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Suome eteläine naapur ja veljeskansa viettää 
nyt tänä vuon vuorostaa 100-vuotisjuhlaa, 
niiko myö viime vuon. Höijjä itsenäisyys ol 
kyl välil ”säilös" toise maailmasova myllerryste 
aikan, mut sitä sini-must-valge -lippuu, mikä 
nostettii Toompeä mäe Pitkä Hermanni torni 
salkoo heinäkuus 25 vuotta sit, ol pietty hyväs 
piilos miehittäjilt. Höi lippuu käytettii ens-
mäst kertaa ylioppilaija juhlas jo 1884 Ote-
pää pappilas, mut valtio lipuks se julistettii 
Viro ensmäse itsenäistymise aikan helmikuus 
1918. Mei 100-vuotiasta Siniristilippuuha 
juhlitaa nyt tänä vuon 100-metrise salkoo 
nostamalkii.

Kovvii kokent, suurist 40-luvu kuletuk-
sist Siperiiki selvint Viro kansa, o noust ko 
Veeniks-lintu tuhkast. Mei ei kannata olla 
vaatimattomii ja vähätellä Suome veljellee 
antamaa appuu - Suomi tarjos ahistukse ai-
kan jo televiisioruuvullaa henkise ”ikkuna” 
Läntee; lisäks mahollisuuve oppii suome kie-
le niil, kutka tahtoit aikannaa saaha työpaika 
Suomelahe pohjoisrannoilt; suomalaiset soti-
laat lähtiit opettammaa miehii Viro syntymäs 
oleval armeijal (Kaitseliit); Suomi lahjotti 
kalustoo ja muuta materiaalista ja henkistä 
appuu. Nythä Viro o mänt ja mänös eellee 
mei ohitse mones asjas. Viro katseloo nykysi 
enemmä Euroopa suuntaa, mut kyl höil viel 
seurataa Suomekii esimerkkiiki. Niiko nyt sil-
viisiiki, et valitsiit Halose malli mukkaa naise 
resitentiksee. Viro resitentiks nous kaks vuotta 
sit Kersti Kaljulaid. Kaljulaid tarkottaa suo-
meks ”Kallioranta”. No, kaikha myö tiijjetää 
mitä kalju tarkottaa suome fieles, mut kyl se 
tarkottaa jottai muutakii. 

Tyttärei sai miut houkuteltuu par vuotta 
sit neti Naamakirjaa, Veispukkii. Täs vähä ai-
kaa sit yks Naamakirjakaver lähetti Vöörpyyst, 
Särkisalost, terveisii. Mie oon monta kertaa 
60-luvult lähtie käynt siel katsomas evakko-
aja paikkoi. Siel kirko vieresel hautuumaal o 
hauvattun yks täys nimikaimaiki, kuka o mut-
ka kautta suoraa sukulaiseiki. Sil Piela Martil 
(1855-1945) ei oltkaa (niiko miul) peukalo 
keskel kämmentä. Hää ol etevä laivarakentaja, 
niiko monem monet muutkii koivistolaiset. 

Nyt  täl kertaa mie kysynkii teilt tietäjilt, 
et mite kalju liitty koivistolaisii laivaraken-
nusseremonioihi, vaikkei just tuota sannaa 
Koivistol käytettykkää, vaa sen synonyymii, 
sammaa merkitsevvää sannaa? Akus sie hok-
saat, mist täst o oikee kysymys, ni paa tietoo 
aivotuksestais Viesti Toimituksel, ni taivastel-
laa yhes.

Martti Piela

Tiijjät sie? Koiviston Kaukiaisten sukuseuran iloinen 
kesäretki Taidekeskus Salmelaan Mäntyharjulle

Kesäretki toteutui aurinkoisena sun-
nuntaina 10.6.2018. Matkaan oli 
lähdetty aamuvarhaisella ja yhteis-
kyydein, sillä meitä kiinnostuneita 
Kaukiaisia saapui eri puolilta Suo-
mea yhteensä 22 henkeä. Iloinen 
puheen sorina täytti Taidekeskus Sal-
melan ravintola Kesäheinän pihan ja 
maittavan lounaan jälkeen siirryim-
me varsinaiseen näyttelytilaan. 

Meidät toivotti tervetulleiksi itse 
Taidekeskus Salmelan perustaja, kon-
suli Tuomas Hoikkala. Hän aivan aluk-
si soitti meille serenadin saksofonillaan 
ja tämän myötä avasi koivistolaisten su-
kujuuriensa merkitystä työnsä innoit-
tajana. Saimme kuulla Taidekeskuksen 
syntyhistoriasta pienen otteen ja kokea 
ylpeyttä hänen uskalluksestaan ja me-
nestyksestään. Hänet on mm. Suomen 
Koivisto-Seura palkinnut ensimmäise-
nä Vuoden koivistolaisena tekemänsä 
työn perusteella.

”Luonto on kirkkoni ja taide 
rakkauteni”. Näillä sanoin hän opasti 
meidät tämän vuoden näyttelyn töi-
den ääreen ja kiersimme erinomai-

Teksti ja kuva Virpi Huhtanen

Koivistolaisii Karjalaisil kesäjuhlil Kouvolas!

Koivistolaiset olivat mukana Karjalaisilla kesä-
juhlilla, jotka tänä vuonna järjestettiin perintei-
senä ajankohtana kesäkuun puolivälissä Kouvo-
lassa, entisessä Viipurin läänissä. Koivisto-Seuran 
uunituore pitäjätaulu oli nähtävillä pitäjänäytte-
lyssä, ja Koivisto-Seuran myyntipöydältä löytyi 
koivistolaisten tuotevalikoimaa. Erityisesti haus-
kuuttivat rintamerkit lupsakoine teksteineen 
karjalan murteella.  Moni juhlavieras pysähtyi 
juttelemaan omista yhteyksistään ja matkoistaan 
Koivistolle. Koivisto-Seuran sihteeri Virpi Huh-
tanen piti lauantaina Viipurin läänin popup-
seminaarissa kiinnostusta herättäneen esitelmän 
Koiviston kasvusta laivanrakennuksen merkki-
pitäjäksi. Turun ja ympäristön Koivistolaisten 
puheenjohtaja Matti Agge puolestaan kertoi 
Muistojen illassa Kouvolan keskuskirkossa lau-
antai-iltana, miten hänen äijänsä Taavetti Agge 
aikoinaan paiskasi lämmintä kättä Venäjän tsaari 
Nikolai II:n kanssa tämän vieraillessa Koiviston 
Eistilässä. Matti Agge myös laski Koiviston muis-
tokynttilän muistomerkille muiden Karjalan 
pitäjien muistokynttilöiden joukkoon. Sunnun-
taina oli juhlavan ja näyttävän karjalaisen lippu-
kulkueen vuoro. Koiviston lippua kantoi Jorma 
Jack airueinaan Tuula Raukola (kuvassa vas.) ja 
Eeva Simola Karhulan ja ympäristön Koivistolai-
sista. Ensi vuonna Karjalaisia kesäjuhlia vietetään 
Hämeenlinnassa jälleen kesäkuun puolivälissä.

sen oppaan johdolla vuoden 2018 
taiteilijoiden työt.  Näyttelyssä oli-
vat esillä niin jo mainetta saaneet 
taiteilijat kuin aivan nuoret lupaa-
vat taiteilijatkin, jotka ovat osal-
listuneet Salmelassa talven aikana 
järjestettävään taiteilijaresidessiin. 

Aivan erityismaininnan 
saakoon juuri paljastettu Tiina 

Teksti ja kuva Erja Vaarala

Torkkelin patsas Sota ja rakkaus, 
joka on kunnianosoitus lottien 
sekä suomenhevosten roolille so-
dissamme. Oppaamme ottikin 
meistä yhteiskuvan juuri tämän 
patsaan äärellä. Yhteislaulu raikui 
Salmelan pihassa onnistuneen ret-
kemme päätöskahveilla. 
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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, mieluiten 
sähköpostitse Koivisto-Seura ry.n 
varapuheenjohtajalle 
tuula.koppinen@kolumbus.fi
Tilauksia ei tarvitse uusia. 

Seuran jäsenmaksu 35 e, sisältää 
vuoden jäsenlehdet. Seuran kautta 
voi myös maksaa Karjalan Liiton 
jäsenmaksun 22 e.

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

Päätoimittaja 
Riikka Salokannel, 044 2312 422
koiviston.viesti@gmail.com
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398

Siunaus toimitettu Kemiön kirkossa 1.6.2018.
Siunattu 12.5. Nummen kirkossa Saarenpään kotirannasta 

tuodulla hiekalla. Lämmin kiitos osanotosta.

Tätimme on nyt rakkaansa Erikin luona

Kaija Viola 
LINDSTRÖM 
os. Tölkkö
* 20.07.1928  Koiviston Saarenpäässä
+ 13.05.2018 Hangossa

You are allways in our mind 

Tarja Weyer, os. Tölkkö
Taisto ja Bodil Weyer ja lapset
Terttu os. Tölkkö ja Göran Larsson
Taisto Tölkkö ja lapset
Serkut ja heidän lapsensa/lapsenlapsensa

Adolf
VESALAINEN
* 29.09.1922 Koiviston Humaljoella
† 17.05.2018 Kemiössä

Kaipauksella
Tuire ja Tapani
 Sanna ja Dan perheineen
 Heidi ja Tom perheineen
Markku
 Ossi ja Anniina perheineen
 Satu ja Matti
 Olli
Maaret ja Keijo
 Hanna ja Johnny perheineen
 Harri
Saimi sisar
Sukulaiset ja ystävät

Karjalan kunnailla alkanut tie
on kuljettu vanhuuden iltaan.
Nyt päättynyt on elon tie, 
valkein siivin enkelit, 
hellästi kantain, 
sinut taivaan kotihin vie.

Äiti, mummo, isomummo

Helli Marjaana
JANTUNEN
ent. Hyytiäinen o.s. Matikka
* 01.01.1921 Koiviston Saarenpää
† 14.04.2018 Nummi

Kaivaten
Marja-Leena ja Risto
 Mirka, Netta ja Iisa
 Karri
Lea ja Reijo
Mervi ja Jorma
 Heini, Teemu ja vauva
 Heli ja Heikki
Elina ja Markku
 Anna ja Jonathan
 Tuomas

Päättäessäni matkani maisen tien
elonmattoni Luojan eteen vien.
Sanon nöyrästi kuiskaten: Jumalain, 
minä kutoa osasin tämän vain.
 Äidin valitsema muistolause

Loruloru lirularu
En tiedä kuinka monen sukupolven takaa meidänkin 
perheen loruttelut juontavat. Kiikuri, kaakuri, kirjava 
lintu ja Tee kännii kakkaraa, muna, maito, makkaraa. 
Suolasii, voisii, makehii: haaputii, haaputii, haaputii. 
Noista haaputii-hellittelyistä eivät aikanaan omat lap-
seni saaneet tarpeekseen. Niitä ja monia muita lorut-
teluja näin mummoni sopottavan vauvaserkuilleni. Ja 
sopivat ne rompottelut meille aikuisillekin. Varsinkin 
hetkiin, jolloin on vähän apea mieli eikä kaikki suju-
kaan, niin kuin toivoisi. Kissal kippeet, koiral koppeet, 
variksel vaikeet, harakal haikeet.

En tiedä ovatko karjalaiset erityisen kovia paitsi lau-
lamaan myös riimittelemään, mutta runolaulajien 
mailta kuitenkin kuulumme olevamme kotoisin. 
Suomen kieli on valtavan rikasta, monimerkitykse-
kästä ja kuvailevaa. Ja kuinka tärkeä osa kielellisyy-
den kehitystä on jo lapsesta saakka sen monipuolinen 
kuuleminen ja käyttäminen. Miten minusta tuntuu, 
että suomen kielen säilyminen on osaltaan näitten 
loruttelujen ansiota. Ajatella, jos lapsena kuulisi vain 
video-ohjelmien dialogia tai niitä Teletappien oooo 
ja aahh ja iih hokemia.

Suomenkielinen runous ei ole niinkään olut japani-
laisten haikujen tapaan pelkistettyä ilmaisua, tai eng-
lanninkielistä siirappia, vaan sellaista sanarallattelua. 
Voi olla, että tämän päivän suomenkielisen populaa-
rimusiikin poljento juontaa kalevalaisesta mitasta ja 
tarinapoljennosta, mutta se on ainakin varmaa, että 
monen sanataiturisanoittajan taus-
talla on ollut loruttelevaa riimit-
telyä. Olisiko Eppu Normaa-
lien rupiset riimit syntyneet 
ilman Tiitiäisen satupuuta? 
Entä Jukka Virtasen ja Juice 
Leskisen sanailut?

Varsinaista riemua ja  
sanapeliä on tämä puhe-
laulu, jota räppää aika 
moni suosittu artisti. 
Eivät ole suomalais-
nuorukaiset mitään 
hiljaisia ja sanattomia 
mököttäjiä, sellaista sanai-
loittelua saa heidän jutuis-
saan kuulla. En tiedä onko 
sattumaa tai ei, mutta aika 
monella näistä kotimaisista 
räp-artisteista on karjalaiset 
juuret.

Pesin hiljan vanhaa kirjoi-
tuslipastoa. Minulle oli tul-
lut tilan tarve vastaanotolla 
ja olin hankkinut sinne 
neljä kaappia ja lipastoa. 
Olin valinnut vanhoja, 
kauniita esineitä. Sellaisia, 
joita minulla ei koskaan 
ennen ole ollut. (Tiedätte-
hän: isot esineet jäivät kaik 
sinne.) Olen iloinen ja yl-
peä kaapeistani ja vastaan-
ottohuone näyttää oikein 
mukavalta, satuhuoneelta, 
sanoi eräs asiakas.

Osto- ja myyntiliik-
keestä hankkimaani kirjoi-
tuslipastoa pestessä vasta 
kiinnitin huomiota siihen, 
millaista työtä se on. Se on 
kohtalaisen uusi: sisäpuo-
lella on vaneriosia. Mutta 
ihanat sormiliitokset eikä 
todellakaan mitään lastu-
levyä! Miten paljon yksi-
tyiskohtia tarvitaankaan 
kirjoituslipaston tekemi-
seen. Miten paljon kärsi-
vällissyyttä ja tarkkuutta 
saumoihin ja siihen, että 
jokainen laatikko menee 
sujuvasti kiinni. Mitä 
kaikkea on rakennettu nä-

Ken on luonut lipaston?
ajatella? Hänellä on varmas-
ti ollut jonkinlainen suhde 
tuohon lipastoon, vaikka 
hän luultavasti on tehnyt 
monta samanlaista. Lipaston 
on aivan ilmiselvästi tehnyt 
ihminen, ei kone.

Samalla lailla minulle 
käy, kun katson luontoa. He-
rää valtava kunnioitus Tekijää 
kohtaan ja ilo kaikesta, mitä 
ympärillä on. Tänä kevää-
nä kaikkea on tullut hurjaa 
vauhtia, yllin kyllin. Mutta 
luonnossa kaikki eivät nä-
ekään tekijää. Kukin näkee 

Kaisa Koivula

Jo joutui armas aika
ja suvi suloinen.
Kauniisti joka paikkaa
koristaa kukkanen.
Nyt siunaustaan suopi
taas lämpö auringon,
se luonnon uudeks luopi,
sen kutsuu elohon.

Taas niityt vihannoivat
ja laiho laaksossa.
Puut metsän huminoivat
taas lehtiverhossa.
Se meille muistuttaapi
hyvyyttäs, Jumala,
ihmeitäs julistaapi
se vuosi vuodelta.

Taas linnut laulujansa
visertää kauniisti.
Myös eikö Herran kansa
Luojaansa kiittäisi!
Mun sieluni, sä liitä
myös äänes kuorohon
ja armon Herraa kiitä,
kun laupias hän on.

kymättömiin. Minulla heräsi 
suuri kunnioitus sitä puu-
seppää kohtaan, joka lipas-
ton on tehnyt. On mennyt 
aikaa ja nähty vaivaa. Hän on 
viipynyt tuota lipastoa teke-
mässä jonkunkin hetken. 
Mitä kaikkea hän oli ehtinyt 

maailmankuvansa mukaan. 
Se, mitä uskon, ohjaa sitä 
mitä näen ja miten näke-
mäni tulkitsen. Ja kun näen 
vain sen, mitä uskon, vah-
vistan itse omaa uskoani 
uskomalla sen, mitä olen 
valinnut nähdä. Ei mene-
kään niin, että uskon, jos 
näen. Vaan niin, että näen, 
mitä uskon. Kevät, luonto, 
kukat, vihreä yltäkylläisyys.. 
Kukin näkee eri asiat.

Aika jännä juttu oikeas-
taan.
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

  Suomen 
  Koivisto-Seura ry 
  Perustettu 1948

Toimii koivistolaisten yhdyssiteenä 
- järjestää kotiseututilaisuuksia
- harjoittaa julkaisutoimintaa
- suorittaa kotiseutukulttuuriin liit-
tyvää 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

Taloudenhoito,
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
mhongist@gmail.com

Hallituksen muut jäsenet:
Virpi Huhtanen, Espoo
 varalla Marke Hongisto, Helsinki
Jorma Simola, Lahti. 040 564 9341
 varalla Jukka Ratia, Mäntsälä 
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

Siunaus on toimitettu 11.5.2018 Pyhän 
Katariinan kirkossa omaisten läsnä ollessa.

Siunaus toimitettu 3.6.2018 Kauniaisten kirkossa. 
Lämmin kiitos osanotosta. Suuri kiitos MikevanHelmen 

henkilökunnalle hyvästä hoivasta. 

Rakkaamme

Raili Kaarina
VUORINEN
o.s. Mäkeläinen
* 6.04.1940 Eräjärvellä
† 4.04.2018 Turussa

Rakkaudella ja kiitollisuudella muistaen
Heikki
Juha, Katja, Vilma, Vera
Jarkko, Anu, Henrik, Kasper
Sisarukset perheineen
Sukulaiset ja ystävät

Kun mummot kuolevat,
heistä tulee kukkaniittyjä ja heinää
ja joistakin mummoista tulee puita.
Ja ne humisevat lastenlastensa yllä,
suojaavat heitä sateelta ja tuulelta
ja levittävät oksansa lumimajaksi heidän
ylleen.

 (Eeva Kilpi)

Rakkaamme

Alli Katrina 
MYLLYNIEMI
o.s. Kaukiainen
s. 21.1.1933 Koivisto
k. 9.5.2018 Palvelukoti MikevanHelmi, Espoo

Syvästi kaivaten & kiitollisuudella muistaen
Juha, Varpu, Max ja Julius
Heidi
Sisarukset perheineen
Muut sukulaiset ja ystävät

Niin väsyneenä loppumatkan kuljit,
uneen rauhaisaan sä silmäsi suljit.
On vain hiljaisuus ja suru sanaton,
mutt’ tiedämme, sun hyvä olla on. 

Veiterä najuska leikkaa parree ko koppurat käet

Kesän alku on opiskelijoille sadonkorjuun aikaa. Pe-
rinteiden mukaisesti valmistuneita nuoria on jälleen 
peloteltu sillä, että suuri osa työpaikoista on katoamassa 
ja työsuhteet pilkkoutuvat pätkiksi.

Nuoren on vaikea hahmottaa kokonaiskuvaa, ja tule-
vaisuuden esittäminen synkkänä saattaa lisätä välivuo-
sien pitämistä. Jospa jostain välähtäisi oikea koulutus-
suunta eteenpäin.

Työmarkkinat ovat aina muutoksessa; yksittäiset työ-
tehtävät voivat kadota, kuten on käynyt puhelunvälit-
täjille ja ratikan rahastajille. Simppelimpi tuotanto on 
siirtynyt pois Suomesta, koska se ei kestä suomalaista 
kustannusrakennetta. 

Pysyvät työsuhteet ovat silti edelleen pääsääntö; har-
vassa paikassa työn tarve äkillisesti vaihtelee. Uralla 
kuitenkin tapahtuu liikettä paremmille paikoille, kun 
yläpäästä väkeä siirtyy eläkkeelle.

Enemmän on tapahtunut ammattien sisällä. Minkä 
edessä mahdoimmekaan istua ennen kuin työpöydälle 
tuli tietokone? Paremmilla välineillä on tuottavuutta 
nostettu valtaisasti. 

Vanhan ja uuden maailman välillä on olemassa todelli-
nenkin murros. Työ muuttuu koko ajan monipuolisem-
maksi, koska koneet tekevät parhaiten yksinkertaisia asi-
oita ja erilaisten työtehtävien määrä maailmassa kasvaa. 
Tarvitaan enemmän yleismies jantusia, generalisteja. Eri 
alojen tietoa ja ratkaisuja on tärkeätä osata yhdistellä. 
Kapeat ammattikuvat ovat katoavaa maailmaa. 

Aikaisemmin on maksettu enim-
mäkseen työntekijän ajasta ja 
osaamistasosta, nyt yhä use-
amman palkka perustuu työn 
tuloksiin. Bulkkityö hupenee.

Jatkuva muutos tarkoittaa, että 
opintie ei pääty valmistumi-
seen. Osaaminen vanhenee, ja 
sitä pitää päivittää jatkuvasti. 
Vanhassa mallissa mentiin 
kursseille, uudessa opitaan 
työskentelyn lomassa. 

Tulevaisuudessa yhä useam-
pi myy osaamistaan yrittäjä-
nä useammalle päämiehelle 
tai asiakkaalle. Opiskelevan 
nuorison suhtautuminen 
yrittäjyyteen onkin muuttu-
nut penseydestä innostunei-
suuteen. Motivaatio oppimi-
seen on paikallaan.

Jouni J Särkijärvi

Siunaus toimitettu läheisten 
läsnä ollessa.

Lämmin kiitos osanotosta.

Rakas äitimme, 
mummo ja isomummo

Marjatta
SOLJE
o.s. Kurki

s. 21.6.1928 Koivisto
k. 8.3.2018 Kouvola

Kun uuvun, haavoitun, 
huomassas Herra sun, suuren ja 

siunatun, levätä saan.

Äitiä kaikesta kiittäen
Pentti ja Raisa
Marja ja Juha
Vesa ja Tuula

Lastenlapset perheineen
sukulaiset ja ystävät

Im Memoriam

Opettaja Alli Katriina Myllyniemi os. Kaukiainen 

johtajana. Vanhimpana hän 
oli sisaruksilleen sekä esi-
merkkinä, että kannustaja-
na. Hän huolehti myös, että 
me jälkipolvet tunnemme 
sukumme tarinaa. Koiviston 
Penttilän kyläkirjan: Sinisen 
Salmen Rannalla -kirjoitta-
jakunnassa hän oli keskei-
nen toimija.

Leskeksi jäätyään hän 
muutti lapsiaan ja lapsen-
lapsiaan Maxia ja Juliusta 
lähemmäs Kauniaisiin, mis-
sä hän eli aktiivisena yhtei-
sönsä jäsenenä, kunnes vähä 
vähältä rappeuttava sairaus 
kuihdutti hänet pois. Aivan 
kuin kouluvuoden päätök-
senä Suvivirsi ja muisto-
tilaisuuden yhteislaulut 
saattoivat hänet viimeiselle 
matkalleen.

Alli Katriina syntyi tammi-
kuussa 1933 laivuri Julius 
Kaukiaisen ja tämän puo-
lison Rauha o.s Mäkeläi-
sen ensimmäisenä lapsena. 
Koiviston Penttilän kylän 
Heikkilän talossa, laivaisän-
tä ja kunnallismies Matti 
Sigfridinpoika ja Katrina 
Kristianintytär Kaukiaisen 
kotitalossa asuivat tuolloin 
heidän lapsistaan Emma, 
Julius, Adolf ja Johannes.

Tulevan sisarusparven 
isosisko Alli Katriina ehti 
viettää Penttilässä varhais-
lapsuutensa. Koivistolla 
syntyivät myös siskoista 
Maija, Mirja ja Maili. Al-
lilla oli parhaiten muistissa 
lapsuuden rannat ja leikit 
jotka hän kokosikin Meil 
ol enne musta kana -loru-
kirjaksi. Kun Alli Katriina 
sittemmin kotiseuturetkillä 
palasi kotirantaan, karisivat 
vuosikymmenet pois, kun 
hän siskojensa kanssa kir-
masi rantahiekalta uimaan 
Hepokivelle ja kellumaan 
tuttuun aallokkoon.

Koulunsa Alli aloitti 
talvisodan aikaan Orimatti-
lassa. Hänen tätinsä Hilma 
Kaukiaisen tekemän suvun 
kastemekon tiedetään olleen 
Allin päällä myös koulun 
kuusijuhlassa. Pienen en-
kelin piti varoa kääntämäs-
tä selkäänsä yleisölle, ettei 
puvun pienuus paljastuisi. 
Evakkotie vei perheen seu-

raavaksi Piikkiöön, missä 
koulunkäynti jatkui. 

Piikkiöstä päästiin pa-
laamaan Penttilään. Koulua 
siellä ei ollut, joten lapset 
vietiin kouluun Humaljo-
elle, Peussan tupaan. Mutta 
lähtö tuli. Seuraava koulu 
oli Angelniemen Torkkilan 
koulu, Kanamäestä perhe 
muutti Kemiönsaareen, 
jossa lapset kävivät Sapalah-
den koulua. Koulutie jatkui 
Perniön yhteiskouluun ja 
lopulta Heinolan opettaja-
seminaariin.

Ensimmäinen opet-
tajan pesti oli Asikkalassa 
Särkijärven koululla, sitten 
Kiikoisten Kuorsomaan 
kansakoululla. Siellä hän 
tapasi puolisonsa, silloin 
opettajakollegan sittemmin 
koulutoimenjohtaja Paavo 
Myllyniemen. Opetustyö 
jatkui Vampulan Kukonhar-
jan koululla ja lopulta Loi-
man koululla Huittisissa. 

Juhannuksena Angel-
niemen kirkossa vihitty 
pari sai kaksi lasta Juhan 
ja Heidin. Perhe, lapset ja 
puolison toimet, talvinen 
opetustyö ja pitkät kesä-
lomat rytmittivät elämää. 
Alli Katriinalla oli hieno 
lauluääni ja hän lauloikin 
mielellään. Kun kaikki kuu-
si Kaukiaisen tyttöä asettui 
yhdessä laulamaan Helleviä 
ja Saaraa myöten, toimi Al-
li äänen avaajana ja kuoron 

Riikka Salokannel
Kirjoittaja on Alli-Katriina 
Myllyniemen siskon tytär.
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Sisaren muistolle

Saima Kaarina Sipiläinen 
(s. Piela) 1932 - 2018

Kotona Koivistolla kutsuimme toiseksi vanhinta sisartani 
Kaakaksi. Jotkut sisaruksistamme jatkoivat entistä nimikäy-
täntöä aikuisikään asti, mikäli vieraita ihmisiä ei ollut pai-
kalla, mutta minä nimitin häntä viime vuosina Katiksi. Hän 
oli minua kuusi vuotta vanhempi, syntynyt sunnuntaina, 
mistä hän oli hyvin iloinen, koska vanhan syntymäpäivälo-
run mukaan sunnuntaina syntyminen tarkoitti, että ihminen 
oli syntynyt onnellisten tähtien alla. Hänen kohdallaan se 
tarkoitti hoivaamisalttiutta ja toisista huolta pitämistä. Ker-
ran äidin kanssa pikku tyttösen ja äidin keskustellessa tuli 
puheeksi avioliittoasiat ja naimisiin meno. Minä olin vast-
ikään ilmaantunut perheeseen ja Kaakan äidinvaistot olivat 
heränneet. Hän hoivasi minua mielellään. Hän kertoi siinä 
jutellessa äidille, että ”mie otan ainaskii Martist miehen itsel-
lei.” ”Voi hyvä laps, ethä sie saa Marti kans naimisii männä,” 
äiti siunailemaan, ”häähä o siu sukulaises!” ”Miksen voi?” 
tyttö ihmettelemään, ”Saiha isäkii äitin.”

Sama toisista huolehtiminen näkyy myös talvisodan ai-
kaisen pakomatkan aikana tilanteessa, jossa pakojuna oli jou-
duttu pysäyttämään pommituksen alettua ja matkaajien käs-
kettiin poistumaan kiireesti ja menemään vaikka vaunujen 
alle sirpalesuojaan. Kaaka yritti saada lopen uupuneen, kaksi 
vuotta nuoremman Liisa-siskonsa heräämään ja hyppäämään 
kanssaan ulos vaunusta. Liisa ei millään väsymykseltään mei-
nanut herätä unentokkurastaan. Lopulta Kaaka, joka oli jo 
itse aikeissa poistua vaunusta, oli antaa periksi, mutta muis-
tutti kuitenkin vielä ennen ulos hyppäämistään: ”Muista sit, 
jos kuolet, et mie ainaskii yritin saaha siut herräämmä!” No, 
Liisa elää vielä tänäkin päivänä Raija-Liisa -nimisenä.

40-luvun lopulla, kun äiti ja isä olivat ostaneet Porvoon 
kaupungilta kaupungin Domargårdin kartanon mailta 
maanlunastuslain nojalla hankkiman tontin Kaupungin-
haasta, isä ja äiti lähtivät rakentamaan uutta kotia Leevi 

veljeni kanssa. Raija otettiin mukaan aputytöksi hoitamaan 
kolmea nuorinta lasta. Kaarina jäi hoitamaan meitä kou-
lukkaita, koska koulu ei ollut vielä ehtinyt päättyä. Vanhin 
veljeni Viljo, joka opiskeli teknikoksi, tuli koulun loputtua 
Perniöstä hakemaan meidät mukaansa ja niin matkasimme 
höyryjunalla ”Porkkalan tunnelin” läpi Helsinkiin ja edel-
leen Keravan kautta Porvooseen.

Porvoossa Kaarina pääsi hyvän koulutodistuksensa 
ansiosta pian töihin Werner Söderströmin kirjapainoon. 
WSOY tarjosi hyvän työpaikan suurelle joukolle eri ikäi-
siä työtä pelkäämättömiä porvoolaisa. Myös Raija-sisareni 
sai yhteen aikaan töitä kirjapainossa ja minua pari vuotta 
nuorempi veljeni oli ”Sörkässä” töissä vuosikymmenet. It-
sekin hakkasin puunuijalla yhden koululomakesän kirjojen 
selkämysten liimauksia tiiviimmiksi. 

Syväpainossa, missä Kaarina oli töissä litografina, hänen 
pomonaan oli Sortavalan maalaiskunnassa syntynyt ylifak-
tori Pekka Alava. Alava oli lahjakas kuvanveistäjä, joka oli 
saanut Wäinö Aaltosen oppia vain muutaman viikon, mutta 

menestyi esimerkiksi Mannerheimin ratsastajapatsaskilpai-
lussa niin, että sai patsasehdotuksestaan III palkinnon. Alava 
oli juuri ennen II maailmansotaa tehnyt opintomatkan poik-
ki Hitlerin valtaan joutuvan III tasavallan Sveitsiin, mistä 
hän toi Porvooseen uuden uutta kirjapainotekniikkaa, jota 
WSOY ryhtyi menestyksellisesti käyttämään. 

Työpaikallaan Kaarina tutustui porvoolaisnuoreen Erkki 
Sipiläiseen. Nuoret menivät naimisiin ja ryhtyivät rakenta-
maan kotitaloa uudelta asuntoalueelta. Kaarina suoritti ajo-
koulun ja sai ajokortin. Kohta pariskunta kiirehti Euroopan 
teille kierrelleen maasta toiseen, suurkaupungista toiseen. 

Aikanaan syntyi perheeseen lapsi, kuvankaunis tytär. 
Muutaman vuoden kuluttua syntyi kuitenkin päätös muut-
taa paremmin palkattuun työpaikkaan Tampereelle, paino-
alalle sielläkin. Talo myytiin ja ensimmäinen asunto löytyi 
Tampereen työläiskaupunginosasta. Mutta kun tyttären oli 
määrä siirtyä oppikouluun, uusi asunto hankittiin Koulu-
kadulta aivan koulun läheltä. Uusin työpaikka, Kivipaino, 
teki kuitenkin konkurssin, mutta sisareni ja hänen miehen-
sä pääsivät varhaiselle eläkkeelle.Tyttären lähdettyä opis-
kelemaan kieliä Pariisin Sorbonne´en yliopistoon, Eki ja 
Kati hankkivat kesämökin ja elämä jatkui perisuomalaiseen 
tapaan. Kati oli taitava taidemaalari, jonka kuvat olisivat 
myyneet ja tuoneet taiteilijalle hyvätkin tulot, mutta hän 
ei niitä koskaan myynyt. Sitten hän allergisoitui maaleille 
ja hänen oli luovuttava harrastuksestaan. 

Tytär sai Turun yliopistosta työpaikan ranskan kielen 
lehtorina. Kaarina puolestaan sai äidilliselle hoivaamisvaistol-
leen käyttöä, kun tytär synnytti ensin pojan ja sitten tyttären. 
(Molemmat opiskelivat äitinsä tavoin Sorbonne´essa, mutta 
lakitiedettä, ja kumpikin on nyt EU:n tehtävissä lakimiehinä.)

Viime heinäkuussa olimme Katin 85-vuotiskahveilla 
hänen asunnossaan Tampereella. Hän oli silloin vielä pirteä, 
vaikka olikin laihtunut kovasti, mutta sen jälkeen oli alka-
nut vaikeampi vaihe muutaman kaatumisen jälkeen. Sisa-
reni, joka olisi 80 vuotta sitten ”ottanut minusta miehen 
itselleen” nukkui rauhallisesti viimeiseen uneen huhtikuun 
puolivälissä tamperelaisessa sairaalassa.

Martti Piela

Marjatta Solje, omaa sukuaan Kurki, syntyi Koiviston Kur-
kelassa 21.6.1928 Aukusti ja Gunilla Kurjen 13-lapsisen 
perheen toiseksi nuorimmaksi lapseksi, vaikka pappi ereh-
dyksissä kirkonkirjoihin merkitsi syntymän kuukaudeksi 
heinäkuun. Elämää Kurkelassa Marjatta kuvasi yksinker-
taiseksi, mutta onnelliseksi. Kesällä kirmaaminen Makslah-
delle uimaan ja rekiretket kirkolle olivat hänelle onnellisia 
muistoja lapsuudesta.  

Marjatta aloitti koulun Kurkelassa 1935, muttei pit-
kälti ehtinyt opiskella ennen talvisodan syttymistä. Mar-
jatalle oli jäänyt elävästi mieleen se hetki, kun sotilas tuli 
ilmoittamaan opettajalle liikekannallepanosta. Pian perhe 
lähti ensimmäiselle evakkomatkalleen proomun kyydissä 
pitkin kylmää Suomenlahtea Neuvostoliiton lentoko-
neiden samalla pommittaessa merellä seilaavia laivoja. 
Jatkosodan aikana perhe pääsi palaamaan lyhyeksi aikaa 
Koivistolle kunnostamaan kotitilaa. Toisen evakkomatkan 
Marjatta aloitti vieden lehmät Lauritsalaan pelkästään ja-
lat kulkupelinään.

Sodan jälkeen Marjatta kävi Väestöliiton kotisisaro-
piston ja työskenteli Rengon kunnan kotisisarena, kunnes 
aloitti kätilöopiston Helsingissä vuonna 1949. Marjatta 
työskenteli tämän jälkeen kätilönä Jämsässä, Raumalla, Ylä-
maalla ja Pohjois-Kymenlaaksossa. Sodan jälkeen Marjatta 
tapasi Uuraalta kotoisin olleen Ilmari Soljen. Naimisiin he 
menivät vuonna 1954. He saivat kolme lasta ja yhdeksän 
lastenlasta. He asettuivat asumaan ensin ylämaalle ja sit-
temmin Anjalankoskelle. Lasten ja töiden hoitamisen ohes-
sa Marjatta kestitsi perheen luona käyviä vieraita, joista osa 
viihtyi kyläilemässä viikkojakin kerrallaan.  

Marjatan Ilmari -puoliso sairasti vuosikausia ja lopulta 
Marjatta jäi leskeksi vuonna 1985. Tämän jälkeen Mar-
jatta käytti entistä ponnekkaammin voimavarojaan jälke-
läistensä elämän tukemiseen, esimerkiksi lastenhoitoapua 
tarjoamalla.

Marjatta oli luottohenkilö. Ei ollut niin kiperää on-
gelmaa, ettei siihen olisi voinut kysyä ajatuksia tai ohjetta 
Marjatalta. Marjatan koti oli aina avoin vieraille ja usein 
lapsenlapset majoittuivat esimerkiksi koeviikkojen tai 
pääsykoeopiskelun aikaan mummon luokse pänttäämään 
– mutta mummon luokse tultiin viettämään aikaa myös 
ilman sen tärkeämpää syytä. Marjatta oli äärimmäisen rakas 
ja tärkeä läheisilleen. Marjatalla oli ymmärrystä myös niitä 
henkilöitä kohtaan, jotka ajattelivat eri tavalla kuin hän. 
Hän piti läheisistään erinomaista huolta. 

Marjatta tunnettiin myös ruuanlaittotaidoistaan. Mar-
jatan vatruskat, sitruunapaistos, rättänä ja monet muut her-
kut ovat jättäneet lähtemättömän muiston monen mieleen. 
Lisäksi Marjatan kädentaidot näkyivät upeassa puutarhassa 
– kukkaloisto ja viimeisen päälle hoidetut istutukset olivat 
vaikuttava näky. Muita tärkeitä harrastuksia Marjatalle oli-
vat lukeminen, käsityöt ja musiikin kuuntelu.

Marjatta eli vaiherikkaan elämän, johon sisältyi myös 
useita raskaita koettelemuksia. Siitä huolimatta hänessä riit-
ti elinvoimaa, hymyä, rakkautta ja huolenpitoa. Marjatta 
oli vaatimaton, eikä korostanut itseään. Hän osasi nauttia 
pienistä asioista, kuten keväisestä linnunlaulusta tai syysil-
tojen hämärtyessä kynttilöiden polttamisesta. 

Marjatan sairastuttua hänen fyysiset voimavaransa al-
koivat ehtyä, mutta ajatus juoksi loppuun saakka terävänä. 
Vielä viimeisinä päivinä ennen kuolemaansa hän puheli-
messa huolehti läheisistään esimerkiksi kysymällä ”olette-
ko ehtineet ulkoilemaan, kun on niin kaunis sää? Miten 
jaksatte töissä?”. 

Marjatta menehtyi 89-vuoden iässä Kuusankoskella 
8.3.2018 pitkällisen sairauden päätteeksi läheisten läsnä 
ollessa. Vaikka ikää oli paljon ja kuolema ei tullut yllätyk-
senä, jätti Marjatta poikkeuksellisen suuren kaipuun sydä-
miimme. 

Eino Solje
Marjatan pojanpoika

Marjatta Solje 
– Vaatimattomassa naisessa oli paljon viisautta ja lämpöä
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Juhlaohjelma:

Lauantai 28.7.2018
10.00 Juhlapaikka aukeaa
11.00  Koivisto-Säätiön hallintoneuvoston kokous
12.00  Lipunnosto
 Taide- ja perinnetoimikunnan näyttelyiden avajaiset ja
 lasten ja nuorten kuvataidekilpailun sekä 
 perinnekilpailun palkintojenjako
12.30 Merikarjala-esitelmä: Meri ol mei pelto 
13.00–16.00 Kylä- ja sukukokoukset

Lisäksi avoinna:
 Koivistolainen tori
 Sankarihautamuistomerkkihankkeen tiedotuspiste
 Sukututkimusklinikka
 Taide- ja perinnenäyttelyt
 Lasten ja nuorten taidepaja
 Perinnetyönäytökset klo 12.30–14
 Pihapelit: piilenheitto ja mölkky, sarjat naisille, 
 miehille ja nuorille

17.00–19.00 Muistojen ilta: 
 Suomen Koivisto-Seura ry ja Koivisto-Säätiö 70 vuotta

Sunnuntai 29.7.2018
11.00 Juhlapaikka aukeaa
11.00 Juhlajumalanpalvelus, Olarin kirkko, 
 Olarinluoma 4, Espoo  HUOMAA KELLONAIKA!
 Muistoseppeleet sankarivainajien ja Karjalaan jääneiden 
 vainajien muistomerkeille lasketaan Espoon tuomiokirkon 
 kirkkomaalla (Kirkkopuisto 5) noin klo 12.30
12.30–14.00 Kylä- ja sukukokoukset

Lisäksi avoinna:
 Koivistolainen tori
 Taide- ja perinnenäyttelyt

14.30–16.30 Pääjuhla

Molempina juhlapäivinä
Lounasruokailu klo 12.30–14.30 HUOMAA KELLONAIKA!
Kahvio la 11–16, su 12–14.30
(Pienet muutokset kellonaikoihin mahdollisia.)

Suomen Koivisto-Seura toivottaa koivistolaiset ka-
ver karallaan ja vunukat vanavedessään tervetulleiksi 
Koivisto-juhlille Espoon Olariin! Luvassa on mukava 
kesäinen viikonloppu yhdessäoloa jatkamassa Koi-
visto-juhlaperinnettä, joka on jatkunut katkeamat-
tomana jo 70 vuotta! Kunnioittakaamme jokahinen 
aktiivisella osallistumisellamme evakkosukupolven 
luomaa uraauurtavaa ja kotiseutua vaalivaa perinne-
työtä! 
Lapset ja nuoret pääsevät askartelemaan taidepa-
jaan ja tutustumaan perinnetyönäytöksissä, miten 
jo mummon ja äijän aikaan kudottiin verkkopitsiä 
ja karstattiin villaa. Lasten ja nuorten kuvataidekil-
pailuun on tärkeää osallistua jo etukäteen, ja kaik-
ki upeat työt asetetaan näytteille taidetoimikunnan 
näyttelyyn. 

Koivistolaisia sukuja on kartoitettu laajasti, ja 
niihin liittyvissä kysymyksissä neuvoo sukuguru 
Seppisen Hannu. Koiviston sankarihautojen muis-
tomerkkialueen kunnostamisesta ja muistomerkin 

Kokoustilavaraukset Koivisto-juhlilla 2018
Tähän mennessä seuraavat kokoukset on suunniteltu 
pidettäviksi tämän kesän Koivisto-juhlilla. 
Lauantai:
11:00 Koivisto-Säätiön hallintoneuvosto ja hallitus 
13:00  Rautasen kylätoimikunta 
13:00  Koiviston Mäkeläiset 
13:30 Saarenpään kyläkokous 
14:00 Härkälän kylätoimikunta 
14:30  Penttilän kyläkokous 
15:00 Patalan kyläkokous 
15:15  Vatnuorin kylätoimikunta
Sunnuntai:
12:00 Rouskun suku 
12:30 Eistilä-Ingerttilä-Jaakkola 
12:30  Humaljoen kylätoimikunta 
12:30  Kaukiaisten sukuseura 
Jos haluat järjestää kylä- tai sukukokouksen juhlien ai-
kana joko lauantaina tai sunnuntaina, ilmoita asiasta 
mieluummin heti! Ilmoituksia ottaa vastaan 
Tuula Koppinen puh. 050 5165 651 ja 
e-mail: tuula.koppinen@kolumbus.fi

Suomen Koivisto-Seura ry 70 vuotta!
Koivisto-juhlat 28.–29.7.2018 
Koivisto-juhlat Olarin koulu Espoo. Olarinniityntie 4, Espoo

pystyttämisestä on kertomassa uusimmat tiedot 
hankkeen vetäjä Eija Tuominen. Koivistolaiselta 
torilta löytyy vaikka mitä Koivistoon liittyvää, ja 
kyläpäälliköt ja sukujen vanhimmat kutsuvat vä-
kensä kokouksiin. Tarkemmat kokoustilat selviävät 
juhlapaikalla. Yleisön pyynnöstä juhlilla kuullaan 
myös Merikarjala-seminaarin Koivistoa käsittelevä 
esitelmä Meri ol mei pelto.

Lauantai-iltana Muistojen illassa juhlistamme 
Koivisto-Seuran ja Koivisto-Säätiön 70-vuotista tai-
valta tunnelmaan eläytyen Koiviston kirkonkellojen 
kumahdelleessa illassa ja kylien kynttilöiden syttyessä 
muistuttamaan ennen niin vilkasta elämää kuhisseista 
Koiviston kylistä. Sunnuntaina kokoonnumme juh-
lajumalanpalvelukseen Olarin kirkkoon, joka sijaitsee 
aivan Olarin metroaseman läheisyydessä. Kirkosta saa 
tarvittaessa kirkkokyydin juhlapaikalle jumalanpal-
veluksen jälkeen. Pääjuhla on vuorossa sunnuntaina 
iltapäivällä juhlapaikalla. Nähhää Koivisto-juhlil!

Johtokunta

Tervetulloo 70. Koivisto-juhlil!

Kutsu taidenäyttelyyn
Kaikki taustaltaan koivistolaiset taiteilijat ja taidehar-
rastajat ovat tervetulleita asettamaan töitään näytteille 
Koivisto-juhlille Espooseen 28.–29.7.2018.

Jokainen näytteilleasettaja voi tuoda 
näyttelyyn 3–4 työtä. Töiden tulee olla perillä juhla-
paikalla perjantaina 27.7. klo 16.

Pyydämme ilmoittamaan näyttelyyn osallistumisesta 
Marke Hongistolle p. 050-539 8693 tai 
mhongist@gmail.com kesäkuun loppuun mennessä. 
Postin kautta lähetettävien töiden vastaanotto-osoite: 
Marke Hongisto, Halkaisijantie 4 E 46, 00980 Helsinki. 

Taidetoimikunta

Sarjat: 1–6-vuotiaat, 7–11-vuotiaat ja 12–17-vuotiaat
Kilpailun aiheet ovat kaikille sarjoille samat:
1. Oma lempipaikkani – kodissa / pihalla / metsässä / 
ennen, tulevaisuudessa
(vaikka äidin syli, oma huone, kotipiha, metsä)
2. Aikamatka (dinosaurusten aikaan, kivikaudelle, 
faaraoiden palatsiin, Marsiin)
3. Koivistolaista elämää vanhempien ja isovanhempien 
kertomuksissa 

Töiden tekotapa on vapaa. Voit lähettää piirroksen, 
kuvitetun kertomuksen, kollaasin, veistoksen, reliefin 
tms. käyttäen eri materiaaleja.

Kukin osallistuja voi lähettää kilpailuun 3 työtä. 
Töiden tulee olla perillä juhlapaikalla Olarin koululla 
perjantaina 27.7. klo 16.

Postin kautta lähetettävien töiden vastaanotto-osoite on: 
Marke Hongisto, Halkaisijantie 4 E 46, 00980 Helsinki. 

Ps. Ilmoita viikkoa aikaisemmin puhelimitse tai säh-
köpostilla, jos postitat työt: Marke H. / 050 539 8693; 
mhongist@gmail.com

Jos haluat, että työt palautetaan postitse, laita mu-
kaan osoitteella ja postimerkillä varustettu kirjekuori.
Voittajat palkitaan näyttelyjen avajaisissa lauantaina. 
Tervetuloa myös lasten ja nuorten taidepajaan lauantaina!

P.S. Taidetoimikunta etsii uusia jäseniä.
Ota yhteyttä em. yhteystiedoilla tai tule juttelemaan 
taidepajaan. 

Taidetoimikunta

Koivisto-juhlien perinnenäyttely
Näyttelyyn kaivataan kaikenlaista koivis-
tolaista esineistöä, kätten töitä, valokuvia 
yms.

Näyttelyyn tarkoitetut esineet voi toimittaa 
osoitteeseen Jorma Simola, Proomukatu 6 
A 14, 15140 Lahti tai tuoda juhlapaikalle 
pe 27.7. klo 17 mennessä.

HUOM. Töiden nouto näyttelyn päätyttyä 
sunnuntaina.

Työnäytöksessä kudotaan verkkopitsiä sekä 
karstataan villaa lauantaina klo 12.30 - 14.

Tervetulloo kaikil!
Koivisto-Seuran Perinnetoimikunta

Lasten ja nuorten kuvataidekilpailu Koivisto-juhlilla Espoossa 28.–29.7.2018
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Kun tulee ilta, meidät määrätään 
rekeen; reen jalakset kitisevät tiel-
lä, kun matkaamme taas uuteen 
tuntemattomaan majapaikkaan. 
Täällä meille laitetaan siskonpeti. 
Vaikka olemme olleet matkalla 
vasta muutaman päivän, tuntuu 
kuin olisimme jo kuukausia jou-
tuneet viettämään kiertolaisen 
elämää. Odotus, ero isästä, tietä-
mättömyys tulevasta, kodin jättä-
minen, tuo kaikki “alkaap käyvä 
henge pääl ko Reimal”. 

Aamulla kysyn emännältä: 
“Ko myö ollaa jo näi monta päivää 
oltu ilma keitosta, ni enks mie sais 
teil keittää lapsillei vellii?” “Onks 
teil kattilaa?” emäntä kysyy. “On-
ha miul täs monenlaista tört-
sikkää, mut eihä näis kui keitä,” 
vastaan osoittaen lapsiani; eihän 
minulla muuta ollut kuin lapseni. 
Ei luvannut emäntä. 

Talon miniä ottaa kuitenkin 
esiin kattilan ja antaa sen minul-
le. Ryhdymme keittopuuhiin. Ta-
lossa on seitsemän lehmää, joten 
uskallan pyytää maitoa vellinkeit-
toon. Ei, talon maito separoidaan. 
“No eiks sit separaattorimaitoo?” 
Koti-Koivistolla vain siat söivät 
separaattorimaitoa. Ja jolleivat si-
at niin sitten renki. Ja jos ei renki 
syönyt, niin piika ainakin. Piian 
oli pakko. - Ei saada separaatto-
rimaitoakaan, se syötetään sioille. 
Juoksen toiseen taloon, en saa 
sieltäkään. Edelleen kolmanteen 
maalaistaloon. Sieltä saan maitoa 
ja niin saamme vellin keitettyä. 

Kun velli on valmis, joudum-
me jälleen pyytämään apua: “Saa-
haaks myö lautasii?” Emäntä antaa 
yhden. Meitä on kolmetoista hen-
keä, joten joudumme pyytämään 
lisää. Saamme kolme. Mutta em-
me saa yhtäkään lusikkaa. Sisareni 
on patjanpäälliseensä sujauttanut 
mukaan kuusi lusikkaa. Syömme 
nyt vuorotellen. Jos ensimmäisen 
evakkovellin keitto ottaa näin tiu-
kalle, mitä sitten vielä seuraa? - 

Syötyä haluamme peseytyä 
ennen nukkumaan menoa. Pyy-
dämme pesuvatia. Ei, EI! Emäntä 
on varmaan etukäteen päättänyt, 
ettei ainakaan häneltä apua heltiäi-
si näille pakolaisille: “Mitäs läksit-
te kotontanne!” Se ei ole kysymys, 
vaan syyte. “Työ ootta ko musta-
laiset.” Ei auta muu kuin käyttää 

oman käden oikeutta. Emmehän 
ota omaksemme, vaan tarvitsem-
me tilapäisesti käyttöömme, jotta 
saamme peseytyä. Kaikkihan mei-
dän on täytynyt jättää taaksemme. 
Aikaa meillä kyllä on nyt. Voimme 
tosiaan sanoa: “Eihä Luoja kiiret-
tä luont. Piruha sen onmaailmaa 
tuont, sillo ko Luoja lepäs.” 

On samantekevää, minne 
meitä viedään vai viedäänkö min-
nekään, kotiin kun ei ainakaan. 
Karvaan mielen tällainen kohtelu 
meissä saa aikaan, meissä, toisen 
luokan kansalaisen asemaan hei-
tetyissä, jotka olemme vasta kär-
simystiemme alussa. Täytyykö 
tällaisessa paikassa, tällaiseen koh-
teluun tuomittuna, tosiaan kestää 
vielä kaksi viikkoa?. Onneksi ei 
kuitenkaan. Ja edestään löytävät 
nyt meitä näin kohtelevat ihmiset 
oman palkkionsa: myös he joutu-
vat lähtemään evakkotielle, kun 
sota etenee näillekin kulmille.

Taas tulee lähtökäsky, puolil-
ta päivin. On oltava valmiit jatka-
maan karkumatkaa. Tällä kertaa 
lähdemmekin mielellämme. “Eihä 
tää talo oo mei, eikä viel tiijä, mihi 
jouvutaa, mut männää, männää,” 
tuumaamme yksimielisesti. Vasta 
yöllä klo 11 ovat hevoset valmiit 
ja päästään lähtemään. 

Pakkasta on 28 astetta. Taival 
on pitkä, nelisenkymmentä kilo-
metriä. Edetään jonossa. Näyttää 
niin kuin kaikki karavaanit olisi-
vat matkassa. On kuutamo, varjot 
heiluvat sinne tänne, koska tie on 
kalteva. Moni kuorma keikah-
taa nurin ja niinpä matkanteko 
käy hitaasti. Lapseni, jotka ovat 
jääneet kotioa lähtiessä aivan ke-
sävaatteisiin, palelevat ja alkavat 
itkien valittaa kylmyyttä. 

Hevosmiehillä on kultainen 
sydän. He tarjoavat rukkasia kä-
sistään aina sille, jota eniten palelsi 
ja ravistelivat aina sitä, joka itki. 
Koko ajan he koettavat hoputtaa 
hevosiaan nopeampaan käyntiin.
Yrittävät kaikin tavoin suojella 
lapsiani. “Äiti, kui hyvä on, et mie 
panin nää siu sulttaanipöksyis jal-
kaa,” sanoo Leksa. “Nyt minnuu 
ei palenna.” Leksalle on sattunut 
jäämään jalkaan minun työhou-
suni, ja siitä hän on nyt hyvillään.

Viimein saavutaan Pulsan asemal-

le. Siellä on tarkoitus nousta ju-
naan. Täälläkin on hälytys. Vai lie-
neekö syynä pelko näyttäytyä niin 
suurena laumana asemalle. Meidät 
komennetaan pieneen pilkkopi-
meään asemarakennukseen, tus-
kin koppia suurempaan, odotte-
lemaan junan tuloa. Rakennus 
on tupaten täynnä väkeä, mutta 
onneksi odotusaika ei jää kovin 
pitkäksi. Kopin ovet avataan ja 
kuuluu käsky nousta junaan. 

Herätämme jälleen huomi-
ota, kun talutan yhtä ja kannan 
toista loppujen hyöriessä ympä-
rilläni. Konduktööri sanoo mi-
nulle: “Tulkaa tänne ensi luokan 
matkustajavaunuun, kun teillä 
on noin - -- “ ja osoittaa vaunua, 
jonne voimme nousta. Äitini ja 
sisareni seuraavat mukanamme. 
Noudatamme tietysti mielihyvin 
kehotusta. Pääsemme pehmeille 
paikoille istumaan, kuin vuode-
sohville ikään. Lapset saavat jopa 
nukahtaa nyt, kun on tilaakin. 
Kaksi heistä onkin jo sairastunut 
vilusta ja matkan rasituksista. 

Mutta ei niin hyvää jossei 
jotain pahaakin. Toisissa matkus-
tajavaunuissa ja härkävaunuissa 
käydään aina junan pysähtyessä 
tarjoamassa ruokaa ja vaatetta, 
mutta tähän vaunuun, jossa mat-
kustamme, ei tuoda koko matkan 
aikana mitään. Jollei äidilläni ja si-
sarellani olisi mukana vielä leipää, 
josta jakaa myös minun lapsilleni, 
syntyisi varmasti melkoinen me-
lukööri. 

Oli lähtiessä ilmoitettu, että 
vähintään kahden päivän muona 
oli varattava matkalle mukaan, 
mutta minähän en ollut ottanut 
matkaan kuin kaksi puoliraakaa 
leipää; niin shokissa olin ollut ko-
toa lähtiessä. Nyt kun lapset saavat 
äidiltäni leipäpalan, he ovat tyyty-
väisiä ja nukkuvat. Ajamme Teri-
joelle kuin hummeri Jussi - ensi 
luokan vaunussa. 

Kun on matkattu toista vuo-
rokautta - siltä ainakin tuntuu - 
juna pysähtyy ja meidät komen-
netaan ulos vaunuista. On ajettu 
harhaan, Mänttään saakka. “Mat-
kustajat ulos vaunuista!” kuuluu 
komento. On aivan pilkkosen 
pimeää. Ainoastaan voi erottaa 
muutaman propsipinon radan 
varressa. Seutu on aivan tunte-
matonta. On kylmä, satelee lu-
miräntää. Missä ollaan? Kehoitan 
lapsiani pysymään yhdessä. Alkaa 
kuulua napinaa: “Onks tää nyt is-
raelilaiste korpivaellusta?” Tänne-
kö yön selkään? Ei, ei ja ei! Junan 
pienten lamppujen valossa, jotka 
on sytytetty ohjaamaan ihmisten 
poistumista junasta, huomaan 
konduktöörin ryhtyvän antamaan 

junalle lähtökäskyä. Mitä kum-
maa? Ennätänköhän vielä estää 
junan lähdön ilman meitä? Siep-
paan pienimmän lapseni syliini ja 
toisia kehotan seuraamaan peräs-
säni. Pujottelemme ihmismuurin 
läpi konduktöörin luo. Kysyn 
häneltä hädissäni: “Hyväne aika. 
Pittääks meijä jäähä lapsii kans tä-
hä kylmää yöhö? Eiks myö saatais 
olla junas? Kaikha lapset kuoloot 
tälläsee kylmää. Eiks myö saaha 
männä takasii junnaa?” “Menkää 
vain. Puhun kuljettajan kanssa.” 
Nousemme takaisin junaan. Muut 
matkustajat tekevät samoin. Juna 
seisoo paikallaan koko yön. Aa-
mun valjetessa juna vie meidät 
määränpäähämme.

Oripohjaan on järjestetty ruokai-
lu. Lapsille ruoka maittaa, itses-
täni ei ole niin väliä. Mielestäni 
ei haihdu millään kuva Jannesta. 
Menetetystä kodista. Mitä tulee 
eteen seuraavaksi? Raskaat ajatuk-
set vainoavat mielessäni niin kuin 
painajaisuni. Mitä on ihminen? 
Erehtyvä Eevan lapsi. Kuin turo, 
joka lakaistaan pois. Meidät on 
nyt lakaistu ruohon lailla kotiseu-
duiltamme. Ajatukset kulkevat 
ees-taas. Ei saa selvää kuvaa mis-
tään. Kaikki tuntuu menetetyltä, 
turhalta.

Ruokasali on suuri, mutta 
ruokailijoita näyttää riittävän tun-
gokseen asti. 

Kun on ruokailtu ja levätty 
hetki, vaellus alkaa uudelleen. 
Taas on kuorma-autoja odotta-
massa meitä. Lastaan seitsemän 
lastani auton lavalle ja aion itse 
nousta sekaan myös. Poliisi nos-
taa käden eteeni: “Seis! Ei enem-
pää tähän vaunuun!” “Ko on kerta 
seitsemä mahtunt, pittää mahtuu 
kaheksaskii! Tai saatta antaa seitse-
mä takasii,” sanon ja nousen vau-
nuun. Aliisakin nousee vielä po-

liisin kiellosta välittämättä lavalle. 
Autot täyttyvät evakoista ja 

lähtevät liikkeelle mutkaisia teitä 
pitkin. Kiitävät rinnettä ylös, tois-
ta alas. Aivan sydänalaa kouristaa, 
niin jyrkkiä nousuja ja laskuja ovat 
mäet täällä, aivan toisenlaisia kuin 
mihin olemme tottuneet kotipuo-
lessa.

Joulukuun seitsemäntenä 
saavumme Längelmäen kansa-
koululle. Olemme niin väsyneitä, 
että monet eivät pysty seisomaan 
omilla jaloillaan. Jotkut ovat jopa 
joutuneet vuoteen omiksi, kuten 
minä, Tupu, Tero, Kaaka ja Lissu. 
Jotkut antavat ylen, toisissa on iho 
isoja paiseita täynnä, niin kuin 
Lazarus; joutuvat nukkumaankin 
kyynärpäittensä varassa.

Kaikki muut evakot on jo 
“huudettu” tulijoitten “huutokau-
passa”, jäljellä sijoittamatta olem-
me ainoastaan me, niin iso perhe, 
ettei kukaan oikein ole halunnut 
ottaa “ristikseen”. Meitähän on 
kahdeksan henkeä ja vielä äidin 
perhettä viisi henkeä ja lisäksi vie-
lä Patalasta, samasta kylästä kuin 
mekin, Aatu ja Manni, jotka ovat 
liittyneet joukkoomme ja jotka äi-
ti on hyväksynyt mukaan. Yhteen-
sä viisitoista henkeä. Vaikeata si-
joittaa. Mutta ilmaista työvoimaa!

Yleensä evakkoja on haluttu 
maatiloille. Hämäläinen isäntä eh-
dotti pojalleen, että lähdettäisiin 
hakemaan evakkoja hekin. Lähti-
vät ja tulivat “huutokauppapaikal-
le”. Poika sanoi, ettei hän nähnyt 
siellä ketään “evakkoja” - ihmisiä 
vain!

Jos olisin ollut viisas, jos mi-
nulla olisi ollut enemmän koke-
musta, olisin asettunut omaksi 
ryhmäkseni lapsineni; olisi var-
maan löytynyt sijoituspaikka per-
heelleni. Silloin emme olisi olleet 
pakkosijoittamistilanteen edessä. 
Mut Piissaare miehethä ne perääst 
pelajaat! Ja hönttöyveest ihmistä 
sakotettaa!

Mutta en halunnut erota äi-
distäni ja sisaristani. Nyt oli iso 
sakki. Vaikeata sijoittaa, vielä vai-
keampaa ruokkia! Mut kokenut 
kaike tietää, vaivane kaike kokkee! 
Hyvä ois ellää, jos tarkkajais!

Ikään kuin turvaa toisistam-
me etsien pysyttelimme yhdessä.

(Jatkuu)

Impi Piela
Elämän melskeissä (VI)

Impi Piela

Lapset saavat 
jopa nukahtaa 
nyt, kun on 
tilaakin. Kaksi 
heistä onkin 
jo sairastunut 
vilusta ja matkan 
rasituksista. 

Äitini tarinan V osassa kerrottiin, että Viipurin lahden ylitettyäm-
me oli päädytty Säkkijärvelle, Kieronkylään. Olen koettanut löytää 
kartoilta sen nimistä kylää, siinä kuitenkaan onnistumatta. Pulsan 
asemalla oli pommitus, jota äitini ei tässä tarkemmin kuvaile. Osa 
asemalla junaa odottelevista juoksi metsään pommeja pakoon, me 
lapset ryömimme pöydän alle ”pommisuojaan”. Kävimme vuosia 
myöhemmin veljeni ja serkkuni kanssa katsomassa tuota asemaa. 
Siitä on tehty pienoinen museo.    Martti Piela
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Ennen matkaa
Tuuli pihalla koivuja taivuttaa.
Lounaasta päin se voimalla puhaltaa.
Oksistossa lehdet somasti suhisee.
Kohta taivaskin kokonaan seljennee.

Niinkuin ennen kotisaarella lapsuudessain Sinisalmen lainehdintaa 
seuratessain Mielein valtaa nytkin hienoinen haikeus.
Mitä kertoo tuuli? Mitä veden leikkisä liplatus?

Kohta matka käy taas mulla kotikonnuille, Vaikka päästäkään ei aivan 
synnyinsaarelle.
Kerta viimeinenkö lie, kun sen nähdä nyt mä saan, Kaukaa katsella ees 
voin mä synnyinkehtoain?

Martti Piela

”Onha tää joulu joka vuos, mut 
juhannus ei oo ko kerra vuotta.” 
Ko Koivisto Viesti seuraava kerra 
kolahtaa miukii postiluukustai, 
sillo meil onkii jo juhannus, väl-
lee jo jäänt taakskii. Tiijjä hänt, 
mut ei oo nyt iha samal viisii il-
mat, ko mitä enne ol. Ko empäs 
ainaskaa mie muista, et ois yhtee 
pötköö näi komehii ilmoi pitänt 
toukokuus ko mist nyt ollaa saatu 
nauttii: täs vaihees yli tusina verra 
hellepäivii peräjälkee, vaik ol Por-
voo kevätmarkkinatkii justii. Tääl 
pienes Jokilinna kaupungisha o 
joka vuos kakspäiväset kevät- ja 
syksymarkkinat. Ja miu muistii 
mukkaa ei oo koskaa olt molem-
pan päivän kaunis ilma - aina o 
ainaskii toisen päivän satant. 
Millo enemmä, millo vähemmä. 
Voinha mie kyl muistaa väärinkii, 
ko samalviisii ko tukka harvenoo, 
käyp muistipoloselkii. Saap sit 
nähhä, millane o juhannukse sää. 
Mie oon aika monen juhannuksen 
nyt viime aikoin viettänt keskikesä 
suurta juhlaa täyshoijos poikai ja 
minnii luon höijä mökillää Mik-
kelis. Höi mökkijärvel o veskii jo 
nyt lämment 22:ee asteesee.

Mut ei näist lämpimist säist 
oo lomalaisil ja muil pelkästää 
hyvvää tiijjos. Uutiset kertoot, 
et nyt o viljapellot nii kuivii, et 
ei taho siemen ittää rutikuivas 
maas. Se eri tiijjä hyvvää Suome 
viljaomavaraisuuvvel. Ja metsäpa-
lovaara uhkajaa koko Suome aluel. 
Nyt joutuut asevoimatkii osittai 
rajottammaa sotaharjotukse am-
muntoikii Rovajärve maastos, ko 

metsii syttymisvaara o nii ilmene. 
Viime kerralha mie kyselin 

teilt lukijoilt, et mikä se sellane ih-
mine on, ketä sanotaa vänkäriks. 
Porvoolaine teollisuusmies Aarre 
Tölkkö Kurkela kyläst Koivistolt 
sai täs männeel kevvääl julkastuu 
elämäkertaan kirja muovos oma-
kustanteen. Porvoo Mieslaulajiskii 
vuosii laulant karjalaispoika pääty 
kahe evakkoreissu jälkee Askola 
kautta Porvoosee, osti Loviisasta 
piene koneala yritykse, mikä lo-
pult pääty Porvooseen Tekemat 
Oy -nimiseks sähköala tehtaaks. 
Toise evakkoreissu aikoihi, ko 
Aarre ol 14-vuotias, Tölköt el-
liit Koske kartano mail. Rauha 
teo jälkee, ko häne issäänki ol jo 
kotiutettu armeijjast, Aarre pääs 
halohakkuusee issään kans ja 
myöhemmi viel metsätöihi, tu-
kiajjoo, vänkäriks (Aarre Matti 
Tölkkö: Evakkopojan elämänvir-
ta, s. 37.) Nykysuome sanakirja 
(osa 6) mukkaa vänkär o ”tukkii 
kuormauksee käytetty haka”. No, 
eihä Aarre tietystkää itse mikkää 
tukkihaka olt (vaik onkii melko-
ne haka mieheks), mut sen sama 
sanakirja mukkaa se vänkär tar-
kottaa myöskii apumiestä. Ja sehä 
Aarre tietyst olkii. 

Miehä toivoi, et työ tiijjo li-
säks kertositta lisäks jostai omast 
hommast, mitä ootta piene elä-
mään aikan joutuneet tekemää/
saaneet tehhä. Mie kerron täs 
nyt semmosest hommast, mikä 
miul siunaantu ettee kesäl 60-lu-
vu alus, ko opiskeslin Jyväskyläs. 
Ameriikoist ol tult Jyväskyllää yks 

rahakas mies (varmast suomalais-
ta sukujuurta alumperi). Hänel 
ol kommee kamera mukan. Hää 
palkkas miut oppaaks ja tulkiks, 
ko ei hää ennää suomee osant; ol 
varmast kolmanne polve siirto-
laine. Myö otettii taksi ja lähettii 
ajamaa Pohjammaata kohti. Ko 
tultii sinne, mis näkkyy seitsemä 
kirkkoo samal kertaa, ni sillo mies 
tul levottomaks ja alko hypistellä 
kamerajjaan. Ei hää alkant niitä 
kirkkoi kuvvaamma! Vast sit, ko 
alko näkkyy niitä kallellaa olevii 
heinälattoi, mitä vielkii siel saat-
taa joitai nähhä (nythä lavot o 
kääritty rullal ja pantu valkose 
muosi sissää), vast sillo hää innos-
tu. Myö ajeltii pitki päivää rän-
sistynnee lavo luont toise luoks, 
ja mies räpsi kamerallaa ahkerast 
niitä lattoi. Ei hää muita kohtehii 
kuvant olleskaa. Sit, ko ilta alko 
hämäsrtää, käännettii taksi nokka 
takasii Jyväskyllää päi. Molemmat 
oltii tyytyväisii. (Taksikuskikii tie-
tyst kans.) Mie sain viherselkäsii 
(niiko taksikuskikii) ja turisti sai 
hyvvii kuvvii. Mie luule, et ko tuo 
taalaruhtinas palas takasii varmil-
lee, hää näytti niitä kuviaan Poh-
jammaalt naapureillee ja kerto, et 
”tällästä siel Suomes nykysi on.”

PS. Jos tekstis ilmestyy jottai eris-
kummallisii sannoi, ni se ei oo 
miu vikkai. Miu tietokehei ei ossaa 
koivistolaismurretta olleskaa. Hää 
männöö tekemää iha kummallissii 
ommii ehotuksii. Luuloo, et hää 
tietää paremmi.

Yhteislaulu yhdistää
Laulu myös virkistää ja upeat maisemat voimaanuttaa. 
Lahden Koivistolaiset olivat mukana laulamassa paikal-
lisen Karjala -seuran ja Marttojen järjestämässä yhteis-
laulutilaisuudessa Vesikansan nuorisoseurantalolla. 

Mie tiijjän
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KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

EMILIA MARJATTA 
KETTUNEN
on valmistunut 
psykologian maisteriksi
Jyväskylän yliopistosta 
8.6.2018.

Vanhemmat: Seija (o.s. 
Lehtola) ja Juhani Laine
Isovanhemmat: 
Terho Taneli (Tani) Lehtola 
Patalan kylästä Koiviston 
Koivusaarelta
ja Kaija Lehtola (o.s. Juuti)

MIKKO RANINEN on 
valmistunut Helsingin 
yliopistosta filosofian 
maisteriksi. 

Mummo Irma-Liisa 
Raninen (os.Ratia) 
s. Koiviston Humaljoella.
Ukki Paavo Raninen 
s. Ruskealassa
Mummon vanhemmat 
Hilda Ratia ja Mikko Ratia 
Koiviston Humaljoelta.

VENLA LIINA LINNEA on 
kirjoittanut ylioppilaaksi 
Lahden lukiosta

isoäiti Raija Suokas os. 
Rousku Römpötistä

Muista ystävääsi 
ilmoituksella.

Vatnuorin kyläyhdistys ry:n
VUOSIKOKOUS 2018
pidetään lauantaina 28.7.2018 Olarin koululla Espoossa Koivisto-
juhlien yhteydessä alkaen klo 15.15. Kokoustila selviää juhlapai-
kalla. Työlistalla sääntöjen määräämät asiat.

Tervetuloa!
Yhdistyksen hallitus

Humaljoen Kyläkokous 

pidetään Koivisto-juhlien yhteydessä 
sunnuntaina 29.7. klo 12:30 - 14. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat ja jutustellaan. 
Mukaan voi ottaa muistitikulla katsottavaksi matkakuvia, vanhoja 
kuvia ym.

Johtokunta

Rouskun suku

Rouskun suvun sukukokous pidetään Koivisto-juhlien yhteydessä 
sunnuntaina 29.7.2018 klo 12.00

Tervetuloa!

Porvoon seudun Koivistolaiset Ry.

Linja-autokuljetus, meno – paluu, järjestetään Koivisto - juhlille
Olarin kouluun Espooseen sekä la 28.07. että su 29.07.2018!

Hinta- ja aikataulutiedustelut Marja – Leena Montoselle,
puh. 040 – 5005026 tai 019 – 668811.

Aggen Taavetin lapsenlapset kokoontuvat 
serkkukokoukseen

Tiistaina 7.8.2018 klo 13 
Aarno Mannosen luona osoitteessa Purjehtijankatu 55, Rauma.
Ilmoittautuminen 15.7. mennessä
puh: Ulla 044-544 6687 tai puh: Aarno 050-2356
Tervetuloa!

Mahdollisesti ohjelmassa tutustuminen Rauman satamaan, 
joka on Suomen kolmanneksi suurin.

Lahjoituksia sankarivainajien muistomerkille
Suomen Koivisto-Seura ry ottaa vastaan lahjoituksia Koi-
viston sankarihautamuistomerkin pystyttämisestä koituvien 
kulujen kattamiseksi. Muistomerkin kokonaiskustannukset 
ovat n. 55 000–60 000 euroa. Vasta murto-osa on koossa, joten 
matkaa on vielä, jotta koivistolaisille sankarivainajille saadaan ar-
voisensa muistomerkkialue pystytettyä ja kunnostettua. 

Nyt on oiva hetki kantaa kortensa kekoon itse kullakin, jotta 
voimme muistaa heitä, joille niin monena vuosikymmenenä ei 
ollut paikkaa, jonne viedä muistokynttilä tai laskea kukkaseppele. 
Tiedot lahjoittajista ja sankarihautamuistomerkkihankkeen vai-
heista kootaan lahjakirjaan.

Myös ehdotuksia varainkeruukohteista otetaan mielellään 
vastaan. Olethan yhteydessä Koivisto-Seuraan ENNEN yhtey-
denottoa mahdolliseen avustuksen myöntäjään, jotta vältetään 
päällekkäisten anomusten jättäminen samalle mahdollisen avus-
tuksen myöntäjälle. Tällä hetkellä sankarihautamuistomerkin pe-
rustustöiden ja pystytyksen kartoitus on alkamassa. 

Lahjoitukset voi maksaa Koivisto-Seuran jäsenmaksutilille
FI46 1091 3000 3058 80
Viitenumero: 20200
Viitenumero on pakollinen! Viitteen puuttuessa maksu kohdis-
tuu muun toiminnan kuluihin.

Lämmin kiitos sankarihautahanketta jo tukeneille yhdistyksille 
ja yksityishenkilöille! 

Johtokunta

Koiviston Mäkeläisten sukuseura
Sukuseuran sääntömääräinen vuosikokous pidetään Koivisto-juh-
lan yhteydessä Espoossa lauantaina, 28 päivä heinäkuuta päivä 
heinäkuuta alkaen klo 13. Kokoushuone selviää paikan päällä. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan vuosikokoukselle kuu-
luvat asiat. Koivisto-juhla järjestetään nyt 75. kerran, joten terve-
tuloa runsain joukoin juhliin ja sukukokoukseen!

Penttilän kyläkokous

Penttilän kyläkokous pidetään Koivisto-juhlan yhteydessä Espoos-
sa lauantaina, 28 päivä heinäkuuta alkaen klo 14.30. Kokoushuo-
ne selviää paikan päällä. Kokouksessa kerrataan tuoreimmat tiedot 
Penttilästä ja Koivistolta sekä suunnitellaan tulevia. Tervetuloa!

Risto Mäkeläinen, puheenjohtaja

Koivistolaiset ylioppilaat
Koivisto-Säätiö lahjoittaa vuoden 2018 koivistolaista syntyperää 
oleville ylioppilaille Koiviston Viestin vuosikerran sekä ”Koivis-
ton arkielämää” kirjan.

Lehden ja kirjan postittamista varten tarvitsemme tiedot: 
ylioppilaan nimi ja osoite, 
matkapuhelinnumero
koulu, mistä päässyt ylioppilaaksi sekä
vanhempien tai isovanhempien nimet ja
kotipaikka Koivistolla.

Huom! Ylioppilaalta on syytä kysyä, haluaako hän lahjan koska 
kirja on painava (ja arvokas) ja, että hänen pitää hakea se postis-
ta.

Tiedot postikortilla osoitteeseen:
Koivisto-Säätiö
c/o Pertti Hoikkala
Linnankoskenkatu 15 C 10
06100 Porvoo
Email: hoikkala.pertti@gmail.com 

p.s. Mikäli haluatte, että ylioppilaan tiedot julkaistaan Koiviston 
Viestissä, ilmoittakaa siitä suoraan Koiviston Viestin toimitukseen.


