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Tiedättekö? 

1. Mille tehtaille joutuivat 
koivistolaiset tilat 1700- ja 
1800-luvuilla tekemään 
päivätöitä?

2. Kuinka paljon oli Koivis-
ton kunnan kansakouluis-
sa oppilaita v. 1939?

3. Missä oli Koiviston viimei-
nen kunnansairaala?

4. Milloin Humaljoelle 
hankittiin kalastuksen har-
joittamista varten ensim-
mäinen moottorivene?

5. Kuinka monta prosenttia 
 Koiviston kunnan asuk-

kaista lasketaan saaneen 
viimeisinä rauhanvuosina 
toimeentulonsa maatalou-
desta?

6. Minkä nimiset viipurilai-
set osuusliikket toimivat 
Koivistolla?

7. Minä vuonna Koivistolla 
ollut tullivartio muutettiin 
Koiviston tullikamariksi?

8. Kuka oli talvisodan aikana 
Koiviston alueen eli Koivis-
ton alalohkon komentaja?

9. Mihin kirkkoon on luo-
vutettu kaksi Koiviston 
kirkosta tuotua kattokruu-
nua?

10. Mitkä olivat nyytingit?

Vastaukset 8:lla sivulla

Urheilumies Pentti Karvonen
Pentti Karvonen tarjoilee kotonaan Porvoossa kahvia 
ehdalla kermalla. Leipänsäkin päälle hän tokaisee lait-
tavansa kunnon voita. ”Ne on nämä geenit mitkä pitää 
hoikassa kunnossa, se on pätenyt koko meidän perheeseen.” 
Koivistolaislähtöisen Karvosen geenit olivat kunnossa 
urheiluhommiin: palkintokaapissa komeilevat mm. kak-
si 3000m estejuoksun maailmanennätysplakaattia sekä 
kymmeniä Suomen- ja piirinmestaruusmitaleja. Myös veli 
Reino Karvonen juoksi 50-luvulla SM-tasolla saavuttaen 
SM-pronssia este- ja maastojuoksussa. 

Vanhemmat olivat koko ajan 
myönteisellä asenteella tukemassa 
poikien urheilua: ”Muistan erään-
kin kerran kun olin auttamassa 
kirvesmies-isääni rakennuksella, 
enkä ujouttani uskaltanut sanoa 
illalla alkavista jalkapalloharjoi-
tuksista. Onneksi isäukko otti 
asian puheeksi, sillä muuten har-
joitukset olisivat jääneet käymät-
tä.” Pojat ehtivät aloitella urhei-
lua Koivistolla, josta perhe joutui 
evakkoon Pentin ollessa 8-vuotias. 
Koivistolta matka jatkui Ylämaal-
le, Hämeeseen, Iittiin, Kuusistoon 
Turun lähelle ja lopulta Porvooseen 
Pentin ollessa 17-kesäinen. ”Osin 
oma motivoitumiseni urheiluun 
kumpuaa noista ajoista: siirtolai-
suus ja muiden nurkissa oleminen, 
jonkinasteinen köyhyys ja oma 
paikka suurperheessä nostivat esiin 
halun todistaa että minusta on jo-

honkin ja vielä sen näytän! Olin 
nuorempana myös hirvittävän ujo, 
ja ehkäpä vähän syrjäytynyt, joten 
tuli tahto kehittää omanarvontun-
toa urheilun kautta.”

Politiikka ja urheilu 
erillään

Karvosten muuttaessa Porvooseen 
pojille katseltiin urheiluseuraa sen 
perusteella missä yleisurheilu oli 
kovassa huudossa. ”Kyllä meidän 
perheessä työväen ja porvarien 
erot tiedostettiin, mutta van-
hemmat olivat aina sitä mieltä, 
että politiikka ja urheilu on pi-
dettävä erillään. Ruotsinkielisten 
'oma' Porvoon Akilleskaan ei ollu 
poissuljettu vaihtoehto. Porvoon 
Urheilijoihin me sitten lopulta 
päädyimme.” Vuonna -31 syn-
tynyt Karvonen edusti urallaan 

Mielestäni huipulle 
päästäkseen on 
tehtävä jotain 
pirullisen 
raastavaa.

Kuusiston Kilpaa, 
Kaarinan Uraa, Lo-
pen Laakaa ja Por-
voon Urheilijoita. 
”Kyllähän Reinokin 
kovasti juoksi, mutta 
hänellä ei ehkä ollut 
samanlaista paloa 
treenaamiseen kuin 
minulla.” 

Harjoittelu 
Pentti Karvoselle siis 
maistui: alusta asti 
harjoitusohjelmaan 
kuului kovat interval-
li- ja vetoharjoitukset, 
jotka hän useimmiten 
juoksi täysiä. ”Enhän 
minä kokemattoma-
na tajunnut että olisi 
ne vedot voinut juos-
ta hiljempaakin.” 

Vanhamoision koululla keskusteltiin
Syksyiseen tapaan Koivisto-Seuran johtokunta, toimikun-
nat, paikallis-, kylä- ja sukuseurojen edustajat kokoon-
tuivat keskustelemaan toiminnasta ja koivistolaisuuden 
tulevaisuudesta. 

kokemusmaailmaa. Heitä lukijois-
samme taitaa olla aika paljon, ja 
toive onkin, että mahdollisimman 
moni laittaisi yhteystietonsa Riu-
tamaalle tutkimuskyselyä varten.

Suomen Koivisto - Seuran toi-
minnasta ei olla huolissaan. Yleis-
tunnelma oli erittäin myönteinen. 
Toimintaa voidaan toki kaikilta 

osin kehittää op-
pimalla aikai-
semmasta, mutta 
mitään varsinaisia 
murheita seuralla 
ei ole. Ellei mur-
heena sitten pide-
tä Karjala-Liiton 
sääntömuutos-
kaavailuja, joihin 
johtokunta laittaa 
oman vastineensa. 

Pohdimme tie-
don säilyttämistä ja 
jakamista: auktori-
soidaanko Koivis-
ton kansallispuvut, 
mihin ja miten kult-
tuurihistoriaa tallen-
netaan, löytyvätkö 
Koivisto Viestien 
vuosikerrat myös 
tulevaisuudessa ar-
kistoista, digitali-
soituna. Porvooseen 
kokoontunut noin 
viisikymmenpäinen 
joukko nautti pait-
si hyvästä keitosta 
myös yhteishenges-
tä ja yhteisyyden 
tunteesta.

Mukavassa tunnelmassa ruodittiin 
Koivisto-juhlien tulevaisuutta, 
leikkiperinteen keräämistä, perin-
teen tallentamista, kulttuurin ja 
kokemusten tärkeyttä. 

Tutkija Eeva Riutamaa kertoi 
tekevänsä Turun Yliopiston Kasva-
tustieteen laitokselle väitöskirjaa, 
jossa aikoo selvittää evakkolasten 
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ISSBN 0780-1289
KUSTANTAJA: 
Suomen Koivisto-Seura r.y.
Jäsenlehti. Ilmestyy kerran kuukau-
dessa, kuun 20. päivänä.
Lehteen tarkoitetun ilmoitusma-
teriaalin tulee olla toimituksessa 
viimeistään lehden ilmestymistä 
edeltävän kuun lopussa. 

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

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

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

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

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

Siunattu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta

Rikas Suomi
Luin juuri Sofi Oksasen romaanin puhdistus. Viron 
sota-ajan ja lähihistoria kuvautui minulle uudella, osin 
ahdistavallakin tavalla. Tai en voi sanoa uudella, koska 
oikeastaan ensimmäistä kertaa ajatuksella paneuduin ja 
pohdin tuon veljeskansan historiaa ja ihmisten elämää 
siellä. Olen kouluni käynyt ja historian läksyni luke-
nut, mutta vieraaksi on virolaisten kokemusmaailma 
jäänyt.

Vierasta on myös Persian, Iranin viidenkymmenen 
viimevuoden historiankulku, vaikka lähes päivittäin 
sekasortouutisia siltä suunnalta on televisiossakin uu-
tisoitu. Niinpä uusia ajatuksia herättävä kokemus oli 
lukea Marjane Satrapin sarjakuvaromaanit Lapsuuteni 
Iranissa ja Kotiinpaluu. Ne kuvasivat ihmisen, lapsen 
ja nuoren naisen kautta tuon hunnutetun maan seka-
sortoista arkea.

Molempia kirjoja ja maita yhdisti piinaava tunnelma 
vallanpitäjien vaihtumisen, pelon, ja vapaudettomuu-
den vuoksi. Kirjat olivat toki romaaneita, mutta täysin 
fiktiivisiä ne eivät voi olla. Todenmukaisia ja todentun-
tuisia kuin Linnan Tuntematon Sotilas romaani, joka 
kuvaa uskottavalla tavalla paitsi suomalaisten sotapon-
nisteluja myös suomalaista mielenmaisemaa, suoma-
laisuutta. 

Kaikkia edellä kuvattuja kirjoja lukiessani, ovat ajatuk-
set väistämättä kulkeneet myös omaan historiaamme, 
sota-aikaan ja sota-ajan jälkeisiin kokemuksiin. Valtava 
kiitollisuuden tunne siitä, että saamme elää vapaassa, 
itsenäisessä Suomessa, valtaa mielen. Meidän ei tarvitse 
pelätä henkemme kaupalla vallanpitäjiämme, naapurei-
tamme, saamme ajatella ja toimia vapaasti, asioista voi 
puhua niiden oikeilla nimillä.

Emme myöskään ole joutuneet olemaan pimennossa. 
Meillä on tietoa omasta lähihistoriastamme. Saamme 
opiskella historiaa (tsemppiä vaan kaikille kokeisiin 
valmistautuville). Tiedonvälitys toimii. Me myös kuu-
lemme omilta ja toistemme vanhemmilta ja isovan-
hemmilta yksilön kokemuksista. Salaisuuksia ei tarvitse 
kuoleman- ja kivunpelossa ylläpitää. 

Vapaudesta ja itsenäisyydestä kiitollisena taidan ka-
vuta vintille, etsiä sieltä Hilma-tädin Lotta-puvun ja 
laittaa sen päälleni, kun marraskuussa kokoonnumme 
Koivistolta evakkoon lähdön muistojuhlaan. Historia 
konkretisoituu. Samalla konkretisoituu myös hinta, jo-
ka vapaudesta ja itsenäisyydestä on maksettu. Olemme 
rikas kansa. 

Hartaast´ 

Lapset syntyvät vanhemmille iloksi ja turvaksi. Lapsi on 
ilopilleri vanhemmille ja isovanhemmille. Iloinen nauru 
ja ikävien asioiden unohtaminen on lapselle tyypillistä. 
Monet aikuisten huolet ja murheet häviävät seurustellessa 
pienen ihmisen kanssa. Siksi voidaan melkein ajatella , 
että lapsi on Jumalan lahja ja hän antaa myöskin merki-
tyksen monille aikuisten toimille ja yrityksille. Ennen me 
teimme työtäkin “lastemme hyväksi”. Meillä oli tarkoi-
tus antaa lapsillemme parempi elämä kuin itsellämme. 
Tuosta saattoi olla myös vastakkaiset seuraukset. Lapset 
oppivat ajattelemaan, että vanhemman velvollisuus on 
antaa heille kaikki mitä he pyytävät. Silloin lapsi muuttui 
ilopilleristä surupilleriksi. 

Lahjojen antaminen lapsellekin on hauskempaa, jos lap-
si ottaa lahjan lahjana ilolla ja kiitollisuudella vastaan. 
Antaminen on iloista, jos saa antaa vapaalla ja vapaaeh-
toisella mielellä.

Jotkut ystävät ovat myöskin ilopillereitä. Minä olen kut-
sunut erästä veljieni vaimoista sukumme ilopilleriksi. 
Vaikka hänellä on paljon sairauksia, hän jaksaa aina kään-
tää nekin huumorin avulla toisten iloksi. Saamme nauraa 
hänen seurassaan. Sellaiset ihmiset ovat tärkeitä, joilla on 
asioiden hyvän puolen kääntämisen armolahja. Onhan 
tässä maailmassa tarpeeksi niitäkin, jotka näkevät kaikessa 
uhkia, ylipääsemättömiä vaikeuksia ja toisten ihmisten 
suunnitelmallista pahuutta. Mielellämme kutsumme 
kyläänkin sellaisia, joiden seurassa ei tarvitse jännittää. 
Nauru pidentää ikää. Jonkun iloinen nauru soi korvissa 
vielä pitkään ja luo hyvää ja turvallista oloa. Huumorikin 
on taivaan lahja ja sitä käyttävät ystävät ovat siunattuja.

Minulle on annettu myös yksi hyvin iäkäs ystävä, täyt-

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Siunattu läheisten 
läsnä ollessa.

Lämmin kiitos osanotosta.

Jumala on hyvä ja että kaikella on tarkoituksensa. Ihan 
aidosti, teeskentelemättä. Hän on kyllä väsynyt ja haluai-
si miehensä luokse taivaaseen, mutta uskoo, että Jumala 
kutsuu hänet pois sitten kun hänen aikansa tulee. Olen 
oppinut menemään hänen luoksensa silloin kun tarvitsen 
rohkaisua ja ilonpisaroita elämääni.

Kyllä me olemme kuulleet lähiaikoina, että toisenlaisia-
kin pillereitä kehitellään yli 70-vuotiaille “vanhuksille”. 
Me uskomme kuitenkin, että eutanasia-pillerit eivät tuo 
hyvää kuolemaa, sillä Jumalan kädessä ovat sekä elämän 
että kuoleman avaimet. Luotamme Hänen viisaaseen 
johtoonsa.

Jeesus toi tänne maailmaan permanentin ilosanoman, 
evankeliumin Jumalan armosta ja rakkaudesta. Apostolit-
kin olivat vakuuttuneita siitä, että ilo ja rauha ovat Pyhän 
Hengen lahjoja. Ne syntyvät siitä totuudesta, että Jeesus 
on maksanut syntivelkamme ja sillä perusteella meillä 
on ainainen riemu ja ylistys sydämessämme. Meidän-
kin tehtävämme olisi olla ilopillereitä toinen toisillem-

Rakas isämme ja pappamme

Vilho Olavi
HANTTU

Rakkaamme

Laila Marjatta
MIKKONEN
o.s. Ylä-Outinen
s. 05.12.1924 Lappee
k. 15.08.2009 Lappeenranta

Kun saapui päivä,
yllättäen hiljeni sydän lämpöinen.
Et paljon pyytänyt,
vain kaikkesi annoit ja huolta kannoit.
Ei ole kotona enää tuttua kulkijaa,
on vain hiljaisuus ja suru sanaton.

Kiittäen ja kaivaten
Pekka
Heikki, Tiina ja Ville
sisko ja veljet perheineen
sukulaiset ja ystävät

Ilopillerit

s. 06.04.1923 Koivisto
k. 19.07.2009 KOKS

Muistaen ja kaivaten
Jari ja Päivi
Satu, Tony ja Eetu
Johanna
Piia ja Kalle
Heidi ja Jarno
Suvi
Jukka
Miika ja Henna
Kimmo ja Miia
Nina ja Niko
Sini
Anu ja Veijo
Janne, Meeri ja Paula
sukulaiset ja ystävät

Kauan kaipasit kotia Karjalan,
kun seutua vierasta kuljit.
Kodin sait nyt
maallista paremman,
kun silmäsi umpehen suljit.

me ja auttaa toisiamme 
kuorman kantamisessa ja 
kilvoittelussa taivaan tiel-
lä kohti yhteistä päämää-
räämme. 

Joten tässäkin syksyssä voi 
olla ilon aiheita, kun vain 
osaamme katsoa asioita 
“sillä silmällä”

Valma Luukka
tää, jos Jumala suo ensi 
vuonna 100 vuotta. Olen 
tuntenut hänet vuodesta 
1970. En ole koskaan 
kuullut häneltä muuta 
kuin positiivisia asioita 
toisista sukulaisistaan ja 
ystävistään. Hän jaksaa 
aina kannustaa myös 
sitä, jota muut ovat kal-
toin kohdelleet. Jokaises-
sa on jotain hyvää, hän 
sanoo. Olen siunannut 
jo kaksi hänen kolmesta 
lapsestaan, mutta aina 
hän jaksaa uskoa, että 
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— Puheenjohtajalt` iteltää —

  Suomen 
  Koivisto-Seura r.y. 
  Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

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

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

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

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

koivisto-saatio@kolumbus.fi

Muistathan osoitteen muutoksen

On lokakuu ja luonto muuttamassa taas kerran muo-
toaan. Ensimmäiset pakkasyöt ovat puraisseet puiden 
lehdet punertaviksi ja tienpinnat aamuliukkaiksi. Sa-
teetkin tulivat ja tuuli pauhaa. On menossa todelli-
nen ilmastomuutos niin kuin joka vuosi tähän aikaan 
Suomessa. Sanotaan, että vaihtelu virkistää. Lämpi-
män kesän jälkeen syksy tuntuu kuitenkin aina liian 
kolkolta, ja aina se tulee liian nopeasti.

No luonto kulkee kulkuaan ja me sen mukana. 
Koivisto Seuran tälle vuodelle vahvistettu toiminta-
suunnitelma on toteutumassa 100 %:sti ja johtokun-
ta miettii jo tulevan toimikauden tapahtumia. Toi-
mikunnat, kylä- ja sukuseurat kokoontuvat viikon 
päästä ideoimaan yhteistoimintoja ja Koivisto-seuran 
tulevaisuutta Vanhamoision seurantalolle Porvooseen.  
Fokuksessa ovat erityisesti Koivistojuhlat ja jäsenhan-
kinta. Varmasti puhutaan myös paljosta muusta koi-
vistolaiseen perinteeseen liittyvästä toiminnasta.

Kuten varmasti monet muistavat, vaihtui kesä-
kuussa Koivisto Seuran jäsenrekisterin ylläpito.  Pos-
tipankin luovuttua rekisteritoiminnan ylläpidosta 
siirtyivät tehtävät Logica Oyj:lle, joka muutaman 
vuoden rekisteritoimintoja hoidettuaan keskittyi 
suurten yhteisöjen palvelutoimintaan ja lopetti yhteis-
työn pienempien yhdistysten kanssa. Koivisto-seura 
monen muun vastaavanlaisen yhdistyksen mukana 
siirsi rekisterinsä Sebacon Oy:n hoidettavaksi. Mat-
kan varrella on ylläpidossa ollut pieniä ongelmia ja 
rekisteröintiviiveitä, mutta nyt systeemi on kaikilta 
osin valmis ja toimii loistavasti. 

Logica Oyj:n kanssa ei meillä ole enää mitään 
tekemistä. Jäsenmaksuliikennekään ei enää kulje Pos-
tipankin kautta. Jäsenistömme on siten turha enää 
yrittää maksaa mahdollisesti rästissä olevia tämän 
vuoden jäsenmaksujaan keväällä 2009 lähetetyllä 
jäsenmaksulaskulla eikä siinä olevalle pankkitilille, 
sillä Postipankki palauttaa vanhalle keräilytilille tule-
vat maksut takaisin maksajalle. Tulemme lähiaikoina 
lähettämään uudet maksukortit kaikille niille, joilta 
Koivisto-seuran jäsenmaksu on jostain syystä vielä 
maksamatta. Kovinkaan runsaasti heitä ei ole, sillä 
seuran jäsenkunta on erittäin tunnollisesti suorittanut 
jäsenmaksuvelvollisuutensa. Siitä suuri kiitos.

Yksi pieni ongelma meillä on. Seuralle palautuu 
melkoisesti postia merkinnällä osoite tuntematon. 
Vastaanottaja on joko muuttanut tai siirtynyt suureen 
tuntemattomaan. Tämä merkitsee myös sitä, ettei 
Koiviston Viesti löydä kohdettaan tai menee turhaan 
väärään osoitteeseen. Esitänkin vetoomuksen, että 
jäsenet muistavat muuttaessaan ilmoittaa osoitteen 
muutoksensa myös Koivisto-seuralle samoin kuin 
poisnukkuneet omaisjäsenensä. Vain se takaa postin 
kulun oikeaan osoitteeseen ja estää turhan postin lä-
hettämisen.

Hyvää syksyä
Juha-Veikko Kurki 

Ahkera uurastaja on poissa, 
Taimi Kukko 1915 - 2009 

Taimi Kukko oli syntynyt 
Kuolemajärven Karjalaisten 
kylässä ja aloittanut työuran-
sa Koivistolla Humaljoen 
kylässä Lenkkerin tilan pal-
veluksessa jo vuonna 1935. 
Ilmeisesti joku Taimin sis-
koista, joka oli jo aiemmin 
ollut Lenkkerillä palvelijana, 
suositteli paikkaa Taimille. 
Sen ajan maanviljelys vaati 
paljon työvoimaa ja Lenkke-
rin tilalla, joka oli Humaljoen 
kylän suurimpia, oli silloin 
palveluksessa 3 miespuolista 
ja 3 naispuolista työntekijää. 
Sodan puhjettua Taimi sitten 
lähti evakkoon Lenkkereiden 
kanssa ja oli heidän kanssaan 
sotaa paossa mm. Pakilan 
kylässä Myrskylässä itäisellä 
Uudellamaalla ja aluksi myös 
Kuhmalahdessa Hämeessä. 

Sitten kun jatkosodan 
aikana tilanne rintamalla oli 
vakiintunut ja suomalaisia 
päästettiin takaisin entisille 
asuinsijoilleen, Taimi läh-
ti ensimmäisten joukossa 
toukokuussa 1942 valmis-
telemaan paluumuuttoa. 
Hänen tehtävänään oli mm. 
laittaa kasvimaa kuntoon ja 
ottaa vastaan junavaunulla 
Myrskylästä lähetetyt tava-
rat, joita oli kaikkiaan 36 
kollia. Usean Humaljoen 
kylän rakennukset kuten 
kaikki Lenkkerin rakennuk-
set saunarakennusta lukuun 
ottamatta oli poltettu vetäy-
tyvien suomalaissotilaiden 
toimesta ja tähän saunara-
kennukseen Taimikin ma-
joittui. Tilalle alettiin raken-
taa uutta asuinrakennusta ja 
Taimin kertomuksen mu-
kaan se ehti jo tulla lähes 
valmiiksi, kun uusi lähtö 
tuli eteen vuonna 1944. 

Uusi evakkomatka suun-
tautui Perniöön Varsinais-
Suomeen. Perniössä Taimi 

asettui samaan talouteen 
Martti ja Lyyli Lenkkerin 
kanssa ja he viipyivät siellä 
aina vuoteen 1947, jolloin 
Lenkkerit ostivat Tikkaron 
tilan Mäntsälästä ja Taimi 
muutti Martin ja Lyylin mu-
kana sinne keväällä 1947. 

Tikkarossa Taimi osallis-
tui monenlaisiin maatalous-
töihin: karjanhoitoon, hei-
nän ja elon korjuuseen sekä 
sokerijuurikasviljelmien hoi-
toon. Hän hoiti karjan malli-
kelpoisesti. Tästä on osoituk-
sena useita kunniapalkintoja 
maatalousnäyttelyissä. Hän 
todella piti kotieläimistä. 
Hän piti myös lapsista ja 
lapset pitivät Taimista, oli-
han Taimi perusluonteeltaan 
iloinen Karjalainen. 

Senkin jälkeen kun 
1970-luvun puolen välin 
paikkeilla karjanhoito lo-
petettiin ja pellot annettiin 
vuokralle, Taimista oli suuri 
apu Lenkkereiden talouden 
hoidossa. Kun isäntäväki oli 
kuollut, Taimi jäi joksikin 
aikaa yksin asumaan Tik-
karoon, kunnes hän sitten 
muutti Haminaan siskojensa 
luokse vuonna 1987. Taimi 
kuitenkin teki vielä ennen 
Tikkarosta lähtöään suuren 
työn valmistamalla suuren 
määrän polttopuita varastoon 
uusien asukkaiden käyttöön. 

Taimi kävi myös pari 
kertaa 1990-luvulla entisil-
lä kotiseuduillaan Karjalan 
kannaksella. Kuolemajär-
ven Karjalaisten kylässä hän 
vieraili Ella-sisarensa kanssa 
ja vuonna 1997 hän kävi 
Koivistolla Lenkkerin suvun 
nuoremman polven kanssa. 
Taimi oli oppaana tunnista-
massa paikkoja, joissa hän 
yli viisi vuosikymmentä 
aikaisemmin oli asunut ja 
aloittanut työuransa. 

Taimi ehti olla Lenkke-
reiden palveluksessa yli viiden 
vuosikymmenen ajan, mikä 
on varsin harvinainen saavu-
tus. Tämän ansiosta hänelle 
myönnettiinkin Maatalous-
keskusten liiton kultainen 
ansiomerkki vuonna 1985. 

Viimeisinä vuosinaan 
Taimin elämää haittasi jalko-

jen kivuliaisuus, josta syystä 
hänen liikkumisensa oli 
vaikeata, mutta kun hänen 
mielensä oli virkeä ja muisti 
pelasi hyvin, hän pystyi asu-
maan Haminan kodissaan 
elämänsä loppuun asti. 

Jaakko Lenkkeri

Syyskuun alussa tuli suruviesti, että Taimi 
Kukko, eräs vanhimmista koivistolaisista, oli 
kuollut Haminassa, jossa hän oli elänyt elämänsä 
viimeiset vuodet vuodesta 1987 lähtien. 

Taimi Kukko viettämässä 70-vuotispäiviään Tikkarossa 1985. 

Taimi Kukko (oik.) lasten kanssa heinätöissä Tikkaron 
pellolla n. vuonna 1957. Lapset vasemmalta Lauri, Paavo 
ja Jaakko Lenkkeri.

Lenkkerin palvelusväkeä Koiviston Humaljoella 1930-lu-
vun lopulla. Henkilöt vasemmalta: Tyyne Rossi, Waldemar 
Hiiri, Tyyne Ratia, Auvo Ahola ja Taimi Kukko.
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Pentti naurahtaa. ”Tuollaisiin 
harjoituksiin tarvitaan aina ko-
va pohjakunto, jonka vanhem-
mat juoksijat kuten Iso-Hollo ja 
kumppanit loivat tekemällä pit-
kiä kävelylenkkejä. Kun nuorena 
innokkaana urheilijana sain har-
joitusohjelman käteeni, niin sitä 
mentiin eikä meinattu. Toisaalta 
valmentajallani Armas Valsteel-
la oli niin paljon suojatteja, että 
hänellä ei riittänyt aikaa seurata 
tekemisiäni tarkemmin. Useim-
miten minulle tulikin ennemmin 
yli- kuin aliharjoittelua.”

Yliharjoitelleena tai ei, kesällä 
-54 Karvonen juoksi tiensä maail-
man terävimpään kärkeen 3000m 
esteissä. Kesäkuussa Varsovassa 
hän alitti kaikkien aikojen toisena 
suomalaisena 9 minuutin rajan, ja 
loppukesästä Dortmundissa käy-
dyssä Suomi-Saksa maaottelussa 
hän juoksi kaikkien aikojen ko-
vimman ajan 8.41,4, jota ei kui-
tenkaan hyväksytty maailmanen-
nätykseksi saksalaisten levitettyä 
vesihautaan alastuloa helpottavaa 
turvetta. ”Saksalaiset tiesivät et-
tä me suomalaiset olemme heitä 
parempia ylittämään vesiesteitä, 
joten he ilmeisesti ajattelivat hyö-
tyvänsä turvematosta.”

Menestyksen ja 
kokemuksen vuodet

Vuonna -55 Pentti Karvonen 
juoksi kaksi virallista estejuoksun 
maailmanennätystä. 1. heinäkuuta 
hän saavutti Helsingissä tuloksen 
8.47,8, jota hän paransi kaksi viik-
koa myöhemmin Oslossa aikaan 
8.45,4. Samana vuonna Karvonen 
juoksi myös Suomen mestaruuden 
esteissä sekä maastojuoksun pit-
källä matkalla. ”Maastojuoksulla 
oli tärkeä osa harjoittelussani, sillä 
juoksin paljon metsäpolkuja. Es-
teisiin suuntautuminen kävi kuin 
luonnostaan, sillä metsäpoluilta 
minulle kehittyi esteissä vaadit-
tava rytmisilmä, jonka avulla as-
keleiden rytmittäminen esteille 
kävi luontevasti. Motivoiduin 
ennemmin juoksemaan esteitä 
kuin sileitä matkoja koska huo-
masin sen sujuvan hyvin.” Vuo-
sien mittaan Karvoselle kertyikin 
monia sopivia harjoitusmetodeja. 
”Huomasin jo koulussa olevani 
verraten hidas juoksija. Hitaan 
juoksijan on tyhmää mennä vain 
tasaista vauhtia, joten tein pal-
jon erilaisia nykimisharjoituksia. 
Näin voitontavoittelu korostui jo 
harjoituksissa. Mielestäni huipul-
le päästäkseen on tehtävä jotain 
pirullisen raastavaa. Mauno Iso-
Hollo oli minulle suurin esikuva, 
jonka kirjasta 'Mailista marato-
niin' ammensin oppia.”

Vuodesta -56 alkoi Karvosen 
urheilu-uran vaikeimmat vuodet. 
Osin kovan harjoitusrääkin ja 

huonosti rytmitettyjen ruokailu-
tapojen vuoksi hän joutui maha-
haavaleikkaukseen, ja vuoden -56 
Melbournen olympiakisat jäivät 
väliin. Hän palasi huipulle vuon-
na 1960, jolloin hän voitti esteis-
sä toisen Suomen mestaruutensa. 
”Olin 4 vuotta pois kilpakentiltä, 
mutta harjoittelin koko ajan. Kun 
Urheiluliiton varapuheenjohtaja 
ei tunnistanut minua kadulla, niin 
nousi hurja tarve nousta ja näyttää 
että minusta vielä on johonkin. 
Uskon että minulla on vieläkin 
nimissäni puolivatsaisten juok-
sun maailmanennätys.” Karvonen 
naurahtaa. ”Nuo vuodet olivat 
muutenkin kova paikka. Urheilu-
liiton lopetettua tuen jouduimme 
todella kituuttamaan, sillä kello-
sepän oppipoikana saamasta ns. 
oppipoikarahasta ei paljon kos-
tunut.” Aikaisemman Verner Sö-
derströmiltä saadun syväpainajan 
koulutuksen lisäksi Karvonen sai-
kin nyt kellosepänopin, ja perusti 
Porvooseen kellosepänliikkeen 
vuonna -61 sekä myöhemmin 
toisen liikkeen Loviisaan.

Vaikeudet ohjasivat 
urheilujohtajaksi

Paluu huipulle tapahtui olym-
piavuonna -60, jolloin hän voitti 
esteissä toisen Suomen mestaruu-
tensa. Kauan kilparadoilta poissa 
ollut urheilija joutui kuitenkin 
todistamaan joukkueenjohtajille 
kuntoaan koko kesän, ja elokuussa 
Rooman olympialaisissa kunto oli 
jo ohi. ”Siinä vaiheessa kokemusta 
oli karttunut ja tiesin tilanteen jo ki-
soihin mennessä.” sanoo Karvonen 
karsiutumisestaan alkuerissä ajalla 
9.04,8. ”Harjoituskentällä loppu-
verryttelyä tehdessäni joukkueen-
johtaja tuli kuitenkin kädestä pitäen 
kiittämään panoksestani. Se jäi py-
syvästi mieleeni ja vaikutti vahvasti 
myöhempään johtajanuraani.”

Pentti Karvonen onkin toimi-
nut aktiivisesti erilaisissa järjestöteh-
tävissä. Hän on ollut mm. Suomen 

Urheiluliiton lajivalmentajana vuo-
sina 1964–1965 ja 1967–1975, toi-
minut SLU:n johtotehtävissä mm. 
hallituksen ja liittovaltuuston jäsene-
nä ja varapuheenjohtajana, hän on 
Urheiluliiton kunniapuheenjohtaja 
ja toiminut Kyykkäliiton puheen-
johtajana 2000-luvulla. Karvonen 
sanoo oman urheilu-uransa ohjan-
neen hänet johtotehtäviin ”Halusin 
auttaa urheilijoita saamaan jotakin 
mistä itse koin urallani jääneeni 
paitsi. Toisaalta näen myös oman 
kokemukseni jakamisen arvoiseksi. 
Haluan yksinkertaisesti auttaa nuo-
ria. Ja eläkkeellä näihin tehtäviin on 
sopivasti aikaa.”

Urheilu-uraltaan Karvonen 
nostaa esiin kaksi asiaa: ”Vuosien 
mittaan on kertynyt mahdoton 
määrä hyviä ystäviä, ja urheilu vah-
visti omanarvontuntoani, jonka 
avulla olen voinut elämässä mennä. 
En ole tippaakaan katkera, vaan on 
suuri onni että minua kuunnellaan 
ja minulle annetaan rauha toteuttaa 
omia arvojani.” Kertoo Karvonen ja 
toteaa samaan hengenvetoon olevan-
sa vannoutunut raittiusmies. ”Olen 
esimerkiksi yrittänyt vetää Kyykäs-
tä kaljat ja tupakat pois pelikentiltä. 
Pidän äärettömän tärkeänä urheilun 
kasvatuksellista puolta. Näin van-
hemmaksi tultua kokee tavallaan 
velvollisuutena tuoda esiin sen että 
on mahdollista elää myös terveelli-

sesti. Huippu-urheilun vaikutusta 
nuorisoon ei siis pidä aliarvioida. 
Nuoria pitää pyrkiä kasvattamaan 
kunnon kansalaisiksi. Se on vanha 
sanonta mutta pitää paljon sisällään. 
Tästäkin syystä johtamisen panos 
urheiluun on erittäin merkittävä.”

Voimaa karjalaisuudesta

Vaikka Pentti Karvosella olisi ai-
hetta ylpeyteen monella saralla, 
niin hän toteaa olevansa rinta röy-
heänä erityisesti kahdesta asiasta: 
urheilusta ja karjaisuudesta.”Olen 
äärettömän ylpeä karjalaisuudes-
tani ja siitä mistä on selvitty. Se 
on ääretön voimavara jota täytyy 
pitää voimissaan. Urheilussa ja 
karjalaisuudessa on monta yh-
distävää tekijää: kummassakaan 
muita ei solvata tai poljeta maa-
han, siis oikeudenmukaisuus. 
Molemmat ovat tärkeitä asioita ja 
samalla asenteella arvostan myös 
esimerkiksi pohjalaisuutta, savo-
laisuutta tai uusmaalaisuutta.” 
Karjalaisuudestaan puhuessaan 
Karvosen äänestä huomaa tietyn 
kunnioittavan sävyn. ”Lopullises-
ti minusta tuli karjalainen, kun 
maailmanennätyksen kunniaksi 
järjestetyssä kahvitilaisuudessa 
Sulo-Onni Hoikkala puhui kyy-
neleet poskilla valuen että 'Pentti, 
nyt myö karjalaisetki ollaa ihmis-

sii!' Siitä hetkestä lähtien olen ol-
lut enemmän tai vähemmän kiivas 
karjalainen.” 

Pentti Karvonen sanoo uskal-
tavansa avautua tärkeistä asioista 
tiukkaan sävyyn ”Olen tarttunut 
asioihin ja ilmaissut mielipitee-
ni tarpeeksi tiukasti ja mikä tär-
keintä, osannut myös perustella 
kantani. Koen olleeni urheilijoille 
hyödyksi, enkä välttämättä kauhe-
an pottumainenkaan johtaja.” Po-
litiikka ei kuitenkaan ole vetänyt 
puoleensa tätä urheilijoiden asian-
ajajaa ”Ei ei, sain jo kasvatuksen 
kautta kokea sen että urheilu ja 
politiikka pidetään erillään.” tote-
aa Karvonen suoralta kädeltä.

Kokemusta, kokemusta

Maailmanennätysten, arvokisa-
edustusten ja lukuisien Suomen 
mestaruuksien joukosta jäi puut-
tumaan arvokisamenestys. ”Joskus 
ajattelen etten pystynyt hyödyn-
tämään yläkerran herran antamia 
ominaisuuksia tarpeeksi hyvin. 
Toisaalta taas muistellessani kevät-
tä -54 en pystynyt akillesjännevai-
voiltani juoksemaan normaalisti 
koko keväänä, mutta kuitenkin 
tein kesällä maailmanennätyksen. 
Olen saanut kokemuksistani pal-
jon apua myöhemmin. Parhaim-
millaan johtotehtävissä ollessani 
minulle tuli vuodessa yli 100 
vuorokautta poissa liikeyritykses-
täni erilaisilla reissuilla, joilta jäi 
päivärahat taskuun. Verottajahan 
niistä yhdessä vaiheessa kummas-
tui.” Karvonen muistelee hymy 
huulillaan.

Pentti Karvosen karjalaiseen 
tapaan pulppuavia juttuja kuun-
nellessa huomaa syvältä kumpua-
van vahvan kokemuksen. Hänellä 
on tarkka näkemys maailman me-
nosta. ”Kyllähän tämä elämä on 
helpottunut liikaa. Kaiken maa-
ilman koululaiskuljetukset olisi 
kitkettävä pois ja yleinen asenne 
itsensä rääkkäämiselle olisi muu-
tuttava myönteisemmäksi. Näin 
saataisiin suomalainen kestävyys-
juoksu jälleen nousuun. Se on tosi 
pitkä prosessi.” 

Eläkepäiviään Pentti Karvo-
nen sanoo viettävänsä pitkälti-
kin perheen ja järjestötehtävien 
parissa. Urheilua tulee seurattua 
aktiivisesti, yleisurheilun lisäksi 
hiihtoa, jalkapalloa ja lentopal-
loa ja suurkisat lajista kuin lajista. 
Veteraaniurheilua hän ei ole oma-
kohtaisesti harrastanut ”Teimme 
ikäiseni kestävyysjuoksija Eino 
Oksasen kanssa sopimuksen, että 
jos jompikumpi yrittää parannella 
oman lajinsa tuloksia vielä vete-
raanisarjoissa, niin toista saa luvan 
kanssa vetää nokkaan!” naureske-
lee Karvonen.

Pinja Piira

jatkuu sivulta 1
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Mannolan Sikapetäjikkö
Mannolassa oli jo 1800-luvulla kookkaita rantapetäjiä, 
valokuva viimevuosisadan alussa otetussa valokuvassa se on 
tunnettu jo Sikapetäjikkönä. Vanha, Maria Mannosen vä-
vyn Erkki Laitakarin, silloin ottama valokuva sen todistaa. 

Petäjien siimekseen ehtivät usean 
sukupolven nuoret kerääntyä toisi-
aan tapaamaan ja sen kautta siirtyä 
laajalle rantatasanteelle, Lauvalle, 
kisailemaan ja pelejä pelaamaan. 
Nyt Lava on pitkälle ruohottu-
nut, mitä nyt länsi- ja pohjoistuuli 
vuosittain siirtelee vesirajan hiek-
kakinoksen paikkaa.

Mutta Sijapetäjikön viisi 
ikipetäjää ovat jäljellä ja muutama 
iso petäjä on kasvanut pienen mat-
kan päähän. Ensimmäisenä, kylän 
keskustasta tullessa, on paksu ja 
muhkurainen ja vanhin petäjä, 
nyt jo latvasta hiukan kuivunut. 
Siihen osaan on tikka hakannut it-
selleen pesän. Tukevat juuret ovat 
näkyvissä, aikoinaan myrskyt ovat 
ylettyneet lähes tielle asti ja hiekka 
on seuloutunut pois. Neljäntenä 
olevassa petäjässä on joskus, ehkä 
1920-luvulla ollut paksu haara 
joka on kuivunut ja sahattu pois. 
Tähän kuivuneeseen tynkään ovat 
sitten Mannolan nuoret veistäneet 
nimikirjaimensa jotka olivat vielä 
näkyvissä vuonna 1992. Niitä ei 
enää siinä ole, sillä paikalliset nuo-
ret eivät ilmeisesti niistä pitäneet 
ja polttivat kuivuneen osan pois.

Sikapetäjikkö lienee saanut 
nimensä vieressä joskus olleesta 
sikolätistä. Petäjien vahvat oksat 
olivat varmaan hyväksi avuksi si-
kojen lahtauksessa.

Vuosina 1990-2008 Sikapetä-
jikkö oli paikka johon Mannolaan 
matkanneet kotiseuturetkeläiset 
kokoontuivat kenttälounaalle ja 
kahville. Nyt se ei ole enää mah-
dollista, ei meille entisillä manno-
lalaisille eikä paikallisille venäläi-
sillekään. Joku on ominut itselleen 
koko sikapetäjikön, rakentanut 
siihen kookkaan talon ja aidannut 
ison alueen.

Meidän pieni ryhmä oli su-
rullinen tapahtuneesta. Tapahtu-
neelle emme voi mitään, kaunis ja 
muistorikas perinnemaisema on 
tuhottu. Olimme kuulleet tapah-
tumasta huhuja ja Raimo Manno-
nen kokosi joukon ja kävimme to-
teamassa menetyksen. Sukumme, 
Raimon ja minun, koti oli ollut 
lähellä. Lisäksi ryhmässä oli mu-
kana Mannolan sukujuurta oleva 
rouva Toini Attila (Tommola), 
muut olivat läheisiä ystäviä.

Pääsimme ensimmäistä ker-
taa sisälle Koiviston kirkkoon 
satasen ruplan pääsymaksusta, 
saimme jopa kiivetä ylös torniin, 
josta saimme valokuvata kylään ja 
merelle päin. Mutta se ei meidän 
murhettamme Sikapetäjiköstä 
helpottanut.

Kysyimme toisiltamme lähti-
essä, että onko meidän Mannolan 
matkat jo kaikki tehty. Onhan jäl-
jellä vielä Laikon harju, Mannolan 

niemi ja Lavallekin pääsee, koska 
em. aidan ja Konnalammen väliin 
on tehty kapulasilta. Konnalammi 
oli aikoinaan talvinen leikkipaik-
ka, aikaisen jäätymisen vuoksi se 
antoi luistelumahdollisuuden 
ja napa-kiikkun rakenta-
miseen. Nyt se on vain 
ruottonut kosteikko.

Veli Hämäläinen

Sikapetäjikkö 
 1900-luvun alussa, kuvanut Erkki Laitakari.
 1992, kuvannut Veli Hämäläinen.
 25.8.2009, kuvannut Veli Hämäläinen.

Mannolan koulupiiri
Mannolan koulupiiriin kuului aikoinaan Mannolan kylän 
asukkaat, osa rajanaapurien Putuksen ja Tervahartelan ky-
läläisistä, piirijako vaihteli oppilastarpeen mukaan. Näin 
on pyrkinyt toimimaan myös nyt evakossa oleva koulupiiri. 

Evakossa toimiva koulupiiri syn-
tyi mannolalaisten tapaamisessa 
Turun Koivisto-juhlilla 1971. He 
tunsivat tarvetta pitää jatkossa 
yhteyttä kyläläisten välillä. Piirin 
pyrkimyksenä oli kokoontua vuo-
sittain Koivisto-juhlilla. Mitään 
organisaatiota ei ollut tarkoitus 
perustaa. Sylvi Lundén (Hämä-
läinen) ja Hilkka Salonen (Tama-
nen) ehdottivat Veikko Mannosta 
kokoonkutsujaksi, puheenjohta-
jaksi. Veikko suostui ja hoitikin 
vuosittaiset kokoukset 30 vuoden 
ajan, tuoden usein terveisiä Koi-
vistolta jo 1980-luvulla, jonne 
meillä muilla ei silloin juuri ollut 
mahdollisuutta päästä.

Vuonna 2001 Haminan Koi-
visto-juhlille Veikko ei päässyt tu-
lemaan, joten jonkun oli hoidet-
tava puheenjohtajuus. Mannolan 
asioista kiinnostuneena homma 

lankesi sattumalta minulle, Veli 
Hämäläiselle Ylöjärveltä. Molem-
mat olemme Mannolassa synty-
neet. Näillä valtuuksilla olen pyr-
kinyt sitä hoitamaan.

Nyt, Turkulaisten Koivisto-
juhlilla Piikkiössä, piirin tulevai-
suus näyttää huonolta. Ensivuon-
na piiri täyttäisi 40 vuotta, joten 
Mäntsälässä kokoontuu ainakin 
pieni perusjoukko. Siellä on syy-
tä harkita ja päättää mitä jatkossa 
tehdään. Nyt Piikkiössä oli tee-
mana koulupiirin suvut, niiden 
esittely ja keskustelu, mutta vali-
tettavasti ei onnistunut. Teema on 
hyvä uusia, varsinkin kun on vuo-
si aikaa itse kullakin valmistella. 
Piirin ainoan omaisuus on Pentti 
Heinon sorvaaman, puheenjohta-
jan nuija. Turkulaisten Koivisto-
juhlilla Piikkiössä, Veikko luovutti 
minulle.

Hiukan siitä mitä piirin 
puheenjohtajat ovat 
tehneet.
Veikko Mannonen; Hän teki 
suurtyön kiersi ympäri Suomen 
haastattelemassa kylän 83n ta-
lon asukkaita 1980-luvun alus-
sa, silloin se oli vielä mahdollis-
ta. Haastatteluista syntyi kirja 
"Mannola ja Putus, kylät meren 
rannalla" 1986. Kirjassa on useita 
muistelmia. Myöhemmin Veikko 
tutki arkistoista Mannolan kou-
lun alkutaivalta ja keräsi oppi-
laiden muistoja opettajista. Siitä 
ilmestyi kopioitu teos.

Veli Hämäläinen tutki Man-
nolan koulun synnyn ja toimin-
nan koulun johtokunnan pöy-
täkirjoista. Siitä syntyi koulun 
100-vuotisen olemassa olon kun-
niaksi vihkonen "Mannola" vuon-
na 2003. Siihen liittyi Mäntsälän 
Koivisto-juhlilla esillä ollut näyt-
tely "Sata valokuvaa Mannolasta 
ja sen ihmisistä". Sama näyttely oli 
esillä Tampereen Kotiseutupäivillä 
2003 ja vuonna 2008 Tampereen 
pääkirjasto-Metsossa.

Nyt keväällä 2009 valmistui 
toimestani kirjanen "Lahe Katrin 
muistoi" Mannolasta (Katri Souk-
ka os. Mannonen) ja CD-levy 
internetissä olevasta sivustostani 
koottu kokoelma. Se pitää sisäl-
lään Veikon kirjan, lisättynä joi-
denkin talojen kohdalla lyhyellä 
sukuselvityksellä ja muistelmilla. 
Mukana myös Tampereen Koivis-
to-seuran lehdessä "Koivistolaisii 
Koivunlehtii" julkaistuista jäsen-
ten muistoista kotikylistään mm. 
Eistilästä.

Edellä mainituista kiinnostu-
net voivat ottaa yhteyttä allekir-
joittaneeseen.

Terveisin Veli Hämäläinen
050-5240594
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Mikko Mäkeläinen tuntee lavat

Tiettyä mieluisinta keikkapaikkaa 
Mäkeläinen ei osaa sanoa ”Se riip-
puu niin illasta ja säästä. Kesälavat 
menettäisivät makunsa jos kierret-
täisiin vain niitä, siksi talvellakin 
on yhtälailla mukava keikkailla. 
Laivakeikat ja ravintolat tuovat 
myös erilaisuutta hommaan.”

Kevyttä tanssimusiikkia ja 
suomi-iskelmää soittava yhtye 
lähti liikkeelle kaveriporukasta ja 
autotallistudiosta. Kevyempi mu-
siikki ja iskelmä vetosi Mäkeläiseen 
jo nuorempana. Pianonsoitolla it-
se aloittanut Mäkeläinen kiittelee 
vanhempiaan eteenpäinpotkimi-
sesta ”Oli hyvä että vanhemmat 
vähän komensi, ei sitä välttämättä 
muuten olisi tullut harrastettua.” 
Tenavatähti-kisaan hän ei osallis-
tunut mutta Turun messuilla hän 
muistaa laulaneensa kilpailussa. 
Idolsiin hän ei kuitenkaan lähtisi 

”On niitä kiva katsoa telkkarista 
mutta muuten ei kyllä uppoa.”

Turkulaisen Mikko Mäkeläi-
sen sukujuuret ovat Saarenpään 
kylästä. Karjalaisia rempseitä 
piirteitä hän ei tunnusta itsessään 
huomaavansa, mutta sanoo tule-
vansa mielellään Koivisto-juhlaan 
laulamaan. Mäkeläinen toivoo että 
artistihommia saisi tehdä pidem-
päänkin ja hommat bändin kanssa 
lähtisivät luistamaan suuremmil-
le urille. 27-vuotias Mäkeläinen 
on julkaissut 5 levyä, joista neljä 
viimeisintä Myrskylyhty-yhtyeen 
kanssa. Myrskylyhtyeen toisen 
Mikon, Hotelli Kämpin viihde-
pianistina toimineen Mikko Tuo-
misen säestyksellä mm. Satumaa 
soi juhlasalissa komeasti.

Pinja Piira

Internet-sivusto Luovutettukarjala.fi
Www.luovutettukarjala.fi

Luovutettua Karjalaa esittelevä 
internet-sivusto syntyi yli10 vuot-
ta sitten paikkaamaan internetissä 
olevaa Karjala-tietouden aukkoa. 
Tänään sivusto tarjoaa laajan tie-
topaketin luovutetun Karjalan 
historiasta. Sivustolla esitellään 
kaikki luovutetun Karjalan pitä-
jät, kaupungit ja kauppalat kar-
toin, tekstein ja huomattavalta 
osilta myös kuvin. Tänä päivänä 
luovutettukarjala.fi -sivusto tar-
joaa netin käyttäjälle ja surffaa-
jalle monipuolista palvelua, joista 
ohessa muutamia esimerkkejä. 

Karjala-tietosanakirja

Jo yli 90 käyttäjää on rekisteröity-
nyt kirjoittamaan tietosanakirjaa. 
Karjala-tietosanakirja rakentuu 
tällä tavoin kirjoittajien toimesta 
artikkeli artikkelilta. Kuka tahan-
sa asiasta kiinnostunut ja luovu-
tetusta Karjalasta jotain tietävä 
voi ryhtyä kirjoittamaan Karjala-
tietosanakirjaa. Kovin suuria atk-
taitoja ei tarvita. Jos osaa käyttää 
nettiä, osaa varmasti myös kir-
joittaa artikkeleita Karjala-tieto-
sanakirjaan. Mitä sitten Karjala-
tietosanakirjaan voi kirjoittaa? 
Hyvänä esimerkkinä olkoon vaik-
ka hiljakkoin erään nimimerkin 

kirjoittama Antrean kirkon his-
toria. Karjala-tietosanakirjaa voit 
opetella kirjoittamaan esim. täy-
dentämällä Luovutetun Karjalan 
aikajanaa. 

Tuleha siekin mukaan yhteisiin 
talkoisiin, että saisimme rakennettua 
Karjala-tietosanakirjaa eteenpäin 
tulevien sukupolvien käyttöön!

Karjala-keskustelu

Karjala-keskustelupalstalla voit 
käydä ajankohtaista keskustelua 
Karjalasta. Palstalla voit myös 
kysyä ja saada vastauksia Karjala-
aiheisiin kysymyksiin.

Kotiseutumatkat kuvina

Sivuston palveluna on mahdol-
lisuus tallentaa kuvagalleriaan 
kuvia kotiseutumatkoilta. Kuva-
galleriaan on kertynyt jo yli 1200 
kuvaa kotiseutumatkoilta ja lisää 
kuvasatoa odotetaan menneen ke-
sän kotiseutumatkoilta.

Mummon ja ukon vanhat 
valokuvat Karjalasta

Tänne voi tallentaa omia ja suvun 
vanhoja kuvia luovutetusta Karja-
lasta. 

Aikamatka luovutettuun 
Karjalaan

Vanhoja valokuvia luovutetusta 
Karjalasta, pitäjittäin ja aihealu-
eittain jaoteltuna.

Luovutettukarjala.fi-
sivusto on osa suomalaisten 
Karjala-muistia

Sivusto on osa suomalaisten 
Karjala-muistia. Tule sinäkin 
rohkeasti mukaan käyttämään ja 
tuottamaan sivuston palveluja ja 
siten kasvattamaan suomalaisten 
Karjala-muistia.

Ohjeita saatavilla

Sivustolta löydät ohjeet palvelui-
den käytöstä. Mikäli tarvitset lisä-
tietoa tai apua, voit kysyä allekir-
joittaneelta. Yhteystietoni löytyvät 
myös sivustolta. 

10-vuotta

Luovutettukarjala.fi -sivusto jul-
kaistiin 30.11.1999 ja sivusto 
täyttää vuonna 2009 jo 10 vuotta. 
Aika on lyhyt, mutta internetmaa-
ilmassa se on pitkä. Sivusto on yk-
si vanhimmista Karjala-aiheisista 

internet-sivuistoista. Kaikki sivus-
ton palvelut ovat ilmaisia. Sivuilla 
on vierailtu jo yli miljoona käyn-
tikertaa sen olemassaolon aikana. 
Käyhän siekin!

Karjalaisin terveisin! 
Seppo Rapo

Sivuston toteuttaja
040 520 5000 tai työ: 050 3341944

seppo.rapo@luovutettukarjala.fi
Vaasa

Piikkiön Koivisto-juhlassa pienen keikan heittänyt Mikko 
Mäkeläisen kesä on kiireinen. Mikko Mäkeläinen & 
Myrskylyhty kiertää eteläistä Suomea ristiin rastiin, ja 
Lappiin he tekevät reissun noin 4 kertaa vuodessa esiintyen 
monissa eri paikoissa. 

Mikko Tuominen ja Mikko Mäkeläinen viime kesän Koivisto-juhlilla Piikkiössä.
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Kirjotuksii` ja kuulumissii`

Koivistolaisten sukujen 
tiedosto 
Hannu Seppisen Koivisto-säätiölle luovuttama koivistolaisten sukujen tie-
dosto sisältää 70 000 henkilön tiedot ja sukulaisuussuhteet sekä lähes val-
miin sukututkimuksen noin 200 suvusta 1700-luvulta vuoteen 1949 asti. 

Koska tiedosto sisältää tietosuojan piirissä olevaa aineistoa, ei si-
tä voi jakaa julkisesti. Sitä voi tilata  ainoastaan sukututkimuksiin ja 
muihin tutkimustarkoituksiin Koivisto-säätiöltä osoitteesta koivisto-
saatio@kolumbus.fi. Tiedosto lähetetään CD-muodossa. Säätiö perii 
toimituksista postitus- ja toimituskulut. 

Kulkuri valssi

(Lapsen silmin luettava,
ymmärtävän hymyn kera;
lapsiahan oomme toki  
joskus olleet kerran kaikki.)

Mie vast olin toiseel osastool
kansakoulus, ko tultii Särk´salloo.
Tytö armaan koulumäel ko nähhä mie 
sain,
palava rakkaus sytty het miu rinnassai. 
Ko Eevaa aattelin,
lauluun syvän sai.

Ol unohtunt tyttö Koivistolt,
kuka syvämmei valittu enne ol olt. 
Sen koommi mie häntä en ennää olt 
nähnt,
kotiranta ko Koivistol taaksei ol jäänt.
Ol unohtunt Seija.
Nyt rakastin Eevaa!

Eeva! Se rakkautta ol ens silmäykseel!
Mie mittää virkkant en tietyskää häneel.
Tuski uskalsin katsooka häntä ko sallaa,
häähä huomant ois het, kui miu rakkaus 
pallaa!
Laulo syvämmei:
Eeva ja mie!

Mie mielessäi Eevaa käsvarsillai kan-
noin,
"Kulkuri valssii" suuree äänee lauloin,
valssi tahtii maantiel ko pyörähtelin,
nii et hiekka senko ympärilläi pölis.
Nous aatokset pilvii,
pilvii pääl mie liiteli.

Eeva kartano tytär ol rikkaa isä,
mie polone köyhä karjalaispoika, ketä
kukkaa sellane kaunotar ei ees 
katsoiskaa,
saati sit, et vois koskaa rakastaa.
Mut aatoksissai
mie Eevaa tanssittaa sain.

Martti Piela

Matkakirje Viipurist
Tervehys kaikil teil, kutka että oo koskaa uskoneetkaa sitä 
"tietoo", et Viipur o vanha Vennäi kaupunki! (Mie en luve 
Pekmanni Jussii teijä joukkoo mukkaa.)

Porvoo seuvu Koivistolaisis o pal-
jo sellasii ihmisii, kutka tahtoot 
pittää lystii ja nähhä maailmaa 
muutakkii ko tiasporas pystytety 
koi pihamaa. Sikshä tehhääki vähä 
vällii retkii millo kotimaas, millo 
taas ulkomail, EU aluee maaha 
taik sit kauniisee Karjalaa - esmer-
kiks Pietarii ja iha Äänislinnaa as-
tkii o körötetty pussikyyvil. 

Nyt täs kulunee kesä alus käy-
tii justii neljä päivä reissul Viljannis 
ja elokuu loppupuolel pistäyvyttii 
päiväreissul Viipuris. Molemmat 
matkat tehhtii TT Matkoi pussil. 
Teknillissii ongelmii vuoks mie en 
oo vaa pääst mittää teil aikasemmi 
Viipurist kirjottammaa. 

Viipuris reissaamineha alkaa 
aika moneel olla jo rutiinii, mut 
mie oon ise käynt siel harvemmi. 
Nii sit Tarfjanoofka tullis vähäse 
minnuu jännittikkii, ko aatteli, et 
jos vaik ois Puuttin lukent Por-
voos ilmestyvvää Uusimaa-lehtee 
ja suuttunt miul ko oon vähäse 
kirjotelt siihe nekatiivisiiki asjoi 
nykykomenost Vennäimaal ja 
Talini komennost Neuvostoliitto-
vainaal. (Siskot olliit usjast min-
nuu varotelleet kirjottamast sel-
lasii asjoi lehtii. "Vievät siut viel 
Siperii!", sannoit. Imme-siskoi 
ol toisaalt kyl luvant lohutukseks 
tulla minnuu kylmist ilmoist vä-
littämättä katsomaa, jos Siperii 
joutusi.) Melkee kaks tuntiiha 
myö saatii siin Vennäi tullis aikaa 
kuluttaa. Sattu käymää viel nii, et 
olliitki tullis naittaneet miu euk-
koi miu Vili-veljei kans, nii et hyö 
kulkiit luettelos peräkannaa ja mie 
pääsi vast melkee viimeseks jonos 
läpi. Varmast ainaskii majuri ar-
vone koppalakki vilkas minnuu 
ja sit passii ja sit näyttöruutuaan, 
eikä hää näyttänt piittaava mittää 
miu hymystäi ko mie yriti näyttää 
mahollisimma viattomalt. Mut 
kyl mie olin ilone, ettei Suome ja 
Vennäi rajaal oo viel otettu käyttöö 
sitä virtuaaliautomaattii, mikä Ra-
pako takaan jo paljastaa kyl raja-
vartijoil, jos joku o vaaralline. No, 
kaikel kunnialha myö kaik selvittii 
raja yli "Vennäi lakkii alasuutee", 
niiko opas meil tähens. Tokiha kyl 
viel par kolme kertaa pussii kiipes 
miliisi, kuka käi vaa kurkkaamas, 
ettei joku oltkii hypänt väliil pois 
pussi kyyvist esmerkiks vaik kuun-
telemmaa Vennäi kuuste kuiskin-
taa ja Karjala käe kukuntaa enti-
seel karjalaisii kotiseuvul. 

Ko tultii Viipuri kauppatoriil, 
ni pisti silmää, et ei siel ennää olt 
niitä kauppakoijjui olleskaa. Ne 
ol kuulemma siirretty sinne, mis 
"heilani soitteli saksanpolkkaa". 
Mut kohta ko pussi ovi aukes, ni 

vastas ol joukko ihmisii, kutka ha-
lusiit tehhä lähempää tuttavuutta 
tulijoija kans ja samal vähäse ah-
vääreikii. No, miekii osti yhelt ka-
verilt uuvve Viipuri karta; velmies 
osti kakskii. Velmies näytti antava 
vähäse rahhaa naiseel, keneel ol sy-
liis nukkuva laps olkaa vast. (Ko 
myöhemmi palattii sammaa paik-
kaa, ni sama naine ol taas sammaa 
viisii anomuksii käs ojos tekemäs; 
mut nyt häneel ol toine laps sy-
lissää.) Kauppahallis ol paljo siis-
timpää ko alkuaikoin. Ja tavaraa ol 
paikka täys. Myö tehtii velmiehe 
kans sellane riskiostos, et kum-
matkii ostettii teeveetee levy Vii-
puri historiiaa. "Katso vaik, tääl 
o levy sisäs; iha uus ja takkuuvar-
mast alkuperäne!" En oo vielkää 
kokeilt, et onks levyyl mittää oh-
jelmaa sisääl. Paljo ihmiset tuntuit 
osteleva tavaraa kottii vietäväks. 
Eukkoi osti ulkomyynnist kympil 
neljä litraa kanttarellei. Melkee ne 
o jo syötykkii ja hyvält o maistunt. 
Mut siint, et onks niis ja jos on, 
ni kui paljo pekkerellei, ei meil oo 
mittää tietoo.

Neljäkymmäntluvu alus mie 
oli käynt äiti kans Viipuris lää-
käris, ja myö oltii yritetty päässä 
käymää Viipuri linnas. Mut sillaal 
ol sillo sotilaat vahiis, eikä myö 
päästy näkemää tornii lähempää. 
Siint ast mie oli ain halunt käyvvä 
linnas ja Pyöriäs torniskii. Ain ne 
käynnit olliit jostai syyst jääneet 
tekemättä. Mut nyt myö mäntii 
Pyöriää tornii syömää. Miulha se 
ol elämys. Ja mieko oon tottunt 
olemaa tyytyväine siihe, mitä o 
sattunt ruokapuolta olemaa tar-
jool, ni mie en välittänt yhtää, 
vaik aika moni tuntukkii oleva 
tyytymätö pääruuva pihvii. Min-
nuu kiinnosti enemmäkkii se, kui 
korkialt ja avaralt se torni sisäpuo-
lelt tuntu. Ja sit ne kirjotukset ja 
piirrokset Ruotsi kuninkaist ja 
mahtimiehist! 

Viipuri linna tornii ei pääst 
ylös kiipiämmää. Tani-serkkuha 
ol käynt ylhääl kolme vuotta ai-
kasemmi, ja hää ol kehunt komiaa 
näkymää, mikä aukes tornist joka 
puolel nähtäväks. Nyt ol parikym-
mänt eri näyttelytillaa kunnostettu 
alkae komentanti toimistost. Ko 
kierreltii euko kans linna pihhaa, 
ni vastaa tul kolme, neljä morsius-
parrii. Höil tuntuu oleva tapaan, 
et ko o virallisest vihitty siviilis, ni 
sit hyö ajjaat komial pitkäl limu-
siinil Linnaa ja sielt sit hääjuhlii, 
kuka mihikii. Muuteskii tuntu, 
et linnas ol paljo nuorii kävijöi; 
alkaa vissii höitäkkii kiinnostam-
maa kaupungi menneisyys. Mie 
oisi tahtont nähhä uuvve aapis-

Mikaeli patsaa lähemmältkii, ko 
mitä nyt nähtii vaa pussi ikkunast. 
Ja sit mie oisi halunt käyvvä kat-
somas Aallo kirjasto remonttii, et 
mis vaihees se nyt o. Mut ne jäivät 
nyt toisee kertaa. 

Ko yritettii päässä käymää 
Monrepoo puistos ja ajeltii puis-
too päi, ni eiks siel oltkii joku vih-
kipari viettämäs häitää. Tie reunat 
olliit täys autoi melkee toisissaa kii, 
eikä myö päästy ees kääntöpaikaal 
ast, portist nyt puhumattakkaa, ko 
jo kuski pit näyttää tosi ajotaitoaa 
ja saaha pussinokka käännettyy ta-
kasii. Enne Viipurist lähtöö Suo-
me suuntaa käväistii viel Sorvali 
valinnas. Sehä ol neukkuaikaan 
sellane ainut ostospyhättö, mist 
pääs tarvittavvaa kalustoo ostamaa 
matkamuistoks.

Viipuri reissul meit ol vissiin-
ki kolmekymmänt neljä tai viis 
matkaijjaa. Usiammal ei taitant 
tääkää reissu jäähä viimesimmäks 
Viipuri matkaks. Ei taijja jäähä 
miultkaa. Ko pitäis päässä sinne 
Linna torniiki käymää.

Terveisii vaa taas kaikiil. Ja katsel-
laa avoimi silmi "mualimaa"!
Mara täält Porvoo valtiopäiväkau-
pungist

Nimihistoriaa
Mitä yhteistä on kuvalla ja 
Koivistolla?

Menetetyn Karjalan alueella val-
loittaja, elikkä Neuvostoliitto 
muutti paikkojen nimiä niin kuin 
parhaimmaksi katsoi, tosin eräät 
pitäjät sekä kaupungit ovat saa-
neet säilyttää nimet jotka olivat jo 
suomalaisten asuessa. 

Useat nimet ovat joidenkin 
korkeasti arvostettujen neuvosto-
liiton kansalaisten mukaan ja on-
pa joitakin nimiä vuosien saatossa 
jo myöskin peruttu. 

Venäläinen kirjailija ja op-
pinut Lomonosov Mihail (1711 
- 1765) jota pidetään venäläisen 
tieteen perustajana ja Venäjän 
kirjallisuuden isänä ja hänen kau-
nokirjallisuuden töistään ovat 
tärkeimmät oodit. Moskovan yli-
opisto on nykyään omistettu Lo-
monosovin nimelle. 

Kun kävin heinäkuun lop-
pupuolella Pietarissa, selvitin 
”viimein” Soukansaaren nykyisen 
nimen ja mistä se on lähtöisin. Koi-
vistolla (Primorskissa) Soukansaa-

ri on nimetty Mihail Lomonoso-
vin mukaan ja on suomennettuna 
Lomonosovin nenä.

Soukansaari on pitkä, kapea ja 
nähtävästi muistuttaa Lomonoso-
vin nenää, joten nimi on kaiketi 
siitä lähtöisin. 

Muidenkin paikkojen nimiä 
on tarkoitus suomennuttaa ja 
jos mahdollista nimien alkuperä 
myöskin selvittää. 

Aulis Soukka

Rautasen kylän Kyytsösiä 5 polvea.
Marja-Liisa, Jenni, Irneli, Heikki-vaari ja Jade. 
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KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

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

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

Turun ja ympäristön Koivistolaiset.
Vanhan ajan iltamat lauantaina  24.10. klo 17 alkaen Karjalaisten 
talolla Itäpellontie 2, Turku.
Monipuolista ohjelmaa, kahvitarjoilu, arpajaiset ja tietenkin
lopuksi tanssitaan tunnin verran. 
Tule viettämään kanssamme iloista iltaa!
Johtokunta

Naiset kokoontuu 2.11. Kajuutassa klo 13 ja 
Jaalamiehet 5.11., 12.11., ja 25.11. klo 14.

Syksyn viimeinen Kajuuttailta on 17.11. klo 17 
ja joulujuhla poikkeuksellisesti lauantaina  5.12. klo 15
Ravintola Sinisessä Hetkessä, Ruohonpääntie 27.

Siivu teemakkaraa, ihanaa!
Onerva Vartiainen kertoo ”Valo pimeässä on hyvä” -kirjan perus-
teella sota-ajan lapsuudesta Helsingin kirjamessuilla perjantaina 23. 
lokakuuta klo 18.

Tutkija Eeva Riutamaa tekee väitöskirjaa 
evakkolapsien kokemuksista.

Hän etsii v.1939 tai sitä ennen syntyneitä, evakkolapsuuden ko-
keneita henkilöitä, joille voisi lähettää kyselylomakkeen aiheesta. 
Nimi, syntymäaika ja yhteystiedot voidaan toimittaa Eeva Riuta-
maalle, Siikatie 15 C, 01490 Vantaa, puh. 040-705 6966.
eeva.riutamaa@nic.fi

Kurkela-Hoikkalan koulupiiri
Saarenpäähän ja Pietariin 1.-4.7.2010
Bussi lähtee Turun linja-autoasemalta klo 7.30 ja ajaa reittiä Turku-
Salo-Helsinki-Vaalimaa-Viipuri-Kiiskilä-Makslahti-Koivisto-Pieta-
ri- Terijoki-Koivisto- ja Viipurin kautta Suomeen. 

Saarenpää 412€

Hintaan sisältyy:
Viisumit, matkavakuutus (jokaisen on hyvä ottaa oma matkavakuu-
tus tämän muodollisen vakuutuksen lisäksi), edestakainen bussikul-
jetus, 1 yö Druzhba hotellissa Viipurissa kiertoajelu ja illallinen. 
Aamiaisen jälkeen tutustumiskäynti Kiiskilässä ja Makslahdessa. 
Venekuljetukset, majoitukset Saarenpäässä 2 yötä, ruokailut, sauna 
sekä polkupyörien käyttö sunnuntaina 4.7. paluu saarelta ja lounas 
Viipurin Pyöreässä tornissa. 

Pietari 450€

Hintaan sisältyy:
Viisumit, matkavakuutus (jokaisen on hyvä ottaa oma matkava-
kuutus tämän muodollisen vakuutuksen lisäksi), edestakainen bus-
sikuljetus, yöpyminen Druzhba hotellissa Viipurissa kiertoajelu ja 
illallinen. Opastettu kanavaristeily ja illallinen Pietarissa. Majoitus 
hotelli Moskovassa, aamiainen, opastettu 3 tunnin kaupunki kier-
toajelu eri nähtävyyksineen ja käynti Iisakin kirkossa. Ajo Terijoelle. 
Majoitus Baltiets hotellissa, illallinen. Aamiaisen jälkeen käynti Re-
pinin museossa sekä tutustuminen Raivolan lehtikuusimetsään. Ajo 
Koiviston kautta Viipuriin jossa lounas Pyöreässä tornissa. 

Vastuunalaisena matkatoimistona toimii Pornaisten Matkailu Oy

Tiedustelut ja ilmoittautumiset matkoille:

Hailii happamii…
Vatnuorin kyläyhdistys järjestää hailiruokatapahtuman ”Hailii hap-
pamii…” Pornaisten Kivistöllä (Pornaistentie 590) sunnuntaina 
15.11.2009 klo 13 alkaen. Hailitapahtuma on tarkoitettu kaikille 
koivistolaisille ja muillekin hailien ystäville. Tarjolla on monipuo-
linen ja perinteinen silakkapäivällinen jälkiruokakahveineen. Tilai-
suudessa kuullaan myös tietoa ja tarinoita kalastuksesta Vatnuorista 
Helge Teikarin kertomana, asiantuntijaesitys tämän päivän silakan 
ravinto- ja haitta-aineista, sekä Päivi Rikkolan pianonsoittoa.

Liput 20e. Paikkoja 100 hengelle.
Ilmoittautumiset viimeistään 2.11.2009.

Päivi Rikkola / 040 509 1549 tai paivi.rikkola@kotikone.fi

Karhulan ja ympäristön Koivistolaiset
Kerhon pikkujoulu 22. 11. 2009 klo 15.00
HOTELLI KARHU Karjalantie 7
jouluruoka, ohjelmaa ja arpajaiset
23,50€/15,00€

Sitovat ilmoittautumiset 15. 11. mennessä
Marja-Liisalle 05-262159 tai 050-63738

Mukaan iloinen mieli ja pikkupaketti!
Tervetuloa!
Johtokunta.

Valmistetaan koivistolaisia perinneruokia
Turun ja ympäristön koivistolaiset järjestää 
Kajuutassaan Itäpellontie 2 Turku
Lauantaina 14.11.2009 alkaen klo 9. 
Essu mukaan, varaa koko päivä.
Tarvikemaksu
Kirsti Laaksonen neuvoo.

Ilmoittautuminen Hanna Silfver 6.11.2009 mennessä
puh. 02-2432940, 040-7711425

Kalastusmatka Koivistolle 13-14.2.2010
lähtö lauantai aamuna
ostosten teko aikaa Viipurissa
majoittuminen ja ruokailu Mannolassa
illanvietto hotellissa
sunnuntaina aamiaisen jälkeen pilkille hotellin edustalle.
iltapäivällä ruokailu, jonka jälkeen lähdemme kotiin.
matkan hinta 180€
hintaan sisältyy: bussikuljetus
 ryhmäviisumi
 majoitus 2HH huoneissa
 ruokailut
ottakaa omat kalastusvälineet mukaan.

Ilmoittautuminen 31.12 mennessä 
Tapani Teikarille 040-8291824

Viisumia varten tarvitaan viisumianomus, yksi valokuva ja kopio 
passin kuvasivusta. Passi pitää olla voimassa puoli vuotta matkan 
jälkeen.

Vastuullinen matkanjärjestäjä Matka Hermes/ TT Matkat Oy

Tiedättekö? - vastaukset. 

1. Rajajoen asetehtaalle vuoteen 
1772 saakka ja vuosina 1798-
1817 Rokkalan asetehtaalle.

2. 1770 oppilasta.
3. Kotterlahdessa kauniilla pai-

kalla paikalla salmen rannalla. 
Tontti ja rakennukset oli ostet-
tu kauppaneuvoksen rouvalta 
Emilia Peusalta. Rakennus 
oli korjattu sairaalaksi vähän 
ennen sotaa.

4. Tiettävästi v. 1920. Mainit-
takoon, että Tiurinsaareen 
hankittiin ensimmäinen 
moottorivene vasta muutamia 
vuosia myöhemmin.

5. Noin 65%.
6. Osuusliike Torkkeli, johon pai-

kallinen Koiviston Osuusliike 
sulautui v. 1927 ja Viipurin 
Osuusliike, jonka haltuu 
siirtyivät kauppalaan perus-
tetun Osuusliike Kehityksen 
myymälät.

7. Vuonna 1924.
8. Silloinen majuri, nykyinen 

eversti N. Kesämaa.
9. Pornaisten kirkkoon.
10. Koristenauhat, joita käytettiin 

koivistolaispuvun esiliinassa. 
Nyytingit olivat monasti nyp-
lättyä pitsiä.

Kysymykset ja vastaukset 
huhtikuun 1954 Koiviston 
Viestistä.

Saarenpään ry
Matti Agge
Gundvikintie 243
21630 Lielax
040-536 7701

Pietarin ryhmä:
Kyösti Hoikkala
Kontino Oy
020-765 0651/050-563 4704
kyosti.hoikkala@kontino.fi


