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Leena Rossi:
KOIVISTOLAISET 
EVAKOSSA 1939-1949 
ilmestynyt. 

”Valoisampaan tulevaisuu-
teen uskoen koivistolaiset uu-
rastivat voimiaan säästämättä, 
kuten kymmenen lapsen isä 
Alex Hovi, joka sanoi lepää-
vänsä hakatessaan polttopuita 
vielä iltamyöhään”.

Hellevi Päivälinnan 
kansallispuku valmistui 
juuri sopivasti 
Koivisto-juhlille. 

Koiviston puku on konkreet-
tinen ja näyttävä tapa osoittaa 
juuriensa arvostusta. 
Koivisto-Seura r.y. tukee uu-
sien pukujen hankintaa.
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Vuoden koivistolainen Tuomas 
Hoikkala haluaa ostaa palan Karjalaa

Suomen Koivisto-Seura valitsi ensimmäiseksi 
vuoden koivistolaiseksi Tuomas Hoikkalan, joka 
tunnetaan muusikkona ja Taidekeskus Salmelan 
luojana ja toiminnanjohtajana. Hän sai tunnus-
tuksen Koivisto-juhlilla Kotkan Karhulassa.

Karjalaispojaksi itseään 
luonnehtiva Hoikkala 
täyttää hyvin ehdon, 
jonka mukaan vuoden 
koivistolaisen pitää olla 
valtakunnallisesti mer-
kittävä henkilö tieteen, 
taiteen tai muun yhteis-
kunnallisen toiminnan 
alueella. 17 vuodessa 
hän on luonut Salme-
lasta valtakunnallisesti 
arvostetun näyttely- ja 
konserttikeskuksen. 

- Olette tehneet 
hyvän valinnan, toivon 

niin, Hoikkala totesi kiitospu-
heessaan. – Koivistolaisuus on 
luonteenlaatua ja tunnetta ja mi-
nä haluan siirtää tuota elämisen 
taitoa ja iloa eteenpäin.

Hoikkala on ottanut karja-
laiset voimavarat käyttöön kou-
luttautumalla ensin muusikoksi 
ja hyppäämällä yrittäjäksi toisen 
taiteenalan pariin. Uskallusta ei 
ole puuttunut. 

- Olen tarvinnut välittö-
myyttä, avoimuutta, rohkeutta ja 
suhdetoimintakykyjä toimiessani 
taiteilijoiden ja esiintyjien kanssa. 
Jossain seurassa avoimuus on eh-

kä herättänyt ihmetystä, mutta ei 
minulle ole karjalaisuudesta kos-
kaan ollut mitään haittaa. 

Koivistolaisuuteen Hoikkala 
kasvoi sisään 1987 kuolleen isänsä 
kautta. Perinne myös jatkuu, sillä 
juhlaseurana Koivisto-juhlilla oli 
oma poika Gabriel, 9. 

Koiviston Makslahdessa 
Hoikkala on käynyt katsastamas-
sa suvun talon, joka on edelleen 
pystyssä. Ostoyritykset eivät ole 
onnistuneet, mutta Hoikkalan 
serkku, arkkitehti Riitta Vesala, on 
piirtänyt talosta piirustukset kopi-
on Suomeen pystyttämistä varten.

Lisäksi Karjalan ”takaisinval-
loitus” on käynnissä toisaalla. 

- Etsin Viipurista huoneistoa, 
johon voisin viedä nuoria taitei-
lijoita työskentelemään samalla 
tavalla kuin heitä työskentelee 
Salmelassa. Se olisi osa Salmelan 
kansainvälistymistä. Samalla os-
taisin itselleni palan Viipuria.

I.R.

Sitkeät koivistolaiset 
kestivät myös evakossa 
Tarkat arkipäivän havainnot tutkimukselle tärkeitä 

Koiviston arkipäivän historia on 
saanut odotetun jatko-osan, Koi-
vistolaiset evakossa 1939-1949, 
joka julkistettiin Koivisto-juhlilla 
Kotkan Karhulassa. Evakkotaipa-
leesta ja asutuksesta kertova kirja 
on etenkin naisten, lasten ja van-
hojen miesten sitkeyden historiaa, 
kirjoittaja, FL Leena Rossi kertoo.

- Edellisessä kirjassa jo pa-
neuduin koivistolaisten menta-
liteettiin, minkä vuoksi meren 
sylissä kasvaneiden sitkeys ei ollut 
minulle yllätys. Evakkomatkojen 
tapahtumissa elämä ja kuolema 
kulkivat vielä selvemmin rin-
nakkain, ja niistä ponnistuksista 
vastasivat täysin naiset ja vanhat 

miehet. Paljon vanho-
ja ihmisiä myös kuoli 
evakkomatkojen ai-
kana tai heti niiden 
jälkeen.

Kirja paneutuu 
sota-aikaan ja jonkin 
verran myös sen jäl-
keiseen elämään muu-
alla Suomessa. Kirja 
päättyy vuoteen 1949, 
jolloin Koiviston seu-
rakunta lakkautettiin.

58. Koivisto-juhlat
Kotkan Karhulaan kokoontui yli 600 koivistolaista tapaamaan toisiaan kesäisenä viikonloppuna. 

Juhlaohjelma eteni tutun mallin 
mukaan avajaisfanfaareista pää-
juhlan kiitospuheenvuoroihin 
saakka. Kylä- ja sukukokoukset 
kokosivat väkensä yhteen. Aktii-
visimmilla kokoontujilla oli sovit-
tamista ehtiäkseen oman kylän ja 
kummankin vanhemman suvun 
kokouksiin. Pelikentällekin jou-
duttiin mölkynpelaajia hakemaan 
melkein kesken kokousten.

Näyttelyiden avajaiset, pal-
kintojen ja kunniakirjojen jako 
rytmittivät lauantaipäivää. Leena 
Rossin kirjan julkistamistilaisuus 
kokosi paikalle myös paljon leh-
distön edustajia. Samaan aikaan 

lasten työpajoissa touhusi runsas 
jälkipolvien joukko. Kuvataide ja 
käsityönäyttelyssä oli esillä taatun 
taidokkaita töitä. Uutena osana oli 
nuorten valokuvauskilpailu, jossa 
nähtiin paljon tunnelmia koivis-
tolaisuuden perinnöstä. Kilpailun 
aiheena oli tämä on Koivistolta.

Ja laulun runsautta riitti näil-
läkin juhlilla Lise Holmbergin, 
Tapio Jokisen ja Tuomo Kokkolan 
laulattaessa kaikki tutut koivisto-
laislaulut ja paljon muita mu-
kaansa tempaavia säveliä. Veikko 
Lavin Jokainen ihminen on lau-
lun arvoinen, taisi kylläkin tarttua 
joillakuilla kurkkuun. 

Myös iltakirkko oli hieno ja 
liikuttava tilaisuus. Kauniit mu-
siikkiesitykset, yhteisiä tuntoja 
jakavat puheet ja kylien muista-
minen toivat kadotetun Koiviston 
taas niin konkreettisena mieleen. 
Onneksi tilaisuuden jälkeen oli 
pieni tauko, jotta saattoi hartaista 
tunnelmista vaihtaa rennompaan 
iltamatunnelmaan. Illan viihteen 
lomaan Karhulan ja ympäristön 
koivistolaiset olivat näissäkin tal-
koissa vauhdissa. Maittavaa ja hy-
vää ruokaa riitti ennakoitua suu-
remmalle iltamaväelle hyvin.

Sunnuntain jumalanpalveluk-
sessa kirkkoherra Juha Raatikainen 

puhui lähimmäisistämme tavalla, 
joka ei koskaan menetä merkitys-
tään. Niin kuin te tahdotte ihmisten 
tekevän teille, niin tehkää te heille. 
Yksinkertaisia, suuria sanoja.

Myös pääjuhlassa oli tärkeitä 
sanoja. Alpo Rusin lainaamat Adolf 
Ehnroothin sanat siitä, miten vain 
karjalaiset kykenivät vihaa ja katke-
ruutta kylvämättä luopumaan pal-
josta ja aloittamaan uuden elämän 
uusilla asuinsijoilla, on merkittävä 
huomionosoitus koko karjalaisuu-
delle. Nuoren Katriina Klemolan 
puhetta kuunnellessa, ei voinut 
välttyä ajatukselta, että kyllä, koi-
vistolaisuudella pärjää maailmalla. 

Koiviston 
siivoustalkoot 

Kuluvan kesäkauden päät-
teeksi koivistolaisten oli 
määrä käydä laittamassa Koi-
viston kirkonseutu kuntoon 
uutta kautta odottamaan. 
Talkoomatkalle lähtijöitä ei 
kuitenkaan ollut tällä kertaa 
tarpeeksi. Kevästsiivousten 
aikaan järjestämme uutta 
matkaa.
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ISSBN 0780-1289
KUSTANTAJA: 
Suomen Koivisto-Seura r.y.
Jäsenlehti
Ilmestyy kerran kuukaudessa.

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 5e 
jäsenmaksun.

Emme näe tulevaisuutta pidemmälle kuin näemme 
menneisyyteen (Winston Churchill). 

Olen kokenut tuon lauseen merkityksen monessa tilanteessa. Asuim-
me rivitalossa, jossa naapurinamme oli vauras ja menestynyt paris-
kunta. Naapurin mies seurasi usein huvittuneena viherpiiperryksiäni, 
kompostejani ja kierrätyssysteemejäni. Hänelle ne olivat enemmän 
merkki varattomuudesta kuin kestävän kehityksen teoista.

Voi olla, että hän härnätäkseen johdatteli aidan yli käymämme 
keskustelut suuntaan, jossa olimme lopulta aina erimieltä, kohteli-
aan ystävällisessä hengessä. Kerran keskustellessamme ympäristötu-
hoista hän vakavalla naamalla sanoi, että mitä siitä tulevasta. ”Kun 
ekokatastrofi tulee, valiojoukko meistä siirretään avaruuteen. Mitä 
sitä kantamaan huolta tulevista sukupolvista, emmehän mekään 
muista menneitä”. Siihen minä pääsin rallattamaan koko Matin, 
Pekon, Sipretin, Juljuksen letkaa ja kertomaan että ainakin viiden 
sukupolven takaa ollaan hyviäkin tuttuja esi-isien kanssa. 

On jotenkin helppo katsoa taakse, kun on päässyt katsomaan 
eteenpäin lasten kautta. Jos kerran lasten serkkupoika on ihan niin 
kuin vaarinsa, joka taas isotädin mielestä on ihan niin kuin vaa-
rinsa, niin johan siinä tuntee ainakin viiden sukupolven tyylin ja 
tavan toimia ja ajatella. Onneksi koivistolaiset ovat kovia kertomaan 
näistä jo menneistäkin ihmisistä. Vaikka välillä silmät ja korvat ovat 
täynnä näitä vanhoja sukulaisia ja hepokiviä ja tarinoita, niin mu-
kavalta kuitenkin tuntuu, että tuntee Mari-kummin ja tietää Jussi-
sedän hyväksi hiihtäjäksi ja tunnistaa kauneuden tekemisen pakon 
isotädin teksteistä. Sitä on näiden jaettujen kokemusten kautta pal-
jon rikkaampi, rikkaampi kuin se naapurin mies aidan takana. 

Hartaast´ 

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

Päätoimittaja Riikka Salokannel
Päijänteenkatu 11, 15140 Lahti
0400 94 96 95
Toimittaja Ina Ruokolainen 
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398

Muutoksen mahdollisuudesta
Koivisto-juhlan messun saarna Kymin kirkossa 23.7.2006

Teille, jotka minua kuulette, minä 
sanon: Rakastakaa vihamiehiänne, 
tehkää hyvää niille, jotka teitä vi-
haavat. Siunatkaa niitä, jotka teitä 
kiroavat, rukoilkaa niiden puolesta, 
jotka parjaavat teitä. Jos joku lyö si-
nua poskelle, tarjoa toinenkin poski. 
Jos joku vie sinulta viitan, anna hä-
nen ottaa paitasikin. Anna jokaisel-
le, joka sinulta pyytää, äläkä vaadi 
takaisin siltä, joka sinulta jotakin 
vie. Niin kuin te tahdotte ihmisten 
tekevän teille, niin tehkää te heille. 

Luukas 6: 27–31 

Satamaan oli jäänyt yöksi rahtilai-
va. Laivan miehistöön kuului suuri 
joukko romanialaisia merimiehiä. 
Kotona Romaniassa vietettiin juuri 
sinä iltana suurta kansallista juhlaa. 
Jokainen mies halusi soittaa kotiin 
ja tervehtiä tuona juhlailtana koti-
väkeään. Jonotus merimieskirkon 
kolmeen puhelimeen ei ottanut 
loppuakseen. Yhä uusia soittajia, 
vaikka kirkon sulkemisaika oli jo 
kaukana takana. Kello lähestyi puol-
ta yötä. Ei auta. Nyt on pakko sul-
kea, ajattelin. En jaksa enää. Ovien 
sulkeuduttuakin vielä kuului ulkoa 
ikkunoihin koputuksia ja pyyntöjä: 
”Hello, Sir! Ettekö voi avata.” 

”Anna jokaiselle, joka sinulta 

pyytää... Niin kuin te tahdotte ih-
misten tekevän teille, niin tehkää te 
heille,” Jeesus sanoo tämän sunnun-
tain evankeliumissa. Mutta entä, 
kun ei enää jaksa toisten tarpeisiin? 

Entä te, joiden juuret ovat 
Koiviston pitäjässä? Miltä Jeesuk-
sen sanat kuulostavat omaan ja su-
kujenne historiaan sovellettuina? 
”Jos joku lyö sinua poskelle, tar-
joa toinenkin poski. Jos joku vie 
sinulta viitan, anna hänen ottaa 
paitasikin. Anna jokaiselle, joka 
sinulta pyytää, äläkä vaadi takaisin 
siltä, joka sinulta jotakin vie.” 

Te olette aikoinanne menettä-
neet paljon enemmän kuin vaat-
teet. Useimmilta meni melkein 
kaikki. Miten kauan tuohon me-
netykseen on vaatinut sopeutua? 
Miten kauan kesti, ennen kuin 
mieli suostui tapahtuneeseen? 
Onko suostunut vieläkään?

Jeesuksen sanat vihollisen ra-
kastamisesta, omasta oikeudesta 
luopumisesta, äärimmäisyyteen 
asti menevästä toisen asemaan 
asettumisesta tuntuvat mahdot-
tomilta toteuttaa tässä elämässä.

Silti jotain meissä parhaimmil-
laan tapahtuu, ajan myötä. Mielen 
muuttumista, kypsymistä sovin-
toon, toisenkin asemaan asettumis-
ta. Anteeksiantoa. Katsomista men-
neen sijasta tulevaisuuteenkin. 

Pienenä merkkinä siitä, mi-
tä meissä tapahtuu on tämäkin: 
jälleen viikon päästä on koivisto-
laisten joukko lähdössä talkoisiin 
Koiviston kirkonmäkeä siistimään, 
siistimään paikkaa, joka ei ole enää 
oma, mutta jota silti rakastaa. 

Monesti kulkeminen Jeesuk-
sen viitoittamalla tiellä on hidasta. 
Paavali kirjoittaa: ”Älkää mukau-
tuko tämän maailman menoon, 
vaan muuttukaa, uudistukaa mie-
leltänne, niin että osaatte arvioida, 
mikä on Jumalan tahto, mikä on 
hyvää, hänen mielensä mukaista 
ja täydellistä (Room. 12:2).” 

Todelliseen muutokseen, 
elämän ratkaisujen etsimiseen, 
anteeksiantamukseen kypsymi-
seen, toisen asemaan asettumiseen 
kuluu usein paljon aikaa. Joutuu 
hapuilemaan, pohtimaan. Tutki-
maan itseään. Tutkimaan sekä yk-
sin, että toisen kanssa – Jumalan 

kasvojen edessä. Vanhoilla kristi-
tyillä oli tälle kaikelle yksinkertai-
nen, naseva sana: kilvoitus.

Liian äkkiä liian valmiiksi itsensä 
kuvitteleminen sairastuttaa ihmisen. 
Evankeliumin hyveiden äkkinäinen 
vaatiminen itseltä ja toisilta tekee äk-
kiä myös kiltteydestä kipeäksi. Sydän 
ei pysty eikä ole vielä valmis siihen, 
mikä häämöttää edessäpäin. ”Muut-
tukaa mieleltänne, uudistukaa, arvi-
oikaa, mikä on Jumalan tahto, mi-
kä on hyvää!” evankeliumi kutsuu, 
mutta antaa samalla ymmärtää, että 
todellinen muutos vie aikaa, monesti 
paljon aikaa.

Kaiken tämän sunnuntain 
evankeliumin kilvoitukseen kut-
sun takana on kuitenkin enem-
män kuin vain sinänsä tärkeä 
toive ihmisen henkisestä muut-
tumisesta, ”omaansa ja etuaan et-
sivän villipedon jalostumisesta”, 
”ihmisemmäksi tulemisesta”. 

Avain tämän sunnuntain evan-
keliumin ytimeen kätkeytyy yhteen 
sanaan: ”vihollinen.” ”Rakastakaa 
vihamiehiänne,” Jeesus sanoo. Tuo 
sana, joka on käännetty ”vihamies”, 
on sama sana, jolla Uusi testament-
ti kuvaa ihmisen vieraatuneisuutta 
suhteessa Jumalaan. ”Jos kerran 
Jumalan Pojan kuolema sovitti 
meidät Jumalan kanssa, kun olim-
me hänen vihollisiaan, paljon var-
memmin on Jumalan Pojan elämä 
pelastava meidät nyt, kun sovinto 
on tehty (Room 5:10).”

Jumala on Poikansa välityksel-
lä tehnyt lapsikseen meidät, jotka 
olimme hänen vihollisiaan. Kun 
Jumala on reilu ja avarasydämi-
nen meitä kohtaan, eikö meilläkin 
muka ole varaa avata sydämemme 
toisillemme? Olemmehan saaneet 
kaiken lahjana. Siksi: olkaamme 
mekin avarasydämisiä ja reiluja 
kanssaihmisiämme kohtaan. Jumala 
on kyennyt katsomaan meidän nur-
juutemme ja vihamielisyytemme yli 
ja ottanut meidät yhteyteensä. 

“Olkaa valmiit armahtamaan, 
niin kuin teidän Isännekin armah-
taa.” Jeesus sanoo. Tässä on kaiken 
kristillisen kilvoituksen lähtökoh-
ta: Jumalan hyvyys ja ihmisrakka-
us. Jumalan rakkaus kannattelee 
meidän kilvoitteluamme – heikkoa 
ja hidastakin kilvoittelua.

Riikka Salokannel  
Päätoimittaja

Siunaus toimitettu läheisten 
läsnäollessa.

Rakas sisareni ja tätimme

Toini Lahja 
VIRKKI

s. 26.12.1916 Koivisto
k. 2.7.2006 Helsinki

Lämmöllä muistaen
Sisar Eeva Lehto

Sisarusten lapset perheineen

Me olemme niin kuin uni
ja niin kuin ruoho maan,

joka aamulla puhkee kukkaan
ja ehtoolla leikataan.

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Meeri Lucia 
KAIJANEN
o.s. Lehtola

s. 14.12.1922 Koivisto
k. 18.5.2006 Kaarina

Kotiin pääsi uupunut,
elon pitkän raskaan kulkenut.
Otti syliin Herra väsyneen,
rauhan rantaan kantoi.
 
Rakkaudella muistaen
Jukka, Marja-Liisa
Kari, Eija
Pasi, Satu, Erika ja Saara
Tommi
Suvi
Veli perheineen 
Muut sukulaiset ja ystävät
 
Lähdit niin hiljaa,
että aamu vain kuuli.
Sylissään matkaan sinut kantoi tuuli.
Mutt´ sydämiimme läpi elämän
jätit muiston lämpimän.
Kati ja Juha-Pekka.

Juha Raatikainen
kirkkoherra, Kymin seurakunta
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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 Heidi Myllyniemi, Helsinki
Hanna Silfver, Kaarina. 02-243 2940
varalla Tuula Koppinen, Espoo
Jorma Simola, Kotka. 05-228 5621
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 —

Helteisen kesän 2006 Koivisto-juhlat ovat ohi. Karhulan ja ym-
päristön koivistolaiset olivat onnistuneet luomaan lämminhen-
kisen ja iloisen kesätapahtuman. Siitä lämmin kiitos vielä kerran 
järjestelytoimikunnalle ja erityisesti Jorma Simolalle ja Riitta 
Klemolalle.

Juhlilla valittiin ensimmäistä kertaa vuoden koivistolainen ja va-
lituksi tuli Salmelan taidekeskuksen omistaja ja johtaja Tuomas 
Hoikkala. Valinta sai paljon kiitosta osakseen, koska siinä toteu-
tui hyvin ne kriteerit, joita valinnalle oli asetettu. Henkilön tuli 
olla taiteen, tieteen tai kulttuurin alueella merkittävä vaikuttaja. 
Tuomas Hoikkalan luoma taidekeskus Salmela ja sen tarjoamat 
tapahtumat ovat varmasti merkittävin kesätaidetapahtuma Sa-
vonlinnan Oopperajuhlien ja Porin Jazzin jälkeen.

Suurlähettiläs Alpo Rusi piti mielenkiintoisen, taitavasti jäsennel-
lyn ja monia ajatuksia herättävän esitelmän , jonka olisi suonut 
saavan julkisuutta myös valtakunnan mediassa.

Juhlien laulu- ja soittoesitykset olivat korkeatasoisia ja osin lii-
kuttavia.

Jorma Simola otti tervetulopuheessaan tärkeän asian esille. Koivis-
tolaiset nuoret eivät tunne toisiaan samalla tavoin kuin vanhempi 
polvi. Tämän saman asian tiimoilta Helge Teikari oli kutsunut 
koolle palaverin, johon osallistui yli viisikymmentä henkilöä. 
Tätä neuvonpitoa on tarkoitus jatkaa. Huoli nuorison mukaan 
saamisesta on yhteinen ja kaikki aktiivisuus nuorten mukaan saa-
miseksi on enemmän kuin tervetullutta. Odotankin mielenkiin-
nolla, minkälaisia konkreettisia ehdotuksia tältä suuren ja pitkän 
elämänkokemuksen omaavilta seuran jäseniltä on tulossa.

Helsingin Koivistolaiset ry:n puheenjohtaja Pertti Hämäläinen toi-
votti väen tervetulleeksi ensi kesän Koivisto-juhlille Helsinkiin.

Tapaamme siellä!

Laulun tekijän sanoin 
”kesää on jäljellä vielä”.

Jarmo Ratia

Olavi Villa 1926 - 2006

Heinäkuun 3. aamuna 2006 saa-
pui meille Olavin lähisukulaisille 
suruviesti. Perheen vanhin, isovaa-
ri oli poistunut keskuudestamme 
pitkällisen sairauden uuvuttama-
na 79 -vuotiaana vain 5 päivää 
ennen 80. syntymäpäiväänsä.

Olavi syntyi 8.7.1926 Koivis-
ton Makslahdessa. Hän oli Tyyne 
(os. Kurki) ja Hugo Villan esikois-
lapsi ja sisaruskatrasta täydensivät 
myöhemmin kaksi pikkusiskoa, 
Anna-Liisa s. 1931 ja Sinikka Helle-
vi s. 1941. Perhe asui vuosina 1926 
- 1939 Makslahdessa, jossa Olavi 
vietti lapsuutensa. Sodan jaloista, 
1.12.1939 joutui Olavin perhe läh-
temään evakkoon Kuusankoskelle, 
josta takaisin Makslahdelle muutet-
tiin loka-marraskuussa 1941. Jatko-

sodan pitkittyessä Ola-
vi sai kutsun Suomen 
armeijan palvelukseen 
17 -vuotiaana rannik-
kotykistörykmenttiin 
Saarenpäähän. Saa-
renpäästä jouduttiin 
kuitenkin luopumaan 
juuri ennen juhan-
nusta 1944 ja Olavi 
muiden muassa eva-
kuoitiin meriteitse 
Säkkijärvelle.

Kun rauha vih-
doin solmittiin 
vuonna 1945, Ola-
via odotti asepalvelus 
Suomenlahdella mii-
nanraivaustehtävissä 
tukikohtana Hanko. 
Perhe asui silloin Per-

niössä, josta muutettiin Kymiin 
Hurukselaan ja edelleen vuonna 
1946 Myllykoskelle. Villan per-
he juurtui Myllykoskelle melko 
hyvin, vaikka ei se ihan Karjalan 
veroinen paikka ollutkaan. 

Olavin työura alkoi jo 15 
-vuotiaana, jolloin hän toimi 
puutavaran mittaajana Oulun 
satamassa. Työnantaja oli N&B 
Selleberg Oy Helsingistä ja tämä 
työsuhde kesti aina 1960 luvulle 
asti, jolloin Olavi siirtyi Beweship 
Oy:n varastomieheksi. Eläkkeelle 
hän jäi 1991 Suomen Rahtia Oy:
n palveluksesta varastoterminaa-
lin vuoroesimiehen tehtävästä.

Vuonna 1949 Olavi avioitui 
Terttu Sinikka Örlingin kanssa ja 
he saivat kaksi lasta, Kai Sakarin 
s. 1950 ja Riitan s. 1958. Olavista 
tuli isoisä vuonna 1981 ja toinen 

lapsenlapsi syntyi 1987. Olavi oli 
aina ylpeä lapsenlapsistaan ja kiin-
nostunut heidän saavutuksistaan. 
Olavi muistetaankin lämpimänä 
ja huomaavaisena vaarina, joka 
ei jättänyt yhtään merkkipäivää 
muistamatta. Isovaariksi Olavi 
pääsi syksyllä 2005 ja suvun uusin 
tulokas oli hänelle kuin silmäterä.

Jämäkän ulkomuodon takaa 
löytyi herkkä ja tunteellinen mies. 
Vaikka sota-ajan muistot palasi-
vat mieleen tuon tuostakin, Ola-
vi osasi nauttia elämästään eikä 
kantanut turhia murheita. Olavi 
oli taitava suustaan ja hänellä oli 
ilmiömäinen kyky kommentoida 
asioita niin, että asiasisältö valkeni 
muille vasta pienen mietiskelytau-
on jälkeen. 

Olavi oli innokas sotakirjal-
lisuuden lukija ja keräilijä. Hä-
nen kokoelmiinsa kertyi vuosien 
saatossa kymmeniä, jos ei satoja 
Suomen sodista kertovia teoksia. 
Olavilla oli aina sotakokemuksia 
ja -muistoja kerrottavanaan, jos 
vain yleisöä riitti kuuntelemaan. 
Olavin harrastuksiin kuului myös 
tanssiminen, joka toi vastapainoa 
työelämälle ja lukemiselle.

Olavi ei koskaan ollut vaati-
maton eikä huomaamaton ja hän 
oli aina tapahtumien keskipistees-
sä, kuten kunnon karjalaispojan 
kuuluukin. Olavi opetti myös jäl-
kipolvilleen karjalaista ylpeyttä ja 
riehakkuutta ja oppi tuntuu men-
neen hyvin perille. Tärkein Ola-
vin jättämä perintö on iloisuus ja 
positiivinen elämänasenne, jotka 
valitettavasti pääsevät joskus arjen 
kiireessä unohtumaan. 

Olavi siunattiin haudan le-
poon 16.7.2006 lähimpien suku-
laisten läsnä ollessa Välikankaalla 
Anjalankoskella. Karjalan omaa 
poikaa kunnioitettiin mustapu-
naisella väriteemalla ja muistoti-
laisuuden täytti haikea puheen-
sorina, kun kaikki muistelivat 
Olavin edesottamuksia.

Karjalaispojan askelet kauas 
kotoa kulkivat, pois luota riippu-
koivujen.

Paljon näki matkallaan, un-
hoittaa koskaan ei voinut juuriaan.

Vihdoin kodin uuden löytänyt 
on, luona isän taivaisen.

Tykit vaienneet, jäljellä rauha 
ikuinen.

Vaarin muistoa kunnioittaen 
Viivi Koivu (os. Villa)

Siunattu lähimpien läsnä ollessa.
Kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Olavi VILLA
s. 8.7.1926 Koivisto
k. 3.7.2006 Anjalankoski

Kaipauksella muistaen
Sakari ja Eija
Riitta
Viivi, Jari ja Julia
Visa
Anna-Liisa ja Sinikka
Sukulaiset ja ystävät

Rannalle himmeän lahden 
aurinko laskenut on. 
Kutsu jo soi iltahuudon, 
taakka laskettu on.
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58. Koivisto-juhlat Kotkan Karhulassa 22.- 23.7.2006

Karjalainen on rohkea 
ja joustava keskustelija
Voiko karjalaisjuurilla olla 
merkitystä kansainvälisen 
diplomatian ja politiikan 
areenoilla? Kyllä voi, sekä 
hyvässä että pahassa, vastaa 
suurlähettiläs Alpo Rusi. 
Noin kolmenkymmenen 
vuoden diplomaattikarriää-
rin aikana Rusi kokee jou-
tuneensa tilanteisiin, joissa 
hän on karjalaisena ajatel-
lut asioista toisella tavalla 
kuin virallinen koneisto.

- Kylmän sodan kaudella ulko-
poliittiselle keskustelulle pantiin 
tiukat rajat. Pahimmillaan lisäk-
si etsittiin neuvostovastaisuuksia 
milloin mistäkin pilapiirroksesta 
tai kolumnista.

Haastattelussa ennen pää-
juhlaa suurlähettiläs syvensi nä-
kemyksiään muutamalla uralleen 
osuneella esimerkillä.

Vuoteen 1984 Suomi ei ollut 
virallisesti tuominnut Neuvosto-
liiton suorittamaa Afganistanin 
miehitystä muiden länsimaiden 
tapaan. Lähetystöneuvoksena 
Suomen YK:n edustustossa toi-
minut Rusi ymmärsi menettelyn, 
mutta Afganistanin lähettilään 
kiitosten jälkeen hän koki tilan-
teen nöyryyttäväksi. Rusi pyysi 
Suomesta äänestysselityksen ja 

luvan tuomita miehityksen. Silti 
tilanne johti ohimenevään kon-
fliktiin YK-suurlähettiläs Keijo 
Korhosen kanssa. 

- Karjalaisuus vaikutti var-
masti niin, että halusin tuomita 
miehittäjän. Pidän toimintaa-
ni siinä tilanteessa yhtenä urani 
merkkipaaluista.

Toinen tärkeä tapahtuma osui 
Neuvostoliiton hajoamisen aikoi-
hin, jolloin Rusi oli läsnä keskus-
teluissa Venäjän Federatiivisen 
tasavallan vähemmistöministe-
rin Galina Starovoitovan kanssa. 
Syyskuussa 1990 Starovoitova 
ennusti, että Baltian maat itse-
näistyvät ja Venäjän sisälle syntyy 
”mustia aukkoja”, Venäjästä irti 
pyrkiviä alueita.

- Muistini mukaan keskuste-
limme tuolloin myös Karjalasta, 
mutta siitä ei ole mainintaa muis-
tiossa. Henki oli kuitenkin se, että 
väkivalloin otetut alueet voidaan 
antaa takaisin.

Starovoitovan kanssa asiaa 
ei enää voi ottaa esille, sillä roh-
kea ministeri murhattiin 1998. 
Hieman samalla tavalla tuntuu 
käyneen asialliselle Karjala-kes-
kustelulle sekä kansallisella että 
kansainvälisellä tasolla. Rusi kui-
tenkin uskoo, että silläkin on vielä 
tulevaisuutensa. 

- Kaikkein realistisinta Karja-
la-keskustelua Suomessa käydään 

itse asiassa pitäjäseurojen iltatilai-
suuksissa. Ilman kotiseutuyhdis-
tysten perustyötä se olisi hedelmä-
töntä ja siksi mahdotonta. 

Karjalainen perimä on ollut 
Rusille tärkeä muissakin kuin 
diplomatian vaiheissa. 

Suojelupoliisin aloittaman 
Stasi-tutkinnan aikana hän koki 
stressitilanteita, joista hän uskoo 
selvinneensä vain joustavan mie-
lenlaadun ja hyvän geeniperimän 
ansiosta.

- Onhan jopa kenraali Adolf 
Ehrnrooth todennut, että vain 
karjalaiset saattoivat ominaisuuk-
siensa vuoksi selvitä evakkomat-
kasta ja siirtolaisuudesta näinkin 
hyvin, ilman suurempaa vihaa ja 
katkeruutta. 

Samalla lailla Rusi haluaa 
meidän sekä muistavan että kat-
sovan eteenpäin.

- Lähden siitä, että historian 
vääryyksistä pitää voida puhua. 
Karjalaisilla on kuitenkin suuri 
henkinen perintö, jonka avulla on 
aina voitu myös sopeutua uusiin 
ympäristöihin ja olosuhteisiin. 

”Emme ole selityksen 
velkaa siitä, mitä 
ajattelemme Karjalasta”

Avoimelle Karjala-keskustelulle 
on suurlähettiläs Alpo Rusin mu-
kaan paremmat mahdollisuudet 
kuin pitkään aikaan, kun kerran 
entisissä itäblokin maissakin on 
uskallettu tarkastella historiaa 
uudestaan. 

Koivisto-juhlien juhlapu-

hujana Rusi muistutti, 
että Euroopan Unionin 
puheenjohtajamaan on 
vaalittava avoimuutta, 
demokratian kunnioi-
tusta ja oikeusvaltion 
vahvistamista myös omi-
en rajojen sisällä, ei vain 
vaadittava sitä muilta. 
Siksi karjalaiset eivät ole 
kenellekään selityksen 
velkaa siitä, mitä ja mi-
ten he ajattelevat Karja-
lasta tai sen kohtalosta.

- Meidän täällä 
Pohjolan itäkolkalla 
ei tarvitse jäädä kiinni 
tuohon epävarmuuden, 
suorastaan jonkinlaiseen 
pelon aikaan, jollaisena 
kuvailisin Suomessa val-
linnutta henkistä ilmapiiriä vuo-
desta 1945 vuoteen 1991, Rusi 
totesi puheessaan.

Koivistolaistaustainen Rusi 
käsitteli karjalaisuutta puhees-
saan sekä maailmanpoliittisessa 
kehyksessä että henkilökohtaisella 
tasolla. Pitkän linjan diplomaatti 
etsi esimerkkejä kohtaloista, jotka 
monella tavalla muistuttavat Kar-
jalan menetystä, mutta ovat silti 
saattaneet ratketa hyvin eri lailla.

Viron edesmennyt presidentti 
Lennart Meri teki kansalleen usein 
kysymykset ”mistä tulemme, kei-
tä olemme ja minne menemme”, 
joilla hän alleviivasi yhteisten 
juurien ja kokemusten merkitys-
tä totalitarismin jälkeisessä valtion 
rakentamisessa. Virolle ja Merille 
henkilökohtaisesti kävi sodassa ja 

sen jälkeen vielä paljon huonom-
min kuin karjalaisille, mutta silti 
uusi Viron tasavalta oli mahdol-
linen. 

Samanlaista juurien vaalimis-
ta puhuja löysi Koivisto Seuran 
ja muiden kotiseutuyhdistysten 
työstä. 

- Näiden Koivisto-juhlien 
menestys liittyy haluun koota yh-
teen se, mikä pakkoluovuttamisen 
seurauksena repi rikki. Me koivis-
tolaistaustaiset suomalaiset emme 
varmaankaan jaa yhtenäisiä tai 
edes uskonnollisia näkemyksiä. 
Mutta jaamme yhteisen historial-
lisen perinnön. Eikä se ole vähä-
pätöinen asia, kun tarkastelemme 
itse kukin juuriamme, maailman-
kuvaamme ja arvojamme. 

I.R.

Koivisto-juhlilla Kotkan Karhulassa

Kotkan Karhulassa vietettiin pe-
rinteinen ja hieno viikonloppu. 
Juhlien ohjelma oli kiinnostava ja 
monipuolinen ja koivistolaisten 
suuri joukko nautti siitä ja tois-
tensa seurasta. 

”Taasha myö tavattii”
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Leena Rossi...

Monet tekivät kaksi evakko-
matkaa ja ehtivät Jatkosodan aika-
na kunnostaa kotitilaa asuttavaan 
kuntoon venäläisten jäljiltä. Sotien 
jälkeen raivaaminen ja rakentami-
nen oli aloitettava alusta muualla.

- Voi vain ihmetellä, kuinka ih-
miset jaksoivat rakentaa ja kunnos-
taa. Asutusvaiheesta voisi kirjoittaa 
vielä tarkemmin, mutta nyt oli mie-
lestäni tärkeää kirjata sodan vaiheet. 
Mukana olleita lapsia on vielä pal-
jon elossa, joten uudisrakentamisen 
vaiheet voi vielä tavoittaa tarkem-
paakin tutkimusta varten. 

Erityistä painoa onkin annettu 
lasten ja eläinten kohtaloille, joista 
Rossi on kirjoittanut omat luvut. 

Tarkkoja havaintoja 
kaivataan
Tutkimuksellinen kirja pohjautuu 
vahvasti muistitietoon, jota Rossi 
on löytänyt sekä valmiiksi kerät-
tynä että kerännyt jonkin verran 
itse. Evakko- ja jälleenrakennus-
ajalta sitä oli kohtalaisesti saata-
villa, mutta silti tutkija kehottaa 
muistelemaan lisää. 

- Toivoisin, että ihmiset 
kirjoittaisivat mahdollisimman 
tarkkoja muistikuvia konkreet-
tisista asioista: mikä mökki oli 
pystyssä, mitä asioita muistan 
jostain henkilöstä tai maisemas-
ta. Seuraava haaste olisi kirjoittaa 
nykyisestä Karjalan matkailusta 
ja siitä, mitä ihmiset kokivat ja 
näkivät palatessaan myöhemmin 

ensimmäistä kertaa Koivistolle.
- Olen myös itse valmis neu-

vomaan, jos koivistolaiset halua-
vat kirjata muistojaan ylös niin, 
että niistä on hyötyä tieteelliselle 
tutkimukselle, Rossi vinkkaa.

Kuvat tärkeitä 
dokumentteja

Koiviston arkipäivän historiassa ku-
vamateriaalilla on tärkeä rooli, vaik-
ka kuvien löytäminen ei kaikista vai-
heista ollutkaan helppoa. Valokuvia 
on saatu sekä virallisista arkistoista 
että koivistolaisilta itseltään. Lisäksi 
kirjassa on havainnollisia karttoja.

- Talvisodasta ei ole pal-
jonkaan kuvia, eikä esimerkiksi 
lehmien evakuoinnista tai pom-

mikoneista taivaalla löytynyt ma-
teriaalia juuri Koivistolta. Näissä 
tapauksissa olen käyttänyt yleistä 
kuvitusta muualta Suomesta. 

Valokuvista löytyy silti myös 
paljon paikallisväriä. Mielenkiintoi-
sia ovat välähdykset venäläisten jäl-
jistä Koivistolla sekä koivistolaisista 
sijoitettuna ympäri Suomea. Usein 
evakkoperheistä otettiin kuva isän-
tien kanssa vasta lähtöpäivänä, kun 
tulevaisuus jo odotti muualla.

Erityisesti kirjassa pistää sil-
mään kuvien hyvä laatu, jota tois-
taa yksityiskohdat tarkasti.

- Monet 1940-luvulla otetut 
kuvat ovat alkuperäisinä todella 
pieniä, mutta niin hyvälaatuisia, 
että ne kestävät suurentamisen, 
Leena Rossi toteaa.

I.R.

Saimme tutustua valovoimaiseen näyttelijään, koskettavaan laulajaan eli Koivistojuhlien 
juontaja Lise Hlmbergiin. Tässä tämä 12,5% Kana kertoo koivistolaisista taustoistaan.

Lise Holmberg - Kanana hääkii on
Äidin-äidin-äiti Ida Mikontytär Kana syntyi Saarenpään talossa no 12. Hänen molem-
mat vanhemmat olivat Kanoja, 1600-luvulla eläneen Matti Kanan jälkeläisiä. 

Ida meni naimisiin Seiskarilaisen 
Tahvo Herralan kanssa ja enim-
mäiset vuodet he asuivat Seiskaris-
sa. Sitten he muuttivat Saarenpää-
hän, jossa isoäitini Saara Loviisa, 
”Tehvanan Saara”, syntyi. Perhe 
eli kalastuksella. Kansalaissodan 
aikana mummin isä joutui vää-
rän ilmiannon takia vankileirille 
Muurikkalaan, jossa hänet teloi-
tettiin Toukokuussa 1918, vaikka 
kuulusteluissa hänet oli todettu 
kuulumattomaksi punakaartiin. 

Mummin perhe joutui puut-
teeseen ja hän joutui 12-vuotiaas-
ta ansaitsemaan elantoa käsitöil-

lä. 15-vuotiaana hän lähti töihin 
valokuvausliikkeeseen Koiviston 
kauppalaan. 

Mummi teki itse vaatteensa 
ja kuvissa onkin kauniisti puettu 
nuori nainen. 

Isoisä Toivo Uuttu tuli Uu-
denkirkon Inosta suorittamaan 
asepalvelusta Koivistolle ja sydän 
jäi ”matkalle”. Avioiduttuaan he 
muuttivat Viipuriin, josta tuli 
evakkoon lähtö. 

Äitini Kaarina syntyi ”evak-
koreessä”, ensimmäisessä sijoitus-
paikassa Dragsfjärdissä. Viipurin 
talosta oli jäljellä vain tiilikasa.

Mummi ja pappa saivat kodin 
ja työn Nummelan Radioasemalta 
Vihdistä. Nummelan tanssilavalle 
huristeli moottoripyörällään isäni 
aikanaan ja ...

Mummini lauloi ja soitti 
mandoliinia. Äitini lauloi aina, 
otti laulutuntejakin kunnes minä 
vaadin kaiken huomion. Laula-
minen, työni, toi minut aikanaan 
Kotkaan ja kiinnostuin heti saaris-
ta. Aivan kuin olisin tullut perille 
johonkin. Aloin tutkia juuriani ja 
sattuma toi elämääni mummini 
lapsuudenystävän, Sirkka Ryt-
kölän, ja Sirkan ansiosta seisoin 

8.7.2006 paikalla jossa oli ollut 
mummin lapsuudenkoti ja ym-
märsin heti mistä ”sielunmaisema-
ni” on aina muodostunut. Korkea 
rantatöyräs ja meren horisontti. 
Kaivoin tontilta männyntaimen 
äidille kasvatettavaksi, ja ajattelin 
että olin täyttänyt elämäni ehkä 
tärkeimmän tehtävän. Palasin sin-
ne mistä Ida oli lähtenyt 1939.

Ensimmäinen laulu jonka 

opein oli ”Laps olen köyhän, kau-
niin Karjalan”. Isäni äitä kertoi et-
tä lauloin sitä kaksivuotiaana kun 
minut oli pysäköity maitorattaille 
pellon reunaan, kun muut nosti-
vat perunoita.

Laulamisesta tuli ammattini 
ja vuodesta 1997 olen ollut kiin-
nitettynä Kotkan kaupunginteat-
teriin, meren rannalle. 

Lise Holmberg

Tulokset:

Mölkky

1. Lahden Koivistolaiset
 Heimo Tähkäpää
 Riikka Salokannel
 Erkki Veijalainen
2. Tähkäpää I
 Liisa Rannikko
 Maija Haarma
 Eeva Meronen
3. Tähkäpää II
 Seppo Tähkäpää
 Jouko Meronen
 Erkki Haarma

Piilenheitto

1. Esa Kokkala  43pist. 
2. Esko Kokkala 40 pist. 
3. Kari Kokkala 39 pist. 

1.Kaarina Hakkari 40pist.
2. Mira Lauronen 36 pist
3. Kaija Piela 35 pist 
 Hannele Myöhänen  35 pist.

Nuoret:
1. Otto Iitti 25 pist.
2. Sanna Meitsalo 15 pist
3. Mili-Mona Salokannel 11 pist.
4. Pekka Huhtanen  7 pist.

Koivistojuhlien urheilul-
liseen osuuteen kuuluivat 
perinteinen piilenheitto ja 
uudempi joukkuepeli mölk-
ky, joka juontaa juurensa 
kyykän peluusta. 

Vaikka suuresta urheilujuhlasta 
ei olekaan kyse, on tärkeää että 
tapahtuma pysyy monipuolisena 
ja erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä 
kiinnostavana. 

Esimerkiksi piilenheittoa on 
jo vuosikausia hallinneet Kokka-
lat, jotka joka vuonna matkaavat 
Riihimäeltä juhlille vartavasten 
heittämään tikkaa. Voittaja Esa 
Kokkalan isoisä on lähtöisin Eis-
tilän kylästä. Hopeaa sai Esan isä, 
monivuotinen tikkamestari Esko 
Kokkala ja setämies jätettiin täl-
läkerralla pronssille.

Jos Kokkalat hallitsivat tik-
katauluja, niin Tähkäpäät ovat 
vahvoilla mölkyssä. Voittajajouk-
kueen Heimo Tähkäpää ei mah-
tunut Tähkäpäiden joukkueisiin, 
mutta varmisti tarkalla työllä 
kolmoisvoiton klaanilleen. En-
sivuoden juhliin on hyvää aikaa 
valmistautua omalla kylä-, seura- 
tai sukujoukkueella.
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Valtioiden rajat 
eivät sido nuoria
Nuoret koivistolaiset tarvitsevat perinteitä siinä missä van-
hatkin, mutta monen asian pitää myös muuttua. Koivisto-
juhlilla puhunut nuori koivistolainen Katriina Klemola 
pitää kansainvälisyyttä koivistolaisen kotiseututoiminnan 
mahdollisuutena.

- Ikinä ei pidä unohtaa, mis-
tä on tullut, mutta pitää myös 
uskaltaa lähteä. Minä uskon, että 
nuoret saadaan kiinnostumaan 
Koivistosta, kun sinne luodaan 
yrityksiä ja työpaikkoja. Se, missä 
valtioiden rajat kulkevat, ei mer-
kitse meille enää paljon, Klemola 
totesi Koivisto-juhlien pääjuhlan 
puheenvuorossaan.

24-vuotias Katriina Klemola 
on itsekin uskaltanut lähteä. Hän 
on elänyt lapsuutensa Kotkan 
seudulla, mutta päätynyt töihin 
Ouluun. Tradenomiksi opiskellut 
nuori nainen toimii markkinoin-
tisihteerinä, mutta on kiinnostu-
nut laajemminkin kielistä ja kan-
sainvälisyydestä.

- Koivistolaiset ovat aina ol-
leet kovia liikkumaan, ja meilläkin 
on yksi sukuhaara Ahvenanmaalla 
merimiehinä. 

Koivistolaisiin perinteisiin 
Katriina on tutustunut äitinsä 
Riitta Klemolan ja tämän suku-
laisten kautta. Hän on kulkenut 
mukana juhlissa milloin kante-
letta soittamassa, milloin talkoo-
laisena myymässä jäätelöä. Vielä 
tärkeämpi on ollut elävä yhteys 
vanhempiin sukulaisiin ja heidän 
tapoihinsa.

- Kaikki ovat puhuneet pal-
jon isovanhemmista, kotitalon 
kivijalasta ja karjalaisista ruuista. 
Viime talvena kävin itsekin pii-
rakkakurssin, jotta voin viedä pe-
rinnettä eteenpäin. 

I.R.

”Paljasjalkaisten tilaisuus” 
22.7.2006 hotelli Leikarissa
Silloin ennen, kun Koivisto oli kuulu siellä rakennetuista puulaivoistaan sekä tavasta, 
millä laivan rakentaminen pantiin alulle. 

Asiahan oli niin, että rakentami-
seen ryhdyttiin usein kylässä tai 
suvussa yhteisvoimin. Jollakin 
oli aitassaan vanhan laivan takila, 
toisella taas nurkassa nurkissaan 
käyttökelpoinen ankkuripeli. 
Aloitteen tekijällä oli rohkeutta ja 
kykyä nähdä ”tulevaisuudenkin 
merelle”. Löytyi rakentajan taitoa 
ja ennen kaikkea taitoa toimia 
yhdessä vanhaa hyödyksi käyttä-
en ja uutta ennakkoluulottomasti 
hyväksyen. 

Tätä meidän Koivisto-Seu-
raamme on vuosikymmenien 
aikana usein verrattu laivaan, 
joka myrskyisten väylien kautta 
on ylväänä selvinnyt tähän päi-
vään. Miehistö on vaihtunut. 
Kapteeneilla on ollut tarkkaa 
silmää välttää pahimmat karikot 
vierailla vesillä. 

Ruorista kätensä irroittaneet 
veteraanit seuraavat lämmöllä 
Koivisto-laivan kulkua jalka-
pohjissaan vielä muisto Koivis-
ton hiekkarantojen lämmöstä ja 
muistin lokeroissa menneen ajan 
turvalliset sekä karikkoiset väylät. 
Vahvaa takilaa ja pitävää ankku-
riakin löytyy.

Tällaiset ajatukset pakostakin 
nousivat pinnalle Koivisto-juhli-
en yhteydessä pidetyssä ”Paljas-
jalkaisten” tilaisuudessa hotelli 
Leikarissa. Tilaisuuden otsikosta 

huolimatta se oli avoin kaikille 
halukkaille. Paikalla oli 35 asiasta 
kiinnostunutta henkilöä. 

Rainer Tuuli avasi tilaisuuden 
ja toivotti osallistujat tervetulleik-
si. Hän esitti toivomuksen, että 
tästä tilaisuudesta tulisi jatkuva 
käytäntö Koivisto-juhlissa, vaikka 
”Juniori veteraanit” nimen alla. 

Helge Teikari selosti miksi 
tällainen tilaisuus oli ajankoh-
tainen. Olemme nyt häviämässä 
oleva koivistolainen voimavara. 
Olemme kokeneet julman lap-
suuden. Meistä on kuitenkin 
tullut suurinpiirtein kunniallisia 
kansalaisia. Haluamme yhä olla 
mukana kartuttamassa ja säilyttä-
mässä koivistolaisuutta ja tarvit-
taessa tukemassa Koivisto-Seuran 
toimintaa.

Puheenvuoroja käytettiin in-
nokkaasti ja niiden yhteenvetona 
voidaan todeta, että samansuun-
taisia ajatuksia ja toiveita oli ole-
massa muuallakin. Veteraani- ja 
jälkipolvitoimintaa on olemassa 
miltei kaikissa järjestöissä, miksi 
ei myös meillä?

Haluaisimme kokoontua pari 
kertaa vuodessa, muistella vanhoja, 
vaikeitakin asioita, nyt jo hymyssä 
suin, myöntää todeksi erään vanhan 
koivistolaisen äidin lohdutuksen sa-
nat lapsilleen: tämän päivän murhe 
on huomisen onnen siemen.

Esille tuli myös kokoontu-
minen esim. risteilyn merkeissä 
keväällä ennen Koivisto-juhlia. 
Merihän on meille niin rakas. 
Voisimme risteillä Lappeenran-
nasta Viipuriin tai Kotkasta Sil-
lamäkeen tai muilla tarjolla ole-
villa reiteillä Vanhojen muistojen 
lomassa. Viihdekin olisi meille 
mieluista. 

Tilaisuuksien toteuttaminen 
edellyttää kuitenkin vastuuhen-
kilöitä. Sellaisiksi ehdotettiin ja 
kannatettiin Helge Teikaria ja 
Paula Hovia. 

Keskustelun lomassa Airi 
Saarinen ja Unto Jack esittivät 
tilaisuuteen sopivan sketsin: kun 
uni ei tule.

Keskustelutilaisuus päättyi 
Riitta Nurmen esittämään lau-
luun: Tuoksuvat tuomien val-
koiset kukkaset. Sen jälkeen siir-
ryttiin ravintolaan nauttimaan 
iltapalaa rattoisan haastamisen 
maustamana.

Paula Hovi

Vastuuhenkilöt:
Helge Teikari 019-6648 112

Paula Hovi 050-3847 792

Perinnetoimikunnan kä-
sityönäyttely ja kilpailut 
esittelivät tänäkin vuon-
na rikasta koivistolaista 
kulttuuria. 

Toimikunnan sihteeri Eeva-
Sisko Kurki juhlisti 20. toimin-
tavuottaan näyttelytalkoissa. 
Näyttelyssä oli kirkkosilkkejä, 
hartiahuiveja ja runsaasti nyp-
läystöitä. Työnäytöksessä Leena 
Pitkäpaasi kertoi ja näytti neu-
lakintaan valmistamisen työvai-
heita. Karhulan koivistolaiset 
olivat tuoneet omia käsitöitään 
näyttelyyn. 

Kansallispuvuista Kymin 
naisen kansallispuvun oli val-
mistanut Tuula Raukola. Tuulan 
päällä oli myös valmistamansa 
Koiviston puku, jonka esiliinan 
nyytinkipitsin valmistamista 
hän juhlilla esitteli. Oili Rokka 

oli tuonut näyttelyyn runsaasti ja 
erilaisia kudontatöitään ja Eini 

Rouskulla oli puusta ja metallista 
valmistettuja erilaisia töitä. 

Kilpailuaiheena olivat koi-
vistolaiset lapaset., joiden malli 
kulki perinteenä äidiltä tyttärelle. 
Tapana oli käyttää samasta mal-
lista aina omaa sovellusta. Niinpä 

kilpailutöitäkin oli 12 erilaista, 
lisäksi kintaita oli esillä näyttelys-
sä. Koivistolaisen kintaan kuvi-
oinnissa on vinosuunnikas, joka 
muistuttaa oikeastaan vaakunan 
koivunlehtipurjetta. Se rytmittää 
kinnasosaa varren ollessa usein 

raidakasta yksi oikein - yksi nurin 
kudosta. Eri värit eivät tuoneet 
pelkästään näköä kintaisiin, vaan 
tiuhaan vaihtuvat kuviot tekevät 
lapasesta paksun ja lämpöä hyvin 
pitävän.

Kilpailun voitti Lahden Koi-
vistolaisten Pirkko Lång, jonka 
kintaat olivat siistit, perinteikkäät 
ja taidolla tehdyt sekä erityisesti 
väritykseltään onnistuneet. Ku-
vioissa tumma harmaa ja beige 
vuorottelivat vahvan vihreän ja 
punaisen värin kanssa. Toisella 
sijalla palkittiin niin ikään lah-
telainen Kaarina Åsted, joka kä-
sityöihmisenä on useina vuosina 
tuonut töitään näyttelyyn ja osal-
listunut kilpailuihin. Pronssi tässä 
lämminhenkisessä kilvoittelussa 
meni Karhulaan Raili Suomaalle.

Lasten käsityöpajoissa riitti mielenkiintoista tehtävää koivistolaisista nuoremmillekin. 
Viikinkihenkiset korut, sananparsien kuvitus ja kaikenlaiset härvelit syntyivät asiantuntevassa ohjauksessa.
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SÄHKÖURAKOINTI
KIIKKA & KONTTILA OY

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

Kirjotuksii` ja kuulumissii`

Karjala-tuotteiden erikoisliike
Tilaa ilmainen kuvastomme

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

Suomalaista puutavaraa
- tärkeintä on hyvä laatu,

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

Mainos ja tabloid -lehdet
painaa

Lehtipaino Keskiuusimaa
Riihimäki

Mannolan koulupiiri

Mannolan koulupiiri kokoontui 
Karhulan Koivisto-juhlilla pe-
rinteiseen juttutuokioon. Vielä 
löytyy Mannolassa että Terva-
hartelassa syntyneitä, jälkipolvi 
kuitenkin puuttui tilaisuudesta. 
Amerikasta asti oli nytkin tullut 
tuttuja. Kotkan ja Kymin tienoil-
la asuu lukuisia entisiä kyläläisiä, 
mutta tällä kertaa lämmin kesä 
taisi houkutella monen jäämään 
kesämökille. 

Aluksi muisteltiin poisnuk-
kuneita aktiivista mannolalaista, 
he olivat Birgitta Sundvik os. 
Tommola, Paavo Putus ja Väinö 
Mannonen. Menetimme kolme 
mannolalaista parhaasta päästä.

Keskustelun teemana oli 

Mannolan suvut. Jo 1700-luvulta 
lähtien on kylässä asunut Man-
nosia, Hämäläisiä, Pätsiköitä, 
Putuksia, Pönnejä ja Varteloita, 
noin pääluvun mukaisessa järjes-
tyksessä esitettynä. Hyvin monen 
suvun jäsenet löysivät puolison 
toisesta kylän suvusta. Manno-
lassa oli myös muutama perhe 
jonka päämies oli jäänyt kylään 
tultuaan Viipurin-Pietarin rau-
tatietä rakentamaan ja löytänyt 
Mannolasta sopivan vaimon. Osa 
kylän tiloista joutui luovuttamaan 
maata rautatien pohjaksi.

Saimme tiedoksi myös, että 
Mannolan nuorisoseura Auran-
kukka on lopettanut toimintansa 
ja luvannut luovuttaa arkistonsa 

allekirjoittaneelle tutkittavaksi 
sen jälkeen kun lopetuspäätös saa 
lainvoiman. Toivon niistä löyty-
vän Mannolan historiaa.

Allekirjoittanut toivoo 
mannolalaisten yhteydenottoja 
ja käymään Mannolan sivuilla 
osoitteessa www.kolumbus.fi/veli.
hamalainen. Sivuilta löytyy mm. 
muisteluita, toivon samoista ai-
heista mannolalaisten lähettävän 
omia muistoja. Meillä erilaisia 
muistoja ja samat tapahtumat 
muistamme ehkä eritavalla.

Näin tällä kertaa, kiitos osal-
lisuudesta.

Juttutuokion puolesta 
Veli Hämäläinen

Koivisto Seura ry:n 
kultaiset ansio-
merkit kiitokseksi 
työstä koivistolai-
suuden hyväksi 
annettiin 
seuraaville:

Heimo Tähkäpää,  
 Lahti
Ake Rousku, 
 Karhula
Tapio Jokinen, 
 Karhula
Jorma Jack, 
 Karhula
Anna-Liisa 
Mälkönen, 
 Lappeenranta

Huomio seurat, syksyn kohokohta

Nyt on aika varata liput marraskuun pikkujoulunäy-
töksiin. 
Hollolan Näyttämön kiitetty ja toivottu koivisto-
laisnäytelmä Kaljaasin Kannella esitetään Hollolan 
kuntakeskuksessa:
 
la 11.11.2006 
  klo 13.00 ja 16.00 
la 18.11.2006 
  klo 13.00 ja 16.00

Lipun hinta 15€ 
sisältää näytöksen, sekä kahvin ja leivoksen.
Mahdollisuus varata teemaruokailu. 

Tiedustelut 
Anja Niemelä, p. 050-911 2929
Esitysmäärä perustuu ennakkomyyntiin.

Iltamissa jaettiin 
niin palkintoja, 
kuin seurattiin 
hienoa tanssika-
valkadia polkan 
tulosta Suomeen. 
Illan hämärtyes-
sä tanssiparketti 
täyttyi muidenkin 
tanssien taitajista.
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Tällä palstalla julkaisemme myös
kuvallisia onnitteluja 6e/kuva.

Aineisto vastaanotetaan mieluiten 
digitaalisena, otsikolla: 
Koiviston viesti/onnittelut, osoittee-
seen: studio@salokanneltoivonen.fi. 
Muussa tapauksessa disketti tai 
CD-levy. 
Valokuva osoitteeseen: 
Studio Salokannel & Toivonen,  
Päijänteenkatu 11, 15140 Lahti. 

Tekstiä voit liittää mukaan tekstiä
90 kirjaimen verran.

Kuvien lähetys omalla vastuulla. 
Kuvat palautetaan vain jos mu-
kana on osoitteellinen kirjekuori 
postimerkkeineen.

Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

Helsingin Koivistolaiset r.y.

Syksyn ensimmäinen tupailta pidetään tiistaina syyskuun 12. päi-
vänä alkaen klo 18.00 Karjalatalon Laatokka-salissa. Unto Erlamo 
näyttää uusia sekä vähän vanhempia kuvia Piissaaresta.

Tarjolla on kahvia, piirakoita sekä kakkua.

Tuutha Siekii? Olisi mukava nähdä taas kesän jälkeen.
Johtokunta

Turun Yliopistosta on
valmistunut kasvatustieteen 
maisteriksi 
JOHANNA HANNELE 
HARTOLAHTI Porvoosta.

Johannan mummi on 
Aili Kortelahti ent. Tikka 
os. Niemi Koiviston 
Humaljoelta

MINNA MARJATTA LAAK-
SONEN Salosta on valmis-
tunut valtiotieteen mais-
teriksi Turun Yliopistosta 
pääaineenaan taloustiede.

Äiti on Marjatta Laakso-
nen. Unto Niemi Humaljo-
elta on minnan ukki.

JUHANI TOIVONEN päässyt 
ylioppilaaksi Länsi-Helsin-
gin lukiosta Helsingissä.

Juhanin isovanhemmat 
Martti (Kauppalasta) ja 
Kaija Toivonen.

JUHO JUNTUNEN on 
valmistunut ylioppilaaksi 
Järvenpään lukiosta.

Hilkka ja Taisto Juntunen 
onnittelee.

22.8.2006 95-vuotta 
täyttää ELLA HARJU 
(os. Känä) 
Koiviston Saarenpäästä.
 
Onnea toivottavat lapset 
ja lastenlapset perheineen.

Leevi Kauppila Tiurin saaren 
Vanhakylästä on täyttänyt 
90 vuotta 9. heinäkuuta 
2006 Keravalla.

Mäkelänrinteen lukiosta 
on tänä keväänä ylioppi-
laaksi päässyt ANTTI LASSE 
JOHANNES TOIKKA.

Antin äidin äiti on Pirk-
ko Regina Larkkonen os. 
Koho, syntynyt Koiviston 
Saarenpäässä.

Yhteystietoja kaivataan

Juhlilla pidettiin paljon kokouksia ja tehtiin valintoja. 

Ilmoittakaa uusien vastuuhenkilöiden yhteystiedot Koivisto-Seu-
ran sihteerille Marja-Leena Montoselle p. 19-668 811, 040-500 
50226 tai Susisuontie 36, 06200 Porvoo

Koiviston Hämäläisten sukuseura ry

Vuosikokous ja sukutapaaminen 16.9.2006 klo 13.00 
Vanhamoisiontalolla Porvoon Kaarenkylässä.

Kuljetusjärjestelyt: 
Helsingistä Pertti Hämäläinen 09-466 446
Porvoosta Paavo Kuusela 040-568 5556

Kevään ylioppilaita:
TEEMU VUORIO 
Lahden yhteiskoulusta. 
JESSE TIKKA 
Lahden Lyseosta
JOONAS JÄRVINEN 
Nastolasta. 
Äiti Jaana Laitinen, 
mummi Hilkka Tikka. 

Kaijan, Riston ja Hilkan 
vanhemmat Annikki ja 
Ilmari Tikka Römpötiltä.

Koivistolaisten kirkkopyhä
Särkisalon kirkossa sunnuntaina 19.9.2006
Messu kirkossa klo 10.00
Kukkien lasku Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille.
Kirkkokahvit seurakuntatalossa.

Tervetuloa!
Särkisalon seurakunta
Perniön ja ympäristön Koivisto-kerho

Turun ja ympäristön Koivistolaiset

Syksyntoiminta aloitetaan kajuutassa seuraavasti:
 4.9. Naisten piiri
14.9. Jaalamiehet klo 14.00
17.9. Särkisalon kirkkopyhä
19.9. Kajuuttailta klo 17.00
 FL. Leena Rossi esittelee uutta teostaan Koivistolaiset evakossa.
Muuta syksyn ohjelmaa mm.
- Amorella-risteily 25.-26.9. (aamulähtö)
- 45 -vuotisjuhlaa vieteään 21.10. klo 17.00 alkaen 
 Piikkiö Kavalto
- Vanhan ajan iltamat 18.11. klo 17.00 
 Turun Karjalalaisten talolla
- Joululuhlaa vietetään 3.12. klo 15.00 alkaen 
 Ravintola Sinisessä Hetkessä.

Turun ja ympäristön Koivistolaiset

Saimme taas Viking Lineltä erittäin edullisen risteilypaketin. 
Lähdemme Amorellalla 25.9.2006 klo 8.45 Turku-Tukholma-Tur-
ku matkalle. Paluu seuraavana päivänä klo 7.30.
Matkan hinta 19 €/henkilö sisältäen:
- A-luokan (ikkunallinen) hytin/2 hengen hytissä
- Buffet-lounaan ruokajuomineen
- Kahvi- ja pullakupongin
- Oman ohjelmallisen tilaisuuden kokoustiloissa arpajaisineen

Tervetuloa nauttimaan merellisestä retkestä mukavassa seurassa. 

Sitovat ilmoittautumiset 8.9. mennessä 
Airi Saarinen puh. 02-239 0611 tai 0440-538 443

Isoäidillä Kaisu-Inkeri Pihlajalla, 
os. Pyyaho Koiviston Kotterlah-
desta ja Isoisällä Osmo Pihlajalla, 
kotoisin Mynämäeltä oli timantti-
häät 23.2.2006. Heidät vihki avio-
liittoon rovasti Mauno Koivuneva 
Perniön Saurun pappilassa. 

Isoäiti oli silloin Manun 
kanslia-apulaisena tiemestari Jala-
van talossa sijainneessa Koiviston 
SRK.n kirkkoherranvirastossa. 

Lapsenlapsia heillä on yh-
teensä 23 ja lastenlastenlapsia 5. 

Kuluneen kevään aikana las-
tenlapsista viisi valmistui opin-
noissaan seuraavasti: Jyväskylän 
Kristillisestä Opistosta kouluavus-
tajaksi ylioppilaspohjalta Matlee-
na Kotimäki. Joutsan lukiosta yli-
oppilaaksi Santtu Pihlaja. Kokiksi 
Jyväskylän Ammattiopistosta Saku 
Pihlaja, sai hyvän työpaikankin. 
Velimies Marko Pihlaja sai hyvän 
todistuksen Jyväskylän Kristillisen 
Opiston kymppiluokalta ja pääsee 
jatkamaan kauppaopistoon mer-
konomilinjalle. Espoon Ewtek-
sitä mediatekniikan insinööriksi 
valmistui Sampo Pihlaja. 

Heitä kaikkia lämpimästi on-
nittelemme ja toivotamme paljon 
enkeleitä matkan varrelle varjelus-
ta antamaan! 

Timanttihääpari mehuskoola-
uksessa Kotkansaaren sairaalan 
Viisikossa 23.2.2006. 
Kaisu Inkeri Pihlaja os. Pyyaho 
Koiviston Kotterlahdesta ja 
Osmo Pihlaja Mynämäeltä.

Koivisto-Säätiö maksaa Koiviston Viestin vuosikerran 
vuoden 2006 ylioppilaille

Kadotin kamerani 
Koivisto-juhlilla.

Pyytäisin, että kameran löytäjä 
ilmoittaisi siitä minulle. Ka-
meralla on myös tunnearvoa.

Irja Virtanen 
p.02 4352 75. Naantali

Tuomas Mannonen, Espoo
Lassi Koppinen, Kouvola
Juho Juntunen, Järvenpää
Essi Hilska, Turku
Karri Piela, Hyvinkää
Lotta Karvonen, Kerava
Antti Laakso, Launonen
Ville Henriksson, Porvoo

Mika Tuulos, Mikkeli
Jouni Kari, Lieto as.
Tea Salento, Laukkoski
Juhani Toivonen, Helsinki
Lauri Rinne, Helsinki
Teemu Vuorio, Lahti
Jesse Tikka, Lahti
Tuomas Järvinen, Uusikylä


