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Sitähä kuuloo sanottava, et 
”jossei oo heilaa helluntain, 
ni ei sit koko kesä aikan”. No, 
nytko mie jäin yksi pöyvä ää-
ree lautasei kans viime kesän, 
ni aattelin, et näiköhä olis jo 
aika miukii alkaa katselemmaa 
vähäse ymärillei, ko Paavalikkii 
kirjottaa, et ” Eijjoo ihmise hy-
vä olla yksinnää" , et jospas sielt 
ilmestyiskii miukii elämähhei 
joku kauniimp eläväine ko 
elokuva EeTee. Siks mie päätin 
männä Hanna-Marrii, ruoka-
ravintellii, syömää. Oottelin 
ja oottelin, mut ei näyttänt 
kukkaa minnuu päi ees kun-
nol vilkassakkaa, saati sit et ois 
tult miu kanssai haastelemmaa, 
kosimisest nyt puhumattakaa. 
Nii sit lähin kotihei ja maantai-
ateria yksin koissaa söin. Mut 
varmastha juhannusta varte o 
vanha kansa keksint jonkuu 
toise viisauvve ja ennustee, nii 
et en mie oo mitekää toivotto-
muutee sentää yhe epäonnistu-
mise vuoks vaipunt.

Nytko tosjaa juhannus o ees, 
ja mie oon aina vaa esittänt 
tuommosii asjapitosii ja vai-
kehii kysymyksii, ni mie pääti 
kerrakii esittää teil helpo, kesä-
se, musikaalise kysymykse:

Kukas se tietää, et mis koivisto-
laislaulus kerrotaa, et ”kyl tui-
man ruuvan tuntoo, ko katsoo 
kauhan kuntoo”? Ja lisäks pitäis 
kertoo, kuka sen laulu o kirjot-
tant ja karjalaisest kansalaulust 
sovittant. Laulaaki sais, mutko 
se ei kuulu Viesti toimituksee 
ast, ni riittää, et jos ossaat säve-
le, laulat sen vaa siipalleis.

Kirjottaa saisit tietois mieluite 
omal nimelläis Viestil. Ja hyvä 
ois kertoo, et mist sie sen lau-
lun sanat löysit. Viel paremp 
ois, jos vaik jollakii ois ker-
rottavan joitakii omakohtasii 
muistoi, mitkä tulloot mielee 
justii täst laulust.

Hyvvää jussii jokahisel!
Martti Piela

Porvoo - Koivisto-juhlien historiallinen kaupunki

Palo sai alkunsa vahingossa aamu-
varhain kalasopan keiton yhtey-
dessä Bergmanin talossa, paikalla, 
jolle myöhemmin kohosi ”Kesä-
päivä Kangasalla” -laulun säveltä-
jän Gabriel Linsénin talo. Palossa 
tuhoutuivat myös kaupungin ar-
kistot raatihuoneella. Pormestari, 
valtiopäivämies Gabriel Hagert 
rakennutti pikimmiten uuden 
raatihuoneen, joka nykyisin toi-
mii Porvoon Museona. Arkki-
tehti Berner kutsui rakennustöitä 
johtamaan saksalaisen rakennus-
mestari Gottfried Flensborgin. 
Tiilestä muurattu talo valmistui 
v. 1764, mutta sen puinen torni 
vasta muutamaa vuotta myöhem-
min. Pormestari oli joutua oikeu-
teenkin, kun oli omavaltaisesti, 
ilman raadin siunausta, ryhtynyt 
moiseen kellotornihankkeeseen. 
Kaksikerroksisella rakennuksella 
oli seuraavan vuosisadan alkupuo-
liskolla muitakin vaikeuksia, sillä 

Tiijjät sie?

Kuten aiemmissa jutussani (Kirkonmäki) kerroin, 
kaksi kolmasosaa Porvoon kaupungin taloista tuhoutui 
tulipalossa v. 1760. 

Martti Piela

noa repussani. Koulun rehtorina 
vuodesta 1924 toimineen histori-
anopettajani, kouluneuvos Armas 
Takalan harteille jäi uuden kou-
lurakennuksen rakennuttaminen. 
Talo valmistui niin, että pääsin 
aloittamaan lukio-opintoni uu-

denuutukaisissa tiloissa syksyllä 
1953. 

V. 1975 koulun nimi muu-
tettiin kirjailija Johannes Lin-
nankosken mukaan Linnankos-
ken lukioksi.

Aikaisemmin paikalla sijain-
nut Porvoon Yhteislyseon (alku-
jaan v 1895 työnsä aloittaneen 
Porvoon suomalaisen yhteiskou-
lun) puinen rakennus paloi maan 
tasalle joulukuussa 1950, ja luokat 
joutuivat jatkamaan tammikuussa 
väistötiloissa eri puolilla kaupun-
kia. Monta kertaa oli voimiste-
lunopettajamme Tuomo Heikura, 
Porvoon Mieslaulajien jäsen nro 
1, ehtinyt esittää toivomuksen: 
"Palaisi tämä vanha lato!" Monet 
kavereistani olivatkin iloisia, kun 
se ”vanha lato” saikin tulen reh-
torin kanslian uunin raoista. Itse 
en olisi halunnut jälleen kerran 
joutua evakkoon, enkä iloinnut 
lainkaan, sillä kirjat olivat kallii-
ta, ja olin jättänyt pulpettiini pari 
oppikirjaa, koska halusin vähentää 
lauantaipäivän läksykirjojen pai-

Koivisto-juhlien tapahtumapaikkoja III

Porvoon vanha raatihuone (Kuva: M Piela)

C.R. Rosenberg: Kaupungintalo, Porvoo 1893. (Kuva: M Piela) Ruotsalainen seurakuntakoti (Kuva: M Piela)

Porvoon Suomalainen Yhteiskoulu vihittiin käyttöön 1896 (Kuva internetistä)

na (2008) torvisoitto-
kunta soitteli reipasta 
musiikkia kaupungin-
talon portailla.

Vain vähän toista-
sataa metriä Runeber-
gin patsaalta: Ensim-
mäinen juhlapaikka 
(1949).

Ensimmäisten Koi-
visto-juhlien pääpaikka 
v. 1949 oli nykyisessä 
ruotsalaisessa seurakun-
takodissa Runebergin-
kadulla. Esimerkiksi 
Tampereen Tuomiokir-
kon ja Kultarannan ark-
kitehti Lars Sonck piirsi 
tämänkin tyylipuhtaan 
rakennuksen 1936. 
Nykyinen juhlapaik-
ka, Linnakosken lukio, 
häämöttää Kaupungin-
talon kuvassani taem-
pana. 

rakennus alkoi vajota. Vaadittiin 
sen purkamistakin ja koko vanhan 
kaupungin tasaamista ”edistyksen 
tieltä”. Suunnitelmissa oli luoda 
alueelle ”uudenaikainen” ruutu-
asemakaava. Onneksi taiteilija 
Edelfelt ja kreivi Sparre saivat pe-
lastettua nyky-Porvoolle elintär-
keän Vanhan Porvoon.

Mutta uusi raatihuone tar-
vittiin joka tapauksessa. Paikaksi 
valittiin tyhjän aukion eteläinen 
reuna, jolla Runebergin pojilla 
oli tapana käydä melskaamassa 
leikeissään. Arkkitehti C. R. Ro-
senberg laati piirustukset ja uusi, 
upea rakennus valmistui v. 1893. 
!990-luvun puolivälissä uusikin 
kaupungintalo alkoi vajota. Se 
onnistuttiin kuitenkin perustuk-
sia vahvistamalla pelastamaan. 
- Edellisten Koivistojuhlien aika-
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Hartaast´ 

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

ISSBN 0780-1289
KUSTANTAJA: 
Suomen Koivisto-Seura r.y.
Jäsenlehti. Ilmestyy kerran 
kuukaudessa, kuun 20. päivänä.
Lehteen tarkoitetun 
ilmoitusmateriaalin tulee olla 
toimituksessa viimeistään lehden 
ilmestymistä edeltävän kuun lopussa. 

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

Aineisto mieluiten digitaalisena: 
studio@salokanneltoivonen.fi 
Muussa tapauksessa paperikopiot, 
muistitikku tai CD-levy sekä valokuvat 
toimitetaan osoitteeseen: 
Koiviston Viesti, 
Teiskontie 22 E 93, 33540 Tampere
Aineisto palautetaan vain jos mukana 
on postimerkillä varustettu 
palautuskuori osoitteineen.
Koiviston Viesti toimitus, 0400 780 398

Tilaukset, osoite- ym. muutokset 
aina kirjallisena tai sähköisesti 
edellämainittuihin osoitteisiin. 
Tilauksia ei tarvitse uusia. 
Seuran jäsenmaksu 32e, sisältää vuoden 
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös 
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 12e.
Lehdessä julkaisemattomia artikkeleita ja 
kirjoituksia julkaistaan seuran kotisivuilla 
www.koivistolaiset.net, jossa myös 
tämäkin lehti on luettavissa myöhemmin.

Jäsenlehden postituksesta Pohjoismai-
hin veloitetaan +3 e/vuosi ja muualle 
Eurooppaan +8 e/vuosi.

Pankkiyhteys: 
Nordea FI46 1091 3000 3058 80

Päätoimittaja 
Riikka Salokannel, 040 5761 464
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398

Siunaus toimitettu omaisten läsnä ollessa. 
Lämmin kiitos osanotosta.

Kiitos Länkipohjan kotihoitoyksikölle ja hoito - osasto 4: lle.
Siunattu läheisten 

läsnäollessa.

Leila Ilona 
RAINIO
s. 9.10.1931 Koivisto
k. 5.5.2016 Parainen

Tuuli kuiskii, tuutii viljaa
pois nukkui

uupunut sydän hiljaa.
Kun tuskien jälkeen levon saa,
se lepo on tyyntä ja rauhaisaa.

Raili perheineen
Virve perheineen
Jari perheineen

Mari
Petri

sukulaiset ja ystävät

Rakas äitini

Raili Annikki
SIRKKALA
o.s. Koho
s. 9.12.1928 Koivisto
k. 14.4.2016 Jämsä

Ikävöiden ja kaivaten
Teija ja Timo
sukulaiset ja ystävät

Jää hyvästi äiti.
Elon polkuja orpona kulkeissain, 
sua muistelen siunaten, rakastain.

”Parempi virsta väärään kuin vaaksa vaaraan”

Villikukkia
”Avaan portin lapsuuteni puutarhaan ja äiti 
ottaa minua kädestä. Hän vie minut niiden 
kukkien luo, joita hän rakastaa, orvokkien, 
päivänkakkaroiden, liljojen, akileijojen, 
resedojen, pionien ja särkyneiden sydämien 
luokse. Hän kertoo niiden latinankieliset 
nimet” 

(Kirjasta Love Armi, Armi Ratian henkilökuva)

Minunkin äitini on vienyt minut kukkien luo. Kan-
sakoululaisina keräsivät ja prässäsivät omat luonnon-
kasvikokoelmansa nurmiröllistä lehdokkiin. Ei kukkaa 
tai heinää tai sammalta, jonka nimeä en voisi äidiltäni 
kysyä. 

Koiviston luonto ja kasvillisuus on ollut ainutlaa-
tuinen. Helsingin yliopiston tutkija Pertti Uotila on 
julkaissut joitakin artikkeleita Koiviston saarten luon-
nonvaraisista kasveista. Hän pitää erityisesti saarten 
flooraa harvinaisen monipuolisena. Ihmekös tuo, jos 
esimerkiksi Vasikkasaareen tiedetään venäläisen aa-
telismiehen tuoneen kasveja matkoiltaan. Vuodesta 
1934 Vasikkasaari onkin ollut luonnonpuisto.

Itsekin innostuin villikukista. Ostin kasvikirjan jossa 
360 alueen luonnonvaraista kasvia. Nyt koitan löytää 
niistä joka ikisen. En keräile, prässää ja kuivata, vaan 
valokuvaan niitä kännykkäkamerallani. Kävelyretke-
ni luontoon ovat muuttuneet, näen kauneutta joka 
puolella, pienen pientä ja hentoa tai värikkään räväyt-
tävää. Opiskelen kasvien nimiä, 
lasken terälehtiä ja mietin, 
mistä kukat nimensä saavat. 
Harmittelen huolimattomasti 
otettua kuvaa pienestä viole-
tista kukasta, varmaan joku 
kämmekkä. Uuden kuvan 
ottaminen tietäisi toista 
neljän tunnin kävelylenk-
kiä. Jaksaisiko moisen ta-
kia? Vai keräisikö ensin 
kaikki puuttuvat 320 
kasvia?

Suomalaiset sananlaskut ovat joskus hyvinkin osuvia ja 
tarpeellisia. Niitä on käytetty mm. opetuksessa. Tämäkin 
yllämainittu on varoitus. Se tarkoittaa lähes sama kuin 
tämä: ”Parempi katsoa kuin katua!”

Melkein joka kerta kun joku nuori lähtee liikkeelle pois-
päin kotoa, me vanhemmat varoittelemme: ”Aja hiljaa!”. 
”Aja varovasti!” Jätämme ikään kuin lähtijän vastuulle 
turvallisuuden. Monilla meillä aikuisilla on muistikuvia 
ja kokemuksiakin, että maailmassa kannattaa olla jopa 
ylivarovainen. Turhaa ja loukkaavaa suunsoittoakin on 
syytä varoa, sillä joukossa voi olla joku, jolla ei sillä het-
kellä ole ”hyvä päivä”.

Paitsi varoittelua, vanhemmat usein rukoilevat lastensa 
turvallisuuden puolesta. Koulumatkatkaan eivät joillekin 
ole pelkkää huvia, sillä kuulemme paljon kiusaamisker-
tomuksia. Ihan pieniä lapsiamme pitää saattaa ja hakea 
nykymaailmassa. Silti pienikin varomattomuus voi olla 
hengenvaarallinen. 

Varoitukset ovat hyviä myös luonnon keskelle mentäessä. 
Kaikki kasvit eivät ole syötäviä, eivätkä kaikki eläimet 
lemmikkejä. 

Varoitusten vastaanottajatkin ovat erilaisia. Itse rakastin 
jo lapsena vanhempia ihmisiä, joilla oli elämän kokemus-
ta ja hyviä neuvoja. Nyt vanhana olen joskus yrittänyt 
neuvoa murrosikäisiä puhe- ja käytösasioissa, mutta jos-
kus hyvinkin huonolla menestyksellä. Kerran olin sada 

selkääni Helsingin Metrossa, kun humalaiset pojat sätti-
vät muutamaa minua vanhempaa ihmistä syyttä suotta. 
Onneksi tuntematon keski-ikäinen atleetti pelasti minut 
ja sanoi: ”Älä enää milloinkaan ryhdy näitä neuvomaan!”

Jumalan laki eli kymmenen käskyä ovat meille annettuja 
elämän ohjeita, varoituksia. Jos noudatamme niitä py-
symme turvassa ja pääsemme perille onnen maahan. Ne 
ovat reimareita elämän merellä tai opasteita taivaan tiellä. 
Jumala on tarkoittanut ne yhteiseksi hyväksi. Vaikka ne 
alkavat ”Älä”-sanalla, ne ovat hyviä ”suojateitä” liikkua 
oikealla maaperällä ilman eksymisen vaaroja.

”Mä oon, oi Jeesus, karitsasi pieni. Korvessa kulkee yk-
sinäinen tieni. Oi ohjaa, ohjaa sinä minua! Mä tahdon 
seurata vain sinua.”(HL 434).

Kesäterveisin Valma Luukka
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

  Suomen 
  Koivisto-Seura r.y. 
  Perustettu 1948

Toimii koivistolaisten yhdyssiteenä 
- järjestää kotiseututilaisuuksia
- harjoittaa julkaisutoimintaa
- suorittaa kotiseutukulttuuriin liitty- 
 vää kokoamista ja tallentamista. 

www.koivistolaiset.net

Puheenjohtaja, Jouni J. Särkijärvi
Kuurinniityntie 1, 02750 Espoo
puh. 040 516 4951
jouni.sarkijarvi@pp.inet.fi
Varapuheenjohtaja, Tuula Koppinen
Rauhalanpuisto 10 B 36, 02230 Espoo 
puh. 050 516 5651
tuula.koppinen@kolumbus.fi
Sihteeri, Virpi Huhtanen, 
Ahtaanmäki 1 A 2, 02280 Espoo. 
puh. 0440 501 806
virpi.huhtanen@kolumbus.fi

Taloudenh. Karjalan Tilikeskus/Patrikainen
Ratakatu 47, 53100 Lappeenranta 
puh. 05 544 8850
Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Proomukatu 6 A 14, 15140 Lahti
puh. 040 564 9341
Taidetoimikunta, Marke Hongisto pj.
Melkonkatu 1 B 33, 00210 Helsinki
050 539 8693
marke.hongisto@fmi.fi

Hallituksen muut jäsenet:
Virpi Huhtanen, Espoo
 varalla Risto Kaukiainen, Helsinki
Jukka Ratia, Mäntsälä. 0500 978 206
 varalla Hannu Veijalainen, Lahti 
Matti Agge, Parainen. 040 536 7701
 varalla Eija Tuominen, Turku
Tuomo Kokkala, Kotka. 050 589 4443
 varalla Jorma Jack, Kotka 0500 619 482
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400 800 752
 varalla Katariina Aaltonen, Espoo 
 puh. 050 4393 791

Riitta Nurmi, Porvoo. 041 455 8885
 varalla Marja-Leena Montonen, Porvoo
Hannu Seppinen, Turku. 040 703 1244
 varalla Tuula Agge, Parainen
Tuula Raukola, Kotka. 044 522 8098
 varalla Juha Ilmasti, Hamina

Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj. 
Sirpa Taskinen, Helsinki 040 5811 642
Asiamies Pertti Hoikkala 040 583 5397
Linnankoskenkatu 15 C 10, 06100 Porvoo
koivisto-saatio@kolumbus.fi

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Siunaus toimitettu 1.4.2016 Laajasalon
kirkossa Helsingissä.

Rakkaamme

Arvo
HILSKA
* 24.2.1932 Koivisto, Saarenpää
† 19.5.2016 Salo

Tunsit maan, tunsit veet
soi sulle luonnon kanteleet.
Näit sinitaivaan
ja pilvet siellä,
ne kertoivat:
Olet taivaan tiellä.

Rakkaudella, kiitollisuudella muistaen ja 
syvästi kaivaten
Sisko Hilska
Jari Hilska ja Marva
Liisa Hilska ja Ville
Lasse Hilska
Sukulaiset ja ystävät

Rakas tätimme, sukumme vanhin

Eila Ellen
RAASKA
o.s. Pukonen
s. 25.7.1919 Uusikirkko
k. 8.3.2016 Helsinki

Koivisto, Koivisto, tuuli jos viekin
purteni suureen maailmaan,
Koiviston rantaa, merta ja santaa
unhoita mie en milloinkaan.
   (K.T. Mannonen)

Kaivaten
Marjut, Juhani, Jaana ja Markku perheineen
Katriina ja Kristiina perheineen
Pasi perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Siust saap viel hyvä vaivaisuko kirkon 
ovipielee
Kävin kesäkuun alussa ystävyyskuntavierailulla Skaga-
fjödurissa Islannissa. Pohjoismaisella yhteistyöllä on pit-
kät perinteet; jo ennen sotia neljä K-kirjaimella alkavaa 
kuntaa (Kristianstad, Köge, Kongsberg ja Käkisalmi) 
oli muodostanut yhteisen ringin, ja Islanti tuli mukaan 
myöhemmin. Espoo puolestaan korvasi Käkisalmen, 
eikä haittaa, vaikka se on sittemmin kasvanut paljon 
suuremmaksi kuin kaikki muut yhteensä. 

Nämä tilaisuudet muistuttavat sukukokouksia. Tava-
taan vanhoja tuttuja, kerrotaan kuulumiset, solmitaan 
uusia ystävyyssuhteita. Muualla Euroopassa kynnys on 
korkeampi ja protokollaa lykkää eikä asiaan mennä 
suoraan. Nytkin isännät aloittivat knoppikysymyksellä: 
”Millainen on ekstrovertti suomalainen?” Ja vastauksen 
mukaan hän ei katsele keskustellessaan omia kengänkär-
kiään vaan keskustelukumppanin kengänkärkiä. Vain 
kavereiden kesken voi leukailla.

Koivisto-juhlat ovat luonteeltaan samanlaisia. Yhdessä-
oloon nivoutuu asiaa, aina jotain vanhaa ja jotain uutta. 
Osallistujien suuri määrä kertoo, että juhlista saa joka 
kerran niin paljon, että tulee toistekin. Ja yhä uudelleen.

Koivisto-juhlien ohjelma ei ole pelkästään järjestäjien 
kattama pöytä, vaan tärkeä osuus on myös niillä ky-
lä- ja sukukokouksilla, joita samalla pidetään. Esille 
on koottu koivistolaisten tavaroita ja taideluomuksia, 
ja yhdistysten myyntipöydillä on monenmoista tar-

jottavaa. Ehkä joskus näemme 
osallistujien tuottaman flash 

mobin tai pop-upin. (flash 
mob = yllättävä musiikki- 
tai tanssiesitys arkipäivän 
ympäristössä; pop up = 
hyvin lyhyen aikaa toimi-
va kauppa, ravintola tms. 
liike) 

Tavataan Porvoossa – ja 
pietään hauskaa!

Jouni J Särkijärvi

Lempi Tamminen 1913-2016
Lempi – isomummi sai lapsenlapsenlapsiltaan viimeiset 
valkovuokot siunaustilaisuudessaan Helsingissä Haka-
vuoren kirkossa lauantaina 23.4.2016.

Lempi Tamminen (o.s. Torkkeli) syntyi Koiviston 
Humaljoella 22.7.1913 ja nukkui rauhallisesti viimei-
seen uneensa Helsingissä omassa sängyssään 2.4.2016.

Elämäntyönsä hän teki taloudenhoitajana useassa 
perheessä ja oli niin pidetty ja luotettu, että vielä eläke-
päivinään hän kävi hoitamassa entisiä emäntiään, hei-
dän asioitaan ja juhliaan. Myös perheiden lapset olivat 
hänelle tärkeitä. Lempi oli jo nuoresta pitäen tottunut 
ahertamaan. 13-vuotiaana hän oli lastenhoitajana ja 
16-vuotiaana hänet palkattiin apulaiseksi ja talouden-
hoitajaksi entisen pietarilaisen hoviherran talouteen.

Jatkosodan aikana Lempi Torkkeli avioitui ja sai 
tyttären, mutta sodan jälkeen hän halusi jatkaa valitse-
massaan taloudenhoitajan ammatissa Helsingissä. Toi-
mittuaan taloudenhoitajana useassa perheessä hän oli 
ennen eläkkeelle siirtymistä myös kioskin- ja kahvilan 
hoitaja.

Koko ikänsä Lempi oli innokas käsitöiden harras-
taja. Hän virkkasi ja kutoi villavaatteita. 100-vuotis-
päivänään hän kuitenkin ilmoitti juhlavierailleen, että 
käsitöiden tekeminen saa häneltä loppua.

Sukulaiset ja ystävät jäävät kaipaamaan sydämellis-
tä, avuliasta ja huumorintajuista Lempiä.

Lempi Tammisen sukulainen
Anja Nyroos

Hopeatien palvelutalon henkilökuntaa
kiittäen Lempin hyvästä hoidosta.

Siunaus toimitettu 23.4.2016
Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Lempi Leena
TAMMINEN
os. Torkkeli
* 22.7.1913 Koivisto
† 2.4.2016 Helsinki

Jo Karjalan kunnailla lehtii puu, 
jo Karjalan koivikot tuuhettuu, 
käki kukkuu siellä ja kevät on, 
vie sinne mun kaihoni pohjaton.
   (Valter Juva)

Rakkaudella muistaen ja kiittäen
Marja-Leena & Seppo
Satu & Petri perheineen
Sukulaiset ja ystävät
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Koivulehetkii varisoot aikanaa
Tampereen Koivisto-Seura ry lopetti toimintansa 18.3.2015. 

Tampereen Koivisto-kerho - nimi-
senä vuonna 1966 aloittanut seura 
toimi Tampereen koivistolaisten 
evakkojen ja heidän jälkipolvi-
en yhdyssiteenä. Monipuolisen 
kerhotoimintansa lisäksi tampe-
relaiset järjestivät vuoden 1969 
Koivisto-juhlat 2000 henkiselle 
vierasjoukolle. Siinä tuli kerral-
la viisien nykyjuhlien väkimäärä 
kestittyä ja viihdytettyä.

Toimintansa päättyessä seu-
ra päätti viimeisenä tehtävänään 
koota Muistokirjaksi tarinoita 
kuluneilta vuosilta. Seuran puu-
hamies, pitkäaikainen sihteeri, 
rahastonhoitaja ja viimeisin pu-
heenjohtaja Veli Hämäläinen otti 
kirjan toimitettavakseen. Suurin 
osa aineistosta koottiin Hämäläi-
sen toimittamasta seuran omasta 
Koivistolaisii Koivulehtii – lehdes-
tä. Hieno kulttuurihistoriallinen 
teko. Tähän artikkeliin on poi-
mittu joitakin kirjasta välittyviä, 
Koivistoon liittyviä muistoja.

Eistilässä 1919 syntyneen 
Martta Räisäsen 90-vuotis juh-
lamuistelossa hän muisteli mm. 
lapsuuden leikkejä: ”Lapsena lei-
kit tapahtuivat useimmiten koti-
rannassa, siinä oli sopivasti tasais-
ta. Naapurina oli monta taloa ja 
lapsia jokaisessa, aina riitti leikki-
jöitä. Kaikenlaista leikittiin, kivi-
leikkejä, härkäläävää ja paria. Ja 
tietysti talosia leikittiin. Rantaan 
tehtiin kosteasta hiekasta talot ja 
kalusteet. Matkustamista leikittiin 
siten, että rannan matalille kivil-
le annettiin nimet. Ne toimivat 
Pietarina, Viipurina ja milloin 
minäkin kaukaisena kaupunkina. 
Niiden välit matkusteltiin kahlaa-
malla vedessä.”

Raili Helminen, s.1932 Koi-
viston kauppalassa, muisteli koti-
taloaan: ”Asuimme isossa talossa, 
minkä lienee omistanut kauppi-
as Peussa ja talon toisessa päässä 

olikin Peussan kauppa. Talo oli 
Tervahartialaan ja Casinolle me-
nevän tien varrella. Isälläni Mikko 
Mikkosella oli siinä pieni vaatturi-
liike. Muistan, että jo silloin meni 
viikonloppuisin useita autoja Ca-
sinolle. Merikylpylä taisi olla viral-
linen nimi. Veljeni pieni kissa jäi 
lauantai auton alle”.

Koiviston Makslahdessa 1923 
syntynyt Kirsti Peussa muiste-
li puolestaan evakkomatkaansa: 
”Ensimmäinen lähtö 1939 alkoi 
Kiiskilän rannasta roomulla Vi-
rojoen rannikolle. Vihollinen ah-
disteli, mutta Virojoelle päästiin. 
Seuraava pysähdys oli Eräjärvellä, 
sieltä jatkettiin Anjalaan ja pysäh-
dyttiin Turun Kakskertan vuoteen 
1942 asti. Palattiin välillä Koivis-
tolle ja uusi lähtö 1944. Sen Kirs-
ti teki alkumatkan polkupyörällä, 
pääsi välillä junaan. Viipuri piti 
kiertää, kun vihollinen pommit-
ti sitä lähes koko ajan. Minäkin 
jouduin heittäytymään pyörän 
sivuun ja maahan matalaksi, kun 
koneet uhkasivat tiellä liikkuvia. 
Kadotin kotiväkenikin, heidät ta-
voitin vasta Perniössä”.

Tuulikki Levomäki (s.1935 
Viipurissa) muisteli evakkomarkki-
noita näin: Taipalsaarelta lähdim-
me junalla Virroille. Äiti oli pääs-
syt meitä viemään, mutta joutui 
palaamaan rintamalle. Killinkos-
kella oli jonkun kartanon pihalla 
”evakkomarkkinat”. Isännät valit-
sivat sieltä väkeä ja lopulta jäljellä 
olimme vain me, Kyllikki, Antero 
ja minä. Kartanonrouva seisoi rap-
pusten yläpäässä ja katseli meitä. 
Kukaan ei ollut meitä vastuuseen 
huolinut. Jostain oli pihalle ilmes-
tynyt naisihminen, pienen mökin 
emäntä Hanna Korvenaho. Hän 
otti meidät kotiinsa. Koti oli pieni 
huoneen ja keittiön lautamökki. 
Hennalla oli tyttö ja poika, mies 
tietysti rintamalla”.

Tampereen Koivisto-Seuran 
puheenjohtajista Joonas Pelto-
nen piti useampiakin esitelmiä 
Koivistosta. Tässä kalastuksesta: ” 
Rantakalastuksen lisäksi koivisto-
laiset aloittivat jo varsin varhain, 
1700-luvulla ulkomerikalastuksen 
suurilla nuotilla joiden mainitaan 
olleen ’sata ja toistakin sataa syltä 
ympäriinsä’. Suuret saalit hyödyn-
nettiin viemällä saaliit Viipuriin ja 
Pietariin. Nuottapyynnin vaiku-
tusta kuvaa hyvin sekin, että näis-
sä suurpyydyksissä ja laivoissa oli-
vat osakkaina pitäjän kirkkoherra, 
kappalainen jopa nimismieskin. 
Koivistolaisten tapa kalastaa 
myös talvella jäänalta nuotalla 
mainitaan erikoisuutena. Tällai-
seen nuottakuntaan kuului jopa 
12 pyyntimiestä, mutta myöskin 
naiset olivat nuotalla. Vatnuorin 
kylässä mainitaan olleen nuot-
takunta, jonka kipparinakin oli 
nainen. Kalan kuljetuksesta huo-
lehtivat kalanostajat eli raasselit, 
jotka ostivat jo etukäteen tulevan 
saaliin suoritettuaan maksun tu-
hannen kappaleen luvulta. Suo-
lattuna tynnyrittäin vietiin myös 
Viipuriin, Narvaan ja Viroon.”

Joonas Peltosen esitelmä Lai-
van lykkäjäisistä ja Matti Villasen 
merimiesmuistelmat tullaan sel-
laisenaan julkaisemaan tulevissa 
lehdissä, samoin Vilho Kaukiaisen 
Talvikalastusta Koivistolla 1918. 
Niin mielenkiintoiset kulttuu-
rihistorialliset taltioinnit tekstit 
ovat kokonaisuudessaan.

Martta Räisäsen, os. Vahl-
qvist, s. 1919, muistoja Eistilästä 
on julkaistu myös Leena Rossin 
kirjassa Koiviston arkielämää 
1880-luvulta 1930-luvulle. Näin 
hän muistelee vuoden kiertoa: 
”Saares elettii vuuenaikoin muk-
kaa, siel ol talvi ja kevät, kesä ja 
syksy nii erilaiset, nii ku eri maa-
ilmaa kokonaa, ku se työ vaihtu 

kokonaa niijä mukkaa. Talvel ru-
vettii verkkoi parantammaa heti 
ku joulu ol mänt. Sitte ne rupes 
järjestelemää matkaa sinne jäälle, 
sinne selkäjäälle. Ei ne joka talvi 
pääst, mutt yleensä sinne mäntii, 
olliit pari-kolme viikkoa. 

Kun ne kalastajat ol tult sielt 
ulkosaarest kottii, alko olla valosaa 
kevättalvee, nii tuotii kangaspuut 
sissää, ruvettii kuttoo kankaita ja 
kehrättii. Sellaistahan se ol, koko 
ajan oltii työn touhussa. Verkoil 
kalastettii kesäl koton. Se ol ras-
kasta ko verkoil piti mennä nii 
aikasii. Mie ainakii heräsin vast 
siel Suesaarerannas ko nii paljo 
nukutti, sinne vaa pit mennä. Mut 
ko päästii liki verkoi, ni unet hävis 
ku piti kellua laineilla. Verkois ol 
ain jottai kalloi, ahvenii ja särkii 
etupäässä. Kiire ol jo kotirantaa 
näyttämää kalasaalista. Kissa tuli 
aina rantaa vastaan.”

Koivistolaisia kutsumanimiä 
Martta muistelee näin: ” Nää 

nimet kylässä on miust hauskat 
ain, naise nimi ol ku miehen ta-
kan. Siel ol Kallen-Hilja ja Yrjön-
Liisa ja tämmöset. Ainoo, jossa ol 
nainen ensin ol Kätilön-Konsta. 
Kätilö ol nii korkee virkamies. 
Talonnimellä tai sukunimellä ei 
kutsuttu kettää. Ne olliit Saskalai-
sii, Pekolaisii, myö oltii Juonakse-
laisii ja sillai kutsuttii taloi. Juonas 
ol joskus rakentant meijä talon, se 
vaan kulki sen nimisenä. Juonas 
ol isän äijä”.

Raili Helminen muisteli saa-
renpääläistä mummoaan äidin 
äiti Helma Toivosta os. Kuk-
ko: ”Mummo elätti perheensä 
nuottaosuuskuntaan kuuluvana 
kalastajana ja siitä oli muistona 
paha reumatismi jaloissa. Lisäksi 
mummo kutoi vieraille mattoja 
ja myös kauniita lapasia. Mökin 
oli enoni rakentanut kauniille 
törmälle rantaan, siellä mummo 
kävi hoitamassa reumatismiaan 
jalat hiekkaan ja saveen haudat-
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Koivisto-Seura tiedottaa

26 500 markalla 
sai tavallista 
paremmat urut. 

tuna. Mummo, joka oli syntynyt 
1873, joutui vielä enoni tyttären 
huoltajaksi yli 60-vuotiaana, kun 
äitinsä kuoli silloin riehuneeseen 
keuhkotautiin ja isä oli merillä”.

Omasta tuuheatukkaisesta ja 
pitkäpartaisesta äijästään Veli Hä-
mäläin kirjoittaa: ”Äijä sanoi kas-
vattavansa viiksensä niin pitkiksi, 
että ne saa sidottua solmuun nis-
kan taakse. Äijä oli taitava käsis-
tään. Omien talojen lisäksi rakensi 
taloja muillekin. Kaikki taloudessa 
tarvittavat välineet olivat itse teh-
tyjä, niin puiset kuin rautaisetkin. 
Kärrien pyörät teki ja sorvasi Aab-
ram-setä, äijä raudoitti. Muistan 
sedän ulkorakennuksen seinässä 
nähneeni telineen, jossa vempe-
leitä, luokkia taivutettiin valjaita 
varten. Myös nahkatyöt onnistui-
vat, jopa kengät aina parkitsemista 
myöten ja koirannahkaiset rukka-
set, jotka muistan äijällä olleen. 
Äijän sanottiin olleen kylän har-
voja verkon ’lasittajia’ , joka tiesi 
kuinka tiukalle tai löysälle verkko 
pitää paulottaa, jotta verkko ’ka-
lastaa’ hyvin.”

Kyllikki Tukia os. Kaukiaisen 
koulunkäynnistäkin kerrotaan: 
”Siihe aikaa ko mie käin alakou-
luu ei viel olt rakennettu kauppa-
laa sitä komiaa uutta kouluraken-
nusta. Opettaja Ruorase luokka 
ol pienepappila, miun eli opettaja 
Jälkö luokka ol isopappila pihara-
kennukses. Kyl se kouluunmänö 
ol aika jännittävää. Äitihä se käi 
ensimmäisen päivän sinne viemäs, 
mut siint etteepäi piti selvitä jo ite. 
Onneks myö asuttii parraa leikki-
toveri, Tommola Birgita kans ihan 
naapuruksiin, maantie vaan ol 
välis, häne kansha myö sit koulu-
matkatkii kulettii. Käsityötunnil 
tehtii ens pujotustöitä paperist. 
Sit tehtii pesukinnasta, kampa-
laukkuu ja tietyst se asiaakuuluva 
patalappu. Meilt tytöilt onnistu 
virkkaamine paremmi ko pojilt. 
Opettaja käski meit sit poikii vähä 
neuvvomaa ja auttelemaa, et sai-
siit hyökii ne vihoviimei valmiiks. 
Olhan siin monenlaista patalapu 
tekelettä, eikä taitaant olla yhtää 
iha nelikulmast niinko ol tarko-
tus. Toiset ol niinko huopaa ko 
oikee ol pienil hikisil sormil yri-
tetty saaha jonkuulaist virkkausta 
aikaa. Toivose Lauri ol kuulemma 
itse kehränt sen patalappulangan. 
Ihmek se jos vähä vanu, ko ol iha 
pässipökkimää.”

Koiviston kirkko ja sen ns. keisariurut

Koiviston nykyisen graniitti-
kirkon rakennushistoria alkaa 
vuodesta 1880, jolloin piis-
pantarkastuksen yhteydessä 
vanha puukirkko todettiin ah-
taaksi ja huonoksi. Rakennus-
rahaston turvin vanhaa kirkkoa 
kunnostettiin, mutta samalla 
valmisteltiin uuden kirkon ra-
kentamista.

Kun kirkon rakentamista 
valmisteleva paikallinen toi-
mikunta oli havainnut kirkon 
ja kellotapulin (”kellonjalko-
jen”) jatkuvan korjaamisen 
tarkoituksettomaksi, päätettiin 
kirkonkokouksessa 9.4.1900 
ryhtyä suunnittelemaan uut-
ta kirkkoa. Samalla päätettiin 
anoa valtiolta lainaa 100 000 
markkaa.

Rakennustoimikunta, jo-
hon kuului kirkkoherra Här-
kösen lisäksi viisi paikallista 
henkilöä, kiisteli aluksi siitä, 
rakennetaanko uusi kirkko 
Kirkkoniemeen vai Käpymä-
elle.Tunnetulta suomalaiselta 
kirkonrakentajalta, arkkitehti 
Josef Segerstrålelta pyydettiin 
lausunto kirkon paikaksi. Hän 
hyväksyi molemmat ehdote-
tut paikat. Häneltä pyydettiin 
myös suunnitelma ja rakennus-
piirustukset. Kun kirkon pai-
kaksi oli valittu Kirkkoniemi, 
Joset Segerstrålen kanssa teh-
tiin kirkon rakentamisesta 206 
500 markan urakkasopimus. 

Kun kirkko vihittiin tar-
koitukseensa 18.12.1904, 
juhlavaa tunnelman lisäsivät 
suuret sekä seurakunnan osta-
mat että lahjoituksena saadut 

kullatut kynttiläkruunut.
Kirkon uruista Erkki Kansan-

aho kirjoittaa Koivisto-kirjassa:
”Koiviston kirkon arvokkaim-
paan omaisuuteen kuuluivat ns. 
”keisariurut”. Kuten Aleksanteri 
III, vieraili Koivistolla usein myös 
Nikolai II. Keisarina ollessaan hän 
kävi Koivistolla ensi kertaa v. 1901 
osallistuen laivaston harjoituksiin. 
Neljä vuotta myöhemmin hän 
solmi Koivistolla Saksan keisari 
Wilhelm II: kanssa ns. ”Koiviston 
sopimuksen”, jossa järjestettiin 
suurvaltojen voimasuhteita Sak-
san eduksi. Saman vuoden 1905 
syyskuussa Nikolai saapui puo-
lisoineen uudelleen Koivistolle, 
tällä kertaa metsästysretkelle. 
Hän kävi myös tutustumassa vas-
tavalmistuneeseen kirkkoon ja 
nähdessään Kustaa III:n lahjoit-
taman kultakalkin tiedusteli, mi-
tä kirkosta vielä puuttui. Hän ei 
halunnut olla Kustaata huonom-
pi. Kirkkoherra Härkönen huo-
mautti, ettei toistaiseksi ole kyet-
ty hankkimaan urkuja. Urkujen 
summittaisen hinnan hän ilmoitti 
Suomen markoissa, mutta keisari 
luuli hänen tarkoittaneen ruplia, 
joten rahamäärä tuli huomatta-
vasti suuremmaksi. Kun keisari 
kohta käyntinsä jälkeen määräsi 
Koiviston kirkon urkujen hinnan 

suoritettavaksi käyttövaroistaan 
Suomen valtion rahastosta, voitiin 
sillä hankia tavallista paremmat 
urut. Summa oli 26 500 markkaa. 
’Keisariurut’ valmisti Kangasalan 

urkutehdas ja olivat ne 31-ääni-
kertaiset.”

Tietolähde: K.W.Hoppu – Erkki Kansan-
aho: Koivisto.1953

Anja Nyroos

Koiviston seurakunnan 350 v. -juhlilta 1925

Hei! Onko Koivisto-Seuran 
jäsenmaksu unohtunut?

Toivotan kaikille hyvää kesää. Porvoon juhlissa tavataan!
Terveisin Tuula Koppinen

Voisitko ystävällisesti tarkis-
taa tiliotteeltasi onko Suomen 
Koivisto-Seuran jäsenmaksu 
jäänyt maksamatta.Laskun erä-
päivä oli 15.4.2016 ja Suomes-
sa asuvien jäsenmaksu on tänä 
vuonna 33 euroa, ja jos kuulut 
Koivisto-Seuran kautta Kar-
jalan Liittoon, maksu on 45 
euroa. Pohjoismaissa asuvien 
jäsenmaksu on 36 euroa.

Maksuntarkkailuraportin 
mukaan 82 jäsentä ei vielä ole 
maksanut tämän vuoden jäsen-
maksuaan. Lisäksi on vielä liu-
ta niitä, joilla on rästissä myös 
viime vuoden maksu. Heitä 

uhkaa seurasta erottaminen.
Toivoisin että maksaisit jäsen-

maksusi mahdollisimman pian. 
Olethan jo tätä lukiessasi saanut 
tänä vuonna Koiviston Viestiäkin 
6 numeroa. Ja suurin osa jäsen-
maksuista saaduista tuloista ku-
luu Viestin toimittamiseen, pai-
namiseen ja postitukseen. Lehti 
on kuitenkin se yhdysside, joka 
parhaiten tavoittaa eri puolilla 
maatamme asuvat koivistolaiset. 

Lähetän nyt tämän vetoo-
muksen Viestin välityksellä, mutta 
jos on tarpeen, minulta lähtee kar-
hukirje jokaiselle jolla on maksu 
rästissä.
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"Vaellus syventää 
ja laajentaa 
ymmärtämystä 
vanhempiamme 
kohtaan...

Saarten välissä 
oli kapea salmi, 
jossa korkean 
veden aikana 
jalat kastuvat yli 
mennessä.

Juhlavaellus kutsuu Urjalaan 9.7.2016
Kymmenes valtakunnallinen Evakkovaellus järjestetään ensi 
heinäkuussa lauantaina 9.7. 2016 klo 11.00 Urjalassa. 

Tapahtuma on kaksinkertainen juh-
la. Ensimmäisen Evakkovaelluksen 
järjestämisestä tulee ensi kesänä 
10 vuotta ja Urjalan Karjalaseura 
perustamisesta 70 vuotta. Urjalan 
Karjalaseura juhlistaa vuosipäivää 
järjestämällä Evakkovaelluksen.

"Evakkolasten yhdistyksen 
käynnistämä Evakkovaellus liikut-
taa monia ihmisiä niin fyysisesti 
kuin henkisesti. Siitä on tullut jo 
perinteinen, muistoihin, muista-
miseen, evakkotiestä ja sota-ajasta 
selviytyneiden kunnioittamiseen 
liitetty tapahtuma, jota ilolla odo-
tetaan", sanoo Eija Järvinen, Urja-
lan Karjalaseuran puheenjohtaja.

Hän painottaa, miten ku-
vitteelliset evakkomatkat ovat 
tärkeä keino hoitaa juuria, käy-
dä läpi kokemuksia, muistoja ja 
muistella. Varsinkin kun Evak-
kovaelluksesta on tullut monille 
sen osanottajille odotettu ja myös 
iloinen jokakesäinen tapaaminen 
ja kohtaaminen.

"Evakkovaellus on konkreet-
tinen kävely, mutta samalla se on 
merkityksellinen matka kulkijan 
omaan sisimpään. Se on omaan 
mieleensä tutustumista. Sen avul-
la pääsee matkalle itseensä ja juu-
riinsa", sanoo Eini Hämäläinen, 
Evakkolapset ry:n puheenjohtaja.

Hän korostaa sitä, miten läh-
tökohtana on juuri se, miten lapset 
joutuivat lähtemään evakkotiel-
le. "Vaellus syventää ja laajentaa 
ymmärtämystä vanhempiamme 
kohtaan. Tunnemuistojen avulla 
se liittää meidät sukupolvien ket-
juun ja kokemuksena vahvistaa 
identiteettiämme".

Ensimmäinen Evakkovaellus 
järjestettiin kesällä 2006 Virolah-
della, jossa se on pidetty kolme 
kertaa. Urjalassa vaellus on toteu-
tettu jo kerran aikaisemmin 2010, 
jolloin siihen osallistui lähes 500 
henkeä.

Vuoden 2016 vaelluksen 
reitti on noin kuuden kilometrin 
mittainen. Matka alkaa Urjalan 
kunnantalon pihalta, jonne myös 
palataan, kun ensi on kuljettu hal-
ki kauniin hämäläisen maiseman. 
Reitti kiertää Uutisjärven, joka 
kuivattiin jo ennen sotia pelloksi.

Vaellus alkaa yhteishetkellä, 
matkalle varataan juomapisteitä, 
lottakanttiinit ovat valmiina pal-
velemaan ja perillä vaeltajia odot-
taa rokkatykki.

Tilaisuus päättyy kunnia-
käyntiin ja hartaushetkeen Urja-
lan sankarihaudoilla. "Ilman heitä 

ei olisi meitäkään", perustelee Eija 
Järvinen.

Seuraa verkkosivuja www.evakko-
vaellus.fi jolle tulee myöhemmin 
tarkempia tietoja tapahtuman yk-
sityiskohdista.
Lisätietoja Urjalan Karjalaseura
eijahelenajarvinen@gmail.com
Evakkolapset ry.
anne.kuorsalo@kolumbus.fi, 
040 524 52 93

Pankaa sana kiertämään ja terve-
tuloa Urjalaan!

Heikki Oksa

9. kerran järjestetyillä valtakunnallisella evakkovaelluksella 2015 Porkkalassa oli väkeä melkoisesti

Historia on myöskin tulevaisuutta
Aikaisemmassa Koiviston Vies-
tissä oli mielenkiintoinen kirjoi-
tus Koiviston historiasta. Vaikka, 
niin kuin kirjoituksessa todettiin, 
osa tiedoista oli ns. muistitietoa, 
niihin pitää suhtautua aivan to-
tuuden mukaisesti. 

Minua ensin hieman ihme-
tytti tieto siitä, että Koiviston en-
simmäinen kirkko olisi ollut Piis-
pansaaressa Soukankylässä. Aloin 
kuitenkin muistella 1800-luvulla 
syntyneiden vanhempien su-
kulaisten kertomuksia, ja niissä 
oli kerrottu samanlaista tarinaa. 
Hyvinkin Piispansaari oli ollut 
ja nimi muotoutunut Piisaarek-
si vuosien aikana. Soukansaari 
oli vuosien aikana loitontunut 
Piispansaaresta ja saanut oman 
nimen. Saarten välissä oli kapea 
salmi, jossa korkean veden aikana 
jalat kastuvat yli mennessä.

Kirjoituksessa mainittiin 
Ruotsin kuningas Kustaa III jou-
tuneen merihätään mennessään 
tapaamaan salanimellä Venäjän 
Keisarinnaa vuonne 1777. Tästä 
olen myös kirjoittanut kirjassani 
Kuin taivaan linnut. Silloin Sou-

kansaaren miehet auttoivat Kus-
taan laivaa pulasta ja tämä lahjoitti 
Soukansaarelaisille Vasikkasaaren. 
Myös Koiviston seurakunta sai ar-
vokkaita lahjoituksia.

Vasikkasaareen soukansaare-
laiset veivät kesäisin vasikat ja lam-
paat, jotka tulivat siellä omineen 
toimeen. Vasikkasaaren luonto, 
jonne kasveja eräs venäläinen 
aatelismies on kerännyt ympäri 
maapalloa, on erittäin monipuo-
lista ja harvinaista. Vuonna 1934 
soukansaarelaiset möivät Vasik-

kasaareen Suomen valtiolle, joka 
perusti sinne luonnonpuiston. 
Saarelaiset saivat edelleen käyttää 
saarta omiin tarkoituksiinsa.

Tänä päivänä kaikki Koivis-
ton saaret ovat luonnonsuojelu-
alueita, joita luovutetulla kan-
naksella on yli kolmekymmentä. 
Sodan jälkeen kävin ensimmäisen 
kerran Koivistolla ja Soukansaa-
ressa 1982 ja sen jälkeen 2000-lu-
vun alkuun saakka aika useasti. 
Viimeisin kerta oli v.2001. Nyt 
kuitenkin tänä kesänä on mahdol-
lisuus päästä käymään Soukansaa-
ressa, sekä myös Vasikkasaaressa. 
Matkan järjestely on käynnissä. 
Mikäli halukkaita on, niin otta-
kaa yhteyttä. Bussi on mantereel-
la käytettävissä saarissa käyntien 
aikana. Majoitus on Viipurissa. 
Puhelin 0400 412 650.

Aulis Soukka
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Martti PielaMie tiijjän
Kansalaissova/veljessova 
aikoihi koivistolaine me-
renkulku alko rastisest 
näivettymmää - merekul-
kuu harjottaneija varus-
tammoi määrä, samal ta-
val ko laivoiki lukumäärä, 
jäi toine toiseen perrää 
pois liiketoiminnast, ko 
Pietari portit sulkeutuit 
suomalisilt. Esmerkiks 
viel v. 1918 merkittii Koi-
visto laivarekisterrii 11 
höyryalusta. Mut sit sova 
jälkee jälel on ennää viis. 

Viime kerralha mie 
utelin teilt, et mitkä ne 
viis olliit nimeltää. 

Yrjö Kaukiaine, Por-
voo Yhteislyseo kasvatti 

niiko miekii, kertoo kir-
jassaa ”Koiviston meren-
kulun historia” (Koivisto 
I, Koivikko-Säätiö ja Koi-
vistolaisten Seura ry, Lah-
ti 1975) sivul 279, et ne 
viis olliit: matkustaja-alus 
Ainamo, hinnaaja Koitar, 
tervahöyry Sampo, kal-
jaasi Urpo ja kolmimasto-
kuunar Pohjatähti.

No, 30-luvu lähestyes 
ja sit 30-luvul varsinkii 
laivoi alko rekisterrii tulla 
lissää, nii puisii ko rauvast 
rakennettuiki.

Tervetuloa 
kannustamaan!

Tiijjät sie?

No, iha samat tiijjot ja samasst lähtehest ko tuos miukii jutussai ol Vies-
ti toimituksel tult, kenelt muult ko Veijalaise Hannult Hoikkala kyläst. 
Mut viel sukkelamp ko Hannu ol täl kertaa Hoikkala Voitto, kuka nykysi 
assuu Turus ja o oma aviovaimoon omaishoitaja. Hääko soitti miul  nuo 
tiikkot jo saman päivän ko Viesti ol miukii postiluukustai puont. Myöhä 
oltii koulukaverii Voito ja häne veljeen pikku-Ville kans Hakkala kou-
lus. Yhes leikittii Tartsanii ja hypitii puust puuhu, juostii kilpaa Hakkala 
rantaa uimaa, hypittii tukilt tukil uimaranna ja sahasaare välis, lusteltii 
omatekosil luistimil merelahe jääl ja väsettii joululahjoi puust ja kaarnast 
omas joulupukipajas höi asuinmöki metsäs. Taijjetaa olla jottai sukkuuki 
Voito kans. Hoikkala möki olohuone-keittiö-makuuhuonehesha mei äiti 
käi kerra viikos paistamas leivä ja juhlapyhin pullankii.

Miust ol nii sommaa saaha huomata, et emmie sit iha tyhjil saleil kir-
jottelekkaa näitä juttujai. Et kyl joku muukii ko Veijalaise Hannu yksinnää 
miu kanssai harrastaa näitä entisii koivistolaisii tietoi.

Martti Piela

Lisätietoa Karhu-laivan tapaukseen

Minä olen nyt vähän myöhässä vastaukseni kanssa, mutta kun huomasin 
toukokuun lehdessä olleesta Martti Pielan kirjoituksesta, että Pietariin 
Koivistolta seilanneen laivan nimi oli Karhu, niin havahduin, että onhan 
minullakin tietoa asiasta. Itse asiassa minun isoisäni Gabriel Lenkkeri s.
1868 yhdessä veljiensä Abrahamin s. 1873 ja Joonaksen s. 1885 kanssa 
omistivat ainakin osan Karhu-nimisestä hinaajalaivasta, jonka kapinalliset 
anastivat ja veivät Venäjälle.

Marraskuun 27 päivänä 1918 nimittäin tehtiin Humaljoella Lenkke-
rin talossa pesänjakosopimus sen jälkeen, kun yksi kolmesta tilan omista-
neesta veljeksestä Abraham Lenkkeri s. 1873 oli kuollut kesäkuussa 1918. 
Kaksi muuta veljestä olivat oma isoisäni Gabriel s. 1968 ja Joonas s. 1985.

Sopimuksessa oli ennen varsinaista pesäluetteloa maininta: että hi-
naajalaiva Karhu, jonka kapinalliset punakaartilaiset viime huhtikuussa 
anastivat ja veivät mennessään Venäjälle ja jonka kohtalosta ei ole tietoa, 
toistaiseksi, ja kunnes selvä tieto siitä saadaan, jätetään jakamatta.

On tietenkin mahdollista, että laivalla oli muitakin omistajia, kuten 
oli siihen aikaan yleinen käytäntö. Esim. tässä Lenkkerin sopimuspaperissa 
mainitusta toisesta hinaajalaivasta Matadorista Lenkkerin osuus oli 1/3.

Jaossa oli toimitusmiehenä veljesten sisaren Eva Peusan vävy Oskari 
Autio, josta myöhemmin tuli Itä-Suomen hovioikeuden presidentti.

Terveisin
Jaakko Lenkkeri Oulusta

Elämänälkähine
Mitä pitemmäks miu aikajannai käyp,
taakseppäi silmätes ko muistotkaa
ei ennää kunnol näy
(Alkujaaha ne perustuitkii vaa kertomuksii -
mitä Äitilt kuulin ja sit sisaruksiilt),
sitä lyhyemmält alkaa jannai eelpäi näyttää.
No, silhä mie tietystkää en itse maha mittää.
Tulloo, mitä tulloo,
ja tulloo, millo tulloo.
Mut täytyy myöntää
ja rehellisest sannoo:
mitä lyhyemmält eessäpäi miu aikajannai näyttää,
sitä elämänälkähisemmäks mie itse alan käyvä.

Martti Piela

Hän, Yksinäinen
Kuni mustaan aukkoon avaruuden
radaltaan harhautunut planeetta Maa,
Kuu ainoana seuralaisenaan,
joka yhteyden yrittää saavuttaa
teleskoopeilla, avaruusluotaimilla,
ja radiotaajuuksilla
äärettömyyksiin kantavilla
elollisiin toisilla planeetoilla
galakseilla kaukaisilla, 
aioonien, valovuosien takaisilla.

Hän, Yksinäinen
ympärilleen haroo, epätoivoisna
hapuillen koettaa
kosketuksen saada toiseen ihmiseen,
samanlaiseen kuin on hän itsekin,
samanhenkiseen,
ihmiseen,
joka uskaltautuisi kurkistamaan 
hänen sieluunsa tuskaiseen,
sen tyhjään, synkkään pimeyteen.
valoon luotsaisi hänet takaisin
omalle radalleen
tämän sydämen, irralleen eksyneen,
pimeään, yksinäisyyteen harhautuneen.

Martti Piela

16.7.2016 kello 12.30 starttaam-
me taas muiden pitäjäseurojen 
veneiden kanssa evakkolähtöön 
Mommilanjärvellä. Koivistoseu-
ran kapteenin Jouni J Särkijärven 
veneessä istuu tänä vuonna 14 
muuta soutajaa seitsemässä airo-
parissa. 

Ensimmäisen kerran soudim-
me 2010. Poikkeuksen teki kesä, 
jolloin juhlat olivat Koivistolla. 
Silloin taisivat innokkaimmat 
suunnitella soutaen jo Koivistol-
lekin...

Sinipaitaisia ja -lippalakkisia 
kannustamaan siis Hausjärvelle 
kello 12.30, se on tosi mukava 
kesäinen tapahtuma. Opasteet 
ovat hyvin paikalle Riihimäen tien 
varresta. 

Soutumatka on n. 11 km. 
Vuosi vuodelta olemme paran-
taneet tulostakin, joten motivaa-
tiota löytyy, vaikka olemmekin 

harjoitelleet eri paikkakunnilla, 
Kymellä, pääkaupunkiseudulla ja 
Lahdessa. Osa soutajista on kilpa-
soutajia ja osa ensikertalaisia.

Tänä vuonna kovat tuulet 
ovat haitanneet harjoittelua osal-
la soutajista. Osa on harjoitellut 
pienveneillä. Lahdessa kirkkovene 
laskettiin 17.5.2016. Tiistaista on 
muodostunut vakiintunut sou-
tuharjoitusilta. Lahdessa ainakin 
olemme siinä sivussa seuranneet 
myös kuikkaperheen pesintää läh-
töpaikallamme.

Itse kilpailutilanteessa erik-
seen harjoitelleet ovat pystyneet 

Anja KonttoKoivistolaiset evakkolähtöön Mommilanjärvellä

aina hyvään tulokseen. Kyllä siinä 
vähän naapuriseurojakin tutkail-
laan, Kirvun Vilkasta, Vuoksen-
rannan Sädettä ja Antrean Esaa 

mm. Kai se on varmaan kova 
tahto ja yhteinen päämäärä, joka 
meitä on siivittänyt. 
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Koivisto-juhlat 
30.-31.7.2016
Linnakosken lukiolla Porvoossa

Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

Ylioppilas 4.6.2016 Vasa 
Gymnasium 
NANNA HEINO

Isoisä Tapani Heino jonka 
vanhemmat olivat Siiri 
ja Sulo Heino Koivistolta. 
Siiri os. Kurki, oli kotoisin 
Kurkelasta ja Sulo Alvatista. 
He muuttivat 1947 
Kemiönsaareen.

Muista ystävääsi 
ilmoituksella.

Koivistolaiset ylioppilaat
Koivisto - Säätiö lahjoittaa vuoden 2016 koivistolaista syntyperää 
oleville ylioppilaille Koiviston Viestin vuosikerran sekä ”Koiviston 
arkielämää” kirjan.

Lehden ja kirjan postittamista varten tarvitsemme tiedot: ylioppi-
laan nimi ja osoite, koulu, mistä päässyt ylioppilaaksi sekä vanhem-
pien tai isovanhempien nimet ja kotipaikka Koivistolla.

Huom! Ylioppilaalta on syytä kysyä, haluaako hän lahjan koska 
kirja on painava (ja arvokas) ja, että hänen pitää hakea se postista.

Tiedot postikortilla osoitteeseen:
Koivisto - Säätiö
c/o Pertti Hoikkala
Linnankoskenkatu 15 C 10
06100 Porvoo

p.s. Mikäli haluatte, että ylioppilaan tiedot julkaistaan Koiviston 
Viestissä, ilmoittakaa siitä suoraan Koiviston Viestin toimitukseen.

Virpi Huhtanen, Ahtaanmäki 1 A 2, 02280 Espoo 
puh. 0440 501 806, virpi.huhtanen@kolumbus.fi

Tarjotin 26 €

Lippis 10 €

Konepesunkestävä, 30 x 38 cm

Koivisto-tuotteita

Koiviston karttatarjottimia 

on tilattu lisää

Kokouskutsu
Sukuseura Koiviston Mäkeläiset
Sukukokous ja Seuran vuosikokous pidetään perjantaina, 8.7.2016 
iltapäivällä Koivistolla Penttilän rannassa.
Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Matkaohjelma ja imoittautumiset osoitteessa www.makelaiset.fi.

Tervetuloa!
Risto Mäkeläinen
Hallituksen pj

Saarenpään Hilskat ry
Sukuseuran vuosikokous järjestetään Porvoossa Koivisto-juhlien 
yhteydessä lauantaina 30.7. kyläkokousten jälkeen. 

Tervetuloa joukolla mukaan.
Hallitus

Saarenpään-Hyttölän kyläkokous 

Porvoossa Koivisto-juhlien yhteydessä 
lauantaina 30.7.16 klo 13.00.

Rouskun suvun sukukokous 
Porvoossa Koivisto-juhlien yhteydessä 
Sunnuntaina 30.7. klo 12-14. 

Vatnurin kyläyhdistys

Yhdistyksen vuosikokous 2016 pidetään Koivisto-juhlien yhteydes-
sä sunnuntaina 31.7.2016 Linnankosken lukion tiloissa Porvoossa.  
Tarkempi kellonaika ja paikka selviävät viimeistään paikan päällä.  
Ohjelmassa ovat sääntöjen määräämät asiat.

Tervetuloa!
Vatnuorin kyläyhdistyksen hallitus

Humaljoen kylätoimikunta tiedottaa

Humaljoen kyläkokous pidetään Koivisto-juhlilla Porvoossa sun-
nuntaina 31.7. klo 12.30-14. Käsitellään sääntömääräiset asiat ja 
haastellaan. 

Lisäksi järjestetään kuvienkatselutilaisuus lauantaina 30.7. klo 
14.30-16. Tilassa on nähtävillä kuvakollaasi ja toivon mukaan 
saamme tekniikan pelaamaan, jotta voimme katsoa videoita ja valo-
kuvia Humaljoelta. Näitä voi tuoda paikan päälle tikulla tai muulla 
muistinkantovälineellä.

Penttilän kyläkokous

Kyläkokous pidetään Koivisto-juhlan yhteydessä Porvoossa, lauan-
taina, 30.7.2016 alkaen klo12.30.
Kokouspaikka selviää tarkemmin paikan päällä.
Kokouksessa kerrotaan kaikki kuulumiset Penttilästä ja Pietarista 
Mäkeläisten sukuseuran heinäkuun alussa tekemältä matkalta.
Myös kaikki muut Penttilään liityvät asiat ovat tervetulleita.

Tervetuloa!
Risto Mäkeläinen, pj

KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi


