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Mäntsälän Koivistolaiset 
toimineet 40 vuotta
Mäntsälään sijoitettujen koivisto-
laisten yhdyssiteenä oleva Mänt-
sälän Koivistolaiset – kerho on 
toiminut jo 40 vuotta. Kerhon 
vuosikokouksessa 31.3 muistet-
tiin mukana olleita perustajajä-
seniä. Kukat saivat Anja Brunou, 
Elna Mäkeläinen ja Ulla Römpöt-
ti. Gunnar Peussa, joka myös on 
perustajajäseniä, oli estynyt tule-
masta kokoukseen.
– Innostus kerhon perustamiseksi 
oli suuri ja toiminta alkoi reip-
paasti ja on jatkunut koko ajan 
hyvin, Elna Mäkeläinen totesi.

Lisäksi kiitettiin kukin pit-
käaikaista entistä rahastonhoitaja 
Lilja Kyytsöstä. Kerhon puheen-
johtaja Raimo Kyytsönen kiitti 
perustajajäseniä ja rahastohoitajaa 
pitkäaikaisesta mukanaolosta ja 
toiminnasta kerhon hyväksi.

Vuosikokous valitsi kerhon 
puheenjohtajaksi edelleen Rai-
mo Kyytsösen. Hän on johtanut 
kerhoa vuodesta 2007. Johtokun-
nan valittiin uudestaan Jukka Ra-
tia, Jorma Ratia ja Leena Laine. 
Martti Ratian tilalle valittiin Tyt-
ti Laine. Toiminnantarkastajaksi 
valittiin Pertti Tulkki ja varalle 
Erkki Ratia.

Viime vuosi oli Mäntsälän 
koivistolaisille työntäyteinen, sillä 
kerho järjesti 62. Koivisto-juhlat 
yhdessä Suomen Koivisto Seuran 
kanssa 31.7–1.8. Juhliin tuli noin 
500 vierasta. Kaikin puolin on-
nistuneet juhlat pidettiin lukion 
tiloissa.

Juhlavuoden tapahtumiin 
liittyi myös asemanseudulla ole-
van uuden kadun nimeäminen 
Koivistolaistentieksi. Muutkin ta-
pahtumat onnistuivat hyvin. Gril-
li-iltaan osallistui 53 ja pikkujou-
luun 47 henkeä. Koivistolaisten 
perinteinen kirkkopyhä kokosi 
myös mukavasti väkeä, joista osa 
ehti kirkkokahville.

Kerhon puheenjohtaja Rai-
mo Kyytsönen on Suomen Koi-
visto-Seura ry:n johtokunnan 
jäsen. Mäntsäläläisten edustajana 
Koivisto-säätiön hallituksessa on 
Antti Mäkeläinen ja hallintoneu-
voston jäsenenä Jorma Ratia.

Kuluvan vuoden tapahtumis-
ta merkittävin on Koivisto-juhlat, 
jotka tänä vuonna järjestetään 
Lahdessa.

mintaansa Mäntsälässä. Niissä 
toimiminen lievensi koti-ikävää 
ja auttoi sopeutumaan uusiin ti-
loihin.

Yhteenkuuluvaisuuden tun-
ne antoi voimia muutoinkin an-
keina ja vaikeina aikoina. Suurin 
ja tärkein koivistolaisia yhdistävä 
yhdysside oli vuonna 1948 Por-
voossa perustettu Koivistolaisten 
seura eli nykyinen Suomen Koi-
visto Seura ry. Sen julkaisema 
Koiviston Viesti – lehti oli uusilla 
asuinsijoilla myös tärkeä yhdyssi-
de, sillä Koiviston viimeinen kirk-
koherra Mauno Koivuneva kertoi 
siinä säännöllisesti kuulumisia ja 
tapaamiensa ihmisten tuntoja laa-
jalle levinneessä seurakunnassaan.

Juhlat tärkeä tapaaminen 

Koivistolaisten seura ry aloitti 
säännöllisten pitäjäjuhlien, Koi-
visto – juhlien järjestämisen sijoi-
tuspaikkakunnilla.

Mäntsälässä asuvat koivisto-
laiset järjestivät juhlan ensimmäi-
sen kerran 1952. Olympialaisten 
vuoksi ne pidettiin jo 21.–22.6.

Taloudelliset olot olivat tuol-
loin vaikeat, mutta sopu sijaan 

antoi. Kuljetus juhliin järjestyi 
kauempaa kuorma-autojen lavoil-
le laitettujen lautapenkkien päällä 
istuen ja majoittuminen tuttujen 
luona tai yhteismajoituksena kou-
luilla tai heinäladoissa ja navetan 
ylisillä.

Ruokana oli pelkkä sop-
pa tai rokka. Kahvikin oli vielä 
säännöstelyn alaisena. Nämä ul-
konaiset puutteet korvasi hyvä 
talkoohenki ja kova. Juhlat vie-
tiin kunnialla läpi.

Seuraavan kerran järjestet-
tiin Koivisto – juhlat 1961. Ne 
sujuivat myös hyvin. Olot olivat-
kin jo paljon paremmat. Linja-
autoyhteydet olivat toimivat, 
jollakin oli jo oma auto, joten 
kulkeminen onnistui hyvin. Juh-
lapaikkoina olivat vastavalmistu-
nut yhteiskoulu, seurojentalo ja 
urheilukenttä.

Juhlien järjestäminen onnis-
tui, vaikka paikkakunnan koivis-
tolaisilla ei ollut omaa yhdistys-
tä. Muutamilla paikkakunnilla 
koivistolaiset perustivat kerhoja. 
Niitä oli 1960-luvun lopulla 
kuusi. Ne toimivat Koivistolais-
ten seuran paikallisyhdistyksinä.

Kurt Ratia

Monelle uusi koti 
Mäntsälästä

Mäntsälään asutettiin viime sotien 
jälkeen vuosina 1946–1949 noin 
800 koivistolaista. Uusien asuin-
sijojen rakentaminen aloitettiin 
ripeästi. Ensi tehtiin tilapäisasun-
not ja sitten vakituiset rakennuk-
set, asuintalojen lisäksi tarvittavat 
eläinsuojat, navetat ja tallit.

Koivistolla toimineet Mart-
ta- ja nuoriseurat jatkoivat toi-

Anja Brunou, Elna Mäkeläinen ja Ulla Römpötti ovat kerhon perus-
tajajäseniä ja oikealla oleva Lilja Kyytsönen kerhon pitkäaikainen 
entinen rahastonhoitaja.

Anja Kyytsönen luki viime 
vuoden toimintakertomuksen. 
Koivisto-juhlien lisäksi oli juh-
lahetkiä oman Koivistolaisten 
saaminen Mäntsälän asemanseu-
dulle.
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ISSBN 0780-1289
KUSTANTAJA: 
Suomen Koivisto-Seura r.y.
Jäsenlehti. Ilmestyy kerran kuukau-
dessa, kuun 20. päivänä.
Lehteen tarkoitetun ilmoitusma-
teriaalin tulee olla toimituksessa 
viimeistään lehden ilmestymistä 
edeltävän kuun lopussa. 

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, muistitikku tai CD-levy sekä 
valokuvat toimitetaan osoitteeseen: 
Studio Salokannel & Toivonen, 
Koiviston Viesti  p. 03 7824 553
Rauhankatu 8, 15110 Lahti. 
Aineisto palautetaan vain jos mukana 
on postimerkillä varustettu palautus-
kuori osoitteineen.

Tilaukset, osoite- ym. muutokset 
aina kirjallisena tai sähköisesti 
edellämainittuihin osoitteisiin. 
Tilauksia ei tarvitse uusia. 
Seuran jäsenmaksu 28e, sisältää vuoden 
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös 
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 7e.
Lehdessä julkaisemattomia artikkeleita ja 
kirjoituksia julkaistaan seuran kotisivuilla 
www.koivistolaiset.net, jossa myös tä-
mäkin lehti on luettavissa myöhemmin.

Jäsenlehden postituksesta pohjoismai-
hin +2e/vuosi, eurooppaan +7 e/vuosi 
muualle maailmaan +12 e/vuosi
Pankkiyhteys: Nordea 151930-186847

Päätoimittaja 
Riikka Salokannel, 0400 94 96 95
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398

Lämmin kiitos osanotosta. Siunattu läheisten läsnä ollessa. 
Kiitos Ravimiehentie 12 henkilökunnalle 

äidin hyvästä hoidosta.
Rakkaamme on siunattu läheisten läsnä ollessa.

Lämmin kiitos osanotosta.

Haaputii

Saimme oikein Ameriikasta asti vieraita ja vähän pidem-
mäksi aikaa. Mukana matkassa on pieni, puitapitkin 
kulkeva poika, jonka touhuja on ollut mukava seurata. 
En tiedä teistä muista, mutta minulla on tapa, ehkäpä 
paha tapa, vertailla eri kulttuuritaustaisten ihmisten 
touhuja. Niinpä tässäkin huomioin, miten syöttötuo-
lissa, valmisruokaa syöden ateria sujuu viihdyttävästi 
kun katseltavana on tietokoneenruudulta animaatioelo-
kuvia. Kenkiä en vielä pojalla nähnyt, ulkona liikutaan 
rattaissa tai auton turvaistuimessa. Jotten ihan tekopy-
hästi kävisi päivittelemään, tunnustan muistavani omi-
en pienokaisten varhaisvaiheista kaikki ne keinot, joilla 
omaa arkeani helpotin.

Niin tai näin, pieni poika näyttää elävän erittäin 
tyytyväistä elämää, vaikka sivusta seuratessa tuntuikin, 
että jotakin puuttui. Ja se jotakin oli yhdessä laulami-
nen ja leikkiminen. Mutta alun ymmällään olon jälkeen 
yhteinen sävel meille löytyi. Ja kuinka käyttökelpoi-
sia olivatkaan mummolta opitut ja varmasti äitinikin 
tuntemat leikit ja laululorut: Harakka huttua keittää, 
hännällänsä hämmentää, käyttää sulka kämmentään ja 
suolat joukkoon heittää –saa loppukutituksineen pie-
nen pojan kikattamaan yhtä hersyvästi kuin niin monet, 
monet meistä. Kalareen vetäminen sopii Ameriikan po-
jalle, ja ylivoimaisesti suosituin on taputus ja laululeikki 
haaputii.

Tee kännikakkaraa, munamaito makkaraa. Suolasii, 
voisii, makehii HAAPUTII, HAAPUTII, laulamme ja 
taputamme ja lopuksi silitämme posket. Ei ole kieli- 
eikä kommunikointi vaikeuksia. 

Olin myös hiljattain kuuntelemassa aivotutkijan 
luentoa. Viimein on pystytty kehittämään sellainen ai-
vojen aktiivisuutta mittaava laitteisto, jolla pystytään 
mittaamaan liikkuvien ja leikkivien lasten touhuja ja 
jos ei ajatuksia, niin ainakin sitä, mikä kohta aivoissa 
aktivoituu erilaisissa touhuissa. Tutkimusmyssy päähän, 
testi käyntiin ja lopputuloksena seuraava johtopäätös: 
päiväkoti-ikäisten lasten yhteinen musisointi saa heidät 
käyttäytymään empaattisemmin toisiaan kohtaan. 

Musiikin voima on tässäkin tieteellisesti todistettu. 
Toki äidit ovat tainneet tietää tuon ennenkin. Ainakin 
me lapsena lauloimme mummolamatkoilla kaiken mah-
dollisen Palokundalaisten veisusta maakuntalauluihin, 
jottei takapenkin räpätys ja riita tai matkapahoinvointi 
päässyt yllättämään. Ei ollut i-podeja kuunneltavaksi ei-
kä videoita autossa katsottavaksi, mutta mistään emme 
tienneet jäävämme paitsi.

On meillä muutakin perittyä vanhaa ja pikkulasten 
kanssa käyttökelpoista perinnettä. Kätevin itsesyötävä 
10 kuukautta vanhalle sopiva eines ei ole banaani, eikä 
mikään lusikkaruoka vaan ehdottomasti kotileipomon 
karjalanpiirakka.

Hartaast´ 

Jerikon tien varressa kerjäsi sokea mies. Kun hän kuuli, 
että Jeesus oli kulkemassa siitä ohi, hän huusi Jeesusta 
armahtamaan häntä, vaikka etummaisina kulkeneet käs-
kivät olemaan hiljaa. Jeesus pysähtyi, mutta ei mennyt 
miehen luo, vaan pyysi tuomaan miehen luokseen. Ker-
jäläisiä ei koskaan pyydetä luo; heidän lähelleen pysähdy-
tään, jos pysähdytään. ”Mies tuli, ja Jeesus kysyi häneltä: 
»Mitä haluat minun tekevät sinulle? » Mies vastasi: »Her-
ra, anna minulle näköni.» ”

Mies oli aina/vammautumisestaan asti joutunut tunkeu-
tumaan ihmisten tietoisuuteen tarpeineen, pyyntöinen. 
Hänen tilaansa pidettiin synnin rangaistuksena. Kukaan 
ei halunnut tietää, mitä hän halusi. Hänen oli oltava 
röyhkeä tunkeilija saadakseen elantonsa.

Jeesus halusi kuulla miehen pyynnön, vaikka tämä oli jo 
huutanut Jeesusta armahtamaan itseään. Yksityiskohtai-
nen pyyntö asettaa yksityiskohtaisesti riippuvaksi pyyn-
nön kohteesta. Oliko mies sokeana ja kerjäläisenä aina 
tottunut olemaan oman apunsa varassa? Aina pitämään 
viimeiseen asti kontrollin itsellään? Suojautuakseen? Ai-
nakaan tiellä kulkijat eivät asettuneet puoltamaan hänen 
armahduksen pyyntöään.

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Joka tapauksessa Jeesus halusi kuulla, miten mies lausuu 
itse ääneen oman tahtonsa. Jeesus kysyi miehen tahtoa; 
ihme, jota mies ei todennäköisesti ollut kertaakaan ko-
kenut kerjäläisenä ollessaan. Jeesus kuunteli keskittyen, 
rauhassa, ottaen huomioon ja toimien miehen lausuman 
tahdon mukaan.
Sokea sai näkönsä ja lähti seuraamaan Jeesusta ylistäen 
Jumalaa.

Tässä Jeesus ei liittänyt miestä olevan sosiaalisen raken-
teen osaksi kuten useissa muissa tilanteissa, joissa oli 
parantanut ihmisiä, vaan salli tämän näkevän miehen 
seurata itseään. Ehkä rakennetta ei olisi ollutkaan. ’Kaik-
ki’ kuitenkin kiittivät ja ylistivät Jumalaa tapauksesta. 
(Luuk 18: 35–43)

Kaisa Koivula

Rakas äitimme, mummimme
ja iso-mummimme

Sirkka Lemmitty
SUTELA
o.s. Karvonen
* 21.01.1919 Koivisto
† 20.3.2011 POKS

Soi hiljaa kappelin kellot
yli lumisen kirkkomaan.
Sinne saatoimme äidin rakkaan
isän vierelle nukkumaan.

Rakkaudella muistaen
lapset perheineen
veli perheineen
lastenlapset perheineen
sukulaiset ja ystävät

Saariston polut ol rakkahat mulle,
niitä muistoissa siellä usein
mä kuljen.
Kuljen kotiini kivistä pellon laitaa
”pellon päältä” kulkevaa
polkua kaitaa.
   Osa äidin runosta

Rakas äitimme ja mammamme

Eevi Maria
SUUTARI
o.s. Reitti
s. 25.1.1922 Koivisto, Saarenpää
k. 6.4.2011 Turku

Rakkaudella kiittäen ja kaivaten
Eila ja Esko
 Ville
 Anne, Jukka, Oona ja Emmi
Seppo
 Markus, Laura, Oona ja Iida
 Mia, Mika, Eikka ja Emma
 Mirko
Sisarukset perheineen
Muut sukulaiset ja ystävät

Side viimeinen kotiimme lapsuuden
näin hiljaa katkesi sammuen.
Sulle kiitokset kauneimmat tahdomme antaa,
sinut vierelle pappan nukkumaan kantaa.
Taivaan Isän haltuun.

Valkeat enkelit taivaasta tuolta,
pitäkää Eevi-mammasta hyvää huolta.
Lastenlastenlapset

Kerjäläinen, jonka toivetta kysyttiin
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

  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, Juha-Veikko Kurki
Koivistontie 2 C, 02140 Espoo
puh. 09-541 6751, 0400-601 838 
Varapuheenjohtaja, Tuula Koppinen
Rauhalanpuisto 10 B 36, 02230 Espoo 
puh. 050-516 5651
Sihteeri, Virpi Huhtanen, Ahtaanmäki1A2, 
02280 Espoo. puh. 0440-501 806
virpi.huhtanen@kolumbus.fi
 varalla Risto Kaukiainen, Helsinki
Taloudenh. Karjalan Tilikeskus/Patrikainen
Ratakatu 47, 53100 L.ranta p. 05-5448850

Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Proomukatu 6 A 14, 15140 Lahti
puh. 040-564 9341
Taidetoimikunta, Leena Airaksinen pj
Metsäpirtintie 10 A 1, 02130 Espoo
puh. 050-548 1601
Senioritoimikunta, Helge Teikari pj 
07190 Halkia
puh. 019-664 8112
Hallituksen muut jäsenet:
Raimo Kyytsönen, Mäntsälä
 varalla Hannu Veijalainen, Lahti 

Eero Ahtikari, Piikkiö. 050-525 5174
 varalla Airi Saarinen, Turku
Seppo Mäkinen, Kouvola. 040-506 0430
 varalla Martti Karvonen, Kausala
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400-800 752
 varalla Pertti Hämäläinen, Espoo
Riitta Nurmi, Porvoo. 041-455 8885
 varalla Marja-Leena Montonen, Porvoo
Hanna Silfver, Piispanristi. 02-243 2940
 varalla Tuula Agge, Parainen
Tuula Raukola, Kotka. 044-522 8098
 varalla Mirja Haapanen, Hamina

Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj. Sirpa Taskinen
puh. 040-5811 642
Säätiön asiamies Pertti Hoikkala
Vanha Veckjärventie 11, 06150 Porvoo
puh. 040-583 5397

koivisto-saatio@kolumbus.fi

Siunaus toimitettu Lauttasaaren kirkossa 16.4.2011

Siunaus on toimitettu läheisten ja ystävien läsnä ollessa. 
Kiitämme osanotosta.

Siunaus on toimitettu 
läheisten läsnä ollessa. 

Lämmin kiitos osanotosta.

Siunattu suoritettu
Ruotsissa Grangärden kirkossa 
1.4.2011, omaisten ja ystävien 

läsnäollessa. 
Lämmin kiitos osanotosta.

Siunattu läheisten 
saattamana.

Lämmin kiitos osanotosta.

Tätimme

Lempi
VALTTI
s. 15.12.1921 Koivisto
k. 29.4.2011 Luumäki

Lämmöllä muistaen
Sirkka-Liisa perheineen

Urpo perheineen
Vesa perheineen

Kari
Katri perheineen

sukulaiset ja ystävät

Keväisen taivaan tuulet
minut mukaanne ottakaa
ja hellästi kantakaa sinne
missä uupunut levätä saa.

Olen kulkenut pitkän matkan
ja minua väsyttää.

Saan viimein levon ja rauhan
ja unen ihanan.

Rakas puolisoni
Rakas äitimme

Sirpa
SIMOLA

s. 28.7.2036

Jätti meidät suureen
suruun ja kaipaukseen.

Östanbjörka
k. 8.3.2011

Reima
Sari ja Désirée

perheineen
sisar ja veli perheineen

Me sidomme seppeleen
muistoistamme,

kauneimmista ja hienoimmista
mitä meillä on.

Tiedämme etteivät ne koskaan 
kuihdu.

Meille olet aina läsnä.

Rakas mieheni
Isä, pappa ja isopappa

Aimo Anton 
VIRKKI
s. 27.05.1925 Koivisto
k. 25.03.2011 Hamina

Yhteisistä vuosista kiittäen
Rakkaudella

Kaija

Soita tuuli, kerro ikävämme,
uni kaunis anna papallemme.

Juha, Pirjo, Rosa, Janni
Aki

Essi, Juha, Helmi
Satu, Jukka

sukulaiset, ystävät

Rakkaamme,
puutarhan ja pellavapäiden kasvattaja

Rauni Helena
HÄMÄLÄINEN
s. 12.1.1923 Virolahti
k. 2.4.2011 Helsinki

Kukan sielu tuoksussa,
Linnun sielu laulussa
Siirtyy taivaaseen.
Mutta itse kukkanen,
Itse laululintunen
Painuu turpeeseen.

Kenties kerran uusina
Nousevat taas turpeesta
Uuteen keväimeen.
Sielun suopi kukallen,
Laulun luopi linnullen
Säde auringon.

Kevät jälleen on.
Kevät jälleen hellänä
Tuopi riemupäivänsä,
Alkaa jälleen taistelon.
Elämä on loputon.
  (J.H. Erkko)

Rakkaudella muistaen
Olli, Marja ja Kalle
Pekka, Kristiina, Joonas ja Tuomas
Sirkka-Liisa, Tero, Aaro, Panu ja Liisa
Helena, Antti, Eino ja Oiva
sukulaiset ja ystävät

Rakkaamme

Sirkku Pauliina
RATIA
s. 23.4.1919 Koivisto
k. 26.4.2011 Lahti

On vain hiljaisuus
ja tunne sanaton,
mut́  tiedämme
siun hyvä olla on.

Lämmöllä muistaen
Sisarusten lapset
ja lasten lapset perheineen
sukulaiset ja ystävät

Vuosikokous oli vakavasti huolestunut 
Koivistojuhlien tulevaisuudesta maaliskuussa 

Näytti jo siltä, että juhliminen päättyy tämän vuoden 
Lahdessa heinäkuun lopulla pidettäviin juhliin. Vas-
tuullisia perinteen jatkamiselle ei tuntunut mistään 
löytyvän. Emmepä lannistuneet tästä vaan uskoimme 
asian järjestyvän. Ja niinpä kävikin. Helsingin koivis-
tolaiset päättivät päivänä muutamana ottaa härkää 
sarvista ja ilmoittivat johtokunnalle, että juhlat on 
pidettävä myös vuonna 2012. Nopeina toimijoina 
koivistolaiset varasivat tilat Munkkiniemen lukiosta 
ja samalla tarvittavat oheispalvelut. Samalla yhdistys 
ilmoitti ottavansa vastuun juhlien suunnittelusta ja 
läpiviemisestä sekä ilmoitti mielellään ottavansa vas-
taan kaikki hyvät ideat ja odotukset juhlien ohjelmaa 
koskien. Hieno juttu, Helsingin koivistolaiset ansait-
sevat suuret kiitokset. Tehdään yhteistyössä näyttä-
vät ja onnistuneet juhlat 27-28.7.2012 Helsingissä. 
Mutta ennen sitä tavataan Lahden Koivistojuhlilla 
30-31.7.2011. Siellä kokoontuu myös ylimääräinen 
yhdistyskokous päättämään sääntöjen muuttamisesta 
toisessa käsittelyssä.

Johtokunta kokoontui 7.5. Espoossa ja päätti kii-
tollisena myöntää Koivistojuhlien 2012 järjestämis-
vastuun Helsingin koivistolaisille ja samalla haastaa 
muut koivistolaisseurat avustamaan järjestelyissä. 
Samassa kokouksessa pohdittiin myös Koiviston 
Viestin tulevaisuutta ja kehittämistarpeita. Päätet-
tiin mm. laatia Viestiin tarjottavien juttujen kir-
joittamisohjeet, jotta voidaan turvata lehden mo-
nipuolisuus ja tehokas tilan käyttö. Päätettiin myös 
asettaa kolmihenkinen toimituskunta lehden teki-
jöiden tueksi sekä linjaamaan lehden kehittämistä. 
Henkilöt toimikuntaan nimetään ensi tilassa. Lehti 
tulee edelleen ilmestymään 12 kertaa vuodessa. Us-
komme, että pienin uudistuksin se tulee entistäkin 
paremmin palvelemaan jäsenkuntaamme ja kaikkia 
muitakin lukijoita.

Espoossa, 8.5.2011

J-V Kurki

Suomen Koivisto-Seuran ansiomerkit

Kultaiset ansiomerkit jae-
taan Lahden Koivisto-juh-
lien pääjuhlassa 31.7.2011.
Kultaisia ansiomerkke-
jä koskevat hakemukset 
pyydetään toimittamaan 

sihteerille Virpi Huhta-
selle 15.6.2011 mennessä 
postitse tai sähköpostitse. 
Hakemuksesta tulee ilmetä 
henkilön koko nimi, osoite 
ja perustelut ansiomerkin 

Suomen Koivisto-
Seuran vuosikokous

Suomen Koivisto-Seuran 
ylimääräinen vuosikoko-
us pidetään Koivisto-juh-
lilla Lahdessa 30.7.2011 
klo 14.00. 
Asia: Sääntömuutoksen 
2. käsittely.

Johtokunta

myöntämiselle. Koivisto-
Seuran ansiomerkit myön-
netään seuran jäsenille.

Johtokunta

Hinnat 1.1.2010 alkaen: 
kultainen ansiomerkki 60 
euroa, hopeinen ansio-
merkki 40 euroa.

Suomen Koivisto-Seuran kultainen ja hopeinen 
ansiomerkki on kaunis kiitos järjestötyöhön osal-
listuneille aktiivisille henkilöille.



4 Nro 5 Toukokuu 2011

KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

Lapsuuteni maisemaa
Esko Porala
Seisoskelin aurinkoisena syyspäivänä entisen lapsuudenkoti-
ni vanhan navettarakennuksen edessä katsellen ympärilleni 
levittäytyvää maisemaa. Sivullani olevaa entistä navettara-
kennusta on vuosien saatossa kunnostettu ja se on toiminut 
jo kymmeniä vuosia enoni puusepänverstaana. 

Päärakennusta ympäröivä syksyi-
nen pihapiiri on hyvin hoidettu 
ja kasvit valmistautuvat talven tu-
loon. Mutta mitä on tapahtunut 
pihapiirin ulkopuolelle jäävälle 
peltoalueelle? 

Lapsuuden muistot 
tulvahtavat mieleeni.

Asuimme vanhempieni kanssa 
mamman (äitini äiti) talon yläker-
rassa kuten siihen aikaan oli hyvin 
yleistä. Talo oli tyypillinen sodan 
jälkeen rakennettu siirtolaistilan 
asumus, jonka olivat rakentaneet 
Koivistolta siirtolaisiksi Porvoon 
kupeeseen tulleet isovanhempani. 
Alakerrassa oli keittiö, olohuone 
ja makuukamari ja yläkerrassa 
keittiö ja olohuone, joka toimi 
myös makuukamarina. Talon 
alakerrassa asustelivat mamma ja 
enoni perheensä kanssa. Äijä (äi-
tini isä) oli kuollut melkein heti 
talon valmistumisen jälkeen.

Tilan koko oli alle kymmenen 
hehtaaria joka jakaantui melko ta-
san metsä- ja pelto-osuuden kes-
ken. Silloin elettiin pitkälle oma-
varaistaloudessa, metsästä otettiin 
talven polttopuut ja pelloilla vil-
jeltiin kauraa, vehnää, kasvatet-
tiin perunaa, kasvimaalla lanttua, 
porkkanaa, hernettä, sipulia, sekä 
muita kasviksia. Asuinympäristö 
oli mamman tiukassa valvonnassa 
ja pihapiirissä kasvavat lapset ai-
heuttivat hänelle usein suurtakin 
harmia. 

Karjaa ja kotieläimiäkin oli. 
Lehmät kuuluivat ajan hengen 
mukaisesti jokaiseen navettaan ja 
kesäisin niitä laidunnettiin karja-
haassa. Lehmistä saatu maito riit-
ti vain omaan tarpeeseen. Lypsyn 
aikana kesäisin joku lapsista jou-
tui aina ”hoteloimaan” (karkotta-
maan lehtipuun oksalla kärpäsiä ja 
paarmoja).

Sikoja kasvatettiin keväästä 
loppusyksyyn, joulukinkut suolat-
tiin hyvissä ajoin ennen joulua ja 
osa lihoista palvattiin. Pitkin tal-
vea ullakon kattotuolissa roikku-
vasta palvilihasta veisteltiin siivuja 
ruokatarpeiden mukaan. 

Kanalan kanat toivat oman 
lisänsä ruokapöytään.

Talon omalla hevosella Pokulla 
hoidettiin talouden pitoon liitty-
vät kuljetukset, peltotyöt ja ve-
dettiin puut metsästä. Saatettiin-

pa joskus auttaa myös naapureita 
vastaavissa töissä.

Katseeni kiertää pihapiirin 
ulkopuolella olevia, kovalla työllä 
raivattuja ja ennen niin hoidettuja 
peltoja. Yksittäiset mielikuvat lap-
suudesta nousevat esiin.

Sadonkorjuun jälkeen meillä 
pojilla oli suuri into kurvailla pyö-
rillä syyssateista liukkaaksi tulleil-
le pellolle ajamaan ”motogrossia”. 
Yleensä leikki loppui lyhyeen, kun 
mamma huomasi grossarit ja aina 
hän soihkotti meidät pois peltoja 
pilaamasta. No, samat sarat saatet-
tiin kyntää jo muutaman päivän 
päästä häädöstä, eikä pienet gros-
saukset olisi vaikuttaneet mitään. 
Mammalle pellot olivat kuitenkin 
arvokkaita, niitä kunnioitettiin 
ja niistä pidettiin hyvää huolta. 
Samalla tavalla meneteltiin myös 
naapureissa.

Muistan tapauksen, kun 
kovien sateiden jälkeen pellon 
kanta-oja ei jaksanut vetää ja 
vesi nousi laajalle alalle laake-
alla pellolla. Alkutalven pakka-
set jäädyttivät pellolle nousseen 
veden ja siitä muodostui talven 
ensimmäinen luistinrata. No, 
kylän lapset valloittavat ”luis-
tinradan” ja lätkämatsit alkoivat. 
Viidakkorumpu koulussa viestii 
hyvästä luisteluradasta ja seuraa-
vina päivinä pellolla on tungos-
ta. Tästähän pellon omistaja ei 
pitänyt alkuunkaan ja luistelijat 
häädetään kovaäänisesti luis-
tinradalta. Kekseliäinä poikina 
menemme kuitenkin illan pi-
metessä takaisin luistelemaan. 
Seuraavana päivänä illan pime-
nemistä odotetaan pitkäjännit-
teisesti. Vihdoin tuli riittävän 
pimeää ja ei muuta, kuin luis-
timet jalkaan ja jäälle. Jo ensim-
mäisien vetojen jälkeen selviää, 
että jää on tehty luistelukelvot-
tomaksi, kun isäntä on levittänyt 
sinne multaa ja hiekkaa. 

Iän karttuessa heinän- ja vil-

jankorjuun aikoina meidät lapset 
komennettiin heinähommiin 
haravoimaan ja vastaanottamaan 
heiniä tai olkia navetanvintille. 
Varsinkin heinien tamppaus ja 
siirtely seinänvierustoihin oli 
muuten mukavaa puuhaa, mutta 
välillä miesten heittelemä suola 
sai paljaan ihon kirvelemään il-
keästi. Tämä kyllä unohtui nope-
asti, kun pääsimme hyppimään 
heinäkasaan katto-orsilta. Hei-
nätöiden jälkeen hyppäsimme 
yleensä pyörien selkään ja ajoim-
me muutaman kilometrin päässä 
olevalle Tervajärvelle uimaan.

Syksyiset perunoiden kuokki-
miset olivat aivan oma lukunsa ja 
tämän työn takia koulumatkatkin 
tahtoivat venyä normaalia aikaa 
huomattavasti pidemmiksi. Kyl-
lä perunannostossakin oli omat 
mukavat puolensa, varsinkin pe-
runanvarsien polttaminen kokos-
sa. Runsaan savunmuodostuksen 
lisäksi kokkoon syntyi hyvä hiillos 
johon kaivettiin perunoita, naurii-
ta ja lanttuja. Tunnin parin odot-
telun jälkeen paistuneet juurekset 
kaivettiin hiilloksesta ja herkut-
telu pääsi alkamaan. Kyllä olivat 
hyviä (ja nokisia).

Katselen nyt viitisenkymmen-
tä vuotta myöhemmin samoja pel-
toja, joita silloin aikoinaan valvot-
tiin ja pidettiin hyvässä kunnossa. 
Talon oman viljelyn loputtua 
viisikymmenluvun lopussa pellot 
olivat muutaman vuoden vuok-
raviljelyssä ja jossain vaiheessa ne 
myytiin kaupungille tulevaisuu-
den asuinrakentamisen tarpeisiin. 
Saman menettelyn ovat kokeneet 
muutkin alueen tilat. 

Nyt, ennen niin viljavat pel-
lot kasvavat metsää ja pelto-ojat 
lykkäävät vesakkoa. Aikoinaan 
peltojen yli seurattiin valojen pe-
rusteella naapurin hyvinvointia, 
mutta nyt voi olla tyytyväinen, 
jos pimeänä talvi-iltana onnistuu 
puiden lomasta paikallistaan yh-
denkin valo.

Kaupungin omistukseen 
siirtymisen jälkeen myös pellon 
alueellinen pienilmasto on muut-
tunut, koska sarkojen alapäät toi-
mivat talvisin lumenkaatopaikka-
na. Mikäli kuumina kesäpäivinä 
haluaa vilvoitusta, niin ei muuta, 
kuin lumikasoja katsomaan. Tal-
ven lumisuudesta riippuen vii-
meiset lumet saattavat löytyä vielä 
loppukesällä.

Verstaalla puuseppä käynnis-
tää sirkkelin ja ääni keskeyttää 
muistelutuokioni. Vilkaisen vielä 
ympärilleni ja siirryn sisälle selvit-
tämään sahaustarpeitani.

Yleensä leikki 
loppui lyhyeen, 
kun mamma 
huomasi grossarit
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Heimo Pulli, Liisa Ake-Helariutta ja Kyllikki Orvasto.

Turun ja ympäristön Koivistolaisten Naisten piiri 
tutustumassa Liisa Ake-Helariutan evakkotupaan

Nukkeasiaa turusta
Vihdoin olemme niin pitkällä, että ensimmäinen nukke on 
puettu omin käsin tehdyillä vaatteilla !!!

Takki on työn alla ja luonnollises-
ti muitakin vaatteita vielä pitkään, 
mutta tulosta voitte katsella jo ku-
vasta! Jospa ensimmäiset saataisiin 
kesäkuussa karjalaisten juhliin, 
jotka pidetään täällä Turussa. 

Tytöt nauhatalkoissa

Kirsti ja Pirjo helmakaan leikkuussa

Omiin heinäkuun juhliin ne 
ainakin saadaan! Lupaa Tuula ja 
seuraavassa lehdessä onkin sitten 
myynti-ilmoitus !

Paraisilla 4.4.2011. Tihkutti vettä, mutta ei se tunnelmaa 
haitannut. Vastaanotto oli Liisan tuntien lämmin ja ystävällinen.

Veimme tuliaisiksi Kyllikki Orvas-
ton savesta taiteileman Koiviston
kirkon, joka sai Liisan silmäkul-
maan kyyneleet. Toihan se  niin 
paljon rakkaita muistoja mieleen. 
Isä ja Äiti olivat muinoin sanoneet 

siellä tahdon toisilleen ja Liisakin 
oli kastettu kotikirkossa.

Liisan tuvan esittelyn päättek-
si - nautittiin runsaan pöydän an-
timista kohvin kera. Kaikki muka-
na olleet kiittävät Liisaa ja Panua 

mukavasta maanantai iltapäivästä 
Paraisilla.

Airi
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Salmelan näyttelyssä 2011 loistavat mestarit ja 
nuoret tähdet.

Saksofonin ja urkujen yhteistyö jatkuu Kummisetä-
trilogian tunnelmissa.

Lasten ja nuorten 
kuvataidekilpailu
Koivisto-juhlilla Lahdessa 30. – 31.7. 2011 

Sarjat: 1 – 6-vuotiaat, 7 – 11-vuotiaat ja 12 –17-vuotiaat
Aiheet ovat kaikille sarjoille samat:

Avaruus:

1. Salainen planeetta
2. Avaruusoliot hippasilla
3. Suunnittele avaruusalus tai satelliitti 

Töiden tekotapa on vapaa. Ne voi toteuttaa myös kollaasina, jossa on 
käytetty useampia materiaaleja: paperia, kangasta, pahveja, kierrätysma-
teriaalia tms. Kukin osallistuja voi lähettää kilpailuun 3 työtä.
Vain annettujen aiheiden mukaiset työt ovat mukana kilpailussa. Töi-
den tulee olla Lahdessa perjantaina 29.7. kello 16 mennessä. Jos töiden 
palautusta toivotaan postitse, mukaan tulee laittaa osoitteella ja posti-
merkillä varustettu kirjekuori.

Postissa tulevat työt voi lähettää osoitteeseen:
Ulla Saarnio, Suppalantie 6 A 4, 15540 Villlähde

Voittajat palkitaan näyttelyjen avajaisissa lauantaina.
Taidetoimikunta

Kutsu taidenäyttelyyn!

Kaikki koivistolaiset taiteilijat ja taiteenharrastajat ovat tervetulleita 
asettamaan töitään näytteille Koivisto-juhlille Lahteen 30. – 31.7. 2011

Jokainen näytteilleasettaja voi tuoda näyttelyyn 3 työtään.
Töiden tulee olla Lahdessa perjantaina 29.7. klo 16.
Näyttelyyn osallistumisen voi ilmoittaa Leena Airaksiselle p. 050-548 
1601 kesäkuun alkuun mennessä.

Lähetettävät työt postitetaan osoitteeseen:
Ulla Saarnio, Suppalantie 6 A 4, 15540 Villlähde

Taidetoimikunta

Valokuvaustehtävä lapsille ja nuorille!

Koivisto-juhlilla on jo kolme kertaa ollut esillä lasten ottamia valokuvia.
Taidetoimikunta järjestää tänäkin vuonna Mäntsälään tämän valoku-
vaustehtävän nuoremmalle väelle.
 
Lapset ja nuoret halutaan kuvaamaan jotain koivistolaisuuteen liittyvää 
aiheella ”Tää on Koivistolt”.
Kuvata voi mummoja ja vaareja tai Koivistolta peräisin olevia tavaroi-
ta: 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 ku-
vaajan tiedot. Osallistua voivat kaikki alle 18-vuotiaat.

Kuvat voivat olla värikuvia tai mustavalkoisia. Kuvat lähetetään paperi-
muodossa ja A5 kokoisina(15 x 21cm) Leena Airaksiselle osoitteeseen 
Metsäpirtintie 10 A 1, 02130 Espoo, heinäkuun 15. päivään mennessä 
tai tuodaan paikalle Mäntsälään  perjantaina29.7. klo 16 mennessä.
Saapuneet kuvat asetetaan näytteille Lasten ja nuorten kuvataidekilpai-
lun yhteyteen. Kuvia ja tekstejä julkaistaan vuoden mittaan Koiviston 
viestissä, joten kuvia ei palauteta juhlien jälkeen. 

Kaikki siis innolla valokuvaamaan!
Taidetoimikunta

Koivistolaisen Tuomas Hoikkalan 
taidekeskus

Tuomas Hoikkalan ja Kalevi Kiviniemen 
Music From the Godfather-CD julkaistu

Salmelan näyttelyt ovat avoinna 
11.6.-7.8.2011.

Taidekeskus Salmela esit-
telee kesänäyttelyssä nuoria tai-
teilijoita ja taiteen merkkinimiä, 
mm. Nuorten kuvataidekilpai-
lun 2010 voittajan Maria Lai-
neen sekä kunnianosoituksen 
taidemaalari Unto Koistiselle 
(1917-1994).

Salmelan kesän 2011 kuva-
taiteilijat ovat mm. taidemaala-
rit Inari Krohn, Unto Koistinen, 
valokuvataitelija Katri Lassila 
sekä kuvanveistäjät Jari Juvonen 
ja professori Laila Pullinen.

Inari Krohn, Katri Lassila 
ja Ulla Rantanen ovat työsken-
nelleet talven ja kevään aikana 
Salmelan Wiipurin taiteilija-
ateljeessa ja he esittelevät näyt-
telyssä kokoelmansa, jotka ovat 
saaneet innoituksen Viipurin 
maisemista.

Asta Pajunen on Salmelan 
kesän Nuori taiteilija
Salmelan kesän 2011 Nuoreksi 
taiteilijaksi on valittu taidemaa-
lari 28-vuotias Asta Pajunen 
Helsingistä. Pajunen oli viime 
kesänä järjestetyn Nuorten ku-
vataidekilpailun Yleisön suo-
sikki. Kuvataideakatemiasta 
valmistuneen Pajusen teosten 
lähtökohdat nousevat arkipäi-
vän elämän nostattamista ihas-
tuksen ja ihmetyksen hetkistä. 
Asta Pajunen toteuttaa myös 
Huvimajan Höijerin seinämaa-
laukset ensi kesäksi.

Tv-sarja Salmelan 
nuorista taiteilijoista 
MTV3-kanavalla

Salmela toteuttaa keväällä kah-
deksanosaisen tv-sarjan Taitei-

lijaelämää Salmelassa. Ohjelma 
esitetään MTV3-kanavalla alk. 
14.5. lauantaisin klo 17.30 ja 
uusitaan aina aamupäivisin 
sunnuntaina. Mukana nähdään 
tunnettuja henkilöitä kulttuu-
rin eri aloilta. Ohjelma ja siinä 
esiintyvät taiteilijat ja vierailijat 
esitellään ohjelman julkaisutilai-
suudessa huhtikuussa.

Tuomas Hoikkala ja Kalevi 
Kiviniemi jatkavat yhteistyö-
tään uudessa Music from the 
Godfather-äänilevyssän, joka 
sisältää musiikkia Francis Ford 
Coppolan ohjaamasta eloku-
vatrilogiasta Kummisetä. Levyn 
ohjelmisto sisältää sävellyksiä 
sekä Nino Rotalta että trilogian 
ohjaajan isältä Carmine Coppo-
lalta. Kyseiset elokuvamusiikin 
helmet nauhoitettiin vuonna 
2010, ja äänityspaikkana oli 
Lapuan kirkko, jonka urut ovat 
Suomen suurimmat. Äänilevyn 
ainutlaatuisuutta lisää levyllä 
altto- ja tenorisaksofonien li-
säksi käytetty Suomessakin har-
vinainen bassosaksofoni.

Harvoin kirkossa soitetaan 
elokuvamusiikkia tai evergree-
nejä. Lapuan kirkossa näin 
tehtiin syksyllä 2010. Suomen 
suurimmat urut, harvinainen 
bassosaksofoni, siinä lähtökoh-
ta levylle, joka sisältää mm. ita-
lialaisen maestron Nino Rotan 
musiikkia. Nino Rota, 1911-
1979 , sai akateemisen, klassi-
sen säveltäjäkoulutuksen, teki 
oopperoita ja muuta klassista 
musiikkia, mutta muistetaan 
nimenomaan upeasta elokuva-

musiikistaan 
ja melodises-
ta sävelkie-
lestään. Me 
kaikki osaam-
me viheltää ja 
hyräillä hänen 
tunnetuim-
pia teoksiaan, 
vaikka emme 
aina osaisi 
yhdistää niitä 
tiettyyn elo-
kuvaan. Suu-
ret ohjaajat, 
kuten Franco 
Zeffirelli, Luchino Visconti ja 
Federico Fellini, tekivät yhteis-
työtä Nino Rotan kanssa. Kuva- 
ja ääniklassikoita syntyi.

Kalevi Kiviniemelle mikään 
musiikinlaji ei ole vierasta. Hän 
voi myös lisätä konserttinsa dra-
maattisuutta tuomalla soittaja-
hahmoonsa draaman keinoin 
esimerkiksi säveltäjän, taiteili-
jalegendan tai fiktiivisen hah-
mon. Yleisö elää mukana ikään 
katsomatta. Loistava taiteilija 
hallitsee tyylikeinot. Musiikki 
väreilee ja elää vahvasti, kuten 
tälläkin levyllä.

Diplomisaksofonisti Tuo-

mas Hoikkala hyväilee sakso-
foneillaan kuulijan aisteja. Alt-
tosaksofonin lempeän kaihoisa 
melodia, bassosaksofonin syvä 
elämänkokemus ja huokaus vie-
vät kuulijan mielikuvat italialai-
sen elämänmuodon sydämeen. 
Kuvataiteen vahva visionääri 
herkuttelee ja luo vahvoja mieli-
kuvia saksofoneillaan ja urkujen 
mestari tarjoaa upeita panoraa-
moja. Italialainen elämä, tunteet 
ja intohimo ovat läsnä.

Aarno Cronvall
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Kirjotuksii` ja kuulumissii`

Kalevallaa

Kale tännää tinnaa vallaa
jos vaik uuve Sammo sais,
nytko Elop Ameriikkaa
Nokiaa viep meilt sallaa,
ehk´ Sampo meit viel pelastais.

Kanteleest ei ennää appuu,
soitto sen tääl Suomes sammuu.
Esa-Pekat ja muut kyl koittaa 
Sipeliustakkii viel soittaa.
Rahat ulkomail vaa valluut.
Työttömyyvest ei tääl tuo loppuu.

Väinö pitäis Kalevalast
herätellä unestaa.
Ilmarise pitäis kullast
Sampo takkoo uuvestaa.
Louhi vaik ain tietystkii
raja takan vaaniikii
ei Sampoo meilt vois ryöstää se,
koha kansa ois yhtenäine. 

Martti Piela

Koivisto viestin toimitus

Lähetän Koiviston Römpötillä 
-28 syntyneen tätini Eini Rous-
kun tekemän valokuvan Koivis-
tovaakunaryijystä, jonka vierellä 
on kuva Koivistolle jääneestä ko-
ti talosta. Eini Rousku on Hilja 
ja Nikodeemus Rouskun nuorin 
tytär, joka asuu nykyisin Kotkan 
Kierikkalassa.

Koivistovaakunaryijy on 
tehty rautalanka verkolle (9 x 
9 m) ja lanka on villa lankaa 
(Nalle).

Terveisin 
Outi Terviö os. Rousku

Kerho perustetaan
Mahdollisuus perustaa Mänt-
sälään koivistolaisten kerho, oli 
ensi kertaa yhteisesti esillä itse-
näisyyspäivänä 1970. Elna ja 
Mauno Ratian kutsuivat tuol-
loin joukon koivistolaisia kotiin-
sa kirkkokahveille. Keskustelun 
aikana todettiin kerhon perusta-
misen olevan mahdollista. Asiaa 
valmistelemaan valittiin toi-
mikunta, johon kuuluivat Yrjö 
Kyytsönen, Elna Mäkeläinen, 
Gunnar Peussa, Väinö Ratia, 
Hilja Torkkeli ja Mauno Ratia 
koollekutsujana.

Asiat etenivät ripeästi, sillä 
jo seuraavan vuoden tammikuun 
31 päivänä pidettiin kerhon 
perustava kokous Mäntsälän 
Osuuspankin kerhohuoneessa.

Perustavassa kokouksessa oli 
läsnä 32 koivistolaista eli Mau-
no Ratia, Gunnar Peussa, Taisto 
Römpötti, Alma Tetri, Elina Kur-
ki, Anna Teräväinen, Joel Kyyt-
sönen, Helmi Ratia, Eino Ratia, 
Einari Römpötti, Yrjö Kyytsö-
nen, Tauno Seppä, Anja Brunou, 
Hilja Hyökki, Elna Mäkeläinen, 
Suoma Römpötti, Ulla Römpöt-
ti, Vilho Kurki, Mandi Kallonen, 
Anna Hirvenoja, Vilho Villa, Aa-
ro K. Ratia, Valtteri Hallinpelto, 
Heikki Kyytsönen, Toivo Täh-
käpää, Antton Montonen, Lyyli 
Orava, Sylvi Tähkäpää, Hilja Pöl-
länen, Unto Pöllänen, Tekla Koso 
ja Hilja Torkkeli.

Ensimmäiseen johtokun-
taan valittiin puheenjohtajaksi 
Mauno Ratia ja jäseniksi Hilja 
Torkkeli, Elna Mäkeläinen, Kei-
jo Ilmasti, Gunnar Peussa, Yrjö 
Kyytsönen ja Joel Kyytsönen se-
kä varalle: Taisto Römpötti, Anja 
Brunou, ja Tauno Seppä. 

Mäntsälän Koivistolaiset
jatkuu sivulta 1

Keskustahotellit Lahdessa 
 Scandic Lahti
Vesijärvenkatu 1, 15100 Lahti 
(03) 339 3911 

 Hotelli Cumulus Lahti
Vapaudenkatu 24, Lahti 
(03) 813 711

 Hotelli Musta Kissa
Rautatienkatu 21, Lahti 
(03) 544 9000 

 Kauppahotelli Grand
Hämeenkatu 4, 15110 Lahti 
(03) 544 00

 Sokos Hotel Lahden Seurahuone
Aleksanterinkatu 14, Lahti 
020 123 4655

 Omenahotelli Lahti
Rauhankatu 14, 15110 Lahti 

Hotellit Lahden seudulla 

 Hotelli Tallukka
Tallukantie 1, 17200 Vääksy 
(03) 888 81

 Kumpeli Spa
Muonamiehenkatu 3, Heinola 
03 812 7100 

Kartanohotellit
 Messilän Kartano
Messiläntie 308, Hollola 
(03) 860 11 

 Jokelan Kartano
Pihlajamäentie 23, Hämeenkoski 
050 566 7924

 Lossirannan Kartano
Vuolenkoskentie 1501a, 19160 
Huutotöyry, Iitti 
(03) 8424 5555

 Vidnäsin kartano
Viikinäistentie 203 A, 19210 Lusi 
(03) 883 880 

Aamiaismajoitus Lahdessa

 Irman Peti ja Puuro
Tarjantie 14, 15900 Lahti 
040 755 9065

Uuden kerhon tehtäväksi 
määriteltiin koivistolaisen perin-
teen vaaliminen ja edistäminen. 
Vastaperustetun kerhon suurin 
haaste oli Koivisto - juhlien jär-
jestäminen seuraavana vuonna. 
Voimavarat koottiin jälleen ja 
hyvän talkoohengen vallitessa 
hoidettiin vuoden 1972 juhlat 
mallikkaasti.

Kerho on kantanut päävas-
tuun myös Koivisto-juhlien jär-
jestämisestä Mäntsälässä vuosina 
1982,1993 ja 2003 sekä viimeksi 
2010. Näin se on omalta osal-
taan tehnyt kotiseuturakkaudelle 
perustuvaa koivistolaista ja kar-
jalaista kulttuuri- ja kotiseutu-
työtä. Yhteyttä on pidetty myös 
muihin karjalaisiin Mäntsälässä. 

Koivisto kirkon komea 
kattokruunu, joka pelastet-
tiin sodan jaloista, luo valoaan 
Mäntsälän kirkossa. Seurakunta 
kunnosti kattokruunun vuonna 
1991 kirkon kunnostuksen yhte-
ydessä. Piispa Erkki Kansanaho 
saarnasi, kun kirkko kattokruu-
nu kunnostettuna otettiin uu-
delleen käyttöön.

Varsin moni mäntsäläläinen 
on käynyt entisillä kotipaikoil-
laan Koivistolla. Ensin matkoja 
tehtiin pienillä porukoilla, mutta 
myöhemmin järjesti kerho yh-
teismatkoja. Ensimmäinen niistä 
tehtiin vuonna 1994.

Mäntsälän Koivistolaiset – 
kerhon puheenjohtajina ovat 
näinä vuosikymmeninä olleet: 
Mauno Ratia vv. 1971–1974, 
Hilja Torkkeli 1975–1979, Väi-
nö Ratia 1980–1987, Gunnar 
Peussa 1988 – 1993, Martti Ra-
tia 1994–2006 ja Raimo Kyyt-
sönen vuodesta 2007 alkaen 
edelleen.

(Lähteet: Mäntsälän Koivistolaiset 
40-vuotis historiikki)

Koivisto-juhlat 
Lahdessa 30.-31.7.2011

 Vierumäki - Suomen Urheilu-
opisto
(03) 842 411

 Scandic Vierumäki
Urheiluopistontie 400, 19120 
Vierumäki 
(03) 741 90 

 Cronin´s Cafe & Guesthouse
(03) 718 8666

 Liikuntakeskus Pajulahti
Pajulahdentie 167, Nastola 
(03) 885 511

 Hotelli-Ravintola Tukkijätkä
Kauppakatu 13, 18100 Heinola 
(03) 883 7700 

 Motelli Salpakievari
Erämiehentie 1, 15870 Hollola 
044-0611671 

 Hotelli Teltta
Hotelli Teltta on pieni ja elämyk-
sellinen 11 teltan hotelli Orimat-
tilan kehräämöllä. 
0400 464893 
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Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

LINDA ALANEN on valmis-
tunut diplomi-insinööriksi 
Aalto yliopistoston Teknilli-
sestä korkeakoulusta
tuotantotekniikan linjalta.

Vanhemmat Taina ja Ilkka 
Alanen Lohjalta.
Isovanhemmat Raija ja Altti 
Muurinen Haminasta, Altti 
Koiviston kauppalasta.

Tällä palstalla julkaisemme 
onnitteluja. 
Aineisto digitaalisena otsikolla: 
Koiviston viesti/onnittelut, 
osoitteeseen: 
studio@salokanneltoivonen.fi. 
Muussa tapauksessa disketti, 
CD-levy tai valokuva osoitteeseen: 
Studio Salokannel & Toivonen,  
Hämeenkatu 5, 15110 Lahti. 

Kuvien lähetys omalla vastuulla. 
Kuvat palautetaan vain jos 
mukana on osoitteellinen 
kirjekuori postimerkkeineen.

Härkäläläiset ja muut mukavat ihmiset olette tervetulleet matkal-
lemme 
Härkälään - Koivistolle - Viipuriin 1.7. - 3.7.2011 

Lauantaina vietämme koko päivän Härkälän kylässä ja rannalla, 
Koiviston kirkolla sekä toiveiden mukaisissa muissa kohteissa. Sun-
nuntaina on mahdollisuus ostosten tekoon Viipurissa. Yöpymiset 
Viipurissa, hotelli Gerkon (ent. lääninsairaala) 

Viipurissa mahdollisesti linnan jazzit sekä musiikkitilaisuus Mon-
reposissa samana viikonloppuna. Selvitellään mahdollisuutta osal-
listua näihin tapahtumiin. 

Hinta 250,- 

Ilmoittautumiset 15.5. mennessä 
Kata Aaltonen (kata@fi.ibm.com tai 09-4524 375 iltaisin) tai 
TT-matkat (ttmatkat@pp.inet.fi tai 040-8291824) 

Tervetuloa iloiselle matkallemme! 
Härkälän kylätoimikunta 

Taavetti Aataminpoika Aggen Lapsenlasten Seukko-
kokoontuminen 4.7.2011 Raumalla

Klo 10 kokoontuminen Puolukkatie 45 Rauma /Stenback (Ulla 
tarjoaa kahvit)
Klo 12 lähtö Kylmäpihlajan majakalle (kuljetus edestakaisin 15 €, 
miel. tasaraha)
Klo 14 noin ruokailu Kuuskajaskarin linnakesaaren ravintolassa 
(entinen sotilastukikohta)
Kustannus ei vielä selvillä.
Klo 16 noinpaluu satamaan, josta menemme Poroholmaan loppu-
palaveriin. Halukkaat voivat nauttia virvokkeita.

Ilmoittautuminen Ullalle puh. 044-544 6687 etukäteen viimeis-
tään 15.6.2011 kuljetuksen ja ruokailun vuoksi. 

Viime kesän mukavaa kokoontumista vieläkin muistellen
lämpimästi tervetuloa Rauman seukot

Koiviston matka
Matka Koivistolle Eistilään, Keskisaareen, Soukansaareen ja Vasik-
kasaareen on tarkoitus järjestää heinä- tai elokuussa mikäli Venäjän 
rajavartiosto myöntää luvan saariin menoon. Lupaa varten jokaisen 
halukkaan tulee toimittaa passista kopio, osoite ja puhelin nume-
ro toukokuun aikana Aulis Soukalle. Osoite: Puutarhurintie 16, 
49400 Hamina.

Matkalle voi myöskin lähteä ilman saarissa käyntiä, jolloin bussi 
olisi käytössä sinä aikana mantereella kylissä käyntiä varten.

Bussi lähtee Turusta ja ajaa Salon, Helsingin, Porvoon, Karhulan ja 
Haminan kautta Vaalimaalle. Matka olisi viikonloppuna perjantai 
- sunnuntai ja yöpymiset Viipurissa hotelli Drusba.

Matkan ja saarissa käyntien hinta lähtijöiden mukaan.
Tiedusteut p. 0400 412 650, Aulis Soukka

Seppisen ja reitin sukuseura
Kokouskutsu

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään
Lauantaina 2.7.2011 alkaen klo 12
Mirja ja Heikki Veltin luona Pirkkalassa
Osoitteessa Uimalantie 56 33980 Pirkkala

Ilmoittautuminen ruokailun järjestämiseksi 18.6.2011
Mennessä Mirja Veltille
Puh. 040-8331960 tai sähköpostilla: mirja.veltti@kolumbus.fi

Kaikki Seppiset ja Reitit tervetuloa mukaan sukutapaamiseen 
Iloisella mielellä.
Aurinkoinen sää on tilauksessa.
TERVETULOA

Ajo-ohje: Helsingistä päin Tampereelle 3-tietä tullessa 
Tamperetta lähestyttäessä liittymä 40 reitti 3/E12 suunta: Vaasa/
Pori/Nokia
Tampereen eteläistä ohitustietä n.11 km ja käänny 
liittymästä 46 suunta Pirkkala/Säijä  jatka 400m. Käänny 
Oikealle kohdasta Naistenmatka reittiä 3022 kyltti Säijä/Nokia 
Jatka 2,8 km (vähän yli Pirkkalan vanhan kirkon) ja käänny oikealle
Uittamontie jota noin 500 metriä ja olet perillä.

Koiviston Heinot tekee kesäretken Utöseen 
6.-7.7.2011
Lähtö Turusta 6.7. klo 10 m/s Aspö aluksella, saapuminen Utöseen 
klo 15. Paluumatkalle lähdetään 7.7. klo 13 ja Turussa olemme 
taas klo 18.

Matkan hinta: 120 eur/hlö, lapset 4-11 v. 60 eur, sis. matkat, ma-
joittuminen laivalla tai Matkustajakoti Fågellissa, ruokailut meno- 
ja paluumatkalla sekä aamiainen.

Mukaan sopii 25 henkilöä. Ulkopuoliset mukaan, jos tilaa jää.
Ilmoittautumiset 3.6. mennessä ja lisätietoja matkasta:
Mauri Heino p. 0440-774374 

Turun ja ympäristön Koivistolaiset 

Syksyinen Viking Isabella-risteily tehdään taas 27-28.9.2011
yhdessä Koiviston Seniorien kanssa.

Lähtö Turusta 27.9. klo 21.00
Paluu Turkuun 28.9. klo 19.50

Olen varannut kaikille A-luokan (ikkunallinen) hytin.
Hinta 25 €/henkilö, kun kaksi henkilöä samassa hytissä.
Hintaan sisältyy lounas ruokajuomineen Buffet-ravintolassa, 
kahvi- ja pullakuponki sekä oma ohjelmallinen tilaisuus 
kokoustiloissa arpajaisineen.

Matkavarauksen voi tehdä Airille puh. 0400-538443 tai
Paulalle puh. 050-3847792.
Tule viettämään taas iloista merimatkaa ja nauttimaan Turun
kauniista saaristosta.

Ennen merimatkaa on vielä 14.6. Sipilämäen kesäteatterissa 
”Kievarin kaunis Katriina”. Lippuja voit varata Seijalta 050-5356174. 

Ja onhan Turussa Karjalaiset kesäjuhlatkin 17-19.6., joten kulttuuri 
-pääkaupunki Turku kutsuu joka lähtöön.

Kaukiaisten, Mäkeläisten ja Penttiläläisten matka 
Koivistolle Ja Saarenpäähän 5.8.-7.8. 2011 (pe-su)

Matkan järjestäjänä toimii Suomen Autolomat Oy /Tuomo Hilska 
0400-883242.
Lähtö on Helsingin rautatientorilta pe 5.8. klo 7.30 reittiä Mänt-
sälä, Lahti, Kouvola, Hamina, Vaalimaa. Reittiä voidaan muuttaa 
osanottajien mukaan. Ryhmä jakautuu Koivistolla kahteen osaan, 
ryhmä Saarenpää ja ryhmä Penttilä. Ryhmä Saarenpää yöpyy kaksi 
yötä saaressa hotelli ”Wilhelmissä” ja ryhmä Penttilä Johanneksessa 
hotelli Lokissa tai Mannolassa hotelli Presidentissä.

Matkan hinta sisältäen kaiken oleellisen on alustavasti 385 euroa.
Ilmoittautumiset Kaukiaisen Ristolle 040-7338949 risto.kaukiai-
nen@pp2.inet.fi tai Mäkeläisen Ristolle 050-1751 risto.makelai-
nen@kolumbus.fi.

Matkaohjelma, aikataulut ja ohjeet löytyvät Mäkeläisten suku-
seuran nettisivuilta www.makelaiset.fi. Matkalle ovat tervetulleita 
kaikki penttiläläiset, koivistolaiset ja heidän ystävänsä ilmoittautu-
misjärjestyksessä.

Mäkeläisten sukukokous pidetään matkan aikana Koivistolla.


