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Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Koivisto -juhlat Lahdessa 30.-31.7.2011
Vuosittaiset juhlat lähestyvät ja valmistelut alkavat olla pian kuumimmillaan. Koivisto Seuran puheenjohtaja JiiVee
Kurki kävi Lahdessa katsastamassa Yhteiskoulun tiloja ja
tapaamassa Lahden koivistolaisten talkooporukkaa.
Monta pientä ja suurta asiaa on
varmistettava ennenkuin yli ne-

lisatainen juhlakansa voidaan ottaa vastaan. Koulun 100-vuotias

flyygeli joutuukin huoltoon. Lounasaikataulut on sovitettava ohjelmaan rytmiin. Mistä löytyvät
tarvittavat nuotit ja mitä tehdään
jos päivä on sateinen.
Lahtelaisella järjestelyjoukolla
on hyvä henki ja innostusta. Pian

päästään itse juhlaan. Toivomme, että jokainen koivistolainen
suuntaisi Lahteen.
”Tuutha siekii ja ota
jälkipolveis keralleis!”

Juhlivassa Pietarissa suomalaislaivojen eskaaderi
308 vuotta sitten Pietari I perusti kaupungin Neva-joen
varteen. Tuon kaupungin, Pietarin vuosijuhlaan oli kutsuttu myös 14 suomalaista höyrylaivaa, joiden matkasta
YLE:n TV1 teki hiljattain A-Studiossa esitetyn dokumentin. Höyrylaivat olivat arvoisellaan paikalla, hoitivathan
suomalaiset ennen sotia koko Pietarin höyrylaivaliikenteen.
Juhlassa iloisen paluun Nevalle
teki myös höyrylaiva Tursas, joka
vuonna 1945 jouduttiin antamaan
sotakorvauslaivana Leningradiin.
Suomalaiset höyrylaivaharrastajat
ostivat rapakuntoisen laivan takaisin vuonna 2004 ja nyt kunnostettuna se lipui juhlittuna vieraana.
Laivaa Neuvostoliitossa 22 vuotta
kipparoinut Andrei Araratov ihaili
hienosti entisöityä alusta.
TV-dokumentissa seurattiin erityisesti vuonna 1902 rakennetun höyrylaiva Hurman
matkaa Saimaalta Viipurin ja
Koiviston kautta Uraan sataman
ja Kronstadtin sivuitse Pieta-

riin. Hurman entinen kapteeni,
84-vuotias Viljo Noponen oli laivan alkumatkalla mukana ja ohjelmassa hän kertoi leivän tienaamisen olevan laivan kannella
helpompaa kuin propsimetsässä.
Hurman historia on Suomen
historiaa. Vuonna 1918 sillä kuljetettiin tuomittuja punavankeja.
Jatkosodan aikaan se toimi jäänsärkijänä. Sitä tulitettiin. Hurman
entinen kapteeni Noponen kertoi,
että Hurmalla hinattiin evakkoproomuja. Lapsia syntyi evakkomatkalla proomussa, varmaan
joku menetti henkensäkin.
Viipurissa rakennetun höyry-

laiva Hurman omistaa UPM10.
Laivan konehuoneessa jyllää yli
satavuotias höyrykone, jossa 2
myyryä eli tulipesää imevät aina
kaksi halkoa kerrallaan höyryn
tuottamiseksi 10 000 vesilitran
höyrykattilasta. Kippari Mikko
Maulan ohjeet kannelta konehuoneeseen konemestari Kimmolle
telegrammilla tai ruuppatorvella
olivat yhtä täsmällisiä nyt, kuin
menneinä vuosinakin.

Kipparikokous Koiviston
satamassa
Matkan tärkeä pysähdyspaikka oli
Koivisto, jonka ahtaassa satamassa
pidettiin alusten kipparikokous.
Satamassa myös tankattiin. Mottikaupalla suomalaisten satamaan
järjestämiä halkoja rahdattiin
aluksiin. Paikkakuntalaiset olivat järjestäneet koneita lastauksen helpottamiseksi. Koivistolla

oli miehistöille järjestetty myös
kiertoajelu ja tutustuminen Koiviston kirkkoon ja museoon, jota museonjohtaja Irina Korotova
esitteli Koiviston-puvussa. Koivistolta matka suuntasi ulompaa
reittiä kohti Kronstadtia.
Dokumentissa pääsi näkemään reitit ja laiturit mereltä päin. Uutta öljysatamaakin
saattoi katsoa tankkerien tulosuunnasta. Koppalakkiset viranomaiset olivat laivuetta vastassa,
paikalliset auttoivat rantautumisessa ja satamamuodollisuudet
olivat aikaisempaa väljemmät.
Toisaalta laivueen lähtiessä, ei
rannalle jääneen ”laiturineuvoston” huitomisen ystävällismielisyydestä voinut olla aivan varma.
Artikkeli ja kuvat koottu
YLE TV1 A-studion Höyryn
hurmaa, reportaasi höyrylaivaretkestä Pietariin –ohjelman aineistosta.
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Hartaast´

Ihmettelyn aikaa

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Lapsuudessa tuoksuu kesä
Nyt on hyvä hetki miettiä mahdollista kesäistä Koiviston – matkaa. Monia mieleenpainuvia retkiä järjestetään
tänäkin vuonna. On mahdollista koluta kotikulmia,
kuulla suvun tarinoita, tavata vanhempia ja nuorempia
sukulaisia, tehdä uusia tuttavuuksia. Reissuunlähtöhalujani puntaroidessa mietin mitä siellä on minulle, jolla
ei ole aikuisen tai lapsen kokemuksia arjen ja juhlan
elämisestä siellä. Mummoni ikäpolven, siis heidän jotka
ehtivät Koivistolla aikuiselämää elää, kaipaus Koivistolle
oli omien talojen ja tupien ikävää. Oli tärkeää päästä
näkemään oliko edes kivijalka siitä itse rakentamasta
kodista jäljellä. Meidän kaiken kokemattomien jälkipolvien on keksittävä ihan muut matkustamisen motiivit.
Heidän, jotka viettivät lapsuuden kesiä Koivistolla, heidän matkustus viettinsä ymmärsin oman kokemukseni
kautta. Lapsuuteen on näet mahdollista palata. Se ei
onnistu helposti leikin voimalla, eikä oikein kirmatessakaan. Mutta kuumana kesäpäivänä lapsuuteen voi
helposti palata, kunhan paikka on oikea. Siihen ei tarvita tuttuja rakennuksia eikä ihmisiäkään, mutta kaikki kesäpäivän tutut, juuri kuhunkin paikkaan liittyvät
tuoksut siihen tarvitaan. Tämän pääsin itse kokemaan.
Kun mummolan rannasta kävelin ylös, jo kaislikon
kuhina oli tuttua. Kesän äänet ja pörinä johdattelivat
katselemaan jalkoihin. Siellä missä pörisi, siellä oli myös
muurahaisia. Käärmeitä vahdittiin aina, vaikka harvoin
niitä nähtiin. Mutta vasta vuosien saatossa hurjasti madaltunutta rantamäkeä kavutessani sen koin: paluun
lapsuuden kesään. Mäki oli madaltunut, mutta tuoksut olivat niin tutut, niin tutut. Tuoksut yhdistettyinä
tuntemuksiin: kalliosta hohkavaan lämpimään ilmaan
iholla, tuuleen joka osuu hiuksiin vasta mäen päällä.
Ei haitannut, vaikka lato oli purettu jo vuosia sitten.
Ladon notkon kohdalla nokkosten tuoksu pisti juoksemaan. Tätä kohtaa aina vähän pelkäsin. Enkä niin vähääkään. Se kohta tuli juostua aina lujaa. Nytkin muistin kaiken, piikkilangalle ripustetun kuolleen käärmeen.
Eikö Maija todellakaan pelännyt kyytä? Rohkea Maija.

Joku viisas on sanonut, että Jumala luottaa meihin ihmisiin niin kauan kuin Hän antaa meille uuden kevään.
Kevät on kaiken uuden alkamisen ja ennen kaikkea: ihmettelyn aikaa. Vaikka ikää on jo karttunut, aina joutuu
kysymään, miten tämä kaikki voi olla mahdollista. Tämä,
että kuollut luonto yhtäkkiä puhkeaa eloon. Ja se, että itsekin herää talven horroksesta vielä henkiin. Toivo syttyy
ja elämä suonissa virtaa. Tosin selkävaivat ja muut rempat
hidastavat puutarhatöiden edistymistä ja pienten taimien
harventamista. Kuitenkin, jotenkin elämä on kevyempää
ja iloisempaa.
On meillä muutakin ihmettelemistä. Itse olen ihmetellyt sitä keskustelun ja kylläkin tyhjän puhumisen määrää, jota olen seurannut netin keskustelupalstoilla. Siellä
näyttää olevan paljon kroonisesti vihaisia ihmisiä, joita
kevätkään ei saa sulamaan. Toisten ihmisten mollaamista ja syyttelyä on loputtomasti. Jos vaikka sattuu joku
onnettomuus tai kolari, satoja ihmisiä on neuvomasa,
miten olisi pitänyt toimia, ettei vahinkoa olisi sattunut.
Monta keskustelua on käyty, myös kirkon keskustelusivuilla, joissa syytetään Taivaallista Isäämme ja Hänen Sanaansa. Jos sattuu joku isompi katastrofi, kuten tsunami
tai maanjäristys, niin syy on tietysti Jumalan. Joskus jopa
piispakin voi ihmetellä, että missä se Jumala silloin oli.
Eivät ymmärrä, että Jumala näitten tapahtumien kautta
puhuttelee ihmiskuntaa. Eivät ymmärrä, että heräisivät

Pienistä ymmärtämisen hetkistä koostuu koko elämän viisaus. Oivaltamiseen liittyy ajatus ja pysähdys
tutkimaan ajatuksiaan ja tuntojaan. Aistit avoimina.
Hajumuisti säilyy pisimpään. Herkkyys kosketukselle, tuntoaisti toimii vielä sittenkin, kun kuulo ja näkö
ovat menneet. Muistot, ne säilyvät pidempään tai lyhyempään. Mutta jotta olisi mitä muistella on elettävä ja
koettava. Uudet asiat odottavat meitä, uudet kokemukset ja kohtaamiset. Ehkäpä Koivistolle ei tarvitsekaan
mennä muistelemaan tai nuuhkimaan vanhoja, vaan
kokemaan jotain uutta, tulevaa muisteltavaa.

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.

Onneksi ihmisten joukossa on myös paljon kroonisesti
rakastavia ihmisiä. Heidän luonaan on hyvä olla, koska
he haluavat eläytyä toisen ihmisen iloihin ja suruihin.
He siunaavat ja toivottavat kaikkea, ajallista sekä iankaikkista hyvää toisilleen. He ovat sovinnon ja rauhan
rakentajia. Tärkeintä on, että he alati rukoilevat läheistensä ja kaikkien ihmisten puolesta. He osaavat kiittää
ja levittää kiitollista mieltä. Heitä voisi nimittää toivon
ja kevään ihmisiksi. He löytävät kaikesta myönteisen
mahdollisuuden.
Saamme rukoilla, että Isämme uudistaisi meidät kaikki hyvyyden ja ilon tuojiksi tähän maailmaan. Virressä
rukoillaan: ”Henki, armon tuoja, lohdutuksen suoja, asu
luonani. Rakkauden tulta, uutta voimaa sulta pyydän sieluuni. Sytytä tää kylmä mieli, voimistuta heikko kieli.”
Siunausta toivotellen Valma Luukka

Rakkaamme

Rakkaamme

Juha Petteri
ROKKA

Hilkka Annikki
NIEMI

s. 27. 06. 1958 Karhula
k. 11. 04. 2011 Kotka

Ilmassa helisee jäähyväiskellot
ja sydämessä suuri ikävä.
Äiti
Hanna ja Juha
Iina, Milla ja Sara
Jonain päivänä
tuuli vie pilvet.
Aurinko tulee esiin.
Jonain päivänä
suru on kevyempi kantaa.

Siunaus toimitettu Kymin kirkossa.
Lämmin kiitos osanotosta.

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

ajatteleman omaa ja ihmiskunnan tulevaisuutta täällä ja
rajan tuolla puolen. Jos ymmärtäisivät, voisivat lakata
sotimasta ja riitelemästä ja pahan tekemisestä. Alkaisivat tehdä parannusta ja etsiä Jumalan armoa, sitä toista
puolta Jumalasta: Isän rakkautta. Tosin sitähän, siis rakkautta, Jumala on osoittanut kokonaisia kansakuntia,
Suomeakin kohtaan monta kertaa. Yleensä kuitenkin
yksilöt löytävät ensin Jumalan rakkauden ja levittävät
sitten sitä kuin auringonpaistetta muille ihmisille.

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.

o.s. Hämäläinen
s. 20. 06. 1925 Koivisto
k. 22. 05. 2011 Kotka

Kun aamu saapui, niin matka päättyi
ja uneen uuvutti väsyneen.
Ei tunnu tuska, ei vaiva mainen,
on rauha sydämessä nukkuneen.
Kiitollisuudella muistaen
Nestori
Lapset perheineen
Lastenlapset perheineen
Sukulaiset ja ystävät

Siunaus on toimitettu Parikan kappelissa 4.6.2011
läheisten läsnä ollessa. Kiitokset Hilkkaa
hoitaneille henkilöille.
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 7e.
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 —
Karjala Liiton liittokokous pidettiin pari viikkoa sitten
Helsingissä. Koivisto-Seuralla oli kokouksessa kolme
edustajaa ja kolme ääntä, kun kaikkiaan äänioikeutettuja oli n. 240. Kovin vaatimaton osuus meillä siten
oli, mutta kuitenkin. Kokoukseen olimme varautuneet mm. aloitteella, jonka tavoitteena oli oikaista jo
aikaisemminkin hiertänyt käytäntö, jonka mukaan
liitto saattoi nostaa liittokokousvuodelta jäsenmaksua
kesken kauden - siis vasta toukokuun lopulla, jolloin
jäsenseurat ovat jo jäsenmaksunsa keränneet. Näin
teimme mekin jo maaliskuussa. Toinen tavoite oli,
että tältä vuodelta jäsenmaksu olisi pidetty ennallaan.
Samansuuntaisia aloitteita tuli muiltakin yhdistyksiltä.
Karjalan Liiton hallitus oli jo oivaltanut aloitteiden ensimmäisen osan merkityksen ja esitti sääntöjen muuttamista näiltä osin esittämällämme tavalla, joka yksimielisesti liittokokouksessa hyväksyttiinkin. Tämän vuoden
jäsenmaksuun hallitus kuitenkin ehdotti kolmen euron
korotusta ja pitäytyi kannassaan loppuun asti. Hallituksen Jäsenmaksun korotusehdotus 3 euroa nyt ja 2 euroa
v. 2014 herätti runsasta keskustelua ja useampiakin vastaehdotuksia. Mitkään järkiperustelut kuluvan vuoden
jäsenmaksun korotuksesta pidättäytymiseksi eivät kuitenkaan auttaneet vaan äänin 128-100 päätettiin Liiton
jäsenmaksujen korottamisesta hallituksen alkuperäisen
esityksen mukaisesti, siis myös jo alkaneelta vuodelta.
Nyt Koivisto-Seura ja monet muutkin yhdistykset, jotka ovat tämän vuoden jäsenmaksut jo perineet, ovat
kiusallisessa tilanteessa, kun pitäisi Karjalan Liittoon
kuuluvilta ryhtyä perimään kolmen euron lisämaksua. Seuran kassasta tuota lisää ei voida maksaa, koska
Karjalan Liittoon kuuluminen on vapaaehtoista. Ei
voitane odottaa, että siihen kuulumattomat osallistuisivat ylimääräiseen maksuun. Tuollaisen kolmen
euron perintä nykyisillä postimaksuilla tulee toisaalta
tosi kalliiksi. Herääkin kysymys, mitä tehdä.

Rakas puolisoni
Rakas äitimme

Sirpa
SIMOLA
s. 28.7.1936

Jätti meidät suureen
suruun ja kaipaukseen.
Östanbjörka
k. 8.3.2011
Reima
Sari ja Désirée
perheineen
sisar ja veli perheineen
Me sidomme seppeleen
muistoistamme,
kauneimmista ja hienoimmista
mitä meillä on.
Tiedämme etteivät ne koskaan
kuihdu.
Meille olet aina läsnä.

Siunattu suoritettu
Ruotsissa Grangärden kirkossa
1.4.2011, omaisten ja ystävien
läsnäollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

		
		
		

Suomen
Koivisto-Seura r.y.
Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

Rakkaamme

Lahja
LAUTSALA
o.s. Kukko

Kansan Kuvalehti
vuodelta 1928
kehuu Koivistoa
Itä-Suomen
parhaimpana
satamapaikkana.
Artikkeli sivulla 5.

s. 2.7.1916 Koivisto
k. 2.6.2011 Rauma
Päättyi tuskat, kärsimykset,
nukuit uneen ikuiseen.
Pääsit sinne, miss’ on rauha,
minne mielit, kaipasit.

Seuran johtokunta tulee pohtimaan tilannetta heinäkuun lopulla pidettävässä kokouksessaan. Toivon, että
solmu voidaan jollakin järkevällä tavalla avata.
J-V Kurki

Syvästi kaivaten
Jukka, Ella, Jenna, Jemmi ja Jesper
Juha, Kimmel ja Leija
Jorma
muut sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta

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/Patrikainen
Ratakatu 47, 53100 L.ranta p. 05-5448850

Toki Karjalan Liitto tarvitsee toimiakseen rahaa, mutta
olisi odottanut sen johdolta sen verran ymmärrystä, ettei
olisi ajauduttu nyt syntyneeseen kiusalliseen tilanteeseen.
Hyvällä tahdolla ja pidättyväisyydellä olisi liitto voinut
siirtää korotusta yhdellä vuodella. Talouden tasapaino
olisi hyvin voitu saavuttaa mm. nopeuttamalla jäsenmaksukorotusta niin, että v. 2012 se olisi ollut esimerkiksi 5
euroa nyt korotetun kolmen sijaan. Mutta kun ei niin ei.

Suomen Koivisto-Seuran vuosikokous
Suomen Koivisto-Seuran ylimääräinen vuosikokous pidetään Koivisto-juhlilla
Lahdessa 30.7.2011 klo 14.00. Kokouskelpoisuuden tarkistus klo 13.45.
Lahden Yhteiskoulun auditorio, Kirkkokatu 2, 15110 Lahti.
Asia: Sääntömuutoksen 2. käsittely.
Johtokunta

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:
Raimo Kyytsönen, Mäntsälä
varalla Hannu Veijalainen, Lahti

Eero Ahtikari, Piikkiö. 050-525 5174
varalla Airi Saarinen, Turku
Seppo Mäkinen, Kouvola. 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
puh. 040-5811 642
Säätiön asiamies Pertti Hoikkala
Vanha Veckjärventie 11, 06150 Porvoo
puh. 040-583 5397
koivisto-saatio@kolumbus.fi
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Kyläpoliisien valinta Koivistolla 1906 ja
toiminnan uudistaminen 1914
Hannu Veijalainen
Yleinen turvallisuuden tunne oli ilmeisesti heikentynyt
Koivistolla 1900-luvun alkuun mennessä, koska vuonna
1906 pidettiin paikkakunnalla kansalaiskokous, jossa kehotettiin valitsemaan joka kylään järjestysmiehiä eli kyläpoliiseja.
Saman vuoden elokuun lopulla
kunnantuvalla pidetyssä väliaikaisessa kuntakokouksessa valittiinkin ensimmäiset kyläpoliisit.
Valituiksi tulivat: ”Alvattiin talollinen Juho Patanen, Eistilään Taavetti Agge, Humaljoelle Abram
Rokka, ja Taavetti Kitula Härkälään Lautakunnan jäsen Mikkel
Hilska, Ingertilään Kaapreli Kokkala, Kaipiaisiin Kristian Sirkiä
lautakunnan jäsen, Keskisaareen
Gabriel Mannonen, Kiiskilään talollinen Tahvana Peltonen, Kiurlahteen Aleksander Antoninpoika
Heino, Kotterlahteen Gabriel
Roti, Kurkelaan Taavetti Tölkkö, Makslahteen Tuomas Tervahartiala, Römpötille Mikko Juhananpoika Rousku, Mannolaan
Mikkel Simonpoika Hämäläinen,
Partialaan Aleksander Antinpoika Peippo, Patalaan Martti Piela, Penttilään Paavo Kaukiainen,
Rautaselle Simo Lohko,
Saarenpäähän Salomon Matikka,
Hyttölään
Juhana
Tölkkö,
Soukansaareen
Aleksander
Kaapronpoika
Soukka,
Tervahartialaan
lautamies
Aleksander
Ahokas,
Kalle
Peippo ja Tahvo
Pörrö,
Tiurinsaareen Jaakko
Korvenala, Wanhaankylään
Uuno Peussa, Watnuoriin
Anton Mikonpoika
Töllikkö,
Kaalialaan Eljas
Laamanen.”
Pöytäkirjan mukaan
kyläpoliisin
”on valvottava
yleistä järjestystä kylässään
ja oltava avullisena
valtiopoliisille tarvittaessa.
Palkkaa saa kyläpoliisi kantaa 2 m
50 p jokaiselta toimituspäivältä ja
on palkka asian omaisten maksettava.” Valittujen toimikausi oli
kolme vuotta.

”Palkkaa saa
kyläpoliisi
kantaa 2 m
50 p jokaiselta
toimituspäivältä
ja on palkka
asian omaisten
maksettava.”
Kunnallisjärjestysmiehet

Vuoden 1914 viimeisinä päivinä
pidetyssä kokouksessa valittiin
kunnallisjärjestysmiehet vuosiksi
1915-1917. Valituiksi tulivat:
”Rautaselta talollinen Simo Ratia,
Makslahdelta Erland Juh.
poika Peussa Kurkelasta talollinen Juonas Mat.poika Kurki,
Kiiskilästä talollinen Tahvo Peltonen, Vatnuorista talollinen Anton
Anttila, Härkälästä Mikkel Joel.
poika Hilska, Mannolasta talollinen Kaapre Mas.poika Mannonen, Tervahartialasta Tahvo
Koli, Kirkonkylästä talollinen
Tuomas Piispa,
Kotterlahdesta talollinen Konsta
Kääriälä, Penttilästä Matti Sigfrit.
poika Kaukiainen, Humaljoelta
kestikievari Kaapre Ratia, Saarenpäästä talollinen Wille Hytti,
Patalasta talollinen Martti Piela,
Eistilästä talollinen Paavo Piela,
Partialasta talollinen Aleksanteri
Pukki, Wanhastakylästä kauppias
Aalto Peussa, Kiurlahdesta Anton
Aleks.poika Heino ja Keskisaaresta
talollinen Aleksanteri Lenkkeri.”

Valitus kuvernöörille

Nimismies laiminlyö
Nyt tehtiin merkittävä muutos tehtävänsä
heidän tehtävänkuvaansa. Päätettiin nimittäin, että valitut
muodostavat vuoden 1915 alusta
Terveydenhoitolautakunnan sekä
toimivat Majoituslautakunnan
jäseninä. Terveydenhoitolautakunnan puheenjohtajaksi valittiin
kunnanlääkäri T. Olin ja heille
kunta maksaa palkkaa 2 m 50 p
toimituspäivältä. (2 m 50 p on
euroissa 1906 9,23 ja 1914 8,12).
Makslahden kylään valittu
Erland Peussa ei ilmeisesti ollut
omasta mielestään pätevä ko. tehtävään. Hän valitti kuvernöörille
ja pyysi tätä kumoamaan valinnan. Tammikuun lopulla saapuikin kuntaan kuvernöörin välipäätös valituksesta. Helmikuussa
pidetyssä kokouksessa kuntalaiset
päättivät pysyä tekemässään päätöksessä, ”koska valittaja ei esittänyt minkäänlaista pätevää syytä,
joka estäisi hänen järjestysmiehen
tointa täyttämästä, sillä muun muassa hänen
isänsä osaa aivan hyvin venäjän
kieltä, sanalla sanoen, ei todettu
kylässä löytyvän toistakaan sopivampaa henkilöä;
niin
päätettiin palauttaa mainitut asiakirjat
tämän kuntakokouksen pöytäkirjaotteen kanssa Kuvernöörin
virastoon.”
Miksi järjestysmiehistä muodostettiin samalla kunnan terveydenhoito- ja majoituslautakunnat?
Vaikuttiko asiaan kesällä 1914 alkanut sota, joka toi Koivistollekin
monenlaisia vaikeuksia, esim. saarelaisten evakuoinnin
mantereelle
(Koiviston Viesti
2/2010) sekä epämiellyttäväksi
koetun venäläisen sotaväen majoittamisen ja erittäin vastenmielisen ruokatarpeiden, lähinnä karjan hankkimisen sotaväelle. Vai
kehitettiinkö kuntaa? Kuntakokouksessahan 12.8.1914 perustettiin Koivistolle kunnallistoimisto,
joka sijoitettiin kunnantalolle ja
joka oli auki kahdesti viikossa,
kuten pöytäkirjassa todettiin.

Joka tapauksessa majoituslautakunta sai heti mittavan tehtävän.
Kuvernööri määräsi talvella 1915
nimismiehen välittämään kuntaan

”hänen isänsä
osaa aivan hyvin
venäjän kieltä”
viraston kehotuksen mahdollisimman pian ratkaista sotaväen majoituksen järjestämisen kunnassa.
Maaliskuun 5. päivänä nimismies
kirjoitti asiasta kuntakokoukselle.
Kuntakokous pidettiinkin maaliskuun 15. päivänä, mutta siirrettiin seuraavaan aamuun, koska
nimismies ei ollut paikalla, vaikka
kuvernöörin virasto oli käskenyt
hänen olemaan
läsnä
asiaa käsiteltäessä. Kokouksesta oli
ilmoitettu nimismiehelle
kirjeitse. Lisäksi
kokouksesta
oli
kuulutettu kirkossa ja
sanomalehdessä.
Maaliskuun 16.
päivän aamuna kello 9
alkaneessa kokouksessa käsiteltiin kyseistä asiaa ja päätettiin, ”että sotaväen majoitus
järjestetään kunnassa entiseen
tapaan siten kun nyt on
asetettu majoituslautakunta,

tulee lautakunnan
mahdollisimman tarkoin sovitella niin, että majoitusrasitukset
jakautuvat kuntalaisten kesken
mahdollisimman tasan; edelleen
päätettiin, että kunnan yhteisestä kassasta ei mitään korvausta
suoriteta yksityisille henkilöille.
Edelleen lausui kokous toivomuksenaan, että yksityisten kärsimät vahingot korvattaisi valtion
varoin.” Ilmeisesti nimismies oli
läsnä kokouksessa, koska se pidettiin. Pöytäkirja ei tästä tosin
erikseen mainitse.

Kunnalla oli muistissa kesällä
1914 tapahtunut viranomaisten
suorittama saarelaisten mantereelle siirto, joka johtui venäläisten
pelosta saksalaisten maihinnoususta. Tämänkin lyhyen operaation vaikutukset kunnan heiveröiseen talouteen olivat merkittävät.

Niukkaa aikaa
koivistolaisille
Sotaväelle jouduttiin luovuttamaan ruokatarvikkeita. Elokuussa 1914 armeijakunnan
intendentti, vapaaherra, eversti
Brinken julkaisi kuulutuksen,
jossa ”väestöä kehotetaan vapaaehtoisesti hankkimaan sotaväelle
elatus- ja rehutarpeita sekä muita
sotaväen tarvitsemia tarvekaluja
voimassaoleviin torihintoihin,
ei kuitenkaan korkeampiin kuin
minun vahvistamiin rajahintoihin. Maksu suoritetaan heti
käteisellä rahalla.” Siltä varalta,
että asia ei näin luonnu, eversti
Brinken lisäsi; ”ellei väestö halua
vapaaehtoisesti myydä elin- ja
rehuvaroja, otetaan ne pakkotilauksella suorittamalla sanotuista tarpeista hinta, joka on 10 %
pienempi minun vahvistamiani
rajahintoja.” Tässä tapauksessa
maksun suoritus on erilainen;
”Maksu suoritetaan ostettaessa
maistraatin edustajain tai kruununnimismiehen välityksellä.”
Venäläisen sotaväen majoitus ja huolto olivat raskasta aikaa
kaikille sen ikeen alle joutuneille
kunnille ja niiden asukkaille, niin
myös Koivistolla. Kunnalta jäi
verotuloja saamatta ja eläinten, rehujen ja muiden
tuotteitten pakkoluovutus
johtivat
niiden puutteeseen oman väestön keskuudessa. Mieliä painoi varmasti myös
epävarmuus tulevasta.
Nykypolvet voivat lukea tuota aikaa historiallisena ajanjaksona
ja tapahtumana. Ja varmaan moni löytää kyläpoliisien luettelosta
isänisänsä tai isänisänisänsä, - he
olivat kuntakokouksen eli kuntalaisten valitsemia luottomiehiä,
joten ajatelkaamme heitä tällä
mielellä.

5

Nro 6 Kesäkuu 2011

Hurraa – me teimme sen!
Turun ja ympäristön koivistolaisten käsityökerhon
nukkeprojekti onnistui ja maailman myyntiensi-ilta on
17.-18.6.2011 Karjalaisten Kesäjuhlien yhteydessä.
Olemme päässeet Viipurin Torkkelin Killan kanssa samalle myyntikojulle. Ja luonnollista on, että myynti jatkuu omassa kesäjuhlassamme
Lahdessa!
Nuken hinta on 90,- € ja jos joku ei välttämättä
halua nukelle jakkua on hinta 75,- €.
Nukkeprojekti jatkuu syksyllä, jolloin valmistuvat loput 50 nukkea,
Kesäterveisiä Turusta ja tulkaaha ostoksill !!
Tuula

Kansan Kuvalehti N:o 42, 1928.

Paimenpojan kintereillä
Rannoilta rajaseuduille 1972-1975
Mauno Koivunevan Päivämieslehteen kirjoittamiin Paimenpojan
kierroksilta –pakinoihin perustuvan kirjasarjan neljäs ja samalla toiseksi viimeinen osa on ilmestynyt.
Kirja kattaa vuodet 1972-1975.
Viipurissa syntynyt Koivuneva toimi Utajärven kirkkoherrana
1950-luvun alusta vuoteen 1971
saakka. Utajärvellä hän päätyi
oltuaan sodan jälkeen ensin evakkopappina ja sitten lyhyen aikaa
Haapavedellä. Koivuneva toimi
kirkkoherran työnsä ohella aktiivisesti vanhoillislestadiolaisuuden
piirissä ja oli tunnettu muun muassa poronhoidostaan.
Paimenpojan kierroksilta –pakinoissa hän kuvaa omintakeisesti
ja humoristisesti sekä omaa elämänpiiriään että yleisempiä valtakunnan ja uskon asioita. 1970-lu-

vun alkuvuosina hän on jättänyt
pitkäaikaisen työnsä, mutta ei
ole unohtanut utajärveläisiä eikä
muitakaan virkavuosiensa aikaisia
tuttuja ja ystäviä.
Matka Suomeen ja ulkomaillekin jatkuvat jos mahdollista entistäkin kiivaampina, vaikka välissä
on hoidettava uutta kotia Oulun-

salossa. Meren ääreltä Koivuneva
suunnistaa yksin, vaimoineen ja
muidenkin kanssa monella kulkuvälineellä eri puolille maata. Hiihtoretket Oulujoen takaisille maille
saavat seuraukseen pitkät talviset
reissut merenjäälle, automatkat eivät lyhene ja joskus Paimenpojan
patiinit ovat pahastikin kurassa.

Paimenpojan kintereillä Rannoilta rajaseudulle 1972-1975
Veikko Seppänen
www.paimenpojankierroksilta.net
ISBN 978-952-67163-2-9
Puh. 040-156 2805

KOIVISTON AUTO
www.koivistonauto.fi
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63. Koivisto-juhlat
Lahdessa 30.-31.7.2011
Suomen Koivisto-Seuran ja Lahden koivistolaisten järjestämät 63. Koivisto-juhlat
Lahdessa 30.-31.7.2011 Lahden Yhteiskoululla, Kirkkokatu 2, 15110 Lahti
Lauantai 30.7.
klo 10.00
Suomen Koivisto- Seura ry:n johtokunnan kokous
klo 11.00
Koivisto-Säätiön hallituksen kokous
Klo 12.00
Avajaiset, lipunnosto.
		
Avajaissanat Lahden koivistolaisten puheenjohtaja Hannu Veijalainen
		
Hollolan-Kärkölän puhallinorkesteri, johtaa Antero Suojoki
klo 12.30- 18.00 Suku- ja kyläkokouksia.
		
Kokoustila- ja aikavaraukset Maili Salokannel
		
p.040 770 1448, 03-7801 400, heikki.salokannel@phnet.fi
klo 13.00
Näyttelyiden avajaiset ja kuvataidekilpailujen palkintojen jako
klo 13-18
Näyttelyt
		
Käsityönäyttely ja -näytökset, filepitsi ja verkkopitsi, perinnetoimik.
		Taidenäyttely, taidetoimikunta
		
Lasten kuvataidekilpailun ja valokuvien näyttely, taidetoimikunta
		
Koiviston kansallispukunäyttely, perinnetoimikunta
		
Työnäytökset, verkkopitsi, perinnetoimikunta
		
Perinnetyöpaja, harppuneulonta ja puikkovirkkaus,
		perinnetoimikunta.
		
Työpajat lapsille taidetoimikunta ja perinnetoimikunta
klo 13.30
Turun seudun koivistolaisten radioäänite Koiviston evakuoinnista
klo 13.45
Kokouskelpoisuuden tarkistus
klo 14.00
Suomen Koivisto-Seura ry:n ylimääräinen jäsenkokous
klo 12-18
Lotta - kahvio auki. Kohvi ja suupala piletti 4€
		
Lotta – näyttely. Lahden koivistolaiset, perinnetoimikunta,
		
Miehikkälän Lotta – perinne yhdistys
klo 14.30
Kolme videohaastattelua. Haastateltavina Lotat
		
Kaarina Vuokko, Maire Tuuli ja Elina Janhunen.
klo 12-18
Koivisto-tori
		
Myyntipöytien varaus toriemäntä Ulla Saarnio, puh. 040-157 4717
klo 12-18
Koiviston kenttäpostitoimisto, merkki ja leima
klo 13-17
Piilenheitto
klo 13-16.
Mölkky kyläjoukkueittain maksimipisteillä karsinta
klo 16.17.
Mölkyn neljä parasta kyläjoukkuetta pronssi- ja mestaruustaistossa
klo 18.00
Palkintojen jako
klo 18.00
Muistojen ilta, viihdytysjoukkojen iltamat 70-vuoden takaa.
		
Piletti 7€, jolla rokat ja räiskäleet ja koko kuplettiohjelma.

Maili Salokannel ja Raili Kaukiainen mukana Lahden juhlien valmisteluissa.

klo 18.15
		
klo 18-19
klo 19-20
		
		
		
		
		
klo 20-22
		
		
		

Viihdytysjoukot saapuvat
Yleisön toivotaan pukeutuvan ajan henkeen
Soppatykki soi, rokkaa tarjolla
Kupletti-iltamat viihdytysjoukkojen tyyliin - vanhan-ajan sirpaleohjelmaa.
Kun Koiviston –pojat merillä maailmaa kiersi. Mukana mm.
Harmooni sisterssit, Römpötin polkkaa ja Ameriikan glamouria.
Merimieskapakoita ja kuviovoimistelua. Ja koti-ikävää. Tähtiparina
Kauno Sulo ja Elsa Takonen. Käsikirjoitus Mikko Peltoniemi ja
Elävien Muusikoiden klubi ry vahvistettuna koivistolaistähdillä.
Iltamatanssit, tanssiorkesteri Vanhaan tyyliin tanssittaa,
solisteina Mervi Aavikko, Katja Parviainen, Mikko Peltoniemi,
kapellimestarina Matti Hussi.
Tanssin tauolla räiskäleitä kenttäkeittiöstä.

Sunnuntai 31.7.
klo 10.00
Jumalanpalvelus ja ehtoollinen, Ristin kirkko, Kirkkokatu 4, Lahti.
klo 11.30
Seppelten lasku Vapauden hengettärelle ja
		
Karjalaan jääneiden muistomerkille.
		
Musiikki Hollolan ja Kärkölän puhallinorkesteri, johtaa Antero Suojoki.
klo 12-14
Kylä- ja sukukokouksia
klo 11-13.30
Lottakahvio.
klo 14-16
Pääjuhla, juontaa Riita Vesala. Kyläkynttilät syttyvät
		
Mie muistan, säestys Matti Hussi, esilaulu Matti Virkki.
		
Avauspuhe Lahden koivistolaisten puheenjohtaja Hennu Veijalainen
		Pikkupelimannit Nastolasta
		
Juhlapuhe professori, ylilääkäri Sirkka-Liisa Kivelä
		
Raili Kaukiainen lausuntaa, runosikermä
		
Karjala-liiton tervehdys, Maija-Liisa Lindqvist
		
Seiskari-seuran terveiset, Niina Harjula ja lapset
		
Matti Virkki solistina, Matti Hussi säestää
		
Nuoren koivistolaisen puhe, Mervi Aavikko
		
Vuoden koivistolaisen valinta
		Koivisto-Seuran kunniamerkit
		Karjalaisten laulu
		
Päätöspuhe, Koivisto-Seuran pj. Juha-Veikko Kurki
		
Vuoden 2012 Koivisto –juhlien järjestäjän
		
Helsingin koivistolaisten tervetulosanat
		Maamme
Ohjelmaan voi tulla vielä muutoksia ja tarkennuksia.
Kaksipäiväinen tapahtumalippu 20€, alle 18-v ilmaiseksi

Muistojen illan kupletti-iltamat vievät juhlaväen aina Hollywoodiin saakka.
Steppiryhmällä vielä glamour hakusessa.
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Lasten ja nuorten
kuvataidekilpailu
Koivisto-juhlilla Lahdessa 30. – 31.7. 2011
Sarjat: 1 – 6-vuotiaat, 7 – 11-vuotiaat ja 12 –17-vuotiaat
Aiheet ovat kaikille sarjoille samat:

Avaruus:
1.
2.
3.

Salainen planeetta
Avaruusoliot hippasilla
Suunnittele avaruusalus tai satelliitti

Töiden tekotapa on vapaa. Ne voi toteuttaa myös kollaasina, jossa on
käytetty useampia materiaaleja: paperia, kangasta, pahveja, kierrätysmateriaalia tms. Kukin osallistuja voi lähettää kilpailuun 3 työtä.
Vain annettujen aiheiden mukaiset työt ovat mukana kilpailussa. Töiden tulee olla Lahdessa perjantaina 29.7. kello 16 mennessä. Jos töiden
palautusta toivotaan postitse, mukaan tulee laittaa osoitteella ja postimerkillä varustettu kirjekuori.
Postissa tulevat työt voi lähettää osoitteeseen:
Ulla Saarnio, Suppalantie 6 A 4, 15540 Villlähde
Voittajat palkitaan näyttelyjen avajaisissa lauantaina.
Taidetoimikunta

Kutsu taidenäyttelyyn!
Kaikki koivistolaiset taiteilijat ja taiteenharrastajat ovat tervetulleita
asettamaan töitään näytteille Koivisto-juhlille Lahteen 30. – 31.7. 2011
Jokainen näytteilleasettaja voi tuoda näyttelyyn 3 työtään.
Töiden tulee olla Lahdessa perjantaina 29.7. klo 16.
Näyttelyyn osallistumisen voi ilmoittaa Leena Airaksiselle
p. 050-548 1601 kesäkuun alkuun mennessä.
Lähetettävät työt postitetaan osoitteeseen:
Ulla Saarnio, Suppalantie 6 A 4, 15540 Villlähde
Taidetoimikunta

Valokuvaustehtävä lapsille ja nuorille!
Koivisto-juhlilla on jo kolme kertaa ollut esillä lasten ottamia valokuvia.
Taidetoimikunta järjestää tänäkin vuonna Mäntsälään tämän valokuvaustehtävän nuoremmalle väelle.
Lapset ja nuoret halutaan kuvaamaan jotain koivistolaisuuteen liittyvää
aiheella ”Tää on Koivistolt”.
Kuvata voi mummoja ja vaareja tai Koivistolta peräisin olevia tavaroita: vaatteita, leluja, astioita, koriste-esineitä, kirjoja tms. muistojuttuja
koivistolaisista juurista.
Kuvat voivat olla hauskoja ja hassuja tai hienoja ja arvokkaita. Kuvissa
voi olla esineiden lisäksi ihmisiä tai ihmisten lisäksi esineitä. Jokaiseen
kuvaan tulee liittää pieni selostus siitä, mistä kuvassa on kyse sekä kuvaajan tiedot. Osallistua voivat kaikki alle 18-vuotiaat.
Kuvat voivat olla värikuvia tai mustavalkoisia. Kuvat lähetetään paperimuodossa ja A5 kokoisina(15 x 21cm) Leena Airaksiselle osoitteeseen
Metsäpirtintie 10 A 1, 02130 Espoo, heinäkuun 15. päivään mennessä
tai tuodaan paikalle Mäntsälään perjantaina29.7. klo 16 mennessä.
Saapuneet kuvat asetetaan näytteille Lasten ja nuorten kuvataidekilpailun yhteyteen. Kuvia ja tekstejä julkaistaan vuoden mittaan Koiviston
viestissä, joten kuvia ei palauteta juhlien jälkeen.
Kaikki siis innolla valokuvaamaan!
Taidetoimikunta

Silmät killillää pääs
Myöhä kaik tiijjetää, kutka aikannaa jouvuttii koit jättämää, ko sota uhkas meijjät
saappaa al talloo, milt tuntu, ko ei jäänt
mittää, ei kottii ei maata, ei vaattehii pääl
panna, ei suuhupantavaa, ei yösijjaa, ei
kättee marka markkaa.
Nyt o Japanis monel, vähä samallaine olo. Moniha tahtois varmast auttaa,
mut kenel löytyy keinot, kenel varat,
kenel tilat? Miul o yks ratkasu tilantee
helpottamiseks:

Anti-Talin
Sillo takkoo pittää,
ko rauta o kuumaa,
ei saa alkaa jänistää,
ko vapisoo maailma.
Ko järkkyy maa,
mannerlaatat siirtyyt,
ko sunami syöksyy,
kaike eeltää kaataa.
Ko atomivoimalat
syttyyt palamaa
ja uraanisauvat
alkaat sulamaa,
ja miljoonat pakkoo
pyrkiit pääsemää
nälkä, vespula yllättää,
pako keino o ainoo.
Anti-Ristukse viittaa
on tääl maapääl moneel
koitettu hartijoil sovittaa
mut kysymys o: keneel
se parraite sopis?
Napoleonil, ranskalaisel?
Vai Hitleril, kenties?
Vaiko Maol, kiinalaisel?
Maailmas o samallaisii
olt mererantoi myötä.
Höijät Pietari portiil
kaik käännytettää,
alakertaa ohjataa,
mis hyö rauhas saavat
ommii sotiaa jatkaa,
tuomiotaa ootellessaa.
Mut onkoha kukkaa,
Anti-Taliniks alkant?
Mie ko oon täs meinant,
et mie voisi nyt alkaa.
Nyt ko sunami uhreil
ei oo sijjaa, ei maijjaa
mihi pään sais kallistaa,
ko jääneet o puil paljail,
ja saastunt koko alue,
ni mie täs tuumasi,
et Sahalini saare
höil mie asuinsijaks antasi.
Ja sit mie voisi alkaa
Isä Aurinkoise virheet
kans korjaamma
tääl Karjala puoleel.
Minkä Talini otti,
mie palauttaisi,
jos vaa Anti-Talini
viita hartioillei saisi.

Martti Piela

Mie käin täs vähä aikaa sit Suurel Kirkol silmälinikal. Tohtor tiputti silmii pupillii laajentavvaa lääkettä
ja käski oottelemmaa muutama kymmänä minuuttii
käytäväl, ko hää sil välil otti vastaa toise tutkittava.
Mie katseli kännykkäi peilist, mite silmä mustuaiset
kasvoit suuriks ko lautaset. Ko sit mänin takasii tohtori
luoks, ni kerroin, et kyl tul hakematta mielee, mite enne meilpäi Karjalas tuollasta katsetta kuvailtii: Silmät
seisoot killillää pääs. Siinhä se sit kohtsillää selviskii, et
mie oli kotosi Koivistolt, mitä nyt sannoot Rimorskis.
Enneko evakkoaikan Hakkala koulu keittolas myö
asuttii, mie käin kans silmälinikal varmast pääkaupungis
taik sit oisko olt Turus. Sillo mie sain ensimmäiset rillit.
Ne olliit ympärpyöreet, niiko pöllö silmät, miu mielestäi, ja melkee pelkkää ikkunalassii. Sangat olliit ohuet ja
taipusaa metallii. Mie en oikee tykänt niist, ne ko olliit
ain tiel leikkies, varsinkii Tarzanii puust puuhu hyppies.
Ja sitko viel kaverit haukkuit minnuu "rohvessoriks".
Myöhemmihä mie sain uuvet lasit ja entiset hökäsi johonkii laatiko pohjal. Vast vuoskymmenii myöhemmi
ne sattumalt löytyit. Ja kumma kyl, niilhä näkikii iha
hyväst! Ja sangat olliit iha viimestä huutoo! Poikakii oli
tahtont ottaa ne sangat itsellee käyttöö, mut pahaks onneks sangat ei kestäneetkä vaa katkesiit.
Tuolt ajalt Särksalos miul o jäänt mielee karjalaine sanapars "Ilma takkii tuuloo ain pohjosest". Sotaaikaan Lahe kaupungi johtaja, monikertane minister ja
myöhemmi teollisuusneuvokse arvo saant kotkalaine
lakimies Uuno Takki ol soja jälkee sosialitemokraattine kansaetustaja ja osuustoimintamies. Toine sanonna
herroist vois olla karjalaine juristi, kansaetustaja ja kaupunkineuvos Erkki Tuuli ja kolmas Mauno Pohjone,
kuka ol jyväskyläläine Maalaistliittolaine kansaetustaja
ja maatalusneuvos. Joku kauvemmi elänt vois varmast
tietää, mil taval nää sanonna herrat liittyyt evakkoi
historiijaa.
Mei äitil ol varastossaa sana valmihiin melkee tilanteesee ko tilanteesee. Ko oltii jotekii asetuttu asumaa sijoillee Hakkala koulul, sinne tul Yleisratio ja
Suome Kuvalehe haastattelijjoi katsomaa, mite evakot
pärjäjäät uusis oloissaa. Yks toimittaja ihmettelemmää,
et mis kaik mei kalustot olliit, ko keittola ol tyhjä ko
kuivunt kaivo. "Täshä tää miu liikkuva kalustoi o", äit
vastas ja osotti lapsparveaa.
Osa äti sanonnoist ol koko kansa tuntemii tavallissii viisauksii. Niiko esmerkiks "Kui metsää huutaa,
nii metsä vastajaa". Mut sit ol selväst meilaisii sannoi
ja sanontoi, taik ainaskii koivistolaisii. Ko laps itki
ja pit melluu jostai turhapäiväsest, äit saatto sannoo:
"Niihä sie möläjät ko es-Juoso vasikka Piela pello kolkas." Isältää Malakialt, kuka ol oikee hevosmies, äit
ol varmast kuult "Kaikilha o kallaa ja rahhaa, harval
hyvvää hevosta." Liikaa aluks ahnehtimast äit varottel
lapsiaa: "Kuka kauhal alottaa, se lusikal lopettaa", ko
"ahnehel o paskane loppu". Ja jos joku puhu jostai
asjast sivu suu, sai kyl kuulla, et "pijähä sie leipäläppeis
pienemmäl." Taik totes suupaltil vaa, et "holtito ko
Kitula kissa." Jos joku sur liikaa ulkonäköää, ni voi
saaha kuulla, et "sorree o korree, vaik säkkii pistäis."
Maailma mennoo katsellessaa äit saatto toeta: "Orjuutta kurjuuve pääl, sano kerjäläisukko ko kunnatalo
uko pääl lankes.," taik "Rikas ryskää rahallaa, köyhä
selkänahallaa".
Nyt ko vaalit o pietty ja tulos nähty, ni saahaa
myö suomalaiset Unioni kansalaiset ihmetellä "silmät
killillä pääs", et mihi myö pohjola muurahaiset noija
etelä heinäsirrkoi kans oikee jouvutaa. Ko mei pittää
ottaa uutta velkaa, et saahaa maksettuu toisii velat. Ja
"velihä o velka ottaes, veljepoika maksaes", niiko mei
äit varottel aikannaa.
Martti Piela
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Onnitteluit` ja
muistamissii`
Muista ystävääsi
ilmoituksella.
Yhteiskuntatieteiden
maisteriksi on valmistunut
ELINA RATIA 1.6.2011
Tampereen yliopistosta.
Hänen isovanhempansa,
Mamma ja Äijä, olivat
Elna ja Mauno Ratia
Humaljoelta.”

Tääl` tapahtuu
Vatnuorin kyläyhdistys ry.:n

Muutos syyskuun Viking-risteilyyn

Vuosikokous pidetään lauantaina 30.7.2011 alkaen klo 13.00
Koivisto-juhlilla Lahden Yhteiskoululla.
Kokoontumistilan sijainti selviää sitten juhlapaikalla.
Ohjelmassa sääntömääräiset asiat.

- Isabellan telakoinnin takia matkamme siirtyy
viikkoa aikaisemmaksi - elikkä matkalle lähdetään
tiistaina 20.9. klo 21.00 ja paluu keskiviikkona 21.9. klo 19.15.

Tulkaaha mukkaa!
Yhdistyksen hallitus

Koska 20.9. olisi ollut normaalisti ”Kajuuttailta” niin
johtokunnan hyväksynnän mukaan vietämme myös
Kajuuttailtaa viikkkoa aikaisemmin elikkä 13.9. klo 17.

Koiviston Kurkien Sukuseuran sukukokous pidetään lauantaina
9.7.2011 klo 12.00 Kouvolan Upseerikerholla, Upseerinkatu 5
Kouvola.

Koivistojuhlille Lahteen lähdemme yhteiskuljetuksena
Turun tuomiokirkolta la. 30.7. klo 8.00, paluu juhlien
jälkeen 31,7, Muutama huone Sokos-hotel Seurahuoneella
vielä vapaana. Matkan varrelta voi tulla mukaan.
Ilmoita tulostasi ja huonevarauksesta Tuula Mickelssonille
puh. 040-7238474.

Ohjelmassa on varsinaisen sukukokouksen lisäksi ruokailu, arpajaiset ja ohjelmallista yhdessä oloa.

Terveisiä vaan Turust` Lahres tavataa.
Airi

Kutsu Koiviston Kurkille

Hyvä Jäsenemme, tuutha siekii ko myö kaik muutkii ollaa siel!

SARA LESKINEN on päässyt
ylioppilaaksi Salon lukiosta.
Saran mummi on Siiri
Leskinen, o.s. Hoikkala,
Rautaselta ja pappa Pekka
Leskinen Uudenkirkon
Makulan kylästä.

Valkolakki
INNA VERONICA Harhala
Juhana Herttuan lukio,
Turku
Isoäiti Liisa Ake-Helariutta
os. Ake, Koivisto, Eistilän
kylä. Isoisä Panu Helariutta.

Mahdolliset tiedustelut
J-V Kurki puh 0400-601838 tai sähköposti jiivee.kurki@pp.inet.fi
Sukuneuvosto

Koiviston Heinot ry
Sukukokous Koivisto-juhlien yhteydessä
lauantaina 30.7.2011 Lahdessa.
Tervetuloa!
Hallitus

Koivisto-juhlat Lahdessa 2011
Perinnenäyttelyyn kootaan koivistolaisten lottatoimintaan
liittyvää materiaalia: esineistö, puku tai sen osat, merkit,
valokuvat, muistelukset, tarinat...
Kaikenlainen aiheeseen liittyvä on tervetullutta.
Tuo näyttelyyn tarkoitettu materiaali Lahden Yhteiskoululle
perjantaina 29.7. klo 18 tai toimita jo aikaisemmin
perinnetoimikunnan puheenjohtajalle:
Jorma Simola
Proomukatu 6 A 14, 15140 Lahti
p. 040-5649341
Perinnetoimikunta

MILI-MONA SALOKANNEL
sai valkoisen lakin Lahden
Kannaksen lukiosta.
Isoäitinsä Maili os.
Kaukiainen Koiviston
Penttilästä.

Rautasen kyläkokous
Lauantaina 30.7. klo 12.30 - 14.00 ja
Sunnuntaina 31.7. klo 12.30 - 14.00

Haminan seudun Koivistolaiset r.y
Teemme jälleen perinteisen Koiviston matkan lauantaina
13.8.2011. JaPi matkat Haminasta toimii kansamme yhteistyössä
matkanjärjestäjänä.

Koiviston isännänviirejä
4 metriset 55e
5 metriset 60e

Kaikki kiinnostuneet tervetuloa matkalle.
Ilmottautuminen 24.7.2011 mennessä
Anja Kiiskelle, puhelin 0503454441.

Koivistotuotteiden tilauksia ottaa
vastaan Marja-Leena Montonen
puh. 019-668 811, 040-500 5026
Koivisto -juhlien suku- ja kyläkokousten tilavaraukset ja aikataulut
Maili Salokannel 040-770 1448
Myyntipöytien varaukset toriemäntä Ulla Saarnio 040-157 4717

Kaukiaisten, Mäkeläisten ja Penttiläläisten matka
Koivistolle Ja Saarenpäähän 5.8.-7.8. 2011 (pe-su)
Matkan järjestäjänä toimii Suomen Autolomat Oy /Tuomo Hilska
0400-883242.
Lähtö on Helsingin rautatientorilta pe 5.8. klo 7.30 reittiä Mäntsälä, Lahti, Kouvola, Hamina, Vaalimaa. Reittiä voidaan muuttaa
osanottajien mukaan. Ryhmä jakautuu Koivistolla kahteen osaan,
ryhmä Saarenpää ja ryhmä Penttilä. Ryhmä Saarenpää yöpyy kaksi
yötä saaressa hotelli ”Wilhelmissä” ja ryhmä Penttilä Johanneksessa
hotelli Lokissa tai Mannolassa hotelli Presidentissä.
Matkan hinta sisältäen kaiken oleellisen on alustavasti 385 euroa.
Ilmoittautumiset suoraan
Suomen Autolomat Oy / Tuomo Hilska 0400-883 242.
Matkaohjelma, aikataulut ja ohjeet löytyvät Mäkeläisten sukuseuran nettisivuilta www.makelaiset.fi. Matkalle ovat tervetulleita
kaikki penttiläläiset, koivistolaiset ja heidän ystävänsä ilmoittautumisjärjestyksessä.
Mäkeläisten sukukokous pidetään matkan aikana Koivistolla,
mikä näin puheenjohtajan kutsuna ilmoitetaan.

Koivistolaiset ylioppilaat
Koivisto-Säätiö lahjoittaa koivistolaista syntyperää oleville vuoden
2011 ylioppilaille Koiviston Viestin vuosikerran sekä ”Koiviston
arkielämää” -kirjan.
Lehden ja kirjan postittamista varten tarvitsemme tiedot: ylioppilaan nimi ja osoite, koulu, mistä päässyt ylioppilaaksi sekä vanhempien tai isovanhempien nimet ja kotipaikka Koivistolla.
Tiedot postikortilla osoitteeseen:
Koivisto-Säätiö
c/o Pertti Hoikkala
Vanha Veckjärventie 11
06150 Porvoo
PS. Mikäli haluatte, että ylioppilaan tiedot julkaistaan Koiviston
Viestissä, ilmoittakaa siitä suoraan Koiviston Viestin toimitukseen.

