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Kuunari hinattiin vuonna 1988 Reposaareen 
kunnostettavaksi. Osa runkoa oli ehditty viedä 
saunapuiksi.

Kamppailu säilymisestä päättyi meren pohjaan

Kuunari Koivisto upotettiin 
sukelluskohteeksi
Porin Reposaaressa viimeiset 20 vuotta ollut kuunari 
Koivisto upotettiin meren pohjaan tiistaina 19.6. kello 
18.40. Myrskyisten ja vaiherikkaiden vuosikymmenten 
jälkeen sukelluskohteeksi valmistettu kuunarivanhus lepää 
nyt 16 metrin syvyydessä Luvian ulkosaaristossa. Se on 
vaakasuorassa köli pohjassa ja keula kohti Säpin majakka-
saarta. Paikasta on kilometrin matka sekä lähimpään saa-
reen että meriväylään. Aluksen merihaudasta ja tuoreesta 
sukelluskohteesta kertova punainen poiju kelluu aallokossa 
Marjakarin ja Säpin välissä.

Koivistolla 1939 rakennettu ja 
Raumalla lopullisesti valmistunut 
kolmimastoinen kuunari oli mal-
lina, kun sodan jälkeen valmistet-
tiin 50 sotakorvauslaivaa. Koivis-
tolaiset toivat tullessaan Raumalle 
tällaisten laivojen rakennustaidon. 
Monien varustamojen omistukses-
sa ollut kolmimastoinen kuunari 
siirtyi Reposaareen 1988. Sitä en-
nen upea, 44m pitkä ja lähes 10m 
leveä alus ehti purjehtia ylpeästi 
maailman merillä. 

Koivistolaisen puulaivanra-
kennustaidon mestarinäytteen 
ensimmäinen matka tehtiin par-
rulastissa Pietarsaaresta Tanskaan. 
Aluksi Koivisto purjehti Itä- ja 
Pohjanmeren liikenteessä. Vuon-
na 1952 se myytiin ja jäi Ahve-
nanmerellä kiinni 12000 litran 
pirtulastissa ja tuomittiin valtiolle 
menetetyksi. Se oli välillä merivoi-
mien palveluksessa ja sillin kalas-
tuksessa Islannin vesillä. Kuunari 
osallistui kaikkiaan yhdeksään sil-
linpyyntiretkeen Atlantille, josta 
se toi Suomeen noin 1,5 miljoo-
naa kiloa suolasilliä

Reposaaressa rekisteröity 
Kuunari Koivisto -yhdistys ry 
yritti kunnostaa viimeistä Kar-
jalasta pelastettua suomalaista 
talonpoikaiskuunaria. Aikomus 
oli rakentaa alus nuorten ja van-
hempienkin toimintakeskukseksi. 
Tulevassa koululaivassa aiottiin 
harjoitta nuorisotyönä puuvenei-
den kunnostusta, rakentamista ja 
pelastamista ja samalla jatkaa kuu-
nari Koiviston saneerausta. 

Perinnevenetelakan vuokra-
sopimus Reposaaressa päättyi ja 
telakka-alue tyhjennettiin loma-
asuntomessujen alta. Laivalle etsit-
tiin uutta kotisatamaa tuloksetta. 
Porin kaupunki, jonka omistukseen 

kuunari siirtyi, päätti hävittää sen.
Viimeisinä vuosinaan Porin 

seudulla superkuuluisaksi tullut 
kuunari herätti mielipiteitä sekä 
puolesta että vastaan. Ajan tyyliin 
mukaisesti keskustelupalstoilla 
ja nettiadresseissa vaadittiin sekä 
Kuunari Koiviston romutusta että 
pelastamista. 

Sukellusmatkailukohde

Porin Kaupunki teki vuodenvaih-
teessa päätöksen kuunarin hajot-
tamisesta kaivinkoneiden avulla. 
Aluksesta oli poistettu moottori, 
tankit ja kaikki irtain, ja kaivin-
koneita käynnisteltiin. Hätiin tuli 
viime hetkellä aluksen vastuulleen 
ottanut matkailuyrittäjä Petri Jo-
kinen, joka päätti upottaa kuuna-
rin sukelluskohteeksi. Hän halusi, 
että hienon historian omaava laiva 
jää elämään. Parissa viikossa Joki-
nen hankki luvat, joilla Koivisto 
voitiin upottaa Luvian edustalla 
olevalle Natura-alueelle. Tämä ei 
sodi Natura-arvoja vastaan, koska 
Koivisto on enää pelkkää puuta ja 
betonia. Kaikki muu on siivottu 
sieltä pois. Sijoituspaikka ei myös-
kään tuo haittaa kalastukselle.

Kuunari Koivistoa lähdettiin 
hinaamaan merelle tiistaina 19.6. 
iltapäivällä puoli kolmen aikoi-
hin. Kuunarin pohja oli panos-
tettu valmiiksi neljästä kohdasta. 
Määränpäässä näillä poksautettiin 
reiden vahvuiset reiät pohjaan, 
jolloin alus ensin kallisteli ja lo-
pulta upposi noin 50 minuutin 
kuluttua. Koiviston upottaminen 
onnistui täydellisesti suunnitelmi-
en mukaan. Aluksen vajoamista 
oli saapunut seuraamaan yli 60 
venettä täynnä ihmisiä. Tapah-
tumaa todistamaan pääsi myös 

sukellusaukoin ja turvaköysin. 
Koivisto on Suomen ensim-

mäinen perustettu sukellushylky, 
mikä on sukeltajille harvinaista 
herkkua Suomessa ja varsinkin 
Satakunnan rannikolla. Kuunaris-
ta saattaa tulla maailman ensim-
mäinen valaistu sukelluskohde. 
Jokinen on suunnitellut aluksen 
yläpuolelle kelluvaa lauttaa, josta 
aurinkokennot syöttäisivät sähköä 
aluksen ruumassa oleville lampuil-
le. Kuunariin pääsee sukeltamaan 

heti, mutta valaistus asennetaan 
vasta jonkin ajan kuluttua.

Kullervo Huppunen

Kuunari Koivisto lähti hinaajan 
vetämänä kohti määränpäätä, 
missä 44m pitkä ja 450 tonnia 
painava ferrobetonipäällystei-
nen alus upposi neljä tuntia 
myöhemmin.

Jokisen yrityksen 
yleisöä kuljetta-
villa risteilyaluk-
silla, joista kaksi 
lähti Luvialta ja 
yksi Reposaaresta. 
Erityisen näyttä-
vää uppoaminen 
ei tosin ollut, sil-
lä kuunari painui 
pinnan alle erit-
täin rauhallisesti 
ja hallitusti. Tun-
nelmaa kohottiin 
kunnialaukauksil-
la hytin painuessa 
veden alle.

Kuunari upo-
tettiin Luvian 
ulkosaariston ja 
Säpin majakka-
saaren välivesille, 
jossa se palvelee 
sukellusharrastajia 
Suomen ensim-
mäisenä valaistu-
na sukellusmat-
kailukohteena. 
Laiva on muokat-
tu turvalliseksi jo 
ennen upotusta 
varustamalla se 

Tervetuloa Koivisto-
juhlille Helsinkiin!

Kauan odotetut Koivisto-
juhlat ovat jo ihan ovella. 
Me juhlien järjestäjät toi-
vomme, että tulisitte näille 
juhlille, yksin, kaksin tai 
suurella joukolla! Odotam-
me Teitä kaikkia ja teemme 
parhaamme, jotta viihtyisit-
te! 

Juhlat pidetään Munk-
kiniemessä, joka on hyvin 
rauhallinen paikka varsinkin 
viikonloppuisin. Munkki-
niemen yhteiskoulun osoite 
on: Laajalahdentie 21.

Ajo-ohjeet ja viikonlo-
pun ohjelma löytyy lehden 
sivulta 4.

Paimiossa järjestetyillä Nel-
jänsillä Valtakunnallisilla 
Aforismipäivillä oli yleisölu-
ento Koivistossa syntyneestä 
Viljo Römpötistä.
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ISSBN 0780-1289
KUSTANTAJA: 
Suomen Koivisto-Seura r.y.
Jäsenlehti
Ilmestyy kerran kuukaudessa,
kuun 25. päivänä.
Lehteen tarkoitetun ilmoitusmateri-
aalin tulee olla toimituksessa lehden 
ilmestymistä edeltävän kuun lopulla. 

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
Päijänteenkatu 11, 15140 Lahti. 
Aineisto palautetaan vain jos mukana 
on postimerkillä varustettu palautus-
kuori osoitteineen.

Tilaukset, osoite- ym. muutokset aina 
kirjallisena edellämainittuun osoitteeseen.  
Laita korttiin postitusosoite ja lasku-
tusosoite, mikäli ne eivät ole samat.
Tilauksia ei tarvitse uusia. 
Seuran jäsenmaksu 20e, sisältää vuoden 
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös 
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 5e.
Lehdessä julkaisemattomia artikkeleita ja 
kirjoituksia tullaan julkaisemaan seuran 
nettisivuilla www.koivistolaiset.net

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
Toimittajat 
Ina Ruokolainen ja Anders Mård 
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398

Ajatus päivässä

”Syvenevä ajatus tarvitsee yksilöitä, levenevä joukko-
ja”. Näin viisaili aforisti Viljo Römpötti, Koiviston oma 
ajattelija. Monenlaisia sananlaskuja ja ajatuksia koivis-
tolaiset ovat vuosien mittaan pohtineet, eteenpäin ker-
toneet ja jopa kirjanneet ylös. Onneksi näitä viisauksia 
ja oivalluksia meille jälkipolvillekin on välittynyt. 

Miten on uuden ajattelun ja aforismien laita. Pide-
täänkö enää oivaltavaa, kiteytettyä elämän oivallusta 
arvossaan. Taitaa Nykäsen Matti olla tunnetuin tämä 
hetken suomalaisaforisti. ”Elämä on laiffii” on varmas-
ti tällainen syventynyt yksilön ajatus. Ja onhan meillä 
hyviä, kaupallisia aforismeja, siis niitä oivaltavia mai-
nostekstejä ”Hyvä ruoka, parempi mieli”.

Mitä jos haastaisimme aivomme, tunteemme ja aja-
tuksemme ”aforismi päivässä pitää tylsistymisen loitolla” 
– kampanjaan.  Sen sijaan, että toistaisimme muualta 
kuultua, ajattelisimme tuoreita ajatuksia ja kirjaisimme 
niitä ylös. Me täällä Koiviston Viestissä mielellämme lu-
kisimme ja julkaisisimmekin uusia ajatuksia. Itse aiheet 
voivat olla vanhojakin. Onhan ajattelumme ja tunte-
muksemme menneiden kokemusten summaa.

Koetin itse ottaa oman haasteeni vastaan. Kovin hääp-
pöistä ei syntynyt, mutta: Parempi livenä kuin telkkaris-
ta, oli oivaltavimmasta päästä. Itse koettu on aina arvo-
kasta, vaikka olisikin naivia ja yksinkertaista. Seuraavia 
voitte sitten vapaasti arvostella ja pistää paremmaksi:

- Parempi hylkynä pohjassa, 
kuin murskeena kaatopaikalla.

- Ei saisi saarnaamalla vaieta.

- Onko valolla varjopuolta?

- Mikroserkku se on joka koivistolainen toiselleen.

Riikka Salokannel  
Päätoimittaja

Hartaast´ 

Kultainen sääntö
Elämässä on joitakin tärkeitä sääntöjä ja ohjeita. 
Useat niistä on saatu jo aivan pieninä lapsina 
omassa kotipiirissä. Niitä sääntöjä kertaamme 
mielissämme vielä niiden opettajien kuoltua. 

Ne on aivan kuin “yliopit-
tuja” niin että voisimme 
ne unissakin kertoa jos 
joku kysyisi. Viisas Salo-
mo antoi ensimmäisessä 
sananlaskujensa luvussa 
neuvon: “Kuule poikani 
isäsi kuritusta äläkä hyl-
kää äitisi opetusta, sillä ne 
ovat ihana seppele pää-
häsi ja käädyt kaulaasi”. 
Kuinka monelta itkulta 
olisimme säästyneetkään, 
jos olisimme muistaneet 
äitiemme ja isiemme hy-
vät neuvot ja opetukset. - 
ja myös totelleet niitä.

Matemaatikot puhui-
vat koulussa aksiomeista, 
jotka olivat sellaisia sääntö-
jä, mitä ei tarvinnut todis-
taa, koska ne olisivat niin 
itsestään selvyyksiä. Myös 
taiteilijat tuntevat kultaisen 
leikkauksen, joka helpottaa 
kauneuden käsittämistä se-

Siunaus toimitettu omaisten ja ystävien läsnäollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Teppo Armas
HÄMÄLÄINEN
s. 25.10.1927 Koivisto
k. 3.6.2007 Porvoon sairaala
Hän lähti, mutt´ on vielä lähellämme
tuhansin sitein meihin liittyen, 
ja kotihin ja liki sydäntämme
jäi kaiku askeleitten rakkaitten.

Puolisoa, isää ja ukkia rakkaudella muistaen
Maire 
Arto, Monika, Tuomas, Hanna,
Heidi ja Kristian 
Raija perheineen

Vaan ylitse kaikkien kyynelten
tuhat muistoa meitä lohduttaa.
Ne on tallessa päivien menneiden 
- tuhat muistoa kultaakin kalliimpaa.

Lepää rauhassa
Pekka perheineen
Mikko perheineen
Antti perheineen
Paavo perheineen
Matti perheineen
Markku perheineen
sukulaiset ja ystävät

Rakas äitimme, mummomme ja isomummomme

Aune
HOIKKALA
s. 5.1.1921 Lapinjärvi
k. 26.5.2007 Ikaalinen

Lähti lentoon enkeli taivaan,
tuli luokse väsyneen sairaan,
kosketti hiljaa posken nukkaa,
silitti hellästi hopeista tukkaa.
Nosti siivilleen äidin armaan,
vei turvaan paikkaan varmaan
isän viereen, tähtien taa.
Luokse Jumalan kaikkivaltiaan.

Siunauksin muistaen ja kaivaten
Katri ja Jorma
 Pia, Halla, Pyry, Sini
 Pasi ja Erja
Tarja
Irmeli ja Hans
Veikko
Juhani
Jarmo
Vesa ja Outi
 Ossi ja Olli
sisar perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Kävi levolle äitimme armahin,
oli huulillaan rukous parahin:
”Ole Luojani armias suojani,
ota luoksesi Taivaan kotihin”.
   Katri ja Jorma

massa Jumalan kymmenen 
käskyn lakia, emme tarvitsisi 
vankiloita, ei olisi sotia eikä 
muutakaan väkivaltaa, sillä 
Jumalan tahdon mukaan jo-
kainen rakastaisi lähimmäis-
tään niin kuin itseään. Ei 
tarvitsisi myöskään tapella us-
kon asioista, sillä kaikilla olisi 
vain yksi Jumala, jota kaikki 
kunnioittaisivat ja kuunteli-
sivat niin kuin hyvät lapset 
hyvää isäänsä. Sillä Jumala on 
todella hyvä ja armollinen Isä 
uskollisille lapsillensa.

Meidän uskontomme 
päämies Jeesus on antanut 
meille kultaisen säännön: 
“Kaiken, mitä toivotte ih-
misten teille tekevän, teh-
kää te myös samoin heille” 
Tuo on niin järkeen käypä 
neuvo, että koko elämän 
pitäisi onnistua ja olla tasa-
painoinen ja hyvänoloinen, 
jos sitä itse kukin kristitty 
noudattaisi.

Käytännössä pitäisi vain 
koetella omia tunteitaan ja 
maistella omia sanomisiaan, ja 
kuvitella miten itse kokisin asi-
at, jos joku muu tekisi minulle 
niin kuin ajattelin tekeväni toi-

sille. Tuo ajattelu voisi lisätä 
samalla itsetuntemustamme 
ja estää monet “sammakot”. 
Pahan puhuminen ja rumi-
en tuomioitten lausuminen 
toisistamme on niin vaikeata 
korjatakin, että johan siitäkin 
henkinen tasapaino järkkyy 
sekä itseltä että toiselta.

Jos elämä tuntuu hel-
polta ja yksitoikkoiselta, 
kannattaa ruveta joka päivä 
harjoittelemaan käytännös-
sä “kultaista sääntöä”. Voisi 
pitää vaikka “jätkän päivä-
kirjaa” onnistumisistaan. 
Maailma ympäriltämme 
ainakin paranisi. Ihmiset al-
kavat näyttää lähes yhtä hy-
viltä kuin itsekin. Tuomiot 
murenisivat, kun kävisi läpi 
omat mielipiteensä ja vaik-
kapa komeronsa ja lastensa 
ja lastenlastensa käytöstavat. 
Lähimmäisiä on helpompi 
auttaa, lähestyä ja ymmär-
tää, kun ensiksi alkaa tuntea 
omat vikansa. Sen jälkeen 
voi alkaa voittaa heikkouk-
siaan ja kasvaa vähän parem-
maksi ihmiseksi.

Tässä toivossa Valma Luukka

kä tekijältä että katsojalta. Kul-
taisen leikkauksen ja säännön 
noudattajat auttavat siinä, että 
elämästä tulee harmoninen ja 
tasapainoinen. Ei ole sisäistä 
riitaa ja omantunnon kolku-
tusta, kun noudattaa kultaista 
keskitietä. Jotkut idän uskon-
not perustuvat taon tai jingin 
ja jangin väliseen vuorovai-
kutussuhteeseen; eli kahden 
vastakohdan muodostaman 
tasapainon lakiin. Tällaisiin ta-
sapainoihin elämässä pyritään 
erilaisten tekniikkojen avulla. 
Nämä taitavat ihmiset hallit-
sevat ne elämisen taidot, joita 
tarvitaan tässä maailmassa. 

Vanhan Liiton aikana 
Jumala antoi kymmenen käs-
kyä, jotka me toivottavasti 
osaamme ainakin yhtä hyvin 
kuin kertotaulun. Kymmenen 
käskyä ovat koko länsimaisen 
lainsäädännön perusta. Jos 
kaikki noudattaisivat maail-
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  Suomen 
  Koivisto-Seura r.y. 
  Perustettu 1948

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

Puheenjohtaja, Jarmo Ratia
Museokatu 24 A 20, 00100 Helsinki
puh. 09-447 748, 040-745 2627
Varapuheenjohtaja, Juha-Veikko Kurki
Koivistontie 2 C, 02140 Espoo
puh. 09-541 6751, 0400-601 838 
Sihteeri, Marja-Leena Montonen
Susisuontie 36, 06200 Porvoo
puh. 019-668 811, 040-500 5026 
varalla Riitta Nurmi, Porvoo
Taloudenh. Karjalan Tilikeskus/Vitikainen
Ratakatu 47, 53100 L.ranta p. 05-5448850

Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Pertonpolku 11, 48410 Kotka
puh. 05-228 5621
Taidetoimikunta, Leena Airaksinen pj
Metsäpirtintie 10 A 1, 02130 Espoo
puh. 09-455 0501
Jälkipolvitoimikunta, Hanna Silfver pj
Kalastajantie 7, 20780 Kaarina
puh. 02-243 2940
Hallituksen muut jäsenet:
Raimo Kyytsönen, Mäntsälä. 019-6872845
 varalla Hannu Veijalainen, Lahti

Eero Ahtikari, Piikkiö. 050-525 5174
 varalla Airi Saarinen, Turku
Risto Kitula, Perniö. 02-735 4328
 varalla Ahti Kaukiainen, Salo
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400-800 752
 varalla Pertti Hämäläinen, Espoo
Virpi Huhtanen, Espoo. 0440-501 806
 varalla Risto Kaukiainen
Hanna Silfver, Kaarina. 02-243 2940
 varalla Tuula Koppinen, Espoo
Tuula Raukola
 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

www.koivistolaiset.net

— Puheenjohtajalt` iteltää —

Koivisto-juhlat
Koivisto-seuran johtokuntaa ja jäsenistöä on jo pitkään 
keskusteluttanut Koivisto-juhlien tulevaisuus. Paikallis-
yhdistysten aktiivit vanhenevat eivätkä kaikki seurat enää 
jaksa juhlia järjestää.

On siksi ilahduttavaa, että juhlien järjestäminen 
tutulla perinteisellä tavalla on vieläkin turvattu useaksi 
vuodeksi eteenpäin. Joskus kuitenkin tulee tilanne, jossa 
joudutaan miettimään uutta muotoa juhlille. Se ei ole ai-
noastaan johtokunnan huolen aihe vaan koko jäsenistön. 
Itse kunkin on hyvä tätä asiaa pohtia mielessään, jotta 
olemme valmiita, kun aika koittaa.

Nyt on kuitenkin syytä valmistautua tämän kesän 
juhliin Helsingissä Munkkiniemen Yhteiskoululla. Hel-
singin koivistolaiset ovat vaivojaan säästämättä valmistel-
leet monipuolisen ohjelman perinteisine kylä-, suku- ja 
muine kokouksineen. Mielenkiinnolla odotamme juhlille 
valmistettua multimediaesitystä ”Koivisto sanoin, kuvin 
ja visioin”.

Toisen kerran julkistamme sunnuntain päiväjuhlassa 
Vuoden 2007 koivistolaisen nimen. Juhlapuheen pitää 
valtiotieteen tohtori Ilmari Susiluoto, joka on tunnetusti 
hauska ja asiastaan perillä oleva puhuja. Hän on julkaissut 
useita kaskukirjoja Venäjältä. Kuulemme myös Porvoon 
Seudun Koivistolaisten puheenvuoron vuoden 2008 juh-
lista, jolloin on Koivisto-Seuran 60-vuotisjuhlavuosi.

Kaiken kaikkiaan on siis odotettavissa mielenkiin-
toiset ja iloiset Koivisto-juhlat, joille toivon runsasta 
osanottoa. Juhlien tarkempi ohjelma on muualla tässä 
lehdessä.

Tapaamisiin Koivisto-juhlilla

Jarmo Ratia

Siunaus Korpilahden kirkossa 10.7.2007
Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.

Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Yrjö Risto
RATIA
s. 22.12.1917 Koivistolla
k. juhannuspäivänä 23.6.2007 
 K-S keskussairaalassa

Joutui ilta, painui päivän kulta,
utuisiksi lientyi lahden rannat,
tuuli tyyntyi, talttui rannan aalto,
haapain lieto helke hienontui ja
kuiskeeks suli, tuskin kuultavaksi.
   Eino Leino
Kaivaten
Eila
Jyrki perheineen
Mikko perheineen
Jarmo perheineen
Martti perheineen
Raija perheineen
Katri-sisar
Eilan lapset perheineen
sukulaiset ja ystävät

Rakas äitimme, mammamme
Suvun vanhin

Toini Beata
KÄHKÖNEN
o.s. Peussa
s. 16.11.1915 Koivistolla
k. 22.5.2007 Turussa
Väsyneenä silmäs suljit
siihen hiljaa nukahdit.
Yli rajan silloin kuljit
rauhan rannan saavutit.

Rakkaudella muistaen
Irma ja Juhani
Sari ja Mikko
Pekka ja Kaija
Tuomas ja Kirsi
Sisarukset perheineen
Muut sukulaiset ja ystävät

Lääninmaanmittausinsinööri Yrjö Ratia

Keski-Suomen 
läänin läänin-
maanmittausinsi-
nööri Yrjö Ratia 
kuoli juhannus-
päivänä 23. päi-
vänä kesäkuuta 
2007 keskussai-
raalassa Jyväsky-
lässä. Hän oli 89-
vuotias, syntynyt 
22. joulukuuta 
1917 Koivistolla.

Koko työ-
uransa Ratia työs-
kenteli Maanmit-
tauslaitoksessa, yli 
kolmekymmentä 
vuotta. Hän aloit-
ti sodan jälkeen 

asutustehtävissä maanlunastuslautakuntien palveluksessa 
Orimattilassa ja Hollolassa.

Kun hänen vaimonsa sai vastaperustetun Korpilahden 
yhteiskoulun ensimmäisen englanninopettajan paikan, Ratia 
ei itsenäisenä luonteena noudattanut Maanmittauslaitoksen 
kehotusta lähteä Pohjois- tai Itä-Suomeen toimituksia teke-
mään. Korpilahdella Ratia toimi taksamaanmittausinsinööri-
nä vuoteen 1972 saakka, jolloin hänestä laitoksen organisaa-
tiouudistuksen yhteydessä tuli Jyväskylän maanmittauspiirin 
piiri-insinööri. Eläkkeelle Ratia jäi Keski-Suomen läänin lää-
ninmaanmittausinsinöörin virasta 1980.

Ratia oli Korpilahden kunnanvaltuuston ja –halli-
tuksen jäsen yli kolmekymmentä vuotta ja useita vuosia 
seurakunnan luottamusmiestehtävissä. Huolimatta pitkä-
aikaisesta urastaan kunnan luottamustehtävissä, Yrjö Ratia 
puolsi voimakkaasti Korpilahden liittämistä Jyväskylään. 

Ratian sydäntä lähellä oli kuntourheilu ja etenkin ve-

Muistosanat Mammalle

(Lausuttu Toini Kähkösen siunaustilaisuudessa 16. 6. 2007)

Minä tahdon muistaa sinut sellaisena kuin sinä todella olit 
- en sellaisena kuin sinusta tuli.
Se ihminen eksyneenä maailmassa,
eksyneenä omassa itsessään, et se ollut sinä.
Se oli jonkinlainen kuori, joka jäi kun todellinen sinä oli 
jo lentänyt pois.

Minä tahdon muistaa sinut sellaisena kuin sinä todella olit - 
pullanpehmeät käsivarret vaaleanpunaiset kasvot hehkuvat 
ylpeinä uunivuuan yllä:
”Mie tein pottilohkoo! Otat sie?” 
Ja rivakka kävelytyyli, johon kuului toisen käden heitto 
kauas sivulle.
Joskus huomaan itsekin käveleväni niin.

Tahdon muistaa, miten olit aina häärimässä jotakin, leipo-
massa sämpylöitä, vatkaamassa vispipuuroa, nyppimässä 
kuihtuneita kukkia, virkkaamassa isoäidin neliöitä
mutta iltaisin tuli aika, jolloin kuivasit kätesi,
istahdit nojatuoliisi katsomaan Onnenpyörää.
Kannustit ääneen kilpailijoita, joista pidit
ja toivoit Rosvosektoria niille, joista et pitänyt:
”Tuokii partasuu-äijä. Tulispa nyt rosvo!”

Tahdon muistaa, miten harmaat hiukset pilkistivät mustik-
ka- tai herukkapensaasta:
”Näin paljon! Ka! Tuut siekii poimimaan?”
miten jaksoit aina lauantai-iltaisin olla aidosti hämmästy-
nyt, kun lotossa ei tullutkaan 7 oikein
ja millaista riemua herättivätkään elämän pienet asiat:
kahvikuppi ja korvapuusti, naapurin rouvan vierailu,
mielenkiintoinen sattumus kauppareissulla,
radiosta tuleva rakas laulu, jonka mukana saattoi itsekin 
laulaa, onnistunut väriyhdistelmä käsitöissä.

Vaikka todellinen sinä onkin ollut poissa jo jonkin aikaa,
huomaan ajattelevani sinua, usein miettiväni, mitä olisit 
sanonut tai tehnyt
hymyileväni haikeasti hyville muistoille
Enää ei kuoresi tarvitse olla eksynyt,
enää eivät yölliset äänet pelota.
Olet kokonaan vapaa.
Ja minä, me täällä, muistamme sinua
juuri sellaisena kuin sinä todella olit.

Sari Siimes

teraanityö.  Hän sai useita kunnia- ja ansiomerkkejä. So-
tilasarvoltaan hän oli kapteeni ja hänellä oli yli-insinöörin 
arvonimi.

Vaikka yksikään hänen lapsistaan ei ryhtynyt maanmit-
tariksi, Ratia oli iloinen ja ylpeä, kun hänen pojastaan tuli 
Maanmittauslaitoksen pääjohtaja.

Kirjoittaja on vainajan poika ja Maanmittauslaitoksen pääjohtaja



4 Nro 7 Heinäkuu 2007

Ajo-ohje:
Aja kehä-ykköstä eli tietä numero 101 ja 
poistu siltä Turunväylän liittymästä Helsin-
gin suuntaan. Kun Turunväylä päättyy, alkaa 
Huopalahdentie. Parkkipaikoille P1 ja P2 
käännytään heti ensimmäisestä kadunkul-
masta oikealle Tietokujalle. 

Itse juhlapaikalle ajetaan Huopalahden-
tietä Munkkiniemen puistotien risteykseen ja 
käännytään oikealle Munkkiniemen puisto-
tielle. Aja sen päähän ja käänny oikealle Laa-
jalahdentielle. Munkkiniemen yhteiskoulu on 
loivan mäen päällä suoraan edessä. 

Toivomme, ettei koulun piha-alueelle py-
säköitäisi autoja. Taksit ja henkilöautot voivat 
toki tuoda juhlavieraita ihan pääoven eteen, 
mutta parkkipaikat ovat muualla.

Olemme saaneet juhlien ajaksi runsaasti 
paikoitustilaa. Käytössä ovat läheisen IBM:n 
asiakaspysäköintiin varatut paikat (kartalla 
P1) sekä Munkkiniemen peruskoulun piha 
(kartalla P2). Näille pysäköintipaikoille on 
ajo Tietokujan kautta.

Peruskoulun hiekkakenttä (kartalla P3) 
on varattu lähinnä linja-autoille. Sinne ajetaan 
Professorintieltä. Matka kaikilta mainituilta 
parkkipaikoilta juhlapaikalle Munkkiniemen 
yhteiskoululle on korkeintaan 200 m. 

Jos viette juhlavieraita autollanne yh-
teiskoulun pihaan, parkkipaikalle kannat-
taa ajaa Professorintietä yli Turunväylän 
sillan, kääntyä oikealle Ulvilantielle ja 
vielä kerran oikealle Huopalahdentielle ja 
heti Turunväylän liittymän jälkeen Tieto-
kujalle, minkä varrella ovat parkkipaikat 
P1 ja P2. Siellä on varmasti tilaa!

Oheinen kartta selventää näitä ajo-
ohjeita. Toukokuun Koiviston Viestissä 
oli myös kartta kehä-ykkösestä. 

Raitiovaunulla keskustasta:
Helsingin keskustasta pääsee Munkkinie-
meen raitiovaunulla 4. Linja alkaa Kata-
ja-nokalta ja kulkee Aleksanterinkatua 
Mannerheimintielle. Sokoksen vieressä 
on pysäkki. Nouskaa vaunuun etuovesta. 
Kuljettajalta voi ostaa raitiovaunulipun, 
sen hinta on 2€. Reitti kulkee Manner-
heimintietä, Tukholmankatua ja Paci-
uksenkatua Munkkiniemen sillan yli 
Munkkiniemen puistotielle. Jääkää pois 
puistotien päässä, se on toinen pysäkki 
puistotiellä. Olette Laajalahden aukiolla. 
Sitten käännytte oikealle Laajalahden-
tielle, ja juhlapaikka on 200 m:n päässä, 
suoraan edessänne.

Tervetuloa Koivisto-juhlille Helsinkiin!

Hyvää matkaa Helsinkiin ja tervetuloa juhlimaan!

59. Koivisto-juhlien ohjelma
Munkkiniemen yhteiskoulu, Laajalahdentie 21

Lauantaina 28.7.2007
 10.00  Suomen Koivisto-Seuran johtokunnan kokous
 11.00  Koivisto-säätiön hallintoneuvoston ja hallituksen kokous
 12.00  Juhlan avaus ja lipunnosto
 12.15  Näyttelyjen avajaiset juhlasalissa
  Taidenäyttely, Perinnenäyttely & Koiviston kylät –näyttely
  Koivistolaiset myyntipöydät
  Suomen Sukututkimusseura ry:n myyntipöytä
  Hannu Seppisen sukututkimustiedosto
 11.00-16.00 Ruokailu 
 11.00-19.00 Kahvio  
 12.30-14.00 Kyläkokouksia & Koiviston Senioreiden tapaaminen
 13.00-15.30 Työpaja lapsille opettajien ruokalassa
 14.00-15.30 Kyläkokouksia
 16.00-18.30 Multimediaesitys ”Koivisto sanoin, kuvin ja visioin”
 19.00  Iltahartaus juhlasalissa
 18.30-20.00 Iltapala  ruokalassa
 20.00-23.00 Iltamat  liikuntasalissa

Sunnuntaina 29.7.2007
 10.00  Juhlamessu Munkkiniemen kirkossa, Tiilipolku 6
  Saarnaa Tuomas Pitkänen
  Seppelairueet sankarihaudalle ja Karjalaan jääneiden
  vainajien muistomerkille
 11.00-12.30 Sukukokouksia
 11.00-16.00 Ruokailu
 11.00-17.00 Kahvio
 11.00-14.30 Näyttelyt avoinna
 11.00-14.00 Hannu Seppisen sukututkimustiedosto opettajien ruokalassa
  Koivistolaiset myyntipöydät
 11.00-12.30 Sukukokouksia
 12.30-14.00 Sukukokouksia
 14.30-16.30 Pääjuhla juhlasalissa
  Puhallinmusiikkia, Kellokosken VPK:n Soittokunta ry.
  Tervehdykset
  Musiikkiesityksiä
  Juhlapuhe, valtiotiet. tri Ilmari Susiluoto
  Kansanmusiikkia, Kansanlauluyhtye Inehmo
  Nuoren koivistolaisen puhe, Jari J. Laiho
  Vuoden Koivistolainen 2007 ja ansiomerkkien jako 

Kyläkokouksia Helsingin Koivisto-juhlilla 

lauantaina 28.7.2007
 12.30-14.00 Rautanen, Römpötti, Kiiskilä, Mannolan koulupiiri,
  Humaljoki, Alvatti-Keskisaari, Tiurinsaari
 14.00-15.30 Kurkela-Hoikkala, Vatnuori, Härkälä, Penttilä,
  Eistilä-Ingerttilä-Jaakkola, Patala, Saarenpää-Hyttölä
Lisäksi lauantaina kokoontuvat:
 12.30-14.00 Koiviston Seniorit

sunnuntaina 29.7.2007
 11.00-12.30 Mannolan Hämäläiset
 12.30-14.00 Koiviston Hämäläisten sukuseura ry.
  Villasen sukuseura
  Koiviston Heinot ry.
  Rouskun sukuseura
  Tuulen sukuseura
  Pörrön suku Kaalialasta
  Hilskan suku Saarenpäästä

Kaikki kokoustilat sijaitsevat koulun 2. kerroksessa, johon pääsee tarvittaessa 
myös hissillä. Tarkat tiedot, missä luokassa mikin kokous pidetään, saa paikan päällä.
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Räisälän kansanopistoon koivistolaista energiaa
Kokemäellä toimivan Räisälän kansanopiston rehtorin teh-
tävään astui huhtikuun alussa elokuvatutkija (FM) Tommi 
Römpötti. Uuden rehtorin juuret ovat luovutetulla alueel-
la Koivistolla. Hänen isoisänsä oli Römpötistä ja isoäiti 
Makslahdesta. Tommi itse on lähtöisin Turusta ja opiskel-
lut yliopistossa elokuva- ja tv-tiedettä. Hänellä on tekeillä 
väitöskirja, missä selvitetään suomalaisen nuorisoelokuvan 
kuvaamisen muutosta 60-luvulta nykypäivään.

Räisälän kansanopiston vetäjänä 
hän korostaa opiston omaleimaista 
rauhallisuutta, ja suunnittelee oh-
jelmaan myös kesä- ja lyhytkursseja 
tunnettavuuden lisäämiseksi.

Entuudestaan tuttu opisto

Vaikka Tommi Römpötti on reh-
torina uusi, on opisto entuudes-
taan tuttu neljän vuoden työru-
peaman jäljiltä.
– Tulin Räisälän kansanopistoon 
ensimmäisen kerran kesällä 1998. 
Opetin elokuvalinjan toisena 
opettajana neljä vuotta syksystä 
1998 kevääseen 2002. Maaseutu 
ja alueen rauhallisuus oli minulle 
uutta. Intohimoisena suomalai-
sen elokuvan ystävänä ajattelin 
useampaan kertaan, että jotakin 
1950-luvun elokuvaa olisi hyvin 
voitu kuvata täällä, valaisee Tom-

mi, joka löysi opistosta myös puo-
lison itselleen.
– Elokuussa 2005 olin taas opis-
ton maisemissa. Tällä kertaa jär-
jestelin tulevan vaimoni Paulii-
nan kanssa häitä. Nyt kotimme 
on jälleen opiston tiloissa ja per-
heessämme on runsaan vuoden 
ikäinen poika Severi.

Opiston sijainti ja rauhalli-
suus miellyttää rehtori-perheen 
lisäksi myös opiskelijoita. Useassa 
mielipiteessä todetaan, että vastaa-
vaa paikkaa ei löydy nykypäivänä. 
Paikkaa, missä voi hiljentyä lähte-
mättä mihinkään. 

Tommi toteaa, että ihmisellä 
on taipumus myös symbolisiin 
tekoihin uutta aloittaessaan. Hän 
alkoi tehdä opistosta itselleen ja 
perheelleen kotia pienin muutok-
sin, jotka voivat tehdä paikasta 
viihtyisämmän.

Pieniä muutoksia 
kursseihin

Räisälän kansaopistolla järjeste-
tään muutaman vuoden tauon jäl-
keen nyt myös kesäkursseja. Reh-
torin mukaan kurssit käsittelevät 
hyvinvointia, elokuvaa, mediaa ja 

Pauliina, Tommi ja Severi 
Römpötti kansanopiston rehtorin 
huoneessa. Perheen asunto on 
heti oven takana.

Neljännet Valtakunnalliset Afo-
rismipäivät pidettiin Paimiossa 
13.-15.6. Aforismipäivien tavoit-
teena on tehdä aforismia tunne-
tuksi kirjallisuuden lajina ja lisätä 
sen harrastusta. Tapahtumalla 
halutaan myös koota yhteen lajin 
harrastajia. Aforismi on nostettu 
esiin Paimiossa, koska ”Suomen 
ensimmäinen aforistikko” Henrik 
Florinus toimi Paimion kirkko-
herrana ja julkaisi ensimmäisen 
suomenkielisen sananlaskuko-
koelman vuonna 1702. Aforis-
mipäivien järjestäjinä toimivat 
Varsinais-Suomen Kansanopisto 
ja Paimion kaupunki. Mukana 

opistolle pitkänä linjana ensi syk-
synä paluun tekevää kirjoittajalin-
jaa ennakoiden runoutta. 
– Pyrimme saamaan ihmisiä käy-
mään opistolla esimerkiksi lyhyt-
kurssien avulla. Vaikkapa viikon 
mittainen jakso tutustuttaa jo 
kohtuullisen hyvin laitokseen ja 

sen tarjontaan, pohtii rehtori, 
jonka mielestä myös yhteistyö 
muiden paikkakunnan opinahjo-
jen kuten myös kaupungin kanssa 
antaisi lisäarvoa puolin ja toisin.

Uusina pohdinnan kohteina 
ovat rehtorin mielessä vaikkapa 
vuorotteluvapaata pitävien tai 
eläkkeelle jäävien huomioiminen 
jollain kurssilla. Toisaalta kirjoit-
taja linja saattaa vetää nuorempia, 
joille ei ole avautunut vielä jatko-
opiskelupaikkaa.

Räisälän kansanopistossa on 
kaikille avoin mahdollisuus suo-
rittaa syksyn 2007 ja kevään 2008 
aikana Turun yliopiston mediatut-
kimuksen oppiaineen vaatimus-
ten mukaiset mediatutkimuksen 
perusopinnot. Opinnot suorite-
taan monimuoto-opiskeluna, jo-
ka mahdollistaa joustavuutensa 
vuoksi myös työssäkäyvien osal-
listumisen koulutukseen. 

Teksti Kullervo Huppunen
Kuvat Jouni Lehtiranta

FT, tutkijatohtori Outi 
Fingerroos luennoi Römpötin 
elämänvaiheista sekä hänen 
kirjallisesta tuotannostaan. 
Römpötin runoja ja 
aforismeja tulkitsi puolestaan 
näytelmäkirjailija, ohjaaja Pekka 
Saaristo.

yhteistyössä myös Suomen aforis-
miyhdistys ja tapahtumaa tukivat 
Alfred Kordelinin säätiö, Valtion 
Kirjallisuustoimikunta sekä Ope-
tusministeriö.

Tänä vuonna oli esillä myös 
karjalainen (Koivisto-Johannes) 
aforisti Viljo Römpötti. Paimion 
kirjastossa pidetyssä yleisöluen-
nossa toimi alustajana FT, tutki-
jatohtori Outi Fingerroos. Hänen 
mielestään Viljo Römpötissä riit-
täisi jollekin tulevalle tutkijalle 
”kansanomaista sarkaa kynnet-
täväksi ja kirjallisia ”torajyviä” 
purtavaksi”. Römpötin aforismit, 
runot ja esseet, ovat tutustumisen 

arvoisia. Outi Fingerroosin jäl-
keen näytelmäkirjailija, ohjaaja 
Pekka Saaristo tulkitsi loistavasti 
Römpötin runoja ja aforismeja.

Illan päättyi Johannes-Seuran 
ja Paimion kaupungin järjestä-
mään kahvitarjoiluun. Yleisöä 
tapahtumassa oli kolmisenkym-
mentä henkilöä.

Marjatta Haltia
Kuvat Jouni Lehtiranta

Römpötti:

Pieni mies, näkyy vain korokkeelta, 
mutta ei se koroke mieheen liity.

Ihmistä pitäisi voida rakastaa, kos-
ka häntä on niin vaikea sietää.

Sana on tehokas ase vastenmielistä 
totuutta tapettaessa. Vaikeneminen 
vielä tehokkaampi.

Syvenevä ajatus tarvitsee yksilöitä, 
levenevä joukkoja.

Velkojat, tulkaa hautani partaalle. 
Teidän surunne on vilpittömintä.

Florinus:

Ajatelles aica mene.

Kyllä sinä rikkautta on/ cusa 
rackautta on.

Neuvolla työt tehdän; ei wäen pal-
joulla.

Wiha wie wiljan maalda/ cateus 
calan merestä.

Älä ennen nuole/ cuin tipahta

Viljo Römpötti

Aforismipäivät Paimiossa
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KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

Eistilään saapunut joukko onnel-
lisia matkalaisia.

Tämä onkin tosi mielenkiintoinen, kun 6.6.07 saavuimme saaresta 
luonnonkukkinemme laskeaksemme ne muistomerkille, oli kirkon 
päätyyn ilmestynyt kaksi hahmoa. Lienevätkö suojeluspyhimyksiä ja 
siksikö kirkko vielä on ehjä!? Ainakaan kukaan meistä ei aikaisemmin 
ollut hahmoja nähnyt.

SÄHKÖURAKOINTI
KIIKKA & KONTTILA OY

PL 19 Susitie 12 PUH.  09-8624 2040
00581 HELSINKI 00800 HELSINKI FAX  09-8624 2050

MATKATOIMISTOPALVELUT RYHMILLE, TILAUSAJOT

PORNAISTEN MATKAILU OY
P. 019-664 7269, 0400-184 899      07170 PORNAINEN

Suomalaista puutavaraa
- tärkeintä on hyvä laatu,

TANTTUTIE 6, 49460 HAMINA, Puh.: (05)7575 200, Fax.: (05) 7575 250
E-mail: havesa.timber@havesa.fi www.havesa.fi

Karjala-tuotteiden erikoisliike
Tilaa ilmainen kuvastomme

Puh. 05-541 4650, Kauppakatu 41, Lappeenranta
www.kareliaklubi.com —       kauppa@kareliaklubi.com.

Mainos ja tabloid -lehdet
painaa

Lehtipaino Keskiuusimaa
Riihimäki

MYÖ KÄYTII KOTON KOVIKKOSAARES 3.-6.6.2007

Eistilä, Ingertilä, Jaakkola 
kyläyhteisö toteutti kotisaa-
rimatkan kesäkuun alussa. 

Alkuperäinen idea oli mennä 
sinne toukokuun puolessavälissä, 
jolloin kasvillisuutta olisi mahdol-
lisimman vähän, mutta nykyiset 
isännät eivät halunneet ottaa mei-
tä vastaan. Tämän kesän ensim-
mäiselle saarimatkalle lähti tusina 
Eistilä, Ingertilä, Jaakkola alueelta 
kotoisin olevaa, sekä vahvistukse-
na neljä saarenpääläistä. Matkassa 
oli jopa kaksi neitsytmatkalaista ja 
meitä lähes konkareita aika monta. 
Joukkue oli siis kasassa ja pysyi.

Tarkoituksenamme oli kah-
dessa päivässä käydä läpi kaikki 
kolme kylää, talo talolta ja kivi-
jalka kivijalalta. Tunnustaa täytyy, 
että seuraavallekin matkalle jäi vie-
lä koluamista. Saarenpäästä, jossa 
asuimme, on kovasti pitkä matka 
kotikyliin. Kuljetusvälineet todel-
la KESÄterässä. Kulkuvälineitä eli 
uusia maastopyöriä oli käytettä-
vissä, mutta kymmenen kilomet-
riä on pitkä matka ajella aamuin, 
illoin ! Eli matkoihin meni, kaik-

ki sekaannukset ja kommellukset 
huomioon ottaen kohtuuttoman 
paljon aikaa. Tosin, mikä siellä oli 
ajellessa pitkin upeaa mäntykan-
gasta!

Kartta, joka meillä oli käytet-
tävissä, oli ammattimiehen teke-
mä, hyvä ja selkeä – tiedot vaan 
olivat vuodelta 1936. Ja hyvä niin, 
oltiinhan siellä etsimässä juuria. 
Kuitenkin seitsemässäkymmenes-
sä vuodessa oli tapahtunut sen
verran muutoksia, että suunnistus 
onnistui vain melkein!

Seuraaville matkoille onkin 
toiveena, että käytettävissä olisi 
KOKO saaren kartta, johon on 
merkitty nykyiset tiet ja polut ja 
että ne merkittäisiin myös maas-
toon. Juhani on ansiokkaasti 
merkinnyt reitin Saarenpäästä 
Eistilään, mutta karttaa vastaa-
valta alueelta ei ole käytettävissä 
– vielä! Töitä on siis vielä ennen 
seuraavaa matkaa, mutta eiköhän 
onnistuta!

Matkamme oli onnistunut, 
ilmat todella loistavat ja Koivik-
kosaari kaunis! 

 Tältä se vieläkin näyttää ja jotakin sentään on jäljellä, kuva Eistilästä.

Lämmin kiitos kaikille mukana 
olleille ja erityisesti Hilskan To-
mille, joka kaikki nämä vuodet 
on jaksanut sitkeästi hoitaa saaren 
matkailua ja jonka ansioista nyt-
kin saarelle päästiin!

Mukanaolleena, Tuula Agge

JK. 
Saarenpääläiset kunnostautuivat 
ansiokkaasti ja toivat historiallisia 
aarteita turvaan, ja se onkin sitten 
ihan eri tarinan paikka!
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Kirjotuksii` ja kuulumissii`

KOIVISTON SENIORIEN 
SAIMAAN KANAVA -RISTEILY
Et ole enää sama kuin silloin kun hyppelit 
lapsuuden paljasjalka poluilla. 
Jos vielä saat muutaman vuoden elää, 
joka päivä jotakin sinussa kuolee ja 
joka päivä hiukkanen sinusta syntyy uudelleen.

Koiviston seniorit tekivät kanava-
risteilyn 29.-30.5.07. Mukana oli 
noin 80 senioria, heidän ystävää ja 
jälkipolven edustajaa.

Minulta kysyttiin eräänä päi-
vänä, mitä minä teen - minä hu-
vittelen vanhenemalla. Siinä on 
puuhaa joka hetkeksi. Vuosien 
myötä ihminen täyttyy yhä enem-
män omasta historiastaan. Lopul-
ta hän ei muuta olekaan. Vuosien 
vierintä jättää meille muistoja, 
mieluisia ja vähemmän mieluisia. 
Vuodet aiheuttavat kasvoihimme 
ryppyjä, mutta jos luovumme 
innostuksesta, saamme ryppyjä 
sieluumme. Mielestäni pitkäikäi-
sin ei ole hän, joka on elänyt lu-
kuisimmat vuodet, vaan hän joka 
on syvimmin tuntenut elämän. 
Olemme jokainen saaneet tietyn 
määrän vuosia elonpäiviksi. Useat 
meistä ajattelee, että elämämme 
on lyhyt, mutta muistakaamme, 
että hyvin käytetyn elämän muisto 
on ikuinen. Ei ole kysymys siitä, 
miten vanha olet, vaan siitä miten 
olet vanha. Se, että olemme huo-
lestuneita vanhenemisesta, johtuu 
siitä, että huomaamme vain sen 
miten vuodet vierivät, emme sitä 
mitä ne lahjoittavat; tietoa, selvä-
näköisyyttä, ymmärtämystä, huo-
mataan vain, että silmälasit ovat 
tarpeen.

Me kanavaristeilyllä muka-
na olleet saimme kukkuramitoin 
uusia kokemuksia, uutta särmää 
elontaipaleelle. Merkityksetöntä 
ei ollut lapsuuden ja koulukave-
reiden tapaaminen. Oma merkitys 
oli myös Koiviston maa-alueiden 
näkemisellä. Laiva jättää jälkeen-
sä vanan, joka varsin nopeasti 
katoaa. (Kuva 1) Varsin elävästi 
nousi muistikuvista höyrylaivojen 
Louhen ja Tähden jättämät vanat, 
joista saimme nauttia lapsina 30-
luvun lopulla ja 40-luvun alku-
puolella. Muistoja ei saa hävittää, 
tuskin ne on edes hävitettävissä. 
Tunteen ja järjen ottelussa, järki 
joutuu aina häviäjän osaan, kuten 
tiedämme. 

Lienee aiheellista tässä vai-
heessa esitellä kanava, johonka 
tutustuminen oli matkan päätar-
koitus. Kanavan pituus on 43 km, 
josta Suomen puolella on 23 km ja 
Venäjältä vuokratulla alueella 20 
km. Kanavaväylä on leveydeltään 
34-65 metriä ja syvyydeltään 5,2 
metriä. Saimaan ja Suomenlahden 
välinen korkeusero keskimäärin 76 

metriä, on porrastettu kahdeksalla 
sululla. Niiden pituus on 85 met-
riä ja leveys 13,2 metriä. Putoa-
miskorkeus vaihtelee 5,5 metristä 
12,7 metriin. Suurin mahdollinen 
kanavan kautta kulkeva alus kul-
jettaa kerralla 2500 tonnia eli run-
saan tavarajunan lastin. Sulkujen 
yläpäässä on nosto-laskuportti ja 
alapäässä porttipari. (Kuva 2, Päl-
lin sulku alapäästä) 

Sähkömekaanisesti tai hyd-
raulisesti liikuteltavien porttien 
avulla säädellään sulun vedenkor-
keutta, jolloin alus joko nousee tai 
laskee sulussa. Sulut Viipurinlah-
delta Saimaaseen järjestyksessä: 
4 Venäjän puolella olevaa sulkua 
Brusnitchnoe = Juustila, Iskrovka 
= Särkijärvi, Cvetotchnoe = Rät-
tijärvi, Ilistoe = Lietjärvi ja 4 Suo-
men puolella olevaa sulkua Pälli, 
Soskua, Mustola ja Mälkiä.

Laivan viihdemestari otti ris-
teilijät vastaan iloisella haitarin 
soitolla. Saimme hyttikortit kä-
teen ja nukkumapaikan etsintä ja 
siihen tutustuminen sujui varsin 
nopeasti. Matkaajat kokoontui-
vat peräsalonkiin ja innostunut 
puheensorina täytti ilman kun 
vaihdettiin kuulumisia vanhojen 
tuttujen kanssa. Klo 19.00 al-
koi keskivartalon täyttö. Laivan 
keittiöhenkilökunta oli loihtinut 
niin ensimmäisen kuin kaikkien 
muidenkin aterioiden tason, laji-
runsauden ja maittavuuden var-
sin mittavaksi. Hyvän olon tunne 
tuntui jäävän ruokailijoiden suu-
pieliin kun he ruokailun loputtua 
pyyhkivät suunsa.

Ilta jatkui peräsalongissa 
seurustelun, tanssin ja musiikin 
kuuntelun merkeissä. (Kuva 3, 
Illanviettoa peräsalongissa) Ai-
ri ja Unto toivat vuoropuhelulla 
elävästi mieleen, kuinka päivät 
useammalla seniorilla kotioloissa 
sujuvat. Unto oli erinomainen 
viihdemestari. Hän piti ansiok-
kaan esitelmän Suomen lintumaa-
ilman uusista tulokkaista, unoh-
tamatta edes niiden latinankielisiä 
nimiä. Karjala ja Koivisto -aiheiset 
laulut olivat myös miellyttävää 
kuultavaa. Pöydissä kuului iloi-
nen puheensorina ja keskustelun 
aihe useammissa pöydissä liittyi 
aikaan mikä oli eletty vuosikym-
meniä aikaisemmin. Päivä oli hy-
vin helteinen ja ilta jatkoi samalla 
tavalla. Mutta ei hätää, laivan hen-
kilökunta oli varannut jokaisen ja-

noon sopivaa janonsammutinta. 
Pullinniemi sukeutui näky-

viin Irja Hovin, Kerttu Eskolan 
ja Teemu Haskon silmä terästyi. 
Siinä näkyi lapsuuden kultakehto, 
johonka uudet vallanpitäjät otti-
vat omistusoikeuden. Ohitamme 
Tuppuran ja edessämme loista-
vat kirkkaat Uuraan öljysataman 
valot. Ajoimme kohti Viipuria. 
Uuraan rantavesistä ja rannoilta 
oli vähän siivottu vähemmäksi 
romulaivoja. Katse etsii löytyisi-
kö Uuraasta jotain näkymää, joka 
toisi menneet mieleen, mutta ei. 
Kovin olivat paikat saaneet uudet 
ilmeet. Matka jatkui kohti Vii-
puria. Mieleen palailivat matkat 
joita lapsina koimme. Mukana 
oli varsin monta senioria, jotka 
kävivät Viipurin torilla myymäs-
sä marjoja, kasvimaan- ja muita 
luonnontuotteita. Viipurin linnan 
silhuetin kuvastuessa edessämme 
käännyimme kanavalle.

Uni alkoi painaa useamman 
matkalaisen silmiä. Olihan kello 
edennyt jo puolenyön tienoille. 
Jos joku luuli, että kanava luopuu 
näin helposti vieraistaan, jotka 
ovat tulleet häntä katsomaan, 
niin erehtyi. Sulkuihin meno ja 
laivan moottorien eteen ja taakse 
väännöt aiheuttivat sen verran ko-
linaa ja tärinää, että nukkuminen 
keskeytyi tämän tästä. Ei hätää, 
kanavaristeilylle olimme tulleet ja 
siitä saatoimme päästä osalliseksi 
noin 20 tunnin ajan.

Saavuttuamme Lappeenran-
taan oli Esteri avannut vesivaras-
tonsa reippaanlaisesti antavaksi. 
Onneksi vähän ennen risteilyn 
toteutusta kävelykierros vanhassa 
kaupungissa oli vaihtunut linja-
autoilla tehtävään Lappeenran-
nan kaupungin saitsiing ajeluun. 
Linja-autot olivat odottamassa 
meitä ja oppaat, joista toinen 
osoittautui koivistolaista suku-
juurta omaavaksi Aila ja Raimo 
Römpötin tyttäreksi. Kyllä oli 
vanhan kaupungin menneisyys 
ja rakennukset tietojärjestyksessä, 
josta hyvin mielellään antaa ret-
keen osallistuvat kouluarvosanan 
10. Sankarihautaa ja Äiti Karjala 
muistomerkkiin emme voineet 
tutustua, sillä suuri rakennustyö-
maa oli valloittanut lähitienoot, 
eikä autoilla päässyt lähellekään 
kohteita. Kaupunkiin tutustumi-
nen jatkui aina Lauritsalan puo-
lelle saakka.

Saavuttuamme laivalle oli 
edessä paluu kanavalle. Nyt oli 
päiväaika ja aurinkokannella riitti 
kanavan ympäristön luonnonkau-
niiden maisemien ihailijoita ja itse 
kanavalaitteiden tarkastelua. Mie-
lenkiintoista oli suluissa jopa tois-

takymmentä metriä siirtyä alem-
malle tasolle ja sitten taas jatkaa 
matkaa. Kanavan jätimme taak-
semme ja Viipurin. (Kuva 4, Nä-
kymä Viipuriin) Linna näyttäytyi 
paljon selkeämpänä kuin mennes-
sä. Useassa silmässä oli aistittavissa 
kaihoisa katse. Mieluisat muistot 
täyttivät mielet. Sydämestä kuului 

parkaisu; mitä me oikein teimme, 
että meitä näin rankaistiin. 

Kiitoksia kaikille mukana oli-
oille mukavasta matkaseurasta ja 
viihtyisää kesää. Koivisto-zztjuh-
lilla tavataan. Syksyksi taas uutta 
ohjelmaa suunnittelun alla. 

Kanavaterveisin
Helge Teikari
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Tääl` tapahtuu

Tällä palstalla julkaisemme myös
kuvallisia onnitteluja 6e/kuva.

Aineisto vastaanotetaan mieluiten 
digitaalisena, otsikolla: 
Koiviston viesti/onnittelut, osoittee-
seen: studio@salokanneltoivonen.fi. 
Muussa tapauksessa disketti tai 
CD-levy. 
Valokuva osoitteeseen: 
Studio Salokannel & Toivonen,  
Päijänteenkatu 11, 15140 Lahti. 

Tekstiä voit liittää mukaan tekstiä
90 kirjaimen verran.

Kuvien lähetys omalla vastuulla. 
Kuvat palautetaan vain jos mu-
kana on osoitteellinen kirjekuori 
postimerkkeineen.

YLIOPPILAAKSI

MIKAELA CARLA LOUISE 
PULLI kirjoitti ylioppilaak-
si Mynämäen lukiosta 
2.6.2007.

Mummi Raili Kyllikki os. 
Saarela Koiviston Piisaa-
ren Alvatin kylästä ja Äijä 
Heimo Kaarlo Pulli Koivis-
ton Koivusaaren Ingertilän 
kylästä.

Koivisto-juhlien laulava 
pikkupoika
JOONAS MÄKINEN
kirjoitti 10 aineen yliop-
pilaaksi Kouvolan Lyseon 
lukiosta 2.6.2007.

Vanhemmat Eila ja Seppo 
Mäkinen Anjalankoskelta. 
Isoäiti on Koiviston
Kiiskilästä kalevalaisen 
runonlausunnan
maailmanmestari Senja 
Mäkinen os. Karvanen.

Painatimme kirjan
SUURI ADRESSI 1899 - KOIVISTO,

jossa ovat ensimmäisen kerran julkaistuna kaikki koivistolaisten 
allekirjoitukset, noin 1500 kpl, alkuperäisinä.
Tätä mielenkiintoista kirjaa saatavana myyntipisteestämme 
Koivisto-juhlilla Helsingissä.

Lahden Koivistolaiset

Lahden Koivistolaiset

Kuljetus Koivisto-juhlille Helsinkiin 28.-29.7.
Lauantaina lähtö klo 10 Marolankadun turistipysäkiltä. Paluu 
iltakirkon jälkeen.

Sunnuntaina lähtö klo 8 Marolankadulta ja paluu juhlien päätyttyä.

Tiurinsaaren kyläkokous

Munkkiniemen koululla su 29.7. klo 12.30
Kokouspaikan tiedot ilmoitustaululla.

Turun ja ympäristön Koivistolaiset

Viron matkalle 13. - 16.8.2007 lähtijät.
Linja-auto lähtee ma 13.8. klo 4.45 Ortodoksi-kirkon edestä 
Kauppatorilta. Eckerö Line m/s Nordlandia lähtee Helsingistä klo 
8.00.

Muista ottaa voimassa oleva passi mukaan.

Tervetuloa!
Johtokunta

Turun ja ympäristön Koivistolaiset sekä 
Koiviston seniorit

Teemme yhteisen syysristeilyn Vikingin Amorellalla 
Turku-Tukholma-Turku.

Lähtö ke 26.9.2007 klo 8.45 Turun Viking Terminaalista.
Paluu 27.9.2007 klo 7.30 Turkuun.
Matkan hinta 21€/henk. (A-luokan kahden hengen hytissä) ja 
19€/henk. (B-luokan kahden hengen hytissä). Kaikki hytit 
yläkansilla. 
Hintaan sisältyy laivamatka valitussa hyttiluokassa, Buffet-lounas 
ruokajuomineen (viini, olut jne.) noutopöydästä, kahvi- ja 
pullakupongin, oman ohjelmallisen tilaisuuden arpajaisineen 
kokoustiloissa sekä tietysti laivan oman ohjelman.

Sitovat ilmoittautumiset elokuun loppuun mennessä:
Airi Saarinen puh. 239 0611 tai 0400 538 443 tai
Paula Hovi puh. 050 384 7792

Tule nauttimaan mukavasta merimatkasta kanssamme!

Eistilä, Ingertilä, Jaakkola kyläyhteisö 

kokoontuu 28.7.2007 
klo 14.00 Koiviston juhlien yhteydessä Helsingissä.

Normaalien kokousasioiden lisäksi kuulemme vaikutelmia 
alkukesän kotikylämatkasta neitsytmatkalaisen suulla.

Ja sitten taas niitä vanhoja valokuvia, erityisesti Ingertilästä on saatu 
kuvia todella vähän. Tuokaa Koivisto-juhlille tai kertokaa koska ja 
mistä voimme kuvat käydä kopioimassa. 

Tapaamisiin, Tuula Agge
puh. 02-45 84 856.

Rusin suvun matka Lappeenrantaan.

Lähtö Järvenpään linja-autoasemalta 15. syyskuuta 2007 klo 8.00. 
Matka on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. 
Mukaan mahtuu 40 matkustajaa. 

Ilmoittautumiset 14. elokuuta mennessä, huomioidaan 
saapumisjärjestyksessä.

Alustava ajosuunnitelma:
Järvenpää - Pornainen - Porvoo - Kotka - Lemi - Lappeenranta.
Reitistä, matkakohteista ja asiasta tarkemmin Koiviston Viestin 
elokuun numerossa.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Laura Rusi puh. (019) 6648 092, 0400 848 634

Härkäläläiset Koivisto-juhlilla

Kyläkokous klo 14.00 - 15.30

Tervetuloa kaikki mukaan!
Härkälän kylätoimikunta

Villasen suku Härkälästä!

Sukukokous pidetään Helsingissä Koivisto-juhlilla 
Munkkiniemen yhteiskoululla su 29.7. 2007 klo 12.30. 

Tervetuloa suurella joukolla.

Koiviston Heinot ry pitää sukukokouksen 
Koivisto-juhlien yhteydessä 29.7.2007 klo 12.30 alkaen.

Kaikki sukuseuran jäsenet ovat tervetulleita, Unto Erlamo 
Koiviston Heinot ry:n puheenjohtaja.

Vatnuorilaisten 
vuosikokous koiviston juhlien yhteydessä munkkiniemen 
yhteiskoululla. Lauantaina 28.7.07.klo.14.00.

Hallitus

Rautasen kyläkokous 

Koivisto-juhlilla la 28.07.2007 klo 12.30. 
Ottakaa mukaan vanhoja valokuvia. 
Otamme niistä kopiot paikan päällä kyläkirjaa varten. 

Tervetuloa 
Kylätoimikunta 

Koivistolaisten laivojen pienoismalleja
Koivisto-juhlien perinnenäyttelyyn kaivataan koivistolaisten 
laivojen pienoismalleja.

Jos Sinulla on hallussasi pienoismalli koivistolaisesta purjelaivasta 
tai veneestä, mieti voisitko tuoda sen nähtäville Koivisto-juhlien 
perinnenäyttelyyn 28.-29.7.2007 Munkkiniemen yhteiskoululle?

Anja Nyroos, puhelin 0400-830651, odottaa soittoasi.

YÖTUNNELMA

Sydänkesän yössä kasteen tuntu,
joen on peittänyt usvan valkea huntu,
pellon laiho nukkuu paisuvin jyvin
ja multaan kääntyvin tyvin
pihlaja pihamaan.
Tuoksua horsman ja niitetyn apilaan,
ruislinnun äänessä raukea kiitos: 
kaikki hyvin.

Ei ole tarvis tulla, ei mennä,
ei ole vielä ehtinyt itään
ruskotus uutta päivännousua tehden.
Kaipaa en mitään.
Ohitse suuren ja pienen
ajasta ajattomaan jo liukunut lienen.
Hepokatti, veljeni vähin
juurella lehden,
nyt, tänä yönä
meille on oivallus lähin:
kaikki hyvin.

Viljo Römpötti
(Johannekselainen 6/1953)


