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Toivoa on,
jos pinnalla pysyy
Kuunari Koiviston lopullinen kohtalo ei vielä ole
selvinnyt. Laivahan pakkohuutokaupattiin erikoisissa
olosuhteissa. Tammikuussa
helsinkiläinen Jyrki Uurasmaa huusi laivan 1430 euron summalla. Suunnitelma
tehdä laivasta asuntolaiva ei
toteutunut ja lopulta Uurasmaa päätti lahjoittaa laivan
Porin kaupugille.
Kaupunki kaiketi suunnitteli purkaa laivan tai upottaa sen sukelluskohteeksi.
Asuntomessualueen rannasta laivaa pois hinattaessa se
kuitenkin juuttui pohjaan ja
on siellä Satakunnan Kansan
mukaan edelleen.
Nyt turkulainen veneilyn harrastaja havittelee
laivaa, mikäli se saadaan irrotettua pohjasta ja se kelluu
hinaamisen onnistumiseksi.
Jos asiat ovat näin, hinataan
laiva toukokuun loppuun
mennessä Porista turvallisemmille vesille.

Primorskin
kaupungille uudet
viralliset tunnukset
Uudessa lipussa ja vaakunassa vanhat tutut koivistolaiset elementit tuttuine
merkityksineen.

Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Viipurin linnan Suomi-sali kiinnostaa
Monet Koiviston kävijät ovat
vuosien varrella seuranneet,
miten Viipuri on neuvostoajan jälkeen kehittynyt.
Viipurin linnan syksyllä
avattu Suomi-sali on yksi
osoitus siitä, että kaupungissa halutaan satsata myös
matkailijoiden viihtyvyyteen.
Rahoitusta on saatu molemmin puolin rajaa.
”Suomen itsenäisyyden ajan Viipuri 1917-1944” avattiin marraskuussa ja on sen jälkeen jo kolminkertaistanut suomalaisten kävijöiden
määrän. Se tosin merkitsee vasta
muutamia satoja turisteja, sillä moni jää ostosmatkoilla edelleen vain
kauppatorin maisemiin.
Matkasta käynti ei ole kiinni,
sillä kävelymatka kauppatorilta ei
ole pidempi kuin suosituimpiin hotelleihin. Suomen- ja venäjänkielisiä
karttoja on saatavissa sekä kaupungista ostamalla että internetistä.
Viipurin linnan vierailu kannattaa, sillä koko linnasaari on
pessyt huomattavasti kasvojaan.
Sisäpihan seinät on kunnostettu,
ja upeat näköalat kaupunkiin tarjoava torni hohtaa valkoisuuttaan.
Linnan pihalla sekä sinne rakennetulla esiintymislavalla on jo
ehditty viettää muodikkaita keskiaikaturnajaisia. Suomalaisetkin ritariharrastajat olivat mukana ensi
kertaa vuosi sitten.
Linnan muurien sisään pääsee
edullisella aluelipulla, joka toukokuun alussa oli viisi ruplaa (noin
15 senttiä) hengeltä. Kauniilla
säällä aluekierros ja eväiden syönti pihalla riittää hyvin ohjelmaksi,
minkä ainakin venäläiset näyttävät huomanneen.
Viipurin linnan varsinaiseen
museoon ja torniin pitää ostaa
omat liput, jotka ovat erikseen 80
ruplaa (2,30 euroa) tai yhteensä
150 ruplaa (4,30 euroa). Valokuvauksesta näyttelyssä pitää lisäksi
maksaa 30 ruplaa.
Ainakin opaskirjojen mukaan
Viipurissa sovelletaan turisteihin
ja alkuperäisväestöön eri hintoja
kuten muuallakin Venäjällä – ymmärrettävää tuloerojen perusteella.
Opasteista asiaa on vaikeampi jäljittää, sillä muita kuin venäjänkielisiä opasteita ei ole pahemmin esillä.
Lipunmyynnissä on Viipuri-keskuksen mukaan ollut myös jonkin
verran epäloogisuutta hinnoissa.
Alueelle tulee eteen muitakin
näyttelypaikalta vaikuttavia ovia,

joissa vastaanotto on ystävällisyydestään huolimatta vaihteleva.
Toukokuussa yhdeltä ovelta vierailijat ohjattiin elekielellä suoraan
museolle. Tornin kivijalassa sijaitsevassa tilassa ei kielivaikeuksien
vuoksi selvinnyt, vahtivatko nuoret ritariharrastajat siellä kauppaa
vai näyttelyä. Sisään ei kuitenkaan
päässyt maksamatta.

Tekstit suomeksi
Kun turisti on päässyt sisään Viipurin linnan museoon, mahdolliset kieliongelmat häviävät toisen
kerroksen Suomi-salissa. Kaikki
tekstit ovat venäjän lisäksi suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Muissa
näyttelyhuoneissa opastukset ovat
edelleen vain venäjäksi. Niissäkin
käynti kannattaa muutamien hienojen esineiden vuoksi.
Noin 50 neliön suomalaishuoneessa on suomalaisten asian-

tuntijoiden suunnittelema pysyvä
näyttely, jonka tavoitteena on antaa mahdollisimman edustava kuva vuosien 1917-1944 Viipurista.
Näyttelyssä on pyritty tuomaan esille
Suomen itsenäisyyden ajan Viipurin
ilmapiiriä ja henkeä. Esillä on mm.
erilaisia Viipurissa valmistettuja tuotteita, jotka jäivät kaupunkiin suomalaisten lähtiessä sieltä sodan aikana.
Näitä esineitä on näyttelyyn saatu
mm. Viipurin linnan kokoelmista. Esineistöä ja valokuvia on tullut
myös Suomesta yksityislahjoituksina
sekä Tyrgilsmuseetista. Näyttely tuo
esille erityisesti Viipurin vahvan taloudellisen ja kulttuurisen merkityksen
itsenäisyyden aikana. Olihan Viipuri
Suomen monikielisin, monikulttuurisin ja kansainvälisin kaupunki.
Näyttelyn valmistelussa ovat
olleet mukana Viipurin linnan
museo ja näyttelyn ideoineet Viipuri-keskus ry ja Karjalan Liitto
ry. Valmistelut pysyvän näytte-

lyn toteuttamiseksi Viipurin
linnaan käynnistettiin vuonna
2005. Viipuri-keskus toimi varainhankinnan sekä näyttelyn
valmistelutyön koordinoijana.
Hanke on rahoitettu suomalaisten järjestöjen, Suomen elinkeinoelämän, Suomen Kulttuurirahaston ja yksityishenkilöiden
varoin. Näyttelyn suunnittelusta
vastasi FM Anna Rauhala.
Näyttelysalin kunnostusta
ovat tukeneet mm. Tikkurila
Oy, Maalaamo S. Wuorio Oy
sekä Idman Oy ja Hedtec Oy.
Lahjoitusvaroin korjattiin salin
lattiat, katto, seinät, ovet ja ikkunat ja uusittiin täysin salin
valaistus. Näyttelyn tekniikka ja
esineistö siirtyvät lahjoituksena
Viipurin linnan museon omistukseen.
Ina Ruokolainen
Lisätietoja: www.viipurikeskus.ﬁ
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Primorskille uusi
lippu ja vaakuna

Hartaast´

Kaikkivaltias

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Olen tässä miettinyt Jumalan suunnitelmaa
ihmiskunnan pelastamisesksi.

Nyky Koivistoo
Tiedän, että teitä lukijoita on hyvin montaa sukupolvea
ja tiedän senkin, että teillä – meillä kaikilla on kullakin
omanlaisemme suhde Koivistoon. Minulla taitaa olla
menossa jonkinlainen koivistolaisuuden identiteettikriisi, sillä välillä niin selkeältä tuntunut suhtautuminen, on tällä hetkellä vähän hyhmäinen. Ongelmana on
nimenomaan suhtautumiseni nyky Koivistoon.
Viron levottomuudet ja jollain tasolla pelottava Putin
ovat saaneet minut pelkäämään Venäjää. Olen sitä sukupolvea, jolle Neuvosto-Venäjän uhka on kuitenkin
ollut sitä menneisyyttä, historiaa. Nyt Viron patsaskiista
on muistuttanut siitä, että itsenäisessä lintukodossa voi
kokea uhkaaviakin hetkiä, jos iso naapuri niin haluaa.
Ja se nyky Koivisto on juuri siellä, Venäjällä. Helpointa olisi kääntää selkänsä pelottavalle asialla, ja koettaa
unohtaa sen olemassa olo. Mutta miten niin voisi tehdä?
Miten Koivistolle, omille juurilleen, voisi selän kääntää.
Varsinkin kun iän karttuessa ymmärtää omien juuriensa arvon entistä voimakkaammin. Ja varsinkin, kun
olen juuri päättänyt löytää nyky Koivistollekin paikan
omassa elämänmaisemassani. Menneessä eläminen ei
onnistu loputtomiin, uusi, itselle vieras on uskallettava
kohdata.
Itse en ole vielä ruvennut käyttämään Primorsk sanaa.
Toisaalta sana Koivisto tarkoittaa minulle sitä sotaa
edeltänyttä Koivistoa, minne menneisyyden muisteluun keskittyviä kotiseuturetkiä voi tehdä. Käytän nyky Koivisto sanaa kiertoilmauksena, jolla määritän tarkoittavani tällä hetkellä Koivistolla elävien ja toimivien
ihmisten elinpiiriä, siis sitä Primorskia. Olen vahvasti
sitä mieltä, että suhtautumista nyky Koivistoon voidaan
helpottaa lisäämällä ymmärrystä, ja sitä esimerkiksi Koiviston kirjeenvaihtajamme Anders Mård tulee osaltaan
edistämään. Lähtö asetelma kun taitaa kuitenkin olla
me koivistolaiset ne nykykoivistolaiset.
Mutta, kun sain Mårdin ensimmäisen viestin ja avasin
kuvatiedoston, jossa piti olla niitten nykyprimoskilaisten uusi kotipaikka symboli, niin kuinka kävikään? Se
ei ollut ollenkaan venäläisen koukeroinen ja kruusattu,
vaan ihan tutun oloinen. Lehden mustavalkokuva ei
anna oikeutta heleän sinivalkoiselle merkille, jossa niin
tärkeät purjehdus ja kalastus lyövät kättä. Sinistä ja valkoista, merta ja taivasta, purjehdusta ja kalastusta. Ja
silloin se identiteettikriisi iski. Miten niiden merkki voi
olla niin itselle sopiva?

Jumala haluaa - Raamatun mukaan - olla kaikkeuden hallitsija, ehdoton
majesteetti, presidenttien
määrääjä, joka ei suostu
tinkimään omasta ylivallastaan, jumaluudestaan
piiruakaan. Ja kuitenkin
juuri Jumala haluaa asettua ihmisen asemaan, tämän rajallisen, kehoonsa
sidotun pienen olion.
Tulla todelliseksi ihmiseksi sikiöyden, vauvuuden ja lapseuden kautta.
Haluaa syntyä kansaan,
joka on vieraan vallan
alainen ja sen halveksima. Suostuu aviottoman
lapsen maineeseen. Ivattavaksi, lyötäväksi. Haluaa palvella toisia. Kieltäytyy puolustautumasta,

Kaisa Koivula

vuutta täällä Primorskissa.
Hopeinen kala osoittaa, että paikalliset asukkaat ovat
aina rakastaneet kalaa. Jo
vuonna 1940 kaupunkiin
perustettiin Zjdanovin
kalastuskolhoosi. Vuonna
1996 sen nimeksi muutettiin ”Primorskij ribak”
(Primorskin kalastaja).
Lipun ja vaakunan taivaansininen väri symboloi
tietoa, totuutta, rehellisyyttä sekä Suomenlahden
rannikkoa. Hopea edustaa
– Myös suomalaiset
puhtautta, kiitollisuutta,
käyttävät edelleen
koivunlehteä, mainitaan avoimuutta ja pohjoisen
kaupungin kotisivuilla. – luonnon kauneutta.
Hopeinen vene symboloi
kaupungin tiivistä yhteyttä
mereen. Neljä taivaansinistä
koivunlehteä kuvaavat paikallista maastoa: neljä koivunlehteä valittiin, koska
ne sopivat kuvaamaan mannerta ja kolmea saarta. Kaupungin päättäjien mukaan
koivu-sana on mainittu jo
ensimmäisessä, vuodelta
1268 löydetyssä merkinnässä asutuksesta alueella.

Rakkaamme

Ella Auroora
HARJU
o.s. Känä

s. 22.8.1911 Koivisto, Saarenpää
k. 30.3.2007 Karhula
Sinut hellästi
lepoon viemme
sydän kiitosta tulvillaan.
Ikikotiin on meidänkin
tiemme, luona Herran
taas kohdataan.
Lämmöllä muistaen
Leila ja Veli
Tuomo ja Laila
Minna ja Reino
Mia, Tero, Anni ja Aleksi
Jari, Sirpa, Linda ja Eva
Maarit
Irma-sisko
Sukulaiset

Siunattu läheisten läsnäollessa.
Kiitos osanotosta.

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

käyttämästä jumalallisia
voimiaan omaksi hyväkseen. Ja lopuksi kuolee
teloitettuna, rikollisten
kuoleman.
Kuinka tällainen voi
tulla kenenkään mieleen?
Kuka tämän on keksinyt?
Sama, joka keksi siilin.

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

Primorskin kaupunki valitsi äskettäin kaupungille
uudet viralliset tunnukset. Uudeksi lipuksi ja vaakunaksi valittiin kolmen taiteilijan (Basjkirova,
Karpunnoj, Sjtejnbach) ehdotus, joka kuvaa kalastusta, merta ja Karjalan kannaksen koivikoita.

Niinpä myös meidän
lehtemme edustaa jatku-

Anders Mård

Rakkaamme

Eila Kirsti
KORHONEN
o.s. Valtti

s. 29.4.1924 Koivisto
k. 23.3.2007 Porvoo
Näin taivaan isä päätti sen
sydämen lyönnin viimeisen.
Hän kotiin kutsui väsyneen,
uneen rauhaan iäiseen.
Syvästi kaivaten
Urpo ja Leila
Ulla
Joni ja Pasi perheineen
Kari ja Katri
sukulaiset ja ystävät

Siunattu läheisten läsnäollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Aineisto mieluiten digitaalisena:
studio@salokanneltoivonen.ﬁ
Muussa tapauksessa paperikopiot ja/tai
disketti tai CD-levy sekä valokuvat
postitetaan osoitteeseen:
Studio Salokannel & Toivonen,
Koiviston Viesti
p. 03 7824 553
Päijänteenkatu 11, 15140 Lahti.
Aineisto palautetaan vain jos mukana
on postimerkillä varustettu palautuskuori osoitteineen.

Rakas sisaremme

Ella Maria
HANTTU
o.s. Piironen

s. 30.11.1920 Koivisto
k. 4.3.2007 Lakeworth, Florida
kiittäen, muistaen
Sisar perheineen
Veljet perheineen
Kun aamu saapui,
niin matka päättyi
ja uneen uuvutti väsyneen.
Ei tunnu tuska, ei vaiva mainen,
on rauha sydämessä nukkuneen.

Siunattu Floridassa.

Tilaukset, osoite- ym. muutokset aina
kirjallisena edellämainittuun osoitteeseen.
Laita korttiin postitusosoite ja laskutusosoite, 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 pohjoismaihin +2e/vuosi, eurooppaan +7 e/vuosi
muualle maailmaan +12 e/vuosi
Pankkiyht. Nordea Lahti 109130-305880
Päätoimittaja
Riikka Salokannel, 0400 94 96 95
Toimittaja
Ina Ruokolainen, 0400 355 243
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398
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Taasha myö tavataan nyt Oulussa kesäjuhlilla
Karjalan Liiton Kesäjuhlat järjestetään tänä
vuonna 15-17.6. Oulussa. Juhlien tunnus ja
yleisteema on ”Siirtoväki Pohjolassa, voimavarana karjalaisuus”.
Karjalaiset Kesäjuhlat on vuotuinen odotettu tapaaminen,
jossa tuttujen ja samanhenkisten ihmisten kanssa iloitaan tapaamisesta. Juhlamme on myös tapa esitellä karjalaista kulttuuria ja perinteitä kunkin juhlapaikkakunnan asukkaille.
Oulu on tähän juhlintaan mitä otollisin kaupunki: oululaisia on yli 130 000 ja kesällä turistejakin liikkuu kaupungissa tuhatpäin. Oulu on 402-vuotias kaunotar, jokien
ja meren, siltojen ja puistojen kaupunki, jonka päivät keskikesällä, vaaleitten öitten aikana venyvät pitkiksi.

Juhlapäivien ohjelmaa
on tuttuun tapaan runsaasti.
Ensimmäisenä päivänä, perjantaina pidettävässä seminaarissa
kysytään mm. ”Tunnetaanko karjalaisuutta Pohjolassa”? Siirtoväkeä on monina vuosisatoina sotien ja sortokausien aikoina kulkenut pohjoisessa Suomessa, sekä sieltä turvaa hakien
että sieltä paeten. Viime sotien jälkeinen evakoiden muutto
toi karjalaisia lähest kaikista luovutetuista pitäjistä PohjoisSuomeen. Seminaarissa puhutaan myös Sallan ja Petsamon
evakoiden ja Vienan Karjalan pakolaisten kohtaloista.
Illansuussa perjantaina vaihdetaan kevyemmälle ja
lauletaan yhteislauluja torilla vanhojen aittojen kulmilla
Toripolliisin valvonnassa. Siitä on hyvä jatkaa kaupunkiin
tutustumista.

Avajaisjuhla on lauantaina klo 14.30 jäähallissa.
Siellä nähdään mm. tätä
tilaisuutta varten kirjoitettu
näytelmä ”Evakkona Oulun
seudulla”.
Luterilaiset ja ortodoksiset kirkkotilaisuudet ovat
sekä lauantaina että sunnuntaina.
Lauantaina on myös
kuorojen kavalkadi. Päivän
aikana myös leivotaan kilpaa
Karjalanpiirakoita, pelataan
kyykkää, juostaan Karjalan
maraton ja ollaan mukana
kansantanssikonsertissa ja juhlatansseissa, joissa soittokunta
Vaskiveikot puhaltelee.
Pääjuhlapaikka on jäähalli, kuorot esiintyvät Madetojan salissa, lapset ja nuoret Pohjankartanossa. Lippukulkue kaupungin halki lähtee sunnuntaina klo 12 torilta sotilassoittokunnan tahdittamana. Päiväjuhlaan klo 14.30 on
”jutustelemaan” lupautunut kaikkien tuntema näyttelijä,
professori Lasse Pöysti.
Lapsille ja nuorille on monipuolista omaakin ohjelmaa
perjantaina ja lauantaina. Mauri Kunnaksen Koiramäkikirjojen mallin mukaan Pohjankartaossa on piparkakkujen,
helmikorujen ja lasimaalauksen työpajoja, tanssipaja ja Koiramäen lasten pihaleikkejä. Pohjois-Pohjanmaan museossa

käydään tutustumassa Koiramäki- näyttelyyn.
Uusia karjalaisten sukuseurojen sukutauluja on nähtävinä ja neuvoja sukututkimuksiin saatavissa Pohjankartanossa. Entisiin aikoihin voidaan palata valokuvanäyttelyissä.
Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan museossa on vienankarjalaisten pukujen näyttely. Karjalainen tori on avoinna jäähallissa
kaikkina juhlapäivinä.
Lisätietoja: Liisa Karppinen, 040-553 4927,
liisa.karppinen@elisa.net
Leena Leskelä, 0400-582 549
majoituksesta MatkaMaa Oy/Marja Valppu 08-336 935
marja.valppu@oulu.tournee.ﬁ

LÄNGELMÄEEL! (Pakkoo, pakkoo 4)
Ol yheksäs jo joulukuut
kääntyy ehtint iltapuolee,
ja evakot kaik olliit muut
kortteeri saaneet itsellee,
ko viimeinki mei perreelki
tul hakija, naine, kuka tarvitsi
avuksee työvoimaa.

“Talon ruokiinko te alatte,
vaiko omiin leipiinne ryhdytte?”
Äitilt ja siskoilt näi kysyttii.
(Mie ulkoon olin sillo justii.)
Ko meil kattilaa ei olt, ei lautasii,
ja ko talo ruuat tuntuit näi makosilt,
ni talo ruokii hyö jäähä päättiit.

Jo aamusel alko pelkäämmä
tartuntavaaraa talo emäntä,
ko näk, et mite sairahii
matka jälkee ol kaks miu lastai.
Hää tormotti meit het lääkärii.
Ja hyvähä se vaa olikii,
olha häneelkii pienii lapsii.

Mies sojas ol, kapteen arvoltaa.
Rouvaal ei olt tarpeeks väkkee
suurta kartanoo kunnool hoitamaa;
pit appuu häne hakkee.
Ja siihehä kelpas evakokkii,
vaik lapsii perrees tuntukkii
iha liia kans oleva.

Ol suuresuur se maatila:
sata hehtaarii viljelysmaata,
ja kakskertaa viel ja enemmä
ol lisäks sakeaa metsää;
kymmenii lehmii navetas lypsävii,
ja sikkoi, mullii, tallis hevosii.
Ol palkollissiiki paljo.

“Ettekö yhtään hävetä osaa te,
kun tuohon kuntoon lapsenne päästätte?”
tivas lääkär, ko vastaa otti.
“A mieks se oon sottaa syylline?
Meit o kirput, täit ja torakat,
ja lutteet joka paikas vaivanneet;
töry seas kuletettu paikast toisee.”

Hevoskyyvil sit periil lopult päästii.
Siel nähtäväst meitä jo ootettii,
ko kartano kokonaa valos kylpi.
Kui virkistikkii tuo väsynehhii mielii!
Ja sisääl pitkä pöyä pääl
suur rokkavati ootti nälkähistä.
Ja lämpimät letut viereel!

Suur pirtti meil kortteeriks annettii.
Siin seinämittane leipäuuni.
Pitkä pöytä keskeel, renkut seinävieriil.
Yöl torakat lapsii herreil pittiit.
Eihä ne rauhaa jättäneet kyl kettää.
Mut vaik hiljaa kävelemmää
opettaa maailma ihmistä.

Sillo sanojaa lääkär pyys anteeksi,
hyvät lääkkeet lapsiil kirjotti.
Pian poissa pilkut punaset,
poissa paiseet, lapset tervehet.
Mut nähhä sain taas kerra mie:
Kuka kaike kokkee, kaike tietää se,
ja kaike kokemaa joutuu vaivane.

Suomen
Koivisto-Seura r.y.
Perustettu 1948
Toimii koivistolaisten yhdyssiteenä
- järjestää kotiseututilaisuuksi
- harjoittaa julkaisutoimintaa
- suorittaa kotiseutukulttuuriin liitty
vää kokoamista ja tallentamista.

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

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

Ko talo leipii käytii myö,
sokerkupongit ja muut meilt saivat hyö;
“Molotohvi soppaa” vaa syyvvä saatii.
Jos lapsel ei nälkä just olt ajallaa
ei ruokaa saant sit olleskaa.
Mut kaikha loppuu aikannaa,
Herra armo vaa ei millokkaa.

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

maanantai, 19. maaliskuuta 2007
Martti Piela

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

www.koivistolaiset.net
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Koiviston varhaisin muinaisuus
uudessa valossa
Oula Seitsonen ja Kerkko Nordqvist
Luovutetussa Karjalassa suoritettiin suomalaisaikana varsin suuri osa koko maamme arkeologisista tutkimuksista.
Kuitenkin esimerkiksi Johanneksen, Viipurin ja Kaukolan
alueisiin verrattuna Koivisto jäi syrjään aktiivisimmasta
tutkimuksesta. Niinpä viime vuosina Karjalankannaksen
länsirannikolla tehdyt arkeologiset tutkimukset ovat muuttaneet kuvaamme alueen menneisyydestä suuresti.
Vanhat arkeologiset
tutkimukset Koiviston
alueella
Ensimmäisen kerran Koiviston ja
lähiseudun muinaismuistoja tutkittiin vuonna 1889, jolloin Suomen Muinaismuistoyhdistyksen
stipendiaatti Oskari Saari kiersi
Rannan kihlakuntaa keräten alueelta muutamia muinaisesineitä.
Hänen jälkeensä uusia arkeologisia tutkimuksia ei kuitenkaan
tehty lähes viiteenkymmeneen
vuoteen, eikä Koivistolla suomalaisaikana suoritettu ainoatakaan
varsinaista arkeologista kaivaustutkimusta – sen sijaan pohjoisempana, Johanneksessa ja Viipurissa, kaivettiin runsaastikin.
Myös irtolöytöjen, eli maallikkojen löytämien muinaisesineiden, määrät monissa Kannaksen länsirannikon kunnissa ovat
huomattavasti pienempiä kuin
esimerkiksi Laatokan ja Vuoksen
rannoilla Kaukolan ja Räisälän
alueella. Koivistolta tunnetaan
ainoastaan kolme kivikautista irtolöytöä ja naapurikunnasta Kuolemajärveltäkin vain 14 irtolöytöä.
Tähän vaikutti osaltaan varmasti
arkeologien tekemien tutkimusten
vähyys – esimerkiksi edellä mainituissa Itä-Kannaksen kunnissa
runsaat arkeologiset kenttätyöt
innostivat myös paikkakuntalaisia
muinaisesineiden keruuseen.
Koivistolla ainoa ammattiarkeologin tekemä tutkimus oli
kivikautisen löytöpaikan tarkastus elokuussa 1937. Tällöin arkeologi Jorma Leppäaho tarkasti
Humaljoen Kirkkohiidenhiekassa
maanviljelijä Otto Oravan tieleikkauksesta löytämän kiviesineen,
niin sanotun kehdonjalaksenmuotoisen hakun, löytökohdan.
Palaneiden kivien ja nokijälkien
perusteella hän totesi, että paikalla saattaisi sijaita kivikautinen
asuinpaikka (tämän epäilyksen
vuonna 2003 suoritetut tutkimukset osoittivat aivan oikeaksi).
Kuolemajärvellä tilanne ei tutkimusten osalta ollut juuri parempi:
kunnassa suoritettiin yksi ainoa
pieni arkeologinen kaivaus Muurilan ilmatorjuntaleirin alueella
Sakari Pälsin ja Jouko Voionmaan
toimesta kesällä 1936.
1980-luvulla neuvostoliittolaiset arkeologit tekivät muutamia

tutkimuksia Kaukjärvellä. Vuonna 1984 pietarilainen arkeologi
V. I. Timofeev kaivoi uudelleen
suomalaisten arkeologien Aarne
Äyräpään (vuoteen 1930 asti Europaeus) ja Sakari Pälsin 1920—
30-luvuilla tutkimaa Kaukjärven
Kelosen kivikautista asuinpaikkaa
sekä sen ympäristöä. Kuitenkin arkeologiset tutkimukset Koivistolla
ja sen lähialueilla saivat uutta tuulta purjeisiinsa vasta suomalaisten
tutkijoiden uuden Karjalan arkeologiaan kohdistuneen tutkimusinnostuksen myötä. Lahden
museon arkeologin Hannu Takalan johtamat arkeologiryhmät
aloittivat kenttätyöt lähikunnissa
jo 1990-luvulla, ja vuodesta 2003
suomalais-venäläistä arkeologista
yhteistyötä on tehty myös Koiviston alueella Helsingin yliopiston
arkeologian oppiaineen ja Venäjän
tiedeakatemian toimesta.
Kivikauden jälkeisten aikojen
tutkimus Koivistolla on edelleen
ollut hyvin vähäistä. Koivisto
mainitaan historiallisissa lähteissä
Björkö-nimellä kauppapaikkana,
mutta mitään tähän liittyviä arkeologisia löytöjä ei toistaiseksi ole
tehty.

Vesistöhistoriaa
Koiviston alueen vesistöhistoriaa
ovat vuosituhansien mittaan säädelleet Itämeren kehitysvaiheet.
Heti jääkauden jälkeen Baltian
jääjärven vedenpinta alueella oli
jopa 90 metriä nykyistä merenpintaa korkeammalla. Vuosituhansien mittaan vedenpinta Koiviston
rannikolla on ollut pääasiassa
laskussa. Tämän laskusuhdanteen
keskeyttivät kaksi merkittävämpää
tulvavaihetta, eli Ancylusjärven
transgressio (noin 11000—9000
vuotta sitten) ja Litorinameren
transgressio (noin 8000—5000
vuotta sitten), joiden kuluessa vedenpinta kääntyi nousuun ja peitti uudelleen alleen laajojakin ranta-alueita. Ancylustransgression
aikana ranta oli Koiviston alueella
maksimissaan noin 25 metriä nykyistä merenpintaa korkeammalla
ja Litorinatransgression kuluessa
noin 15 metriä.
Ancylusvaiheen lopuilla noin
9000—8000 vuotta sitten Koiviston rantamaisema näytti suu-

resti nykyisenkaltaiselta, mutta
korkeampien vedenpintojen aikaan tilanne oli hyvin erilainen.
Esimerkiksi Humaljoenlahti oli
nykyistä suurempi pitkälle sisämaahan työntyvä merenlahti, joka tulvavaiheiden huippuaikoina
ulottui todennäköisesti kapeana
salmena aina Makslahdelle asti
erottaen Koivistonniemen mantereesta. Vuonna 2003 tehdyt
arkeologiset kaivaukset antoivat
myös merkkejä Litorinameren
tulvan peittämistä arkeologisista
asuinpaikoista (lisää näistä jäljempänä).

Tutkimusten uusi alku
Suomalaiset ja venäläiset arkeologit palasivat Koivistolle vuoden
2003 toukokuussa. Tällöin suoritettiin viikon verran uusien muinaisjäännösten etsimistutkimuk-

Kuva 1. Vesistörekonstruktio Koiviston alueesta. Nykyvesistöt on
merkitty tummanharmaalla, alueet korkeudella 0—15 m mpy harmaalla, 15—25 m mpy vaaleanharmaalla ja alueet yli 25 m mpy
valkoisella (HUOM! maanpinnan kallistumista ei ole otettu huomioon,
joten kartta antaa vain karkean kuvan veden ja maan jakautumisesta
eri aikoina). Kivi- ja varhaismetallikautiset asuinpaikat on merkitty
mustilla kolmioilla. Tekstissä mainitut asuinpaikat: A) Patamäki 1—3;
B) Pontiaho 1; C); Kirkkohiidenhiekka 1; D) Suurpelto; E) Muurila,
Ilmatorjuntaleiri; F) Kaukjärvi Kelonen.

sia eli inventointeja sekä kolme
pienialaista koekaivausta. Kesällä
2005 jatkettiin lisäksi kaivauksia
yhdellä vuonna 2003 koekaivetuista paikoista. Tutkimukset liittyivät
uusien öljyputkien rakennussuunnitelmiin, joiden alta haluttiin
pelastaa mahdollisimman iso osa
muinaisjäännöksistä niiden rajallisten resurssien puitteissa, jotka
arkeologeilla oli käytettävissään.

Tutkimukset tehtiin suomalaisvenäläisenä yhteistyönä, ja pääasiallisina tutkijoina toimivat arkeologit Kerkko Nordqvist ja Oula
Seitsonen Helsingin yliopistosta
sekä arkeologit Dmitrij Gerasimov, Sergej Lisicyn ja Stanislav
Belskij Venäjän tiedeakatemiasta,
Pietarista.
Koiviston alueella uudet tutkimukset ovat keskittyneet pääasi-

Professori M. Lavento tutkimassa Kirkkohiidenhiekka 1 asuinpaikalla
tieleikkausta, josta 1930-luvulla löytyi kehdonjalaksen muotoinen
kuokka. Asumuspainanne harjanteen päällä metsikössä, edustalla
asuinpaikan osittain tuhonnut roskakuoppa. (Kuva: K. Nordqvist)
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Patamäki 3 asuinpaikalta löydetty poikkiteräinen kvartsinuolenkärki
ja rekonstruktiopiirros nuolesta. (Kuva ja piirros: O. Seitsonen)

Tekstiilikeramiikkaa, joka löytyi kesän 2006 kaivauksilla Pyhäjärveltä.
(Kuva: K. Nordqvist)

assa Humaljoenlahden ympäristöön, mistä on toistaiseksi löydetty
kymmenen ennen tuntematonta
kivi- ja varhaismetallikautista
kohdetta. Tavallisimpia löytöjä
kaikilla kohteilla olivat kvartsiiskokset, kvartsikiveä työkaluiksi
muokatessa syntyneet jätekappaleet, joita löytyy tämänaikaisilta
kohteilta usein roppakaupalla.
Kohteet liittyvät Karjalankannaksen koko kivi- ja varhaismetallikauden aikaiseen historiaan aina
varhaisesta mesoliittisesta asutuksesta rautakauden taitteeseen –
toisin sanoen varhaisimmat uudet
kohteet ajoittuvat ainakin 8000
vuotta vanhoiksi ja nuorin ajoittuu ajanlaskun taitteen tietämille.
Vuoden 2003 koekaivaukset
olivat resurssien asettamien rajoitusten vuoksi pienialaisia käsittäen
vain muutamia neliömetrejä kullakin kohteella. Pienestä koostaan
huolimatta nämä Patamäki 1 ja
3 sekä Pontiaho 1 asuinpaikoilla
tehdyt tutkimukset antoivat jo
hyvän kuvan alueelta löydettävissä olevien muinaisjäännösten
laajasta kirjosta. Vuoden 2005
laajemmissa kaivauksissa tutkittiin
Patamäki 1 asuinpaikkaa yhteensä
lähes 200 lisäneliömetrin verran ja
samassa yhteydessä myös läheiselle
Patamäki 2 asuinpaikalle avattiin

osa kohteesta on todennäköisesti
jo tuhoutunut viereistä putkilinjaa rakennettaessa. Samoin
on ilmeisesti käynyt Patamäki 2
asuinpaikalle, sillä vuoden 2005
kaivauksissa paikalta ei tehty käytännössä lainkaan löytöjä.
Nuorin kaivauksin tutkittu
kohde oli Pontiaho 1 niminen
löytöpaikka. Tämä kohde ajoittuu saviastialöytöjen perusteella varhaismetallikauteen (noin
1800 eKr.—400 jKr.). Kohdetta
on toistaiseksi tutkittu vain parin
neliömetrin verran; mutta tälle
alueelle osui kuitenkin paikalleen
hajonnut tekstiilikeraaminen astia. Keramiikkatyyppiä kutsutaan
tällä nimellä sille tyypillisen koristeluelementin, tekstiilipainanteen
perusteella. Yhteensä keramiikkaa
löydettiin lähes seitsemänsataa
palaa, jotka kuuluivat yhteen ja
samaan astiaan, joka lienee koottavissa niiden pohjalta jatkoanalyysien myötä. Kohteen laajempi
tutkiminen olisi perusteltua paremman kuvan saamiseksi varhaismetallikautisesta asutuksesta
tällä alueella, sillä Kannaksen länsirannikolla ei aikaisemmin ole
juurikaan tutkittu tähän aikaan
liittyviä kohteita.

muutamien kymmenien neliömetrien laajuinen kaivausalue.
Kaivauksissa vanhimmat
jäänteet paljastuivat Patamäki 3
asuinpaikalta. Paikalta löytynyt
niin sanottu poikkiteräinen kvartsinuolenkärki ja kaivaushavainnot
viittaavat siihen, että kyseessä on
todennäköisesti mesoliittinen, Litorinameren tulvan alle jäänyt pienialainen leiripaikka, jonka täytyy siis olla Litorinameren tulvaa
vanhempi. Mielenkiintoa herätti
asuinpaikalta löytynyt Äänisen
viherliusketta oleva kiviesineiden
työstöjäte eli iskokset. Vastaavasta kivilajista valmistetun esineen
katkelma löytyi myös läheiseltä
Patamäki 2 kohteelta. Nämä ovat
kouriintuntuvia viitteitä kauemmas ulottuneista kulttuurikontakteista.
Patamäki 1 osoittautui vuosien 2003 ja 2005 kaivauksissa varsin laaja-alaiseksi, mutta
vähälöytöiseksi kivikautiseksi
asuinpaikaksi. Kyseessä näyttää
olleen laaja perusleirimäinen
asuinpaikka. Lisäkaivauksilla
alueelta olisi ehkä erotettavissa
erilaisia aktiviteettialueita, eli
rajattuja alueita, joilla on toimitettu tiettyjä tehtäviä, esimerkiksi
nahkojen muokkausta tai saaliin
paloittelua. Valitettavasti vain iso

O. Seitsonen osoittaa Pontiaho 1 asuinpaikalta ojanpenkasta
löytynyttä keramiikkakeskittymää.
(Kuva: K. Nordqvist)

Koiviston esihistorian
nykykuva
2000-luvun tutkimusten myötä kuva Koiviston menneisyy-

destä on huomattavasti monipuolistunut, erityisesti kivi- ja
varhaismetallikauden osalta.
Valitettavasti rautakautisten ja
keskiaikaisten vaiheiden tuntemus on edelleen yhtä hataralla
pohjalla kuin ennekin.
Mielenkiintoisimpia uusista
löydöistä olivat neoliittiseen kivikauteen (noin 5000—1500 eKr.)
ajoittuvat asumuspainanteet. Asumuspainanteet ovat osittain maahan kaivettujen kivikautisten asumusten jäänteitä. Koko läntisen
Karjalankannaksen ensimmäiset
asumuspainanteet löytyivät Helsingin yliopiston ja venäläisten
tutkimuksissa Johanneksessa
vuonna 2002. Koivistolta painanteita löytyi kaikkiaan kolme kappaletta kahdelta eri asuinpaikalta:
jo edellä mainitulta vuonna 1937
alustavasti tarkastetulta Kirkkohiidenhiekka 1 löytöpaikalta ja läheiseltä Suurpellon asuinpaikalta.
Molemmilla kohteilla painanteiden pitkät sivut ovat tyypilliseen
tapaan rantaviivan suuntaisesti ja
Suurpellossa painanteet ovat rivissä vierekkäin.
Saimaalta, Pohjanlahdelta
ja Laatokan rannoilta tunnetaan
suurimmillaan jopa kymmenien
asumuspainanteiden laajuisia kivikautisia kyliä. On todennäköistä,
että lisätutkimuksissa vastaavia olisi löydettävissä myös Suomenlahden rannoilta. Asumuspainanteet
liitetään tavallisesti kiinteämpään
asutukseen. Muinaiset koivistolaiset ovat mahdollisesti ainakin
talvikaudella asustaneet pysyvästi
samoilla sijoilla. Asutus näillä paikoilla on myös saattanut olla jo kivikaudella ympärivuotista, kuten
on epäilty Saimaan ja Laatokan
vastaavien kohteiden osalta. Näistä kiinteistä perusleireistä käsin
olisi sitten tehty erilaisia metsästys- ja hankintaretkiä lähialueille
– ja miksei joskus vähän kauemmaksikin.

Kauemmas ulottuneista kontakteista kertovat esimerkiksi Patamäki 2 ja 3 kohteilta löytyneet
Äänisen viherliuskeesta tehtyjen
esineiden jäänteet. Todennäköisesti nämä yhteydet esimerkiksi Ääniselle eivät ole olleet suoria, vaan
tapahtuneet kivilajin luontaisen
esiintymisalueen ja Suomenlahden
rannikon välissä asuvien ryhmien
välittämänä. Toisaalta muinaisinakin aikoina on varmasti ollut
yhtä lailla vaeltavia kauppamiehiä
ja muita kulkijoita kuin nykyisin,
eli ei ole mahdotonta, että nämä
seikkailijat olisivat saattaneet retkeillä näinkin laajoilla alueilla.
Myöhempien luonnonkansojen
parista tunnetaan monia esimerkkejä satojen kilometrien mittaisista vuosittaisista vaelluksista, sillä
esimerkiksi vesireittejä myöten
kulkemalla on ollut mahdollista
matkustaa suuriakin matkoja nykynäkökulmasta hyvin alkeellisilla
välineillä.
Kirjoittajat johtavat Helsingin
yliopiston arkeologista tutkimusprojektia Karjalankannaksella.
Tutkimukset jatkuvat kesällä 2007
uusilla kaivauksilla ja inventoinneilla eri puolilla Karjalankannasta. Haluamme kiittää erityisesti
Veikko Ilmastia mielenkiinnosta
Koiviston alueen tutkimuksia
kohtaan.
Yhteystiedot:
Oula Seitsonen, puh. 040 502 5892,
oula.seitsonen@helsinki.ﬁ
Kerkko Nordqvist, puh. 050 360 2913,
kerkko.nordqvist@helsinki.ﬁ
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Tuutha Siekii Koivisto-juhlille Helsinkii?
Kyläkokouksissa lauantaina 28.7.2007 on hyvä tilaisuus
tavata tuttuja ja sellaisia ihmisiä, joiden juuret ovat samassa Koiviston kylässä kuin omasikin. Tulehan katsomaan!
Olemme tänä vuonna järjestäneet
juhlat siihen malliin, että lauantaina on ”kylien päivä”. Silloin
pidetään kyläkokoukset ”kahdessa löysissä” klo 12.30-14.00 ja
14.00-15.30. Lisäksi meillä on
iltapäivällä klo 16 alkaen ohjelmassa multimediaesitys ”Koivisto
sanoin, kuvin ja visioin”. Siinä
esitellään lyhyesti kaikki Koiviston kylät sekä kauppala. Lisäksi
mukana on aimo annos Koiviston
historiaa ja tietoa paikkakunnan
ja asukkaitten yritteliäisyydestä ja
tietysti myös se visio.
Sunnuntaina kirkonmenojen
jälkeen klo 11.00-14.00 välillä pidetään sitten sukukokoukset. Paikalla on myös Hannu Seppinen
tietokoneensa kanssa. Hänellähän
on mahtava tiedosto koivistolaisista suvuista. Myös Juha-Veikko
Kurki on luvannut toimittaa paikalle sukututkimukseen liittyvää
Sukuseurojen Keskusliiton toimittamaa aineistoa.
Toivomme, että tällä järjestelyllä voimme ainakin osittain
välttää päällekkäin menevät kokoukset, niin että juhlaväki voisi
osallistua haluamiinsa tapaamisiin
rauhallisin mielin.
Juhlien yhteydessä lauantaina
ja sunnuntaina on muuten mainio
tilaisuus myydä Koivistoon liittyviä tuotteita, kirjoja, käsitöitä,
muistoesineitä ym. omalta myyntipöydältä.
Kyläkokousten ja sukukokousten varausaikoja sekä myyntipöytävarauksia ottaa vastaan Tuula
Koppinen, puhelin: 09-8840534
tai 050-5165651, sähköposti:
tuula.koppinen@kolumbus.ﬁ

Hotellivaraukset Koivistojuhliin 28.-29.7. 2007
Kaikkein kätevintä on varata
hotellihuone Hotellikeskuksen
kautta. Heidän hintansa ovat huomattavasti edullisemmat kuin jos
huoneen varaisi suoraan jostain
hotellista. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä:
Hilton Helsinki Kalastajatorppa
on juhlapaikkaa lähinnä sijaitseva
hotelli, ja siellä maksaa 2 hh 82 €
/vrk ja 1 hh 70 € /vrk. Nämä ovat
Hotellikeskuksen hintoja.
Osoite: Kalastajatorpantie 1,
00330 Helsinki.
Sokos Hotel Vaakuna, Asemaaukio 2, 00100 Helsinki. Hinnat
ovat vastaavasti: 119 € ja 82 €.
Hotelli Helka, Pohjoinen rautatienkatu 23, 00100 Helsinki.
Hinnat: 104 € ja 80 €, lisävuode
30 €.

Hotelli Haaga, Nuijamiestentie
10, 00320 Helsinki. Huonehinnat: 95 € ja 82 €, lisävuode 15 €.
Sokos Hotel Tapiola Garden, Tapionaukio 3, 02100 Espoo. Huoneet: 100 € ja 85 €.
Kesähotelli Academica, Hietaniemenkatu 14, 00100 Helsinki.
Hinnat: 64 € ja 50 €. 3 hh 67 €.
Kesähotelli Satakunta, Lapinrinne 1 A, 00180 Helsinki.
Hinnat 60 € ja 41 €.
Eurohostel, Linnankatu 9, 00160
Helsinki. Hinnat: 53,20 € ja 42,50
€, 3 hh 79,80 €.
Mainituista hotelleista Kalastajatorppa sijaitsee Munkkiniemessä,
noin kilometrin päässä juhlapaikalta. Vaakuna, Helka, Academica ja Satakunta ovat keskustassa,
jossa on toki paljon muitakin
majapaikkoja. Hotelli Haagaan ja
Tapiola Gardeniin pääsee noin 10
minuutissa omalla autolla ja parkkipaikkoja on riittävästi.
Eurohostel sijaitsee Katajanokalla,
josta pääsee raitiovaunulla nro 4
Munkkiniemeen juhlapaikalle.
Se on luonteeltaan retkeilymajatyyppinen majoitusvaihtoehto on
niitä kyllä muitakin, mutta tämä
on liikenteellisesti melko mukavassa paikassa.
Olemme alustavasti varanneet
Hotellikeskuksen kautta Koivisto-juhlille tulijoita varten 40 kpl
huoneita Kalastajatorpalta.
Ennakkovaraus Kalastajatorpan huoneisiin on voimassa
28.6. asti, joten jos haluatte sieltä
huoneen, varaus pitää tehdä mieluummin heti. Mainitkaa varausta
tehdessänne, että tulette Koivistojuhliin 28.7. Hotellikeskus edellyttää, että varaus taataan yöpyjän
omalla luottokortilla.
Varatun huoneen voi perua kuluitta 28.6.2007 mennessä.
Muutenkin, suosittelemme
yhteydenottoa Hotellikeskukseen
hyvissä ajoin eli kesäkuun aikana.
Sieltä voi varata huoneen miltei
kaikkiin Helsingin seudun hotelleihin.
Yhteystiedot:
Hotellikeskus, Rautatieasema,
00100 Helsinki. Puhelin: 0922881400
e-mail: hotel@helsinkiexpert.ﬁ

Omalla autolla
Munkkiniemeen
Ajo-ohje Koivisto-juhlille Munkkiniemen yhteiskoululle.
Hämeenlinnan, Lahden ja Porvoon suunnasta tulijat ajavat KEHÄ1 länteen Turunväylälle saakka
ja kääntyvät Helsingin suuntaan.
Hangon suunnasta tulevat ajavat KEHÄ 1 itään Turunväylälle
saakka ja kääntyvät Helsingin
suuntaan.
Turunväylä päättyy Huopalahdentiehen. Siitä pääsee Munkkiniemen yhteiskoululle kahta
kautta:
1. Turunväylän päästä käännytään
vasemmalle ja seuraavasta taas
vasemmalle Ulvilantielle. Noin
500 m:n päästä käännytään taas
vasemmalle Professorintielle, jota
pitkin ajetaan Laajalahdentielle
asti. Juhlapaikka on suoraan edessä tien toisella puolella.
2. Turunväylän päästä käännytään
oikealle Huopalahdentielle ja sitä
pitkin ajetaan Munkkiniemen
aukiolle, josta käännytään oikealle
Munkkiniemen puistotielle. Sitä
pitkin ajetaan Laajalahdentielle asti
ja käännytään taas oikealle. Juhlapaikka on noin 200 m:n päässä.
Ajoreitit selviävät myös oheisista kartoista. Kuten huomaatte,
juhlille on helppo ajaa. Lähistöllä
on parkkipaikkoja runsaasti. Ajoohjeet parkkipaikoille annamme
seuraavassa lehdessä.
Ne juhlavieraat, jotka saapuvat
Helsinkiin junalla tai linja-autolla,
pääsevät juhlapaikalle kätevästi
esim. raitiovaunulla nr 4, jonka
pysäkki on Mannerheimintiellä
Sokoksen kohdalla. Vaunusta jäädään pois Munkkiniemen puistotien päässä olevalla pysäkillä. Siitä
päästään pitkin Laajalahdentietä
juhlapaikalle, jonne matkaa on
noin 200m.

KOTISEUTUMATKAT
Taksipalvelu Henrik Roos, Mäntsälä

Kuljetukset 8 hengen autolla. p. 0400-215 990

SÄHKÖURAKOINTI
KIIKKA & KONTTILA OY
PL 19
00581 HELSINKI

Susitie 12
00800 HELSINKI

PUH. 09-8624 2040
FAX 09-8624 2050

Karjala-tuotteiden erikoisliike
Tilaa ilmainen kuvastomme
Puh. 05-541 4650, Kauppakatu 41, Lappeenranta
www.kareliaklubi.com
—
kauppa@kareliaklubi.com.

MATKATOIMISTOPALVELUT RYHMILLE, TILAUSAJOT

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

07170 PORNAINEN

Suomalaista puutavaraa
- tärkeintä on hyvä laatu,

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

Mainos ja tabloid -lehdet
painaa

Lehtipaino Keskiuusimaa
Riihimäki

KOIVISTON AUTO
www.koivistonauto.fi
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Kirjotuksii` ja kuulumissii`
KOIVISTOLAISET YLIOPPILAAT
Koivisto-Säätiö lahjoittaa vuoden 2007 koivistolaista syntyperää
oleville ylioppilaille Koiviston Viestin vuosikerran.
Lehden postittamista varten tarvitsemme tiedot:
Ylioppilaan nimi ja osoite, koulu, mistä päässyt ylioppilaaksi sekä
vanhempien nimet ja kotipaikka Koivistolla.
Tiedot postikortilla osoitteeseen:
Koivisto-Säätiö c/o Pertti Hoikkala
Vanha Veckjärventie 11, 06150 Porvoo
Kyläidylliä Saarenpäässä

SAARENPÄÄN MATKAT 2007 (1.6-30.8)
Olemme jälleen saaneet luvat kesäkaudelle 2007 tehdä kotiseutu-ja luontomatkoja Koivusaareen, sekä sieltä retkiä muille saarille. Matkojen päivämäärät ovat seuraavat:
Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu

3.6-6.6/ 4pv3yötä
6.6-8.6/3pv2yötä
8.6-10.6/3pv2yöttä
10.6-14.6/5pv4yötä
14.6-17.6/4pv3yötä
17.6-21.6/5pv4yötä
24.6-27.6/4pv3yötä
27.6-29.6/3pv2yötä
29.6-01.7/3pv2yötä

1.7-5.7/5pv4yötä
5.7-8.7/4pv3yötä
8.7-12.7/5pv4yötä
12.7-15.7/4pv3yötä
15.7-19.7/5pv4yötä
19.7-22.7/4pv3yötä
22.7-26.6/5pv4yötä
26.7-29.7/4pv3yötä
29.7-2.8/5pv4yötä

2.8-5.8/4pv3yötä
5.8-7.8/3pv2yötä
7.8-10.8/4pv3yötä
10.8-12.8/3pv2yötä

Saaret Koivusaari, Tiurinsaari, Piisaari ja Vasikkasaari ovat olleet jo vuosikymmeniä alueita
joihin pääsee ainoastaan erikoisluvilla, joka koskee niin venäläisiä kuin ulkolaisia henkilöitä.
Saaret ovat saaneet rauhassa kehittyä upeiksi luontoalueiksi eläimineen ja kasvistoineen

Tiedustelut ja varaukset;
Pornaisten Matkailu Oy Mätikistönkuja 5 07170 Pornainen
Kari Hämäläinen 0400-184899, Fax 019-6647294
kari.hamalainen@pp4.inet.ﬁ
Suomen Autolomat Oy Olavinlinnantie 2 C 00900 Helsinki
Tuomo Hilska 0400-883242, Fax 09-32859770
hilska@autolomat.ﬁ

Matkojen hinnat:
3pv/2yötä 280 €
4pv/3yötä 340 €
5pv/4yötä 410 €
Hinnat edellyttävät vähintään 12 täysin maksavaa osallistujaa.
Alle 12 vuotiaat lapset -50 % samassa huoneessa vanhempien kanssa.
Matkojen hintaan sisältyy:
Viisumi Koiviston saarille, sekä pakollinen perusvakuutus.
Bussikuljetus Helsinki-Koivisto (Primorsk)- Helsinki
Laivakuljetus Koivisto Saarenpää-Koivisto
Majoitus yksinkertaisissa mutta siisteissä huviloissa.
Ruokailut (aamiainen, päivällinen, iltatee), sauna
Saarella voi vuokrata polkupyöriä, joiden kunto on välttävä. Mahdollisuus vuokrata soutuveneitä, moottoriveneitä kuljettajalla tai traktorin joka kuljettaa matkalaisia haluttuihin
kohteisiin korvausta vastaan. Kylässä on pieni mutta toimiva kauppa.

Kiilin hiekkarantaa
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Tääl` tapahtuu
Haminan seudun Koivistolaiset ry
Tampereen Teknillisestä
Yliopistosta on 27.4.2007
valmistunut
diplomi-insinööriksi
LAURA HIIPPAVUORI
Naantalista.
Lauran ukki on Hans Julius
Peussa kotoisin Koiviston
Makslahdesta.

Tällä palstalla julkaisemme myös
kuvallisia onnitteluja 6e/kuva.
Aineisto vastaanotetaan mieluiten
digitaalisena, otsikolla:
Koiviston viesti/onnittelut, osoitteeseen: studio@salokanneltoivonen.ﬁ.
Muussa tapauksessa disketti tai
CD-levy.
Valokuva osoitteeseen:
Studio Salokannel & Toivonen,
Päijänteenkatu 11, 15140 Lahti.
Tekstiä voit liittää mukaan tekstiä
90 kirjaimen verran.
Kuvien lähetys omalla vastuulla.
Kuvat palautetaan vain jos mukana on osoitteellinen kirjekuori
postimerkkeineen.

Seppisen ja Reitin
sukuseura
Sääntömääräinen vuosikokous
pidetään lauantaina 7.7.2007
alkaen klo 12.00
Paikka: Paloisten leirikeskus
Toivakassa.
Mahdollisuus saunomiseen ja
uimiseen.
Saa tulla perjantaina ja viipyä
sunnuntaihin, jos on aikaa.
Patja löytyy, ota makuupussi
mukaan.
Toivakka sijaitsee 4-tien varrelta läheltä Jyväskylää. Viisarimäessä on tienviitta 4km
Toivakka. Ajetaan suoraan
kunnes tulee oikealla tienviitta
Paloinen 7km.
Ilmoittautumiset 21.6
mennessä Liisa Pakkaselle
040-7325170
Aurinkoinen viikonloppu on
tilauksessa, joten lähtekääpä
joukolla kaikki Seppiset ja Reitit mukaan sukutapaamiseen.
TERVETULOA

Perinteinen matka Koivistolle
la 14.7.2007
Ilmoittautumiset 30.6. mennessä:
Anja Kiiski 05-3444 923

Viipurin - Koiviston matka 13. - 15. 7. 2007
Majoitus Viipurissa hotelli Drusba.
Koivistolla käynnit 14 pv Vasikkasaari - Partiala - Soukansaari.
Mukaan otetaan kaasugrilli ja kahvinkeitto tarvikkeet.
Syömme saaressa myöskin hapanlohkoa.
Luvat tulossa Pietarista, mukana iso ja pieni vene.
Bussi aikataulu:
Turku, linja-autoasema klo 7.00
Helsinki, pääpostin edestä Mannerheimintien puolelta klo 9.25
Porvoo, linja-autoasema klo 10.10
Karhula, linja-autosema klo 11.00
Hamina, linja-autosema klo 11.15
Puutarhurintie 16
klo 11.30
Vaalimaa
klo 12.15
Viipuri
noin klo 15.00
Illalla yhteisruokailu, josta etukäteistilaushinta noin 10€.
Matkan hinta määräytyy lähtijöiden mukaan. Jos 20 lähtijää, joka on
pienin määrä, niin n. 220€, johon sisältyy kuljetus Koivistolle, majoitus ja ryhmäviisumi, omalla viisumilla n. 185€. Veneestä eri maksu.
Niille jotka eivät lähde saariin, linja-auto käytössä mantereella, siitä
maksu kuljettajalle.
Ilmoittautuminen toukokuun loppuun mennessä Aulis Soukka 0400412 650.Nimi, syntymäaika, passin numero ja mistä tulee kyytiin.
Ota mukaan grillattavaa, sekä halukkuus yhteisruokailuun.

Härkälän kylän matka
HÄRKÄLÄÄN PÖNNIN RANNALLE
14. - 16.7.2007
Lähtö siirtynyt perjantaista lauantaille Viipurissa ajettavan rallin
vietyä kaikki hotellihuoneet.
Ohjelmassa mm. iltapäivä Koivistolla ja päivä Pönnin rannalla sekä
käyti Viipurin torilla ja Karusellissa.
Lähtö Helsingistä; yöpymiset Terijoella (myös rallin vaikutuksesta).
Hinta 245 €
Ilmoittautumiset
Kata Aaltonen, kata@ﬁ.ibm.com tai puh. iltaisin 09-4524 375
Kari Hämäläinen, Pornaisten matkailu, puh. 019- 664 7269
Tervetuloa, Härkälän kylätoimikunta

Härkäläläisten retki Kalantiin 9.6.2007
Härkälän koulupiirin tytöt ja pojat
Tämä ei unohdu, vaikka 62 vuotta on jo siitä kulunut:
9.6.1944 alkaneet tapahtumat ajoivat kyläläiset matkaan kohti
länttä. Vastaanottajasta ei ollut tietoa.
9.6.2007 kutsun kyläläisiä kesäretkelle Kalantiin.
Olen vastassa klo 12 Pruukintie 7:n pihalla, historiallisella paikalla,
josta Kalannin pojat lähtivät sotaretkelleen.
Ilmoittautuminen 1.6.mennessä
Kata Aaltonen puh. iltaisin 09-4524375
(yhteiskuljetus mahdollinen)
Eine Putus puh. 02-874814
Kutsuja odottaa - Tervetuloa

LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKILPAILU
Koivisto-juhlilla Helsingissä 28. – 29.7.2007
Sarjat: 1 – 6-vuotiaat, 7 – 11-vuotiaat ja 12 –17-vuotiaat
Aiheet ovat kaikille sarjoille samat:
Kevät: Kevätauringossa
Kesä: Kesäisellä rannalla
Syksy: Syysmyrskyssä
Talvi: Talvisessa metsässä
Töiden tekotapa on vapaa. Kukin osallistuja voi lähettää kilpailuun
3 työtä.
Vain annettujen aiheiden mukaiset työt ovat mukana kilpailussa.
Töiden tulee olla Helsingissä perjantaina 27.7. kello 16.00 mennessä. Jos töiden palautusta toivotaan postitse, mukaan tulee laittaa
osoitteella ja postimerkillä varustettu kirjekuori.
Postissa tulevat työt voi lähettää osoitteeseen:
Leena Airaksinen Metsäpirtint. 10 A 1, 02130 Espoo
Voittajat palkitaan näyttelyjen avajaisissa lauantaina.
*******************************************************

KUTSU TAIDENÄYTTELYYN!
Kaikki koivistolaiset taiteilijat ja taiteenharrastajat ovat
tervetulleita asettamaan töitään näytteille
Koivisto-juhlille Helsinkiin 28. - 29.7. 2007
Jokainen näytteilleasettaja voi tuoda näyttelyyn 3 työtään.
Töiden tulee olla Helsingissä Munkkiniemen yhteiskoululla perjantaina 27.7. klo 16.00.
Tilantarpeen kartoittamiseksi tarvitsemme ennakkotietoa töiden
määrästä. Osallistumisesta voi ilmoittaa Leena Airaksiselle kesäkuun alkuun mennessä: Leena Airaksinen Metsäpirtint. 10 A 1,
02130 Espoo. p. 050-5481601
Lähetettävät työt postitetaan yllä olevaan osoitteeseen.
*******************************************************

VALOKUVAUSTA LAPSILLE JA NUORILLE!
Viime kesän Koivisto-juhlilla oli ensimmäisen kerran esillä lasten
ottamia valokuvia.
Taidetoimikunta järjestää tänäkin vuonna valokuvaustehtävän
lapsille.
Lapset halutaan kuvaamaan jotain koivistolaisuuteen liittyvää aiheella ”Tää on Koivistolt”.
Kuvata voi mummoja ja vaareja tai Koivistolta peräisin olevia tavaroita: vaatteita, leluja, astioita, koriste-esineitä, kirjoja tms. muistojuttuja koivistolaisista juurista.
Kuvat voivat olla hauskoja ja hassuja tai hienoja ja arvokkaita. Kuvissa voi olla esineiden lisäksi ihmisiä tai ihmisten lisäksi esineitä.
Jokaiseen kuvaan tulee liittää pieni selostus siitä, mistä kuvassa on
kyse sekä kuvaajan tiedot.
Osallistua voivat kaikki alle 18-vuotiaat.
Kuvat voivat olla värikuvia tai mustavalkoisia. Kuvat lähetetään
paperimuodossa ja A5 kokoisina(15 x 21cm) Leena Airaksiselle
osoitteeseen Metsäpirtint. 10 A 1, 02130 Espoo, heinäkuun 15.
päivään mennessä.
Saapuneet kuvat asetetaan näytteille Lasten ja nuorten kuvataidekilpailun yhteyteen.
Mikäli kuvat halutaan palautettavaksi postitse, mukaan tulee liittää
osoitteella postimerkillä varustettu kirjekuori
Kaikki innolla valokuvaamaan!
*******************************************************
Taidetoimikunta

