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Tunnelmia
Porvoon
Talvipäiviltä

Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Turun ja ympäristön Koivistolaisilla
merihenkinen viikko
Teksti ja kuvat Jorma Kallonen
Alkuviikosta 46
reipashenkistä
koivistolaista tekivät
”prinsessaristeilyn”
Tukholmaan.

Laulu Riitta Nurmi
Säestys Raimo Selkee

Ohjelmallisessa osuudessa Jaalamiehet tietysti lauloivat humoristiseen tyyliinsä vanhoja koivistolaisia lauluja. Airi ja Unto esittivät
taas mukavia arkirealismin sketsejä (mistäköhän näitä oikein syntyy). Liisa Ake-Helariutta lausui
Kalevalanpäivän kunniaksi runoja. Runsaan lounaspöydän jatkoksi haasteltiin tietysti vanhoja,
sekä kerrottiin uusia kuulumisia.
Suunniteltiin yhteisiä tulevia tapahtumia. Miehiä poltteli jo kovasti tulevan lauantain kalastusreissu Paraisille.

Talvikalastustapahtuma
Paraisilla

Koivisto seuran sihteeri Virpi
Huhtanen kukitti uuden
puheenjohtajan Jouni J.
Särkijärven.

Ensimmäinen kaunis aurinkoinen
maaliskuun lauantaipäivä valkeni
ja koivistolaishenkistä väkeä alkoi
ilmestyä puoleltapäivin Gundvikinlahden rantaan Paraisille, koko suuren parkkipaikan täydeltä.
Pitkän mutkaisen tien perillä kohdattiin tuttuja, kalamiehiä ja -naisia laajalti lähikunnista, Saloa ja
Nousiaista myöten. Ensikuulumiset haasteltiin ja valmistauduttiin
merelle lähtöön. Ennen kalareissua Matti kertoi talvikalastukseen
liittyvää tekniikkaa, mm. uittosalosta. Henryn kertomus koivistolaisten kalamiesten tekemistä jopa
tieteellisen tarkoista havainnoista
esim. veden lämpötiloista eri syvyyksistä, oli monelle yllättävää
tietoa. Rannassa oli myös avoinna
koivistolaisten kalaputka, joskin
uustuotantoa, sekä perinteisiä
koivistolaismallia olevia tuuria,
uimureita, tuulensuojateltta ym.
Henry muisteli Kiilin pelastusaseman toimintaa. Aseman korkeasta
tornista varoitettiin kalastajia vaarallisista lähestyvistä myrskyistä
erilaisin merkein, joita sitten välitettiin eteenpäin aina kun kalamiehiä tavattiin.
Talvikalastustapahtuman isät
Matti Agge ja Henry Mäkeläinen
olivat käyneet pari päivää aiemmin
laskemassa hailiverkot ja myös

Matti Agge ja jättihauki

muita pyydyksiä valmiiksi jäiden
alle. Suurin yleisönautintohan on
tietysti verkkojen kokeminen, ei
niinkään laskeminen.
Jäät olivat nyt vahvat ja helmikuussa jään pinnalle satanut
paksu lumikerros oli kastunut
ja jäätynyt edellisviikolla kovien
pakkasten aikana, joten kulku oli
helppoa. Jään pinta oli rosoista,
pienen lumen peitossa. Aurinko
paistoi täydeltä terältä. Pakkasta
taisi olla pari astetta, joskin tuuli
lisäsi sen voimaa.
Lähinnä ruovikon ulkopuolella olevista verkoista nostettiin
lahnoja, ahvenia, haukia ja muutama kuha. Seuraavaksi siirryimme kauemmas rannasta, jossa olivat hailiverkot. Odotukset olivat
korkealla. Olisikohan suuri silakkaparvi osunut pyydyksiin? - No,
odotukset eivät toteuneet, saalis
oli vain vaivaiset parikymmentä
norssia (tunnetan myös nimellä
kuore, voimakastuoksuinen lohikala, joskin pienikokoinen). Kalajuttuja ja -valeitakin siinä kyllä
ehdittiin kertoa useampiakin. Uskokoon ken haluaa. Henry myös
opasti, miten pakkasella kalojen
sulanapito hoidettiin laittamalla verkkoliinasta ”säilytyspussi”
avantoon. Norssien maun kehu-

minen tuntui olevan kaikilla koivistolaisilla verenperintöä, eikä
todellakaan turhaan.
Kalastusmatka jatkui kauemmas rannalta kuhaverkoille, jossa
veden syvyys oli jo lähellä kymmentä metriä. Yli 50 vuotta ammattikalastajana toimineen Matin
erikoisuus olivat pystyriimutetut verkot. Näitä verkkoja eivät
harrastelijat ja kalastusliikkeissä
asioivat tapaa. Lisäksi Matilla oli
erilaisia omia värimerkkejään yläpaulassa houkuttelemassa saaliita.
Uloimpana olleet kahdet ”kuhaverkot” saalistivat noin 20 kuhaa.

Seija Agge ruoanjakelussa

Joku pienempi kuollut kala jätettiin merikotkille päivälliseksi.
Paluumatkalla, harjan tuntumassa koettiin iskukoukut.
Kolme ensimmäistä tuottivat
kolme haukea, noin kiloisia. Sitten muutama tyhjä ja seuraavaksi koettiin tosi yllätys. Siima oli
kireällä. Epäiltiin jo kaislikkoon
sotkeutuneesta suureesta saaliista.
Toisin kävi - joskin myönteisesti.
Narun päästä hitaan ja arvoituksellisen kelauksen jälkeen pintaan
jatkuu sivulla 7
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Hartaast´

Seukot ja serkut

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Perinteet velvoittavat
Porvoon talvipäivillä oli mukavan leppoisa tunnelma.
Viitisenkymmentä koivistolaista oli päättämässä miten
ensivuosi seurassa mennään. Nauroimme Airin ja Jorman elämännäköisille sketseille. Totesimme: ”osajaa se
tyttö laulaa, osajaa se”. Vaikka tapahtuma vuosi toisensa
jälkeen näyttää ja vähän tuntuukin samalta, on jokainen tilaisuus silti aina ollut omansa lainen. Se on kuin
jokavuotinen joulu, vakiokaavalla mennään, mutta joka
kerta se on uniikki.
Tämänkertainen talvipäivä aloitti myös uuden vaiheen seuran historiassa. Uusi puheenjohtaja Jouni J.
Särkijärvi tulee tekemään omannäköistään seuratyötä.
Ensivaikutelman mukaan iloista ja innostunutta. Seuran
tulevaisuusstrategia johdattelee meidät uudistuvaankin
seuratyöhön. Merellisen elämänmuodon, vaaliminen,
ja nyky-Koiviston aktiivinen uusi aika kirkkoniemen
kehityssuunnitelmineen ja Koivisto-juhlien pitopaikkoineen ovat uusia painotuksia. Toki tuttuja, ovathan
keskeinen osa koivistolaisuutta.
Kahvipöytäkeskusteluissa teimme epävirallista
menneen analysointia. Edeltänyt Ratian-Jiiveen linja on
ollut seuralle tärkeä, kuin konsanaan Paasikiven-Kekkosen linja Suomelle. Kymmenisen vuotta sitten henki
seurassa ei ollut hääppöinen. Sisäiset ristiriidat olivat
tukahduttaa halun toimia. Määrätietoisella ja näkemyksekkäällä viisaudellaan Jarmo Ratia ja Juha-Veikko
Kurki ovat hoitaneet seuran asiat nätisti kuntoon. Isoja
myllerryksiä ja muutoksia ei ole tarvittu. Voisi sanoa,
että saatua perintöä on vaalittu ja pieteetillä entistetty,
jotta se kestäisi tulevillekin sukupolville. Hienoa työtä.

Silloin, kun vanhemmat elivät, meillä kävi usein seukkoja. Niitä oli eri nimisiä: oli Pieloja, Pulleja, Mannosia,
Soukkia ja Peippoja. Luukan nimisiä ei paljon käynyt,
sillä isällä oli vain yksi veli, jonka omaisia ei näkynyt
luultavasti matkan vuoksi ja toiseksi että tämä ainut veli
Aleksanteri kuoli verrattain nuorena. Isän siskot olivat
noita mainitsemiani nimisiä, samoin äidin suvun puolelta. Seukot olivat vanhempieni ikäisiä, että heidän
lähtönsä jälkeen seukot ovat kadonneet. Koivistolaiset
eivät varmaan puhuneet paljon pikku-seukoista. Niitä
olisi voinut olla enemmän. Seukot olivat vanhemmilleni
tärkeitä.
Täällä Askolassa puhutaan serkuista. Se lienee myös kirjakielen ilmaisu määrätystä sukulaissuhteesta. Minun miehelläni ovat serkkuja melkein kaikki entisen kylänsä ihmiset tai ainakin pikkuserkkuja. Nämä näyttävät olevan
erityisen tärkeitä ihmisiä. Heidän läsnäolonsa juhlissa ja
muistamisissa on tähdellistä. On aivan kuin jonkinlaista
olemassaolon voimansiirtoa tapahtuisi sukulaisten muistamisesta. Samalla tavalla masennus pukkaa päälle, jos
joku ei muistakaan.
Nykyaikaiset nuoret eivät puhu niin paljon sukulaisista.
Heille kaverit ovat usein tärkeämpiä. On myös muita
vaikuttavia henkilöitä ja ihanteita, jotka menevät sukulaisten edelle. Joskus tuntuu pahalta, kun jopa äiti ja isä
unohtuvat hoitolaitoksiin ja vanhainkoteihin.

Toivotan kaikille seukoille, serkuille, sisarille ja veljille,
äideille ja isille sekä isovanhemmille ja ihan pienimmillekin suloista, aurinkoista kevättä. Koivisto-juhlilla joskus
on tuntunut, että olemme kaikki toistemme sukulaisia.

Raamattu neuvoo ensikädessä huolehtimaan omista perhekuntalaisistaan. Raamatun aikana isä oli myös perheen
hengellinen johtaja. Perinteen jako siirtyi vanhimmalle Valma Luukka

Kävin myös karkauspäivänä Porvoossa. Olemme halunneet ylläpitää ja edistää perinteistä juontavaa muotoilua
osana maailman muotoilupääkaupunkivuotta. Kansallispuvun raidat innoittivat uuden Viipurin pyöreän tornin kuosin syntymistä. Nyt piti varmistaa, että huippudesignerit lähtevät mukaan projektiin. Siis kosimaan.
Riemuksemme maan hovisuunnittelija Jukka Rintala
lähti kumppaninsa Matti Vaskelainen kanssa mukaan.
En saanut rukkasia, mutta perinnettä hieman mukaellen hamekangas päätyi kosittavalle.

Rakkaamme

Pekka Kristian
LENKKERI

Raimo Kalevi
HEINO
s. 07.03.1932 Koivisto
k. 11.01.2012 Dragsfjärd

Kaipauksella
Veikko perheineen
Toivo perheineen
Lahja perheineen
Muut sukulaiset

Jäi ahkera työsi muistoksi meille
hyvän sydämes ohjeet elämän teille.
Sä aina muistit ja huolta kannoit,
et paljon pyytänyt vaan kaikkesi annoit.

Siunaus toimitettu 09.02.2012
Malmin kappelissa

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

Puolisoni, Isämme, Ukkimme

s.07.01.1937 Koivisto Saarenpää
k.09.01.2012 Helsinki

On meri tyyntynyt
olet päässyt rauhan satamaan

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.

pojalle, esikoiselle. Myös suvun arvojen ylläpitäminen
ja puolustaminen tarvittaessa kuului paitsi isälle myös
muille miespuolisille. Näitä vanhoja periaatteita ovat pitkään Suomessakin vaalineet herätysliikkeet sekä yleiset
hyvien tapojen opettajat kirkossa ja koulussa. Ennen ei
voinut edes kuvitella, että isä tai isoisä , äiti tai isoäiti
olisi tehnyt pahaa jälkikasvulle. Nykyisin kuulee kaikkea.
Vielä läheisempiä kuin seukot, serkut, siskot ja veljet ovat
ns. sydänystävät, sielunveljet ja sukulaissielut ovat ne,
joita pappi puhuttelee ”Rakkaat sisaret ja veljet Jeesuksessa Kristuksessa”. Nämä ovat ihmisiä, jotka rakastavat Jeesusta, vaikka muuten ovat toisilleen vieraita. He
polvistuvat vierekkäin kirkossa Ehtoolliselle ja muistavat
toisiaan rukouksissa. He pyytävät toisiltaan, että tulisivat
käymään joko kodissaan tai yhteisissä tilaisuuksissa, missä voivat kätellä tai halata toisiaan ja kertoa salaisuuksia,
esimerkiksi vaivoistaan tai suruistaan tai iloistaan. He
voivat myös pyytää toisiltaan siunausta, jopa synninpäästöä. Eivätkä he naura toisen hädälle tai vähättele toisen
kärsimyksiä. Näistä ystävistä me voimme todella kiittää
Taivaallista Isäämme. Tämä taivaallinen ystävyys ei ole
kiinni titteleistä eikä koulutuksesta. Olemme samanlaisia
syntisiä, mutta armahdettuja saman Isän lapsia.

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

Muistossa eläen
Anja
Raija, Reijo, Vesa ja
Virpi perheineen
Liisa perheineen

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.

Tilaukset, osoite- ym. muutokset
aina kirjallisena tai sähköisesti
edellämainittuihin osoitteisiin.
Tilauksia ei tarvitse uusia.
Seuran jäsenmaksu 28e, sisältää vuoden
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 10e.
Lehdessä julkaisemattomia artikkeleita ja
kirjoituksia julkaistaan seuran kotisivuilla
www.koivistolaiset.net, jossa myös tämäkin lehti on luettavissa myöhemmin.

Jäsenlehden postituksesta pohjoismaihin +2e/vuosi, eurooppaan +7 e/vuosi
muualle maailmaan +12 e/vuosi
Pankkiyhteys: Nordea 151930-186847
Päätoimittaja
Riikka Salokannel, 0400 94 96 95
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398
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— Puheenjohtajalt` itseltää —
Koivistojuhlat 2012 Helsingissä
Kesän 2012 Koivistojuhlien suunnittelu on hyvässä vauhdissa. Juhlatoimikunta kokoontuu kuukausittain, paljon
olemme saaneet sovituksi, mutta paljon riittää vielä tekemistä. Onneksi aikaakin on vielä jäljellä. Tarkoituksemme
on tehdä juhlista perinteiset koivistolaishenkiset juhlat,
joissa viihtyvät niin aikuiset kuin lapsetkin. Perinnenäyttelyyn kokoamme lapsuus- ja kouluaikaisia esineitä ja muistoja. Perinnetoimikunta tekee oman osuutensa, mutta me
järjestäjätkin keräämme oman kortemme kekoon ja tuomme näyttelyyn mm. kouluaikaisia käsitöitä ja lapsuuteen
liittyviä tavaroita. Jos Sinulla on kätköissäsi jotakin, joku
lapsuusaikainen aarre, jonka haluaisit näytteille näillä Koivistojuhlilla, niin ole hyvä ja ota yhteyttä alempana olevaan
puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen. Kiitos!
Jotta juhlat onnistuisivat, tarvitsemme koko joukon vapaaehtoisia talkoolaisia laittamaan juhlapaikkaa kuntoon
perjantaina 27.7. klo 17 alkaen sekä auttamaan erilaisissa
työtehtävissä itse juhlien aikana lauantaina 28.7. ja sunnuntaina 29.7. Muutamat ovat jo ennättäneet ilmoittautua,
mutta töitä olisi tarjolla erilaisissa myyntipisteissä (mm.
lipunmyynti, ruoka-ja kahvilippujen myynti, Suomen
Koivisto-Seuran myyntipöytä, Helsingin Koivistolaisten
myyntipöytä), neuvonnassa, liikenteen ohjauksessa jne. Lisäksi tarvitsemme pari näyttelyiden valvojaa sekä muutamia
nuoria hissitytöiksi ja -pojiksi.
Jos olet kiinnostunut, ole hyvä ja ota yhteyttä!
Kiitos etukäteen!
Koivistolaisterveisin
Tuula Koppinen 050-5165651
tuula.koppinen@kolumbus.fi

Kuuden vuoden urakka on osaltani nyt päättynyt.
Kolme vuotta varapuheenjohtajana ja kolme puheenjohtajana ovat olleet monella tapaa mielenkiintoinen
ja antoisa kausi. Olemme joutuneet mukauttamaan
toimintaamme ajan henkeen. Menettelytapoja on uusittu ja linjauksia tarkistettu ja ehkä tärkeintä, olemme
saavuttaneet saumattoman yhteishengen, jonka toivon
jatkuvan myös tulevina vuosina. Mielestäni se on yksi
tärkeimmistä tekijöistä haluttaessa onnistua Koivistoseuran tehtävissä. Johtokunta on matkan varrella moneen otteeseen yhdessä paikallisten edustajien kanssa
pohdiskellut tulevaisuutta ja tänä keväänä kirjannut
uutta strategiaa, jolla menestytään tulevaisuuden haasteissa. Strategia ei toki ole lopullisesti valmis, mutta
varmasti helpottaa seuran johtoa ja miksei myös kenttäväkeä tulevissa toimissa. Toivon, että olen ainakin
osittain kyennyt vastaamaan niihin odotuksiin, jotka
minulle puheenjohtajana aikanaan asetettiin.
Koivistolaishenki elää ja voi hyvin. Seuralla on
edelleen tärkeä tehtävä koivistolaisuudesta kumpuavan
kulttuuriperinteen ja kotiseutuhengen ylläpitäjänä,
Koiviston muistojen vaalijana ja jäsenistönsä yhteistyöfoorumina sekä yhdyssiteenä. Ympäristö vain on
muuttunut. Elämme muuttuvassa maailmassa, jossa
tulevaisuutta ei pystytä ennustamaan varmasti. Muutos voi kuitenkin olla liittolainen, jos olemme valppaita ja herkkiä ja antennimme ovat suunnattuina joka
puolelle keräämään talteen erilaiset signaalit. Muutos
voi olla vihollinen, jos se pääsee yllättämään. Meidän
on hallittava muutos tai se hallitsee meitä.
Haasteita riittää. Erilaiset aktiviteetit yhteiskunnassa lisääntyvät. Väkemme ikääntyy auttamattomasti. Kilpailu jäsenistä kiristyy. Muistot Koivistosta haalenevat ja
etääntyvät. Toisaalta jäsenpotentiaali kasvaa jatkuvasti.
Virkeiden eläkeläisten määrä lisääntyy lähivuosina rajusti. He hakenevat alati uusia aktiviteetteja. Vanha Koivisto, nykyinen Primorsk kasvaa ja vaurastuu ja tarjoaa
uusia mahdollisuuksia. Itämeri ja luonto koetaan entistä
tärkeämmiksi. Ja historia kiinnostaa aina. Näistä lähtökohdista on kohtuullisen hyvä ponnistaa eteenpäin.
Parhaatkaan strategiat eivät toimi, elleivät ihmiset
niihin sitoudu. Uskallan odottaa - ja niin myös uskon
tapahtuvan - että seuran johto hoitaa asiansa ja keskittyy uuden strategian toteuttamiseen ja tarvittaessa
sen hiomiseen säännöllisin väliajoin. Toiminnan onnistuminen vaatii yhteistuumaisuutta, talkoohenkeä
mutta myös taloudellisia panostuksia. Lähtökohdat
ovat onnistumiselle mielestäni varsin hyvät.
Kun nyt jään niin sanotusti reserviin, tosin haikein mielin, haluan kiittää kaikkia mainioista yhteistyövuosista, syntyneistä ystävyyssuhteista ja panoksista
Koivisto-seuran menestymisen hyväksi. Olen matkan
varrella kohdannut yhteistyökykyistä ja ystävällistä väkeä. Irtoaminen joukon johdosta ei ole helppoa. Nyt
on kuitenkin uusien voimien aika ottaa ohjakset ja
johtaa seura entistä parempaan tulevaisuuteen.
Toivotan uudelle puheenjohtajallemme Jouni J
Särkijärvelle voimia ja uskallusta luotsata Koivisto-seura
kasvu-uralle kohti uusia haasteita. Koivisto-seuralle ja
sen jäsenistölle toivotan mitä parasta tulevaa. Tavataan
viimeistään Koivisto-juhlilla Helsingissä heinäkuussa.

Meidän kaikkien rakas Mumi

Lahja Mari
HEIKKOLA
o.s. Pönni

s. 18.12.1923 Koivisto
k 08.02.2012 Hanko
Jäi ahkera työsi muistoksi meille,
hyvän sydämes ohjeet elämän teille.
Sä aina muistit ja huolta kannoit,
et paljoa pyytänyt
vaan kaiken annoit.
Kiittäen ja kaivaten
Veikko ja Britt-Marie
Väinö ja Raija
Leena ja Pentti
Vesa ja Mirja
Liisa
Voitto ja Seija
Lastenlapset perheineen
Urho-veli perheineen
Sukulaiset ja ystävät
Varovasti, varovasti heittäkää multaa
siellä on isomumimme
siellä on kultaa.
Mumin rakkaat vunukat

Siunattu läheisten läsnäollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Kauppias

Lilja
SOUKKA
o.s. Ratia

s. 28.11.1910 Koivisto
k. 19.02.2012 Hamina

Jäi ahkera työsi muistoksi meille,
hyvän sydämes ohjeet elämän teille.
Sä aina muistit ja huolta kannoit,
et paljon pyytänyt,
vaan kaikkesi annoit.
Sydän lämmin ei syki enää,
muistosi kallis iäti elää.

Kiittäen ja muistaen
Aulis, Ulla, Anne, Ari
Aarika perheineen
Nina

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.

Suomen
Koivisto-Seura r.y.
Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

s. 29.3.1924 Koivisto
k 24.11.2011 Orimattila

Rakasta puolisoa, isää ja pappaa
kiitollisena muistaen
Hellevi
Outi, Timo, Max ja Kim
Antti ja Harri
sukulaiset ja ystävät

Ei siellä murheet maiset
ei suru sijaa saa.
Ei maiset vajavaiset
voi mieltä pahoittaa.
Ei sinne yllä valta
tää mainen katala,
vaan siellä sielu levon
viimein saa.

		
		
		

Urho
HILSKA

Puheenjohtaja, Jouni J. Särkijärvi
Kuurinniityntie 1, 02750 Espoo
puh. 040-561 4951
jouni.sarkijarvi@pp.inet.fi
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

Siunattu on toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Taloudenh. Karjalan Tilikeskus/Patrikainen
Ratakatu 47, 53100 Lappeenranta
puh. 05-5448850
Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Proomukatu 6 A 14, 15140 Lahti
puh. 040-564 9341
Taidetoimikunta, Leena Airaksinen pj.
Metsäpirtintie 10 A 1, 02130 Espoo
puh. 050-548 1601
Senioritoimikunta, Helge Teikari pj.
07190 Halkia
puh. 019-664 8112

17.3.2012 Jiivee

Hallituksen muut jäsenet:
Raimo Kyytsönen, Mäntsälä
varalla Hannu Veijalainen, Lahti
Eero Ahtikari, Piikkiö. 050-525 5174
varalla Airi Saarinen, Turku
Tuomo Kokkala, Kotka. 050-589 4443
varalla seppo Rytkölä, Kotka
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Sirpa Wahlqvistin väitöskirja sotakorvauskuunareista

Sydämellä rakennetut seililaivat
koivistolaisvoimin
Kullervo Huppunen
Koivistolaisten ammattitaito korostui erityisesti laivan rungon rakentamisessa. Kaarlo Pulli on eräässä haastattelussa
todennut, että Hollmingilla laivanrakennuksen ydinjoukon
muodosti 50 miestä, jotka tekivät vaikeimmat ja eniten
taitoa vaativat työvaiheet. Tämä ydinjoukko oli lähinnä
koivistolaisia.
Edellä oleva ajatus sisältyy FL
Sirpa Wahlqvistin väitöstutkimukseen Sydämellä rakennetut
seililaivat, jossa tarkasteltiin sotakorvauskuunareiden rakentamista
ja rakentajia F.W. Hollming Oy:n
telakalla Raumalla 1945–1952.
– Tätä tutkielmaa varten tekemissäni haastatteluissa korostetaan
koivistolaisten ammattitaitoisuutta erityisesti laivan rungon rakentamisessa ja raumalaisten merimiesten merkitystä takiloinnissa.
Varsinkin ensimmäisinä vuosina
jako oli haastattelujen mukaan
melko selkeä: koivistolaiset rakensivat rungot, raumalaiset takiloivat laivan, toteaa Sirpa Wahlqvist
väitöksessään.
Hänen selvityksensä mukaan
Raumalle tulleista karjalaisista noin puolet oli koivistolaisia,
ja muutenkin siirtokarjalaisten
määrä Hollmingin kuunarinrakentajista oli erittäin suuri. Suomi
toimitti sotakorvauksina Neuvostoliitolle vuosina 1945-52 muun
muassa 91 puusta rakennettua
kuunaria. Niistä 34 rakennettiin
Raumalla F.W.Hollming Oy:n telakalla.
Kaarlo Pulli on kertonut, että
Hollmingilla laivanrakennuksen
ydinjoukon muodosti 50 lähinnä
koivistolaista miestä: ”nokkelia

miehiä, ylettömän tehokasta ja
taitavaa työvoimaa”. Tämä väki
teki vaikeimmat ja eniten taitoa
vaativat työvaiheet.

Sydämellä rakennetut
seililaivat
FL Sirpa Wahlqvistin 340-sivuinen väitöskirja on mukaansatempaava kertomus sekä seikkaperäisen rakennusvaiheiden kuvauksen
että rakentajien haastattelujen
osalta. Runsas kuvitus lisää oman
mausteensa sisältöön.
– Tähän väitöskirjaan johtanut
prosessi alkoi epäilemättä jo lapsuudestani. Perheessä ja sukulaisten keskuudessa oli tapana kertoa
”ennevanhasii”, kertojien lapsuusja nuoruusmuistoja Koivistolta,
josta vanhempani ovat kotoisin.
Lopullinen tutkimuskysymys
muodostui oikeastaan pohjautuen
lapsuuteni muistikuviin ja haluun
selvittää niiden todenperäisyyttä,
taustoittaa Sirpa Wahlqvist.
Väitöskirjan tekijälle jäi mielikuva, että näiden laivojen rakentaminen oli ollut hyvin mieluista
työtä, vaikka olosuhteet olivat
hyvin hankalat. Työ oli raskasta,
koneita oli vähän, asunnot olivat
kurjat ja muutkin olosuhteet kaikkea muuta kuin kehuttavat, kun

sota oli juuri päättynyt ja pulaa oli
kaikesta. Laivojen tekeminen ilmaiseksi maalle, jota vastaan vielä
vuosi ennen telakan perustamista
oli taisteltu, ei sekään noussut tarinoissa esille.
– Ryhdyin tekemään haastatteluja 1980-luvulla, jolloin hyvämuistisia sotakorvauskuunareiden rakentajia oli elossa useita.
Haastatteluissa on käsitelty laivanrakennuksen eri vaiheet hyvin
yksityiskohtaisesti, samoin työhön
liittyvät tavat, materiaalit, työryhmät ja työkalut. Tutkimusmateriaali on sikäli merkittävä, ettei sitä
enää voi koota, koska muistitietoa
on enää rajallisesti saatavana, iloitsee Sirpa.
– Tutkiessani työn ohessa liki 30
vuoden ajan sotakorvauskuunareiden rakentamista ja rakentajia,
on ollut hienoa huomata, miten
paljon tämä aihe ihmisiä kiinnostaa. Se on saanut palamaan tutkimuksen äärelle välillä pitkienkin
taukojen jälkeen, selvittää Sirpa
ja kertoo omistavansa tämän työn
isälle, papalle, Väinö Wahlqvistille.

Telakan juuret Koivistolla

Väitöskirjan kannessa komeilee viimeinen Raumalla rakennettu sotakorvauskuunari juhlaliputettuna v. 1952. Kuva Rauman museo.

Venäläiset epäilivät petosta, kun
laivalla oltiin jo
koepurjehduksella, eikä piirustuksista ollut
tietoakaan.

nusperinne siirtyi vielä kerran uudelle laivanrakentajapolvelle.
Kun tutuntyyppiset puulaivat
olivat ilmestyneet sotakorvausluetteloon, olivat koivistolaiset laivanrakentajat Kaarlo Pulli ja August Mannonen jo syksyllä 1944
keskustelleet keskenään sotakorvauskuunareiden rakentamisesta.
Väitöskirjan haastattelussa
Kaarlo Pulli kertoo:
– Ko meiät ajettiin sieltä [Koivistolta] pois, myö pantiin hynttyyt
yhteen ja ruvettiin niit [laivoja ra-

Raumalaistelakan juuret olivat
Koivistolla, Karjalan kannaksella, jossa sotakorvauskuunareita
vastaavia puualuksia rakennettiin
vielä ennen sotaa, kun muualta
maasta puulaivanrakennuksen
taito oli jo kadonnut. Sotakorvauskuunareiden rakentaminen kokosi sodan jälkeen koivistolaiset
laivanrakentajat eri puolilta maata
Raumalle ja näin puulaivanraken-

Ensimmäisen sotakorvauskuunarin kölinveisto alkaa, veistäjänä Reino Kukko, josta sittemmin tuli telakan
ylimestari. Telakka-alue on täysin rakentamaton. Kuva RMA.

Kesällä 1947 otetussa kuvassa Hollmingin telakalla rakennetut koululaivat ovat juhlapurjehduksella. Kuva RMM.
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Kuunareista väitelleen Sirpa
Wahlqvistin vanhemmat Koivistolta
kentamaan] ja hyvinhän me näissä
onnistuttiinkin.
Yksi syy telakan Raumalle
sijoittumiseen tulee esille haastattelussa, jossa Kaarlo Pulli kertoo
telakan alkuvaiheista näin:
– Koivisto-kuunari oli viimeisteltävänä Raumalla, niin jouduttiin sitä
varten täällä olemaan. Sitten kun tuli venäläisille tarvis tätä sotakorvauslaivastoa, niin me tiedustelimme satamakapteenilta rakennuspaikkaa ja
se vähän lupailikin. Sitten minä tein
yksinäni työtä kauan aikaa ennen
kuin tämä yhtiö perustettiin, kun
minä sain suomennettua venäläisten rekisterisäännöt.

Kun piirustuksia
lopulta saatiin,
ne olivat
työnjohtajilla, ei
rakentajilla.
Koivistolaiset saivat maaliskuun alkupuolella 1945 suullisen
lupauksen kahden kuunarin rakentamisesta. 15.3.1945 alkoivat
telakan raivaustyöt ja tätä päivää
pidetään telakan perustamispäivämääränä.

Piirustuksia ei tarvittu
Hollmingilla lähdettiin rakentamaan ensimmäisiä kuunareita,
vaikka piirustuksia ei vielä ollut
käytettävissä. Aluksen mitat oli
tiedossa ja Neuvostoliiton merirekisteri antoi tietoa siitä, miten
laiva piti rakentaa. Piirustusten
sijasta turvauduttiin vanhaan koivistolaiseen laivanrakennuskokemukseen.
Kaksi ensimmäistä laivaa rakennettiin ”näppituntumalla”:
”Pulli oli hyvin paljon työmaalla
mukana. Kun keulahyttiä suunniteltiin, se koko ajan piirteli muistivihkoon kuvioita ja sanoi, että
kokeillaan tuolla tavalla, miten se
mallaisi.” Hollmingilla olikin rakennettu kuunari valmiiksi, vaikka suurin osa piirustuksista oli
hyväksymättä. Tilanne oli Veikko
Pullin mukaan hämmästyttänyt
laivojen vastaanottajia.
Kaarlo Pulli kertoi samasta
asiasta, että venäläiset epäilivät
petosta, kun laivalla oltiin jo koepurjehduksella, eikä piirustuksis-

ta ollut tietoakaan. Näitä eivät
Koiviston miehet olleet ehtineet kiireessä tehdä.
Koivistolaiset kokeneet
työnjohtajat valvoivat työn
edistymistä ja osasivat neuvoa
ilman työpiirustuksia. Kun
piirustuksia lopulta saatiin, ne
olivat työnjohtajilla, ei rakentajilla.
Työpiirustusten merkitystä
kuunariaikana kuvaavat hyvin
seuraavat haastatteluissa esille
tulleet ajatukset:
– Piirustus yleensä laivatyömaalla on eräänlainen osviitta
vaan, koskaan se ei pidä ihan
paikkaansa, joka laiva on niin
erilainen.
– Montaakaan työtä ei voitu
ihan kuvan mukaan tehdä,
vaan se piti olla silmämääräsesti.
– Ennen Pulli piirsi sormella
hiekkaan kuvan ja seuraavat
tekivät aina samalla tavalla.
Joskus sitten, kun piirustukset
tulivat, vanhat miehet huomasivat niissä virheitä ja tekivät
niinkun ennenkin, piirustuksista huolimatta.
– Kun ensimmäiset laivat oli
saatu tehtyä, eihän siinä sitten
enää piirustuksia tarvittukaan,
kaikki mitat oli sitten jo päässä.
Laajalti tunnettu tarina
kertoo, että Koivistolla laivanrakennusopin saanut ylimestari Kukko hämmästeli teknikko
Pihalalle, joka lupasi piirtää
seuraavaksi rakennettavan työvaiheen (ajohytin): ”Mite sie
sitä osajaisit piirtää, ko mie en
oo sitä viel tehnt.”
Wahlqvistin tutkimuksessa selviää, että koivistolaisten
joukko oli ratkaiseva kuunarien rakentamisen kannalta
raumalaistelakalla. Kun sotakorvauksia yleisesti pidetään
laivanrakennusteollisuuden
ja idänkaupan tienraivaajana,
Hollmingin kuunarinrakennusta voi pitää idänkaupan
jatkumona.
Lähes 30 vuotta sitten
tehdyissä haastatteluissa ilmenee, että neuvostoliittolaisiin
suhtauduttiin tietyllä varovaisuudella: ihan kaikesta ei "passannut haastella" 1980-luvulla,
kun kuunariajan muistoja kerättiin talteen. Tutkimuksessa
selvitettyjen syiden joukosta
nousee esiin mm. suomettumisen käsite.

Nykyisin Euran kunnan kulttuuritoimenjohtajana toimiva FL
Sirpa Wahlqvist väitteli perjantaina 27.1.2012 Turun yliopistossa
kansatieteen alaan kuuluvalla tutkimuksellaan "Sydämellä
rakennetut seililaivat. Sotakorvauskuunareiden rakentaminen ja
rakentajat F.W. Hollming Oy:n telakalla Raumalla 1945–1952."
Sirpa Wahlqvist syntyi Raumalla 1960 ja kirjoitti ylioppilaaksi
vuonna 1979 Aronahteen lukiosta Raumalta. Hän on valmistunut
filosofian maisteriksi 2002 ja filosofian lisensiaatiksi 2005 Turun
yliopistosta.
– Olin tämän aiheen kanssa tekemisissä melkein 30 vuotta. Tuskin
olisin työn ohessa niin kauaa opiskellut, ellei aihe olisi kiinnostanut
sekä minua että muita, toteaa Sirpa Wahlqvist pitkästä tutkimusrupeamastaan.
Sirpan isän (Väinö Wahlqvist)
juuret ovat Koivistonsaaren Eistilän kylässä ja äidin (Maire o.s.
Mannonen) mantereen puolelta
Koivistoa.
– Kysyttäessä sanon aina että olen
syntynyt Raumalla, mutta vanhempani ovat Koivistolta, painottaa Sirpa juurtensa esiintuomista.
Isoisä August Wahlqvist (s.
1878) omisti ennen sotia tervahöyry Lipon, jolla hän purjehti
Saimaalta puutavaraa eri satamiin,
matkat ulottuivat myös Helsinkiin. August oli rakentanut kaljaaseja Koivistolla. Niinpä hän tuli
perheestä ensimmäisenä töihin
Hollmingille Raumalle ja muu
perhe sekä suku seurasi perässä.
– Hollmingin telakka oli minulle lapsesta asti arkipäivää. Isä oli
työssä telakalla, samoin kaikki su-

Sirpa Wahlqvist työhuoneessaan Eurassa.

kulaismiehet ja naapurit. Siellä oli
ollut töissä isoisänikin, laivamestarina, kun sotakorvauskuunareita
rakennettiin. Suku oli tullut Raumalle nimenomaan rakentamaan
sotakorvauskuunareita, valaisee
väitöskirjan tekijä taustoja.
Ei siis ole yllätys, että jo Sirpa Wahlqvistin kansatieteen alaan
kuuluva vuoden 2005 lisensiaatintutkimus käsitteli sotakorvaus-

Luistimet
Hakkalas ol meri lähel.
Joka päivä myö käytii siel
poikajoukko uimas kesäl,
luistelemas taas talvel.

Reikii pantu papernuorat,
parempii ei sillo saant,
puutetta ko ol ruuast,
miks olt ei ois sit nuorast.

Omatekoset ol meil pojil
luistimet, mie muistan viel
Sahaterät höyrysahalt
ol opettaja niihi saant;

Mereranna jääl ol lunta,
jos tuul ei puhtaaks puhaltant;
epätasane ol jää pinta,
vettä ellei olt satant.

"luistinkengät", väel värkätty.
puust ol puukol itse tehty
Terät kolloo pantu syväl,
reiät läpi näverretty poral.

Jääpalloo ei kyl myö voitu
Hakkalarannas harrastaa,
mailoi ko ei oltu saatu,
eikä olt meil palloikaa.

kuunareitten rakentamista. Hänen aiheenaan oli ”Koivistolaiset
sotakorvauskuunareiden rakentajina. Talonpoikaisen laivanrakennuksen muutos puulaivojen sarjavalmistukseksi F.W. Hollming
Oy:n telakalla Raumalla 1945 –
1952”.
Kullervo Huppunen

Nuorat luistimis ko kastuit,
ne vähävällii katkeiliit.
Solmii pakkasel ko narrui koitit,
harvoin hyväst onnistuit.
Tuntu kylmäl työlt ja tuskalt
joskus rannas luistella.
Mut löytyhä meil siel mere rannalt
myös tyttöi, ketä katsella.
Sit ko Porvoosee myö tultii,
ostin uuvet luistimet.
Rusetti-illoil toisellaisii
olliit poja aatokset.

Martti Piela

6

Nro 3 Maaliskuu 2012

Karjalainen piirakkapöytä - rasvapaukku vai karppaajan kauhistus?
Varma keväänmerkki on Vatnuorin Kyläyhdistyksen
piirakkapäivälliset.
Maaliskuun alussa Vatnuorin Kyläyhdistys järjesti perinteiset piirakkakurssit ja -päivälliset yhdessä
Suomen Koivistoseuran Senjorien
kanssa Pornaisten koululla.
Puheenjohtaja Tapani Hovi
oli hankkinut tapansa mukaan
tilaisuuteen taas professoritason
luennoitsijan. Tällä kertaa prof.
Riitta Korpela Helsingin yliopistosta kertoi terveellisestä ruokavaliosta, sekä tärkeästä energian
saannin ja kulutuksen tasapainotuksesta.
Karjalanpiiraat todettiin varsin terveellisiksi, kunhan päälle
levitettävän munavoin määrä pidetään kohtuullisena. Piirakoiden
kuoritaikina leivotaan rukiista,
joka sisältää mm. rautaa, sinkkiä,
mangaania, kuparia, seleeniä ja B
vitamiinia. Viljavalmisteet ovat
myös erinomaisia hiilihydraattien,
tärkkelyksen ja ravintokuidun lähteitä. Mikäli täytteenä käytetään
vielä ohraa ja perunaa riisin sijasta, niin piirakka on varsinaista lähiruokaakin perinneruoan lisäksi.
Korpelan mukaan ilman viljatuotteita olevan ruokavalion kanssa on

Keittössä oli ajoittain ahdasta.

Yleisö kuuntelee hiirenhiljaa.

Teksti Jorma Kallonen
Kuvat Jorma Kallonen ja Päivi Rikkola

Kurssilaisten
ikähaarukka
taisi olla
kymmenestä
vuodesta
eläkeikään asti.
vaikeaa saada kaikkia tarpeellisia
ravintoaineita riittävästi.
Lauantain piirakkakursille
osallistui parikymmentä leipuria.
Keittiöön ei olisi enempää mahtunutkaan, joten hieno saavutus.
Mukana oli aivan uusiakin kasvoja
jo kolmesta polvesta. Kurssilaisten
ikähaarukka taisi olla kymmenestä vuodesta eläkeikään asti. Näin
voimme siirtää karjalaista ruokaperinnettä sukupolvelta toiselle ja
muillekin innostuneille.
Pääleipurina toimi perintei-

sesti mestarileipuri Paula Hovi.
Kurssilla leivottiin karjalanpiirakoita, rusupiirakkaa, kaalipiirakkaa sekä jälkiruoaksi mustikkapiirakkaa. Kaikki pääsivät
kokeilemaan vuorollaan taitojaan
kaikkien piirakoiden leipomisessa.

Piirakkareseptit löytyvät
kyläyhdistyksen kotisivuilta www.vatnuori.net.
Päivällisille osallistui kaikkiaan viitisenkymmentä henkeä, mukana
myös kurssilaiset. Syöjiä kertyi lä-

hes kaksinkertainen määrä, mitä oli
ennakkoon ilmoittautunut. Tämän
vuoksi piirakkatarjottimet hupenivat niin, että kotiinviemisiä ei tällä
kertaa saatukaan. Kaikille riitti kuitenkin syömistä. Nälkäisenä ei näistä juhlista lähdetty. - Kiitos !

Etualalla pääemäntä Paula Hovi

Liisa Hovi ja Nina Teikari valmistelevat piirakkapöytää.
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Turun ja ympäristön
Koivistolaisten
merihenkisestä viikosta
jatkuu sivulta 1
alkoi ilmestyä pyöreä puu, ikäänkuin kahva. Se oli tuura!
Ja perässä tuli hauki, keskikokoinen, joskin varsin ansioitunut
sukeltaja. Vuosi sitten samalle
paikalle pudonnut tuura oli odottanut pohjassa nostajaansa. Tarina on uskomaton, mutta videolla
todistettavissa. Hauki oli kiinnijäämisen jälkeen lähtenyt tietysti
ahkeralle pakomatkalle siiman sallimissa ulkoilumahdollisuuksissa.
Näin siima oli kiertynyt useaan
kertaan pohjassa pystyssä nököttävän tuuran varteen ja siinä ne
sitten molemmat odottivat nostajaansa. Molemmat saaliit saatiin
ylös hyvässä kunnossa, joskin toinen niistä päätyi lopulta Henryn
fileointipöydälle.
Seuraava, varsinainen jymysaalis koettiin viimeisellä koukulla. Sieltä nousi ylös reilusti yli
kymmenkiloinen jättihauki. Matin erikoisvahvojen siimojen ansiosta tämäkin saalis saatiin parempiin suihin. Syöttikalan valinta ja
asetus iskukoukkuun oli kovasti
puheenaiheena, ellei peräti kiistanalainen. Saadut todisteet eivät

tarvinneet lisää puolestapuhujia.
Saalis oli komea.
Rannalle raahatun saaliin
kimppuun kävi mestarikalastaja
Henry fileointiveitsineen. Kaikki
halukkaat kalanystävät saivat valita tuoreet ”itse pyydystetyt” kalafileet kotiin viemisiksi.
Pyyntireissun päätteeksi rannassa koko saalistusjoukolle odotti
lämmin herkullinen paikallisesta
lohesta ja ruisleivästä koostuva
erittäin maistuva ja terveellinen
päivällinen. Jälkiruoaksi nautimme pullakahvit. Erikoisiksi
herkkupaloiksi saimme maistella
Henryn paikanpäällä savustamia ”kuharosetteja”. Nämä ovat
perkuujätteistä talteen repäistyjä
kuhan etummaisten evien muodostamia pieniä kolmioita. Maistuivat todella hyviltä!
Kaikesta huolenpidosta nöyrimmät kiitokset taustajoukoille,
joita ilman mitään tällaista tapahtumaa, eikä myöskään sitä tavallista arkista kalareissuakaan saada
onnelliseen päätökseen!
Päivän anti noin taloudellisessa pyydysmielessä ei ollut mitenkään loistava, mutta perinteiden
ja muisteloiden kannalta hyvin
tärkeä. Suuren innostuksen ja
osallistujien myönteisten kokemusten kannustamina yhdistys

Härkäläläisten kanssa Koivistolle 6.-8.7.2012
yöpymiset Druzhba-hotellissa Viipurissa
Pe ohjelmaa Viipurissa
La päivä Koivistolla toiveiden mukaan
Su ostospäivä Viipurissa
Hinta n. 310,- (alle 18 v. puoleen hintaan)
Lähde tekemään kanssamme ikimuistettava matka
Ilmoittautumiset 15.5. mennessä
Kata Aaltonen kata(at)fi.ibm.com tai iltaisin 050-4393791
Tapani Teikari tapani.teikari(at)ttmatkat.fi p. 040-8291824
Kylätoimikunta

Senjorien kanava- ja kotiseutumatka 12.6.-14.6.2012
Tiistaina 12.6.
Kiertoajelu Lappeenrannassa. Illalla nautimme perinteisen säräillallisen ravintola Kippurasarvessa Lemillä.
Keskiviikko 13.6.
Viipuriin saavuttuamme kiertoajelu Koivistolle, jossa käymme
kaikissa niissä kylissä, joihin linja-autolla pääsee. Retkikahvit
Koivistolla. Mahdollisesti käynti öljysatamassa.
Torstai 14.6.
Ostosten jälkeen kiertoajelu Viipurissa mm. käynti Monrepossa.
Matkan hinta 360,00€.
80 ensimmäistä ilmoittautujaa varmistaa mukaan pääsyn. Ilmoittautumiset 30.4. mennessä Tapani Teikarille p. 040 8291 824 tai
Turun seudulla Airi Saariselle p. 0400 538 443. Ohjeita ryhmäviisumin hakemista varten samoilta henkilöiltä ja http://www.
ttmatkat.com/. Suoritus matkasta 30.4. mennessä TT Matkat
Oy:n tilille 535714-234528. Matkan järjestelyistä huolehti TT
Matkat Oy.
Koivisto seuran Senioritoimikunta

Matti Agge ja Unto Jack iskukoukkuja kokemassa

tullee jatkamaan erinomaisesti alkanutta talvikalastustapahtumaa
jatkossakin. Tällä kertaa meitä oli
mukana n. 40.
Erityisen lämpimät kiitokset
kaikille tilaisuuden järjestelyihin
osallistujille! Kiitokset kuuluvat
myös kaikille mukanaolijoille,
ilman teitä ei olisi näin hienoja
tapahtumia!

Matti Agge (kyykyssä) ja Henry
Mäkeläinen "sepimässä" verkkoja

Koivisto-Seuran uusi puheenjohtaja
Arkkitehti Jouni J. Särkijärvi valittiin seuran
uudeksi puheenjohtajaksi Porvoon talvipäivillä.
Koivistolaisuus on tullut
hänelle verenperintönä.
Molemmat vanhemmat
ovat Koivistolta. Merkittävä ura johtavana virkamiehenä, kansanedustajana ja
poliitikkona ovat kasvattaneet vastuuseen yhteisistä
asioista. Myös yhteisöllinen
työ Koiviston hyväksi on
tuttua. Vanhempien aktiivisuuden lisäksi äitinsä
isä oli aikanaan Koivistolla
Kauppalavaltuutettu. Toivotamme kaikki Jouni J.
Särkijärven tervetulleeksi
koivistolaiseen järjestötyöhön.
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Onnitteluit` ja
muistamissii`
Valtiotieteiden kandidaatin
tutkinnon Turun yliopistossa on suorittanut ELISE VERANEN Laitilasta 13.6.2011.
Elisen ukki on Viljo Niemi
Koiviston Humaljoelta.

Tällä palstalla julkaisemme
onnitteluja.
Aineisto digitaalisena otsikolla:
Koiviston viesti/onnittelut,
osoitteeseen:
studio@salokanneltoivonen.fi.
Muussa tapauksessa disketti,
CD-levy, postikortti tai valokuva
osoitteeseen:
Studio Salokannel & Toivonen,
Hämeenkatu 5, 15110 Lahti.
Kuvien lähetys omalla vastuulla.
Kuvat palautetaan vain jos
mukana on osoitteellinen
kirjekuori postimerkkeineen.

Tääl` tapahtuu
Perniön ja ympäristön Koivistokerho

Matka Karjalaan ja Pietariin 1.9.-5.9.2012

Vuosikokous pidetään Markku Kitulan luona
15.04.2012 klo 14.00 alkaen.

Matka tehdään luxus-luokan bussilla.
Matkareitti: Turku - Sortavala - Petroskoi - Pietari - Turku

Tervetuloa!
Johtokunta

Matkaohjelma:
Lauantaina 1.9.
Lähtö: Turku linja-autoasema klo 04.00 kohti Värtsilän raja-asemaa. Rajan ylityksen jälkeen matka jatkuu Sortavalaan. Siellä majoittuminen hotelliin jossa ruokailu. Tutustuminen Sortavalaan.

Turun ja ympäristön Koivistolaiset
Lähdemme keskiviikkona 25.4.2012 risteilemään Airiston
suurimmalla M/S Silja Europalla Turusta Tukholmaan.
Laivalla vietetään keskiviikkoisin ”Iskelmä-keskiviikkoa”.
Tällä matkalla meitä viihdyttää ”Yö Lintu”.
Lähtö Silja-Linen terminaalista 25.4. klo 20.15 ja
paluu 26.4. klo 19.15.
Hinta 40 €/henkilö
(sis. A-luokan 2 hengen ikkunallisen hytin, buffet-lounaan
ruokajuomineen ja kahvi/pulla kupongin).
Ilmoita tulostasi Airille puh. 0400-538443 maaliskuun loppuun
mennessä. Paikkoja rajoitetusti.

Koiviston matka 26-27.5.2012
Teemme toukokuussa kahden päivän kotiseutumatkan Koivistolle.
Yöpyminen Lokki hotellissa Johanneksessa.

Vuoden
Koivistolainen
2012
Karjalainen ruoka sai
viime kesänä ansaitsemansa kruunun, kun
karjalaisen ja koivistolaisen ruokaperinteen taitaja, kotiseutuneuvos Aira
Viitaniemi nimitettiin
Vuoden Koivistolaiseksi
2011.
On aika valita jo 7. Vuoden
Koivistolainen. Nimitys voidaan myöntää koivistolaistaustaiselle henkilölle, joka on vaikuttanut merkittävällä tavalla
taiteen, tieteen, kulttuurin,
yhteiskunnan, liike-elämän,
talouden yms. alalla. Vuoden
Koivistolaisen valitsee johtokunta. Valinta julkistetaan
Helsingin Koivisto-juhlien
pääjuhlassa 29.7.2012.
Ehdotukset Vuoden Koivistolaiseksi 2012 pyydetään lähettämään sihteerille postitse
osoitteeseen Suomen KoivistoSeura ry, c/o Virpi Huhtanen,
Ahtaanmäki 1 A 2, 02280 Espoo tai sähköpostitse osoitteeseen virpi.huhtanen@kolumbus.fi maaliskuun loppuun
mennessä. Ehdotuksesta on
hyvä ilmetä ehdokkaan nimen
lisäksi ehdotuksen perustelut
ja ehdotuksen esittävän henkilön tai yhdistyksen nimi.
Johtokunta

Sunnuntaina kuljetus paikallisbussilla Vatnuoriin ja Kaalialaan.
Omalla bussilla kiertelemme Koiviston kyliä.
Hinta 250.00€
Ilmoittautuminen 22.4 mennessä
Lisätietoja antaa
Tapani Teikari 040-8291824 tai tapani.teikari@ttmatkat.fi

Kotiseutumatka Vatnuoriin 26.-27.5.2012
Matkaohjelma:
Lauantaina 26.5.
Bussi lähtee Halkiasta klo 7.00 ja Helsingin turistipysäkiltä klo
8.00. Aamuateria nautitaan hotelli Leikarissa. Tutustumme n. 1,5
tunnin kiertoajelulla Viipuriin, jonka jälkeen on mahdollisuus käydä ostoksilla. Majoitumme hotelli Lokkiin Johanneksessa. Illallinen
hotellissa.
Sunnuntaina 27.5.
Lähdemme aamupalan jälkeen kohti Vatnuoria. Mannolassa vaihdamme paikallisiin menopeleihin. Vatnuorissa nautimme jotain
”kenttäpurtavaa”.
Matkan hinta:
Hinta 250,00€, sisältää matkat, viisumin, majoituksen ja ohjelmassa mainitut ruokailut. Maksu matkasta on suoritettava 15.4.2012
mennessä TT Matkat Oy:n tilille 535714-234528.
Viisumi:
Ryhmäviisumia varten viisumianomus, kopio passin kuvasivusta
ja yksi passikuva on toimitettava 15.4.2012 mennessä osoitteeseen
TT Matkat Oy, Hakalankaari 12, 07190 Halkia.
Tarvittaessa viisumianomuskaavake löytyy TT Matkojen wwwsivuilta http://www.ttmatkat.com/.
Ilmoittautuminen:
Ilmoittautumiset matkalle 15.4.2012 mennessä
TT Matkat Oy,
e-mail: tapani.teikari@ttmatkat.fi,
puh: 040 8291 824
Lähethän siekii matkal!
Vatnuorin kyläyhdistys

Sunnuntaina 2.9.
Aamiainen hotellissa. Ostosmahdollisuus, jonka jälkeen lähtö
Petroskoihin äänisen rannalle. Petroskoissa kaupunkikiertoajelu,
majoittuminen hotelliin ja ruokailu. Ostosaikaa Karjalan pääkaupungissa.
Maanantai 3.9.
Aamiainen hotellissa. Mahdollisuus tutustua Kitsin luostariin Äänisellä. Kaupunkiin tutustumista ja ruokailu.
Tiistai 4.9.
Aamiainen hotellissa. Lähtö Pietariin, majoittuminen, ruokailu.
Mahdollisuus Nevan risteilyyn. Ostosaikaa.
Keskiviikko 5.9.
Aamiainen hotellissa. Lähtö kotimatkalle. Ostosaikaa Viipurissa.
Matkan hinta 330€ + viisumi 60€. Sisältää matkat, majoitukset,
aamiaiset, ruokailut, hoitokuluvakuutuksen, rekisteröintimaksun,
bussiohjelman, kiertoajelut ja matkanjohtajien palvelut.
Ilmoittautumiset mahdollisimman pikaisesti, viimeistään 31.5.2012.
Varausmaksu 150€
Pekka Mäkeläinen, Turku
p. 040 565 3538
Tervetuloa ikimuistoiselle matkalla.

Piisaari
Piisaaren matka tehdään kesäkuun 6.-8. päivä 2012.
6.6. linja-autolla Turku - Helsinki - Karhula - Hamina - Vaalimaa
- Viipuri. Majoitus Hotelli Viipurissa.
Ostoksia, illallinen ja illanvietto Pyöreässä Tornissa.
7.6. ajo Koivistolle ja venekuljetus Piisaareen, jos lupa saadaan.
Illalla ajo Terijoelle, yöpyminen hotelliin.
8.6. lähtö kotiin Viipurin kautta.
Tarvitaan valokopio passista, 1 valokuva kiinnitetään viisumikaavakkeeseen. Passin oltava voimassa 6kk matkan jälkeen.
Ilmoittauduttava 31.3.2012 mennessä:
Matti Liukkainen Pengerkatu 1 B 49, 00530 Helsinki. p. 09 713 883
tai Matti Ketonen Laitsalmentie 126, 2150 Röölä p. 02 2524 323
Alvatin-Keskisaaren kylätoimikunta

Huomaa että osa ilmoituksista on sivulla 7

KOIVISTON AUTO
www.koivistonauto.fi

