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Tiedättekö? 

1. Mikä oli Koiviston seu-
rakunnan ensimmäisen 
papin nimi?

2. Minä vuonna valittiin 
Koivistolla ensimmäisen 
kerran kunnallislauta-
kunta?

3. Kun Koiviston kauppala 
erosi Koiviston kunnasta v. 
1927, niin kuinka suuren 
osan sai kauppala yhteisen 
kunnan omaisuudesta?

4. Minkä niminen vakuutus-
yhtiö perustettiin Koivis-
tolle v. 1930?

5. Kuka on kirjoittanut 
Koivisto-kirjan maatalout-
ta koskevan osan?

6. Millä koivistolaisella 
osuuskaupalla oli myy-
mälä myös Johanneksen 
kunnan alueella?

7. Milloin jälkisodassa vii-
meiset joukkojamme Koi-
viston saarille kuljettaneet 
alukset lähtivät Koiviston 
satamasta?

8. Mikä oli Koiviston 
kauppalan kummikunta 
Ruotsissa?

9. Minä vuonna aloitettiin 
maatalouskerhotyö Koivis-
tolla?

10. Ketkä olivat Koiviston 
työväenyhdistysten kaksi 
viimeistä puheenjohtajaa?

Vastaukset 8:lla sivulla

Koivistolaisille oma tie Mäntsälään
Oman tien saaminen on Mäntsälän koivistolaisille merkittävä ja ikimuistetta-
va asia, sillä meillä tämä vuonna juhlavuosi, kun Koivisto-juhlat järjestetään 
täällä, puheenjohtaja Raimo Kyytsönen totesi, kun Mäntsälän koivistolaiset - 
seura vihki uuden tien käyttöön 7.6.

Kyytsönen ja seuran johtokunnan 
jäsenet olivat tyytyväisiä, sillä seu-
ran esittämä tienimiasia oli eden-
nyt kunnan hallinnossa nopeasti. 
Ratkaisua auttoi jo viime vuoden 
alussa voimaan tullut lainmuutos. 
Sen mukaan kunta voi hallinto-
sääntönsä perusteella muuttaa ase-
makaavan kadunnimiä ja nimetä 
uusia katuja. Mäntsälässä muu-
tettiin hallintosääntö vastaamaan 
lakimuutosta, joten asia ratkaistiin 
kunnan maakäyttölautakunnassa.

Uuden Koivistolaistentien 
vanha nimi oli Kylänraitti. Tie 
erkanee oikoradan asemalle joh-
tavasta tiestä ja johtaa uudelle 
Männikön kaava-alueelle. Näin 
tie on hyvin keskeisellä paikalla 
ja välittää osaltaan viestiä kun-
nan sodan jälkeisestä kehityk-
sestä ja Koivistolta tulleen siir-
toväen osallistumisesta kunnan 
kehittämiseen.

Mäntsälään tulee lisää Karja-
la-aiheisia nimiä, sillä Männikön 
kaava-alue laajenee pohjoiseen 
päin ja sinne tulee uusia katuja ja 
teitä, joille olemme ehdottaneet 
nimiä, Raimo Kyytsönen kertoo.

Katujen nimet jäävät muistut-
tamaan tuleville sukupolville koi-
vistolaisten ja muiden karjalaisten 
osuudesta kuntamme elämään. 
Siirtoväen tulo tänne oli merkit-
tävä muutos ja kuuluu paikallis- - 
ja lähihistoriaan, jonka merkitystä 
ei pidä väheksyä. Näin ollen ka-
tujen nimet eivät ole vain pelkkiä 
nimiä, sillä niillä on jokaisella oma 
tarinansa, Kyytsönen toteaa ja toi-
voi, että niilläkin paikkakunnilla, 
joissa ei vielä ole koivistolaisille ni-
mettyjä katuja niitä nimettäisiin.

Mäntsälän kunnan paikka-
tietoinsinööri Marko Oikarinen 
toteaa, että lakimuutos on hel-
pottanut ja nopeuttanut ennen 
hallinnollisesti monimutkaista ja 
hidasta katujen nimien muutta-
mista. Nyt asia voidaan tehdä lau-
takunnassa ja nopeasti, varsinkin 
jos nimenmuutos ei aiheuta mer-
kittävässä määrin postiosoitteen 
muuttamisia.

Koivistolaistentien lisäk-
si nimettiin Mäntsälässä myös 
omat tiet kirvulaisille, joten 
kunnassa on nyt myös Kirvuntie 
ja Kirvunpolku.

Mäntsälän koivistolaisten johtokunta juhlisti nimikkotien saamista 
avaamalla tien ”virallisesti” käyttöön. Sinivalkoista nauhaa leikkaa 
Raimo Kyytsönen ja nauhaa pitelee hänen oikealla puolen Keijo 
Ratia. Vasemmalla eturivissä Seppo Tähkäpää, Ulla Römpötti, Anja 
Kyytsönen, Leena Laine sekä takarivissä vasemmalta Juha Römpötti, 
Jukka Ratia, Jorma Ratia ja Martti Ratia.

Kurt Ratia
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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 24e, sisältää vuoden 
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös 
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 5e.
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
Pankkiyht. Nordea Lahti 109130-305880

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

Tutut on tuttuja vaikkei niitä tuntisikaan

Taas se tapahtui. Nimittäin tutun tunteminen. Vaih-
doin hiljattain sitä työpaikkaa ja samassa yhteydessä 
sain ison liudan uusia työkavereita. Ja miten siinä niin 
kävikään, että ne tutuimman tuntuiset, joiden kanssa 
ensimmäisenä synkkaa, ovat usein niitä naapurikylän 
tyttöjä. Tällä kertaa ei Koivistolta vaan Seiskarista, 
muutamien kymmenien kilometrien päästä.

Ja jaettu ilo: oli hiekkarantaa, ja merellisiä tarinoita ja 
jälkipolvetkin innostuneita ja jotenkin se tyyli ja tempo 
niin omaa, ja nimet kerrotaan, että MatinPekonSipretin 
ja millaiset puumerkit teillä olikaan…. Vaikka tässä ei 
mitään kivijalkaa pääse mummolan maille paalutta-
maan, niin yhä vahvemmin se side Koiviston kotiseu-
tuun vaan kytkeytyy juuri ihmisten kautta.

Lueskelin myös tuota Suomenlahden ulkosaarista ker-
tovaa Kotisaaret kirjaa ja kaivoin Risto Anttilan hailiser-
paa -keittokirjan lainatakseni ne uudelle seiskarilaiselle 
ystävälleni. Miten paljon samankaltaisuuksia saarten 
elämään silloin ja asemaan nyt kuuluukaan. Voisimme 
varmasti järjestönäkin olla aktiivisesti yhteydessä näi-
den saarten toimijoihin, liekö heillä omat kesäjuhlansa 
ja lehtensä? Kotiseututyö voi olla muutakin, kuin juuri 
sen jalkojen alla olleen maan-alueen palvontaa.

Kesän pitäjäjuhlat, niin omat Koivisto-juhlamme kuin 
laulujuhlatkin ovat mainio tilaisuus tavata omaa väkeä 
ja erityisesti tutustua uusiin, samanjuurisiin ihmisiin. Ja 
jos jälkipolvet oppivat myös tavoille, eli siihen, että juh-
lilla tavataan niitä porukoita, niin intoa ja motivaatiota 
juhlilla käyntiin löytyy heidän kauttaan jatkossakin. 
Mäntsälän koivistolaiset ovat tehneet ison kädenojen-
nuksen tulevaisuutta ajatellen. Koivisto-juhlilla ei pe-
ritä pääsymaksuja lapsilta. Nyt voi koko lapsenlapsien 
joukon ja serkkulauman tuoda juhlille mukanaan ta-
paamaan toisiaan ja sitä kautta tutustumaan koko koi-
vistolaiseen perintöönsä.

Mikä olisikaan sen mukavampaa, kuin häitten ja yhtei-
sen juhannuksenvieton lisäksi yksi takuuvarmoista koko 
suvun iloisista tapaamisista olisikin juuri nuo Koiviston 
-juhlat. Suunnistusperhe kokoontuu Jukolan viestiin, 
sivistyneet savolaiset oopperajuhlille, me levottomat 
meren tuomat omille juhlillemme. Pian tavataan. 

Hartaast´ 

Kesäkuun ensimmäisen sunnuntain aiheena on “Katoavat 
ja katoamattomat aarteet“. Mitähän nuo sitten olisivat? 
- Pienenä etsimme metsästä ja rannoilta aarteita, joskus 
jopa kodin läheltä vanhoista rakennuksista ja puutar-
hoista. Mielikuvituksen avulla loimme niistä itsellemme 
aarrekokoelmia, joita lainailimme ja joilla leikimme. La-
sinpalassakin saatoimme nähdä uusia maailmoita.

Isompana opimme järjestelemään asioita ja tavaroita ar-
vojärjestykseen. Toiset olivat arvokkaampia ja toiset vä-
hemmän arvoisia aarteita. Minulla oli muutamia vuosia 
kuuluisa kollega, joka keräsi meren rannoilta ja metsistä 
erilaisia puita, joista hän suunnitteli ja rakensi nuorten 
kokoontumispaikkaan huonekalut, jotka kestivät kulu-
tusta ja muistuttivat erilaisia eläimiä. Kollega teki van-
hemmiten myös pieniä taideteoksia, tauluja, joista piti 
oikein näyttelyitä Helsingissä.

Monet meistä olemme keräilijöitä. Kerätään postimerk-
kejä, tulitikkuetikettejä, kortteja, rahoja, nukkeja, nalleja, 
autoja, traktoreita, jopa suuria koneita, joista tekevät mu-
seoita. Aarteenetsijöitä on moneen lähtöön. Vaikka ei olisi 
muuta arvoa, niin sitten ainakin tunnearvo, että olemme 
saaneet jotain arvokasta talteen, vaikkapa jälkeläisillem-
me. - Tavallisesti ihmiset keräävät yksinkertaisesti rahaa ja 
omaisuutta turvatakseen taustansa ja tulevaisuutensa.

Jeesus varoittaa kiinnittämästä mieltänsä ajallisiin aartei-
siin, sillä niistä pitää joskus yllättäen luopua.
Hän toteaa, että “Koi syö, ruoste raiskaa ja varkaat va-
rastavat”. Joku, joka oli kerännyt aitat täyteen syötävää, 
sai luopua koko elämästä heti seuraavana yönä uusien 
aittojen rakentamispäätöksen jälkeen.

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Siunaus toimitettu 
29.5.2010 

lähimpien läsnä ollessa. 
Lämmin kiitos osanotosta. 

Siunaus läheisten saattamana 
15.5.2010. 

Lämmin kiitos muistamisesta.

Parempi olisi koota viisautta. Siitä olisi hyötyä monessa 
asiassa. Viisasta myös kunnioitetaan ja hänen neuvojaan 
pyydetään. Tosin viisauskin on katoavaista, jos muisti 
menee tai päättelykyky. Nykyisin riittää, kun osaa käyt-
tää hyväkseen viisauden lähteitä, kirjoja ja internettiä. 
Aivan nuoret eivät taida osata kertotauluakaan ulkoa, 
saati lauluja ja runoja.

Isä, se Luukan Paavo, kehotti meitä lapsia lukemaan 
Raamattua nuorena, koska silloin muistiin painui pa-
remmin kokonaisuuksia sekä myös siksi, että vanhana 
saattaa näkö heikentyä, ettei enää näe kunnolla lukea. 
Äiti taas, se Paavo Aina, lauloi sydämiimme ja muis-
tiimme kaikki hengelliset laulut. Ne pysyvät mielessä 
elämän loppuun. Niistä, sekä Raamatun sanoista että 
lauluista saa lohtua elämän vaikeina hetkinä ja halua 
yrittää kulkea oikeaa tietä.

Jeesus kehottaa kokoamaan aarteita taivaaseen. Syvem-
min ajatellen Hän itse on se aarre, joka istuu Isän oi-
kealla puolella ja odottaa siellä meitä juhliinsa. Sinne 
ne, jotka löysivät sen kalliin helmen, Kuninkaamme ja 
Vapahtajamme elämänsä aikana, ne rakkaat ystävämme 
ja vanhempamme ovat menneet jo odottamaan ylösnou-
semuksen aamua. Jeesus sanoi myös: “Pidä mitä sinulla 
on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi”. Se aarre, uskon kallis 
helmi, on kätkettynä saviastioihin, sydämiimme. Kan-
nattaa etsiä tosissaan: “Jokainen etsivä löytää…”. Onnea 
tämän kesän etsintöihin toivoo

Valma Luukka

Rakkaamme 

Eeva Rauha 
SIMOLA 

s. 11.12.1928 Koivisto 
k. 13.5.2010 Espoo 

Me tiesimme lähtösi lähenevän, 
näimme voimiesi vähenevän. 

Muisto kaunis vie eteenpäin meitä, 
vaik´on silmät ja sydän täynnä 

kyyneleitä. 

Lämmöllä muisten 
Sisaret ja veljet perheineen

Isämme ja vaarimme 

Tauno 
LAINE 
s. 24.1.1929 Koivisto 
k. 28.4.2010 Hamina

Kotirannat kauniit koivuineen, 
vaihtui ikikotiin iäiseen.

Muisten 
Terttu ja Eero

Petteri, Jonna, Eerika ja Veeti
Riikka ja Petri
Mauri ja Juha

Annukka ja Markku

Aarteita Etsimässä

Pitkästä aikaa
Hiljaisuudessa ei hiljaista hetkeä.
Meri pulputtaa, läpättää, pulisee taukoamatta,
kuin ei oltaisi vuoteen tavattu.
Aurinko ja tuuli kiepsahtavat kaulaan.
Miten mukavaa taas tavata porukalla,
pitkästä aikaa.
    RS
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Erikoinen juhannus
Kaksikymmentäyksi vuotta sitten kolme veljestä lähti synnyinseutua katso-
maan. Kun lupaa ei ollut, menivät salaa. Yksi veljistä uskoa toisiin valaa; 
Pojat rohkeutta vaan, kyllä matka saadaan onnistumaan.

Oli juhannusaatto, lähtivät 
kohti Lappeenrantaa. Toi-
voivat, että Luoja kauniin 
sään antaa. Hyvältä alku 
näytti. Saapuivat satamaan, 
kuuluisaan Saimaan kana-
vaan.

Juhannuskoivuin koris-
teltu laiva irtautuu satamas-
ta. Niin lähtivät he, ajatuk-
sin ihanasta kotirannasta. 
Se täytyy nähdä, niin päät-
tivät. Muutama tunti, niin 
saapuivat Viipuriin, vieraa-
seen mutta kuitenkin niin 
tuttuun kaupunkiin. Yhden 
yön siellä hotellissa viettivät, 
jotenkuten huomiseen olla 
malttoivat.

Oli tiedossa ”salakuljet-
taja”, viipurilainen Samaran 
omistaja.

Juhannusaamu koittaa 
niin kauniina, aurinkoise-
na. Lähtevät matkaan jän-
nitys kasvaa, mutta mieli on 
iloisena.

Samara pomppii ja pöl-
lyää kuoppainen tie, joka 
kohti Kiiskilää vie. Tuntuu, 

että auto väsähtää kun niin 
kovaa porhaltaa. Sanovat: 
voisit vähän hiljentää, ettei 
matka vain kesken jää.

Tässä on Kurkela, sanoo 
kuski, viipurilainen poika, 
”ruski”. Osasi vähän suo-
men kieltä, sehän lämmitti 
poikien mieltä.

Näkivät mökin niin mo-
nen harmaan, ei niitä korjat-
tu lie koskaan varmaan.

Jännitys kasvaa, pää-
sevätkö Kiiskilään, mistä 
kauan sitten joutuivat läh-
temään. Tuossa on kauppa 
vanha vielä, muistavat, ovat 
lapsena käyneet siellä. Toi-
minnassa on rähjäinen talo, 
vanha ihminen taapertaa 
tiellä.

Saapuivat viimein 
Kiiskilään, ei taloja siellä 
ensinkään. Lähtivät tuttu-
ja paikkoja etsimään. Löy-
tyy ainakin tuttu tie, jota 
taivaan tieksi kutsuttiin, 
ja Kiisikilään Siikapaaden 
rantaan vie.

Tuttuja kiviä katselles-

saan huomaavat, ne ovat 
ainakin paikoillaan. Haili-
kivi, Hylekivi ja mitä niitä 
olikaan. Mutta mistä löy-
täisivät kotipaikan? Ovat 
ymmällänsä ihan. Löytävät 
lopulta paikan sen, katso-
vat sitä ihmetellen. Kumma 
tunne valtaa mielen, puut ja 
pensaat peittää pihan.

Joku ruusukin kukkia 
yrittää, naavoittunut ome-
napuukin on. Kyynel mel-
kein poskelle vierähtää. Ko-
tikoivu vielä sama, kovin on 
kasvanut. Yksi veljistä siihen 
kiipeää kuin lapsena ennen 
ja iloisesti viheltää.

Sammal peittää sokke-
lin. Mieli tuntuu haikealta, 
koska vieras valta nämä maat 
ja mannut omistaa, mut ei 
parannusta aikaan saa.

Sitten päättivät lähteä 
jälleen rantaa kohti. Jokai-
nen uimaan mennä tohti. 
Vesi oli lämmin, linnutkin 
lauloi. Voi tätä päivää! Ei 
taivaalla ollut pilven häivää.

Kolmisen tuntia saivat 

olla siellä, pois lähtivät hai-
kealla miellä. Kotirannalle 
lähteissä vilkuttavat, jospa 
pääsis toisenkin kerran, niin 
toivovat.

Kuski odotti kärsimät-
tömänä heitä. Ovat eksyneet 
vieraita teitä? Aika kului po-
jista niin nopeasti, kuskin 
mielestä hitaisesti.

Oli juhannus, lämmin-
tä, ihmeellistä jäi heille pal-
jon miettimistä.

On luvan kanssa käyty 
jo monta kertaa. Mut niillä 
reissuilla ei tähän ole vertaa. 
Niin kumma tunne siitä jäi, 
kun ensi kerran siellä ”käi”.

Seija Karvonen

— Puheenjohtajalt` iteltää —

  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, Anjalankoski. 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
Intiankatu 11, 00560 Helsinki
puh. 09-797 011
Säätiön asiamies Pertti Hoikkala
Vanha Veckjärventie 11, 06150 Porvoo
puh. 040-583 5397

koivisto-saatio@kolumbus.fi

Siunaus toimitettu Anjalan Muhniemen hautausmaan 
kappelissa 15.5.2010. Kiitos osanotosta.

Siunaus on toimitettu omaisten ja läheisten läsnä ollessa.

Rakas tätimme

Lyyli 
PAKONEN
o.s. Samuli
 
s. 15.5.1909 Koiviston Saarenpäässä
k. 23.4.2010 Jyväskylässä
 
Me muistamme Sinua kiittäen
ja siunaamme matkasi viimeisen.
 
Kiittäen ja kaivaten
sisarten ja veljien lapset perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Rakas äitimme
Opettaja

Vieno Kyllikki
KURKI
os. Hersio
s. 23.5.1912 Ruskealassa
k. 4.6.2010 Ruskolla

Lämmöllä muistaen ja kaivaten
Antero
Aune
Juha-Veikko
Sakari perheineen
Veli ja sisar perheineen

Viheriäisille niityille
hän vie minut lepäämään.
(Ps 23:2)

Puhtaaseen energiaan

Tulipa vietettyä kolmisen viikkoa Thaimaassa lähes 
40 asteen lämmössä ja nyt odottelen Suomen kau-
nista kesää. Lähtiessäni huhtikuun lopulla ei puissa 
näkynyt vielä lehden tynkääkään kunnon nurmikosta 
puhumattakaan. Palattuani luonto viheriöi ja muu-
tenkin oli jo viitteitä hyvästä kesästä. Ei täältä osaa 
kesällä olla poissa.

Koivistorintamalla ei ole juurikaan mitään ihmeel-
listä tapahtunut, ellei nyt lasketa mukaan sitä, että 
päivittäin joutuu lukemaan uutisia vanhimman pol-
ven poisnukkumisista. Oma äitinikin poistui ikuiseen 
lepoon 4.6., Mannerheimin syntymäpäivänä ja oma-
na kihlajaispäivänäni, täytettyään pari viikkoa ennen 
kunnioitettavat 98 vuotta. Suuri määrä Koiviston 
kokemuksia ja tietämystä meni hänen mukanaan, jos 
kohta paljon saatiin myös tietoa tallennettua vuosien 
varrella.

Mutta elämä jatkuu ja kehitys kehittyy. Eilen minulla 
oli ilo olla mukana avaamassa Espoon ensimmäistä ja 
Suomen toiseksi suurinta aurinkovoimalaa. Sen ovat 
toteuttaneet yhteistyössä Fortum Oyj ja Espoon kau-
punki ja suunnitellut ja toimittanut Naps Systems Oy. 
Oli innostavaa olla todistamassa tämän aurinkojärjes-
telmän käyttöönottoa. Ajoituskin oli mitä paras, sillä 
Suomessa näytetään nyt heräävän aurinkosähköön, ja 
autojen kehitys kulkee kovaa vauhtia kohti sähköistä 
käyttövoimaa. Enää ei ole kyse mistään kummajaises-
ta tai utopiasta.

Nyt avattu voimala käsittää 276 korkeatehoista 200-
210 wattin aurinkopaneelia, jotka antavat noin 55 
kilowattitunnin kokonaistehon. Vuositasolla se tar-
koittaa noin 45 000 kilowattituntia. Paneeliteholtaan 
se vastaa muutamaa sataa Suomessa tuttua kesämök-
kijärjestelmää.

Espoon kaupungilla on tarkoitus siirtyä mittavaan 
sähköauton käyttöön lähivuosina. Tämä ”tankkaus-
asema” kykenee täyttämään parinkymmenen sähkö-
auton vuotuisen energiatarpeen. Ja saasteet vähenevät, 
sillä onhan aurinkoenergia putipuhdasta.. 

Aurinkosähkö on siis tätä päivää. Noin 20 paneelia 
asennettuna omakotitalon eteläiselle lappeelle ky-
kenee hoitamaan 20 000 kilometrin vuotuisen säh-
köautolla ajon energiatarpeen kokonaisuudessaan. 
Järjestelmät ovat tilattavissa ja sähköautotkin saadaan 
yksityishenkilöille jo lähitulevaisuudessa, joten nyt 
vain varautumaan puhtaaseen ajoon.

Mutta sitä ennen – tavataan Mäntsälässä Koivisto-
juhlilla 31.8.-1.9.

4.6.2010
Juha-Veikko Kurki
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Härkälä – lapsuuteni kotikylä

Tämä kuitenkin oli maailman pa-
ras kylä. Siellähän oli juuret. Me-
ri oli hallitseva elementti, taisipa 
melkein jokaisen kodin ikkunasta 
meri näkyä. Meri oli meidän las-
tenkin leikkikenttä. Talvella, kun 
jää peitti meren, hiihdeltiin ja pot-
kurikelkalla vilistettiin pitkin jään 
pintaa. Kesällä soudeltiin ja uida 
polskutettiin.

Arkipäivät olivat työntäytei-
siä päiviä. Ei ollut koneita apu-
na, ei emännillä eikä isännillä, oli 
vain kaksi vahvaa käsivartta, joilla 
työt tehtiin.

Kylänväki oli harrasta ja 
nöyrää, kunnioitettiin vanhoja 
perinteitä ja tapoja. Sunnuntait 
pyhitettiin rankoilta töiltä, teh-
tiin vain tarpeelliset kotityöt. Me 
lapsetkaan emme saaneet Juma-
lanpalveluksen aikana riehakkaasti 
leikkiä, eikä mennä kylään.

Kauniina suvisena sunnuntai-
na ranta veti ihmisiä puoleensa. 
Emännätkin jättivät kotityönsä 
hetkeksi ja lähtivät nauttimaan 
kesän kauneudesta. Ja mukava oli 

istahtaa rantakivelle tai lämpöi-
selle hiekalle, naapurin tai tutun 
seuraksi rupattelemaan niitä näitä. 
Pienet laineet liplattelivat rantaan, 
lapset leikkivät hietikolla ja välillä 
pulahtivat uimaan. Oli leppoisaa, 
kesä kauneimmillaan ja rauha val-

Ei se ollut valtatien varrella, ei sinne loistaneet liikepaikan valot. Kapea maantie vie 
kauppalaan ja Vatnuoriin, sekä metsäinen tie Kiiskilään. Rannat olivat kivikkoiset, ja 
niitä huuhtelivat merenaallot ja kivien keskellä nuottamiehet kantoivat vinnojaan.

Myö lähettii meijä Lyyli 
kans yhteen pääiäisaamuun va-
rastammaa variksevettä Iita-Mari 
kaivost. Tarina kertoo, että jos 
kerkiää niin varrain ottaa vettä 
kaivoost, enneko mikkää elävä 

Montako pisaraa meressä on vettä,
montako maassa hiekkajyväkettä.
Ota pienin elävä ja suurimpaan se vertaa.
onko toinen suurempi toista monta kertaa
Ihminen sä vaikene,
Luoja tietää sinä et.

KOTISAARET
Suomenlahden suuret ulkosaaret, Suursaari, 
Tytärsaari, Lavansaari ja Seiskari ovat olleet 
läheisessä yhteydessä Koivistoon ja koivistolai-
seen elämänkulkuun. 

Postilaiva kulki saarten kautta, 
koivistolaiset raasselit kävivät ka-
lakaupoilla. Toimittaja ja kirjailija 
Ulla-Maija von Herzenin toimit-
tamassa kirjassa Kotisaaret, kerro-
taan erityisesti näiden ulkosaarten 
elämästä. Kirjaan on koottu saaril-
la asuneiden ihmisten muistoja ja 
tarinoita. Vanhat valokuvat kerto-
vat omia tarinoitaan saarelaisista ja 
maisemista, joita ei enää ole. 

Linkki Koivistoon sisältyy 
useisiin kirjan tarinoihin ja ku-
viin. Esimerkiksi suursaarelaisen 
kalastajan Ensio Raantin muistel-
lessa kalastusretkiä ja menneitä ta-
pahtumia kertoi hän Väinö-isänsä 
joutuneen kaikkein tukalimpaan 
tilanteeseen hylkeenpyynnissä 
Koivistolla.  Hän oli joutunut 
kuuttinarun kiskaisusta avantoon, 
ajautunut jään alle, mutta sukelta-
malla syvemmälle hän onnistui es-
tämään jäätelin eli jään alla liikku-
van irrallisen jäälautan sulkemasta 

avantoa, ja selviytyi lopulta.
Seiskarin ja Koiviston välit 

olivat erityisen läheiset. Olihan 
Koivistolta Seiskariin vain 35 km 
matkaa, ja seiskarilaisille Koivisto 
oli lähin kauppala. Seiskarilaiset 
tarvitsivat veneitä ja veneenraken-
nustaitoja. Heidän pääelinkeinon-
sa oli kalastus, ja koivistolaisten 
kalakauppiaitten välityksellä saa-
liit päätyivät aina Pietariin asti. 

Kotisaaret kirjassa on myös 
dosentti Martti Turtolan kir-
joittama katsaus Suomenlahden 
suurten ulkosaarten historiasta 
ennen niiden luovutusta Neuvos-
toliitolle ja kohtaloon sotien jäl-
keen. WSOY:n julkaiseman kirjan 
graafisen ulkoasun on suunnitel-
lut Kristina Segercrants, kuvatoi-
mitus on Riitta Toiviaisen. Kirja 
ei ole vain historian tallenne, vaan 
kaunis teos alueen kulttuuriperin-
nöstä.

Kotisaaret I Suursaari I Lavansaari 
I Tytärsaari I Seiskari
Ulla-Maija von Herzen 
WSOY 2008
ISBN 978-951-33736-3

kun Lyyli nostaa tapakans vettä, 
samas alkaa tien toisel puolel Kar-
vase Samulin kukko kiekumaa. 
ja siihen samal raukes veen taika. 
Kyl meit vähän harmitti ja niin 
meist ei sit tult sorjii, mut saat-

olento on yllääl, ei varitsetkaan, 
niin täl veel on sellane taika, et 
sitäkö juop pyssyy terveen ja kun 
pessöö kasvot, niin tulloo sorjaks- 
Myö lähettii varrain liikkeel, noin 
100 m päähä oleval kaivol. Juuri 

tiha pääsiäisaamun kahvi keittää 
raikkaase kaivovettee.

Kylässä toimi nuorisoseu-
ran opintokerho, ja sen innokas 
ohjaaja oli Ida Iitti. Hän opetti 
meille lapsille 12v. tanhut ja lau-

luleikit ja muun esiintymisen, 
kuten kerhoilloissa esitettävät 
ohjelmat. Vaikka yksinlaulut 
menivätkin nuotin vierestä ja 
runot nuotilleen, aina hän löysi 
niistä hyvää. Se kannusti esiin-
tymään toistekin ja antoi rohke-
utta. Iidalla oli sisar Esteri, joka 
oli pyhäkoulun opettaja. Hänellä 
oli kaunis lauluääni. Aina pyhä-
koulutunnin lopulla hän opetti 
meille uusia hengellisiä lauluja 
ja virsiä. Nämä sisarukset olivat 
lapsi- ja nuorisoystävällisiä, aina 
kannustamassa kaikkeen hyvään.

Tässä kirjoituksessa on mai-
nittu meri ja hiekka ja sopivas-
ti tämän voi päättää seuraaviin 
ajatuksiin. En tiedä kenen nämä 
ovat, olen ne kuullut yli puoli 
vuosisataa sitten äidiltäni:

Onerva Hilska

litsi kesäpäivän eloa.
Aika usein kuului 

Anton-Marin ääni kesä-
iltaisin, kun hän kutsui 
kotiin vapaana juok-
sentelevaa lammastaan: 
”Uuteli, Uuteli, Uu-
teli”. Ja hyvin lammas 
totteli emäntänsä ääntä 
ja tuli kotiin. Hänellä 
oli myös lehmä. kon-
ka nimi oli Kaunike, 
ja joskus kutsu kuului 
molemmille. Ne olivat 
tuttuja ääniä kesäillassa.
Kun mustalaisia tuli kylään, tämä 
piha oli tuttu heille ja he asettuivat 
hetkeksi näille maille. Kyllä me 
lapset pelättiin. Kun kauppaan 
piti mennä, kyllä tämä talo silloin 
jousten sivuutettiin. 
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Kirjotuksii` ja kuulumissii`

Kyllä kesä aina mieltä piristää
Oli alkukesän aurinkoinen sun-
nuntaipäivä Askolan särkijärvel-
lä. Naapurukset Aadolf Passoja 
vasemmalla ja Anton Piela läh-

tivät ”keppikävelylle”. Haasteliit 
mukavii männessää. Välil kat-
seliit tienvarsipeltoi - hyväst´on 
lähtent´vilja kasvamaa. Vettä ko 

Lottovoitto

Luoja miul o paljo jaant,
ko Suomes mie oon syntyy saant.
Raja taaks vaik koti jäi,
mierotiel vaik matka käi,
Suomi kotimaa o viel,
kotone miul suome kiel. 
 
Juuriaa ei kuiteskaa
voi sentää koskaa unohtaa.
Mielee muistuu vielkii monta
muistoo unohtumatonta.
Meri, rannat santaset,
mantsikat ja muuramet.
 
Hää, ko halus itsellee
maat, mi meil ol kultaset,
väkivallal anastaa,
niitä lain ei tarvintkaa.
Mut lottovoito mie oon saant
ko Suomes synnyin aikoinaa.

Martti Piela

Ritari Nro 27

Ol Karjalas miehii rohkehii,
nuorii niiko vanhempii,
mermiehii ja kalastajjii,
(Sinisalme saaril varsinkii),
maaviljelijjöi niiko muitakkii.
 
Kaik kotiseutuaan rakastiit.
Henkee ja veree ast valmiit
sitä puolustammaa olliit,
ase käes tai vaik ilma,
vainolaista vastaa astumaa.
 
Ko kutsu käi: Asseisii!
yhteen mieheen kaik riensiit
isäimmaa rajjoi varjelemmaa,
koi ja konnu puolest taistelemmaa,
vaik henkeen taistelus antamaa.
 
Ahti Heino ol hiljane koivistolaine,
kaheksatoistvuotias, vast poikane,
ko kutsu hänelkii sottaa käi,
ja kotiseutu, Koivisto, taakse jäi.
Hänest kasvo rohkia sotamies.
 
Konepistoolmies ei kaihtant vaaraa.
Ensimmäiseen ryntäs vihollista vastaa.
Talis vihollispatterii ol valtaammas,
Vallivaaras mottii rohkiast purkamas.
Siel selkää haavottu syyskuus.
 
Sairaalas kuulla sai, et lokakuus
hänet nimitetty ol marski ritariks.
Nuor sankar korotettii korpraaliks.
Rintamal hää palas, asemasova alus.
Krivis kuula sankari tammikuus tapas. 
 
Ahti Heino ol kaatuneist ritareist
kaikist nuoremp, kahekymmenekesäne,
ja ensimmäine kaikist näist sankareist,
kene kuolema voitii totistaa tarkallee. 
Sankarhautaa hänet Koivistol laskettii. 

Manneheim-ristin ritari nro 27 
Ahti Heino syntyi Koivistolla 
20. syyskuuta 1921 ja kaatui 
20-vuotiaana 14. tammikuuta 
1942 Krivissä, Ensimmäisenä 
Mannerheim-ristin sai eversti 
Lagus heinäkuussa 1941. Sota-
mies, konepistoolimies Heino 
sai Mannerheim-ristin ritarin 
arvon jo 19. lokakuuta 1941. 
Jatkosodassa hän palveli jalkavä-
kirykmentti 5:n toisen pataljoo-
nan viidennessä komppaniassa. 
Hänet ylennettiin korpraaliksi 
10. tammikuuta 1942. Heino 
oli nuorimpana kaatunut ritari. 

Kuten kaikki Koiviston 
kirkkoniemessä käyneet tietä-
vät, ei kirkon vieressä Heinon, 
niin kuin ei muidenkaan sodas-
sa kaatuneen yli 140 koivistolai-
sen sankarivainajan haudoista 
ole enää ristiäkään jäljellä. Enti-
sen sankarihautuumaan vieres-
sä on taiteilija Salon kivivenettä 
esittävä patsas. Kolme muuta 
Mannerheim-ristin ritaria hau-
dattiin myös rajan taa: Valdemar 
Kosonen Johannekseen, Soini 
Mikkonen Viipuriin ja kentälle 
jäänyt Viljo Suokas siunattiin 
Suojärven hautausmaalle. 

Martti Piela

Suurteos Viipurin läänin 
historiasta 1917–2010 on ilmestynyt
Karjalan Kirjapaino Oy ja Karja-
laisen Kulttuurin Edistämissäätiö 
ovat julkaisseet 572-sivuisen suur-
teoksen Karjala itärajan varjossa, 
joka muodostaa itsenäisen pää-
tösosan tekeillä olevaan 6-osai-
seen teossarjaan Viipurin läänin 
historia. Aiemmin sarjassa ovat il-
mestyneet Viipurin läänin alueen 
esihistoriaa ja geologiaa käsittelevä 
Karjalan synty (2003) ja keskiai-
kaa käsittelevä Viipurin linnalää-
nin synty (2004). 

Professori Yrjö Kaukiaisen ja 
filosofian tohtori Jouko Nurmi-
aisen toimittama Karjala itärajan 
varjossa on alojensa kärkitutkijoi-
den laatima, viimeisimmät histo-
riankirjoituksen tulokset huomi-
oiva esitys Viipurin läänin sekä 
sen asukkaiden ja alueen vaiheista 

Suomen itsenäistymisestä nyky-
päivään. Teos sisältää paitsi yh-
teenvedon aiemman tutkimuksen 
tuloksista, myös runsaasti uutta 
tietoa nimenomaan viime vuosi-
kymmenten ajalta.

Itä-Suomen yliopiston Suo-
men historian professori Tapio 
Hämynen ja filosofian tohtori 
Jukka Partanen ovat päävastuussa 
itsenäisen Suomen Viipurin läänin 
vaiheiden käsittelystä aikana en-
nen talvisotaa. Talvi- ja jatkosodan 
vuosista kirjoittaa maanpuolus-
tuskorkeakoulun sotahistorian 
professori Martti Turtola. Siirto-
väen kohtaloita sodanjälkeisessä 
Suomessa ja Karjalan palauttami-
sesta käytyä keskustelua analysoi 
dosentti Pekka Nevalainen. 

Dosentti Anu Koskivirta kä-

sittelee Viipurin läänin ja luovu-
tetun alueen kuntien ja seurakun-
tien lakkauttamisen sekä Suomen 
puolelle jääneiden läänin osien 
vaiheet sotavuosista nykypäivä-
än. Dosentit Antti Laine ja Pekka 
Nevalainen ovat myös laatineet 
teokseen tähän asti kattavimman 
yleisesityksen Neuvostoliitolle 
luovutetun Karjalan vaiheista so-
tavuosista nykyisyyteen.

Runsaasti ja monipuolisesti 

sekä harvinaisilla suomalaiskuvil-
la että venäläisistä kokoelmista 
hankituilla neuvostoaikaisilla ku-
villa kuvitettu teos tarjoaa katsa-
uksen rajan repimän ja jakaman 
Kaakkois-Suomen kontrastien ja 
suurten muutosten kyllästämään 
1900-lukuun, vuosituhantisen 
suomalaisen maakunnan muut-
tuvaan asemaan modernin maail-
man myrskyissä.

Mannerheim-ristin 191 ritarista 49 oli kotoisin 
Karjalasta. Yksi heistä, Ahti Heino, oli syntynyt 
Koivistolla.

Kesäkuva vuodelta 1972.

Kesäkuva vuodelta 2000.

Leena Passoja

viel´vähä ripauttais.

Antonin tytär Helinä Piela
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Koivistojuhlat Mäntsälässä 31.7. - 71.8.2010

Koivisto-juhlien ohjelma lähes valmis
Talkooväkeä pestattu

Juhlatoimikunta on erityisen 
kiitollinen talkoolaisista, joita il-
moittautui toukokuun alkupuo-
liskolla järjestetyssä tilaisuudessa. 
Tekijöitä ja auttavia käsi tarvitaan 
aina ja talkoot kasvattavat yhteis-
henkeä, Mäntsälän koivistolaiset 
ry:n puheenjohtaja ja juhlatoimi-
kunnan vetäjä Raimo Kyytsönen 
kertoo. Hän on myös valtakun-
nallisen Suomen Koivisto - Seura 
ry:n hallituksen jäsen.

Juhlaohjelmaa ja muita järjes-
telyihin liittyviä asioita käsiteltiin 
juhlatoimikunnan kokouksessa 
17.5. Mukana kokouksessa olivat 
myös koivistolaisten kotiseutu-
lehti Koiviston Viestin päätoimit-
taja Riika Salokannel Lahdesta 
ja Suomen Koivisto - Seura ry:n 
hallituksen jäsen Esko Kaukiainen 
Tuusulasta.

Juhlat lukiolla

Juhlapaikkana on 31.7.-1.8. 
Mäntsälän lukio, jossa päivät ava-
taan lauantaina juhlallisella lipu-
nostolla kello 12. Sitä ennen ovat 
jo Suomen Koivisto – Seura ry:n 
ja Koivisto – Säätiön hallitukset 
pitäneet kokouksensa.

Lauantaipäivä on varattu seu-
rustelulle ja tapaamisille sekä ky-
läkokouksille. Taide- ja taitonäyt-
telyt avataan ja perinnetyöpaja on 
myös toiminnassa.

Koivistolaisten taiteilijoiden 
näyttely jatkuu juhlien jälkeen 
Mäntsälän Taideyhdistyksen gal-
leriatiloissa Apposella.

Pitäjä- ja kotiseutujuhliin 
kuuluvat myös erilaiset kilpailut. 
Koivistolaisilla on piilenheittoki-
sa, pilppaesitys ja mölkynheitto-
kilpailu.

Lauantaipäivän ohjelmassa 
on lisäksi muistojen ilta ja ilta-
kirkko. 

Tansseja ei erikseen järjestetä, 
koska Mäntsälän suuralavalla on 
tanssit. Niinpä jokainen tanssimi-
sesta kiinnostunut voi käydä lavan 
kautta.

Pääjuhla sunnuntaina

Sunnuntaipäivän ohjelma nou-
dattaa sekin aikaisempien vuosien 
perinnettä. Aamulla kello 10 osal-
listuvat koivistolaiset jumalanpal-
velukseen ja seppelenlaskuun 
sankarihaudoilla ja Karjalaan jää-
neiden muistomerkillä.

Riikka Salokannel, Raimo Kyytsönen, Esko Kaukiainen ja Seppo Tähkäpää sekä Hanna Laine totesivat juhlajär-
jestelyjen olevan kunnossa..

Kurt Ratia

Pääjuhlan ohjelmassa on 
nuorilla merkittävä osuus. Juhla-
runon esittää Julia Tervahaltiala 
ja nuorten puheenvuoron Tytti 
Laine. Koivistolaiset ja heidän 
jälkeläisensä ovat olleet alusta asti 
mukana paikkakunnan eri yhdis-
tyksissä. Niinpä ohjelmaan ku-
luu Mäntsälän Voimistelijoiden 
nuorten esitys. Varttuneemman 
väen kulttuuriharrastusta edustaa 

Koivistolaisten valtakunnallisten kotiseutujuhlien järjestelyt 
ovat sujuneet mukavasti ennakkosuunnitelmien mukaan. 

Mäntsälän Mieskuoron esitys.
Pääjuhlassa julkistetaan myös 

Vuoden koivistolaisen valinta ja 
jaetaan ansiomerkit.

Suomen Kovisto-Seura ry:n 
valtakunnalliset kotiseutujuhlat 
järjestetään nyt 62. kerran. Ensim-
mäiset juhlat pidettiin Porvoossa 
1949. Mäntsälässä kokoonnuttiin 
ensimmäisen kerran 1952 ja sen 
noin jälkeen kymmenen vuoden 

välein. Viimeksi olivat koivisto-
laiset koolla Mäntsälässä 2003. 
Juhlaväkeä on viime vuosina ollut 
noin 1000 henkeä, joten kiinnos-
tus kotiseutuasioihin on edelleen 
suurta. Juhlaväkeä saapuu Lahden 
seudulta, Porvoosta sekä Salon, 
Turun ja Rauman suunnalta.

Talkooväki valmiina ja toivottaa koko 
koivistolaisväen tervetulleeksi Mäntsälään. 
”Pitäkää Mäntsälä mielessä”



7Nro 6 Kesäkuu 2010

Laulujuhlaohjelma 17.-20.6.2010 
torstai 17.6.
klo 10.00  Karjalainen elokuva-, teatteri ja kirjallisuusseminaari, Karjalatalo, 25 €
klo 17.00 Karjalan kysymys –seminaari, Karjalatalo, 75 €
klo 19.00  Johannes Virolaisesta kertova näytelmä, Aleksanterin teatteri, 26 €

perjantai 18.6 

klo 10.00  Juhlaseminaari: Karjalasta kajahtaa -laulu- ja musiikkiseminaari,Karjalatalo,75€
klo 12.00 Karjalainen urheiluseminaari, Karjalatalo, 25 €
klo 15.00 Kyykkänäytökset, Otto Meurmanin puisto
klo 18.00  Yhteislaulutilaisuus, Taivallahden soutustadion
klo 18.00  Runon ja laulun ilta, Jollaksen karjalainen kesäkoti (Pääsky ry)
klo 19.00 Johannes Virolaisesta kertova näytelmä, Aleksanterin teatteri, 26 €

lauantai 19.6.

klo 10.00 Piirakkakisa, Karjalatalo 
klo 10.00  Kuorokavalkadi, Sibelius Akatemia, 12 €
klo 10.00  Kyykkäkilpailut, Käpylän urheilupuisto 
klo 10.00–18.00 Karjalainen tori, Kisahalli 
klo 10-    Sammon salaisuudet, lasten  ohjelmaa, Kisahalli, vapaa pääsy 
klo 10.00–14 ja 17–18 Sukututkijoiden päivystys 
klo 10–18.00  Pitäjäinfo ja -näyttely, Kisahalli
klo 11.00  Karjalan maraton, Pirkkolan urheilupuisto 
klo 13.30-17.00  Lasten ohjelmaa, VIP-katsomo/Finnair Stadium 
klo 15.00  Karjalaiset laulujuhlat, avajaisjuhla, Töölön jalkapallostadion (Finnair Stadium),12 €
klo 18.00  Kansantanssikonsertti, Karjalainen Nuorisoliitto, Karjalatalo, 10 € (alle 16 v. 6 €)
klo 18.00  Vigilia, Uspenskin katedraali
klo 19.00  On ihanata ylistää –yhteislauluilta, Käpylän kirkko
  Johannes Virolaisesta kertova näytelmä, Aleksanterin teatteri
klo 19.30  Viipurin lauluveikkojen konsertti, Temppeliaukion kirkko
klo 20.00  Juhlatanssit, Karjalatalo, 10 €

sunnuntai 20.6.

klo 9.00  Kunnianosoitukset Hietaniemen hautausmaalla
klo 10.00  Liturgia, Uspenskin katedraali, 
klo 10.00  Messu, Tuomiokirkko, 
klo 9.00–15.00  Karjalainen tori, Kisahalli
klo 13.30-17.00  Lasten ohjelmaa, VIP-katsomo/Stadium 
klo 9.00–14 Sukututkijoiden päivystys 
klo 9.00-15.00  Pitäjäinfo ja -näyttely, Kisahalli
klo 11.30  Kulkueen järjestäytyminen alkaa, Senaatintori 
klo 12.00  Kulkue lähtee, Senaatintori
klo 15.00  Päiväjuhla, Töölön jalkapallostadion (Finnair Stadium), 15 € 
klo 19.00  Johannes Virolaisesta kertova näytelmä, Aleksanterin teatteri, 26 €

maanantai 21.6.

klo 19.00 Johannes Virolaisesta kertova näytelmä, Aleksanterin teatteri, 26 €

Alennuksia Karjala-kortilla
Muutokset mahdollisia

Vunukat VIP-vieraina
Lapset, karjalaisittain vunukat, ovat Laulujuhlien eritys-
vieraita. 

Toivomme, että mahdollisim-
man moni karjalaisesta perheestä 
ja suvusta oleva lapsi saisi kokea 
sen mitä edelliset sukupolvet ovat 
kokeneet käydessään lapsina kar-
jalaisille kesäjuhlilla. Se on ollut 
monille ikimuistoinen elämys, jo-
ta voi muistella aikuisenakin. 

Lapsille on Kisahallilla ohjel-
maa lauantaina 19.6. klo 10 alkaen. 
Lapsille on mm. laululeikkejä, tari-
noita, konsertti ja erilaisia työpajoja. 

Karjalaisen Nuorisoliiton Sammon 
salaisuudet –puuhapäivä klo 10-17 
tarjoaa jokaiselle jotakin. 

Jalkapallostadionilla lapsille 
on sekä lauantain avajaisjuhlan 
että sunnuntain päiväjuhlan ajan 
VIP-katsomo (ovet avautuvat jo 
klo 13.30) , jonka ulkoterassilta 
voi seurata juhlien kulkua. Sisä-
tiloissa on vaihtoehtoista ohjattua 
ohjelmaa, vaikka avajais- ja päivä-
juhlan värikkäät puvut ja juhlavat 

liput pitävät kiinnostuksen yllä.
Upeaa katseltavaa on myös 

Karjalaisen Nuorisoliiton kan-
santanssiesitys sunnuntain päivä-
juhlassa. Sadat kansallispukuiset 
lapset ja nuoret ovat mukana kan-
santanssin yhteisesityksessä. Esitys 
alkaa Tehkäät illoille iloa –tanssi-
laululla. Pienet ja isot vunukat 
jatkavat leikkiteemalla perintei-
sen laululeikin voimin. Tervetu-
loa meille -leikin avulla kutsutaan 
ystävät kylään, jota seuraavat 
Šastjorkka ja Inkeriläinen katrilli. 
Päätteeksi nähdään inkeriläisten 

piiritanssia, röntyskätanssia ja 
palataan lauluteemaan. Kaleva-
laisena mausteena on Lönnrotin 
Vienan Karjalasta muistiinmer-
kitsemä tanssiruno. 

Karjalaisen Nuorisoliiton 
juhlat ovat samaan aikaan. Niiden 
teemana on Kalevalan kulmilla.

VIP-katsomoon lapset pääse-
vät ilmaiseksi lipulla juhlille tule-
van aikuisen seurassa. Vielä ehdit 
varaamaan paikkasi vunukoiden 
katsomoon ennakkoon. Etusijal-
le asetamme sekä lauantaille että 
sunnuntaille paikat varaavat. Vu-

nukoiden VIP-katsomoon pääsee 
lapsen kanssa yksi tai kaksi aikuis-
ta, joista paikan varaavan tulee ol-
la Karjalan Liiton jäsen. Varaukset 
Karjalan Liitosta, puh. (09) 7288 
170, toimisto@karjalanliitto.
fi. Ilmoita varauksen yhteydessä 
mukaan tulevien aikuisten nimi 
ja jäsenseura sekä lapsen nimi, ikä 
ja missä päin Karjalaa hänen suku-
juurensa ovat. 

Katso lisää www.karjalanliitto.fi, 
www.karjalainennuorisoliitto.fi

Viime Viestissä mainittu Patala -loitsu kuuluu 
kokonaisuudessaan näin:

Mää saae Patalaa, Patalaas on matalaa.
Patalas koirat haukkumaa, Patalas lapset katsomaa. 
Kukas tuolta tulloo? Vanha ukko tulloo, ryysyis ja rääsyis 
vanha uko vaattehiis. Hiiri sil on hevoseen, kivilautane 
rekeen. Huhmaar on hattuun ja petkeel on pyssyyn, 
ruoko on ruoskaan ja olekorret ohjaksiin. 
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Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

LAURA MARIA HÄMÄLÄI-
NEN Helsingin luonnontie-
delukiosta

Vanhemmat Teo ja Tuula 
Hämäläinen. Isänisä Onni 
Pekka Hämäläinen kotoisin 
Koiviston Mannolan kylästä 
talosta 67

Salon Lukiosta kirjoitti yli-
oppilaaksi PEPPI ILOLA.

Mummo Leila Sepponen, 
jonka vanhemmat olivat 
Irja ja Viljo Toikka Koiviston 
Saarenpäästä. Irja Toikka os. 
Hilska.

FRIDA INKERI AAVIKKO sai 
nimensä Koiviston Penttilä-
läisen vanhamummo Rauha 
Kaukiaisen mukaan. 

Vanhemmat Veera ja Jude

VILLE VUORIO kirjoitti yli-
oppilaaksi Lappeenrannan 
lyseon lukiosta. 

Isoäiti Kaija Vuorio o.s. Tikka 
Römpötiltä

ANTTONI JULIAN MARKKA-
NEN on valmistunut yliop-
pilaaksi Helsingissä Munkki-
niemen yhteiskoulusta. 

Vanhemmat Anne ja Timo 
Markkanen. Anttonin isovan-
hemmat olivat molemmat 
kotoisin Koiviston Humaljoen 
kylästä; mamma Elna Ratia 
os. Niemi ja äijä Mauno Ratia.

Yo LENA ROSITA SEPPINEN 
Espoon yhteislyseon lukio.

Vanhemmat Jarmo ja Ulla 
(o.s. Järvelä) Seppinen, Es-
poo. Isovanhemmat Tauno 
ja Eila (o.s. Leskinen) Seppi-
nen, Lahti/Koivisto Kotter-
lahti, Kivennapa, Voipiala

Ylioppilaaksi valmistunut 
TONY LINDO Porvoon Lin-
nankosken lukiosta. 

Isoisä Pertti Karhu Koiviston 
Ingertilästä

Vatnuorin kyläyhdistyksen vuosikokous

Koivisto-juhlissa Mäntsälässä lauantaina 31.7.2010 klo 13:00. 
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 12§ mukaiset vuo-
sikokouksessa päätettävät asiat.

Tervetuloa kaikki mukaan!
Hallitus

Haminanseudun Koivistolaiset ry

Järjestämme perinteisen retken Koivistolle la 21.8.

Lähtekää joukolla mukaan! Hinta vain 65€

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 20.7. mennessä.

Anja puh. 050 345 4441 tai Riitta puh. 050 412 0112

Koiviston senioreiden perinteinen Viking Line-risteily 
13.- 14.9.2010 Isabellalla.

Lähtö 13.9. klo 21.00 Turun Viking-terminaalista.
Saapuminen Turkuun 14.9. klo 19.50.

Risteilypaketin hinta:
A-luokan kahden hengen hytissä 24 €/hlö
B-luokan kahden hengen hytissä 23 €/hlö.

Hintaan sisältyy:
lounas Buffet-ravintolassa noutopöydästä, ruokajuomat, kahvi sekä 
erillinen kahvipullakuponki. Yhteinen tilaisuus ohjelmineen ja ar-
pajaisineen Turun ja ympäristön Koivistolaisten kanssa.

Paikkoja rajoitetusti. Ilmoittautuminen 1.8. mennessä 
Paulalle p. 050-3847 792 tai sähköpostilla paula.hovi@pp.inet.fi

Bussikuljetus Turkuun järjestetään.
Tervetuloa mukaan, Koiviston seniorit

Turun ja ympäristön Koivistolaiset

Koivistojuhlat Mäntsälässä 31.7. - 1.8. 2010

Muistathan ilmoittautua yhteiselle ”bussimatkalle” ja mikäli tarvitset 
yöpymisen niin varata huoneen Hyvinkään Cumuluksesta heinä-
kuun alkuun mennessä. Matkan varrelta voit myös tulla kyytiin. 

Ilmoita tulostasi
Airille puh. 0400-538 443 tai sähköpostilla 
airi.a.saarinen@gmail.com.

Saarenpään Hilskat ry
Sukuseuramme vuosikokous pidetään Mäntsälässä, Koivisto-juhli-
en yhteydessä lauantaina 31.7. 2010.

Tilaisuus alkaan noin klo 14,30 heti Saarenpään kyläkokouksen 
jälkeen.

Olet sydämmellisesti tervetullut!
Hallitus.

Maaliskuun lehti kahteen kertaan.
Kaikki lehden tilaajat varmasti huomasivatkin, että Koiviston vies-
tin maaliskuun lehti jaettiin kahteen kertaan vahingossa, anteeksi 
siitä. Moni ehti myös huolestua, että tuleeko toukokuun lehteä 
ollenkaan, ja tulihan se, heti kohta perään. Kirjapainoyhteistyössä 
olivat painatustiedostot vaihtuneet ja vahinko pääsi syntymään. 
Kaikille tilaajille on kuitenkin oikea, toukokuun numero pitänyt 
tulla. Jos lehti joltakulta jäi kuitenkin puuttumaan, olkaa yhteydes-
sä toimitukseen, niin postitamme puuttuvan lehden.

Koiviston Viestin päätoimittaja Riikka Salokannel

Lasten ja nuorten kuvataidekilpailu
Koivisto-juhlilla Mäntsälässä 31.7. – 1.8. 2010 
Sarjat: 1 – 6-vuotiaat, 7 – 11-vuotiaat ja 12 –17-vuotiaat
Aiheet ovat kaikille sarjoille samat:

Värien leikkiä:

1. Eläinten vauhtikisat
2. Perhosten juhla niityllä
3. Tanssia värien keskellä

Töiden tekotapa on vapaa. Kukin osallistuja voi lähettää kilpailuun 3 
työtä. Vain annettujen aiheiden mukaiset työt ovat mukana kilpailussa. 
Töiden tulee olla Mäntsälässä perjantaina 29.7. kello 16 mennessä.
Jos töiden palautusta toivotaan postitse, mukaan tulee laittaa osoitteella 
ja postimerkillä varustettu kirjekuori.

Postissa tulevat työt voi lähettää osoitteeseen:
Ritva Salonen, Mattilantie 211, 04600 Mäntsälä
Voittajat palkitaan näyttelyjen avajaisissa lauantaina.

Kutsu taidenäyttelyyn!
Kaikki koivistolaiset taiteilijat ja taiteenharrastajat ovat tervetulleita 
asettamaan töitään näytteille Koivisto-juhlille Mäntsälään 31.7.-1.8. 
2010.

Jokainen näytteilleasettaja voi tuoda näyttelyyn 3 työtään.
Töiden tulee olla Mäntsälässä perjantaina 29.7. klo 16.

Tilantarpeen kartoittamiseksi tarvitsemme ennakkotietoa töiden mää-
rästä. Osallistumisesta voi ilmoittaa Leena Airaksiselle p. 050-548 1601 
kesäkuun alkuun mennessä.

Lähetettävät työt postitetaan osoitteeseen:
Ritva Salonen, Mattilantie 211, 04600 Mäntsälä

Mäntsälän Taideseura ry tarjoaa myös mahdollisuuden jättää maksutta 
näyttelyssä olleet työt seuran Galleria Apposeen viikoksi kaiken kansan 
ihailtavaksi. Sinne voi jättää useammankin työn Koivisto-juhlilla ollei-
den kolmen työn lisäksi.

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 liitty-
vää 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 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 
Metsäpirtint. 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


