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Koiviston saaren 
merkityt kulkureitit

Eistilä-Ingerttilä-Jaakkola 
-kyläyhteisön väki merkitsi 
saareen kulkureittejä retkei-
lijöiden iloksi ja pastukseksi. 
Jorma Ahon kartat ja merk-
kiympyrät mahdollistavat 
retkeilyn vaikka Pitkäniemen 
taisteluja muistelemaan. 

”Oli helmikuu, täysikuu 
ja pakkasta niin paljon, että oli 
hangenkanto. Pojat olivat var-
tiossa ja tuli kuulemma puhe 
tanssimisesta. Toinen oli kova 
tanssimaan, toinen ei osannut 
tanssia lainkaan. Opetat sie 
minnuu? No, opetanha mie. 
Ja niin sitä aloitettiin tanssi-
harjoitukset hangenkannolla, 
kuutamolla, armeijan varus-
tuksissa, kivääri selässä.”

jatkuu sivulla 4

Tuula Kujala 

Koiviston Kurjet Virossa
Koiviston Kurkien sukuseura teki Pornaisten Matkailun 
bussilla perinteisen sukuseuramatkan Viroon 3.-6.7.2008 
reitillä Tallinna – Rakvere – Peipsijärvi – Tartto – Viljandi 
– Tallinna. Matkanjohtajana toimi sukuseuramme 
puheenjohtaja Juha-Veikko Kurki ja kuljettajana Petri 
Hämäläinen.

Laivassa syödyn runsaan buffet-
tiaamiaisen jälkeen starttasimme 
Tallinnasta itään. Sukumme syn-
tysijat Koiviston rannoilla jäivät 
tällä kertaa näkemättä, mutta 
iloinen ”mie ja sie”- tunnelma 
muistutti menetetystä kotiseu-
dusta. Virolainen oppaamme 
Viia hyppäsi kyytiin Tallinnassa 
ja heti alkoi ”räägimine”. Matkan 
varrella poikkesimme oppaan va-
litsemiin kohteisiin. Alkumatkan 
maisemat Suomenlahden ranta-
milla olivat yhtä aakeeta laakeeta. 
Ensimmäinen nähtävyys oli Viron 
kuuluisin kartano Palmse 80 km 

päässä Tallinnasta. 1300-luvulla 
se on kuulunut nunnaluostarille 
ja v. 1676 se siirtyi von Pahleni-
en perheen omistukseen aina sen 
valtiollistamiseen asti. Jo neuvos-
toaikana 1980-luvulla kartanoa 
alettiin kunnostaa pioneerilei-
riksi. Nykyisin sen tiloissa toimii 
museo, kasvihuone ja näyttelyi-
tä. Entisestä viinapolttimosta on 
tehty suosittu hotelli, jossa moni 
seurueestamme olikin jo yöpynyt. 
Palmsen kunnostuksesta alkoi ko-
ko Viron kartanoiden entisöimis-
buumi. Kartanoa ympäröi upea 
puisto joutsenlampineen ja huvi-

majoineen. Palmsen alue kuuluu 
Lahemaan laajaan luonnonsuoje-
lualueeseen, jonka metsiä ja lukui-
sia järviä suojellaan tiukalla otteel-
la. Edes juhannuskokkoa ei täällä 
saa polttaa. Ei ihme, että Palmse 

parhaita puoliaan. Ihmeelliset 
uusrikkaiden vartioidut ökylin-
nat vilistivät ohitse. Tavallinen 
kansa asui ”Hrushtshovkassa”. 
Suomalaisten rakentaman Rak-
veren lihanjalostuskombinaatin 
tuotteita myydään lähes kaikis-
sa Viron kaupoissa. Sen raken-
tamisen aikoihin suomalais-
virolaisen yhteistyön tuloksena 
syntyi sivutuotteena kymmeniä 
romansseja. Niinpä tuotannon 
päästyä vauhtiin rakennusmies-
ten mukana Suomeen muutti 
kymmeniä rakverelaisneitosia. 
Meillä ei kuitenkaan ollut aikaa 
maistella rakverelaisia lihatuot-
teita, vaan suuntasimme kohti 
Peipsijärveä.

Vanhauskoisten mailla 

Kalaisa Peipsijärvi on Euroopan 
neljänneksi suurin järvi – 3555 
neliökilometriä, mutta nykyisin 
vain vajaa puolet siitä kuuluu 
Virolle. Tämä ”virolaisten meri” 
näyttäytyi meille Mustveessä, 
jossa pidimme jaloittelutauon 
upealla hiekkarannalla. Ranta oli 
”niiku ennevanhaa lapseen Koi-
vistol”. Mustvee on Peipsijärven 
epävirallinen pääkaupunki. Vi-
ron puoleisen Peipsin alueen ky-
lissä asuu n. 15000 vanhauskois-
ta. Tätä 1600-luvulla syntynyttä 
ortodoksisen uskon erityishaaraa 
kutsutaan myös starovertseiksi. 
Vanhauskoisten kirkkoja ja tsa-
sounia näimme Peipsin rannoil-
la mm. Mustveessä, Kallastessa, 
Kasepäässä ja Kolkjassa. Talotkin 
ovat venäläistyylisiä eli päädyt 
tielle päin. Pihoilla kukkivat jo-
riinit ja kikurat. Kasvimailla nä-
kyi enimmäkseen komeavartista 
sipulia, joita maatuskat sitten 
myivät tienvarsilla ohikulkijoille. 
Pihoilla näkyi täysin palvelleita 
Ladoja. Jostain auton alta kuu-
lui venäjänkielistä marmatusta. 
Ei ihme, että tällä alueella pysty-
tettiin Viron viimeinen Leninin 
patsas vielä v. 1987! Jossain vai-
heessa ylitimme Emajoen, joka 
laskee vetensä Peipsiin. Sen pen-
saikkoiset rantaniityt ovat Viron 
vesilintujen paratiisi. 

onkin erittäin suosittu kaikenlais-
ten juhlien pitopaikkana. 

Seprakauppaa

Ajelimme rannikkotietä Narvan 
suuntaan Rakvereen asti. Täällä-
päin on monia kalastajakyliä, mm. 
Mahu ja Toolse, jotka ennen har-
joittivat ns. seprakauppaa koivisto-
laisten kanssa. Väitetään, että suo-
malaisten yhteydet Suomenlahden 
yli toimivat jo kauan ennen kuin 
tanskalaiset ja saksalaiset valtasivat 
Viron 1200-luvulla. Vanhemmat 
koivistolaiset muistavat, kuinka 
Viroon seilattiin suolattua kalaa 
ja Virosta tuotiin viljaa ja viinaa. 
Seprakaupan lopetti sota 1939. 
Loksassa sijaitsi ennen tiilitehdas, 
jonka tuotteita seilattiin laivoilla 
Suomeen. Kerrotaan, että näil-
lä matkoilla tiiliä ”katosi meren 
pohjaan” niin paljon, että virolai-
set kutsuivat tätä laivareittiä ”Sa-
laiseksi tiilitieksi”. Pidimme ostos-
tauon 17000 asukkaan Rakveressa 
ent. Wesenbergissä. Kaupunkia 
mainostetaan idylliseksi, mutta 
sen ainoat nähtävyydet taitavat ol-
la entisen Rakveren linnan rauniot 
ja valtava pronssinen Tarvas-pat-
sas. Kaupunki ei näyttänyt meille 
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Siunattu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa.
Lämmin kiitos osanotosta suruumme.

Rakkaamme

Helvi 
PENTTILÄ
o.s. Harilainen
s. 20.10.1921 Koivisto
k. 24.9.2008 Kuusankoski

Hetkenä illan hiljaisen,
tuli luoksesi rauha ikuinen.
Ei kauniimmin täältä 
lähteä vois,
kuin unessa hiljaa
nukkua pois.

Kaipauksella muistaen
Pirjo ja Jorma
Liisa ja Hannu
 Henna-Kaisa ja Jussi
sisarukset Saima ja Taavi
sukulaiset ja ystävät

Rakkaamme

Kauko Kaleva
HOPPU
s. 12.1.1927 Koivisto
k. 9.9.2008 Helsinki

Kädet ahkerat vuoksemme uurastaneet
lepoon iäiseen ovat vaipuneet

Kiittäen ja kaivaten
Paula
Riikka
Jari perheineen

ISSBN 0780-1289
KUSTANTAJA: 
Suomen Koivisto-Seura r.y.
Jäsenlehti
Ilmestyy kerran kuukaudessa,
kuun 25. päivänä.
Lehteen tarkoitetun ilmoitusmateri-
aalin tulee olla toimituksessa lehden 
ilmestymistä edeltävän kuun lopulla. 

Toimitus ei vastaa sille lähetetystä ma-
teriaalista. Lehden vastuu ilmoituksista 
rajoittuu ilmoitushintaan. 
Kirjoittajat vastaavat tekstien sisällön 
oikeellisuudesta ja toimittamiensa 
kuvien käyttöoikeuksista.
Toimitus voi tarvittaessa lyhentää tai 
muokata sille toimitettua aineistoa.
Liikeilmoitukset 50 snt/ppm
Kuolinilmoitukset  34 snt/ppm
Lasten kuvalliset onnittelut 6e/kpl

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

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

Jäsenlehden postituksesta pohjoismai-
hin +2e/vuosi, eurooppaan +7 e/vuosi 
muualle maailmaan +12 e/vuosi
Pankkiyht. Nordea Lahti 109130-305880

Päätoimittaja 
Riikka Salokannel, 0400 94 96 95
Toimittajat 
Ina Ruokolainen ja Anders Mård 
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398

Innostiko sinut koivistolaisuuteen 
 a) 40-kriisi 

 b) yhteys sukuun 

 c) olin mukana Koiviston juhlien esiintyjänä? 

 d) jokin muu, mikä?

Omista juurista kiinnostutaan kuulemma 40 ikävuo-
den paikkeilla. En voi kieltää. Olen 43-vuotias, kiin-
nostunut juuristani ja valmis toimimaan aktiivisesti jär-
jestöissä, joissa perinteet ovat mukana. Olin hiljattain 
Karjala seurojen Lahden piirin iltamissa ja yllätyksek-
seni törmäsin nuoruuden aikaiseen ystävään. Yllätyin, 
olinhan jotenkin itsestään selvyytenä pitänyt aiheen 
kiinnostavan lähinnä eläkemuoreja ja vaareja. Karja-
laisuudesta, juurista on todellakin kiinnostunut moni 
nelikymppinen ja nuorempikin, ihan oma-aloitteisesti 
ja vapaaehtoisesti. 

Toisaalta en usko, että ilman perhettäni, sukuani mik-
ro- ja makroserkkuineen, ilman vahvasti koivistolaista 
identiteettiä ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, olisin 
aktiivisesti mukana toiminnassa. Yhteys fyysiseen paik-
kaan kotiseuturetkistä huolimatta jää vieraammaksi 
meille, joiden omat elämänkokemukset eivät kytkeydy 
vanhempien ja isovanhempien kotiseutuun. Halu yh-
teyteen omien ihmisten, mummon ja serkkujen, hen-
genheimolaisten kanssa voi olla paikkaa voimakkaampi 
innoittaja. Sukuun kuulutaan syntymähetkellä, suku-
seuraan liitytään vasta vuosien päästä.

Koivisto-Seuran ja Koiviston juhlien tulevaisuus riip-
puu siitä, miten me myöhempien polvien koivistolaiset 
koivistolaisuutta ylläpidämme. Mukana olemalla ja te-
kemällä sitoutuu. Moni Koivisto-juhlien ohjelmasuo-
rittaja huomaa olevansa koivistolaisissa tilaisuuksissa 
uudelleen ja uudelleen esiintyjänä, jopa ammentavansa 
koivistolaisuudesta ja karjalaisuudesta omaan ohjelmis-
toonsa. Heli Laaksonen laitilalaisine murrerunoineen, 
Lauri Tähkä pohjalaisine Elonkerjuu bändeineen am-
mentavat omasta taustastaan, imevät tekemisensä eväitä 
kulttuuri-identiteetistään. Toivottavasti karjalaisuus ja 
tarkemmin koivistolaisuus voisi olla tällainen voima-
kas, omaksi koettu ja taiteen ja kulttuurin tekemisen 
innoittaja nuorille eri alojen taiteilijoille ja uuden ajan 
kulttuurihistorian tekijöille. 

a) oikea vastaus on jokaisella omansa 

b) kaikki kuulumme johonkin sukuun

c) siitä voisit Viestissä kertoa 

Hartaast´ 

Halla vei jo kukkaset…
Syys- ja lokakuun vaihteessa heräsimme aamuun, joka 
oli erilainen kuin aikaisemmat aamut. Katsoin ikkunasta 
ja huomasin, että ihanaiset kesäkukat olivat painaneet 
päänsä ja lehdillä oli valkeaa kuuraa. Monet kukkaset 
eivät ehtineet tänä vuonna edes avata nuppujansa, kun 
jo koitti kuolema. Kyynel tuli silmään. Toki muutamat 
urheat kuten ruusut, kehäkukat ja orvokit jäivät edelleen 
elämään, sillä nehän kestävät vähän enemmän kylmää 
kuin vetiset kasvit kuten krassit ja daaliat.

Halla on väkivaltainen. Se ei kysele kasvattajan tun-
teita. Se tulee ja tuhoaa kaiken valikoimatta. Toki pakka-
nen tekee helpoksi haravoida pois pudonneita lehtiä, kun 
maa on kuiva ja kova. Pakkasella voi ottaa esille lämpimät 
talvivaatteet ja kietoutua suojaaviin ja lämmittäviin neu-
levaatteisiin. Äidin sukat ja lapaset, pipot, kaulaliinat ja 
villaröijyt saavat taas arvonsa.

Paljon pahempaa on ihmisen yllättävä kuolema väki-
vallan tekojen kautta. Joskus lapsuudessa muistan pappien 
lukenee kirkossa rukousta, jossa pyydettiin Kaikkivaltias-
ta Jumalaa varjelemaan pahalta, äkilliseltä, katumattoman 
kuolemalta. Eikä ainoastaan pappien, vaan myös van-
hempamme rukoilivat koulutiellemme Jumalan enkeli-
en varjelusta. Ei sellaisista rukouksista ainakaan mitään 
haittaa ollut, sillä kun tiesimme varsinkin äidin huolesta, 
halusimme itsekin olla tottelevaisia ja varovaisia. Teki-
si vieläkin mieli haastaa kaikki vanhemmat, kummit ja 
isovanhemmat rukoilemaan nuorten teille valoa ja varje-
lusta. Ja voisi sitä rukoilla koko kansalle varjelusta väki-
valtaisilta ja sairailta rynnäköiltä tavalliseen arkielämään. 
Uskon nimittäin, että Jumalalla on vieläkin halu asettua 
turvakilveksi ja muuriksi heikkojen ja puolustuskyvyttö-
mien eteen, kun “pahan palavat nuolet” sinkoilevat.

Riikka Salokannel
Päätoimittaja Ei kukaan varmaan voi väittää, etteikö itsellään Pa-

huuden pääenkelillä Saatanalla olisi osuutta Suomessakin 
tapahtuneisiin väkivallan teoille. Mitä hän oikein on sul-
lonut sen ihmisen päähän, joka vastoin rakkauden käskyä 
haluaa tappaa ja tuhota mahdollisimman monta syytön-
tä uhria. Miksi kaikkia ihmisiä pitää vihata? Jotenkin 
ymmärtää, että sellaista vihataan, joka tekee vääryyttä ja 
puhuu ilkeitä asioita toisista ja toisille, mutta että koko 
ihmissukua, kun itsekin on osa siitä!!! Huh. Joo, kyllä se 
on Pahan Hengen aikaansaannosta.

Raamattu kehottaa taistelemaan pahuutta ja kaikkea 
sen ilmentymiä vastaan. “Ottakaa yllenne uskon kilpi ja 
Hengen miekka” Uskovaiset eivät tarvitse aseenkanto-
lupaa, kun he taistelevat Hengen asein ja vievät armon 
sanomaa epäuskoisten ihmisten sekaan. Armo ei loukkaa 
eikä haavoita, vaan parantaa sekä sairaan sydämen että 
mielen. Jeesus ajoi pois jopa seitsemän riivaajaa jostakin 
aikansa ihmisestä. Ja vielä tänäkin päivänä kuulemme 
tosikertomuksia pahantekijöistä, jotka ovat löytäneet elä-
mälleen uuden tarkoituksen: ei enää aiheuttaa harmia 
lähimmäisilleen ,vaan palvella ja rakastaa teoin ja sanoin 
valikoimatta kaikkia avun tarpeessa olevia. Taivaallinen 
Isä on luvannut suojella myös erityisesti niitä, jotka so-
tivat Hänen sanansa puolesta ja auttavat suloisilla ja pa-
rantavilla ihmisen sanoilla toista samanlaista heikkoa ja 
särkynyttä ihmissydäntä. 

“Jumalan armon päällä aikaani kulutan, täällä huo-
kausten säällä Hänessä toivon saan”. Rukoilemme, että 
nuortemme, heidän vanhempiensa ja vanhustemme elä-
mään paistaisi vielä valo ylhäältä, ennen kuin pakkanen 
tulee kaikkien sydämiin ja tappaa nousevat ilon ja rauhan 
kukkaset. 

Syysterveisin Valma Luukka
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Siunaus toimitettu omaisten ja ystävien saattamana.
Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Eemil Eelis Pentti
LIPPONEN
s. 6.1.1928 Koivisto
k. 19.9.2008 Kalanti

Oi Herra, suothan sä minulle
sun armos voimaksi matkalle.
Anteeksi anna, mua nosta, kanna,
vie perille!

Lämmöllä muistaen
Puoliso
Lapset, lastenlapset
ja lastenlastenlapset
Muut sukulaiset ja ystävät

— Puheenjohtajalt` iteltää —

Siunaus toimitettu Jyväskylässä ja uurna laskettu
Paraisten kirkkomaahan. Lämmin kiitos osanotosta.

Toiminnanjohtaja

Airi Sirkka 
JOUTSIMIES
s. 6.9.1923 Koivisto
k. 2.8.2008 Jyväskylä

Kaivaten 
Pentti ja Asta
Marjatta
Sirkku-Liisa perheineen 
suvun jäsenet ja Martta-ystävät

Niinkuin muuttolintusen tie
kotoa kauas matka vie.

  Suomen 
  Koivisto-Seura r.y. 
  Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

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

Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Proomukatu 6 A 14, 15140 Lahti
puh. 040-564 9341
Taidetoimikunta, Leena Airaksinen pj
Metsäpirtintie 10 A 1, 02130 Espoo
puh. 09-455 0501
Senioritoimikunta, Helge Teikari pj 
07190 Halkia
puh. 019-664 8112
Hallituksen muut jäsenet:
Hannu Veijalainen, Lahti. 03-228 5621
 varalla Raimo Kyytsönen, Mäntsälä

Eero Ahtikari, Piikkiö. 050-525 5174
 varalla Airi Saarinen, Turku
Seppo Mäkinen, Anjalankoski. 040-506 0430
 varalla Martti Karvonen, Kausala
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400-800 752
 varalla Pertti Hämäläinen, Espoo
Virpi Huhtanen, Espoo. 0440-501 806
 varalla Risto Kaukiainen
Hanna Silfver, Piispanristi. 02-243 2940
 varalla Tuula Koppinen, Espoo
Tuula Raukola, Kotka. 044-522 8098
 varalla Mirja Haapanen, Hamina

Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj. Sirpa Taskinen
Intiankatu 11, 00560 Helsinki
puh. 09-797 011
Säätiön asiamies Pertti Hoikkala
Vanha Veckjärventie 11, 06150 Porvoo
puh. 040-583 5397

koivisto-saatio@kolumbus.fi

Seuran 60-vuotisjuhlan jälkeen olen ollut varsinaisen 
siviilityöni puolesta kiinni lähes joka minuutti. Paavo 
Väyrysen tultua kehitysyhteistyöministeriksi ovat maan-
mittausalan projektit jälleen kysyttyjä. Viimeiset kymme-
nen vuotta Suomen harjoittama kehitysyhteistyö on ollut 
köyhyyden poistamista. Sinänsä tietysti hyvä asia, mutta 
sen otsikon alla ei saatu mitään konkreettista aikaan. Jär-
jestettiin seminaareja ja koulutusta ja rahaa meni, mutta 
tuloksia ei näkynyt. Sinä aikana maanmittausalan henk-
keet pikku hiljaa loppuivat eikä uusia aloitettu. Ei ym-
märretty, että mitään toimintoja ei voida harjoittaa, ellei 
ole karttoja.

Kun karttahankkeet koettiin vanhanaikaissiksi ja rahoja 
kohdennetiin esimerkiksi koulutusprojekteihin, joudut-
tiin kuitenkin projektin alkaessa kysymään, missä ovat 
kylät ja lapset ja miten sinne päästään, mihin kannattaa 
koulut rakentaa jne. Sitten yritetään erilaisesta epämääräi-
sestä aineistosta kyhätä epätarkkoja ja vaillinaisia karttoja, 
jotta koulutusprojekti voitaisiin ylipäänsä toteuttaa.

Onneksi nyt taas ymmärrtetään perusasioiden merkitys. 
Olin ulkoasianministeriön toimeksiannosta Laosissa ja 
sielläkin oli suunnitteilla monia erilaisia kehitysprojekte-
ja, joilla kaikilla oli sama vaikeus, ei ole kunnollisia kart-
toja. Toivottavasti Suomen rahoituksella maahan saadaan 
kunnolliset peruskartat.

Väyrysen uuden kehitysyhteistyöstrategian johdosta ul-
koasiainministeriö suorastaan tyrkyttää virastoille niin 
paljon projekteja, että resurssit alkavat loppua. Laosin 
ohella Maanmittauslaitokselle on tarjolla yhteistyötä 
myös Kamputsean ja Tadsikistanin kanssa. Edellisen 
kanssa meillä on jo pitkäaikainen yhteistyösuhde kiinteis-
töjen muodostamisen ja rekisteröinnin alueella. Ne ovat 
välttämättömiä edellytyksiä talouselämän kehitykselle.

Jonkin verran johtamani laitos tekee myös lähialueyh-
teistyötä Venäjän kanssa. Sen merkitys on kuitenkin aika 
marginaalinen ottaen maan koon huomioon. Ehkä sen 
paras anti on se, että naapurin asiantuntijat tutustuvat 
länsimaiseen ajatteluun ja tapaan hoitaa asioita. Kaiken 
kaikkiaan syksy on sujunut tiiviin työnteon merkeissä 
eikä tahti näytä osoittavan minkäänlaisen helpottumisen 
oireita. Sen verran kuitenkin pitää pitää huolta, että ehtii 
aina silloin tällöin hirvimetsälle.

Toivotan Viestin lukijoille kuulasta ja kirkasta 
syksynaikaa!

Jarmo Ratia

Koivistolaisten suku- ja kyläseurat 
Yhteystietoja on pyydetty useampaan otteeseen. Tässä Koivisto-juhlilla päivitetyt 
yhteystiedot jotka löytyvät myös www.koivistolaiset.net -sivustoilta.

Sukuseurat 

Heinot
 Mauri Heino, 
 Majoitusmestarinkatu 9 C 48, 20360 Helsinki

Hoikkala-Kurkela sukuseura
 Juha Hoikkala, Kellonsoittajankatu 1, 24100 Salo

Koiviston Kaukiaisten sukuseura
 Risto Kaukiainen, 
 Kuninkaantammenkuja 2, 00430 Helsinki

Koivisto Virkit
 Jouko Virkki, Metsolantie 30, 04430 Järvenpää

Koiviston Hämäläiset
 Reijo Kauppi, Valkjärventie 281, 09220 Sammatti

Mäkeläisten suku
 Risto Mäkeläinen, Sepänkatu 9 A 35, 00150 Helsinki

Rouskun suku
 Antti Rousku, 
 Kirkkokiventie 46 B, 53850 Lappeenranta

Tuulen sukuseura
 Raimo Tuuli, Rehtarinteentie 161, 12900 Tervakoski

Villasen suku
 Pirkko Lång, Lokinkatu 5, 15610 Lahti

Kylätoimikunnat

Alvatti
 Matti Luukkainen, Pengerkatu 1 B 49, 00530 Helsinki

Estilä-Ingerttilä
 Tuula Agge, Muddaistentie 38, 21600 Parainen

Humaljoki
 Anneli Rantanen, Uurtajantie 4, 00430 Helsinki

Härkälän kylä
 Risto Putus, Huovilantie 45, 07190 Pornainen

Kiiskilä
 Matti Kurki, Ohjaajantie 3 F 66, 00400 Helsinki

Mannolan koulupiiri
 Veli Hämäläinen, Teivalantie 85, 33400 Tampere

Patalan kylä
 Anja Talo-Lehto, Lehdontie 51, 45100 Kouvola

Penttilän kylä
 Risto Mäkeläinen, Sepänkatu 9 A, 00150 Helsinki

Römpötti
 Tuula Raukola, Sammonkatu 18 B 23, 48600 Kotka

Saarenpää-Hyttölä
 Leevi Piela, Talvialantie 1 A 4, 42100 Jämsä

Tiurinsaaren kylä
 Rainer Tuuli, Kupittaankatu 13 C, 20520 Turku

Vatnuorin kylä
 Helge Teikari, Hakalantie 96, 07190 Halkia
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Laskimme matkalla haikaranpe-
siä, joita silmiimme osui toista-
kymmentä – kaikki savupiipuissa. 
Vaikka pesät tukkivat savupiiput, 
niitä ei hävitetä, sillä silloin vanhan 
uskomuksen mukaan ”lapslykky” 
lähtee talosta. Tällä Kurki-suvun 
matkalla näimme myös kymme-
niä kurkia.

Linnoissa kreivien häät 
vietetään…

Lintuparatiisin jälkeen tulimme 
tietöiden myllertämän alueen läpi 
Viron pisimmälle Vöhandu-joelle, 
joka virtaa Räbina-nimisen kau-
pungin läpi Peipsijärveen. Räbi-
na on Kangasalan ystävyyskunta. 
Se on parhaat vuotensa nähnyt 
tsaarin aikaan, jolloin siellä toimi 
paperitehdas. Viron ensimmäisen 
itsenäisyyden aikana täällä painet-
tiin maan oma raha -Viron mark-
ka. Kävimme vielä Sillanpään 
kartanon upeassa puistossa. Sen 
arboretumissa on yli 300 kasvi-
lajia. Menneistä ajoista muistut-
taa myös joenrantapaviljonki nk. 
Pusutemppeli. Ajelimme edelleen 
pitkin Peipsijärven rantaa etelään 
päin. Rantaniittyjen ja peltojen 
lomitse välkkyi sininen Peipsi. Jo-
tenkin mieleen tulivat Koiviston 
rannat, ennen kuin uusrikkaat 
täyttivät ne pytingeillään. Peipsi 
on todella kuin meri… Pian edes-
sämme seisoi jykevä valkoinen 
”oikea prinsessalinna” torneineen. 
Tämä Alatskiven kartanolinna on 
vielä pääosin restauroimatta, mut-
ta käytyämme sisällä, voi vain ku-
vitella, millainen se tulee olemaan 
täysin korjattuna. Kartanon pi-
halla oli penkkirivistöt valmiina 
illan teatterivierailuun. Tarton 
Vanemuine-teatterin väki veti 
siellä Humisevan harjun kenraa-
liharjoitusta. Näimme vilauksen 
pääosan esittäjästä Marko Mat-
verestä – Viron suosituimmasta 

näyttelijä-laulajasta. Suomalaisille 
hän taitaakin olla paremmin tun-
nettu Georg Otsina. Seuraavana 
päivänä kävimme vielä yhdessä 
linnassa. Otepään ja Pyhäjärven 
kautta ajoimme Sangasten karta-
nolinnan pihalle. Linnan viimei-
nen omistaja oli kreivi Borg, joka 
kuoli täällä linnassaan yksinäise-
nä, kuurona ja sokeana vuonna 
1938. Pikakierroksen aikana eh-
dittiin nähdä, että tämä punatii-
linen herraskartano on muutakin 
kuin museo. Vaikka 1700-luvulla 
rakennettu 99-huoneinen Sangas-
te on tuhottu ja ryöstetty moneen 
kertaan, on se nykyisin suosittu 
juhlapaikkana. Näimme hääjuh-
laa varten koristellun salin juuri 
ennen hääparin saapumista. Ajet-
tuamme linnanportista ulos vas-
taamme tulikin heti häävieraiden 
kovaääninen autokaravaani.

Tartossa Tötterötalo ja 
Taskumatti

Ensivaikutelma Tartosta oli 
myönteinen. Se on siisti ja sivis-
tynyt. Sameavetinen Emajoki vir-
taa kaupungin halki. Jokilaiva ja 
kanootit kuljettavat matkailijoita 
yläjuoksulle päin. Seilasipa Ema-
joella savusaunakin – uusi turisti-
pyydys. Meillä ei kuitenkaan ollut 
aikaa testata sen löylyjä. Tartossa 
on paljon puistoja ja patsaita. Joen 
rantaan on viime vuosina noussut 
muutama kummallinen liiketa-
lo. Yhden niistä asukkaat ovat 
ristinneet Taskumatiksi. Toinen 
taas muistuttaa tötterömäistä täy-
tekakkua. Vastaan tuli hauskoja 
kadunnimiä, kuten Liivi, Haava, 
Kaali, Herne, Suppi, Tähe ja Ves-
ki. Me asuimme hotelli Pallaksessa 
Riia-kadulla Vanemuine-teatterin 
naapurissa. Keskustassa teimme 
pakollisen kävelykierroksen ja 
parikin lenkkiä bussilla. Tutuiksi 
tulivat yliopisto vuodelta 1699, 
raatihuone, Tarton Pisa eli vino 
talo, ikivanha uhrikivi, kasvitie-

teellinen puutarha ja mahtava lau-
lulava. Koska Tampere on Tarton 
ystävyyskaupunki, löytyy täältä 
myös Tampere-maja. Toomemäel-
lä koluttiin tuomiokirkon rauniot 
ja käyskenneltiin Enkelin ja Pirun 
silloilla. Yliopiston vieressä vartioi 
sen perustaja Kustaa II Adolf. Pat-
saan kyljessä viheriöi kuningatar 
Silvian vuonna 2007 istuttama 
terhakka tammi. Paljon mielen-
kiintoista jäi vielä näkemättä. 
Jalkojakin piti välillä lepuuttaa ja 
samalla testata tarttolaiset kahvilat 
ja terassit. Katariina II rakennut-
taman Kaarisillan kaarta myöten 
kävely on hurjapäisten tarttolais-
opiskelijoiden rohkeuden koetin-
kivi. Meille riitti kuitenkin sillan 
ylitys ihan vaan katutasossa. Tar-
ton kierroksen kruunasi illallinen 
tiiliholvatussa Ruutikellari-nimi-
sessä ravintolassa. Talon erikoi-
suutena on makoisa gulassikeit-
to, joka syötiin vehnätaikinasta 
leivotulta lautaselta. Harvemmin 
sitä on lautasta syöty! Täällä olisi 
voinut illastaa myös ulkopöydissä 
tai istuen suuressa kuumavesipal-
jussa reipasta kansanmusiikkia 
kuunnellen. Iltaelämä vaikutti 
rauhalliselta. Olivathan opiskelijat 
kesälomilla.

Setukaisia tapaamassa

Tartosta teimme koukkauksen Se-
tumaalle Viron kaakkoiskolkkaan. 
Jossain kyltissä oli teksti: Venäjän 
rajalle 8 km. Matkalla pidimme 
kahvitauon Piusan vanhan kvart-
sihiekkakaivoksen rinteellä. Turis-
tien suosimat hiekkaluolat oli va-
litettavasti suljettu sortumisvaaran 
vuoksi. Hiekkakaivoksella aurin-
gon porottaessa täydeltä taivaalta 
joimme Ullan päivän kakkukah-
vit. Eikä kukaan huutanut ”Rons-
tatti näkkyy!”, sillä kahvi oli tosi 
tymäkästä. Päivänsankari pystytti 
kivelle ”putiikin”, josta sai ostaa 
Kurki-suvun omia tuotteita. Mat-
ka jatkui. Mutkaiset hiekkatiet 

kiertelivät kyliä Mikitamäe, Ora-
va, Karisilla. Näimme luhistuneita 
tuulimyllyjä ja tsasounia. Lopulta 
kuljettajamme jätti meidät Värs-
kan setukaismuseon parkkipai-
kalle. Värskan museokompleksiin 
kuuluu useita rakennuksia: tyy-
pillinen setukaistalo piharaken-
nuksineen ja savusaunoineen. Oli 
paanukattoisia mehiläispönttöjä ja 
lautakeinu nuorille. Pihalla kirma-
si hevonen ja pari vuohta. Takapi-
halla oli pajoja ja kota, joissa voi 
tutustua entisaikojen työtapoihin 
- savitöitä, kudontaa, huovutusta 
ja sepän töitä. Rakennusten ka-
tot olivat pärekattoja ja osassa oli 
käytetty Peipsijärven järviruokoa. 
Koko tämä upea museoalue oli ai-
dattu vanhaan tapaan riukuaidalla 
ja suljettavilla susiporteilla. Kan-
sallispukuun pukeutunut museon 
emäntä oli meitä portilla vastas-
sa. Hän kertoi meille setukaisten 
elämästä ennen ja nyt. Setukaisia 
arvioidaan olevan 10.000-13.000, 
osa Venäjän puolella. Asuminen 
Venäjän rajan pinnassa tuo omat 
ongelmansa. Neuvostoaikana ei 
julkisesti saanut käyttää omaa 
kieltään ja nykyisin on taas ongel-
mia saada viisumi sukulaiskäyntiä 
varten Venäjän puolelle. Uskon-
noltaan setukaiset ovat ortodok-
seja. He ovat palvoneet myös Pe-
koa, jonka puinen hahmo seisoi 
museon aitan oven vieressä. Peko 
on myös setukaisten kansallisee-
pos. Museoemäntä antoi meille 
näytteen setukaisten kielestä, jota 
virolainen oppaammekaan ei ym-
märtänyt. Isot kansallispukuiset 
nuket mallina museoemäntä ker-
toi, kuinka vaatetus paljastaa setu-
kaisten siviilisäädyn ja varakkuu-
den. Vanhanpiian huivi, rikkaan 
emännän kuusikin kiloa painava 
hopeinen rintakoristus tai mies-
ten kirjaillun vyön solmun paik-
ka kertovat heti, kuka kukin on. 
Kansallispukuja käytetään täällä 
Setumaalla edelleenkin kaikissa 
juhlissa. Tämä museokäynti oli 
yksi matkamme kohokohdista. 
Lähitulevaisuus näyttää, pystyykö 
tämä pieni vähemmistökansa säi-
lyttämään kielensä ja tapansa.

Viljandin valleilla

Viimeisenä päivänä matkalla ta-
kaisin Tallinnaan pysähdyimme 
Viljandiin - 20.000 asukkaan veh-
reään pikkukaupunkiin. Koska 
aikamme oli rajoitettu, ehdimme 
vain käväistä ritarilinnan raunioil-
la ja ihailla huikeita näkymiä alas 
Viljandijärven selälle. Raunioilla 
on nykyään kesäteatteri luonnon-
kulisseineen, jotka hienosti sopivat 
historiallisiin esityksiin. Takaisin 
tulimme vallihautojen yli kulke-
vaa 50 m riippusiltaa pitkin. Hy-
vinhän se kannatti koko porukan, 
vaikka vähän huojuikin. Poikke-
simme vielä Linnanpuiston laulu-
lavalle ja sen vieressä olevalle Johan 
Laidonerin (1884-1953) muisto-
patsaalle. Tämä Viron itsenäisyys-
taistelun sotilaallinen johtaja oli 
Viljandin poikia. Täällä olisi viih-
tynyt pitempäänkin, mutta meil-
lä oli vielä 160 kilometrin matka 
Tallinnaan. Eikä laivasta sopinut 
myöhästyä. Paluumatkalla maise-
ma muuttui taas kumpuilevasta 
tasamaaksi. ”Lehmän munat” eli 
tuorerehupaalit olivat siisteissä ri-
veissä peltojen pientareilla. Siellä 
täällä oli aidattuja uusrikkaiden 
linnoja jämpteine pihapiireineen. 
Matkalla seurueemme ”satakieli” 
Riitta lauloi oppaamme kanssa vi-
ron kielellä matkaan sopivan lau-
lun Viljandi Paadimees. Reissun 
aikana Kurkien oma laulukirja 
oli kovassa käytössä. Riitta lau-
latti meitä aina silloin, kun opas 
ei jaksanut puhua. Moni laulu 
kajautettiin sointuisalla viron kie-
lellä. Loppumatka naurettiin, kun 
seurueemme lapset tarttuivat mik-
kiin ja kertoivat vitsejä. Yllättäen 
horisonttiin ilmestyikin Tallinnan 
televisiotorni. Koukkasimme uu-
den kauppakeskuksen kautta, jon-
ka tavarapaljoutta emme muualla 
Virossa ole nähneet. Vielä kuppi 
kahvia ja yhteiskuva muistoksi 
reissusta. Bussimme kaartaessa 
Tallinnan satamaan näkyikin jo 
Suomi-poikia astumassa laivaan 
”mäyräkoirat” kainalossa. Samaan 
jonoon vaan! Satamassa oppaam-
me jäi vilkuttamaan, kun ”Kurjet 
lensivät” takaisin koti-Suomeen.
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Turun ja ympäristön 
Koivistolaiset Latviassa
Turun ja ympäristön Koivistolaisten matka suuntautui tä-
nä vuonna Latviaan. Mukana oli yli neljäkymmentä mat-
kaajaa - seitsemän tosin tuli mukaamme vasta Helsingistä. 

Elokuun 12. päivä valkeni au-
rinkoisena. Turun Matkatori oli 
taas räätälöinyt meille mukavan 
matkan ja saimme vielä ”kuljetta-
jaksemme” tutun Vahteran Esan, 
joka toimi myös matkanjohtajana 
ja erinomaisena oppaana. Hel-
singistä Tallinnaan matkasimme 
uudella Vikingin XPRES-laivalla 
- tutustumisen arvoinen todella. 
Ensimmäisen yön vietimme Pär-
nussa hotelli Villa Wessetissä, jos-
sa myös nautimme erinomaisen 
päivällisen. Päivällisen aikana sit-
ten taivas repesi ja ukkosmyrsky 
yllätti iltalenkille lähtijät. 

Aamiaisen jälkeen lähdim-
me ajamaan kohti Latviaa. Raja-
muodollisuuksia ei siis enää ol-
lut, joten matka taittui nopeaan. 
Latvian puolelle mennessä tuntui 
ihanan kohvin tuoksu täyttävän 
”bussimme” - Esahan siellä pis-
ti kohvia tulemaan. Ja reippaat 
”tyttömme” Seija ja Liisa loihtivat 

kohvin keralle pientä suolaista ja 
myös pientä makeeta. Ulkona sit-
ten nautimme kohvihetkemme ja 
vetreytimme jalkoja. 

Riikassa majoituimme pää-
kadun varrella olevaan uuteen 
Europe City-hotelliin. Paikalli-
nen oppaamme tuli mukaamme 
ensin ”bussikierrokselle” ja sitten 
kävelykierrokselle vanhaan kau-
punkiin. Riika on piispa Alber-
tin v. 1201 Dougavajoen suulle 
perustama, alituisesti muuttuva, 
pääkaupunki. Vuosisadat ovat 
piirtäneet siihen jälkensä. Raken-
nuskulttuurissa on edustettuna 
niin jugendtyyli kuin barokki, 
klassismi ja funktionalismi. Van-
han kaupungin suurenmoinen ja 
monipuolinen arkkitehtuuri on-
kin saanut paikkansa UNESCO:n 
maailmanperintöluettelossa. 

Tutustumiskierroksen jäl-
keen menimme lounaalle kansal-
lista tyyliä edustavaan, suosittuun 

Lido-ravintolaan. Vähän ensin oli 
”pallo hukassa” yhdellä sun toisel-
la, mutta kyllä sitä sapuskaa sitten 
jokaisen lautaselle löytyi. 

Torstaina oli sitten vuoros-
sa kokopäiväretki Jurmalan kyl-
pyläkaupunkiin. Ja taas sää oli 
lämmin, aurinkoinen. Valkoinen 
hiekkaranta, aava ja rannaton 
meri kutsui muutamaa uimaan-
kin. Olisihan enemmänkin ollut 
menijöitä, mutta ne uimapuvut 
taisivat jäädä kotosuomeen. Ran-

nalla ollessa Pegase Pils ravinto-
lassa nautimme lounaan, jonka 
jälkeen kävelykatu myymälöineen 
ja terasseineen sekä Jurmalan suu-
renmoinen huvila-alue kiinnosti 
kävelykierrokselle. 

Illalla pidimme sitten yhtei-
sen ”illanvieton” Europe Cityn 
katetulla ulkoterassilla. 

Ja taas oli matkan viimeinen 
päivä. Tallinneen lähdimme heti 
aamiaisen jälkeen, jotta voisim-
me sen kohvitauonkin matkalla 

pitää ja olihan meille tilattu lou-
naskin Tallinnan Susi-Hotellista. 
Ja ne tuliaisetkin piti vielä saada 
”bussiin” mukaan. Matka meni 
joutuisasti Eeron ja Unton meitä 
laulattaessa. 

Kiitos Terho Pönkälle videon 
kanssa häärimisestä - niistä palautuu 
sitten kuvina mieleen kaikki koke-
mamme ja näkemämme matkalta.

Matkaan osallistuneille tu-
hannet kiitokset! Olitte ihania! 

Hyvää syksyä ja tapaamisiin!
A.S.

Kuva o vuuvelt 1942, ko Koi-
visto kirko viereseel sankarhau-
tuumaal siunattii kaatunehhii 
sotamiehii hauva leppoo. 
Kuva o Lehtola Terho arkistost.

Martti Piela

Kalmiston rauha
Jäi monta soturia suomalaista
koskaan taisteluista kotiin palaamatta.
Monet kirkkomultiin saatiin siunatuksi,
rajan taakse jotkut kentälle jäivät iäksi.

Sankarina eno kotimultiin siunattiin
Kirkon viereen viimelepoon hänet laskettiin,
vaikkei takaisin hän palannutkaan koskaan
partioretkeltänsä Syvärijoen rantaan.

Ei paikalta nyt sankarihautojen entisten
leposijoja enää löydy Suomen soturien
kirkon vierustalta Koiviston kirkkorannasta.
Kivivene vain muistona on sotasankareista. 

Miten ristejä enää noiden hautakumpujen
voisi löytyäkään, kun jatkosodan voittajien
ensi työnä oli haudat kaikki hävittää,
viime muistotkin asukkaista entisistä?

Rauha kalmistolla neuvostosotilaiden
tuolla, loitompana, syvä, aivan rikkumaton,
kivilaatat kukitetut kaatuneiden
tarinaansa siellä toistaa vahvemman voiton.

Ovat valtiomme sopuun päässeet aikanaan,
sotilashautuumaita että kummassakin suojellaan.
Vaan miten suojella nyt maata siunattua,
miten hoitaa enää hautaa maahan poljettua?

Toimi Lehtola k. 24.4.1942
Siunattu Koiviston kirkon 
viereen 1942.
Suomen ja Venäjän tekemä 
sopimus sotilashautausmaiden 
suojelusta v:lta 1992

Uusi verkkopalvelu kannustaa 
elämäkerran kirjoittamiseen

Palvelu sai testiryhmän pilottikäyt-
täjät innostumaan kirjoittamisesta 
ja muistojen jakamisesta. 
- Olin syöpään sairastumisen jäl-
keen jo ehtinyt kerätä materiaalia 
elämäkertaa varten. Sairaus pani 
kirjoittamisen alulle, helposti käy-
tettävä palvelu taas auttoi minua 
muistelemaan ja keräämään tietoa 
suvun vaiheista ja omista juurista-
ni, lahtelainen Kirsti Mannersalo 
kertoo. Mannersalo on vastikään 
julkaissut palvelussa kymmenien 
otsikoitujen tarinoiden kokonai-
suuden, joka sisältää myös run-
saasti kuvia. Tarinat käsittelevät 
monipuolisia aiheita sairaudesta 
60vuotisjuhliin ja lapsuuden leik-
keihin. Mannersalo halusi julkais-
ta tekstejä myös kipeistä aiheista 
kuten sairaudestaan.
- Sukulaisetja ystävät ovat kannus-
taneet julkaisemaan ja suorastaan 
odottaneet juttujani. Toivon, että 
joku muukin saa tarinoista kipi-
nän kerätä omia ja sukunsa vaihei-
ta. Meillä sodanjälkeisellä pulaajan 
sukupolvella on hurjasti tarinoita 
kerrottavaksi.

www.vuosikerta.fi palvelun 

käyttöliittymä opastaa ja kan-
nustaa kirjoittamaan elämäkertaa 
verkossa paloina aihealueiden ja 
otsikoiden alle. Tekniikka on rää-
tälöity tavallisille käyttäjille, jotka 
ovat ehtineet työelämässä tai har-
rastuksenaan tutustua tietokoneen 
ja internetin käyttöön. Palveluun 
voi kuka tahansa kirjautua nimel-
lään maksutta kokeilemaan kir-
joittamista sekä kommentoimaan 
muiden julkaisemia tekstejä. Laa-
jempi käyttö on maksullista ja si-
dottu käyttöaikaan. 

Suuri osa internetin tarjoa-
mista toimintaalustoista on suun-
nattu nuorille tai nuorille aikui-
sille. www.vuosikerta.fi palvelu 
rakennettiin myös teknisesti vas-
taamaan kohderyhmän, muistelu-
ikäisten käyttäjien tarpeita. Palve-
lussa voi mm. säädellä tarinoiden 
julkisuusastetta.
- Mekanismien on oltava hieno-
varaisempia kuin nuorison palve-
luissa. Vuosikerrassa haetaan yh-
teisöllisyydessä omaa luottopiiriä, 
joka kommentoi, kannustaa ja 
auttaa muistelemaan. Tarkoitus ei 
siis ole paljastaa kaikkea, toimitus-

johtaja Janne Kalliola Exove oy:stä 
kertoo. Exove oy vastasi palvelun 
teknisestä toteutuksesta.

Elämäkertapalvelun suunnit-
telua ja rakentamista on tukenut 
Audiovisuaalisen kulttuurin edis-
tämiskeskus (AVEK). Asiantunti-
jaraadin vakuutti sekä uusi kohde-
ryhmä että käyttäjien mahdollisuus 
luoda mielenkiintoisia sisältöjä, 
konsultti Markus Leikola kertoo.
- Ihmisillä on kertomisen tarve ja 
samaan aikaan eläneillä käyttäjillä 
myös keskenään samoja kokemuk-
sia. Tällainen palvelu luo luontaisia 
mahdollisuuksia yhteisöllisyydelle.

www.vuosikerta.fi on syn-
tynyt lahtelaisen viestinnän am-
mattilaisten Heini Moision ja Ina 
Ruokolaisen yhteistyönä kehittä-
mästä ideasta. Verkkopalveluidea 
oli jalostettavana myös digitaali-
sen sisältöliiketoimialan kehittä-
misprojektissa (SILE).

Lisätietoa:
Ina Ruokolainen, 0400 355 243, 

ina@vuosikerta.fi
Heini Moisio, 050 383 6504, 

heini@vuosikerta.f

www.vuosikerta.fi on verkossa toimiva elämäkertapalve-
lu, joka on suunnattu pääasiassa ns. suurille ikäluokille. 
Elämäkertakirjoittaminen on suosittu ja kasvava harrastus. 
Uusi verkkopalvelu tarjoaa mahdollisuuden jäsentää, kir-
joittaa ja julkaista elämäkertatietojaan internetissä.
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Valoheitinasema Pitkässäniemessä

KOIVISTON SAARESSA 
MERKITTY KULKUREITTEJÄ

Eistilä-Ingertilä-Jaakkola kyläyhtei-
sön ”valiojoukot” lähtivätkin sitten 
töihin elokuussa ja oikein luvan pe-
rästä. Tässä vaiheessa kaunis kiitos 
Koivisto Säätiölle, joka edesauttoi 
operaation onnistumisessa, samoin 
Tuomo Hilskalle kiitos.

Joukkueemme lähti suureen 
seikkailuun kaikkia vaaroja uhma-
ten ja intoa puhkuen, kotisaari oli 
saatava haltuun ja se saatiinkin. Nyt 
tiedämme pääpiirteittäin miten saa-
ressa pääsee liikkumaan eksymättä. 
Saaressa on paljon eri suuntiin ris-
teileviä teitä sekä polkuja, joista lä-
heskään kaikista ei vielä ole tietoa. 
Ja kun ainoa kulkuneuvo saarella 
on polkupyörä ja kun maasto on 
suurimmalta osin hiekkaista kan-
gasmaastoa, saamme vielä erään-
kin kilometrin hikoilla ennen kuin 
kaikki tiet on tutkittu.

Merkityt tiet eli polut 
lähtevät kaikki Saarenpään 
kylästä:

Purtonhiekoille pääsee Suurjärven 
ja Penkkisuon välisen kannaksen 
kautta, kaunista kangasmaastoa 
pitkin. Tie on suhteellisen hyvä, 
joskin loppuvaiheessa se muuttuu 
poluksi, mutta on aivan hyvin 
kuljettavissa tai pyöräiltävissä. Ja 
kun lopussa on ikään kuin pal-
kintona ihanat Putronhiekat ja 
Suomenlahti koko komeudessaan, 
kannattaa matka kulkea. Samalla 
on mahdollisuus poiketa Huosius-
mäelle. Entinen valvontatorni on 
ketarat pystyssä, mutta maisemat 
ovat mahtavat, muinaisrannoista 
puhumattakaan. Saarenpääläiset 
olivat esittäneet toiveen reitin 
avaamisesta Porsvikin rantaan, 
joka jo heinäkuun matkalla selvi-
tettiin ja nyt vain merkittiin. Ran-
taan johtaa uskomattoman kaunis 
hiekkatie läpi mäntykankaan – ja 
perillä sitten – kaunista, ihanaa.
Porsvikin rantaan ei suositella ret-
keilyä lintujen pesintäaikaan, no 
eipähän sinne vielä koskaan siihen 
aikaan ole päästykään. 

Valiojoukkoja kun oltiin, sel-
vitettiin myös mitä Pors merkitsee 
tai on. No Pors eli Suomyrtti on 
pensas, joka on kelluvien sieme-
niensä ansiosta rantautunut meille 
Ruotsista. Se on kuulemma hy-
väntuoksuinen, mutta hieman kit-
keränmakuinen ja sitä on käytet-
ty aikaisemmin humalan tavoin. 
Ryhmällä ei havaintoa kasvista, 
jospa ensi kesänä.

Kiilinrantaan ja linnakkeelle 
oli jo aikaisemmin merkitty tie, 
joka nyt tarkistettiin ja parannel-

tiin merkinnät. Ja kun sopivasti 
Kiilinrannalla oltiin, oli siitä so-
piva poiketa Pitkäänniemeen ja 
varsinkin kun oli oma sotaveteraa-
niopas mukana. Pitkään niemeen 
pääsee linnakkeelta suhteellisen 
hyvää tietä. Pyörät jätimme ja 
kuljimme kivettyjä tykkiteitä ihan 
niemen kärkeen saakka, jossa en-
tinen majakka oli aika hylätty ja 
raajarikko. Sotaveteraanimme 
kertoi omakohtaiset kokemuksen-
sa helmikuusta-kesäkuuhun 1944 
Pitkässäniemessä. Oli etuoikeus 
olla kuulemassa sellaisia muistoja - 
toivottavasti kaikki kiinnostuneet 
saavat samanlaisen mahdollisuu-
den. Luvanperästä saan siteerata 
erästä hänen muistoistaan: ”Oli 
helmikuu, täysikuu ja pakkasta 
niin paljon, että oli hangenkanto. 
Pojat olivat vartiossa ja tuli kuu-
lemma puhe tanssimisesta. Toinen 
oli kova tanssimaan, toinen ei 
osannut tanssia lainkaan. Opetat 
sie minnuu? No, opetanha mie. 
Ja niin sitä aloitettiin tanssiharjoi-
tukset hangenkannolla, kuutamol-
la, armeijan varustuksissa, kivääri 
selässä.” Tarina ei kerro oppiko 
puujalka tanssimaan, mutta tari-
na kertoo se miten niissäkin olo-
suhteissa pystyi pitämään ”päänsä 
tallessa”. Tarina Pitkästäniemestä 
ennen ja miksei nyt onkin sitten 
ihan eri jutun arvoinen aihe.

Tie Ingertilään on nyt totta. 
Pojat tekivät suuren uroteon ja 
kirjaimellisesti raivasivat tien auki. 
Tie kulkee Eistilään jo ennestään 
merkittyä tietä pitkin Akonsuon 
mäelle, joska se kääntyy Ingertilään. 
Kuudessakymmenessä vuodessa 
ovat pellot yllättäin alkaneet kasvaa 
metsää ja pusikoita. Akonsuon mä-
eltä eteenpäin on raivattu väylä vain 
polku, jota pitkin ei ihan vielä pääse 
pyörällä, mutta Ratian Mikon pel-
lonlaitaan pääsee kävelypolkua. 

Kartat ja merkinnät

Paikkojen löytämiseen ja kulku-
urien merkitsemisessä apunamme 
oli Topografikunnan kartta vuo-
delta 1936. Kartta on uudelleen 
tulkittu sekä piirretty ja siitä on 
tehty värillinen painos. Kartan 
avulla pystyttiin nyt hahmotta-
maan mihin kulku-uria tulisi ava-
ta ja merkitä. Kartalla olevat van-
hat yli 60 vuotta sitten käytössä 
olleet tiet ja polku-urat olivat nyt 
osittain tukkipuita kasvavan met-
sän ja sammaleen peitossa. Näiden 
hahmottamisessa ja löytämisessä 
ryhmä osoitti oivallista kenttä-
kelpoisuutta (kertoi karttamesta-

rimme). Maanpinnan muodot ja 
suot olivat varmoja karttakohteita, 
joiden avulla paikantaminen su-
jui vaivatta. Kartassa olevat pellot 
vaatikin jo enemmän tulkintaa ja 
mielikuvitusta, jotta niiden pai-
kantaminen onnistui. Umpeen-
kasvaneet pellot varmistuivat niis-
sä kasvavan erilaisen metsän takia. 
Yleisin metsätyyppi kun on män-
tykangas, niin vanhoilla pelloilla 
kasvoi koivuja, haapoja ja paju-
pusikkoa. Peltojen mitättömistä 
reunaojista ja kiviaidan pätkistä 
pystyttiin paikantamaan missä 
kulloinkin olimme menossa.

Alussa mainitun viranomaisen 
(Committee for Natural Resources 
and Protection of the Leningrad 
Region) luvalla kulku-urat mer-
kattiin spray-maalilla n. 10 cm 
halkaisijan kokoisilla ympyröillä 

Koiviston saaret kuuluvat luonnonsuojelualueisiin ja siksi 
kulkureittien merkintään pyydettiin asianmukainen lupa. 
Se saatiinkin venäläisen luonnonsuojelusäätiön välityksellä 
Venäjän Federaation Leningradin osaston Luonnonvarojen 
Komitealta.

puihin näköetäisyydellä toisistaan 
niin, että merkinnät ovat puun 
molemmilla puolilla, jotta kulkija 
löytää takaisin lähtöpaikkaan.

Kulkukelpoiset reitit on myös 
merkitty samoin värein karttaan. 
Kartan kanssa liikkuminen saares-
sa onkin nyt mieluisaa ja turvallis-
ta. Tarkoituksena jatkossa onkin, 
että jokainen joka Saarenpäästä 
käsin lähtee avatuille reiteille voi 
tutustua karttaan jo etukäteen.

Kulku-urien löytämisessä 
kartta oli aivan ratkaiseva apu-
väline. Alussa mainitut luonto-
kohteet ovat nyt helposti kartalta 
luettavissa. Kartan avulla ryh-
mämme uskalsi lähteä samoa-
maan umpimetsään, josta löytyi 
vaikka mitä sotahistoriastakin 
kiinnostuneelle.

Joukkue työnjaossa, takana entinen junarata

Alueen Sotahistoria

Alueelta löytyi tosi paljon sotahis-
toriaan liittyviä paikkoja ja koh-
teita ja mitähän vielä löytyykään, 
kun on aikaa koluta aluetta. Olen 
aivan varma, että tämä on aihe, 
joka tulee poikimaan vielä paljon 
lisää - tekee mieli sanoa, että pe-
rästä kuuluu ja kuuluukin.

Joukkue

Kuten jo tuli sanottua oli joukkue 
valiojoukkue, jonka kanssa olen 
valmis lähtemään uusiin vastaa-
viin seikkailuihin koska tahansa. 
Parempaa ei voi löytyä kiitos.

Tuula Agge

Karttoja voi tilata: 
Jorma Ake p. 040-5330863, e-mail: jorma.ake@pp.inet.fi
Kirsikkapolku 4, 21600 Parainen

A3 (29,6 cm x 42,0 cm) kokoinen kartta mistä alueesta 
Koiviston saarta tahansa hintaan 3,50 €/kpl + postikulut.
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Kirjotuksii` ja kuulumissii`

Elämä ei täällä ollut koskaan tyl-
sää, sillä pienessäkin kylässä tapah-
tui aina kaikenlaista: milloin joku 
tuttava meni naimisiin, milloin 
naapuri sai uuden polkupyörän. 
Jos Boman elämän tiimellyksessä 
ei riittänyt tarpeeksi mielenkiin-
toa, virikkeitä ja jännitystä täytyi 
hakea kyläjuoruista.

Karjalassa eläviä oli ennen-
kin historiassa hätyytelty, ja näin 
30-luvun lopulla kaikki me kylän 
asukkaat tunsimme Neuvostolii-
ton suunnalta tulevan paineen. 
Idän uhka oli ilmeinen, mutta elä-
mä jatkui silti tavalliseen tapaan. 
Kalastajat tarkistivat pyydyksensä, 
ja lastaajat kävivät töissä lähikylien 
satamissa. Monet kyläläiset hallit-
sivat useamman ammatin, ja tai-
toja sitten käytettiin aina sopivasti 
kuluvan vuodenajan mukaan. Ke-
vään kylvö näytti onnistuneen, ja 
satoa odotellessa nautittiin kesä-
auringon lämmöstä.

Asuin perheeni kanssa meren-
rannalla Kuusikkoniemessä. Koti-
taloni edessä oli laaja hiekkaranta, 
ja hienoa puhdasta hiekkaa näkyi 

pidemmälle, kuin pystyi näkemään. 
Rantavesi oli lämmin ja kalaisa. 
Talo oli seitsenhenkiselle perheelle 
pieni, mutta juuri siksi kodista tuli 
minulle niin tärkeä paikka. Joku oli 
koko ajan kotona, ja tuvassa vallitsi 
jatkuva turvallisuutta tuova hälinä. 
Aina löytyi joku, jonka kanssa haas-
tella milloin mistäkin. Vanhemmat 
sisarukset tosin olivat harvemmin 
kotona, olihan osalla kenties jokin 
jännittävä työ esimerkiksi laivuri-
na. Tulimme kaikki keskenämme 
hyvin toimeen. Nukuin sisareni 
kanssa kerrossängyssä, joka, kuten 
suurin osa muistakin huonekaluis-
ta, oli tehty itse.

Rannan Sanomat kertoi 
yleisurheiluottelusta HärkäIän 
ja Kiiskilän välillä. Härkälän ky-
lä puolusti Osuuskaupan kier-
topalkintoa, mutta nyt Kiiskilä 
vei voiton. Tällä kertaa kisattiin 
muun muassa keihäänheitossa, 
kolmiloikassa ja erilaisissa juok-
supyrähdyksissä. Urheilukilpailut 
saivat aina paljon katsojia: Kiiski-
lässä asui noin neljäsataa ihmistä, 
ja vajaat kaksisataa saapui paikalle 

kannustamaan omia poikiaan ja 
tyttöjään. Miehet eivät olleet ai-
noita kisaajia – naiset kilpailivat 
sadan metrin juoksussa ja pituus-
hypyssä. Vaikka naisillekin oli 
lajeja, osallistujia ei aina oikein 
tahtonut löytyä. Viestijoukkuee-
seenkin juoksijat saatiin mukaan 
viime hetkellä hihasta nykäisemäl-
lä. Muutenkin kylässä kilpailtiin 
ja urheiltiin paljon, ja esimerkiksi 
pesäpallosta oli tullut peli, johon 
kaikki kylin pojat osallistuivat.

Iltamien, kilpailuiden ja naa-
purivierailujen jälkeen oli aina 
hienoa palata kotiin. Sain kuiten-
kin kokea hyvin nuorena sen, mitä 
liiallisesta riskien ottamisesta saat-
toi seurata, sillä isäni laittoi kort-
tipelissä panokseksi kotitalomme. 
Hän hävisi. Siitä lähtien perheem-
me joutui elämään milloin missä-
kin, ja kaikista tavaroista oli pulaa. 
Kaikki vaatteeni olivat vanhoja ja 
käytettyjä, ja ruoka hädin tuskin 

riitti meille kaikille.
Kotinsa menettäneellä ei ollut 

mukavaa, ja varsinkin lapsen on 
vaikeaa sopeutua elämään köyhyy-
dessä ilman kotia. ”Mitähän ka-
veritkin minusta ajattelevat?” kävi 
usein mielessäni. Vaikka ajat olivat 
vaikeat, tein kaikkeni, etten mai-
nostaisi puutteitani. Kun muut lap-
set söivät koulussa lounaaksi omia 
eväitään, minä liikutin leukojani, 
ja teeskentelin syöväni. Perheellä ei 
ollut varaa heittää mitään hukkaan, 
ja kaikessa täytyi säästää.

Kiiskilässä pidettiin huolta 
vanhoista tavoista, ja perinteiden 
kunnioittaminen ja juhliminen 
kuului jokaisen elämään. Juhan-
nuksena tuvat pestiin puhtaiksi 
ja porstuat koristeltiin koivuilla. 
Kiiskilä oli tunnettu ruoistaan, ja 
näitä herkkuja syötiin juhlissa yllin 
kyllin. Juhannuskokkoa oli raken-
nettu kylän rantaan jo useamman 
viikon ajan, ja polttopuuna oli 

niin risuja kuin vanha tervattu ve-
nekin. Aattoiltana juhannuskokko 
tuli vihdoin valmiiksi, ja vanhin ja 
arvokkain saisi sen sytyttää.

Saunomisen jälkeen istahdin 
kokon äärelle, ja mietin menneitä 
ja tulevia. Vaikka kohtalo kuinka 
oli kolhinut perheemme elämää, 
aina meistä silti löytyi tahto elää ja 
iloita. Kukaan meistä ei ollut tääl-
lä ulkopuolinen tai syrjitty, vaan 
kaikki jatkoivat elämäänsä kylässä, 
joka ei ollut hiljainen kuin yöllä, 
jos silloinkaan.

Vaikka uhkapeli veikin sen 
talon, jossa asuin, oli minulla silti 
jonkinlainen pysyvä koti. Tämä 
Kiiskilän kylä oli paikka, jossa 
perhe ja ystävät asuivat. Kaikki 
muistot olivat tiukasti sidottu 
tänne, eikä ”uusi elämä” missään 
muualla voisi katkaista näitä sitei-
tä. Olivat muistot sitten surullisia 
tai iloisia, ne ovat kaikki minulle 
tärkeitä. Kun asuin Kiiskilässä, 
ruoan puutteenkin kesti. Kotita-
lonkin menettämisestä selvittiin, 
mutta kuka olisi silloin ajatellut, 
että kymmenen vuoden kuluttua 
koko kylä olisi kadonnut, enkä 
voisi enää koskaan palata kotiin 
Kiiskilään?

Jonathan Hill
31. maaliskuuta 2008

Yhteisiä muistelmia
"Tervetulloo Kiskilää!" tokaisin hymyillen veljelleni, joka 
oli juuri saapunut kotiin. Oli kulunut jo kauan siitä, kun 
Piki-Jussi oli ainut laiva, joka Iiikennöi Kiiskilään – nyky-
ään Kiiskilän niemiä kiersi yksi jos toinen paatti. Laivoja 
rantautui usein, ja merenkulkijoiden vierailut piristivät 
aina kaikkien päivää. Oma veljenikin oli täysiverinen 
merimies ja kapteeni.

Sydämellinen kiitos
Kaikille muistaneille ja 60 vuotis -juhlilla 

mukana olleille 20.9.2008

Suomen Koivisto-Seura ry ja
Koivisto Säätiö

Joonas Mäkinen voitti Koiviston Viestin 
kirjoituskilpailussa 2. jälkipolvien sarjan. Vain kolme 
kirjoittajaa uskaltautui kilpasille. Jatkuvuuden 
varmistamiseksi jälkipolvia innostava toiminta on tärkeä 
osa Koivisto-Seuran toimintaa. 
 Kirjoituksessaan Joonas pohtii oman sukunsa 
tarinaa. Koivistolaisille hän on tullut tutuksi loistavana 
pianistina ja viime kesän Porvoon juhlien nuorten 
Koivistolaisen puheenvuorostaan.
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Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

Koivisto-tuotteita myynnissä

Elektroniikkainsinööriksi on 
valmistunut TIMO SOUKKA Turun 
Ammattikorkeakoulusta.

Äiti: Pirkko Soukka os Reiman 
Kanneljärveltä ja isä Vaito Soukka 
Koivistolta.

Turkulainen JULIA LENKKERI on 30.5 
2008 valmistunut Maatalous- ja
metsätieteiden maisteriksi, Metsän-
hoitajaksi. Helsingin yliopistosta.

Julian isovanhemmat ovat edes-
menneet: Isoisä, Merikapteeni Eelis
Lenkkeri, Piisaaren Keskisaaresta ja 
isoäiti, sairaanhoitaja, Ann-Lis Lenk-
keri (os. Mether) Myrskylän Kreivilän 
kartanosta.

Koivistotuotteiden tilauksia ottaa vastaan Suomen Koivisto-Seura r.y.n 
Sihteeri, Marja-Leena Montonen Susisuontie 36, 06200 Porvoo. 
puh. 019-668 811, 040-500 5026 

Kravattipidike 42€

Pieniet korvakorut 48€ Isot korvakorut 77€

Pieni riipus ketjulla 33€ Iso riipus ketjulla 50€

Rintaneula 48€

KOIVISTON HÄMÄLÄISTEN SUKUSEURA r.y.

Sääntömääräinen vuosikokous ja sukujuhla pidetään 9.11.2008 
Karjalatalon Laatokka-salissa, os. Käpylänkuja 1, Helsinki. Tilai-
suus alkaa klo 13.00
Vuosikokousasioiden jälkeen ohjelmassa kertomuksia tunnetuista 
suvun henkilöistä mm Suur-Matista, Muural-Matista ja Parta-Paa-
vosta sekä muita muistelmia.
Saila Hämäläinen viihdyttää soittamalla klassista pianolla, Tapio Jo-
kinen laulaa mukavia lauluja. Sen lisäksi nuoret henkilöt esittävät 
valitsemaansa musiikkia. 

Tulkaa joukolla, ottakaa mukaan myös nuoret ja lapset sekä muut 
sukulaiset. Huom! Ei tarvise olla sukuseuran jäsen.

Karhulan ja ympäristön Koivistolaiset

Kerhon pikkujoulu 29. 11. 2008 klo 17.00
Ravintola Hovinkoski
Jokirannantie 8

Sitovat ilmoittautumiset 23.11. mennessä
Tuula p. 044-522 80 98
Eeva-Marjatta p. 285 035 tai 050-322 75 16

Mukaan iloinen mieli ja pikkupaketti !
Tervetuloa !
Johtokunta.

Keväällä sukeltamaan Kuunari Koivistolle
Nyt viestiä kaikille koivistolaisten sukeltaville jälkipolville. 
Tälle syksylle kaavailtu sukellusretki siirtyi ensi keväälle. 
Samoilla järjestelyillä muillakin Koivistolaisilla on 
mahdollisuus tulla mukaan sukellusretkelle.

Aiheesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Rami Toivoseen 
(Koivistolaisen vävy). p. 0400 780 398 toivonen.rami@gmail.com

Kuunari Koivisto upotettiin kesällä 2007 sukelluskohteek-
si Porin edustalle Luvian ulkosaaristoon. Kuunarivanhus 
lepää nyt 16 metrin syvyydessä.

Koivistolaisten kirjoittamia runoja kaivataan!
Helsingin Koivistolaiset ry. järjestää 10.2.2009 klo 18.00 Karjala-
talolla runoillan, jolloin esitetään koivistolaisten ”pöytälaatikkoru-
noilijoiden” kirjoittamia runoja.
Kirjoittamansa runon voi tulla myös itse lausumaan, jos haluaa. 
Runojen lomassa esitetään musiikkia. Toivomme vain, että nuorille 
artisteillemme sopii kyseinen ilta kalenteriin.

Esittäisin tässä nyt toivomuksen: 
Katsohan mitä sieltä Siun pöytälaatikostais löytyy!
Oisko siellä itse kirjoittamiasi runoja? Tai jonkun läheisesi kirjoitta-
mia, joka antaisi suostumuksensa runojensa esittämiseen? Runojen 
aiheena voi olla kaivattu koti-Koivisto, karjalaisuus, evakkomatka 
tai ihan mikä muu aihe hyvänsä.
Kaik hyvä kelpajaa!

Ole hyvä ja lähetä runosi osoitteella: 
Helsingin Koivistolaiset ry 
Tuula Koppinen, Rauhalanpuisto 10 B 36, 02230 Espoo. 
Toivomme saavamme ne joulukuun puoliväliin mennessä. 
Kiitoksia etukäteen! 
Jos runoja kertyy runsaasti ja niiden kirjoittajat antavat suostumuk-
sensa, voisimme kenties koota niistä koivistolaisen runokirjan.

Runot tuntuvat olevan nyt monella tapaa ”muodissa”. Uudenmaan 
piirin karjalais-seurojen kulttuuritoimikunta järjestää 20.10.2008 
klo 17.30 Kampin palvelukeskuksessa karjalaisten runojen illan, 
jonka nimenä on ”Kaikenlaista Karjalasta”. Tilaisuus on maksuton, 
lämpimästi tervetuloa, jos liikut pääkaupungissa päin. On siellä 
mukana yksi koivistolainenkin runoilija ja hän pääsee esille ihan 
ensimmäiseksi!

Koivistolaisterveisin, Tuula Koppinen

Hanki ystäville ja 
jälkipolville upea kirja 
joululahjaksi.

Pentti Loukonen 040-759 2286
Esko Kaukiainen 0400-800 752
Raimo Kyytsönen 040-355 9964


