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Käsityöneuvos 
Matti Villan tie 
Koivistolta, pienestä 
Makslahtelaisesta 
talosta arvostetuksi 
vaatturimestariksi.

Koivisto sanoin, kuvin 
ja visioin.

Miltä Koivisto näytti, mi-
ten siellä elettiin, millainen 
se olisi osana tämän päivän 
Suomea? Yksi vastaus saa-
daan Helsingin koivisto-
laisten rakentamasta mul-
timediaesityksestä Koivisto 
sanoin, kuvin ja visioin. 

Historiaa, kertomuksia, 
karttoja, kuvia ja musiikkia 
hyödyntävä esitys nähdään 
Koivisto-juhlien lauantain 
iltapäiväohjelmassa.

Tietoja merimies 
Yrjö Miettisen 
elämänvaiheista.

Ulkoasiainministeriön kan-
salaispalvelujen historiaa 
kertovaan teokseen kaiva-
taan tietoja v. 1942 Iraniin 
internoidusta Koivistolai-
sesta merimiehestä.

Kesäkaupunki Primorsk 
– Saarille matkustaminen on vaikeutunut niin Venäjän kuin 
ulkomaiden kansalaisille. Säännöt ovat tiukentuneet, mutta 
kukaan ei kuitenkaan tiedä, miten sääntöjä tulisi noudattaa 
käytännössä. Näin sanoo Jelena Nikolajevna syntyperäinen 
primorskilainen, joka on yhdeksän vuoden ajan toiminut 
paikallishistorian tutkijana kaupungin museossa. Istumme 
henkilökunnan tiloissa, mahtavasta kirkosta verholla eriste-
tyssä sopukassa, jossa on neljä työpöytää, ja keskustelemme 
siitä, mitä palveluita turisti voi tilata museolta. 

toisella puolella kesän ensimmäi-
sen olutteltan ovi onkin jo auki. 
Menen kaupungin ainoaan ho-
telliin, joka sijaitsee kivenheiton 
päässä kirkolta Lebedeva-kadun 
ja Viipurin maantien risteyksessä. 
– Hotellimme on usein täynnä 
ihmisiä, jotka työskentelevät öl-
jyterminaalissa, vastaanottotiskin 
takana istuva nainen kertoo. Mut-
ta joskus, jos käy tuuri, huoneita 
on vapaina. 

Yhteensä tässä vaatimattomas-
sa hotellissa on 30 sänkyä. Kahden 
hengen huone maksaa 1 200 rup-
laa (35 €) yöltä. Huone, jossa on 
neljä sänkyä, maksaa 300 ruplaa 
(9 €) hengeltä. Kolmen hengen 
huone maksaa 400 ruplaa hengel-
tä, ja yhden hengen huone maksaa 
1 500 ruplaa (44 €). Hotellissa on 
myös ”luksushuone”, jossa on yksi 
sänky. Lisäksi vieraalla on käytös-
sään oma WC ja suihku. Luksus-
huone maksaa 2 000 ruplaa (59 
€). Kaikissa huoneissa on televisio, 
mutta hotellissa ei ole ruokatarjoi-
lua. Hotellia vastapäätä sijaitsee 
tosin ravintola ”Vetjer”, joka on 

avoinna klo 10–22. Paikka on tila-
va ja moderni, mutta ainakin ho-
tellin työntekijätär luokittele sen 
kalliiksi. Parempi vaihtoehto on 
ravintola ”Kalambur”, joka sijait-
see hieman kauempana Viipurin 
maantiellä. Ravintola on avoinna 
klo 10–04, ja sinne mahtuu 120 
henkeä. Päivällinen ilman alkoho-
lijuomia maksaa noin 300 ruplaa 
(9 €). Täällä voi nauttia myös bis-
neslounasta, joka maksaa 120 rup-
laa (3,50 €). Iltaisin ravintolassa 
on livemusiikkia ja disko. Saman 

– Järjestämme mieluusti matkoja 
saarille, Jelena jatkaa. Juuri täl-
lä hetkellä säännöstö on sekava, 
mutta se selkiytyy varmasti pik-
kuhiljaa. Venäjän turvallisuusvi-
ranomaiset laajensivat raja-aluetta 
viime syksynä, jolloin myös uudet 
säännöt otettiin käyttöön. Jotta 
alueen sisäpuolella olevissa koh-
teissa voi vierailla, on hankittava 
erikoislupa, jota anotaan turval-
lisuuspalvelu FSB:ltä vähintään 
kuukautta ennen matkaa. Mu-
seo järjestää myös kaksi muuta 
opastettua retkeä: kiertokäynnin 
museon historialliseen näyttelyyn 
sekä erilaisia teemaretkiä moder-
nissa Primorskissa. 
– Johtajamme osaa englantia, mut-
ta muuten kielenä on venäjä, Jele-
na selittää. Toisinaan järjestämme 
venäläisille turisteille myös ”Kar-
jalaiset markkinat”. Tapahtuman 
nimi on ”Tervetuloa Koivistoon”; 
siellä on tarjolla karjalanpiirakoi-
ta, tanssia ja musiikkia. 
– Juuri nyt työstämme kirjaa 
toisen maailmansodan aikaisesta 
Koivistosta, Jelena kertoo. 

 Ihmetellessäni, miksi he ovat 
valinneet juuri tämän teeman, nai-
nen vastaa, että monet primorski-
laiset tahtovat tietää tarkasti, mitä 
täällä tapahtui sodan aikana, kos-
ka nykyisin saatavilla olevat tiedot 
ovat heikkoja. 
– Otamme mieluusti vastaan apua 
ja avustuksia Suomesta, Jelena sa-
noo. Haluamme välttyä antamasta 
yksipuolista kuvaa tapahtumista. 

Hotellit ja ruoka

Kirkon toisessa tilassa, kulttuuri-
talossa, on hiljaista. Kaksi naista 
istuu toimistossa ja tupakoi. Julis-
te paljastaa, että kirkossa on lähi-
aikoina järjestetty disko. 

 Kirkon edustan asfaltoidulla 
luiskalla ammottaa kaksi valtavaa 
reikää. Reiät on tarkoitettu aitaa 
varten, jonka kaupunki aikoo tä-
nä kesänä pystyttää kirkon eteen, 
mistä ainakin museon henkilö-
kunta on hyvin iloissaan. Kadun 

kadun varrella on myös kolmas 
vaihtoehto: Ravintola ”Zolotoj 
bereg”.

Kesän kohokohtia Pri-
morskissa ovat sunnuntai 17. 
kesäkuuta, jolloin vietetään 
kaupungin päivää, sekä regat-
ta, joka järjestetään 8–16. hei-
näkuuta. 

Anders Mård

Hotelli:
Johtaja Natalja Viktorovna Mensjikova 
+7 81378-75747, +7 921-4066643

Ravintolat: 
Vetjer. +7 81378-75618
Kalambur, +7 905-2353703, +7 921-5918312
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ISSBN 0780-1289
KUSTANTAJA: 
Suomen Koivisto-Seura r.y.
Jäsenlehti
Ilmestyy kerran kuukaudessa,
kuun 25. päivänä.
Lehteen tarkoitetun ilmoitusmateri-
aalin tulee olla toimituksessa lehden 
ilmestymistä edeltävän kuun lopulla. 

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

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

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

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

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

Upotetaan mereen
Meriekologian kurssilla seilasimme upeaa Seilin saaris-
toa. Maisema oli komea, mutta pinnan alla kyti. Me-
ren pohjasta nostamamme näytteet haisivat mädälle, 
mikroskoopissa ei näkynyt eläviä ötököitä. Meri on 
väsynyt, se ei jaksa ottaa kaikkea sinne syytämäämme 
vastaan. Suomesta emme enää laske mereen viemäri-
jätteitä, mutta ravinteita valuu silti rutkasti. Haja-asu-
tusalueiden uudet jätevesimääräykset ovat tärkeä osa 
meren kuormituksen vähentämistä. Meri yhdistää niin 
hyvässä kuin pahassa. Pietarin alueen jättikanaloiden 
käsittelemättömät ulostejätteet valuttavat ravinteensa 
Itämereen. Rakkaus on kuin meri, kaiken se kärsii, kai-
ken se kestää  - vai kestääkö.

Mereen upotetaan nyt myös Kuunari Koivisto. Länsi-
Savo lehti kirjoittaa, että laiva upotetaan Luvian saaris-
toon, Luvialta Säppiin kulkevan kolmen metrin väylän 
eteläpuolelle, 18 metrin syvyyteen sukelluskohteeksi. 
Suunnitelmissa on jopa valaista sukelluksen harjoittelu-
keskukseksi suunniteltu hylky. Kuunari Koivisto päätyy 
hylyksi meren pohjaan. Samalla upotetaan koivistolai-
sen laivanrakennusperinteen viimeiset alkuperäiset työ-
näytteet. 

Paljon tapahtuu myös rannoilla. Venäjän hallitus on 
hyväksynyt Koivistolle johtavan uuden öljyputken 
rakentamisen, kirjoitti Helsingin Sanomat Reuter-
sin välittämänä uutisena. Venäjän öljyputkimonopoli 
Transneft on kaavaillut nopeaa rakentamista ja toivoo 
putken valmistuvan ensi vuonna. Silloin Koiviston 
kautta kulkisi öljyä 2,5 miljoonaa barrelia nykyisen 
1,5 miljoonan sijaan. Se kaikki öljy jatkaa matkaansa 
Koivistolta tankkereissa. Vahingon tullen ei merta taida 
auttaa edes pikku Jukan ala-asteella kirjoittama öljyon-
nettomuudesta kertova aine: ”… seuraavat kymmenen 
vuotta silkkaa putsausta”.

Äijän Alli kuunarin lokikirja löytyi Mikkelistä arkistos-
ta. Olisi hieno seilata samoja reittejä ja jakaa yhteisen 
meren kokemus. Olisiko Hangon edustalle hiekkalas-
tissa juuttuminen yhtä noloa kuin miltä mummosta, 
laivakokista tuntui? Muutama tunti vielä ja pääsen vih-
doin merelle ja saareen. Vain meren äärellä osaan rau-
hoittua ja tunnen olevani perillä. Meri on kuin rakkaus, 
se on jaksanut kantaa meidät tähän saakka, annetaanko 
sille mahdollisuus kantaa tästä eteenkin päin.

Riikka Salokannel  
Päätoimittaja

Hartaast´ 

“MIE MUISTAN KOKO ELÄMÄNI AJAN“
Tulin Raumalta 55 vuotta sitten Porvoon 
Yhteislyseoon. Koulu oli juuri palanut poroksi 
ja aloitimme vuokratiloissa ympäri kaupunkia. 
Suomalainen yhteiskoulu olisi silloin vielä var-
sin pieni. Sinne tuli oppilaita paitsi Porvoosta 
ja Porvoon maalaiskunnasta, myös Askolasta, 
Artjärveltä, Pornaisista ja Myrskylästä. 
Kuljimme busseilla, polkupyörillä ja kävellen. 
Busseja kulki silloinkin harvaan.

Uusien oppilaitten tulo-
juhlassa saimme esittäytyä 
entisille koululaisille. Mi-
nä kuulemma ja itsekin 
muistan, että esiinnyin 
tummassa leningissä ja 
valkoisessa röyhelöessus-
sa ja lauloin koivistolais-
ten laulun: “Mie muistan 
koko elämäni ajan ran-
nat Koiviston ja meren 
sinisen”. Valloitin sillä 
laululla luokkatoverieni 
ystävyyden ja opettajien 
suosion. Muistan, mi-
ten äidinkielenopettajani 
pyyhki silmiään.

Nyt on sitten kulunut 
50 vuotta ylioppilasjuhlas-

kautta. Aikalailla jännittää, 
mutta yritän ainakin, sillä 
“jänishousu” en aio olla.

Kyllä meillä koivistolai-
silla onkin ylpeyden aihetta 
syntyperämme vuoksi. Ai-
kanaan saimme kärsiä pilk-
kaakin, kun tulimme tänne 
Uudellemaalle ruotsalaisten 
maisemiin. Ahkeruudella ja 
Taivaallisen Isämme hyvällä 
siunauksella varustettuina 
olemme voittaneet vaikeu-
det ja saaneet paljon hyvää 
aikaan.

Nykyiset asuinsijamme 
ovat kiitollisia meille maan-
rakentajille. Äitimme ja 
isämme toivat lapsensa tän-
ne ja uutta karjalaisverta se-
koittui pitkin Suomea ja in-
nosti muitakin rakentamaan 
ja kasvattamaan perheitään 
positiivisin metodein. Kou-
lun ohessa autoimme kodin 
töissä ja opimme tekemään 
kaikkea mitä myöhemmin 
tarvitsimme. Luulen, että 
koivistolaisten lapsista ei voi-
nut tulla “uusavuttomia”, sil-

lä arvostimme sekä henkistä 
että fyysistä yritteliäisyyttä. 

Voihan se olla, että 
koivistolaisten laulun kir-
joittaja vähän liioitteli, 
kun hän sanoi muistavansa 
“koko elämänsä ajan”. Tot-
ta kuitenkin on, että sini-
nen meri ja valkoiset “vin-
kuvat” hiekkarannat ovat 
jättäneet syvän kaipauksen 
mieleemme. Täällä se koh-
distuu kaikkeen kauniiseen 
luontoon ja muuhunkin 
kauneuteen ympärilläm-
me. Ja vaikka viimeisen 
säkeistön toive paluusta 
kotirannoille Koivistolle ei 
sananmukaisesti voikaan 
enää toteutua, olemme 
osanneet siirtää kaipauk-
semme Taivaalliseen Isän-
maahamme ja sen kul-
taisille kaduille. “Rauhan 
ranta silmiin siintää, sinne 
ikävöin. Sinne mielen aina 
kiitää, päivin sekä öin”

Kesälämpöisin terveisin 
Valma Luukka

tani. Meitä oli silloin tuossa 
koulussa 23 ylioppilasta, 
suurin osa poikia. Muuta-
ma luokkatovereistani on 
jo poistunut keskuudestam-
me. Meidät jäljellä olevat 
on kutsuttu “riemuyliop-
pilaina” ylioppilasjuhlaan 
samaan kouluumme, jossa 
nyt on uusi sali ja parisataa 
ylioppilasta vanhempineen. 
Ettekä varmaan usko, mutta 
totta se on, että luokkatove-
rini ovat järjestäneet niin 
juhlaohjelman, että joudun 
siellä koko tuon valtavan vä-
en edessä laulamaan saman 
koivistolaisten laulun, tällä 
kertaa kovaäänislaitteitten 

1939 - 2007
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  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

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

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

— Puheenjohtajalt` iteltää —

Ylläsjärven Tunturihotelli

Ylläsjärven Tunturihotelli Oy:n kiinteistö on karjalaisten 
omistuksessa. Karjalan Liiton jäsenet ovat saaneet alen-
nusta hotellin normaalihinnoista. Ravintola- ja hotellitoi-
mintaa kiinteistössä on hoitanut vuokralaisena Ylläsjärven 
Matkat Oy, joka ei ole karjalaisten omistama yhtiö.

Nyt on ilmennyt, että vuokralainen on pikku hiljaa 
lisännyt omistustaan kiinteistön omistamassa Ylläsjärven 
Tunturihotelli Oy:ssä omistaen jo 37 prosenttia osake-
pääomasta. Vuokralainen on lisäksi käyttänyt määräys-
valtaansa siten, että Ylläsjärven Tunturihotelli Oy:n eli 
vuokranantajan hallituksen neljästä jäsenestä kolme on 
vuokralaisen edustajaa. Tästä on ollut seurauksena monia 
epäkohtia mm. vuokran alentaminen.

Karjalan Säätiö on päättänyt ryhtyä toimenpiteisiin 
määräysvallan palauttamiseksi karjalaistahoille. Säätiö 
omistaa tällä hetkellä 14 prosenttia osakepääomasta. 
Karjalan Säätiö on lähettänyt tarjous-pyynnön Ylläsjär-
ven Tunturihotelli Oy:n osakkeenomistajille ja on valmis 
lunastamaan osakkeet 54 euron hintaan.

Ylläsjärven Tunturihotelli Oy:n omistus hajautuu 
noin 1500 henkilölle ja yhteisölle. Suomen Koivisto-Seu-
ra omistaa 5 osaketta. Seuran työvaliokunta on päättänyt 
ehdottaa johtokunnalle, että nuo osakkeet myydään Kar-
jalan Säätiölle. Allekirjoittanut merkitsi aikoinaan hen-
kilökohtaisesti yhden osakkeen 1000 markan hintaan, 
jonka aion myydä Karjalan Säätiölle tuohon 54 euron 
hintaan. 

On selvää, että rahallisesti myynnistä tulee tappiota, 
mutta alun perinkin kysymyksessä oli pelastusoperaatio, 
jonka hedelmät menisivät hukkaan, jos hotellin määräys-
valta ei pysy karjalaistahoilla. Sen vuoksi suosittelen myös 
niille Koivisto-Seuran jäsenille myymistä, jotka osakkeita 
omistavat.

Hyvää kesän jatkoa

Jarmo Ratia

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa. Lämmin kiitos osan-
otosta. Kiitos P-K:n Sairaskodin osasto Urholan ja Tammelan 

henkilökunnalle Veikon hyvästä hoidosta.

Rakkaamme

Veikko Ilmari
HOVI
s. 20.5.1922 Koivisto
k. 7.5.2007 Joensuu

Syvästi kaivaten
Laura
 Tuula ja Kari
 Tytti, Jari, Aleksi, Kimi ja Viivi
 Helene, Ville ja Tomas
 Marja-Leena ja Matti
Veera-sisko ja lapset perheineen
sukulaiset ja ystävät

Elo mainen kun iltaan raukes,
oli tyyntä ja rauhaista niin.
Joku portti vaan hiljaa aukes,
ja se iäksi suljettiin.

Abraham ja Judit Hovin jälkeläisten 
sukutapaaminen pidetään 19.8.2007 alkaen klo 13 

Laukkosken nuorisoseurantalolla Pornaisissa. 
Ilmoittautuminen 31.7. mennessä; 

lisätietoja antaa 
Eeva-Liisa Hovi puh. 041-516 6260.

Rouskulaiset

Sukukokous pidetään Helsingissä Koiviston-juhlien 
yhteydessä sunnuntaina 29.7.2007 klo 12.30

Kokouspaikka selviää paikan päällä.
TERVETULOA!

Koivisto-juhlat Helsingissä 
    ovat kesän kohokohta!

Jos ette ole vielä varannut kyläkokouksellenne tai sukukokouksellenne ko-
koontumistiloja, niin nyt se pitäisi kiireesti tehdä! Juhlat lähestyvät vinhaa 
vauhtia. Ja mikäli haluatte juhlille oman myyntipöydän, niin toivoisimme 
saavamme siitäkin tiedon mahdollisimman pian.

mail: hotel@helsinkiexpert.
fi Varausta tehdessä pitää 
mainita, että on tulossa Koi-
visto-juhlille.

Nämä erikoishintaiset 
huoneet ovat juhlavieraille 
alustavasti varattuina vain 
28.6.2007 asti. Jos ne eivät 
mene kaupaksi koivistolaisil-
le siihen mennessä, ne myy-
dään muille korkeampaan 
hintaan. Hotellikeskuksen 
kautta saa toki majoituksen 
muistakin pääkaupunkiseu-
dun hotelleista, motelleista 
sekä kesähostelleista.

Koivisto-juhlat pide-
tään siis heinäkuun vii-
meisenä viikonvaihteena 
28.-29.7.2007 Helsingissä 
Munkkiniemen yhteiskou-
lussa, osoite: Laajalahden-
tie 21, 00330 Helsinki. Jos 

tulet taksilla, niin auto voi 
ajaa ihan pääoven eteen. 
Parkkipaikat ovat kauempa-
na, noin 150 - 200 metrin 
päässä ovesta. 

Suomen Koivisto-Seura 
ry. ja Helsingin Koivisto-
laiset ry. toivottavat Teidät 
kaikki sydämellisesti terve-
tulleiksi 59. Koivisto-juhlille 
Helsingin Munkkiniemeen! 
Tulkaa oikein joukolla ja 
viihtykää!

Meillä on mukavaa oh-
jelmaa ja yhdessäoloa koko 
viikonvaihteeksi! Kaikki 
kynnelle kykenevät juhli-
maan, rollaattori ei saa olla 
esteenä! Mukaan vaan!

P.S. Olemme tilanneet juh-
lia varten kauniit säät.

Kyläkokousten ja sukuko-
kousten varausaikoja sekä 
myyntipöytävarauksia ottaa 
vastaan Tuula Koppinen, 
puhelin: 09-8840534 tai 
050-5165651, sähköposti: 
tuula.koppinen@kolumbus.
fi

Samoin hotellihuoneva-
raukset pitää tehdä HETI, 
jos yleensä aikoo hotellissa 
yöpyä juhlien ajan.

Hilton Helsinki Kalas-
tajatorppa on neljän tähden 
hotelli ihan kävelyetäisyy-
dellä Munkkiniemen yh-
teiskoululta, ja sieltä olem-
me juhlavieraille varanneet 
alustavasti 40 huonetta eri-
koishintaan 82 € / kahden 
hengen huone. Varaukset 
ottaa vastaan Hotellikeskus, 
puh. 09-22881400 tai e-
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Matti Villa, Räätäli
Teksti: Ilkka Lehti

Matti Villa syntyi 1931 Koiviston Makslahdessa viisihenki-
sen pienviljelijäperheen kolmanneksi vanhimpana poikana. 
Hänen erittäin vaiherikas ja monitahoinen elämänsä on 
taatusti kirjansa ansainnut. Voitte uskoa, että tie pienestä 
Makslahden talosta erääksi Suomen harvoista käsityöneu-
voksista on ollut vaativa ja välillä kivikkoinenkin. Aina se 
on kuitenkin tutustumisen ja lukemisen arvoinen.

sistaan kuin epäonnen hetkistä, 
aina miltei kaiken lopettaneeseen 
konkurssiin saakka. ”Kun sain 
itselleni selvitettyä, että raha ei 
sittenkään merkitse koko elämää. 
Tuntui kuin suuri murhe olisi 
pudonnut pois ja oli taas helppo 
jatkaa siinä, mikä oli parasta itses-
säni: kädentaitoa räätälinä ja alan 
opettajana”. Pikkuhiljaa elämä al-
koi jälleen hymyillä Makslahden 
miehelle ja hänen yritykselleen. 
Asiakkaat luottivat vaatturimes-
tarin varmaan ammattitaitoon ja 
uusia asiakkaita löytyi vaatturiliik-
keen tiloihin. 

Iän karttuessa Matti Villan elä-
mään kytkeytyi enenevässä määrin 
yhdistystoiminta. Kymmenet jär-
jestöt ovat päässeet nauttimaan 
hänen loistavista organisaattorin 
kyvyistään. Myös lukuisten yh-
distysten kassavarannot ovat olet 
parempaa luokkaa Matin luopu-
essa tehtävästään kuin hänen ot-
taessaan sen vastaan. Aivan oman 
lukunsa ansaitsee vielä toiminta 
oman kädenalan koulutuksen 
eteenpäin viennissä.

Vaatturimestari, 
käsityöneuvos

Kaikkia luottamustehtäviään 
Matti Villa on hoitanut niin, että 
puheenjohtajuudet ja ansiomerkit 
ja arvostukset ovat suorastaan ke-

muuraritoiminta ovat aina olleet 
hänelle rakkaita.

Luonteensa mukaan Matti 
Villa ottaa kirjassaan selkeästi ja 
rehellisesti kantaa moniin maa-
tamme ja koko maailmaa koske-
viin kysymyksiin sekä ongelmiin. 
Kaiken kaikkiaan kirja käy lä-
pi erään Karjalan pojan 
elämän. Samalla 
se näyttää mihin 
rehellinen ja pys-
tyvä ammattimies 
voi Suomessakin 
päästä, kun tahtoa 
ja taitoa riittää.

Räätäli, 
Kirjoittanut Matti Villa
Kustantaja 
Vaatturiliike Villa Oy
Hinta 30€ +toimituskulut
Tilaukset: 
Vaatturiliike Villa, 
Puolalankatu 4C66, 
20100 Turku. Puh: 02-251 4931

Kirjan ensimmäinen kolmannes 
käsittelee koivistolaisperheen elä-
mää lähimmä keskimmäisen lap-
sen näkökulmasta. Tapahtumat 
keskittyvät lapsuusvuosien suuriin 
tapahtumiin: sotiin ja evakkotai-
paleisiin. Seitsemän vuotta Matin 
elämästä kului erilaisten sotaan 
liittyvien lähtöjen ja palaamisten 
merkeissä. Matin kertomana nuo 
vuodet tapahtumineen ja pikku 
puuhailuineen saavat poikamaisen 
seikkailun tunnun.

Vuosi 1946 vei Matti Villan 
läpi elämän jatkuneen ammatin 
alkuun. Siinä missä jostakin en-
tisestä Makslahden pojasta tuli 
professori ja toisesta merikapteeni, 
Matin lahjat johtivat hänet Turun 
Vaatturikoulun kautta räätäliksi. 

Uran valinta osui oikeaan

Vaatturien Suomen mestaruuden 
Matti voitti jo vuonna 1953 ja 
sitä seurasi oman vaatturiliikkeen 
perustaminen 15.3.1957. Yritys 
täytti tänä vuonna mahtavat 50-
vuotta. Ei nykyisen käsityöneu-
voksen ura tähän suinkaan päätty-
nyt. Kirjassaan Matti Villa kertoo, 
miten hän vuonna 1960 perusti 
ensimmäisen vaatetustehtaansa 
ja kymmenen vuotta myöhem-
min toisen. Yllättävän avoimesti 
Matti kertoo kirjansa seuraavassa 
kolmanneksessa niin onnistumi-

rääntyneet hänelle. Viimeisimpä-
nä oikeus kantaa Suomessa ylen 
harvinaista Käsityöneuvoksen 
arvoa. Vapaa-ajan harrastuksis-
taan Matti tässä kirjassaan kertoo 
melko vähän. Se selviää, että pur-
jehdus, autourheilu sekä vapaa-

Vaatturimestari, käsityöneuvos 
Matti Villan vaakuna. Punaisella 
kilvellä kultaiset räätälin sakset, 
laessa hopeinen heteinen lilja. 
Kypärä suljettu. Kypäräpeite pu-
nainen, vuoripuoli kultaa, lakipu-
nos kultaa ja punaista. Kypärän 
koristeena haarniskoitu käsi, kä-
dessä musta, kultahelainen olter-
mannisauva. Käsivarsihaarniska 
hopeaa, nivelet kultaa.

Vaakuna on julkaistu varustettuna 
Pyhän Lasaruksen ritarikunnan 
ritarimerkillä. Kilven lakiosa 
hopealla vihreä risti, kilven alla 
vihreä Maltan risti, ritarinmerkin 
nauha kiertää kilpeä Maltan ristin 
sakaroihin punoutuen.
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Koiviston koululle 
avustus- ja tutustumismatka

Spesiaalikoulu internaatti sijaitsee 
Koiviston salmen rannalla vajaan 
kilometrin päässä Koiviston kir-
kolta. Koulutalo on venäläisten 
rakentama v.1956. 7-18 -vuoti-
aita oppilaita 9-luokkaisessa kou-
lussa on lähes sata. Oppilaat asu-
vat koululla. Osa lapsista ympäri 
vuoden, koska heillä ei ole omaisia 
joiden luona voisivat viettää edes 
osan kesästä. Tänä kesänä koululla 
on parikymmentä lasta.

Lapset viihtyvät koulussa

Reipas, pienikokoinen 13-vuoti-
as Misa-poika kertoo, että hänen 
isänsä on kuollut. Sisaruksia on 
kaksi. Vain lomalla hän pääsee äi-
tinsä luokse, joka asuu Leningra-
din alueella Viipurin piirissä. Äiti 
ei käy katsomassa kehitysvammais-
ta Misaa. Lapsi kuitenkin kertoo, 
ettei hänellä ole ikävä. Kotona on 
hyvä, mutta täällä koulussa on pa-
rempi. Hän on kiinostunut urhei-
lusta, jääkiekosta ja jalkapallosta. 
Syksyllä Misa jatkaa kuudennella 
luokalla. Misa on hyvin otettu 
siitä, että hänen kanssaan kes-
kustellaan. Ujouskaan ei vaivaa. 
Hän sanoo odottavansa vieraiden 
seuraavaa tuloa ja toivo saavansa 
suklaata.

Eväitä itsenäiseen elämään

Tyttöjen huoneessa on 6 vuo-
detta. Kaikissa on samanlaiset 
sängynpeitteet hyvässä ojennuk-
sessa. Sänkyjen välissä on pienet 
pöydät. Huone on suurehko ja 
siisti. Kaikki on moitteettomassa 
järjestyksessä myös olohuoneessa 
ja poikien huoneessa.
- Vieraskoreudesta ei ole kyse. 
Lapset siivoavat huoneensa kaksi 
kertaa päivässä. Siivoojaa koululla 
ei ole, saadaan vastaukseksi ihmet-
telyyn tip top kunnosta.

Siinä lapset oppivat taitoja 
itsenäistä elämää varten. He te-
kevät samankaltaisia töitä kuin 
yksityiskodeissa. Tällöin on ko-
dissa asumisen tunne. Lapset ovat 
hyvin auttavaisia. Kesäisin lapsille 

mieluisaa puuhaa on ison pihan 
ruohonleikkuu talvisin jääkiekko-
kaukalon kunnossapito.

Taitoja ihailtiin

Huoneiden seinillä oli runsaasti 
lasten tekemiä tauluja ja muita 
taitavien käsien töitä taiteellisuut-
ta unohtamatta.
- Saisinko ostaa yhden taulun, ky-
syi muuan vieraista
- Emme myy niitä, sillä taulujen ar-
voa ei voi rahassa mitata. Kun lapsi 
aikanaan lähtee, taulu jää muistut-
tamaan lapsesta. Myöhemmin lapsi 
tulee oman perheensä kanssa käy-
mään ja löytää täältä omia juuri-
aan. Omille lapsille näytetään lap-
suuden koti, kertoi koulun rehtori 
Lukjantsikov Ivan Petrovits.

Käsityöluokassa silmä lepää 
huolellisesti tehdyissä töissä. Oli 
leninkejä, käsineitä, pehmoleluja 
ja paljon muuta. Käsitöitä tekevät 
sekä tytöt että pojat. Tytöt jopa itse 
leikkaavat ommeltavat leninkinsä, 
kun siihen on annettu opetusta. 
Niinpä kankaita otetaan vastaan 
kiitollisin mielin.

Avustusten tuojille ja Suomi-
vieraille annetusta arvostuksesta 
kertoo oppilaiden vieraita varten 
valmistama ja esittämä ohjelma. 
Jopa esiintymisasut ovat oppilai-
den tekemät. Ohjelma on joka 
käyntikerralla ollut erilainen.

Lauluissa oli rakkautta ja 
venäläistä huumoria. Ylistettiin 
myös teenjuonnin suosiota ja 
siihen liittyviä kaskuja sekä teen 
hyvyyttä. Ohjelman päätteeksi 
oli laulu sotasankarien kunniaksi, 
Olihan voitonpäivää vietetty 9.5 
juuri ennen vierailua. Kun ohjel-
man jälkeen lapsille jaettiin Co-
ca-Cola pullot ja karkkipussit, oli 
lapsijoukon riemu ylimmillään.

Urheilua vapaa aikana

Vienon kammarin kuormassa ol-
leet urheiluvälineet saivat lasten 
sydämet iloisesti sykkimään. Kou-
lun rehtori arvostaa suuresti urhei-
lua, mikä luonnollisesti vaikuttaa 
oppilaiden urheiluinnostukseen.

Koulun rehtori ja matkalla 
mukana ollut juuriltaan koivis-
tolainen perushoitaja löivät vetoa 
siitä, kumpi voittaa samana päivä-
nä pelattavan jääkiekon välieräot-
telun Suomi – Venäjä. Perushoita-
ja nappasi voiton maalien ollessa 
2-1. Vedonlyönnissä kumpikin 
kannatti omaa kotimaataan.

Avustustyössä noudatetaan 
virallisia sääntöjä

Avustuksia saa viedä 35kg matkus-
tajaa kohden kerran kuukaudessa. 
Tämän vuoksi Vienon kammari 
on yhteistyössä Puolakan Valmis-
matkojen kanssa. Matkustajille 
matka on normaali Venäjän mat-
ka. Maksaessaan matkansa mat-
kustajat ovat samalla avustustyön 
sponsoreita.

Vienon kammarin johdossa 
toimii seurakunnan diakonia-
työstä eläkkeellä oleva diakonissa 
Vieno Viitakare. Tulkkina mat-
koilla on Elsa Kirjanen. Seuraavat 
avustusmatkat Koivistolle tehdään 
heinäkuun 21. päivänä ja syys-
kuun 15 päivä. Matkojen hintaa 
on kiitelty edulliseksi. Koivistolla 
käynnin lisäksi aikaa jää Viipuris-
sa ostoksien tekoon tai kaupungin 
katseluun.

Matkoista kiinnostuneet voi-
vat ottaa yhteyttä Puolakan Val-
mismatkoihin, puh. 05-5444 950. 
Autojen ajoreitti on Valkeala-Kuu-
sankoski-Kouvola-Inkeroinen-
Myllykoski-Leikari-Hamina-Vi-
rojoki-Vaalimaa-Viipuri-Koivisto. 
Passin lisäksi matkalle tarvitaan 
iloinen matkamieli.

Teksti: Raija Kiiski

Kuvat: Aulis Väistö

Spesiaalikoulu internaatti eli kehitysvammaisten ja or-
polasten koulu Koivistolla sai toukokuussa vastaanottaa 
urheiluvälineitä, vaatteita, elintarvikkeita ja hygieniatuot-
teita. Avustuskuorman toimitti Kuusankoskella kuudetta 
vuotta toimiva Vienon kammari, joka viikoittain vie avus-
tuksia Venäjälle etupäässä Viipurin alueelle. Tänä vuonna 
Koivistolle on tehty kolme matkaa.

Spesiaalikoulu internaatti Koivistolla.

KOTISEUTUMATKAT
Taksipalvelu Henrik Roos, Mäntsälä
Kuljetukset 8 hengen autolla.   p. 0400-215 990

Misa Teterin oli onnellinen vieraiden tapaamisesta.



6 Nro 6 Kesäkuu 2007

Koivisto herää eloon 
sanoin, kuvin ja visioin

- Lähdimme siitä, etteivät ny-
kyihmiset enää tiedä, millaista 
Koivistolla todellisuudessa oli. 
Syntyperäisistä koivistolaisistakin 
iso osa oli lapsia, jotka muistavat 
vain sen oman elinpiirinsä, Kop-
pinen kertoo.

Koppisen osuus kertoo arjen 
elämästä, Ilmasti puolestaan on 

kelija Annina Stadius opinnäyte-
työnään.

Koiviston multimedia etenee 
kylittäin Rautasesta alkaen. Jokai-
nen kylä pannaan ensin kartalle, 
jonka jälkeen historialliset kuvat 
täydentävät tekstiosuutta. 

Materiaalia on riittänyt kar-
sittavaksi asti, sillä Koivisto tun-

Tuula Koppisen ja Veikko Ilmastin käsikirjoittamassa teoksessa on käytetty sekä kirjoi-
tettua historiatietoa että kyläseuroilta koottuja tunnelmia. Tavoitteena on luoda elävä 
esitys, jonka kautta Koivisto heräisi ainakin hetkeksi eloon.

paneutunut yritteliäisyyteen ja 
elinkeinoihin. Suuren kuvamäärän 
on käsitellyt Pertti Hämäläinen. 

Multimediaesityksen lopussa 
on myös osuus, jossa kuvitellaan 
nyky-Koivisto sellaisena, kuin se 
olisi suomalaisten hallinnassa. 
Erikoisosaamista vaatineen suun-
nittelun on tehnyt arkkitehtiopis-

nettiin mm. suuresta puuvien-
tisatamasta ja monipuolisesta 
laivanrakennuksesta. Merenkäyn-
nin ja laivanrakennuksen perinteet 
on jäljitetty jopa 1200-luvulle asti, 
jolloin Keski-Euroopan kauppiaat 
kulkivat Koiviston kautta Neva-
joelle ja toivat mukanaan laivojen 
esikuvia.

Koppisen mukaan valmistu-
massa on reilun parin tunnin esi-
tys, joka mahtuu elävöittämään 
lauantain iltapäivää kyläseurojen 
kokousten ja iltahartauden välissä. 
Esitys alkaa klo 16.00.

Näitä hautajaisia en unohda 
-kirjoituskilpailu 

Suomen Hautaustoimistojen Liit-
to ry järjestää 65-vuotisjuhlavuo-
tensa merkeissä kaikille avoimen 
Näitä hautajaisia en unohda -kir-
joituskilpailun. Kilpailun tarkoi-
tuksena on kerätä ihmisten omia 
kokemuksia hautajaisista ja niihin 
liittyvistä järjestelyistä. 

Kilpailuaikaa on 31.12.2007 
asti. Kilpailussa on kaksi sarjaa, 
avoin ja hautausalan ammatti-
laisten sarja. Molempien sarjojen 

kolme parasta palkitaan, I palkin-
to on 500 euroa, II 250 euroa ja 
III 150 euroa. Kilpailun voittajat 
valitsee Suomen Kuvalehden pää-
toimittaja Tapani Ruokanen. Saa-
puneet kirjoitukset luovutetaan 
kilpailun jälkeen tutkimuskäyt-
töön Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran kansanrunousarkistoon. 
Kirjoituksia julkaistaan Suomen 
Hautaustoimistojen Liitto ry:n 
Tiimalasi-lehdessä. 

Kilpailuohjeet on tulostettavissa 
liiton verkkosivuilta www.hautaus-
toimistojenliitto.fi tai noudettavissa 
liiton jäseninä olevista hautaustoi-
mistoista. Jäsenliikkeiden yhteystie-
dot ovat liiton verkkosivuilla. 

Kirjoitusten lähettäminen 

Kilpailukirjoitukset lähetetään 
31.12.2007 mennessä sähköpos-
titse osoitteeseen 
kirjoituskilpailu@hautaustoimisto
jenliitto.fi tai postitse osoitteeseen 
Suomen Hautaustoimistojen Liit-
to ry, Lauttasaarentie 48 A, 00200 
Helsinki. 

Tunnelmat ja sattumukset 
talteen 
”Kerro tositapauksia, kuvaile 
tilanteita, muistele persoonalli-
suuksia, välitä tunnelmia, selosta 
sattumuksia”, Suomen Hautaus-
toimistojen Liiton toiminnanjoh-
taja Ritva Kosonen antaa ohjeeksi 
kirjoittajille. 

Kerättävän materiaalin merki-
tyksestä Suomalaisen Kirjallisuu-
den Seuran kansanrunousarkiston 
tutkija Juha Nirkko: ”Elämänkaa-
ren loppupäähän suuntautuva 
tutkimus on varsin vilkasta ja mo-
nitieteistä eikä osoita ainakaan 
laantumisen merkkejä suurten 
ikäluokkien ikääntyessä. 
– Lisäksi me arkistoihmiset katse-
lemme heti myös sadan tai kah-
densadan vuoden päähän. Näiden 
aineistojen arvo vain kohoaa vuo-
sien myötä, ja myös käytettävyys 
laajenee jälkipolvilla akateemisesta 

piiristä kaikkiin menneisyydestä 
kiinnostuneisiin suomalaisiin. Nyt 
kerättävästä hautajaisaineistosta 
tulee yksi henkinen monumentti 
meidän ajastamme.” 

Lisätietoja kilpailusta 

Kilpailun verkkosivut: www.hau-
taustoimistojenliitto.fi 
Toiminnanjohtaja Ritva Kosonen 
Suomen Hautaustoimistojen Liit-
to ry 
Lauttasaarentie 48 A, 
00200 Helsinki 
Puhelin (09) 621 5588, 
040 840 9002 
Sähköposti 
ritva.kosonen@hautaustoimistoje
nliitto.fi

Millaiset olivat ne hautajaiset, jotka ovat syystä tai toisesta 
jääneet sinulle mieleen? Koskettiko jokin väkevästi mieltäsi? 
Koitko jotain sellaista mitä et ole koskaan muulloin koke-
nut? Tapahtuiko jotain yllättävää? 
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KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

Kirjotuksii` ja kuulumissii`

SÄHKÖURAKOINTI
KIIKKA & KONTTILA OY

PL 19 Susitie 12 PUH.  09-8624 2040
00581 HELSINKI 00800 HELSINKI FAX  09-8624 2050

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

Karjala-tuotteiden erikoisliike
Tilaa ilmainen kuvastomme

Puh. 05-541 4650, Kauppakatu 41, Lappeenranta
www.kareliaklubi.com —       kauppa@kareliaklubi.com.

Mainos ja tabloid -lehdet
painaa

Lehtipaino Keskiuusimaa
Riihimäki

”ETSINTÄKUULUTUS”
Tietoja merimies Yrjö Miettisen elämänvaiheista

Jussi on ottanut meihin yh-
teyttä ja pyytänyt lehtemme lu-
kijoilta apua merimies Yrjö Miet-
tisen, (s. 19.7.1920 Koivistolla), 
elämänvaiheiden selvittämisessä. 
Miettinen lähti merille 1938 ja 
joutui 1942 internoiduksi Iranissa. 
Yrjö pääsi kotiin vasta lokakuussa 
1945. Internoinnin aikana omai-
set olivat kirjeyhteydessä häneen 
UM:n kautta. Yrjön isä Väinö 
kuoli 1937 ja äiti Ida (s. Inkinen) 
1942. Yrjöllä oli sisko ja veli, jotka 
1945 asuivat Raisiossa. 

Jos teillä on tietoja Yrjö 
Miettisestä, niin ottakaa yhteyttä 
Jussi Pekkariseen. 
sp. jussi.pekkarinen@formin.fi  
puh. 1605 5642 
tai 050- 516 9395.

Valtiotieteen maisteri Jussi 
Pekkarinen, (äidin puolelta 
koivistolaisia), kirjoittaa 
parhaillaan ulkoasiainmi-
nisteriön kansalaispalvelu-
jen historiaa. 

Aihehan on erittäin ajankohtai-
nen, sillä suuri yleisö on tsunamin 
jälkeen kyseenlaistanut Ulkoasiain 
Ministeriön, UM:n kyvyn ja halun 
auttaa tavallisia kansalaisia. Jussin 
tarkoituksena on selvittää kuinka 
Suomen viranomaiset ovat aikojen 
kuluessa onnistuneet auttamaan 
hätään joutuneita maanmiehiäm-
me maailmalla. Tämähän on yksi 
kaikkien maiden ulkoasiainminis-
teriöiden perustehtävistä.

Koivisto-tuotteita myynnissä
Kassi 13€, sininen

Koiviston arkielämää 25€
Leena Rossi

Koivisto muisto meren rannalta 22€ 
Otava

Pöytäviiri 26€

Servetit, sininen ja valkoinen
ruokailu 7€
kahvi  6€

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

Tuuliviiri 66€

Isännänviiri 52€

Vaikka ulkona pyyhki 
hyytävä viima oli 
Turun kajuutassa 
lämmin tunnelma. 

Vietettiin perinteisiä vapun vas-
taanottajaisia Kajuutassa. Messity-
töt , Jaalamiehet ja vähä muutkii 
Unton  joholla nostiit ilon pintaan. 
Emännät vastasiit, ett tarjoomiset 
ei päässeet loppumaa kese.

Kassi 13€, sininen
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Tääl` tapahtuuTIMO SUOMALAINEN
pääsi ylioppilaaksi 
2.6.2007 Herttoniemen 
lukiosta Helsingissä.

Timon Äijä (äidin isä) oli 
Pentti Kurki,  Koiviston
Kurkelasta, sittemmin 
Kotterlahdesta.

Mannolan Koulupiiri
Tervetuloa jälleen kylätapaamiseen Helsingin Koivisto-juhlilla 
lauantaina 28.7.2007 klo 12.30 – 14.00. 
Moni toivoo näkevänsä juuri sinut siellä? 
Huomioi muuttunut päivä.

Veli Hämäläinen

Mannolan Hämäläiset
Toivomme mahdollisimman monen Mannolan Hämäläisen sukuun 
kuuluvan tulevan tapaamaan sukulaisia, joita et ehkä ole koskaan 
nähnyt. Keskustellaan yhteistoiminnasta. 
Kokoonnumme sunnuntaina 29.7.2007 klo 11.00 – 12,30.

Veli Hämäläinen

NOORA VUORELA on 
valmistunut ylioppilaaksi 
Turun Klassikon lukiosta. 

Nooran isoisä on Aalto 
Vuorela Humaljoelta. 
Hänen vanhempansa ovat 
Oskari ja Hilja Vuorela Hu-
maljoelta  (Hilja os. Luuk-
konen, Lautarannasta)

Kauppalaivuri USKO IVASKA 
täyttää 90 v 24.6.2007. 
Hän on kotoisin Koiviston kir-
konkylästä. Hän kävi keskikoulun 
Koiviston yhteiskoulussa ennen 
lähtöään merille. 

Merkkipäivää vietetään 
perhepiirissä.

Koiviston Kurkien sukuseuran sukukokous

Koiviston Kurkien Sukuseura ry viettää 30-vuotisjuhlaansa lauan-
taina 7.7.2007 klo 10.00 (aamukahvi 9.30) Turussa Veritas-stadio-
nin Ole´-ravintolassa Hippoksentie 6. Sukukokous alkaa klo 13.00 
samassa paikassa. Mahdolliset tiedustelut J-V Kurki puh 0400-601 
838 tai sähköposti jiivee.kurki@pp.inet.fi.

Tervetuloa

ANNA E. TÄHKÄPÄÄ 
Paimiosta on valmistunut 
Åbo Akademista kauppa-
tieteiden maisteriksi (KTM).

Vanhemmat ovat Päivi ja 
Matti Tähkäpää, isoisä on 
Yrjö Tähkäpää Koiviston 
Kotterlahdesta.

Perniön ja ympäristön Koivisto-Kerho

Retki Helsingin Koivisto-juhlille 28.-29.7.2007. 
Mennään Turun Koivistolaisten autossa molempina päivinä.
Autoon Piihovin liikenneaseman pihalta 
moottoritien ja Somerontien risteyksestä.

Lähemmät tiedot ja ilmoittautuminen
Ahti Kaukiaiselle puh. 044-5642395, 30.6. mennessä.

Tervetuloa mukaan

Römpöttiläiset

Kyläkokous Helsingissä 28.7.-07 klo 12.30

Tervetuloa kaikki mukaan !
Kylätoimikunta

Karhulan ja ympäristön koivistolaiset

Lähdemme bussilla Helsinkiin 28. ja 29.7.2007 Koivisto-juhlille. 
Lähtö Karhulasta linja-autoasemalta la. klo 10.00 ja su. klo 8.00.
Paluukuljetus lähtee lauantaina noin klo 20.00.
Sunnuntaina Pääjuhlan jälkeen

Ilmoittautumiset 11.7. mennessä
Tuulalle  044 – 522 80 98 tai
Leenalle  050 – 409 83 36

KIISKILÄN KYLÄKOKOUS

Koivisto-juhlilla la 28.7.07 klo 12.30
Kaikki mukaan, esillä tärkeitä asioita.

Tervetuloa!
Kylätoimikunta

Koiviston Hämäläiset

Suvun tapaaminen Koivisto-juhlilla
su 29.07.07 klo 12.00

Tervetuloa!
Hallitus

KAISA ANNE MARIA 
ESKOLA pääsi ylioppilaaksi 
keväällä 2007 Kouvolan 
Lyseon lukiosta.

Isovanhemmat ukki Erkki 
Eskola Rautaselta ja 
mummi Anja Irene Norio-
la os. Kallonen Koiviston 
Humaljoelta. 

Onnea Kaisalle toivottavat 
oma perhe, sukulaiset ja 
ystävät.

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, majoi-
tus ja ryhmäviisumi, omalla viisumilla n. 185€. Veneestä eri maksu. 
Niille jotka eivät lähde saariin, linja-auto käytössä mantereella, siitä 
maksu kuljettajalle.
Ilmoittautuminen Aulis Soukalle 0400-412 650. Nimi, syntymäaika, 
passin numero ja mistä tulee kyytiin. Ota mukaan grillattavaa, sekä 
halukkuus yhteisruokailuun.

Hilskan suku Saarenpäästä

Tutustutaan toisiimme ja perustetaan Hilskan sukuseura.
Kokoontuminen Koiviston juhlilla sunnuntaina 29.7. klo 13.00.
Jos sinulla on vanhoja valokuvia, otathan mukaan.

Tervetuloa 
Tuutha siekii

Koiviston seniorit

Kokoonnumme lauantaina Koivisto-juhlien yhteydessä.
Paikka ja aika ilmoitetaan paikan päällä olevalla ilmoitustaululla.
Selostamme jo tapahtuneen toimintamme ja kerromme tulevaisuu-
den suunnitelmista.

Tulehan mukaan!

Alvatin - Keskisaaren
Kyläkokous pidetään Munkkiniemen Yhteiskoululla lauantaina 
28.6.2007 klo 12.30.

Piisaarelaiset Koivistolta -kirjaa myynnissä.

Kylätoimikunta

Turun ja ympäristön Koivistolaiset

Kuljetus Helsingin Koivisto-juhlille 28.-29.7.2007 molempina päivinä.

Lauantaina 28.7. lähdemme Turun Tuomiokirkolta klo 9.00. 
 Paluu illalla Turkuun.
Sunnuntaina 29.7. lähdemme samasta paikasta klo 7.30. 
 Paluu juhlien päätyttyä.

Mukaan pääsee myös matkan varrelta.
Ilmoittautumiset Airi Saarinen puh. 239 0611 tai 0400 538 443.

Tervetuloa mukaan!
Huom. Viron matka 13.-16.8.2007 alkaa olla jo täysi.


