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Tiijjät sie?

Perniöst Vöörpyyhy johtava 
tie varrel, vähä enne Vimpyy 
kyllää ol Hakkala Vanhakar-
tano kohal pitkä mäki. Ko 
siin mäes 40-luvul palattii 
pussikyyvvil juna-asemal, 
jouvvuttii usjast nousemaa 
kyyvvist ja taaks työntämää, 
et päästäis mäki ylös. Sehä 
johtu tietystkii siint, et ko 
pensa ei olt, ni autot - pus-
sitkii - kulkiit puukaasul. 
Kaikkii autoi peräpäähä ol 
rakennettu tavallisest pyöree 
pystypönttö, mis poltettii 
puupilkkehii. No, nyt heti 
tarkkan! 1) Kui paljo (mon-
taks killoo?) niitä pilkkehii 
tarvittii polttaa, et ois suun-
nillee vastant yhe pensalitra 
tuottamaa enerkiiaa?

Vanhakartano isännäl ol 
vajassaa säilös armeija käyt-
töö kelvottomaks tehty auto. 
Sil myö pojat päästii ”kaa-
suttelemmaa”, ko myöhä 
ei tarvittu ees puupilkkehii 
pensast nyt puhumattakaa. 
Hoikkala Voitto asettu aina 
rati taaks (hänesthä tulkii 
yhe osuuskaupa autokuski 
aikannaa), ja myö muut vaa 
pärrättii huulii välis äänek-
kääst kurva kohal.

Mut ei autot Suome sot-
tii koskaa ratkasseet. Enem-
mä suomehevose sitkeys 
merkitsi ko autot. Ja oikias-
taa katsoo pittääki siin suh-
tees taivahal, mis rohkehii 
miehii ohjammat konneet 
vaakasuora hakaristi kylessää 
lensiit ylivoimasta vihollista 
vastaa. 2) Minkä merkkisii 
konehii suomalaisil lentäjil 
ol käytössää? 

Lentäjät saivat suurta 
ihailuu osakseen, enim-
mäksee tietyst sillo, ko ol-
liit onnistunneet taistelus 
puottamaa viholliskonnee 
maaha. 3) Ketkä kaks kaikist 
useammi onnistuneist lentä-
jist kohosiit kaksinkertasiks 
Mannerheim Risti Ritareiks 
ast? 4) Ketkä kolme muu-
ta yli 40 puotusta tehnyttä 
suomalaislentäjää jatkovas 
sie tiijjät?

5) Kene suomalaise so-
tilaa seikkailuist kertoo ja-
panilaine mangasarjakuva 
Shiroi Majo?

Toivottavast ei kenelkää 
tult täst taistelust pääsärkyy.

Martti Piela

Teksti ja kuva Erja Vaarala

Mäntsälä valikoitui Koiviston 
Kaukiaisten sukuseuran vuoden 
2021 varsinaisen kokouksen 
pitopaikaksi Koiviston juhlien 
alkuperäisten suunnitelmien 
pohjalta. Korona on aiheutta-
nut kaikille tahoille peruutuksia 
mutta nyt sukuseuran hallitus 
päätti tapaamisesta väljissä ti-
loissa ja terveysturvallisesti. Sel-
laiseksi osoittautuivat Mäntsälän 
seurakunnan tilat.

Päivä oli aurinkoinen ja kir-
kossa järjestetyn Koiviston kirk-
kopyhän Merimessun jälkeen 
kokoontui pieni mutta sitäkin 
innokkaampi joukko Kaukiaisia 
tapaamisen riemussa haastamaan 
ja vaihtamaan kuulumisia kahvin 
ja leivonnaisten ääressä.

Sukuseuran puheenjohtaja-
na jatkaa yksimielisellä päätök-
sellä Kirsti Aarnio. Hallitukseen 
3- vuotiskaudeksi valittiin jatka-
maan Kari A Kaukiainen ja Esko 
Kaukiainen. Muut hallituksen 
jäsenet ovat Eero Ahtikari ja Erja 
Vaarala, joiden hallituskautta on 
jäljellä vuosi sekä Riitta Sarkki-
nen ja Maisa Björkman, joiden 
hallituskautta on jäljellä kaksi 
vuotta. Toiminnantarkastajaksi 
valittiin edelleen Alf Björkman 
ja varalle Marja Sailo. Kokous-
pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 
Seija ja Eero Ahtikari. Kokous 
muisti myös seuran kunniajäsen-
tä ja ensimmäistä puheenjohta-
jaansa Risto Kaukiaista, joka oli 
menehtynyt keväällä.

Tilinpäätösasiakirjat hyväk-
syttiin vuodelta 2020 toimin-
takertomuksineen ja toimin-
tasuunnitelma budjetteineen 
kuluvalle vuodelle. Hallitusta 
evästettiin vauhdittamaan su-
kukirjaan tarvittavien varojen 
hankintaa.

Varsinaisten kokousasioiden 
jälkeen Eero Ahtikari kertoi su-
vun vaakunan valmistumistilan-
teesta. Vaakunaan suunnitellun 
sinisen koivunlehden käyttöön 
on saatu lupa Koivistoseuralta. 
Vaakunaluonnos on Suomen 
Heraldisen seuran käsittelyssä ja 
valmistuminen riippuu hyväksy-
vätkö he suvun puumerkin käy-
tön siinä. 

Kirsti Aarnio esitteli tämän 
hetkisen n. 200 sivuisen sukukir-
jan edistymistä. Suvun jäseniltä 

Koiviston Kaukiaisten sukuseura 

Myö yhes 19.9.2021!

on pyydetty valokuvia ja muu-
ta aineistoa kirjan kuvitukseen. 
Toimituskuntaan kuuluvat ve-
täjän Kirsti Aarnion lisäksi Ahti 
Kaukiainen, Eero Ahtikari sekä 
Veikko Gröönroos ja Erja Vaara-
la. Kirsti Aarnio ja Eero Ahtikari 
ovat pitäneet sähköisiä yhteisis-
tuntoja sukuhaarojen tietojen 
tarkistamiseksi. Koronatilan-

Karttapiirros Eero Ahtikari

Osanottajia vasemmalta Janne Vaarala, Kari Kaukiainen, Karin Seppälä, Liisa Hakapää, Seija Ahtikari, 
Eero Ahtikari, Kirsti Aarnio ja Esko Kaukiainen

teen helpottuessa toimituskunta 
pääsee kokoontumaan yhteiseen 
työkokoukseen. 

Tapaamisen päätteeksi Ee-
ro Ahtikari esitteli tekemäänsä 
selvitystyötä Kaukiaisten tari-
naan Penttilän maa-alueiden 
jakautumisesta vuodesta 1750 
alkaen. Hän esitteli Tervahartia-
lasta siirtymisen jälkeen miten 

Penttilä 3 (Heikkilä) tilan jaot 
etenivät sukupolvittain vuodesta 
1754 vuoteen 1939 karttakuvin 
ja kaavioin havainnollistaen.

Mielenkiintoisen päivän 
päätteeksi oli mieli vahvistunut 
– juuri siten kuin mieluisten ih-
misten tapaaminen tekee.
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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 ilmoitusma-
teriaalin tulee olla toimituksessa 
viimeistään lehden ilmestymistä 
edeltävän kuun lopussa. 

Toimitus ei vastaa sille 
lähetetystä materiaalista. Lehden 
vastuu ilmoltuksista 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@ramitoivonen.fi 
Muussa tapauksessa aineistot 
toimitetaan osoitteeseen: 
Koiviston Viesti, 
Riihelänkatu 28, 15810 Lahti
Aineisto palautetaan vain jos mukana 
on postimerkillä varustettu 
palautuskuori osoltteineen.
Koiviston Viesti toimitus, 0400 780 398

Jäsenasiat, tilaukset, osoite- 
ym. muutokset: 
Aina kirjallisena, mieluiten 
sähköpostitse Koivisto-Seura ry.n 
varapuheenjohtajalle 
katarina.hovi@gmail.com
Tilauksia ei tarvitse uusia. 

Seuran jäsenmaksu 39 e, sisältää 
vuoden jäsenlehdet.

Jäsenlehden postituksesta Pohjois-
maihin veloitetaan +3 e/vuosi ja 
muualle Eurooppaan +8 e/vuosi.
Pankkiyhteys: 
Nordea FI46 1091 3000 3058 80

Päätoimittaja 
Riikka Salokannel, 044 231 2422
Koiviston.viesti@gmail.com
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Tolvonen, 0400 780 398

Muistoja matkan varrelta

Jos en ole koskaan tullut maininneeksi, niin meillä 
suku, erityisesti tätien kaarti, on aina ollut innokas 
kertomaan Koiviston kuulumisia. On kerrottu mitä 
siellä tehtiin ja erityisesti ketä ihmisiä siellä oli, ja mil-
laista elämää elettiin. Monet henkilöt, Mari-kummi, 
PärttyMatikka, ovatkin tulleet tutuksi juuri näiden 
tarinoiden kautta. 

Minulla on myös vanhoja lehtiä, isotätien aarteita 
ja esimerkiksi Alli Katriina Myllyniemen sisarilleen 
kokoama muisteluteksti, jonka hän oli otsikoinut: 
”Muistoja matkan varrelta”. Viitisenkymmentä siis-
tisti ja virheettä, hyvällä suomen kielellä kirjoitettua 
sivua siitä, millaista elämää hän Koivistolla oli elä-
nyt. Teksteissä kuvataan tarkkaan niin ihmisiä, kuin 
elämänpiiriä. Teksti jatkuu aina Penttilän kotitilalta 
evakkomatkan päätepisteeseen. 

Teksti on kirjoitettu sisaruksille, mutta kyllä meille 
jälkipolvillekin välittyy varsin seikkaperäinen kuva 
siitä, millaista elämä oli Koivistolla ollut. Luin tekstiä 
taas uudelleen ja tajusin, että varsinaisesti kyseessä 
ei ollut yksityishenkilön muistelmatyyppistä kuvai-
lua, vaan teksti sopii hyvin kulttuurihistorialliseksi 
aikalaiskuvaukseksi, vaikka siellä lähipiirin nimiä ja 
pieniä tapauksia kerrotaankin. Pienet yksityiskohdat 
liittyvät aina kuvattavaan asiaan. 

Päätinkin, että voin perustellusti jakaa tätä tarinaa 
Viestin sivuilla kaikille koivistolaisuudesta kiinnos-
tuneille. Vaikka kyseessä on Alli Katriinan tarina, on 
se samalla yhteinen kuvaava kertomus meille kaikille. 
Aion sopivan tilaisuuden ja ajankohdan tullen poi-
mia tekstistä juuri siihen vuodenaikaan tain tapahtu-
miin liittyvää kuvausta. Tähän lehteen valitsin koh-
dan, jossa hän kuvailee, millainen heidän kotitalonsa 
pihapiiri oli. Kuvaus voisi olla koulukirjasta, tai se 
sopisi taustoittamaan kulttuurihistoriallista kirjaa tai 
vaikka elokuvaa.

Kun nämä tätien tarinoimat lisätään Koivistolta 
muualla kerrottuun, luettuun, nähtyyn ja koettuun, 
tuntuu, että itsekin olisi elänyt siellä sata vuotta sit-
ten. Kokonaisuudesta on muodostunut mielen tari-
na, joka parhaimmillaan voisi olla upea elokuva tai 
tv-sarja. Harmi, että meillä ei ole BBCn kaltaisia re-
sursseja näiden sarjojen tekoon. Eikö olisikin upeaa, 
että meillä olisi 1920–30 -luvulle sijoittuva, Down-
town Abbyn tyylillä tehty TV-sarja purjelaivoineen, 
kuvattuna koivistolaisessa elämänpiirissä.

Kuva: ”Geschenkpapier Beispiel, BlairSnow”

Kaisa Koivula

Jos saa lahjan, pitääkö takaisin antaa vastalahja? 
Vastaus tähän kysymykseen riippuu siitä, missä 
kulttuuripiirissä vastaaja on kasvanut. Kyllähän 
meilläkin tulee joulun alla muisteltua, millaisen 
lahjan tuolta ja tuolta sain ja yritettyä antaa jotain 
vastaavan arvoista takaisin. Mutta suomalaisessa 
kulttuurissa on myös ajatus siitä, että lahja on 
jotain, jonka saa ilmaiseksi, ansait-
semattaan, tarvitsematta maksaa 
takaisin. Varsinainen lahja on 
lahja.

On myös kulttuuripiirejä, joissa 
vastalahja kuuluu ehdottomasti 
kuvaan. Esimerkiksi Japanissa on 
ihan mahdotonta ottaa lahjaa vas-
taan, jos ei anna vastalahjaa. Lahjo-
jen vaihtaminen vahvistaa sosiaalisia 
suhteita, mutta jotenkin se tuntuu oudolta. Eikö 
lahjan kuitenkin pitäisi olla lahja?

Rajallisen kulttuurien tuntemukseni mukaan raja 
sen suhteen, onko lahja lahja vai toinen osa vas-
talahjaparia, kulkee sen mukaan, onko tuo kult-
tuuri rakentunut aikoinaan Raamatun opetusten 
varaan.

Tämä ilmiö näkyykin uskonnollisissa käsityksis-
sä. Kun kaikkialla maailmassa tajutaan jonkin-
laisen jumaluuden olemassaolo, käsityksissä siitä, 
miten jumaluudelta saa hyvää, onkin merkittävä 

Lahjan olemus

ero. Kristinuskon käsityksen mukaan Jumala an-
taa (jos haluaa) alttiisti, soimaamatta ja ilmaisek-
si. Muissa uskonnoissa pitää uhrata jotain, käydä 
kauppaa ja luvata jotain, pinnistellä kovasti ja 
vastalahjaksi sitten (ehkä) saa halajamaansa hy-
vää. Kristinuskon käsityksen mukaan Jumalan 

yhteyteen pääsee lahjana. Muiden 
uskontojen mukaan ihmisen pi-

tää nähdä melkoinen vaiva, 
päästäkseen kosketuksiin ju-
maluuden kanssa.

Se, mitä ajattelemme Juma-
lasta, heijastuu siihen, mi-

ten toimimme keskenämme. 
Raamattu paljastaa, että Jumalan 

mieli on sellaisen antajan mieli, joka ei 
vaadi vastalahjaa. Ja mekin, Raamattuun perus-
tuvassa kulttuurissa kasvaneet, ajattelemme, että 
lahjan pitäisi olla lahja. Vaikka jouluisin tuleekin 
lipsahdettua lahjonen vertailuun ja vaihtoon.

Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat teh-
neet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta mutta 
saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden (eli 
sen, että kelpaa Jumalalle), koska Kristus Jeesus on 
lunastanut heidät vapaiksi (Room 3:22-24).

Koiviston 
kirkkopyhä
Koiviston kirkkopyhää vietettiin Mäntsälässä 
19.9.2021 Merisunnuntaina. Messuun osallis-
tui n. 50 koivistolaista Mäntsälästä, Karkkilasta, 
Lahdesta, Pornaisista ja Helsingistä. Merellinen 
kirkkopyhä muistuttaa meitä koivistolaisia todel-
la läheisesti siitä, että meistä jokainen on elämän 
meren kulkija.

Messua avustivat Mäntsälän Koivistolaiset. Koleh-
ti kerättiin Suomen Merimieskirkon toiminnan 
tukemiseen Suomessa ja ulkomailla.

Jumalanpalveluksen jälkeen laskettiin kukkalaite 
Karjalan jääneiden muistomerkille kunnioitta-
maan kaikkia koivistolaisia vainajia.
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

  Suomen 
  Koivisto-Seura ry 
  Perustettu 1948

Toimii Koivistolaisten yhdyssiteenä 
- järjestää kotiseututilaisuuksia
- harjoittaa julkaisutoimintaa
- suorittaa kotiseutukulttuuriin liit-
tyvää kokoamista ja tallentamista. 

www.koivistolaiset.net

Puheenjohtaja, Eija Tuominen
Rauhankatu 14 a B 16, 2ol00 Turku
0400 244 290, tuominee@gmail.com
Varapuheenjohtaja, jäsenasiat: 
Katarina Hovi
Kavallinpelto 6, 02710 Espoo
050 482 1240, katarina.hovi@gmail.com
Sihteeri, Jorma Kallonen, 
Koivukuja 23, 21530 Paimio
p. 0400 834 723, jorma.kallonen@nic.fi
Taloudenholto, 
Karjalan Tilikeskus/Patrikainen

Ratakatu 47, 53100 Lappeenranta 
p. 05 544 8850
Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Proomukatu 6 A 14, 15140 Lahti
p. 040 564 9341
Taidetolmikunta, Marke Hongisto pj.
Halkaisijantie 4 E 46, 00980 Helsinki
p. 050 539 8693, mhongist@gmail.com
Johtokunta:
Matti Agge, Parainen. 040 536 77ol
 varajäsen Hanna Silfver, Kaarina

Ritva Ratia-Ahtiainen Lahti. 044 377 72ol
 varajäsen Raila Hiltunen, Mäntsälä
Jorma Jack, Kotka. 050 061 9482
 varajäsen Maarit Raninen, Lammi
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400 800 752
 varajäsen Katariina Aaltonen, Espoo
Jukka Ratia, Mäntsälä. 050 097 8206
 varajäsen Jorma Simola, Lahti
Tiina Torkkeli-Pitkäranta, Kemiö. 045 126 
6286, varajäsen Leea Helkiö, Salo
Riikka Salokannel, Lahti. 044 231 2422
 varajäsen Tuula Ruskeepää, Pornainen

Hannu Seppinen, Turku. 040 703 1244
 varajäsen Tuula Agge, Parainen

Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj. Veli Sainio, 
050 505 6676, veli.sainio@kolumbus.fi
Hallituksen varapj. Sari Piela, 
050 431 2564, sari.piela@gmail.com.
Asiamies Anne Markkanen, 
0400 687 717, Koivistosaatio@gmail.com

Näin Koivistolla jo 1900-luvun alussa 
Nimimerkki A.P. kirjoitti Koiviston Viestissä 1949.

Kirkonkylän katulyhdyt

Koiviston kirkonkylässä olivat katulyhdyt jo aikoja 
ennen kuin kirkonkylä tuli kauppalaksi. En tiedä oi-
kein, kenen toimesta ne sinne laitettiin, mutta olivat 
ne vain. 

2,5-3 metriä korkean patsaan päässä oli lyhty, jonka 
sisällä oli tavallinen öljylamppu. Eihän siellä silloin 
mitään katuja ollut, oli vaan maantie, joka kulki kylän 
läpi ja sen tien varrella lyhdyt olivat. Niitä oli kirkon-
mäellä, Heleniuksen seutuvilla, kellosepän, suntion, 
apteekin ja Menshugin luona.

Iltapimeällä lyhdyistä loistivat valot ja kirkonkyläläiset 
olivat niistä ylpeitä pitäen itseään maakyläläisiä parem-
pina. Maakyläläiset puolestaan sanoivat kirkonkylää 
pilkallisesti Ämpärporin kaupungiksi.

Niitä lyhtyjä hoiteli Maijan Mikko. Pienet tikapuut 
olalla hän kävi niitä sytyttelemässä, sammuttamassa ja 
laittamassa niihin öljyä. 

Sattui niin hullusti, että Mikon mökin kohdalla ei 
ollutkaan lyhtyä. Se oli Mikon mielestä väärin, kos-
ka hän oli lyhtyjen hoitaja. Hän ei tätä hyväksynyt ja 
siksi hän omalla kustannuksellaan laittoi samanlaisen 
lyhdyn oman mökkinsä kohdalle ja niin tuli yksi lyh-
ty lisää. Nyt näki Mikko mennä pimeälläkin hyvin 
kotiinsa.

Tarpeen ne lyhdyt olivatkin, sillä syksyllä oli maantie 
yhtenä likarapakkona, jossa oli likaa puoleen sääreen. 
Jaloissa piti olla merisaappaat, jos aikoi tietä kulkea. 

Ei muuta kuin meni yhden lyhdyn luo, niin jo toi-
nen lyhty siellä edessäpäin oli jo loistamassa. Sai ottaa 
suoran kurssin, kuten laiva ma-
jakkaan.

Kirkonkylän tultua kauppa-
laksi saatiin jo sähkövalot-
kin ja monenlaiset tiehöylät, 
jotka puhdistivat liat tieltä.

Mutta vielä on hauskaa 
muistella sitä aikaa, 
jolloin öljylamput va-
laisivat kirkonkylän.

Iltojen pimetessä 
sytytetään ilok-
semme kynttilöitä ja 
erilaisia valoja.

Hyvää ja 
tunnelmallista syksyä! 
Eija Tuominen

Viestin toimitukselta on jo useaan otteeseen kyselty yh-
teystietoja eri koivistolaisyhteisöihin. Kokosimme tie-
dossa olevia, mutta kuten huomaatte, aika puutteellisin 
ja varmasti osin virheellisinkin tiedoin. Pyydämmekin, 

Penttilän kyläyhdistys
Pj. Risto Mäkeläinen, Sepänkatu 9 A 35, 00150 Hel-
sinki, 050 1751, risto.makelainen@kolumbus.fi 
Vatnuorin Kyläyhdistys ry
Pj. Katarina Hovi, Kavallinpelto 6, 02710 Espoo, 050 
482 1240, katarina.hovi@gmail.com
Onko muita kyläyhdistyksiä? Ei tarvitse olla rekiste-
röitynyt yhdistys.

Paikallisyhdistykset

Haminan Seudun Koivistolaiset ry
Pj. Terttu Ravi, Luotokankaantie 20, 49730 Muurik-
kala, terttu.ravi@pp.inet.fi
Helsingin Koivistolaiset ry
Pj. Tuula Koppinen, Rauhalanpuisto 10 B 36, 02230 
Espoo, 050 516 5651, tuula.koppinen@kolumbus.fi
Karhulan – Ympäristön Koivistolaiset ry
Pj. Jorma Jack, 0500 619 482, jorma.jack@outlook.
com. Sihteeri Eeva-Marjatta Simola, 050 3227 516, 
eevamarjatta@luukku.com
Lahden koivistolaiset
Pj. Jorma Simola 040 5649 341, jorma.simola@pp1.
inet.fi. Sihteeri Ulla Saarnio 040 1574717, ulla.saar-
nio@phnet.fi
Mäntsälän koivistolaiset 
Pj. Jukka Ratia 0500 978 206, jukka.ratia@elisanet.fi
Porvoon Seudun Koivistolaiset ry
Pj. Iiris Sainio. Sihteeri Eija Vainio, vainio.eija@
gmail.com
Turun ja Ympäristön Koivistolaiset ry
Pj. Eija Tuominen, Rauhankatu 14 a B 16, 20100 
Turku, 0400 244 290, tuominee@gmail.com
Perniön ja ympäristön Koivisto-kerho
Pj. Risto Kitula, Haukimäentie 7, 25500 Perniö, 
0400 535 832, risto.kitula@pp.inet.fi 
Onko muita paikallisyhdistyksiä? Ei tarvitse olla re-
kisteröitynyt yhdistys.

Muut toimijat

Rautasen koulupiirin kylätoimi
Esko Kaukiainen, Kalamiehenkuja 3 C 22, 04300 Tuu-
sula, 040 080 0752, esko.kaukiainen@outlook.com

Facebook -ryhmiä

Suomen Koivisto-Seura ry
Koivistolaiset
Koiviston saaret… luovutetun Karjalan helmiä
Koiviston Koivusaaren historiaa
Koiviston Mäkeläiset
Onko muita FB ryhmiä? Halutaanko ylläpitäjätiedot 
näkyviin?

Koivistolaisia yhteisöjä
että lähettäisitte korjauksia, täydennyksiä ja lisää yh-
teystietoja toimitukseen koiviston.viesti@gmail.com, 
jotta saamme tiedot ajan tasalle.

Koivistolaiset sukuseurat 

Saarenpään Hilskat ry
pj. Matti Hilska. Sihteeri Pirkko Maaheimo, 
Pirkkomaaheimo@gmail.com, 
Hoikkala-Kurkela sukuseura
Juha Hoikkala, Kellonsoittajankatu 1, 24100 Salo
Koiviston Heinot ry
Mauri Heino, 
Majoitusmestarinkatu 9 C 48, 20360 Turku
Vai onko Unto Erlamo nykyinen pj?
Koiviston Hämäläiset
Reijo Kauppi, Valkjärventie 281, 09220 Sammatti. 
0400 440919 rkauppi@reijo.pp.fi 
Onko Koiviston Hämäläisten sukuseura lopetettu 2013?
Koiviston Kaukiaisten sukuseura
pj. Kirsti Aarnio. Sihteeri Erja Vaarala, 
erja.vaarala@gmail.com
Koiviston Virkit
Jouko Virkki, Metsolantie 30, 04430 Järvenpää
Sukuseura Koiviston Mäkeläiset
pj. Risto Mäkeläinen, Sepänkatu 9 A 35, 00150 Helsin-
ki, 050 1751, risto.makelainen@kolumbus.fi 
Rouskun suku
Antti Rousku, Kirkkokiventie 46 B, 
53850 Lappeenranta
Rusin sukuseura 
Onko toiminnassa? Mitkä yhteystiedot?
Seppisen - reitin sukuseura
Risto Seppinen, pj. Sihteeri Kirsti Seppinen, 
Kuntotie 3, as 1, 16300 Orimattila 
Torkkelin ja Torvastin sukuseura
Anja Nyroos, Punapaadentie 10 B, 00930 Helsinki. 
Toimiiko enää?
Tuulen sukuseura
Raimo Tuuli, Rehtarinteentie 161, 12900 Tervakoski 
040- 7603354 raimo.tuuli@aina.net
Martti Tuuli taitaa olla nyt puheenjohtajana.
Villasen suku
Pirkko Lång, Lokinkatu 5, 15610 Lahti
Onko muita sukuseuroja? Ei tarvitse olla rekisteröitynyt 
yhdistys.

Kyläyhdistykset

Alvatti-Keskisaari. 
Onko toiminnassa? Mitkä yhteystiedot?
Humaljoen kyläyhdistys
Pj. Tiina Torkkeli-Pitkäranta, Bodalintie 135, 25700 Ke-
miö, 045 1266 286, tiina.torkkeli-pitkaranta@kitnet.fi
Härkälän kyläyhdistys
Onko toiminnassa? Mitkä yhteystiedot?
Kurkela seura
Onko toiminnassa? Mitkä yhteystiedot?
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Saunakujan 
ulkopuolella, 
seinän 
vieressä, oli 
sahanpurukasan 
alla jäitä maidon 
jäähdyttämistä 
varten.

Alli Katriinan kuvaus Heikkilän talon pihapiirin rakennuksista.

Piha oli ympäröity joka puolelta 
rakennuksilla ja aidalla. Ulkora-
kennukset oli rakennettu toisiinsa 
kiinni. Oli uuskuuri, vaateaitta, 
vilja-aitta, liha-kala-aitta, puu-
kuuri, kärrikuuri, talli, saunakuja, 
saunaporstuva, läävä, lääväkuja, 
ruumennus ja vanhakuuri. Koko 
tämä rotla oli toisissaan kiinni. 
Vanhasta kuurista jonkin verran 
rantaan päin oli maitohuone. 
Päärakennuksesta kylään päin oli 
pisteaita ja uudenkuurin ja pää-
rakennuksen välissä oli korkea 
portti, joka suljettiin yöksi. Pelto-
jen puolella oli kiviaita. Pihalle ei 
yöllä päässyt, ellei kiivennyt aidan 
yli tai koputellut porttiin.

Pihan ympärillä olevissa ai-
toissa, kuureissa ja kujissa säilytet-
tiin monenlaista tavaraa. Uudessa 
kuurissa oli kirkkokärrit, potku-
kelkat, sukset, polkupyörät ja jos 
en väärin muista, siellä orsilla oli 
myös Jussi-sedän kanootti. 

Vaateaitassa oli orsilla ja härkki-
missä riippumassa vanhoja vaatteita. 
Oli siellä hattujakin. Isän tullimies-
hattu oli myös. Vaatteet vietiin ke-
väisin ulos ja tuuletettiin. Oli jännä 
sovitella toisien vaatteita ylleen, var-
sinkin sitä isän tullihattua.

Liha-aitassa oli pyttyihin suo-
lattuna lihaa, kalaa ja sieniä. Ka-
lat pyydystettiin itse. Verkot las-
kettiin iltaisin ja aamulla käytiin 
kokemassa pyydykset. Oli siinä 
perkaamista, kun joskus tuli pyyk-
kikorillinen kaloja. Syksyllä oli 
teurastusaika. Silloin suolattiin li-
hat talvea varten. Makkaroita teh-
tiin. Ne paistettiin uunissa, syötiin 
melko pian teurastuspäivän jäl-
keen. Niitä ei suolattu. Metsissä 
kasvoi sieniä runsaasti. Metsikko-
väli oli oikein haapasienipaikka. 
Muistaakseni useimmat sienireis-
sut tehtiin sateella. 

Talvella kaadettiin metsäs-
tä puita. Tukkeja ja paperipuuta 
myytiin. Kaadetuista puista käy-
tettiin otsat ja latvat polttopuuksi. 
Pihalle, puukuurin eteen, tuotiin 
hevosella isot rankakasat. Ne pil-
kottiin talven aikana polttopuuksi 
ja pinottiin kuivuneina puukuu-
riin. Puukuuri pullotteli täysinäi-
senä puista.

Tallikuurissa säilytettiin ke-
väällä, ennen juhannusta, lam-
paita varten tehdyt mytyt, lehti-
kerput. Siellä olivat myös suorat 
oljet patjoja varten. Työkärrit ja 
reet löytyivät nekin tallikuurista. 
Talli itse oli kesällä vallan muussa 
käytössä kuin talvella. Isän nuo-
remmat veljet nukkuivat siellä 
kesällä. Hevoset pidettiin kesät 
ulkona. Keväällä Hele-täti siivosi 
tallin. Sinne tuotiin reet ja niihin 
Hele-täti laittoi pojille vuoteet.

Heikkilän tilan pihapiirissä
Alli Katriina Myllyniemen os. Kaukiainen ”Muistoja matkan varrelta”

Saunakuja oli melko avonai-
nen. Yhdellä puolella ei seinää 
ollut ollenkaan. Kujassa kuivat-
tiin talviaikaan pyykki. Sinne 
oli myös nostettu kaksi pytyllis-
tä hiekkaa talviliukkaita varten. 
Vanha-täti piti huolta hiekoista 
ja hiekoittamisesta. Saunakujan 
ulkopuolella, seinän vieressä, oli 
sahanpurukasan alla jäitä maidon 
jäähdyttämistä varten. Jäät nostet-
tiin talvella merestä. Kun maitoa 
jäädytettiin, pantiin maitotonkka 
vesisaaviin ja tonkan ympärille 
kaadettiin jääkappaleita lillumaan.

Saunanporstua oli oikeastaan 
monitoimitila. Se oli ensiksikin 
saunanporstua. Sitten siellä pes-
tiin pyykki. Pyykkiä ei kyllä huuh-
dottu siellä, vaan meressä talvel-
lakin. Lahantkat, kolmijalkaiset 
pyykkipaljut, säilytettiin saunan 
porstuvassa. Verkakankaan vanu-
tuskone oli siellä. Isossa pyykki-
padassa lämmitettiin saunavesi ja 
lehmien appeisiin käytettävä vesi. 
Padassa keitettiin ruoka sioille. Pe-
runoita idätettiin ja lehmille an-
nettavat perunat pilkottiin siellä. 
Saunaporstuan kyljessä oli lehmi-
en rehuvarasto: jauhot ja soijaka-
kut. Hyviltä soijakakut maistui-
vat minustakin. Ruumennuksessa 
pidettiin viljasta puidessa saadut 
ruumenet. Niitä sekoitettiin leh-
mien appeeseen.

Läävässä oli parret kuudelle 
lehmälle. Lehmien pöytä oli va-
lettu sementistä. Siinä oli padan 
muotoiset syvennykset apetta var-
ten. Oli juottokupit, joihin vesi 
tuli automaattisesti. Oli kanoille 
nukkumaorret ja munimispesät. 
Lampaille, vasikoille ja sialle oli 
karsinat. Sonnikin läävässä oli. 
Joka kesä läävä siivottiin perin 
pohjin, pestiin ja seinät kalkittiin.

Lääväkuja oli aika tilava. Se-
kin oli monitoimitila. Se toimi 
heinälatona. Siellä oli ulkohuussi. 
Sinne tuotiin kuivikeoljet. Siellä 
oli silppuri, jolla pienittiin olkia. 
Sinne kasattiin lanta navetasta. 
Lanta oli katon alla, eikä ulkona 
sateen liotuksessa. Lääväkujassa 
astutettiin lehmiäkin. Kaapren 
Hilma toi päivänä muutamana 
lehmää astutettavaksi ja tuli tu-
paan ilmoittamaan, ettei hänen 
lehmänsä sinne mahtunutkaan, 
kun siellä oli jo ennestään lehmä. 
Mentiin katsomaan. Siellä oli Lee-
na-serkun leikkikalulehmä.

Vanhassa kuurissa oli monen-
laista roinaa. Muistan lasipallot, 
joita käytettiin verkkojen kohoi-
na. Sitten muistan, olisiko ollut 
Jussi-sedän koulussa tekemä pöy-
tä, jossa oli kaksi kaappia. Toisen 
kaapin ovi oli lukossa ja avain hä-
viksissä. Kerran oltiin leikkimässä 
kuurissa tyttöjen kanssa. En muis-
ta ketä tyttöjä oli, mutta riita tuli. 
Minä istuin suutuksissani siinä 
pöydällä ja heiluttelin jalkojani. 
Heiluttelin ja heiluttelin ja jalka 

osui kaapin oveen voimalla. Ovi 
särkyi. Sitä ovea oli yritetty ava-
ta joskus jo aikaisemmin. Olisi 
haluttu nähdä mitä kaapista löy-
tyisi. No nyt nähtiin. Sieltä löytyi 
iso pinkka vanhoja postikortteja. 
Voitiin pelata vaikka tuhansikkoa.

Kivipellon luona, riihtä vas-
tapäätä, Katajikon tien vieressä 
oli paja. Siellä tehtiin kaikenlaisia 
pajahommia. Tehtiin kärrinpyö-
riin rautoja, samoin reen jalaksiin, 
riihen oviin saranoita ym. Seinillä 

riippui monenlaisia työkaluja ja 
laatikoissa ja hyllyillä oli monen-
sorttista nippeliä, naappelia. Kai-
kista jännin oli ahjo. Me saimme 
Maijan kanssa painaa paljetta. 
Hiilet hehkuivat ja rauta muuttui 
punaiseksi ja taipui, kus nitä taot-
tiin. Kova sihinä kuului, kun rau-
ta upotettiin veteen ja siitä nousi 
paksu höyry.

Taustalla Heikkilän talo ja pihapiiri.
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Näkemiin Askola

Valma Luukka

Kirjoitan tätä osaa Isäni Paavo 
Luukan syntymäpäivänä 14/10. 
Isä oli syntynyt Koiviston Ingerti-
län kylässä talossa nro: 7; Aatami ja 
Kristiina Luukan pojaksi v. 1894. 
Isällä oli monta siskoa ja yksi ve-
li, joka kuoli verrattain nuorena. 
Eniten seurustelimme Tilta (Til-
da Pulli)-tädin kanssa Raumalla, 
ja Iita (Iida Peippo)-tädin kanssa 
Askolasta käsin Haminassa.

Ylioppilaaksi tulon vuonna 
1957 ja siitä kaksi vuotta eteen-
päin asuimme vielä Askolassa. 
Kesät 1957 ja 1958 ainakin, ehkä 
vielä 1959 palvelin Askolan seura-
kuntaa ensimmäisenä nuoriso-oh-
jaajana. Olin saanut keskikoulun 
jälkeen polkupyörän palkintona 
yhdestä opiskelu-jaksosta. Isä oli 
tosin pannut ”huumorimielessä” 
ehdoksi, että piti olla luokan pa-
ras saadakseen polkupyörän. Mi-
nä otin aina vakavasti isän ohjeet. 
Saamallani polkupyörällä ajoin eri 
kyliin pitämään kerhoja pihoilla, 
rannoilla ja joskus sisätiloissa. 
Nuo kerhot olivat hauskoja, sillä 
niihin tuli paljon lapsia ja nuoria. 
Usein myös lasten vanhemmat, 
koska silloin ei ollut paljon vaih-
telua maataloissa. Kerhot sijoitet-
tiin niihin kellonaikoihin, jolloin 
ei ollut navettatöitä.

Viikonloppuisin kävin Asko-
lassa Helsingistä, missä opiskelin 
teologiaa. Ensimmäisen vuoden 
asuin Lestadiolaisten Ylioppilas-
kodissa valtion stipendin ja anot-
tujen muiden stipendien varassa. 
Ylioppilaskodissa oli täysi hoito. 
Asuin samassa huoneessa toisen 
askolalaisen, nimittäin Liisa Aato-
lan kanssa. Liisalla oli hauska tapa: 
jos joku asia oli epäonnistunut, 
tentti tms., hän alkoi vimmatusti 
siivota eli purki tunteensa siihen 
työhön. Muuten hän oli kovin hil-
jainen ja kaikkien rakastama.

Vironkadun ylioppilaskodissa 
oli kaksi kerrosta. Alemmassa oli 
keittiö, ruokailu ja juhlasali sekä 
tyttöjen huoneet. Yläkerrassa asui-
vat pojat. Hilman mainioita ruo-
kia kävivät myös ulkopuolella asu-
vat opiskelijat nauttimassa. Heitä 
kutsuimme ”syöpäläisiksi”. Joskus 
talossa pidettiin seuroja. Silloin 
kaikki käytävätkin olivat täynnä. 
Kadun toisella puolella vastapää-
tä oli Mari-nimisen vanhahkon 
rouvan lukaali, jossa asui myös le-
stadiolaisia opiskelijoita. Heidän 
joukossaan oli ensi rakkauteni. 
Hän oli jo silloin taiteilija, jonka 
kirjeeet ovat visusti tallessa vielä-
kin. Hän oli aina ensimmäisenä 
luentosalissa. Kun kysyin häneltä, 
miten hän ehtii aina ensimmäi-
seksi, hän vastasi: ”Koska minä 
kävelen 10 minuuttia viidessä mi-
nuutissa.”

Toisena vuonna jouduin ha-
kemaan asuntoa. Ilmoitin Hesaris-
sa ja sain 52 vastausta. Monissa oli 
tuhmia vuokranmaksuehdotuk-
sia, joten valitsin yksinäisen naisen 
asunnon Meritullinkadulta. Olin 
sillä kadulla Tuomiokirkkosrk:n 
seurakuntakodissa iltaisin pitä-
mässä tyttökerhoja. Asunnon 
omistaja oli kuitenkin niin ahdas-
mielinen, ettei kukaan saanut tulla 
käymään, keittiö, kylpyhuone ja 
puhelin olivat kiellossa, joten yh-
den lukukauden jälkeen muutin 
Pohjoisrantaan tohtori Helasen 
leskirouvan keittiöön ja asuin siel-
lä ihanissa olosuhteissa siihen asti, 
kun vanhempani olivat ostaneet 
pienen osakkeen Roihuvuoresta 

(47 neliötä) Askolan talosta ja ti-
lasta saaduilla pennosilla.

Isä ja äiti pettyivät kovasti, 
kun vanhempi sisareni oli myynyt 
Australiaan lähtiessään Ylästöstä 
talonsa paremman hinnan vuok-
si vieraille, vaikka oli luvannut 
talon vanhemmilleni. He asuivat 
piharakennuksessa vielä yhden 
vuoden, joten minä menin ensim-
mäisenä Roihuvuoren kotiimme. 

Seurakseni tulivat opiskelija-
siskokset. Heidän vanhempansa 
olivat valokuvaajia Ruotsissa. He 
soittivat pianoa, jonka olin osta-
nut vähittäismaksulla Hellaksen 
sokealta omistajalta. Hän oli ih-
meissään kun nainen meni luke-
maaan teologiaa. 

Minä olin silloin Paavalin seu-
rakunnassa Toukolassa pitämässä 
kerhoja, näin sain apurahaa op-
pikirjoihin ja matkoihin. Kesäl-
lä pääsin myös rippikoululeirejä 
opettamaan ja 1960-luvun alussa 
isompiin töihin Herttoniemessä, 
johon kuului myös Roihuvuori ja 
monta muuta myöhemmin itse-
näistä aluetta.

Vanhemmat muuttivat Roi-
huvuoreen vuoden 1961 alussa. 
Äidin syntymäpäivistä 5/1 on 
ensimmäinen merkintä vieraskir-
jassa uudesta kodista. Äiti viih-
tyi paremmin kaupungissa. Isä 
muuttui hiljaiseksi mietiskelijäksi. 
Onneksi talossa oli askarteluhuo-
ne, missä isä teki huonekaluja ja 

lopulta kaikille lapsille kuunarin 
pienoismallin. Minulle ensimmäi-
sen ja äidille viimeisen.

Minä sanoin: ”Näkemiin 
Askola”, sillä tulin papiksi vihki-
misen jälkeen kirkkoherra Heik-
ki H:n sijaiseksi ja 2004 muutin 
takaisin askolalaiseksi. Sen sijaan 
vanhempani ja nuorin veljeni 
Taisto sanoivat Askolalle ”Hy-
västi”. 

Taisto oli jo ennen ylioppi-
laaksi tuloani mennyt Helsinkiin 
Teknilliseen Opistoon opiske-
lemaan. Lääkäri oli kieltänyt sy-
dämen vuoksi maanviljelijäksi 
rupeamisen. Päästyään töihin hän 
auttoi paljon perhettä taloudelli-
sesti, myös minua opiskelussa.

Ylioppilasjuhla Askolan Huhtaniityssä. Taisto osti 
puvun, puseron tein itse. Alpo (vanhin veli) osti lakin 
ja lyyran.

Äiti, isä ja laiva.

Perhe 1960 (vasemmalta: Valma, Taisto, Alpo, Kalervo, Inkeri ja Waltteri; alempana isä ja äiti.
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Rautateillä oli iso merkitys Karjalaisten evakuoinnissa 
talvisodan ja jatkosodan aikana. Jokioisten 
Museorautatien juhlavuoden ohjelmana heinäkuussa 
järjestettiin Muistojen evakkojuna sekä evakkojunat- 
näyttely Minkiön asemalla Jokioisissa

Muistojen evakkojuna Jokioisten Museorautatiellä 

Jokioisten Museorautatietä ylläpi-
tävä Museorautatieyhdistys ja Jo-
kioisten Karjalaisseura järjestivät 
yhteistyössä jo kolmannen ker-
ran evakkoaiheisen tapahtuman. 
Ensimmäinen evakkojuna tapah-
tuma järjestettiin vuonna 1999, 
jolloin tuli kuluneeksi 60 vuotta 
talvisodan evakkoon lähdöstä. Sil-
loin evakkojunaan nousivat vielä 
itse evakuoinnin kokeneet karja-
laiset. Se oli monelle tunnematka 
lapsuuteen ja nuoruuteen. 

Vuonna 2004 evakkojuna 
tapahtumassa esitettiin Heikki 
Luoman käsikirjoittama ja Paavo 
Liskin ohjaama näytelmä muolaa-
laisten evakuoinnista Jokioisille. 
Tällöin muisteltiin vuoden 1944 
aikoja. Tänä vuonna Jokioisten 
Museorautatien juhlavuonna 
järjestetään kolmas tapahtuma, 
jonka keskiössä ovat evakkojen 
seuraavat sukupolvet. Seuraavia 
sukupolvet pääsivät kokemaan 
edes pienen hetken isovanhempi-
ensa kulkemasta matkasta evak-
kojunatapahtumassa. Seuraavan 
kerran evakkojunatapahtuma jär-
jestetään 2024.

Rautateillä iso merkitys 
sota-ajan evakuoinnissa

Siirtoväen mieleen ovat sotavuosilta 
jääneet lähtemättömästi päiväkausi-
en junamatkat, milloin pää painuk-
sissa länteen tai odotuksen tuntein 
itään, kun Karjalaa lähdettiin uu-
delleen rakentamaan. Keväällä 1942 
oli takaisin paluun aika Karjalaan, 
silloin junat palvelivat jälleen raken-
tavan karjalaisen väestön tarpeita. 
Sotavuosien suomalaisten ja erityi-
sesti karjalaisten elämään kuuluivat 
tuntien odotukset asemilla.

Talvisodan evakuointi pystyt-
tiin vielä järjestämään Kannak-
sen asemilta. Tärkeä merkitys oli 
Viipuri –Valkjärvi -rataosuudella. 
Jatkosodassa sotilasjunien kulje-
tusmatkat pitenivät aina Itä-Karja-
laan. Pitkät huoltoyhteydet ruuh-
kaannuttivat loppuvuodesta 1941 
rautatiet aina Länsi-Suomesta kau-
as Itä-Karjalaan. Kesäkuussa 1944 
rautateiden kuljetuskapasiteetti 
jännitettiin taas äärimmilleen. 
Evakot olisi kuljetettava kauas län-
teen ja Neuvostoliiton suurhyök-
käys Kannaksella oli pysäytettävissä 
vain uusien joukkojen kuljetuksella 
Itä-Karjalasta. Pääosa Karjalaisesta 
siirtoväestä kuljetettiin kesällä ja 

syksyllä 1944 niin pitkälle länteen 
kuin kiskoja riitti.

Evakuointi puna-armeijan tu-
lijyrän alta onnistui vain siksi, että 
suurin osa väestöstä pystyi siirty-
mään omin avuin turvallisemmille 
seuduille odottamaan rautatiekul-
jetusta länteen. Kun rautatieyhte-
ys Viipurista Kouvolaan katkesi, 
tapahtui lastaus Taavetin ja Kou-
volan välisillä pikkuasemilla. Osa 
siirtoväestä kuljetettiin Lappeen-
rannan ja Imatran seuduilta lotjil-
la yli Saimaan, ja junaan noustiin 
vasta Savon radan tai Savonlinnan 
seudun asemilta. Täyteen lastatun 

Riikka Salokannel

ja usein 30 vaunuisen evakkojunan 
nopeus oli mateleva, mutta matka 

pohjanmaalle taittui kuitenkin kol-
messa vuorokaudessa. Osa Karja-

laisista siirtoväestä lehmineen vaelsi 
jalan halki koko Suomen. 

Kuvat Jokioisten Karjalaseuran sekä Museorautatieyhdistyksen tuottamasta evakkojuna videoinnista: 
Youtube - Muistojen evakkojuna - Jokioisten museorautatie 2021.
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Mie tiijjän

Enklanni kuningattarel Elisa-
pet II:el o kaks syntymäpäi-
vää, se, millo hää o syntynt 
(huhtikuu 21. pv. 1926) ja sit 
se viralline (mitä hyö kutsuut 
nimel Trooping the Colour - 
ääntämises voitta pyytää lapsilt 
neuvoo), mitä taas vietetää eri 
puolil maailmaa eri aikoihi. Se 
viralline syntymäpäivä pohjau-
tuu kuiteskii siihe hetkee, ko 
hänest tul Enklanni ja 15 muu 
Rittiläise Kansaoiyhteisö maa 
kuningatar Helsingi olympia-
vuon, 1952. Eihä se mikkää 
ihme oo, et nii mone maa hal-
litsija voip viettää synttäreitää 
kaks kertaa vuuvves. 

Mut onha täs miulkii kaks syn-
tymäpäivää, koha vaa haluaisi 
niitä molempii juhlii - viralli-
ne, minkä pappi o kirkokirjoi-
hi vient, ja toine, minkä mei 
äiti o koton Koivistol kirjant 
ylös. Pappiha käi Koivusaa-

Martti Piela

Anne Markkanen
Koivisto-säätiö

Vastauksia kysymykseesi Viipurin radiomiinoista

1. Silta oli Kuukaupin silta
2. Luutnantti Lauri Sutela
3. Hän oli lopulta puolustusvoimain komentaja 4. Polkan soitto 
alkoi lähetinautosta Viipurissa 1.9 -41 ja jatkui sitten tauotta yleis-
radion lähettämänä aina 2.2.1942 asti.
5. Taajuus oli 715 kHz , mutta miinoja löytyi myös 465 ja 645 
kHz:n taajuudella toimivia .

Miinoja oli myös muualla Saksan itärintamalla.

Lähde: 
Radiot - lehden artikkelit numeroissa 4/2008, 4/2017 ja 2/2018.
Aikaisemmissa lehdissä on myös ollut juttuja aiheesta (1, 3, 4/1993)
Wikipedia: Viipurin radiomiinat.

Martti Asikainen, Kotka

rel ani harvoi, vissii vaa kerra 
vuuvves, kastamas saarel siihe 
männes syntyneet uuvvet lap-
set. Häne mukkaa mie synnyin 
perjantakkin, Äiti mukkaa 
taas Saarempää Osuuskassa 
ensimmäisen kokouspäivän, 
lauvantakkiin. Ja siinthä sano-
taa: Lauvantai lapseen kaukana 
kuolet. 

Aatella, jo sillo tiijjettii, et 
poisha myö saarelt jouvvutaa 
lähtemää!

Mie uskon lujast Vanha Kansa 
Viisauksii. Siel Sanotaa jossai 
kans, et ”Paha pappi saarnajaa 
itsestää.” Täytyy siks siirtyy 
saarnassai muihi asjoihi, niiko 
sen viimekertase Viesti Sinise 
makinaali kysymyksii. Miehä 
kyseli sota-ajalt Viipuri Varti-
ja puolustusratekiast. Minkä 
Vuokse silla alt pioneerit löysiit 
kuuvvesaja kilo räjäyspanokse? 

1) Vuokse Kuukaupi silla. 

2 - 3) Se nuor luutnantti, kuka 
purki sen äänirautasysteemil 
toimiva lataukse ol Lauri Sute-
la, kenest aikannaa tul Suome 
Puolustusvoimai komentaja. 

4) Se Säkkijärve polkka soi yh-
tä mittaa kolmise vuorokautta, 
arviolt 1500 kertaa peräkkäi. 

5) Polkka ol pantu soimaa 
Suome Yleisratio käyttämäl, 
715 Hhz taajuuvel nii, et ra-
tiomiinoi antennit ei pääsis 
välittämmä tuhoisaa viestiää ja 
räjäyttämmää latauksii.

Tuollasii tietoi mie löysi 
Suomen sotilaan Tuntematon 
JATKOSOTA 80 vuotta -jul-
kaisust sivult 39.

Koska Koiviston Juhlat jouduttiin 
tänäkin vuonna jättämään väliin, 
säätiön vuosikokous siirtyi hiukan 
normaalia myöhäisempään ajan-
kohtaan. Kokouksen asialistalla 
oli menneen tilikauden 1.4.2020 
– 31.3.2021 toimintakertomuk-
sen, tuloslaskelman ja taseiden 
vahvistaminen, seuraavan tilikau-
den kustannusarvion hyväksyntä 
ja 5-vuotistoimintasuunnitelman 
läpikäynti sekä jäsenmuutokset. 

Kokous aloitettiin pitämällä 
hiljainen hetki poisnukkuneiden 
säätiön hallintoneuvoston varsi-
naisen jäsenen Pertti Hämäläisen 
ja hallintoneuvoston varajäsenen 
Martti Peussan muistolle. 

Kokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin hallintoneuvoston pu-
heenjohtaja Risto Mäkeläinen. 
Hallituksen puheenjohtaja Veli 
Sainio kertasi kuluneen tilikau-
den keskeisimmät tapahtumat. 
Mennyt tilikausi oli säätiön osalta 
tavanomainen, vaikkakin ympä-
röivän maailman tilanteet olivat 
kaikkea muuta kuin tavanomaiset. 
Koronan aiheuttamasta markki-
noiden ja talouden epävarmuu-
desta huolimatta osakesijoitukset 
antoivat budjetoidun mukaisen 
tuoton. Yksi Koivistolaisten Asun-

to Oy:ssä oleva osakehuoneisto 
myytiin, joten uuden tilikauden 
alkaessa säätiön omistuksessa on 
nyt 5 asuntoa Porvoossa.

Syksyllä 2020 säätiö sai yh-
teensä 18 opintoavustusanomus-
ta. Kullekin hakijalle myönnettiin 
350 euron avustus. Koivistolaisille 
uusille kevään 2020 ylioppilaille, 
joita oli 11, lahjoitettiin Koivis-
ton Arkielämää-kirja ja tilattiin 
vuodeksi Koiviston Viesti. Muita 
avustuksia menneellä tilikaudella 
saivat Hoikkalan sukukirjan työ-
ryhmä ”Keitä hyö olliit, mis hyö 
elliit”- kirjahankkeen toteuttamis-
ta varten sekä Koiviston Kurkela 
seura ry vanhojen Koivistoa kos-
kevien valokuvien skannauskus-
tannuksiin. Kuvat ovat nähtävissä 
Kuvat.fi-palvelussa.

Erovuorossa ollut hallinto-
neuvoston varapuheenjohtaja 
Kalevi Luukkainen ilmoitti, et-
tei ole enää käytettävissä sääti-
ön luottamustoimiin. Hänen ja 
edesmenneen Pertti Hämäläisen 
tilalle varsinaisiksi jäseniksi va-
littiin entiset hallintoneuvoston 
varajäsenet Anu Salmi sekä Juha-
Veikko Kurki. Hallintoneuvos-
ton puheenjohtajaksi kaudelle 
1.4.2021 – 31.3.2022 valittiin 
Risto Mäkeläinen ja varapuheen-
johtajaksi Jarmo Ratia. Uusiksi 
varajäseniksi hallintoneuvostoon 

Koivisto-säätiön mennyt tilikausi oli tavanomainen

edesmenneen Martti Peussan se-
kä entisten varajäsenten Anu Sal-
men ja Juha-Veikko Kurjen tilalle 
valittiin Kirsti Aarnio ja Jouni 
J. Särkijärvi. Muilta osin kaikki 
erovuoroiset hallintoneuvoston 
jäsenet valittiin uudelleen.

Säätiön hallituksessa ei tapah-
tunut muutoksia, kaikki erovuo-
roiset valittiin uudelleen. Halli-
tuksen puheenjohtajaksi kaudelle 
1.4.2021 – 31.3.2022 valittiin Ve-
li Sainio ja varapuheenjohtajaksi 
Sari Piela.

Kokouksen päätteeksi Risto 
Mäkeläinen kiitti koko säätiön 
puolesta Kalevi Luukkaista tämän 
pitkäaikaisesta ja merkittävästä 
työstä säätiön hallintoneuvostos-
sa, toimensa Luukkainen aloitti 
jo vuonna 2005.Vuodesta 2006 
aina vuoteen 2019 hän toimi hal-
lintoneuvoston puheenjohtajana. 
Kaikki kokoukseen osallistuneet 
yhtyivät näihin kiitoksiin suosi-
onosoituksin. 

Koivisto-säätiö toivottaa 
kauniin kuulasta syksyä ja hyvää 
alkavaa talvea kaikille koivistolai-
sille! Toivotaan, että vuonna 2022 
saamme pitkästä aikaa tavata 
Koiviston Juhlien merkeissä sekä 
viettää Koiviston sankarihaudan 
avajaisjuhlallisuuksia!

Koivisto-säätiön hallintoneuvoston kokous pidettiin 
25.9.2021 Karjala-talolla. 

Kuvassa toimensa Koivisto-säätiössä päättävä Kalevi Luukkainen.

Kiitokset opettajal kysymyksist. Oppilas vastajaa:

1) Kuukaupi silta
2) Sutela Lauri
3) Puolustusvoimain komentaja
4) kevääsee 1942 ast
5) 715 kHz

Täshä nää.
Veijalaise Hannu Hoikkalast



8 Nro 10 Lokakuu 2021

Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

Muista ystävääsi 
ilmoituksella.

HELLI NIEMI os. Virkkilä 
101-vuotta.

Helli on Saarenpäästä, 
asuu nykyään Virolahdella. 

Terveisiä kaikille tutuille 
Heliltä

Turun ja ympäristön koivistolaiset

Nyt myö taas jatketaa. Eiks nii
Kajuuttailta tiistaina 16.11 klo 17 
Kajuutassa Itäpellontie 2 20300 Turku
Koitetaa saaha joku jottai meil kertomaa mut jos ei saaha ni kyl 
meil piisaa
näi pitkä tauo jälkee haastamist iha omastaki takkaa.

Tervetuloa

Laita myös allakkaa jo muistii 
Joulujuhlat lauantaina 11.12 
Niist tarkempaa tietoo ainakii Turun Sanomien yhdistyspalstalla 
ku ollaa lähempään sitä aikaa.

Koivisto-säätiön jakamien opintoavustusten haku on 
käynnissä

Opintoavustushakemuksiin tulee liittää opiskelupaikan 
läsnäolotodistus sekä virkatodistus osoittamaan koivistolaiset 
sukujuuret. Virkatodistustilaukset ovat tällä hetkellä pahasti 
ruuhkautuneet ja todistusten toimittamista voi joutua 
odottamaan jopa neljäkin kuukautta. Tästä syystä säätiön 
hallitus on päättänyt tänä syksynä joustaa virkatodistusvaateesta. 
On suositeltavaa käyttää avustusta haettaessa sitä varten laadittua 
lomaketta, joka löytyy säätiön nettisivuilta seuraavan polun 
päästä: 
https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/saatiot/
koivisto-saatio/avustukset-ja-stipendit

Hakemukset liitteineen on toimitettava 
31.10.2021 mennessä:

sähköpostilla 
koivistosaatio@gmail.com tai kirjeitse 
KOIVISTO-SÄÄTIÖ 
c/o Anne Markkanen, Porintie 2 C 40, 00350 Helsinki

Helsingin Koivistolaiset ry

Yhdistyksemme sääntömääräinen vuosikokous
pidetään maanantaina 8.11.2021 klo 18 alkaen
Kampin palvelukeskuksen Mude-kerhohuoneessa.

Lämpimästi tervetuloa vuosikokoukseen!
Johtokunta

KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

Porvoon seudun Koivistolaiset Ry

Sääntömääräinen VUOSIKOKOUS pidetään keskiviikkona 
10.11.2021 klo 18.00 Lundintalossa, 
Aleksanterinkatu 11, 06100 Porvoo (käynti pihan puolelta).
Ennen kokouksen alkua on kahvitarjoilu.

TERVETULOA mukaan päättämään yhdistyksemme asioista!!
Terveisin johtokunta

Uusia Koivisto-tuotteita

Puolipellavainen 
astiapyyhe 20 €

Motiivi koivistolaisen naisen kansallispuvun rekon mukaan. Kuvat suunnittelumalleja. 
Tulevat tilaustoimituksina, joten varautukaa toimitusaikaan.

Muistikirja 15 €

Magneettinen 
muistivihko 8 €

Hintoihin lisätään lähetyskulut. Tilaukset Seija Jaakkola Koivukuja 23, 21530 Paimio 
puh. 041 318 4614, seijam.jaakkola@saunalahti.fi


