyläkirjat 
kohta onkin kirjoitettu, niin 
sukupuut ja sukujen tarinat 
haluttaisi tallentaa seuraa-
vaksi. Kun ensin on saatu 
selville sukupuu ylipäätään, 
kuka on kenenkin pojan, 
pojan, pojan tytär ja laivurin 
vaimo, niin nyt näyttää kiin-
nostavan, millaisia henkilöi-
tä nämä olivat. Musiikki tai 
taiteet näyttävät kulkevan 
suvussa, niin kuin harras-
mielisyys tai räyhähenkisyys 
ja levoton merimiehen sielu. 
Mitä etäämmältä katsoo, si-

tä selkeämmin yhtäläisyydet 
näkyvät. Niinpä perinnepa-
jalla juteltiin käsitöiden ää-
rellä omista perintökäsitöis-
tä, joita esiäidit- ja isät olivat 
tehneet. ”Meilkii ol sellanen 
peitto ja käspaikka, vähä toi-
seelviisii tehty ko tää”. Miu-
kii mummoi ol ise ommeelt 
vihkimekkoons”. ”Mei 
mummo kuttoi kintaatkii 
nii tiukkaa, nii tiukkaa.” 

Hienoa oli myös nähdä, 
miten juhlille oli tultu per-

hekunnittain. Mukana oli se 
suvun isoäiti tai isoisä, ja hä-
nen tyttärensä ja tämän tytär 
ja mies ja lapset. Isovanhem-
mat veivät kärsivällisesti lap-
sia viihtymään työpajoissa ja 
tekemisissä ja yhtä kärsiväl-
lisesti lapset kuuntelivat ja 
katselivat sitä menneen ajan 
ohjelmaa. Koivisto-juhlat 
todellakin on tilaisuus, jos-
sa konkreettisesti kytketään 
sukupolvien ketjua yhteen.

Koiviston Mummukat laulavat Asta Raatikaisen sanoin: 
”On mummoilla lautanauhat, kun juhlaan he käy. Ne sol-
mittu on iloks´ystävien. Viel´taidot on tallella perinteiden” 
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Pihapelien tulokset
Mölkkynheittokilpailu
Käytiin joukkuelajina, jossa vähintäin yksi osallistuja 
oli toista sukupuolta.
Joukkueita 8
Kilpailijoita siis 32 Pisteet:

1.  Humaljoen joukkue  48
 - Seppo, Markku, Arja ja Antti
2.  Koiviston Jackit  47
 - Unto, Heimo, Ritva, Terttu
3.  Härkälän joukkue  46
 - Juhani, Sari, Jari ja Tuula

4.  Koivisto tiimi  44
5.  Siirin tiimi  41
6.  Jaalamiehet  39
7.  Humaljoki  28
8.  Karvonen tiimi  25

Piilenheitto:

Nuoret
Yksi osanottaja
Voittaja: Milla Paavola Espoo  11

Naiset:
Osallistujia 19
Kiertopalkinto meni voittajalle

1.  Arja Maisala Lahti  27
2.  Eija Paavola Espoo  25
3.  Riikka Salokannel Lahti  23

4.  Anne Larko- Karjalainen Turku  21
5.  Pirkko Metsä- Vainio Porvoo  20
6.  Eija Vainio Porvoo  18
7.  Leila Paolini Parainen  17
8.  Kaarina Hakkari Askola  16
9.  Anna Vartiala Helsinki  15
10. Raila Hiltunen Mäntsälä  14
11. Mari Sundell Espoo ja Terttu Goman Turku  13
12. Seija Maisalo Järvenpää  12
13. Ritva Jakava Turku  10
14. Virve Ronkanen Parainen  9
15. Leena Larko Turku  8
16. Sari Patanen Helsinki  4
17. Pirkko Hyvärinen Parainen  -

Miehet:
19 osallistujaa
Kiertopalkinto meni voittajalle

1.  Jari Patanen Helsinki  36
2.  Heimo Jakava Turku  30
3.  Anssi Paavola Espoo  27

4.  Esa Kokkala Riihimäki  26
5.  Tapio Heikkinen  22
6.  Unto Jack Turku  20
7.  Arto Maisala Lahti ja Markku Soini Pornainen  19
8.  Markku Soini Pornainen  18
9.  Tuomo Kokkala Kotka  16
10. Petri Sundell Lahti  15
11. Henry Mäkeläinen Piikkiö ja  13
 Tuomo Lassi Kaarina ja Tapio Scharin  
12. Heimo Pulli Naantali  12
13. Eero Silfer Kaarina  10
14. Jouni J. Särkijärvi Espoo  2
15. Tenho Kokkala Turku ja Veikko Ilmasti Helsinki  1

Ellinoora Koivulta onnistui rutiinilla myös paperin teko

Piilenheiton parhaimmistoa

Taide- ja perinnenäyttelyt
Yksi parhaista tavoista saada myös aivan nuorimmat koivistolaiset mukaan 
juhlaan on työpajojen lisäksi ollut perinteinen Lasten ja nuorten kuvatai-
dekilpailu. Leena Airaksinen joukkoineen on vuosittain ideoinut aiheet, 
kutsunut lapset mukaan, koonnut työt, raatinut ja palkinnut ja pystyttänyt 
näyttelyn töistä Koiviston juhlien yhteyteen. Tänä vuonna aiheina oli Sirkus. 
Paraisilla töitä oli mukana 13 nuorelta kuvataiteilijalta.
1-6 vuotiaiden sarjassa jaetaan kunniamainintoja, Tänä kesänä maininnan 
saivat 5-vuotias Tyyne Ilola ja 6-vuotias Hippu Perttula.

7-11 -vuotiaiden sarjan palkitut
1. Tytti Ilola, 7v
2.  Heljä Perttula 8v
3.  Milja Heinimäki 11v

Tahdotkos kanssamme tulla
hetkeksi uudestaan,
muistojen polkua pitkin,
menneiden aikojen taa?
Täälläpä näyttelyt kertoo
taidoista Koiviston Väen,
mutta myös luotua uutta
tarkkaan katsoen näet.

Hei aivan kohta lasten pajat kutsuu
kortin tekoon sekä leivontaan.
Siellä syntyvätkin jälleen maukkaat piiraat.
Pullistuvat purjeet kuunarin.

Siis tervetulleet kaikki tänne ootte,
näissä näyttelyissä hyvin viihtymään.
Ja kahviokin tuossa vieress´oottaa,
jos hammasta jo sillei kolottaa.

12-17 –vuotiaiden sarjan palkitut
1.  Ella Korvenoja 13v
2.  InkaPulli 13v
3.  Johanna Huhtanen 13 v

Myös aikuiset koivistolaiset ovat tuoneet taidettaan ja taitojaan 
esille juhlien näyttelyyn. Varsinaisesta taidekilpailusta ei ole 
kyse, vaikka Koiviston-säätiö jakaakin 50 euron arvoiset kan-
nustusstipendit taiteilijoille. Tänä vuonna kannustuksen saivat:

Tuula Jokinen
Kyllikki Orvasto
Leena Airaksinen

Palkintojen jakotilaisuudessa Koiviston mummukat lauloivat 
Asta Raatikaisen oivallisin sanoin:

Perinnetoimikunnan taidenäyttelyssä oli myös Kyllikki 
Orvaston ikuistama taulu saaristolaismallisesta purjeveneestä
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Kaizu - sydän uskollisin
Olin lähtenyt armeijan harmaissa Suomenlinnan lautalla 
puoliviralliselle, vääpelin suulliseen lupaukseen perustu-
neelle puntikselle. 

Ajoin Sinisellä bussilla Vartioky-
lään, jossa 50-luvulla bussi kääntyi 
takaisin. Minä sen sijaan jäin tien 
poskeen odottelemaan peukalo-
kyytiä. Porvooseen tultuani käve-
lin kotiin

Kaupunginhakaan, söin jo-
tain, peseydyin ja lähdin uudelleen 
kaupunkiin. Siellä jotkut nuoret 
olivat nousemassa Kerkkooseen 
menevään bussiin. Nuorisoseuran 
talolla olisi tanssit. No, minä kun 
olin oikea parkettien partaveit-
si, kiipesin mukaan. Talolla soitti 
Ronnie Kranck kumppaneineen, 
ja repertuaariin sisältyi aina mu-
kavia tanssilipaleita. Tyttöjoukon 
takana näytti piileskelevän joku 
nuori, hoikka neitonen, oikea 
kaunotar. Pujottelin tanssittelijoita 
odottelevien tyttöjen välistä hänen 
luoksensa ja pyysin mukaan tans-
siin. Tyttö näytti kysyvän toiselta 
tytöltä neuvoa, mutta lähti lopulta 
mukaani. Tartuin häntä vasemmal-
la kädelläni hänen oikeaansa, em-
mekä enää koko iltana irrottaneet 
käsiämme. Tanssimme koko illan. 
Tajusian alusta alkaen, että tyttö-
nen oli opetellut tanssimaan jon-
kun tyttökaverinsa kanssa. Liekö 
sen, jolta näytti kysyneen neuvoa. 
Sain saattaa hänet viimeisen kappa-
leen soitua, mutta vain mäen nyp-
pylälle asti, jossa hän osoitti koti-
mökkiänsä alempana tien laidassa, 
ja sanoi, etten saisi tulla ovelle asti. 
Sovimme kuitenkin tapaavamme 
seuraavana päivänä.

Kaizu ei ollut vielä seitsentois-
tavuotiaskaan, mutta jo keväällä 
ostimme rahoillamme kihlat ny-
kyisestä Aurumista Välikadulla, 
kiipesimme parin sadan metrin 
päähän Näsin kivelle vanhan 
kartanorakennuksen yläpuolella, 
missä menimme kihloihin. 

Sain syksyllä työpaikan Enon 
kunnan Ukkolan 3-opettajaisen 
kansakoulun johtajana. Pyysin 
Kaizua lähtemään mukaan Poh-
jois-Karjalaan. Emme kumpikaan 
tienneet mitään, mihin olimme 
ryhtymässä, mutta sain hänet 
suostumaan pyyntööni. 

Koulu alkoi elokuun puoli-
välissä. Matkustin junalla Joen-
suuhun ja sieltä edelleen Pielisen 
rantamille, mutta palasin viikon, 
parin päästä linja-autolla Porvoo-
seen. Pastori Veikko Lehtinen 
vihki meidät morsiammen ko-
tona syyskuun ensimmäisenä 58 
vuotta sitten. Kaizu oli 17, minä 
komeat 20. Vielä samana päivä-
nä ajoimme Kaizun Into-sedän, 
taksilla Hesaan. Satoi niin kovaa, 
että välillä oli taksin pysähdyttävä 
odottamaan, että sade helpottuisi. 
Hääyön vietimme makuuvaunus-

sa Joensuun junassa - seinä välis-
sämme. Yhteiseen vaunuosastoon 
ei meillä ollut varaa.

Opettajan luontoisetuihin 
kuului asunto: keittiö ja pieni 
makuu/olohuone. Kävimme lä-
heiseltä juna-asemalta noutamassa 
keittiön pöydän, hetekan, Tampe-
reelle muuttavalta sisareltani osta-
mamme 6-kulmaisen olohuoneen 
pöydän ja lipasto-kirjahyllyn. 
Koulun sivurakennuksessa oli sau-
na, puuliiteri, puusee ja laskikasa. 
Sen vierellä oli vähäinen juurik-
kaiden viljelyyn varattu maapala. 
Kaivossa oli hyvää vettä. Asetuim-
me taloksi.

Alivuokralaisina olivat luteet 
ja torakat, joita yöllä paitasillani 
metsästin vasara kädessä. Niistä 
pääsimme eroon joululoman ai-
kana, kun asunto jäi kylmilleen 
käydessämme Porvoossa. Vuokraa 
maksamattomat alivuokralaisem-
me muuttivat naapuriperheen 
puolelle. Heti palattuamme kou-
lulle minä sairastuin aasialaiseen. 
Kaizu joutui huolehtimaan mi-
nusta ja osaksi myös oppilaistani. 
Kun taas tervehdyin, katkesivat 
minulta sukset. Pielisen maisemis-
sa on hirveitä mäkiä, ja nuorim-
mat neljäsluokkalaisenikin olivat 
varmaan syntyneet sukset jalassa. 
Niin oli kaiketi Kaizukin. Hän 
hoitikin siitä lähtien talven urhei-
lutunnit minun seuratessani vain 
mukana matkan päästä. Mäen 
alla. Kaikki oppilaat olivat ihastu-
neet hänen tapaansa olla mukana 
välitunneilla ja retkillä.

Aikomukseni oli mennä opis-
kelemaan Jyväskylän Kasvatus-
opilliseen Korkeakouluun, josta 
oli tulossa yliopisto. Sain Heikki 
ja Hilja Honkasen Säätiöltä apu-
rahan ja Lyyli-tädiltä tuhat mark-
kaa lainaa. Lisäksi olimme saaneet 
vähän säästettyä palkastani. Mut-
ta silti meidän kannatti muuttaa 
koulun loputtua Porvooseen, mis-
sä äidin naapurissa saimme asua 
Veikko Hoikkalan omakotitalon 
yläkerrassa kahdella kympillä kuu-
kaudessa. Myimme tuolin ja pöy-
dän oppilaani Lea Puhakan van-
hemmille viidellä kympillä. Nyt 
ne varmaan maksaisivat vähintään 
kymmenen kertaa enemmän, eu-
roissa, ainakin netin myyntikuvi-
en mukaan arvioiden. Yliopiston 
asunnonvälityksellä onnistuimme 
saamaan asunnonkin tulevaksi 
talveksi seurakunnan omistamas-
ta talosta Harjun vierestä keskel-
lä kaupunkia kivenheiton päässä 
yliopistolta. 

Jyväskylään tultuamme meitä 
odotti kamala totuus: asunto oli 
ikivanhassa puutalossa. Huonees-

sa oli valtava leivinuuni, maalattia, 
eikä siinä ollut ikkunoita. Emme 
tietystikään voineet jäädä siihen 
asumaan. Kaizu oli raskaana. 
Perillisen oli määrä syntyä myö-
hemmin syksyllä. Majoituimme 
joksikin ajaksi yhteismajoitukseen 
lattiapedeille Harjun vesitornin 
ylimmässä kerroksessa korkealle 
kaupungin kattojen yläpuolelle.

Minun oli aloitettava käyn-
nit luennolla. Kaizu käveli katuja 
katsellen, näkyisikö missään ik-
kunoita, joissa ei ollut verhoja. Ja 
kun jossain hän sellaisen näki, hän 
meni kyselemään talonmieheltä, 
olikohan talossa asuntoa vapaana. 
Lopulta hän saikin kuulla, että 
Kallioharjun puutarhan sivuraken-
nuksen alakerta oli vuokrattavana. 
Sinne me pääsimme asumaan Jy-
väsjärven rannalle kauniille mä-
entörmälle, missä nykyisin on 
Viherlandia ympärillä. Vuokra oli 
80 mk kuussa. Matkaa yliopistolle 
oli 5 km. Poljin luennoille aamuin, 
illoin. Kaizu valmistautui synny-
tykseen ja kävi neuvolassa säännöl-
lisesti. Kerran hän liukastui sam-
maleisella kalliolla ja putosi jonkin 
matkaa selällään alaspäin. Neuvo-
lassa havaittiin valkuaista virtsassa. 
Tuon jälkeen Kaizu pelkäsi munu-
aisvikaa, jollainen yhdellä hänen 
veljistään olikin. Liukastuminen 
saattoi kiirehtiä syntymishetkeä. 
Mutta synnytys onnistui kympin 
arvoisesti, ja lääkäri kehottikin 
toisia osastolla olleita synnyttäjiä 
ottamaan esimerkkiä nuoresta en-
sisynnyttäjästä, joka ei ollut koko 
aikana päästänyt äännähdystäkään. 
Poika painoi kolme ja puoli kiloa, 
ja pituutta oli yli puoli metriä.

Kerran, kun palasin yliopis-
tolta, huoneessa haisi häkä. Kii-
ruhdin avaamaan ikkunan ja he-
rättelemään jo puolitokkuraisen, 
kalpean vaimoni. Koppasin pojan 
syliini ja kannoin ulkoilmaan. 
Kaizu oli sulkenut uunin pellin lii-
an aikaisin. Sitten avasimme pellit 
sepposen selälleen. - Sen jälkeen 
hän pelkäsi häkää läpi elämänsä.

Lyyli-tädin lainasta oli jo ku-
lunut 80 prosenttia pelkästään 
vuokraan. Oli muutettava kesäksi 
takaisin Kaupunginhakaan. Syk-
syllä oli uuden asunnon etsiminen 
jälleen edessä, sillä puutarhuri oli 
ehtinyt vuokrata entisen asun-
tomme jollekulle toiselle. On-
neksi viereisestä kylästä Jyskästä 
Salokanteleen pariskunta vuokrasi 
meille omakotitalonsa yläkerrasta 
huoneen ja keittiön ilman isompia 
mukavuuksia. En muista, missä 
saimme kunnolla peseytyäkään, 
sillä saunaa emme saaneet käyttää. 

Keväällä sain kielten opet-

tajan toimen Elimäeltä uudesta 
oppikoulusta. Mutta täyden päte-
vyyden saadakseni minun piti vie-
lä suorittaa auskultointi Jyväsky-
län Normaalilyseossa. Kaizu hoiti 
poikaa Hoikkalan yläkerrassa. 
Minä asuin yliopiston asuntolassa 
Lyhdyssä. 

Viimeinen suuri koitos koitti, 
kun onnistuin saamaan ASLA-
Fulbright -stipendin yliopisto-
opintoihin Michiganin yliopistos-
sa Ann Arborissa, Detroitin lähellä. 
Kaizu joutui elämään jälleen Hoik-
kalan yläkerrassa säästöillämme ja 
niillä pienillä dollarisummilla, 
joita sain lähetettyä kirjeitse sti-
pendistäni. Vain kerran oli kirjeeni 
avattu, mutta ilmeisesti niin vä-
häisten taalamäärien lähettäminen 
ei viranomaisia häirinnyt. Minä 
kirjoittelin yliopiston lukusalissa 
professoreille esseitä ja kotiin pit-
kiä kirjeitä kuunnellen kuulok-
keilla klassista musiikkia. Suoritin 
maisterintutkinnon yhden talven 
aikana. Sain tutkintotodistukseni 
myöhemmin Porvooseen postitse, 
sillä en ehtinyt juhlallisiin luku-
vuoden päättäjäisiin, koska lähdin 
kaverini mukana uudella Fordilla 
kohti Kaliforniaa.

Syksyllä aloitimme lopulta-
kin yhteisen elon Lahdessa, mistä 
olin saanut viran Yhteiskoulus-
ta, keskikoulusta ja Iltalukiosta. 
(Paasikivikin oli toiminut aikoi-
naan koulun opettajana.) Mutta 
ei meidän mustalaiselämämme 
siihen suinkaan päättynyt. Jo vuo-
den kuluttua muutimme Jyväsky-
lään, lastemme syntymäkaupun-
kiin. Viitaniemen yhteiskoulussa 
tunnit alkoivat niin vähiin, että 
oli viisainta jatkaa edelleen Hy-
vinkäälle. Kaizu ei koskaan kui-

tenkaan sanonut, että ”Jo riittää". 
Hän se useinkin hankki meille 
uuden ja paremman asunnon. 

Hyvinkäällä onnistuin vii-
mein keräämään niin paljon lai-
naa, että voimme alkaa tehdä 
töitä tiilien ostoon omaan asun-
toon. Opetin Puolimatkan yh-
teiskoulussa (josta peruskouluun 
siirryttyä tuli Vehkojan yläaste ja 
lukio) ja lisäksi Koneen ammatti-
koulussa. Kaizu alkoi hoitaa reh-
torin pikkutyttöä Riikkaa ja kävi 
siivoamassa asuntoalueellamme 
Veikkarissa ja kaupungilla.

Porvooseen muuttaessamme 
olimme vähällä joutua kahden 
asunnon loukkuun, sillä juuri 
silloin asunnot menivät huonos-
ti kaupaksi. Kaizu uskoi vakaasti, 
että hänen rukouksensa oli tul-
lut kuulluksi, kun asuntomme 
ostajaksi ilmaantui seurakunnan 
nuorisotyön tekijä. Jouduimme 
jälleen ottamaan uutta velkaa, 
koska Porvoossa asunnot olivat 
kalliimpia kuin Hyvinkään Veik-
karissa. Kaizu jatkoi työtä täällä-
kin, kirjakaupassa.

Kaizulla oli valtavan hyvä 
muisti, joskus liiankin hyvä. Kaizu 
pystyi kertomaan, kuka oli vuosia 
sitten Leinon kenkäkaupassa Jy-
väskylässä myynyt hänelle ja millä 
hinnalla ne kengät, jotka osuivat 
hänen käteensä hänen keväällä 
puhdistaessaan kenkälaatikoita 
parvekkeella. Neljännen luokan 
keväällä opettaja oli käynyt Ur-
maksen, isän, luona kehottamas-
sa vanhempia panemaan Kaizun 
oppikouluun. Appiukko ei suos-
tunut siihen, koska katsoi, ettei 
heillä Elinan kanssa ollut varaa, 
varsinkaan tytön kouluttamiseen. 
Kaizu oli tuolloin sanonut: ”No, 

Martti Piela

Uudelleen jos luokses tulla voisin, 
Eilispäivän virheet korjaisin, 
Kaiken teen silloin varmaankin toisin,
Silmäs kostuis ei kyyneliin, 
Kaiken teen silloin varmaankin toisin,
Jos vain sallit sen armahin, 

Kaija Piela (1940 - 2015) hääkuvassaan 1975

Uudelleen jos luokses tulla voisin, 
Saisin silloin kaiken loiston maan, 
Synkin yö päivä ois aurinkoisin, 
Kansas jos vain käyn uudestaan, 
Synkin yö päivä ois aurinkoisin, 
Luokses taas jos saapua saan.

5.7.2015 Martti Piela



9Nro 8 Elokuu 2015

KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

Mie tiijjän
No, nytpäs käikii paremmi ko hyväst, ko Jiiveelt tul 
vastaus ko apteeki hyllylt miu viimekertasee kysymyksehei 
niist koivistolaisist työväeyhistyksist. 

Eihä miul oo tuoho mittää suurempaa lissäämistä. Mut lissään nyt 
kuiteskii (senkii uhal, et joku voip luulla minnuu petanttiseks ko 
Lutterukse sanaselittäjä, et nuo Jiiveeki mainitsemat tiijjot löytyyt 
häne tuos alempaa mainitsemast kirjast sivuilt 361-362. Ja viel tär-
kiämpäähä o se, et se vuossaja vaihtees kirvesmies J. Niinise alotteest 
perustettu Koivisto työväeyhistys ol perustettu Koivisto kirkokyllää 
(eikä siis kauppalaa, mitä ei siin vaihes viel olt olemaskaa, kauppa-
lako synty vast 1927.)

Jiiveel kovast kiitoksii asja harrastuksest ja okia tiijjo löytämisest. 
Mie taputan selkää, ko miu mielestäi tämmösetkii tiijjot, ko mist nyt 
o puhe, nii monelt koivistolaiselt o varmast karus.

Martti Piela

Hei jälleen
Pielan Martti kyseli viimeisessä 
Koiviston Viestissä koivistolai-
sista työväenyhdistyksistä. Niitä 
oli kaikkiaan kuusi Koiviston, 
Patalan, Makslahden, Humal-
joen, Keskisaaren ja Kiiskilän 
työväen yhdistykset. Kaikilla oli 
oma talonsa toiminnan keskuk-
sena. Patala oli kuitenkin näistä 
suurin ja elinvoimaisin. Sillä oli 
opintokerhoja ja sen piirissä työs-
kenneltiin innolla myös raittiu-
den edistämiseksi.

Ennen talvisotaa varsinkin 
Koiviston työväenyhdistyksen 
toiminta oli laimentunut ja sen 
jäsenmäärä vaihteli 30 -40 välillä. 
Näin kertoo Hopun ja Kansana-
hon kirja Koivisto.

terveisin
Jiivee Kurki

minä menen sitten opettajan 
kanssa naimisiin!” 

Kaizu oli hyvin sosiaalinen ih-
minen. Tuskin olimme esimerkik-
si kunnolla ehtineet asettua pai-
koillemme junavaunussa, kun jo 
”joku vastapäätä istuva nainen tai 
mies, tyttö tai poika alkoi jutella” 
hänen kanssaan. Me muut emme 
useinkaan oikein olleet ihan sa-
maa mieltä jutustelun aloittajasta. 
Ja juttua piisasi. Usein jouduinkin 
kertomaan (- olihan siinä jutustel-
lessa tullut esille synnyt syvät - ), 
että minä olin se vilkas karjalai-
nen ja vaimo uusmaalainen. Mut-
ta tuollaiset keskustelut johtivat 
hyvin usein yllättäviin vanhojen 
tuttavien, jopa kaukaisten suku-
laisten, kohtaamisiin. Hänen sosi-
aalisuutensa tuli esille myös usein 
osallistuessamme eri tahojen jär-
jestämille teatteri- ym retkille sekä 
varsinkin seurakunnan Karijärven 
ja Gammelbackan uinti- ja sau-
nailtojen tapahtumiin. Myös hän 
osallistui ahkerasti viime vuosien 
diabetestapaamisiin.

Kaizu oli perinyt äitinsä su-
vun puolelta käsityötaidon. Jo 
viisivuotiaana hän riensi tätinsä 
mökille kutomaan tai neulomaan, 
milloin mitäkin. Isältään hän oli 
saanut sinnikkyyden ja kätevyy-
den, jota voisi kuvata venäjän 
ilmaisulla ”zolatyie ruki”, kultai-
set kädet - hän nikkaroi, maalasi, 
korjasi, mitä vaan. Viimeisimpinä 
homminaan hän osti maalia ja 
maalasi parvekkeella kaikki tuolit 
ja jakkarat valkoisiksi. 

Kaizu oli aina valmis teke-
mään sellaista, mikä ei suinkaan 
olisi kuulunut hänen tehtäväk-
seen. Kun hän huomasi, että keit-
tiö ikkunassa oli pölyä, hän käski 
minun oitis kansaa pesuvesiä ulos, 
ja alkoi pestä oman asuntomme 
ikkunat myös kaikki taloyhtiön 
alakerran ikkunat. Ja kun lähes 
joka kesä kävimme polkupyörillä 
mattopyykillä Suomenkylän pe-
supaikalla, veimme pesupäivinä 
myöskin taloyhtiön raskaat käytä-
vämatot Kaizun käsittelyyn. Minä 
olin mukana kuljetuksissa ja man-
keloinnissa ja kuivamaan ripustet-
taessa. Ainakin joka toinen vuosi 
puhdistimme kellarikäytävän ja 
kuivaushuoneen läpikotaisin ik-
kunoineen, seinineen ja katossa 
kulkevine putkineen. 

Paitsi, että Kaizu ”rohkaisi” 
minua osallistumaan näihin sii-
voustöihin, hän piti jöötä myös 
talopalvelun pojille. Pojat kutsui-
vatkin Kaizua Rautarouvaksi, mis-
tä rouva itse oli vain tyytyväinen.

”Ei palveltavaksi vaan palve-
lemaan” oli meille molemmille 
avioliittolupauksen sisältö. Kaizu 
kyllä suoritti osuutensa täysiin 
mittoihin ja ylikin. Oma osuuteni 
toteutuminen jää myöhemmin ja 
muualla mitattavaksi.

Viipurin läänin historian Au-
tonomisen Suomen rajamaa-
osassa mainitaan, että Koivis-
ton ty on perustettu 1903 ja 
ennen vuoden 1905 suurlak-
koa siinä oli 60 jäsentä (50 
miestä ja 10 naista). Saman 
teoksen mukaan 1910 Koivis-
tolla oli 6 työväenyhdistystä ja 
jäseniä 129. 

Hoppu-Kansanahon kir-
jassa mainitaan ja kuusi osasoa: 
Kirkonkylä, Patala, Makslahti, 
Humaljoki, Keskisaari ja Kiis-
kilä. Kirjan mukaan Patalan 
yhdistys oli 1920-luvulla suu-
rin ja elinvoimaisin.

Veijalaise Hannu Hoikkalast

Koivisto-säätiön toiminta on parasta perinnettä

Näin todettiin Koivisto-säätiön 
hallintoneuvoston kokouksessa, 
joka pidettiin tavalliseen tapaan 
Koivisto-juhlien yhteydessä hei-
näkuussa Paraisilla. Aiheen tähän 
lausumaan antoi säätiön taloudel-
linen tilanne, joka on aikaisempaa 
tiukempi, koska säätiön omista-
mien asuntojen laajan remontin 
lainakustannukset syövät valta-
osan tuotoista. 

Perinnetietoisuutta ilmentä-
nee sekin, että sekä säätiön hal-
lintoneuvoston että hallituksen 
kaikki erovuoroiset jäsenet ja va-
rajäsenet olivat halukkaita jatka-
maan tehtävässään, ja heidät myös 
valittiin uudelleen. Koivisto-sääti-
ön hallintoneuvoston puheenjoh-
tajana jatkaa talousneuvos Kalevi 
Luukkainen ja varapuheenjohta-
jana ekonomi Risto Mäkeläinen. 

Hallintoneuvoston muita jäseniä 
ovat Heikki Suutari, Pertti Hoik-
kala, Kari Pettinen, Jorma Jack, 
Rauno Mäkeläinen, Anja Talo, 
Pertti Hämäläinen, Veikko Il-
masti, Jarmo Ratia ja Jorma Ra-
tia. Varajäseniä ovat Jukka Ratia, 
Martti Peussa, Ulla Karivainio, 
J-V Kurki, Ensio Strengell, Pirk-
ko Pitkäpaasi, Hanna Silfver, Es-
ko Kaukiainen, Pentti Karvonen, 
Martti Kurki ja Sirpa Wahlqvist.

Hallituksen puheenjohtaja-
na jatkaa fil. tri Sirpa Taskinen ja 
varapuheenjohtajana oik. lis. Veli 
Sainio. Hallituksen muut jäsenet 
ovat Risto Seppinen, Sari Piela, 
Antti Rousku ja Tuula Koppinen. 
Varajäseninä jatkavat Airi Miet-
tinen, Taija Grönholm, Tapani 
Hovi, Kata Aaltonen, Antti Mä-
keläinen ja Jaana Putus.

”Säätiötä ei saa päästää kuolemaan, koska se on parasta 
perinnettä.” 

Vuonna 2014 opinto-
avustuksia myönnettiin en-
nätysmäärä eli 66 koivisto-
laissukuiselle opiskelijalle. 
Uusille ylioppilaille tilattiin 
Koiviston Viestin vuosikerta 
ja lähetettiin kirja Koiviston 
arkielämää. Suomen Koivisto-
seuran kulttuuritoimikunta sai 
perinteisesti tunnustusrahan, 
joka jaettiin Koivisto-juhliin 
osallistuville taiteilijoille. Mui-
ta avustuksen saajia olivat Por-
voon Karjalaiset Martat (his-
toriikin julkaisemiseen), Paula 
Hovi (koivistolaisen rantakylän 
elämää koskevan näytelmän 
kirjoittamiseen), Marita Leh-
tiö (runokirjan ”Älä minnuu 
unoha” julkaisemiseen), Kar-
jalaisseurojen Tampereen piiri 
(uusien karjalaisten laulujen 
sävellyskilpailuun) ja Kaavin 
Hevosystäväin seura (kirjaan 
suomenhevosten jalostustyö 
erityisesti Karjalassa).

Päättyneellä tilikaudella 
Säätiö pystyi siten vielä jaka-
maan erilaisina avustuksina 
25.099 euron verran. Jatkossa 

summa supistuu tuntuvasti eli 
noin viidesosaan. Tämä merkit-
see sitä, että opintoavustuksia 
pystytään myöntämään vuosit-
tain vain 10 – 12 opiskelijalle ja 
muita avustuksia karsitaan vielä-
kin enemmän. 

Ilmaista apua testamentin 
tekoon

Koivisto-säätiön hallintoneu-
vosto esittikin toivomuksen, et-
tä koivistolaiset tukisivat omaa 
kulttuuriperintöään muistamalla 
säätiötä lahjoituksilla ja testa-
menteilla. Jos henkilöllä ei ole 
lähiomaisia, omaisuus menee val-
tiolle, ellei testamenttia ole tehty.

Lahjoitus tai testamentti voi-
daan tehdä joko yleisesti koivis-
tolaisen kulttuurin tukemiseen 
ja vaalimiseen tai se voidaan 
kohdentaa esimerkiksi siten, et-
tä oman koivistolaisen kotikylän 
asukkaiden jälkeläiset ovat etusi-
jalla, kun säätiö myöntää apura-
hoja. Koivisto-säätiön tilinumero 
on FI 19 5358 0650 0201 80. 

Koivisto-säätiön kotisivuilla 
on kolme erilaista testamentti-
mallia, joita voi muokata mielei-
sekseen. Ne voi tilata myös sää-
tiön asiamies Pertti Hoikkalalta, 
p. 040-583 5397. Sähköposti 
koivisto-saatio@kolumbus.fi

Testamentin voi tehdä hyvin 
itsekin, mutta varmuuden vuok-
si kannattaa käyttää asianajajaa. 
Ilmaista apua Koivisto-säätiön 
hyväksi tehtävän testamentin 
laadintaan on lupautunut anta-
maan oik. lis. Veli Sainio p. 050-
5056676.

Uusille 
ylioppilaille 
tilattiin 
Koiviston Viestin 
vuosikerta ja 
lähetettiin 
kirja Koiviston 
arkielämää. 
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Laivasika käveli 
silloin yksikseen 
kannella ja 
hankasi itseään 
lämmintä ja 
juuri maalattua 
tynnyriä vasten. 

Tarinan kertoja I perämies Usko Ivaska (oik.) ja matruusi Karenius 
s/v Sverren kanella.

S/v Sverren tarina 7.4. – 10.11.1941 
koivistolaisen Usko Ivaskan muistelemana 
Hän toimi perämiehenä Sverren viimeisellä matkalla.  Osa 3

Isän kertomuksen mukaan kirjoittanut
Ari Ivaska

Usko Ivaskan poika

Ylösmatka meni nopeasti hyvien 
tuulien myötä. Sverre saavutti ke-
veästi 8 solmun vauhdin. Matka 
kulki nyt Kalmarin salmen kautta. 
Keskellä salmen kapeikkoa katke-
si mesaanimaston puomi, ja koko 
seili oli otettava alas. Se haittasi 
ohjailua, mutta purjehdus kuiten-
kin sujui. Tanskasta lähtiessämme 
olimme ottaneet elävän sikapos-
sun elätiksi laivalle. Sille järjestet-
tiin pahnat keulapakan alle, jonne 
se myös kotiutui. Kokki ruokki 
sitä, ja heistä tuli hyvät ystävät. 
Kokin huutaessa: ”Possu, possu, 
possu”, niin possu tuli rynnäten 
heti kapisin ovelle saamaan ruo-
kaansa. Muutenkin possu oli siisti 
eläin. Se teki aina tarpeensa lenssi-
pumpun eteen. Pumpattaessa sen 
”tuotteet” sitten huuhtoutuivat 
mereen. Sverre oli vahva laiva, eikä 
sitä muuten tarvinnutkaan paljoa 
pumpata, ”kortteerin vuokra” oli 
köykäinen. 

Ahvenanmeren pohjoisosan 
ollessa miinoitettu Understenin 
ja Märketin välillä kulki väylä 
Pohjanlahdelle Ruotsin Öregrun-
din saariston läpi luotsin johdol-
la. Mäntyluodossa purettiin nä-
kinkenkälasti. Lasti oli heikoissa 
paperisäkeissä, jotka repeytyivät 
useasti. Miehistö sai olla jatkuvasti 
täyttämässä sitä uusiin säkkeihin.

Laiva jäi yli pyhän Mänty-
luodon satamaan. Suurin osa vä-
estöstä matkusti pyhäksi kotiinsa 
Raumalle. Minä jäin kokin ja 
kahden laivamiehen kanssa vah-
diksi laivalle. Yöllä nousi ankara 
LE-myrsky, ja mahtavat aallot 
loiskuivat silloisessa Mäntyluodon 
satamassa. Kiinnitysvaijerit kat-
keilivat, köysistä tehtiin tumppeja 
niiden päihin, jotta ne antaisivat 
vähän periksi. Viilarit murskau-
tuivat laivan ja laiturin välissä. 
Propseista tehtiin uusia ja taas 
uusia viilareita. Vahtimiehille riitti 
töitä koko vuorokaudeksi. Laivan 
tultua tyhjäksi lastista purjehdit-
tiin Raumalle lastaamaan jälleen 
parruja Odenseen. 

Ylösmatkalla Pohjois-Itäme-
rellä oli isomaston prammiraaka 
katkennut ja väliaikaisesti koolat-
tu. Raumalla saatiin raakaa varten 
uusi puu, josta timperi teki uuden 
raakapuun ja joka sitten alasmat-
kalla rikattiin ylös. 

Kapteenin vaimo Olga Kok-
kala oli mukana yhdellä matkal-
la. Raumalla ollessamme tuleva 
vaimoni Taimi kävi myös terveh-
timässä Kemistä asti, missä hän 
silloin asui. Satamassa oltaessa oli 
pelastuslautta huollon alaisena. Se 

oli purettu, siinä olleet tynnyrit oli 
puhdistettu ja maalattu punaisel-
la mönjällä. Ruokatunniksi oli 
puolimatruusi jättänyt mönjä-
purkin tynnyrin päälle. Laivasika 
käveli silloin yksikseen kannella 
ja hankasi itseään lämmintä ja 
juuri maalattua tynnyriä vasten. 
Seurauksena tästä oli, että ensin 
kaatui tynnyri ja sitten punainen 
mönjä sian päälle. Maalin kaadut-
tua ja valuttua auringon lämmit-
tämälle kannelle, kävi possu siihen 
vielä makaamaan, niin että se oli 
yltä päältä aivan punainen. Siihen 

päättyivätkin tämän possun meri-
matkat. Viimeksi sen tie vei kon-
suli Penttilän ruokapöytään. Rau-
malla vaihtui myös miehistössä 
pari miestä. Yhtä uutta laivamies-
tä kutsuttiin ”tiilimestariksi”, kun 
hän kehui aina, kuinka hän oli 
ollut nokkamiehenä tiilitehtaalla. 

Tällä matkalla oli kaksi pur-
kauspaikkaa: Odense ja Fredrik-
shavn. Matkalla Ruotsin Öreg-
rundin saariston läpi olivat tuulet 
epäsuotuisia ja jouduimme ank-
kuroimaan kaksi kertaa. Itämeren 
puolella murtui isoraaka paapurin 
puolelta, ja jouduimme myös koo-
laamaan sen paikalla ollessamme. 
Lähestyttäessä päivällä Getserin 
miinaverkkosulkua havaitsimme 
useampia vartioaluksia. Parkkilai-
van hiljalleen kulkiessa molemmat 
prammipurjeet jiikattuina, ajoi 
yksi nopeakulkuinen vartiolai-
va vierellemme ja ohjasi meidät 
miinaverkon läpikulkupaikalle, 
joka oli nyt muutettu melkein 
keskelle salmea. Tuulen yltyessä 
kuljimme jälleen hyvää vauhtia 
Fehmarbeltiä kohden, mutta illan 
tullen sammuivat jälleen majakat. 
Olin vahdissa ja ajattelin, että tä-
nä yönä ei ankkuroidakaan. Tuuli 
oli suotuisa, ja ajattelin, että kun 
teemme luovin Kielin lahdelle ja 
sieltä takaisin Iso-Beltin eteläpää-
hän olisi päivä jo alkanut valjeta. 
Kun laskemani aika oli kulunut, 
teimme vennan ja otimme kurssin 
Iso-Beltin eteläsuulle. Kävellessäni 
haltäkillä, tuli utskikin mies sano-
maan, että hänen mielestään keu-
lassa häämöttää jotain tummaa, 
onko se maata vai laiva? Sanoin, 
että ei se ainakaan maata voinut 
olla, mutta otin käsiluodin ja luo-
tasin. Melkein heti päästettyäni 
sen kädestä, se pohjasi. Samalla 
tehtiin venta ja uusi luovi Kielin 
lahdelle. Päivän valjettua kään-
nyttiin takaisin Iso-Beltiin. Virta 
oli painanut meitä kauemmaksi 
länteen, niin että olimme tulossa 
suoraan Langelandin eteläpäähän. 
Tämän jälkeen ei enää purjehdittu 
pimeässä, koska virrat olivat sit-
tenkin arvaamattomia. Käsiluoti 
oli koko kesän valmiina haltäkillä, 
ja sitä käytettiin useasti. Saavut-
tuamme Iso-Beltin kapeikkoon 
Sprokö saaren ja majakkalaivan 
kohdalle puolen päivän aikaan, 
kääntyi navakka tuuli vastaiseksi, 
ja jouduimme tässä kapeikossa 
luovimaan edestakaisin koko lop-
pupäivän. Edes prasseja ei ehditty 
vyyhtiä, kun oli jälleen käännettä-
vä kylkeä. Varmaan majakkalaivan 
miehet ja Iso-Beltin lauttaihmiset 

Tuleva vaimo Taimi Sverren kajuutan katolla Raumalla 
kesällä1941 

S/v Sverre Odensessa (?)
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Muutaman päi-
vän kuluttua 
Arvi Nikolainen 
räjäytti omate-
koisen pommin 
Eerikinkadun 
poliisiaseman 
edustalla.

ihmettelivät, kun tummapurjei-
nen pikku parkki kääntää kylke-
ään voittoa saamatta. Vasta illalla 
tuuli kääntyi sen verran, että pää-
simme tästäkin reiästä läpi, ja frii-
vahti sisälle. Hinaajan avustama-
na saavuimme jälleen Odenseen, 
jossa purettiin noin puolet lastista. 
Odensessa tapasimme jälleen en-
tiset ystävämme. Näiltä matkoilta 
alkoi tanskan kieli tulla tutuksi 
ja käydä päähän. Minulla oli jo 
silloin tapana ostaa tanskalainen 
päivä- tai viikkolehti ja tutkia ja 
lueskella niitä, olihan sota-aika, ja 
niistä sai tietoja maailman menos-
ta. Myöhemmin tanskan kielen 
taitoni kehittyi lähes täydelliseksi. 

Lastin toisen osan määränpää 
oli Jyllannin pohjoispäässä sijait-
seva Fredrikshavn, joka silloin oli 
vain pikkukaupunki. Nykyään se 
on suuri lauttasatama. Illansuussa 
lähdimme Odensesta ja seuraava-
na päivänä puolilta päivin olimme 
jo perillä. Sinnekin purjehdittiin 
aivan sataman sisälle omin voi-
min. Kalastajamoottori painoi 
meidät sitten vain laituriin kiinni. 
Purkaessamme lastia ilma oli mitä 
kaunein, oikea helle. Fredrikshav-
nista palasimme jälleen Odenseen 
hakemaan rautalastia Gävleen. 

Matka Odenseen meni jälleen 
nopeasti, vaikka yläseilit olivat-
kin kiinni. Nämä yölliset matkat 
Tanska matalilla ja virtaisilla ve-
sillä pitkin mutkaisia ja miina-
vapaita väyliä olivat kyllä vähän 
jännittäviä, kun tuulikaan ei aina 
ollut vetävä. Kyllä meillä oli onnea 
mukana näillä matkoilla.

Uusi lastimme koostui suu-
rimmaksi osaksi paaliksi prässä-
tyistä peltipaaleista ja polkupyö-
rän osista. Polkupyörien rungot 
oli katkottu kappaleiksi. Lastia 
oli kaikkiaan n. 470 tonnia. Tie-
simme, että tämä matka olisi ke-
sän viimeinen ja että Suomessa 
oli sota-ajan tähden pula kaikista 
tarvikkeista ja ruokatavaroista, ja 
siksi varasimme kaikki kykyjem-
me mukaan provianttia kotiin vie-
täväksi. Meillä oli mukana kolme 
hyvää polkupyörääkin. Timperi 
oli hankkinut uusia työkalujakin. 
Kapteenilla oli redarille vietäväksi 
monenlaista ruokatavaraa ja hy-
viä juomia, ”konterpakkiakin” oli 
mukana. 

Kun Nikolai yritettiin murhata Koivistolla
Hannu VeijalainenVenäjän tsaari Aleksanteri III:n mielestä Suomi oli 

turvallinen maa ja siksi hän vierailikin täällä usein. 
Muiden matkojen lisäksi hän ”lomaili” kuutena kesänä 
keisarillisella kalastusmajalla Langinkoskella kalastellen 
ja puita pilkkoen.

Myös hänen poikansa Niko-
lai II vieraili usein Suomessa, 
myös Koivistolla. Hänen tun-
netuin Koiviston vierailunsa 
tapahtui heinäkuussa 1905, 
jolloin hän allekirjoitti serk-
kunsa Saksan keisari Vilhelm 
II:n kanssa niin sanotun Koi-
viston sopimuksen.

Kaksi kuukautta myöhem-
min hän teki puolisonsa kans-
sa Koivistolle metsästysretken. 
Tällä matkalla hän tutustui 
myös uuteen kivikirkkoomme.

Oliko tämän metsäs-
tysretken ”työjärjestys” 
samanlainen kuin erään 
koivistolaisen vanhassa Koi-
vistonviestissä aikanaan ker-
toma, jonka mukaan metsälle 
mentäessä edellä kulkivat 
torvensoittajat, sitten keisari 
seurueineen, sotilaat ja vii-
meisenä metsästäjät. Jossakin 
sopivassa paikassa pysäh-
dyttiin, sotilaat pystyttivät 
kantamansa pöydät ja tuolit 
ja keisari seurueineen ryhtyi 
seurustelemaan ja nauttimaan 
eväitä ja virvokkeita. Samaan 
aikaan metsästäjät haravoivat 
lähimetsiä saalistaen. Paluu 
retken lähtöpaikalle tapahtui 
jälleen komeasti torvien soi-
dessa.

Tämän syksyisen retken 
saalis oli ilmeisesti runsas ja 
keisari hyväntuulinen. Met-
sästyksen jälkeen hän tutustui 
uuteen kirkkoomme. Rippi-
koulutytöt kanttorin johdolla 
ottivat keisarin vastaan laula-
malla virren Oi Herra siunaa 
ruhtinaamme. Rovasti Pietari 
Härkönen ja kunnallislauta-
kunnan esimies Hioppi Peussa 
esittelivät kirkon, lahjoituksi-
na saadut kattokruunut sekä 
Kustaa III:n lahjoittamat eh-
toolliskalkin ja öylättilautasen. 
Tämän jälkeenhän käytiin 
keisarin ja kirkkoherran välillä 
tuo tunnettu keskustelu, jonka 
johdosta kirkkoon saatiin ns. 
keisarinurut.

Nikolain vierailun kirkossa 
päätyttyä rippikoulutytöt teki-
vät kunniakujan, joka johti 
kauppias Mannosen saha- ja 
myllyrakennuksen kautta lai-
turille ja laivaan. 

Päivä sujui ilmeisesti var-
sin auvoisissa merkeissä. Sor-
topolitiikan, venäläistämisen 
ja yhtenäistämispolitiikan 
johdosta ilmapiiri maassam-

me oli kuitenkin muuttunut 
ja vierailu olisi voinut päättyä 
toisinkin. Nikolai nimittäin oli 
tarkoitus murhata tuona päivänä 
Koivistolla.

Verikoirat

Aktivismi maassamme oli lisään-
tynyt ja väkivallantekoja tapah-
tunut. Farmaseutti Karl Gustaf 
Konrad Nyman kokosi Helsingis-
sä Normaalilyseossa, Reaalilyseos-
sa ja Nya Svenska Läroverketissä 
toimineet lyseolaisten aktivisti-
ryhmät ja näin syntyi Verikoirat-
niminen salaseura. Eräiden tieto-
jen mukaan tämä tapahtui syksyllä 
1904. Kuitenkin toisten tietojen 
mukaan Nyman palasi Ruotsista 
maanpaosta vasta alkuvuodesta 
1905 ryhtyen aktiiviseen toimin-
taan. Joka tapauksessa salaseuran 
jäsenet aloittivat toimintansa al-
kuvuodesta 1905, ilmeisesti rää-
tälin poika Arvi Nikolaisen joh-
dolla. Seuran sisäpiiriin kuului 
runsaat kymmenen jäsentä.

Jossakin vaiheessa vuotta in-
nokkaat ja idearikkaat nuorukai-
set perustivat määrätylle alueelle 
Helsinkiin itsenäisen Suomen. 
Toistakymmentä vuotta myöhem-
minhän salaseuralaisten haave to-
teutui. Syntyi itsenäinen Suomi.

Salaseurasta kehittyi kuiten-
kin terroristijärjestö, sillä vasta-
rintatoiminnassaan he syyllistyivät 
pommiattentaattiin, teloitukseen 
ja murhiin.

Huhtikuussa 1905 he tappoi-
vat 20-vuotiaan viilari Arvo Virta-
sen, jota aktivistit epäilivät poliisin 
ilmiantajaksi ja jonka aktivistien 
johto oli tuominnut teloitetta-
vaksi. Tiedon kuolemantuomion 

antamisesta välitti Nyman, joka 
toimi yhdysmiehenä salaseuran 
ja varsinaisten aktivistien välillä. 
Toinenkin uhri oli suomalainen. 
Elokuussa he nimittäin surmasi-
vat suomalaisen poliisikonstaapeli 
Johan Forstenin ilmeisesti luullen 
tätä venäläiseksi miliisiksi.

Syyskuun alussa he haavoit-
tivat ukrainalaista santarmialiup-
seeri Mark Demisukia, joka kuoli 
vammoihinsa seuraavana vuonna. 
Muutaman päivän kuluttua tästä 
veriteosta Arvi Nikolainen räjäytti 
omatekoisen pommin Eerikinka-
dun poliisiaseman edustalla. Lo-
kakuun alussa puolestaan kaksi 
ryhmän jäsentä ampui venäläistä 
konstaapeli Nikolai Mitrofanovia. 
Haavoittunut venäläiskonstaape-
likin kuoli muutaman kuukauden 
kuluttua vammoihinsa.

Suunnitelma murhata 
keisari

Pääasiassa nuorten miesten ve-
riteot kohdistuivat hierarkkian 
alemman tason henkilöihin, san-
tarmeihin ja poliiseihin. Mutta 
syntyi heille aivan huikeakin aja-
tus. He päättivät murhata keisari 
Nikolai II:n tämän tullessa met-
sästysretkelle Koivistolle syyskuus-
sa 1905. 

Tästä yrityksestä tiedetään hy-
vin vähän, koska nuorukaiset eivät 
kertoneet matkastaan ulkopuoli-
sille, ei Venäjän vallan aikana, ei-
kä myöhemminkään. Eri lähteissä 
matkasta on tietoja, tosin kovin 
niukasti. Ilmeisesti ensimmäiset 
kirjalliset tiedot asiasta ovat Eino 
I. Parmasen 1930-luvulla ilmesty-
neessä teoksessa Taistelujen kirja. 
Hänen mukaansa matkalla ”oli 

ainakin Arvi Nikolainen, Kalle 
Nyman, Primus Nyman ja Gun-
nar Björling”. K–G Olin puoles-
taan valaisee kirjassaan Aselaiva 
John Grafton, että murhayrityk-
sen suunnittelivat Kalle Nyman 
ja Gunnar Björling. Nelikolla oli 
matkalla mukana revolverit sur-
matyötä varten ja myrkkykapselit 
kiinnijoutumisen varalle. Atten-
taatti oli kuitenkin amatöörimäi-
sen huonosti suunniteltu ja ryh-
män saavuttua Koivistolle Nikolai 
oli jo lähtenyt takaisin Pietariin.

Tietysti olisi mielenkiintoista 
tietää esimerkiksi milloin ja mitä 
kautta he saivat tietää keisarin vie-
railusta Koivistolla, minkälainen 
heidän suunnitelmansa oli, millä 
pelillä he tulivat Koivistolle jne? 
Mutta kun ei niin ei.

Olivatko Verikoirien tekemät 
murhat Koiviston retkeä parem-
min suunniteltuja vai oliko ajan 
hengen mukaista, ettei ketään 
Verikoirien jäsenistä koskaan pi-
dätetty veritekojen johdosta.

Jos nelikko olisi onnistunut 
murhaamaan keisarin Koivistolla 
syyskuussa 1905, olisiko keisa-
riurut jääneet saamatta, ja ennen 
kaikkea, miten tapahtunut olisi 
muuttanut Suomen ja Venäjän 
historian kulkua?

Tiedot: Tekstissä mainittujen lisäksi 
Wikipedia ja vanha Koivistonviesti
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Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

ANNI JOKIMIES kirjoittanut 
ylioppilaaksi Eiran aikuisly-
seossa Helsingissä. Ennen 
valkolakkia hän valmistui 
balettitanssijaksi Balletsc-
hule Theater Baselissa 
Sveitsissä. Työpaikka löytyi 
Suomen Kansallisbaletin 
nuorisoryhmässä Helsin-
gissä. 

Annin isomummo Josefiina 
Vuorela os. Suurhasko Koi-
viston Vatnuorin Kaalialan 
kylästä. "Kaalialan kau-
noinen primadonna" saa 
onnittelut ylpeältä kummi-
tädiltä ja tietenkin kotivä-
eltä ja kaikilta sukulaisilta 
ja ystäviltä.

Helsingin medialukiosta 
valmistui ylioppilaaksi 
LOVIISA ALEKSANDRA 
PARTANEN 

Loviisa on saanut nimensä 
Pullinniemen isomummin 
mukaan. Mummi Kerttu 
Eskola Koiviston Vatnuorin 
Pullinniemestä.

Wilhelmína Tómasdottir 
kirjoitti ylioppilaaksi 
keväällä Turun 
Puolalanmäen lukiosta.
Wilhelmínan äidin isä on 
kotoisin Koiviston Piisaaren 
Alvatin kylästä.

Muista ystävääsi 
ilmoituksella.

Turun ja ympäristön Koivistolaiset
Viking Grace-risteily 28 - 29.9.2015
Lähtö ma. 28.9.2015 klo 20.55 Turusta
Paluu ti. 29.9.2015 klo 19.50 Turkuun

Hinta risteilystä on 44 €/henk, kun kaksi samassa
ikkunallisessa hytissä ja hintaan sisältyy:
- lounas ruokajuomineen
- kahvi- ja pullakuponki kahvilaan
- yhteinen ohjelmallinen tilaisuus koulutustiloissa
  arpajaisineen - kahvi ja hedelmätarjoilu ennenkokousta

Club Voguessa tähtiesiintyjänä Divet Show by M Vainio/
Antti Raiski.

Ilmoittautumiset syyskuun 15 päivään mennessä 
Airi Saariselle puh. 0400-538443 tai sähköpostilla
airi.a.saarinen@gmail.com

Lämintä kesää kaikille ja tervetuloa syksyllä risteilylle!

Turun ja ympäristön Koivistolaiset
Syksy tulloo  ja aletaa taas nähhä toine toisiamme ja päässää 
haastelemaa kesä kuulumisist.
Kaikki toiminta Kajuutassa Itäpellontie 2 20300 Turku 30

Naistenpiiri kokoontuvat joka kuukauden ensimmäinen 
maanantai klo 13 ja hyö aloittaat 7.9.2015
Jaalamiehet kokoontuvat joka torstai klo 14 Paitsi viikolla jolloin 
kajuutta ilta tai yhdistyksellä muuta toimintaa. Jaalamiehet 
aloittavat 10.9.2015
Käsityökerho aloittaa vasta lokakuussa.
Kajuuttaillat joka kuukauden kolmas tiistai klo 17
Syksyn ensimmäisessä kajuutta illassa 15.9.2015 klo 17 
Forum Marinumin tutkija Mikko Meronen kertoo aiheesta:
Taisteluluokan moottoritorbedo veneet Viipurinlahdella sota-
aikana. 

Kaikkii mei tilaisuuksii soppii vaa tulla mukkaa. Tervetuloa.
Oikei mukava ois teitä uusiikii koivistolaisii tai 
koivistolaisuudesta kiinnostuneita jotka enne ette oo Kajuutas 
käyneet nähhä ja päästä teihi tutustummaa. 

Teemme hapankaalia ja säilömme kurkkuja porukalla.
Lauantaina 12.9 klo 10 
Hinta määräytyy kustannusten ja tarvikkeiden mukaan sisältäen 
kaalit, kurkut, mausteet, työvälineiden käytön. Ota mukaan omat 
säilöntäastiat, juustohöylä sekä ohuet suojakäsineet.
Muovinen 4 litran kannellinen säilöntäastia on hyvä mutta 
lasipurkitkin käyvät.
Ilmoittautuminen 7.9 mennessä Hanna Silfverille 040-7711425 
Tule kokeneena tekijänä jakamaan ja vaihtamaan hyviä konsteja 
tai oppimaan ihan uutta jos et ennen ole hapankaalia tehnyt.

Koiviston Kaukiaiset joukolla Ankkurikellariin
Kokoonnutaan koko suku sekä sukuun tulleet lauantaina 
19.9.2015 klo 11. Angelniemen Ankkurikellarissa.

Ajo-ohje Ankkurikellariin:
Helsingistä ja Turusta moottoritietä tie no. 1 ajetaan liittymään 
no. 13, opasteet ennen liittymää Aura, Halikko, Meriniitty. 
Kun on noustu ylös liittymästä, lähdetään Meriniityn suuntaan 
ja ajetaan n. 10 km ja tullaan liikenneympyrään. Ympyrästä 
ajetaan n. 3 km Turkuun päin tietä no. 110. Tullaan tienhaaraan 
Kokkilantie, tie no. 1835. Kokkilantietä ajetaan n. 9 km. Tullaan 
lossirantaan, missä Ankkurikellari on heti oikealla puolella. 
Lossille ei pidä mennä.

Angelniemen Ankkurikellarin osoite on Kokkilantie 877 Salo.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot 10.9.2015 mennessä puhelimella 
045-126 8956 Hellevi.

Tervetulloo!

Koivistolaisten kirkkopyhä / Merenkulkijoiden 
sunnuntai
Mäntsälän Kirkossa 
Su 20.9.2015 klo 10:00 

Jonka jälkeen kirkkokahvit kirkossa 
Mäntsälän Koivistolaiset johtokunta

Koivistolaiset ylioppilaat

Koivisto-Säätiö lahjoittaa vuoden 2015 koivistolaista syntyperää 
oleville ylioppilaille Koiviston Viestin vuosikerran sekä ”Koiviston 
arkielämää” kirjan.

Lehden ja kirjan postittamista varten tarvitsemme tiedot: yli-
oppilaan nimi ja osoite, koulu, mistä päässyt ylioppilaaksi sekä van-
hempien tai isovanhempien nimet ja kotipaikka Koivistolla.

Huom! Ylioppilaalta on syytä kysyä, haluaako hän lahjan koska 
kirja on painava (ja arvokas) ja että hänen pitää hakea se postista.

Tiedot postikortilla osoitteeseen:
Koivisto-Säätiö c/o Pertti Hoikkala
Linnankoskenkatu 15 C 10, 06100 Porvoo

p.s. Mikäli haluatte, että ylioppilaan tiedot julkaistaan 
Koiviston Viestissä, ilmoittakaa siitä suoraan Koiviston Viestin 
toimitukseen.

KOIVISTO-SÄÄTIÖ, Pertti Hoikkala

Suomen Koivisto-Seura ry:n

Koivistolainen syysseminaari
Vanhamoision seuratalolla 26.9.2015 klo 11
(Kaarenkyläntie 112)

Ohjelmassa mm. koivistolaisten yhdistysten kuulumiset
ja kattava tietopaketti Koiviston kansallispuvusta.

Kaikille kiinnostuneille!

Tervetulloo!
Johtokunta

Suuren suosion saanut
Koiviston karttatarjotin

Virpi Huhtanen, Ahtaanmäki 1 A 2, 02280 Espoo 
puh. 0440 501 806, virpi.huhtanen@kolumbus.fi

26 €
Konepesunkestävä, 30 x 38 cm


