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Nytko taas tavataa Lahes miu en-
tises koulussai Koivisto-juhlil, ni 
varmast siel haastellaa taas kerra 
entisist ajoist ja miksei nykysistki. 
Onha nii monet käyneet, kuka jo 
vuosii sit, kuka taas vast tänä ke-
sän, synnyintanhuvillaa, taik suun-
niteltu matka o vällee vast eessäpäi. 
Miul itselläi ei oo ennää nii kovast 
halluu lähtee tarpomaa synnyinsaa-
ree, Koivusaaree, hyppimää syvvii 
ojjii yli ja kahlaamma kainaloihi ast 
villist kasvavas viitakos. Ko eihä siel 
nytkää ois jälel mittää katsomista, 
ko ei kerra oo olt niil aikasemmil 
kahel reissullkaa, mitä oon tehnt 
ja käynt kotirannas varpahai kaste-
lemas ja äiti ja isä hauval hiekkaa 
pussittamas. Ei oo Hyttöläs ennää 
kuulemma ko yks ainut talo jälel.

Mut muistois synnyinseutu 
säilyy eellee rakkahan. Vaik sitä ei 
ennää ookkaa samallaisen oikiastaa 
olemas. No, onha mantere puolel 
tok viel paljokii entisist paikoist 
nähtävis. Niiko yli satakymmänä-
vuotine kirkkokii.

Yks tunnettu koivistolaisrunoi-
lija o kirjottant jo vuosii sit oma-
kohtasest kokemuksestaa palluust 
syntymäseuvullee näiviisii: 

…katosi kerta
puun alta leikkien
   iloinen piiri,
   katosi, tullut ei.
   Putosi viiri,
   ja laiva laulun vei.
Ovella salpa.
Et pääse penkilles.
On haave halpa
ja haava sydämes.

Täs vaihees mie nyt kysynki, 
kuka se kirjotti näi komiast Koivis-
to evakoist? Jos muistat itse joskus 
lukeneis tuon runon kokonaa, ni 
kerro ihmees tietois muilkii: kuka 
ol runoniekka ja mikä sen runon 
nimi on? Sit ois tietyst hyvä, jos 
pystysit viel kertomaa, mist sie tuon 
tietois löysit. Viestitä Viesti Toimi-
tuksel, ja muista kirjottaa oma nim-
meis mukkaa. 

Martti Piela

Tiijjät sie?

Martti Piela

Sisarukset 2/3

II Toimi
Malan ja Aina  Matildan lapsista Ilmi Agneetan 
syntyessä juuri maailmansotaa ennen oli kolme veljeä 
ehtinyt kuolla vain muutaman kuukauden ikäisinä, 
joten vanhempaan sisareen Selmiin oli ikäeroa ehtinyt 
kasvaa kahdeksan vuotta. 

Kaksi hänen jälkeensä syntynyt-
tä veljeä kuoli jälleen alle vuoden 
ikäisinä. Siksi seuraavasta eloon 
jääneestä veljestä, kuusi vuotta 
nuoremmasta Toimi Kalervosta 
tuli isolle siskollensa, Ilmille, 
erityisen rakas.
Enoni kävi Maamieskoulun 
Uudellakirkolla. Kun kaverit 
eivät muuten päässeet ahkeraa 
Toimia juksaamaan, he tekivät 
hänelle varhain sunnuntaiaamu-
na jujun - laittoivat hänen herä-
tyskellonsa soimaan puoli kuu-
delta aamulla ja patistivat pojan 
navettatöihin, vaikkei ollutkaan 
hänen vuoronsa. Toimi kirjoitti 
siitä runonpätkän päiväkirjaansa 
maaliskuussa 1938: 
     "Lehtola on leikin poika,
     asiansa hyvin hoitaa.
     Kesken yötä ylös hyppää
     haalareita ylleen nyppää
     navettahan mennäksensä,
     siellä työtä tehdäksensä,
     kun on kello käännettynä,
     puoli kuuteen väännettynä”. 
Koulun jälkeen enoni toimi 
maatalousharjoittelijana. 
Eno oli iloinen veikko. Malaki-
aalla oli hyvä ravuri, Ensi nimel-
tään. Toimi-eno sepitti juoksi-
jasta pienen runonpoikasenkin:
 "Viuhkan Ensi
 tuulena lensi.
 Tuovi huutaa niinkuin kuovi.
 Kyyti on hyvä.
 Kaurat sen tekkee.
 Istupa sinäkin, ukkeli, rekkee!"
 ”Ukkeli" oli hänen neljä 
 vuotta nuorempi pikkuveljen- 
 sä, Tuovi Severi.
Äitini kertoman mukaan Toimi-
enolla oli aavistuksia tulevasta 
elämästään, hän kun oli perheen 
13. lapsi ja syntynyt syyskuun 
13. Aina Matilda-äitiinsä hä-
nellä oli hyvin läheiset suhteet, 
mitä kauniisti kuvastaa hänen 
Orivedellä toukokuun 7. päi-
vänä 1940 kirjoittamansa runo 
Äidille:
 Sä kutsut, Äiti, lapsias,
 ja laulat, rukoilet.
 Sun raikkahilla huulillas
 soi sanat tuhannet.
 Ne väsyneitä virvoittaa,
 ne tarjoo toivehen.
 Kaikk´ uudeksi taas uskot sa,
 oi, äiti armainen.

Sotien aikana ihmiset rukoili-
vat paljon. Uskottiin uniin ja ker-
rottiin yliluonnollisilta tuntuneista 
tapahtumista, enneunista ja ”näyis-
tä”. Enoni, jolla, kuten kerroin, 
oli hyvin läheiset suhteet äitiinsä, 
kertoi tälle kirjeessään nähneensä 
unen, jossa hän oli saapuvinaan 
vanhan risuaidan luo. Aitaan oli 

vanhan risuaidan luo. Kaveri oli 
nähnyt Toimin kaatuvan, mutta 
oli itse joutunut irrottautumaan 
tilanteesta ja palaamaan omi-
en luo. Kaatunutta korpraalia 
ei voitu lähteä hakemaan pois, 
vaan osasto oli joutunut kerto-
man mukaan perääntymään heti 
kohta kolmisensataa kilometriä.

Varmistus Toimi-enon 
kuolemasta saapui isovanhem-
milleni toukokuun puolivälissä 
1942 Siinä todettiin: ”Jäi ken-
tälle - - - vihollisen etumaas-
toon."  Ilmoituksen oli tehnyt 
pastori Iivari Leskinen ja sen 
oli tarkistanut vänrikki Veikko 
Lehtinen. (Liekö ollut sama 
Veikko Lehtinen, joka vihki 
minut ja vaimoni Kerkkoon 
mökissä syyskuussa 1957.)
Enon kuolinilmoituksen muis-
tovärssyssä luki:

Stm Toimi Lehtola

Kuukauden kuluttua, 
15.6.1940 enolle saapui Eli-
mäelle, uuteen evakkopaik-
kaan, määräys ilmoittautua 
asepalvelukseen. Hän oli käy-
nyt kutsunnoissa maaliskuus-
sa ja määrätty hyväkuntoisten 
luokkaan A I. Kolme päivää 
myöhemmin Tampereella 
Aleksanterin koululla hän il-
moittautui joukko-osastoonsa 
JR 16:een. ”Eletään Moskovan 
pakkorauhan jälkeistä jälleen-
rakennuskautta. --- Sodan lai-
ne, tuo paha ´idän hyökyaal-
to´ on pyyhkäissyt maamme 
yli, vieden mukanaan kauniin 
Karjalamme."  Toimi ei pyrki-
nyt väistämään velvollisuut-
taan, eikä pelännyt tulevaa. 
Hän aloitti luottavaisin mielin 
kaiken edessä olevan kirjaami-
sen päiväkirjaansa:

"Hyvästi, sivili, pitkine 
tukkinesi ja lepattavine lah-
keinesi!!! Hyvästi myös, sinä 
kultainen nuoruus ja vallaton 
lapsuus!! Minusta tuntuu kuin 
tänään ottaisin vaarsinaises-
ti ensiaskeleen miehen tietä. 
Siksi aivan kuin kaikki vas-
taantulijatkin hymyilisivät ja 
toivottaisivat onnea matkalle.

”Näin alkoi minun vael-
lukseni täällä ”Suomen raskas-
sa”. Eno kirjoitti Isosaaresta 
sisarelleen, tuolloin avioon 
ehtineelle rouva Ilmi Kososelle 
Luumäelle Hauskan Juhannuk-
sen toivotuksen kenttäpostissa.

Jatkosodan pian puhjettua 
Toimi-eno sai siirron Rajavar-
tio I:n Esikuntaan, josta hänet 
määrättiin toimimaan lähetti-
nä. Elokuun 1, pnä 1941 hän 
sai korpraalin natsat ja käskyn 
toimia Trt. lähettinä. 

Sodan melskeissä vanha 
päiväkirja oli kadonnut, joten 
18.2.1942 eno aloitti uuden 
päiväkirjan kirjoittamisen. 
Hänen joukko-osastonsa oli 
tuolloin saapunut Syvärin alu-
eelle. ”Tuokoon tämä kirja vie-
lä vanhoina päivinäni mieleeni 
nämä ajat, jotka Suomen nuori 
sukupolvi sai viettää Karjalan, 
Syvärin ja Lapin korvissa torju-
essaan ´idän painetta´ ikiajoik-
si,” eno kirjoitti päiväkirjaansa.

Enon kantakortti

Enon päiväkirjamerkintä pari 
kuukautta ennen kaatumistaan

kiinnitetty Karjala-lehden 
kuolinilmoitus, jossa mustan 
ristin alla oli hänen nimen-
sä ja teksti: "Niin äkkiä voi 
kuolon kutsu tulla/Hetkenä, 
jota ei voi aavistaa.” Hänen 
yksikkönsä oli tuolloin saa-
punut Shemenskiin. 24.4.42 
oli kahden miehen partio 
lähetetty pääaseman puolus-
tustaistelujen aikana tarkkai-

 "Ei tule Toimimme kotia enää,
 hän kunnian kentällä kuolleena lepää.
 Surumme raskas ei häipyä saata; 
 rakasti meitä ja synnyinmaata.
 Olit toivossa tulla viel´ luoksemme kerran,
 vaan tiesi johti luo Taivahan herran.
 Kiitos, Toimi, tapaamme kerran,
 Käsikädessä, luona taivahan Herran.
 Äiti ja Isä”

Vaikka vainaja jäikin kentälle, 
hänet siunattiin sankarivainaji-
en yhteishautaan Koiviston kir-
kon vierelle.

lemaan vihollisen liikkeitä Syvärin 
rannalla. Yht´äkkiä oli kuulunut 
laukaus juuri, kun tiedustelijapari 
oli saapuneet parakkikylän lähelle, 
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Hartaast´ 

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

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

Toimitus ei vastaa sille lähetetystä 
materiaalista. Lehden vastuu 
ilmoituksista rajoittuu ilmoitushintaan. 
Kirjoittajat vastaavat tekstien sisällön 
oikeellisuudesta ja toimittamiensa 
kuvien käyttöoikeuksista.
Toimitus voi tarvittaessa lyhentää tai 
muokata sille toimitettua aineistoa.
Liikeilmoitukset 50 snt/ppm
Kuolinilmoitukset  34 snt/ppm

Aineisto mieluiten digitaalisena: 
studio@salokanneltoivonen.fi 
Muussa tapauksessa paperikopiot, 
muistitikku tai CD-levy sekä valokuvat 
toimitetaan osoitteeseen: 
Koiviston Viesti, 
Riihelänkatu 28, 15810 Lahti
Aineisto palautetaan vain jos mukana 
on postimerkillä varustettu 
palautuskuori osoitteineen.
Koiviston Viesti toimitus, 0400 780 398

Tilaukset, osoite- ym. muutokset 
aina kirjallisena tai sähköisesti Koivisto-
Seura r.y.n varapuheenjohtajalle tai 
edellämainittuihin osoitteisiin. 
Tilauksia ei tarvitse uusia. 
Seuran jäsenmaksu 34e, sisältää vuoden 
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös 
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 15e.

Jäsenlehden postituksesta Pohjoismai-
hin veloitetaan +3 e/vuosi ja muualle 
Eurooppaan +8 e/vuosi.
Pankkiyhteys: 
Nordea FI46 1091 3000 3058 80

Päätoimittaja 
Riikka Salokannel, 044 2312 422
riikka@riikkasalokannel.fi
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398

Kauneutta riittää. 

Suurin suru
”Lapsi rakas. Vaikka kyllä hyvä lapsi ymmärrät miten 
suuri tuska polttaa sytäntä meitän rakkaan Karjalan 
tähten. Miten kauheaa! Monesko kerta tämä alkaa 
tuskani tie. Miten paljon juoneet verta nämä rakkaat 
kummut lie. Sinusta tällä kertaa suurin suru. Oletko 
rajan tällä puolella ja missä saat lukea tätä kirjettäni. 
Enää en jaksa ajatella”. -Ida Konkari-

Päivälleen tänään, mutta vuonna 1944. Lainaus on äi-
din kirjeestä sotatoimialueelle maanpuolustustehtäviin 
jääneelle aikuiselle tyttärelleen.

Ystäväni oli käynyt nuoren poikansa kanssa Puolas-
sa Aushwitz-Birkenaun keskitysleirillä. Valokuvassa 
katsoivat vankilavettia, jossa pojan ikäisiä lapsia oli 
kuolemanleirillä ollut. Hiljaiseksi veti. Lainaus isän 
kommenteista ”Ehkä se kaikkein järkyttävin puoli on 
julmuuden arkipäiväisyys. Insinööri suunnitteli lei-
rin rakennelmia, ekonomi laski kustannuksia, vartija 
odotti työvuoron loppua. Kaikessa näkyy huolellinen 
suunnittelu ja ammattitaito. Illalla menivät kotiin ja 
leikkivät lastensa kanssa. Nykyään maksamme veroja, 
joilla karkotetaan turvapaikanhakijoita sota-alueille 
hengenvaaraan. Onko mikään muuttunut?” -Ville 
Hoikkala-

Itse pilasin kerran yhden sateisen purjehduskesäloman 
lukemalla nuortenkirjaa keskitysleirien lapsista. Pää-
tin, että jatkossa luen vain kevyttä kesäisin.

Onko mitään suurempaa huolta, kuin pelko lasten 
kohtalosta, kivusta, peloista? Onko mitään muu-
ta velvollisuutta, kuin suojella lapsia, isoja ja pieniä, 
riitatantereitten kummallakin 
puolella? Kesän kauneimpana 
päivänä poimin kirjoitukseeni 
vielä yhden lainauksen. ”Pie-
ni on se äidin sydän, johon ei 
muuta mahdu, kuin omat lap-
set” -Sylvi Kekkonen-.

Kesäkuu vaihtuu heinäkuuhun. 

Lopulta saimme kesän. Yllätyksenä odotuksemme pal-
kittiin kukkarunsaudella. Myös kasvimaan yrtit ja juu-
rekset rehevöityivät nopeassa tahdissa. Toisinaan täytyy 
vain seistä puutarhassa ja katsoa katsomasta päästyään 
luomistyön ihmeitä. Mikä loisto värikylläisyys.!

Jeesuskin neuvoi aikanaan katsomaan kedon kukkia ja 
taivaan lintuja . Niistä piti oppia, että Jumala huolehtii 
kaikista luomakuntansa olennoista ja elävistä. Ja kyllähän 
niistä oppiikin, mikä on tärkeätä ja mikä ei. Kukat ovat 
palkkio työstä. Ne kukkivat kauniisti, kun näkee vähän 
vaivaa. Ne ovat ihmisen ystäviä, joille voi myös puhua. 
Ne parantavat tulosta, kun niitä kiittelee ja rapsii vanhoja 
kukkia pois. Samalla ne hoitavat hoitajan sielua. Jumala 
hoitaa joskus sieluamme kukkien ja lintujen välityksellä.

Suvivirressä kehotetaan kiittämään Herraa. ”Taas linnut 
laulujansa visertää kauniisti. Myös eikö Herran kansa 
Luojaansa kiittäisi. Mun sieluni, sä liitä, myös äänes kuo-
rohon ja Armon Herraa kiitä, kun laupias Hän on.” Kuk-
kasista ottaa mallia Lina Sandell virressä: ”Kiitä Herraa 
yö ja päivä...” toisessa säkeistössä: ”Maailman te vuoret 
laaksot, Herraa kunnioittakaa! Kiitä kastekin, mi aamuin 
kirkkain helmin heijastaa. Kiitä Herraa pienin kukka, 
laakson laajan liepeillä. Metsän puutkin kiittäkäätte Her-
ran suurta nimeä!”.

Vanhat koivistolaiset kertovat, että missään maailmassa 
ei ollut niin kaunista kuin Koivistolla, varsinkin sen saa-

rilla. Koivistolaisten vanhassa tunnuslaulussa muisteltiin 
myös kesän lintua: koskeloista. ”Kuinka monta kertaa 
istuimmekaan illoin, rannan kivellä kun päivyt painui 
pois. Meri tyynnä lepäs suvi oli silloin, missä ihanam-
pi olo olla vois. Jostain kaukaa kuului koskeloisen ääni. 
Emo poikuettaan luokseen keräili. Ja hiljaa painui äidin 
syliin pääni, kun hän lapsukaistaan hellin hyväili.” 

En nyt osaa sanoa, ovatko kaikki koisitolaiset vielä van-
hojen arvojen kannattajia. Väitän kuitenkin, että Juma-
lan armo ja siunaus suojelevat meitä, jotka haluamme ol-
la kuuliaisia Jumalan sanalle. Sillä aika on sellainen, että 
tarve Jumalan antamalle hoivalle lisääntyy. Me iäkkäät, 
Koivistolla syntyneet tahdomme kiittää ja ylistää ainoata 
elävää Jumalaa. ”Hänessä me liikumme ja olemme.” 

Kesän kauneudesta iloiten, terveisin Valma Luukka.

KILPAILUKUTSU
Koiviston Golf-mestaruuskisat
Kymen Golf, Kotka
Lauantaina 26.8.2017 klo 8.30

Pelimuoto:  pb. sarjat naiset ja miehet.
Lisäksi:  sukujen välinen haastekilpailu 
  2-3 -henkisin joukkuein.

Palkinnot:  Itsenäinen Suomi 100 v.

Ilmoittautuminen 6.8.2017 mennessä:
Toimisto  puh. (05) 210 3700
Sähköposti	 caddie@kymengolf.fi

Muut yhteydet ja tiedustelut:
Pentti Iitti puh. 040 732 4393
Sähköposti irma.iitti@hotmail.com

ETSIN Jussi Mäntysen hirvi-patsaasta 
tehtyä ristipistotyötä
Lahden taidemuseossa avataan syksyllä 2017 teemanäyt-
tely "Yhteisiä hetkiä". Etsin näyttelyyn tulevan teokseni 
"Evakkoarkku" osaksi Jussi Mäntysen hirvi-patsaasta teh-
tyä ristipisto- / kanavatyötä. Patsashan sijaitsee Viipurin 
kirjaston edessä Torkkelin puistossa. Äitini oli Viipurista 
Lahteen tullut evakko ja Mäntysen ristipistotyötaulu on 
ripustettuna lapsuuden kotini seinällä. Se näkyy oheises-
sa kuvassa. Taulu on ruskean sävyinen.

Jos sinulla on tai tunnet ketään jolla tällainen taulu 
on, olisin halukas lainaamaan tai ostamaan sen kyseistä 
näyttelyä varten.
Antti Salokannel 040 412 8526
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

  Suomen 
  Koivisto-Seura r.y. 
  Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

Puheenjohtaja, Jouni J. Särkijärvi
Kuurinniityntie 1, 02750 Espoo
puh. 040 516 4951
jouni.sarkijarvi@pp.inet.fi
Varapuheenjohtaja, Tuula Koppinen
Rauhalanpuisto 10 B 36, 02230 Espoo 
puh. 050 516 5651
tuula.koppinen@kolumbus.fi
Sihteeri, Virpi Huhtanen, 
Ahtaanmäki 1 A 2, 02280 Espoo. 
puh. 0440 501 806
virpi.huhtanen@kolumbus.fi

Taloudenh. Karjalan Tilikeskus/Patrikainen
Ratakatu 47, 53100 Lappeenranta 
puh. 05 544 8850
Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Proomukatu 6 A 14, 15140 Lahti
puh. 040 564 9341
Taidetoimikunta, Marke Hongisto pj.
Halkaisijantie 4 E 46, 00980 Helsinki
050 539 8693
marke.hongisto@fmi.fi

Hallituksen muut jäsenet:
Virpi Huhtanen, Espoo
 varalla Marke Hongisto, Helsinki
Jukka Ratia, Mäntsälä. 0500 978 206
 varalla Hannu Veijalainen, Lahti 
Matti Agge, Parainen. 040 536 7701
 varalla Eija Tuominen, Turku
Tuomo Kokkala, Kotka. 050 589 4443
 varalla Jorma Jack, Kotka 0500 619 482
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400 800 752
 varalla Katariina Aaltonen, Espoo 
 puh. 050 4393 791

Riitta Nurmi, Porvoo. 041 455 8885
 varalla Marja-Leena Montonen, Porvoo
Hannu Seppinen, Turku. 040 703 1244
 varalla Tuula Agge, Parainen
Tuula Raukola, Kotka. 044 522 8098
 varalla Eeva Karkia, Miehikkälä

Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj. 
Sirpa Taskinen, Helsinki 040 5811 642
Asiamies Pertti Hoikkala 040 583 5397
Linnankoskenkatu 15 C 10, 06100 Porvoo
koivisto-saatio@kolumbus.fi

Miul ko ei konsaa o olt aikaa ikkääntyy

Heinäkuun lopulla suuri joukko seuramme jäseniä 
kokoontuu Lahteen perinteisiin kesäjuhliin. Ohjelma 
koostuu tutuista ja uusista osasista. Sukuseurojen ja 
kyläyhdistysten tapaamisiin on varattu aikaa ja tiloja. 
Juhlien järjestäminen vaatii paljon talkootyötä. Kaikki 
ei näy päälle päin – etenkin, jos mitään yllätyksiä ei 
tule. Paras kiitos järjestäjille on, että vieraita saapuu 
runsaasti.

Vuosittaiset kesäjuhlat eivät ole itsestäänselvyys, vaan 
koivistolaisten aktiivisuus on poikkeavan korkealla 
tasolla. Vastaavasti tämä Koiviston Viesti tiheine il-
mestymiskertoineen on harvinaisuus karjalaisten pe-
rinnemaailmassa. 

Ikääntyminen ja jäsenmäärän lasku vaikeuttavat hiljal-
leen toiminnan nykyisen tason ylläpitämistä. Yhä har-
vempi paikallisseura pystyy yksin järjestämään juhlia. 
Tällä kertaa emme poikkeuksellisesti vielä tiedä, missä 
tilaisuus järjestetään ensi vuonna. 

Joudumme pohtimaan uusia vaihtoehtoja. Juhlan 
pystyy järjestämään yksipäiväisenä, kunhan aloittaa 
jumalanpalveluksella ja iltaa vähän venyttää. 

Myös Koivistolla voitaisiin jälleen vierailla; sankari-
haudan muistomerkin osalta paperisota on toivotta-
vasti käyty, ja päästään konkreettiseen rakentamiseen. 
Siinä on tarkoitus edetä vaiheittain, eikä siihen ole 
vielä rahaakaan. Tulosta kannattaa joka tapauksessa 
kokoontua juhlimaan.

Nyt ensin voimme kuitenkin toivottaa itsemme ter-
vetulleiksi Lahteen. Tavataan 

tutut, kerrotaan jutut, haaste-
taan, kisaillaan ja lauletaan.  

Jouni J Särkijärvi

Leppoisan tuulen tuodessa hyvää mieltä vihittiin 
avioliittoon 1.7.17 Sini Kaaria ja Sauli 
Ukkonen. 

Hyvää tuulta häissä 
Kotkassa! 

Josefiina mummolle tuli ko-
sija kävi hän kamarin ovelta 
kurkkaamassa siskojaan ja 
kysyi hädissään:" Määnk 
mie,määnk mie?" Tarina ei 
kerro siskojen vastausta ja 
ei myöskään sitä kyselikö 
Sini Nina-siskoltaan vastaa-
vasti. Suuri joukko läheisiä 
oli juhlimassa hääpäivää ja 
toivottamassa onnea. Nuo-
ren parin 4-vuotias pikku 
Ea tanssi ystävänsä Iiriksen 
kanssa onnittelutanssin ja 
se esitys ei jättänyt kylmäksi 
ketään.

Kesäterveisin Terttu Ravi, 
morsiamen täti ja pikku-
Ean isotäti. 

Mie tiijjän
Isojako, mikä Suomes suo-
ritettii maamittar Faggoti 
vuuve 1757 valtiopäivil 
esittämä malli mukasest, 
merkits Koivistol lopult 
sitä, et maatilat jäivät suu-
rimmaks osaks aika pieniks. 
Virolaise Johannes, minkä 
kaik varmast muistaat hy-
väst, ko häähä se piti ens-
mäsil Koivisstojuhlil Por-
voos 1949 juhlaesitelmänkii 
(no, jossei siint, ni ainaskii 
maitopoja maineestaa), 
kertoo Kansanaho ja Hopu 
KOIVISTO-kirja maatalo-
utta käsitteleväs osas (s. 226 
-) enstäiki, et enne sottii 
(1935) yli 50 rosenttii koi-
vistolaisist ol maatalousvä-
estöö. Toiseks Virolaine kir-
jottaa, et v 1920 Koivistol 
ol 1.047 viljelmää, mist yli 

25 hehaari tillaa ol vaa kaks. 
Melkee kaik maatilat olliit 
yksityises omistukses. Kun-
nal ja valtiol ei olt ko jottai 
kolmise rosenti osuus maati-
loist. Mie laski Virolaise tau-
lukoist, et alle kahe hehtaari 
tilloi ol 28 rosenttii. Kaikist 
tavallisemmi maatilat olliit 
3 - 5 ha (57 %).

Koivistol perustettii 
maamiesseura v 1900. Se 
kuulu jo 1847 perustetu 
Viipuri lääni maaviljelysseu-
ra I kinkeri (talousyhistykse) 
alasuutee. 1906 perustettii 
sit Koivisto ensmäne son-
niyhistys, minkä jäsemmää-
rä ol pari vuotta myöhemmi 
19 jamis ol lehmii 70. Myö-
hemmi Humaljoel sonniy-
histykse lehmii kaikist pa-
rempii lehmii keskilypsyt 

Martti Piela

olliit jo 2.500 kg vuuves 
lehmää kohti. 20-luvu lop-
pupuolel perustettii maa-
mieseura aluel Humaljoe ja 
Rautase tarkastusyhistykset. 
Lehmii niis ol yhteensä siin 
270 ja tuotanto ol melkee 
4.600 killoo maitoo ja siin 
180 killoo rasvaa lehmää 
kohti vuuves.

Läheskää kaik karjatilal-
liset ei kuuluneet maamies-
seuraa. Pienii tilloi omistajat 
ei varmast ees saaneet elan-
toaan maaviljelyksest. Kyl ol 
hankittava särvintä leivä pääl 
muuvalt, kuka kalastuksest, 
kuka esmerkiks Möllikä 
satamast niiko miu äiti ja 
issäiki, ainakii aluks. Leh-
mät laskettii kesäl laitumil, 
usjast justii metsää. Kenel 
ol usiamp lehmä, saatto pal-

Kaasojen Nina Kaarian ja 
Satu Saarelan jakamat saip-
puakuplapurkit tyhjenivät 
ja kuplat nousivat korkeuk-
siin tuulenpyörteissä antaen 
Kotkan viisii tuulta aviolii-
ton purjeisiin.

Bestmanilla 
Iikka Marttisella 
riitti puuhaa 
seremoniamestarin 
virassa.

Vihkipappina toiminut Juk-
ka Lopperi antoi myönteisiä 
ja tärkeitä eväitä avioliiton 
satamaan astuneille. Sinin 
juuret ovat äidin puolelta 
Karjalassa Koivistolla,josta 
meren ääreltä Vatnuorin 
Kaalialan kylästä on läh-
töisin isomummo Josefiina 
Vuorela os. Suurhasko. Kun 

kata karjaa paimentammaa 
nuore poja taik tytö. Siinthä 
kertoo moni laulukii, niiko 
nyt tääki, mitä laulettii kan-
sakoulus laulutunnil: ”Jäi 
toiset aamulla nukkumaan, 
kun otin konttini naulas-
taan, ja kiiruhdin karjateil-
le…”

No, nyt sit se miu kysy-
myksei kesäkuu Viesti mar-
kinaalil, et millo se karja ol 
paremp laskee laitumel, et-
tei lehmil sattuis mittää pa-
hempaa metsäs. Impi Piela 
kertoo kirjas "Patala, kotiky-
lä Koivistol" (Porvoo 2012, 
s 24), et lehmät kannatti 
laskee laitumel joko tiistai, 
torstai taik lauvantai.
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69. Koivisto-juhlat 29.-30.7.2017
 Lahden yhteiskoululla

Lauantaina
12:00  Suomen liput nostetaan 100-vuotiaan 
 itsenäisen Suomen kunniaksi ja 
 Koivisto-juhlien avajaisiksi
 Näyttelyitten avajaiset ja palkinnot

 Taidenäyttelyt
 Perinnenäyttelyt
 Lasten työpajat
 100-vuotta koivistolaisuutta –näyttely
 Suku- ja kyläkokoukset
 Ruokailu, kahviot
 Pihalla piilen heittoa ja mölkkyä
 Koivistolaisten tori

12:45 Koiviston auto tarjoaa kyydin 
 evakkolapsille Mukkulaan 
 muistopuiston puiden istutukseen

17:45  Muistojen ilta
 Laulu on meren laulu –esitys, Meriteatteri

19:00  Räiskäleitä ja iltapalaa

19:30-21 Tanssit on meren tanssit 

Sunnuntaina
10:00  Jumalanpalvelus
 Seppelten lasku

 Suku- ja kyläkokoukset
 Näyttelyt ja työpajat
 Ruokailu
 Koivistolaisten tori

14:00-16 Pääjuhla

Koivisto-juhlat Lahden yhteiskoululla 

Järjestäjinä Suomen Koivisto-seura, 
Lahden Koivistolaiset ja Mäntsälän Koivistolaiset.

Juhlapaikkana Lahden Yhteiskoulu, Kirkkokatu 2, 
Lahti, aivan Ristinkirkon vieressä. Samassa paikassa 
kuin Lahdessa viimeksikin juhlittiin.

Koivisto-juhlien järjestelytoimikunnan puheenjohtaja: 
 Riikka Salokannel p. 044 2312 422 
Järjestävien seurojen puheenjohtajat: 
Lahden Koivistolaiset Jorma Simola 040 564 9341 
Mäntsälän Koivistolaiset Jukka Ratia p. 050 0978 206

Kylä- ja sukuseurojen kokoukset
Humaljoen kylätoimikunta La 14.00 -
Härkälän kylä La 14.00 - 15.30
Kiiskisläisten kylätapaaminen La 13.00 - 15.00
Koivisto säätiön hallintoneuvoston kokous La 11.00
Patalan kyläkokous La 15.00 - 17.00
Penttilän kyläkokous La 14.00
Rautasen kyläkokous La 14.00
Saarenpää-Hyttölä La 12.30 - 14.00
Tervahartialan Simolat La 14.00
Tiurinsaarelaiset ja Peipon suku La 14.00
Vatnuorin kyläyhdistys La 15.00 - 16.00
Villasen sukuseura La 13.00
Eistilä Ingertilä Jaakkola kylätoimikunta Su 12.00 - 13.00
Koiviston Kaukiaisten Sukuseura Su 12.00 - 14.00
Puhallinorkesteri Su 11.00
Rouskujen sukukokous Su 12.00 
Tervahartialan kylätoimikunta Su 12.00

JUHO PITKÄRANTA 
Kemiöstä kirjoitti keväällä 
2017 ylioppilaaksi 
Turun Puolalanmäen 
musiikkilukiosta. 

Mummo Ester Torkkeli 
os. Piela ja äijä Veikko 
Torkkeli, molemmat 
Humaljoelta (Orava Eskon 
lainahöyhenissä).

IINA KATARIINA SALMI on 
kirjoittanut ylioppilaaksi 
Turun Puolalanmäen 
lukiosta.

Vanhemmat Anu ja Sakari 
Salmi.
Mummo Eija Tuominen
Isoisovanhemmat 
Irja Samuli s. Ratia 
Humaljoelta ja Viljo Samuli 
Saarenpäästä.

Onnitteluit` ja muistamissii`

SAIMA TUULOS 
o.s. Mattila
95 v. 10.7.2017

Syntynyt Koiviston 
Saarenpäässä, 
asuu Turussa.

Elämä on unta

Kun unesta heräät, aamuun havahdut -
Sehän kesken jäi! uni, pois haihtunut!
Totta oliko se? niin todentuntuinen!
Mistä kertoikaan se? kuva utuinen.

Koko elämä on kuin unta,
varjoleikkien valtakunta!
Kahden ihmisen katseesta se alkunsa sai,
unelmista, toiveista tulevain.
Elonliekin siihen puhalsi rakkaus.

Elon virta sen mukaansa tempas! Purjehdus
läpi lapsuuden, nuoruuden, kypsän iän,
läpi auringonpaisteen, läpi myrskyisän sään.
Mitä jäljelle jäi? uni yksistään!

Tiesi johtiko sinut minnekään?
Vai oliko kaikki vain unta?
Mikä on nyt elosi suunta?
Ehkä unta vain näet, unissakävelet?

Viimeisen kerran kun silmäsi suljet,
unesta tuolla puolen unen kun heräät,
vihdoin ymmärrät: 
Kuin virvaliekki, tuo sisälläs polttanut tuli,
koko elämä, se olikin vain tuulten pieksemä uni.

Martti Piela

PEKKA ANTON TIMONPOIKA 
HUHTANEN 
on kirjoittanut ylioppilaaksi
Espoon Kaitaan lukiosta.

Äidin puolelta Pekan 
mummi Siiri Leskinen, 
o.s. Hoikkala, Rautaselta 
ja pappa Pekka Leskinen 
Uudenkirkon Makulan 
kylästä.
Isän puolelta isoisoäiti Hilja 
Järvi, o.s. Viinanen, Hiitolan 
Kilpolasta. Vanhemmat Virpi, 
o.s. Leskinen, ja Timo Huh-
tanen. Pekka on osallistunut 
Koivisto-juhlille 19 kertaa.

Pääsylippu viikonlopulle 20€

Meriteatterin Laulu on meren laulu esityksen pääsylippu 
10€. Evakkolasten kyyti Koiviston autolla muistopuiston 
avajaiseen ilmainen. Lounas 13€ Kahvi ja pulla tai piirak-
ka 5€. Iltapala 6€. Illalla letut ja hillo 4€.
Ruokailuajat: La klo 12.30-15.30 ja su klo 11.30-13.30

Juhlien järjestelytalkoot perjantaina 28.7 klo 13 ja klo 17.

Linja-autoaseman parkkialue on rakennustyömaan alle. 
Paras paikoitusalue tänä vuonna on toriparkki. Juhlan jär-
jestäjien puolesta ei ennakkoon varattua paikoitusaluetta.
Inva-autojen parkkeeraus viereisellä Lyseon parkkipaikalla.
Koska koulun pihalla on rakennustyömaa-aluetta, on 
kulku koululle ns. Museo rakennuksen ja Ristinkirkon 
välistä pihatietä.

Kokoustilojen varaus Maili Salokannel 040 7701 448
Torin myyntipöytien varaus Ulla Saarnio 040 157 4717

Huomioittehan että juhlilla käy vain käteismaksu
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Lahden kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta ja Mäntsälän kunnanjohtaja 
Esko Kairesalo ovat yhteistuumin lupautuneen Koiviston juhlien suojelijoiksi. 
Kuntarajat ylittävä yhteistyö on molemmille mieleen.

Tapaan Koiviston juhlien suo-
jelijaksi lupautuneen Lahden 
kaupunginjohtaja Jyrki Myl-
lyvirran tuulisessa Lahden sa-
tamassa. 

Asetumme vanhaan ase-
marakennukseen perustetun 
viihtyisän kahvilan perähuo-
neeseen. Miljöössä on helppo 
tehdä aikamatka sadan vuoden 
taakse. ”Tällä rautatieasemalla 
kohtasivat Helsinki-Pietari-
rautatie ja Vääksyn kanavan 
kautta koko Päijänteen vesirei-
tit. Tässä lastattiin junien kyy-
tiin Päijänteen rantametsistä 
Vääksyn kanavan kautta uitettu 
puutavara ja muu alueen tuo-
tanto, ja vietiin edelleen Koivis-
ton sivuitse Pietariin. Rautatie 
yhdisti meidät jo silloin Viipu-
riin, Pietariin, Koivistoonkin”. 
Myllyvirta asuu Lahden Vesi-
järven sataman tuntumassa, sa-
moin kuin juhlien suojelijoista 
toinen Mäntsälän kunnanjoh-
taja Esko Kairesalo. 

1905 perustetun Lahden 
kaupungin historia ja kehitys 
kulkee melkein käsikynkkää 
itsenäisen Suomen historian 
kanssa. Lahti on ollut tavallaan 
hämäläiskarjalainen kaupunki 
jo ennen sotia, sillä Pietarin 
talousalueen vaikutuksesta Vii-
puri oli itäisen Suomen keskus 
ja Itä-Suomesta yhteyksiä oli 
enemmän Viipurin kuin kon-
sanaan Helsinkiin. Yhteys nä-
kyy lahtelaisessa katukuvassa 
ja toimeliaisuudessa tänäkin 
päivänä Koiviston auton linja-
autot näkyvimpänä merkkinä.

”Lappeenrannan teknilli-
nen yliopisto on muodostamas-
sa toisen kampuksensa tänne 
Lahteen, jossa meillä erityisen 
vahvana toimivat vihreän tek-
nologian ja innovaatioiden 
tutkimus ja kehitys. Yliopiston 
taustalta löytyy vahvana tekijä-
nä Viipurin Taloudellinen Kor-
keakouluseura; siksikin Lahti 
yhtenä Viipurin perinnön 
kantajana on Lappeenrannan 
teknillisen yliopiston luonteva 
laajenemissuunta.” 

Lahti on teollisuus-ja kult-
tuurikaupunki. Monet koivis-
tolaiset ja viipurilaiset yritykset 
ja kulttuuritoimijat sijoittuivat 
sotien jälkeen juuri Lahteen. 
Mäkimies punapaitojen Eino 
Kirjonen oli Koivistolta. Jalka-
palloilija Jari Litmasen ura alkoi 
Viipurin eli Lahden Reippaan 
raitapaidoissa. Lahden kaupun-

ginorkesteri Sibeliustaloineen 
niittää maailmanmainetta. Sen 
juuret ovat Viipurin musiikki-
opiston asettumisesta Lahteen 
ja heille karjalaisten rahoituk-
sella rakennettuun konsertti-
taloon, siihen vakuutusyhtiö 
Suojan, niinikään karjalaisten 
evakkojen rakentaman, Suo-
jan talon viereen lähelle linja-
autoasemaa, Koiviston auton 
monivuotista kotipesää.

Evakkojen vaikutusta Lah-
den kehitykseen ei voi vähätel-
lä. Mitä jos -kysymykseeni siitä, 
mitä jos karjalaiset ja koivisto-
laiset evakot eivät olisi Lahteen 
tulleet ja täällä toimineet, kau-
punginjohtaja Myllyvirta ensin 
naurahtaa. Jossittelu ei oikein 
sovi matemaatikko taustaisel-
le, analyyttiselle Myllyvirralle. 
Vastaus on kuitenkin yksise-
litteinen: ” Lahden kaupungin 
vuosisadan alusta alkanut ke-
hitys olisi jäänyt sotien jälkeen 
jatkumatta ilman Karjalan 
siirtolaisia ja karjalaisuuden 
sekoittumista hämäläisyyteen”.

Koivistolaisten kansainvä-
lisyyttä ja ulospäinsuuntautu-
neisuutta Myllyvirta arvostaa, 
ja toivoo sen näkyvän myös 
nykyisessä Lahdessa ja Suomes-
sa. ”Suomi on käpristymässä 
sisäänpäin”. Hän toivoo, että 
nykyisinkin tämä maa säilyttäi-
si suvaitsevaisuutensa, että eri 
taustaisten ihmisten erilaisuus 
osaltaan edistäisi luovuutta ja 
edesauttaisi sitä, että tämä maa 
kokonaisuutena menestyisi. 
Päijäthämäläis-karjalaisuus 
ja ehkä juuri se kosmopoliit-
ti koivistolaisuus näkyy myös 
esimerkiksi siinä, että Lahden 
kouluissa kielten tarjonta on 
edelleen erittäin monipuolista 
ja korkeatasoista, kun samaan 
aikaan eri kielten opiskelu Suo-
messa on kapenemassa.

Myllyvirta arvostaa myös 
sitä aktiivisten koivistolaisten 
joukkoa, joka tuo nyt 10. ker-
ran Koivisto-juhlat Lahteen. 
Myös kuntarajat ylittävä yhteis-
työ saa häneltä kiitosta. Aktii-
viset talkoolaiset, tapahtuman 
järjestäjät, juhlakansa tuovat 
mukanaan kaupunkikuvaan 
eloa, iloa ja väriä. Hän sanoo 
olevansa kiitollinen siitä, että 
löytyy aktiivisia ja aloitteellisia 
ihmisiä, jotka ottavat tehtävät 
ja vastuun kantaakseen. Lahti 
haluaa olla valoisa ja vieraanva-
rainen isäntä näillekin juhlille.

Suomen 100-vuotisjuhlavuoden teeman mukaisesti kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta joutui myös 
tentatuksi siitä, millaiset kuluneet 10-vuosikymmentä Lahti-Karjala-Koivisto -näkökulmasta ovat olleet.

1910-luku Pietari näkyi vahvasti Suomen kehityksessä, Viipurin vahva rooli itäisen Suomen 
 taloudellisena keskuksena.
1920-luku Lahdella runsaasti yhteyksiä Viipurin seudulle.
1930-luku Suomi on heimojen Suomi. Kullakin heimolla oma vahva kulttuurinsa, murteensa, 
 identiteettinsä. 
1940-luku Evakkojen asettuminen uusille asuinsijoille oli valtava kulttuurinen rysäys ja vauhditti 
 heimorajojen murtumista, toi erityisesti uutta dynamiikkaa Lahden seudulle.
1950-luku Yhteisen hyvinvoinnin ja jälleenrakennuksen aikaa.
1960-luku Hämäläis-karjalainen identiteetti päijäthämäläistyi. Karjalasta lähtöisin olevat yritykset 
 työllistivät ja kaupunki kehittyi ja kasvoi nopeasti. Lahteen oli helppo tulla.
1970-luku Öljykriisi muutti talouden perusasetelmaa, oli alkusysäyksenä Lahdessakin vahvasti 
 näkyvälle jatkuvalle rakennemuutokselle.
1980-luku Suomi kansainvälistyi myös länteen, oli alttiutta kansainvälistyä.
1990-luku Myllyvirta kävi itse Koivistolla saunareissulla, mutta siitä reissusta ei kuulemma 
 sitten sen enempää.
2000-luku Lahti löytää paikkansa pääkaupunkiseudun yhteistyökumppanina, 
 osana laajaa metropolialuetta. 
2010-luku Eri puolilla ovat näkyvissä ristikkäiset kehitysvirrat, kansallisesti, Euroopassa ja 
 maailmanlaajuisesti. Sisäänpäinkäpertyneisyyden sijaan tarvitaan taas sitä avoimuutta, 
 rohkeutta, ulospäinsuuntautuneisuutta, mitä koivistolainen merellinen kulttuuri on 
 parhaimmillaan ollut.

Riikka Salokannel

Mäntsälä ja Lahti yhteistyössä

Mäntsälän kunta onnitte-
lee Suomen itsenäisyyden 
100-vuotis juhlavuonna 
kokoontuvia pitäjäjuhlia, 
jonka järjestävät Suomen 
Koivisto seura yhdessä 
Mäntsälän Koivistolaisten 
ja Lahden Koivistolaisten 
kanssa 29-30.7.2017 
Lahdessa. Toivotan 
juhlaväelle ja tilaisuu-
delle menestystä kiittäen 
samalla hyvästä yhteis-
työstä vuosien varrella 
kuntamme kehittämisessä 
ja eteenpäin viemisessä.

 
Esko Kairesalo
Kunnanjohtaja, Mäntsälä
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Koivisto vuonna 1917-18

”Myö ei ruveta siihen, siin ammutaan ihmisii – Suomalaisii”! osa 2
Otsikko on legendaarisen koivis-
tolaisen laivanrakentaja Kaarlo 
Pullin. Ollessaan Eistilä Ingertilän 
työväenyhdistyksen puheenjohta-
jana Pullin piti päättää, meneekö 
työväenyhdistys Koiviston puna-
kaartiin aseelliseen toimintaan 
mukaan vai ei. Hänet ensin erotet-
tiin työväenyhdistyksestä, mutta 
jo kohta pyydettiin takaisin, kun 
”asiat menivät siihen malliin, ettei 
ollut enää kenenkään käsissä”.

Pulli vastasi: ”En mie tuu, ko 
kerran erotitte.” Tämä saattoi pe-
lastaa Pullin hengen ja sittemmin 
Rauman telakalla tehtävien sota-
korvauskuunarien teon – koko 
Suomen hyväksi.

Sota 1918 Karjalan 
kannaksella

Paavo Susitaival oli Viipurissa 
1917 perustetun Karjalan Kan-
salaisliiton Itä-Karjalan suoje-
luskuntien johtaja. Vastaavasti 
Viipurissa Etelä-Karjalan suoje-
luskuntien johtaja ja Venäjänsaa-
ren retken johtajana oli jääkäri 
Voldemar Hägglund. 

Näillä henkilöillä ja Karjalan 
Kansalaisliitolla oli merkitystä 
muiden suojeluskuntien muotou-
tumiseen. 

Koiviston suojeluskuntaker-
tomuksen mukaan ”merkittävin 
tapahtuma vuoden 1918 alussa 
oli Koivistolle Karjalan Kansa-
laisliiton Koiviston haaraosaston 
perustaminen 13.1.1918”. Tam-
mikuun 18. päivänä 1918 aloit-
tivat Koiviston punakaartilaiset 
vangitsemiset ja kotitarkastukset 
ase-etsintöineen. Helmikuun 5. 
päivänä 1918 vangittiin 17 koi-
vistolaista epäiltynä kuulumisesta 
suojeluskuntaan. Osa vangituista 
päästettiin vapaaksi. 

Kun punaiset murtautuivat 
rautatieaseman ruutivarastoon, 
laukesi sytyttimeksi varustettu 
haulikko räjäytti ruutivaraston 
sekä surmasi yhden punakaarti-
laisen ja haavoitti kahta. 

Tämä sabotaasiteko laukaisi 
suojeluskuntalaisten pidättämisen. 
Heidät vietiin Terijoelle ja Koivis-
tolle punakaartilaisten pääpaikalle 
asemarakennukseen. 13.2.1918 
osa vangeista ammuttiin, heidän 
joukossaan Koiviston suojeluskun-
nan perustaja ja voimisteluseuran 
nimissä harjoitelleita miehiä. Kaik-
kiaan seitsemän koivistolaista sur-
mattiin punaisen hallinnon alla.

Rintamataisteluja Koivistolla 
ei käyty vuonna 1918. ”Koivisto-
laisten tuli alistua punaisen vallan 
alle”, kuului ohje Viipurin Venä-
jänsaaren retkeläisiltä! Koivisto ja 
Kannas muodostivat merkittävän 
strategisen rautatien läpikulkupai-
kan Pietariin ja Viipuriin. 

Koiviston suojeluskuntalaiset 
hoitivat viestien välittämisen Vii-
purissa, Lavansaaressa ja jopa Pie-
tarissa. Lääkäri Toivo Olin yritti 
pelastaa Terijoelle vietyjä vankeja, 
jotta punaisten omaa teloittamis-
kieltoa noudatettaisiin. Hän muun 
muassa sähkötti Oskari Tokoille ja 
saikin vastauksen, mutta Terijoen 
punaisten lentävän komennuskun-
nan päällikkö Heikki Kaljusen toi-
miin se ei vaikuttanut. Olin myös 
kirjoitti todistuksia pelastaakseen 
valkoisia punaisten pakovallalta.

Punainen valta

Koivistolla punaiset eivät telotta-
neet omiaan. Arveluttava tapaus 
kuitenkin oli muuan punakaarti-
lainen, joka ampui ”kirkon luota 
jäälle menneen kerjäläisukon ja 
Koivusaaresta kiinniottamansa 
Lavansaaresta kotona käyneen 
nuorukaisen”. Tästä teosta Koi-
viston punakaartin esikunta olisi 
langettanut omalle kaartilaiselle 
kuolemantuomion, mutta Kalju-
nen kävi pelastamassa ampujan. 
Tosin valkoiset myöhemmin am-
puivat kyseisen kaartilaisen loppu-
selvityksessä Koivistolla.

Kaljunen antoi Koiviston ja 
Kannaksen punaiselle terrorille 
kasvot. Hänen arvellaan omakäti-
sesti surmanneen neljätoista, joi-
denkin arvioiden mukaan jopa yli 
seitsemänkymmentä vihollisenaan 
pitämäänsä valkoista. 

Lääkäri Olin yritti yhdessä 
Terijoen kunnanlääkärin kanssa 
saada Kaljusen ottamaan ylian-
noksen morfiinia, tuloksetta. Oli-
nin mukaan Kaljusen murhatöitä 
siivitti huume: mies oli morfinisti.

Lavansaareen 

Kun punaisen vallan loppu alkoi 
häämöttää Kannaksella maalis-
kuun puolivälissä 1918, alkoivat 
punaiset väkivalloin koota rin-
tamalle 16–55-vuotiaita miehiä. 
Suuri joukko kuitenkin ehti pa-
koon niin Koivistolta kuin ym-
päristökunnista Lavansaarelle, 
Seiskariin ja Viroon vanhoille 
apajapaikoille. Heidän joukossaan 
pakeni myös isoisäni Adolf Luukka 
(s. 1899) säilyttäen näin henkensä. 

Emil Iitin kohtalokkaat 
sukat

Koivusaaren Saarenpään kylässä asui 
17-vuotias merikoululainen Emil 
Iitti. Hän piileskeli isänsä merikap-
teeni Topias Iitin kanssa Saarenpään 
kylän syrjäseudulla ladossa. Äiti 
Emma toi miehille kahvia ja ruokaa. 
Kohtalokkaiksi muodostuivat kui-
vat sukat, jotka äiti oli unohtanut ja 
jotka Emil-poika halusi välttämättä 

hakea kotoaan kylästä huolimatta 
siitä, että sai pelätä ”väkisin rinta-
malle viejiä”. Matkalla punakaarti-
laiset ryöstivät pojan ja veivät hänet 
Kaljusen käskystä ensin Koiviston 
asemalle ja sieltä Raudun rintamal-
le. Emil yritti antautua, mutta hänet 
ammuttiin. Isä Topias ja äiti Emma 
kävivät etsimässä poikaansa Raudun 
joukkohaudoista ja tunnistivatkin 
hänet sukista. Nöyryytyksen hui-
puksi ruumiin taskusta löytyi lappu: 
”Kahdeksannen jääkäripataljoonan 
jääkäripoika tämänkin rosvon päi-
vät lopetti.” Äidin oli vaikea tajuta, 
että mieleltään lähes valkoinen, so-
taa karttanut poika koki kohtalonsa 
valkoisen armeijan sotilaan käsissä. 
Emil Iitin kaltaisia tarinoita on Koi-
vistolla monia.

Venäläinen sotaväki ajettiin 
Lavansaaresta Inkerinmaalle, jo-
ten Lavansaareen muodostui vah-
va suojeluskunta ja myöhemmin 
noin 700 miehen joukko, Karja-
lan valkoisena rannikkoarmeijana 
tunnettu. Sen johtajaksi nousi 
uusikirkkolainen nuorukainen 
Hjalmar Lempiäinen.

Lavansaari sinne paenneine 
miehineen oli ”piikki punaisen 
Koiviston lihassa” ja aiheutti pel-
koa. Seiskariin saapuikin puna-
aate lippua hulmuttavan käännyt-
täjän muodossa. Hänen työnsä ei 
saavuttanut toivottua tulosta, hän 
määräsi saattajan itselleen ja vie-
täväksi Koivistolle. Matkalla saat-
taja tappoi käännyttäjän ja uitti 
avannosta jään alle. Surmatun veli 
oli kotoisin Koivusaaren Saaren-
päästä. Suojeluskuntalaiset toivat 
hänet mukanaan Koivistolle pala-
tessaan. Mies ammuttiin vankina 
ensimmäisten joukossa.

Sota loppuu

Viipuri valloitettiin 29.4.1918. 
Samana päivänä valloittajajoukon 
miehet kokosivat yhteen venäläis-
peräisiä miehiä, naisia ja nuoru-
kaisia. He olivat ulkopuolisia ei-
vätkä olleet osallistuneet vuoden 
1918 sotaan. Tämä parinsadan 
hengen joukko marssitettiin Vii-
purin Haminan portista Pyhän 
Annan Kruunun valleille ja am-
muttiin sinne. 

Tapahtumaa pidetään ehkä 
Suomen suurimpana joukkosur-
mana. Se ylitti tuon ajan kynnyksen 
tutkintaan määräämisestä. Asiasta 
tehtiin kaksikin selvitystä, mutta 
ketään ei asetettu syytteeseen. Kos-
kaan ei myöskään selvinnyt, mistä 
määräys teloitukseen oli saatu.

Samana päivänä oli Viipurin 
komendantiksi määrätty kapteeni 
Finne, sama mies, joka oli aiem-
min toiminut Tampereen komen-
danttina. Finne antoi määräyksen 
hakea Viipuriin kootun 12 000 

punavangin joukosta henkilöitä 
ja arvioida heidät. Väki tuli jakaa 
kolmeen luokkaan: 1. murhaajat, 
päälliköt, yllyttäjät, kiihoittajat, 2. 
vapaaehtoisesti punakaartiin liitty-
neet ja taisteluihin osaa ottaneet, 
3. pakolla punakaartiin otetut ja 
siellä sotaan osaa ottaneet. Tutkija-
lautakunta luokitteli ensimmäiseen 
ryhmään 301 henkilöä, heistä kah-
deksan naisia. Tästä joukosta 247 
teloitettiin Viipurissa (Keskisarja, 
s. 342). Näissä ns. tutkijalautakun-
nissa oli lukuisia oikeusoppineita, 
mutta muutapa asialla ei lain kans-
sa ollut tekemistä. Se luettiin heti 
sodan jälkeen kuuluvaan ”valloite-
tun alueen haltuunottoon ja järjes-
tyksen palauttamiseen”.

Samalla ”Viipurin menetel-
mällä”, tultiin myös Koivistolla 
jakamaan toukokuusa 1918 ”oi-
keutta”.

Punaisten diktaattori 
Mannerin ja päällikkö 
Kaljusen keskustelu

Ote valkoisten ”sieppaamasta” pu-
helinkeskustelusta 16.4.1918:
Kullervo Manner (Terijoella):
– Saksan viimeinen vaatimus tä-
nään (…) punakaartien on luovu-
tettava aseensa Suomen suojelus-
kunnille. Ja meidän valtamme on 
lopussa. Joko jätetään vastustus? 

Heikki Kaljunen (Kivennavalla):
– Vai niin on Perkele! 
Kullervo Manner:
– Jo pari viikkoa takaperin muutti 
Tokoi Moskovaan. 

Samana päivänä tiedustelivat 
Kaljusen alipäälliköt ohjeita. Ohje 
tuli seuraavana päivänä: ”Hävittä-
kää, polttakaa ja tappakaa, niin 
paljon kuin voitte!”

Kaljunen poistui noin 500 
punakaartilaisen kanssa Terijoelta. 
Heidän joukossaan oli miehiä kai-
kista ympäristökunnista. Terijoen 
asemaseutu oli ansoitettu valtavin 
räjähdepanoksin, myöhempien 
asiantuntija-arvioiden mukaan 
sillä määrällä olisi tuhottu asema 
ympäristöineen kahdeksan kilo-
metrin matkalta. Toimelias ase-
mamies oli kuitenkin katkaissut 
sytyslangan. Tuho jäi Kaljuselta 
tekemättä. Hän luikahti junalla 
taistelujen jälkeen Venäjälle, jon-
ne jäljet vuosien jälkeen katoavat, 
mies mahdollisesti katosi Stalinin 
puhdistuksissa. (KA: Historian-
komitea, Raivolan nimismiehen 
kertomuksesta 1919.)

Koiviston valtaus 
25.4.1918

Koiviston punakaarti oli antanut lää-
käri Olinille ja muutamalle muulle 
kuolemantuomion ja edelleen 

Juha O Luukka

Punajohtaja Heikki Kaljunen tarkastaa käskystään väkisin kiinniotet-
tuja ja Raudun rintamalle vietäviä nuorukaisia  maaliskuussa Koiviston 
asemalla. Nuori koivistolaispoika kuulee  Kaljusen komentavan näille 
vielä junassa: ”Ja sittten pojat! Jokainen ampuu vähintään 10 lahtaria”.
Lähde: Työväen arkisto  
Piirros: Anniina Nummela

Koivistolla  teloitetaan 17.5.1918 Wihtori Aleksanterinpoika Luukka, 
Aadolf Anttoninpoika Pulli ja Anton Kaaproninpoika Kokkala.
Lähde: Suomen sotasurmat 1914-22, VN kanslia, verkkotietokanta
Piirros: Anniina Nummela
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KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

määrännyt Olinin talon räjäytet-
täväksi. Näitä ”lopullisia” Kalju-
sen välittämiä käskyjä ei ehditty 
Koivistolla panna toimeen eikä 
myöskään räjäyttää miinoitettua 
Koiviston asemarakennusta.

Luutnantti Ilmari Relander 
lähetettiin Koivistolle ottamaan 
tilanne haltuun. Kunnanlää-
kärin virkaa tuolloin hoitanut 
Toivo Olin kuvaili Relanderin 
saapumisen: ”Olimme asemalla 
vastassa, ja tunnelma oli ihanan 
vapaa. Odotimme näkevämme 
omiin vaatteisiinsa pukeutuneita 
miehiä nenäliina käsivarressa ja 
hämmästyimme, kun näimme 
täysin sotilaallisen osaston. Tuli-
jat olivat Karjalan ratsujääkärei-
tä, noin 80 miestä johtajanaan 
jääkäriluutnantti Relander.” Pian 
Koiviston valtaamisen jälkeen 
Relander miehineen joutui kii-
rehtimään Kaislahteen kohdatak-
seen siellä suuren noin 600 päi-
sen joukon Viipurista paenneita, 
Uuraaseen kiirehtineitä punaisia. 
Joukot ottivat yhteen. Taistelussa 
yksitoista Relanderin ratsujääkä-
reistä kaatui. Pääosa punaisista 
pakeni Uuraaseen ja sieltä edel-
leen veneillä kohti Pietaria. 

Tykkien kumu kuului Vii-
purista 26 kilometrin matkan 
Johannekseen asti. Kun Viipuri 
oli valloitettu, tuli outo hiljai-
suus, mikä pantiin merkille 
myös Koivistolla.

Alkoi toisenlainen aika.
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Koiviston auto reitillä 
Koiviston kauppala - Lahti
Linjaliikenne Koiviston ja Viipurin välillä aloitettiin jo 1921. 

Neljä vuotta myöhemmin Viipu-
rin-Koiviston junarata avattiin lii-
kenteelle. Tätä ennen Koivistolta 
oltiin kuljettu Viipuriin laivoilla, 
hevoskyydeillä, pirsseilläkin. Pa-
rantuneet yhteydet mahdollistivat 
kaikenlaisen liiketoiminnan vilkas-
tumisen ja Koiviston kirkonkylä 
nimitettiinkin kauppalaksi vuoden 
1927 alusta. Elokuussa 1928 Koi-
viston Auto Oy aloitti linjaliiken-
teen Koivistolta Viipuriin.

Koivistolta Itä-Suomen kes-
kukseen Viipuriin oli matkaa 
vain 50 km. Laivallakin matka 
oli kuljettavissa neljässä tunnissa. 
Viipurin kasvu vaikutti myös Koi-
viston kehitykseen. Väkiluvun ke-
hitys kuvaa hyvin voimasuhteita. 
Koiviston väkiluku vuonna 1920 
oli 10 260 kun se vuonna-39 oli 
12 000. Viipurissa puolestaan 
oli 30-luvun alussa 56 000 asu-
kasta kun se vuosikymmenen 
loppuun mennessä oli kasvanut 
85 000:een. Viipurissa oli julki-
nen liikennekin vilkasta. Vuonna 
1925 yli neljännes, 28% kaikista 
Suomen linja-autoista oli Viipurin 
läänissä, yhteensä 385 autoa. 

Tommolat olivat Koivisto-
laista yrittäjä ja laivanvarustaja-
sukua. Koiviston Auton kehittäjä 
Toivo Tommola syntyi Koivistolla 
8.8.1892. Ennen vuoden 2017 lo-
kakuun vallankumousta hän ehti 
harjoittaa liiketoimintaa Pietarissa 
laivaten sinne mm. halkoja ja voita. 
Suurkaupunki Pietarin vilkas liike-
maailma tarjosi muitakin mahdol-
lisuuksia. Tommola ehti harjoittaa 
siellä myös hyvätuottoista rahan-
vaihtoa ennen rajan sulkeutumis-
ta. Tommolan liiketoimet jatkuivat 
Koivistolla. Hän myi moottorive-
neestään sataman laivoihin vettä. 
Sataman rakennustyömaalle hän 
toimitti kiviainesta. Ensimmäisen 
autonsa, T-mallin Fordin, hän 
hankki 20-luvun alkupuolella 
ajaen sitä taksina. Fordia seurasi 
Durant-henkilöauto. Liikennetar-
vetta oli, sillä laivaselvitykset teh-
tiin Viipurissa, minne kapteenit ja 
perämiehet kulkivat taksilla.

Viipurissa toimineet osakeyh-
tiömuotoiset linjaliikenneyritykset 
toimivat osaltaan mallina. 16.9.1928 
Koiviston Auto Oy anoi kauppare-
kisteriin pääsyä. Yhtiön tarkoituk-
sena oli ”autoliikenteen harjoitta-
minen, autojen ja autotarvikkeitten 

välittäminen ja myynti sekä kaiken-
laisten autojen tai muiden mootto-
riajoneuvojen korjaaminen”. Osak-
keista Toivo Tommolalla oli puolet, 
eli viisikymmentä. Muilla osakkailla 
oli kullakin 10 osaketta. Tommolan 
liikekumppaneina Koiviston Autoa 
perustettaessa olivat Armas Kristian 
Seppinen, Armas Johannes Kaukiai-
nen (minun isosetäni), Abram Pur-
honen sekä Konstantin Peippo.

Koiviston auton tähän päi-
vään saakka jatkunut liikennöinti 
alkoi kahdella 7-hengen Hudson 
Limousinella. Toinen autoista 
oli vihreä, toinen sininen. Auton 
mainosilmoituksen mukaan jo-
pa ”rouvat rakastavat Hudsonin 
upeutta, mukavuutta ja kauniita 
värejä, sillä onhan auton ulkoasu 
taiteilijain suunnittelema”. Linja-
liikennettä ajettiin alkuun usein 
ensin henkilöautoilla. Tiet olivat 
huonokuntoisia, investoinnit pie-
nempiä. Reittien ja aikataulujen 
sekä matkustajien määrän kehit-
tyessä ja toisaalta henkilöautoilla 
tehdyn liikennöinnin muuttuessa 
huonommin kannattavaksi oli ai-
ka siirtyä oikeisiin linja-autoihin. 

Ensimmäiset linja-autot han-
kittiin 1931. Viipurista ostettiin 
kaksi Fordin alustaa, jotka koritet-
tiin Helsingissä Autokoritehtaalla. 
Sittemmin myös Koiviston auton 
omilla verstailla valmistettiin linja-
autojen koreja. Toiminta laajeni, 
vaikka haasteitakin oli. Alkupe-
räiset osakkaat luopuivat osuuk-
sistaan. Tiestö, vaikka routimatto-
malla tasamaalla pääosin kulkikin, 
oli huonossa kunnossa, mutkaista 
ja kapeaa. Talveksi liikennöinti 
jouduttiin keskeyttämään, sillä lu-
menaurauskalustoa ei ollut. Ei en-
nen kuin juuri Toivo Tommola toi 
Korpivaara Oy:ltä kuorma-auton, 

jonka nokalla oli aura. Makslahden 
kinokset koituivat tällekin autolle 
kohtalokkaaksi, sillä vetoakseli kat-
kesi. Myöhemmin hankittiin uusi 
Fordson ja kiinnitettiinpä linja-
autojen puskureihinkin auroja.

Ostamalla toisia linjaliiken-
neyhtiöitä Tommola laajensi Koi-
viston Auton liiketoimintaa ja 
reitistöjä silloin kuten edelleenkin. 
Toivo Tommola oli todellakin toi-
men mies, kehittäjä ja innovaattori. 
Pula-ajalla autojen moottorit muu-
tettiin petroolikäyttöisiksi omalla 
verstaalla. Talven kylmyyttä vas-
taan kehitettiin linja-autoihin vaih-
dettavat tuplaikkunat. Tommola 
aloitti myös kuorma-autoliiken-
teen. Hän oli osakkaana Viipurin 
Linja-auto Oy:ssä ja urakoi Imat-
ralle linja-auto korjaamon ja tallin, 
koska piti saatuja tarjouksia liian 
korkeina. Vuonna 1935 Koivistolle 
avattiin Koivisto Auto Oy:n raken-
nuttama korkeatasoinen Väinö ja 
Tuulikki Löyskän suunnittelema, 
funkkistyylinen linja-autoasema. 
Rannan sanomat uutisoi: ”Se näyt-
tää paikallisiin olosuhteisiin katso-
en varsin suurelta ja komealta sekä 
on osittain kaksikerroksinen. Ja nyt 
on sitten toiminnassa Suomen suu-
rin linja-autoasema. Sen yhteydessä 
on myöskin ajanmukainen hotelli 
käsittäen 7 hyvin varustettua huo-
netta, sekä II luokan ravintola, joka 
uusasiallisuudellaan täyttää kaikki 
ravintolavaatimukset”.

Koiviston Auton liikennöinti 
kukoisti. Luottokuljettajia olivat 
Konsta Peippo, Matti Villanen, 
Pentti Kangas. Matkustajia oli 
niin reittiliikenteessä kuin tilaus-
ajoillakin, kulkijoita matkalla 
Viipuriin hoitamaan asioitaan ja 
käymään kaupoilla, turisteja mat-
kalla virkistäytymään hiekkaran-
noilla ja rantakasinoilla. Tulevien 
olympialaistenkin arveltiin tuovan 
lisää liikennöitävää. Vaan maa-
ilmanpoliittinen tilanne muutti 
tämänkin toiminnan. Säännöste-
lyssä ensimmäisenä kortille jou-
tuivat nestemäiset polttoaineet. 
Liikennettä oli vähennettävä. 

Sotilaallista valmiutta lisättiin. Si-
viiliautojen ajovalot määrättiin pi-
mennettävän harmaalla paperilla, 
paloautojen punaisella, poliisien 
sinisellä ja puolustuslaitoksen vih-
reillä. Koiviston Auton ensimmäi-
set kolme linja-autoa luovutettiin 
syksyllä 1939 puolustuslaitoksen 
käyttöön. Autoista viisi tuhoutui 
sodan aikana liikennekelvotto-
miksi. Mainittavaa on, että linja-
autot osoittautuivat talvisodassa 
luotettaviksi kulkuneuvoiksi, sillä 
yksikään matkustaja ei kuollut tai 
loukkaantunut linjurin kyydissä.

Lahden seudun linja-auto-
liikenteen harjoittajat päättivät 
elokuussa -40 vapaaehtoisista lin-
jaluovutuksista luovutetun alueen 
liikenteenharjoittajille. Koiviston 
Auto Oy sai luvan anoa linjaa 
Lahti-Kuusankoski-Kouvola. Lu-
paa ei tosin sittemmin myönnetty. 
Talvisodan jälkeen Koiviston Au-
ton asemapaikaksi merkittiin lain 
perusteella Helsinki, mutta syksyl-
lä -40 Lahden kaupungille lähti 
anomus vuokratontista ”autoko-
ritehdasta, -korjaamoa ja -huol-
tolaa” varten. Jatkosodan aikaan 
Koivisto vallataan takaisin ja 1942 
Koiviston-Viipurin linjan liiken-
ne käynnistyy uudestaan. Jatko-
sodan loppuvaiheessa Koivistolta 
tuli äkkilähtö. Käsky annettiin 
11.6.1944. Koiviston Auton si-
viililinjurit ja kuorma-autot saivat 
käskyn evakuointiajoihin. Viimei-
set evakuoinnit tehtiin 13.6. Enää 
ei Koivistolle ollut paluuta. Nuori 
mutta nopeasti kehittynyt Lahti 
sai alueelleen toimimaan ”yrit-
teliään siirtoväen joukosta useita 
teollisuuslaitoksia, suurliikeitä ja 
kouluja”, myös Koiviston Auton.

Riikka Salokanteleen kokoama teksti on 
lainausta Matti Viitaniemen kirjoit-
tamasta yrityshistoriikista: Koiviston 
Auto Oy 1928-1988. Karjalan Koivistol-
ta alansa suuryritykseksi.
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Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

MARI NUPPONEN valmistui 
31.5.2017 lääketieteen 
lisensiaatiksi Turun 
yliopistosta. 

Marin vanhemmat ovat 
Anneli ja Juha Nupponen. 
Marin isoisä Vilho Mattias 
Hilska oli kotoisin Koiviston 
Härkälän kylästä.

Muista ystävääsi 
ilmoituksella.

Huomaa että osa 
ilmoituksista on 
sivulla 4

Vatnuorin kyläyhdistys ry:n

Vuosikokous 2017
pidetään lauantaina 29.7.2017 Lahden yhteiskoululla Koivisto-
juhlien yhteydessä kyläkokoustauon aikana. Tarkempi aika ja tila 
selviää juhlapaikalla. Työlistalla sääntöjen määräämät asiat.

Tervetuloa!
Yhdistyksen hallitus

Penttilän kyläkokous
Kyläkokous pidetään Koivisto-juhlan yhteydessä Lahdessa sunnun-
taina, 30.7.2017 puolilta päivin. Paikka ja tarkempi aika selviävät 
paikan päällä.
Kokouksessa kerrotaan mm. tuoreet terveiset Penttilästä.

Tervetuloa!
Risto Mäkeläinen, puh. joht., mob. 050 1751

Sukuseura Koiviston Mäkeläiset

Sukukokous pidetään Koivistolla Penttilän rannassa lauantaina, 
15.7.2017 puolelta päivin. Kokouksessa käsitellään vuosikokouk-
selle kuuluvat asiat.

Tervetuloa!
Risto Mäkeläinen, puh. joht., mob. 050 1751

Kutsu lasten ja nuorten kuvataidekilpailuun

Koivisto-juhlilla Lahdessa 29. - 30.7.2017
Sarjat: 1 – 6-vuotiaat, 7 – 11-vuotiaat ja 12 –17-vuotiaat
Aihe on kaikille sarjoille sama: 

 Suomi 100 v

Töiden tekotapa on vapaa. Ne voi toteuttaa myös kollaasina, jossa 
on käytetty useampia materiaaleja. Kukin osallistuja voi lähettää 
kilpailuun 3 työtä. 

Töiden tulee olla Lahdessa perjantaina 28.7. klo 16. Jos haluat 
että työt palautetaan postitse, laita mukaan osoite ja postimerkillä 
varustettu kirjekuori.
Töiden postitusosoite: 
Riikka Salokannel. Riihelänkatu 28, 15810, Lahti.

Voittajat palkitaan näyttelyjen avajaisissa lauantaina.

Taidetoimikunta

Taavetti Aataminpoika 
Aggen 
2.5.1858 - 17.4.1947
lapsenlapset kutsutaan serk-
kutapaamiseen 5.8.2017.

Kokoonnutaan klo 13.00 ra-
vintola Kauppa ja Kapakkaan, 
joka on "Matin tien" varrella 
osoitteessa Kuitiantie 47. Lou-
naan jälkeen siirrytään Taave-
tin valitsemalle tilalle Gund-
viikkiin, Gundviikintie 243. 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot 
Matti puh. 040-5367701 tai 
Tuula 404-5221824 heinä-
kuun loppuun mennessä.

Koivisto-seuran Perinnetoimikunta tarvitsee uusia 
jäseniä!

Jos olet kiinnostunut koivistolaisesta perinteestä ja sen kehittämi-
sestä juhlilla ja muutenkin, ota yhteyttä puheenjohtaja Jorma Simo-
laan p. 040 5649341 / jorma.simola@pp1.inet.fi tai tule Koivisto-
juhlilla rohkeasti juttelemaan vaikka perinnenäyttelyssä.

Tervahartialan 
kyläkokous

Koiviston juhlilla sunnuntai-
na 30.7. klo 12.

Tervetuloa!

Villasen sukukokous 

Koivisto-juhlilla Lahdessa lauantaina 29.7.2017 klo 13. 

Tervetuloa!

Patalan kyläkokous 

pidetään Koiviston juhlilla lauantaina 29.7.2017 klo 15:00. 

Tervetuloa!

Saarenpään Hilskat ry

Sukuseuran vuosikokous kyläkokousten jälkeen lauantaina 
29.7.2017.

Tervetuloa joukolla mukaan, hallitus

Rouskun sukuseura

Rouskun sukuseuran kokous pidetään Koivisto-juhlien yhteydessä 
sunnuntaina 30.7.2017 alkaen klo 12.

Tervetuloa
Kirsi Heikkinen, Sukuseuran sihteeri

Humaljoen kyläkokous 29.7. klo 14

Koivisto-juhlilla Lahdessa la 29.7. klo 14 alkaen käsitellään sääntö-
määräiset asiat ja haastellaan. Kaikki humaljokiset, heidän jälkeläi-
sensä sekä Humaljoki-mieliset lämpimästi tervetuloa!

Härkälän kyläkokous Koivisto-juhlilla la 29.7. klo 
14.00

Tervetuloa kaikki härkäläläiset ja muut kiinnostuneet

Härkälän kylätoimikunta

Perniön ja ympäristön Koivistokerho 
Saunapäivää vietetään Pirjo Wikstenin ja Juha Nymanin mökillä, 
Takaniityntie 85-2 Förby, keskiviikkona 9.8.2017 klo 15.00 alkaen.

Tervetuloa!

Kiiskiläiset

Haastellaan ja kahvitelleen Lahden Koivisto-juhlilla lauantaina 
29.7.2017 alkaen klo 13,00. Tarkemmat tiedot juhlapaikalta.

Joukko kiiskiläläisiä

Saarenpään - Hyttölän kyläkokous 

Lahden Koivisto-juhlilla Lahden Yhteiskoululla lauantaina 
29.7.2017 klo 12.30.


