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Tiijjät sie?

Tšingis-kaani, Ulan Batorissa

Takavuosin saatto kuulla, jos vaa 
jakso kuunnella, nii ratiost ko 
telkkaristkii, jonkuu suomalai-
se tai toisinnaa saksalaise artisti 
rymistelevä renkutusta ”Tsing-
Tsing-Tsingis -kaan”. Sävelmä py-
sy pitkää kaikist suositumpii iskel-
mii listoil nii meil ko muuvalkii. 
Ei varmast kaik oikiastaa tienneet, 
et kuka taik mikä se Tshingis-kaa-
ni ol, mut mitäs siint, koha vaa ol 
mukaheen tempaseva kappale! 

Ko lukkoo vähäsekkii his-
toriakirjoi, ymmärtää, et tuo 
1200-luvul elänt mongolihallitsija 
ol yks kaikist suurempii roistoi ja 
ryövärei, mitä maa o koskaa pääl-
lää kantant. Hää levitti pelkoo ja 
kuolemaa ratsastaessaa joukkoinee 
läpi Aasia Eurooppaa ast ja vallot-
ti Mongolivaltakunna alasuutee 
laajat alueet, mis vaaa kulki, nii et 
lopult suurkaani valtakunta ulottu 
Keltaselt merelt Kaspia merel ast. 
Kansat pakeniit kauhuissaa, ko 
kuuliitki, et Temüžin, mongoli-
ruhtinas, ol tulos - läksiit vaeltam-
maa sova jaloist ja etsimää turvaa 
Rooma valtakunnast. Iha niiko 
nytkii, mut nyt vaa sil erotuksel, 
et sottaa ja nälkää pakenoot ihmi-
set lapsinnee kohti Euroopa Uni-
onnii, usiast kuolemaaki uhmate.

Mut eihä monikaa koivisto-
laine mittää tietänt tuollasest kes-
kiaikasest sotaherrast. Ja kuiteskii 
koivistolkii ainaki jotkut ammatti-
ihmiset puhhuit usiast kaaneist. 
Mitä hyö tarkottiit, ko haastoit 
kaanist? Onks siul tietoo, mikä se 
”kaani” koivistolaises puhheen-
parres tarkotti. Akus sen tiijjät tai 
vaik arvaat, ni paaha paperil tietois 
ja lähetä Toimituksee taik kirjota 
sähkopostii ja pistä mukkaa se, et 
mist sie tuon tiijjon kaivoit essii. Ja 
sit vaa oma nimi al ja likkaa lähte-
mää Ramil. Jos ollaa siu kanssais 
sammaa mieltä kaani-sana merki-
tyksest, ni harashoo; jos ei, ni ei 
myö riitelemmääkä ruveta, eihä?

Martti Piela

Sukuseura Koiviston Heinot 
kesäretki Gullkroonaan

ty seinäl ol luotsipuku, joka 
oli asamaa viimeisenä palvellee 
luotsin perikunnan lahjoittama.

Vanhaa aikaa pidetiin lai-
voihi yhteyttä lipuilla. Kun laiva 
pyysi luotsia, se nosti mastoon 
sini keltaraitaise lippun salkoon 
ja luotsi vastäs, että pyyntö 
huomattu puna valkoraisella li-
pulla. Laivareitti muuttui 1920 
luvulla toiseen paikkaan jolloin 
tämän luotsiasema lopetettiin 
1920 luvun lopulla. Rannal taas 
kokoonnuttii, oppas mainitsi 
että nyt heidän vierasvanesa-
tama on ylikuomitettu, heillä 
on 40 venepaikkaa, nyt niihin 
on kiinnittynt jo 60 venettä, ja 
lissää olis tulossa. Saari pyritään 
pitämään perinteisenä, eikä 
haluta suuria ihmismääriä tän-
ne. Suojellaan saaren luontoa 
kaikin keinoin..Kiiteltii opasta 
ja siirryttiin alukseen. Irrottu 
laiturist huomatti kiertelevät 
venneet, jotka ootti vapaata 

paikkaa. Veneide runsaus ym-
märrettii, olaha loma-aika ja 
kesän läppösiin päivä. 

Myös veneulykurtuuri nä-
en muuttunee, enne mäntii va-
pail rannoil, nauttimaan luon-
nosta. Nyt mänään satamii ja 
vaaditaa hyvvää palveluu.Laiva 
pukksutteli Seiliä kohti, nyt oli 
pien tuulevire, nii purjevenneet 
liikuit jo purjeil.

Siin mäntii taas Nauvo los-
sin välist, kyllä Seili löyty siel 
saarii välis, siel käytii laituris 
ja väkkee tul lissää. Kansil oli 
jo ahasta ku lämpö suosi niillä 
istujii. Tutun airiston halki ja 
Ruissalon ja Hirvensalon vä-
lissä tutuilla vesillä tultii Aura-
jokkee. Siin laituril hyvästeltii 
Heinolaiset.

Tyytyväine joukko Hei-
nolaisii saatii sammaan ku-
vvaan. Kiitos järjästeilystä 
puuheenjohtajalleemme Lasse 
Heinolle.

kuolemaan. Kävin saarella 50 
luvulla muutaman kerran, se 
oli silloin mielisairaalana. Ny-
kyisin saaren rakennukset ovat 
ainakin osittain yliopiston käy-
tössä ja siellä toimii suosittu 
kesäravintola.

Seilin saarest lähettyä saa-
tiin laival hyyvää lohisoppaa, 
saaristolais leipää salaattipöy-
vän ja kahvin kanssa. Sit puk-
sutelteltiin Nauvon pohjois-
puolet Gullkroonnanselälle. 
Oli lämmintä ja laivan kannel-
la oli hyvä istua ja haastella..
Gullkroonaan tultii suojaisaan 
luonno satamaan,Saaren ran-
nas oli punaisia vajoja joissa oli 
pikku museo ja ravintola. Opas 
tuli meitä vastaan, hän lähti 
viemään meitä kävelykierok-
sel, mut mie rampa jäin parin 
muun matkakumppanin kans 
istumaan rantaleppien varjoon 
ja nauttimaan ravintolan tarjoi-
lust. Siin selvis et saari on pinta-
alaltaan 45ha, ja siel on viel 3 
ympärvuotistist asujaa. Saaren 
historia on hyvin samanlainen 
ku meikylän sillo koivistol. Tääl 
ol luotsiasema ja kalastus olliit 
pääelinkeinot.

Toiset männiit kävelykie-
roksella katselee saaren sisäos-
sii. Joista tärkein oli kallion lael 
luotsin mökki, joka oli pieni 
yhen huoneen rakennus. Siel 
ol kamiina sivus veettävä sänky 
työpöytä ja kolme ikkunaa, joist 
ol hyvä näkvyys merel. Pöyväl 
ol karttoja kiikarii myrskylyh-

Seppo Mannonen

Myö Koiviston Heinot kokoon-
nuttiin Turus kesäretkel 24.07Ms 
Norraskär aluksel,meil Heinolai-
sil on olt tapana tehhä kesäret-
ki luotsisaaree, kute Utöseehe 
ym. Nyt männää Gullkroonaan. 
Koiviston Heinot ry on saant al-
kunsa koivistojuhlil Lappeenran-
nassa v.1988 muutamiin aktiiivi 
ansiosta kute, Unto Erlamo ja 
Teuvo Heino. Heinoja ol Koi-
vistol Kiurlahti ja Alvatti kylissä. 
Kiurlahti ol kansa suus Luotsi-
kylä ja siel ol olt joskus nimenä 
Heinola. Siks et melkei kaikil ol 
sukunimi Heino. Siint hyväst 
ku kaik ol Heinoi. Ihmisii alettii 
nimittää isän ja isoisän etunimil. 
Miu Äitiin serkku ol Aapo Jaa-
kon Sulo.Hänel ol tyttökii Eira, 
joka sai miut tähäkii matkaan 
mukkaa.Meit heinolasii ol 20 ja 
yks ol jäänt laturil vilkuttammaa, 
ku laiva ol lähtent pari minuttii 
liia aikasi liikkeel.

Ilma suosi meitä. Siin katse-
lin tuttja rantoja, ku olin lapsen 
asunt Pikisaares ja paljon tuttuja 
paikkoi lipui ohi Kute tuo ran-
taravintola Pikkupukki. Joka ol 
muuttuunt yksityis käyttöön.

Viitakari, pikku kalliosaa-
ri mis levähetiin poikaseen, ku 
mäntii soutuvenneel Sepäluo-
toon telteilemaan.Sillo 1950 
alus.Airisto ol iha ”bläkä” ku 
laiva puksutti sen yli. Seili saa-
ressa laiva pysähty. Täl saarel on 
kammottava menneisyys. Tänne 
koottii ennevanhaa spittaaliset 

Kuvassa Lasse Heino Heinojen pj. ja minä.
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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, 
Riihelänkatu 28, 15810 Lahti
Aineisto palautetaan vain jos mukana 
on postimerkillä varustettu 
palautuskuori osoitteineen.
Koiviston Viesti toimitus, 0400 780 398

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

Seuran jäsenmaksu 36 e, sisältää 
vuoden jäsenlehdet. Seuran kautta 
voi myös maksaa Karjalan Liiton 
jäsenmaksun 20 e.

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 2312 422
koiviston.viesti@gmail.com
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Siunaus toimitettu läheisten ja ystävien läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Eeva Helena 
KUPIAINEN
os. Heino
s. 23.7.1925 Vatnuori
k. 22.8.2019 Järvenpää

Väistyi vaivat,
tuli rauha,
uni kaunis ikuinen.

Kaivaten
Omaiset

Rakas sisaremme

Rauni Irmeli (Imme)

PIELA
ent. Torssonen
s. 1.12.1945 Särkisalo
k. 24.7.2019 Turku

Nyt olen vapaa ja mukana tuulen
saan kulkea rajalla ajattomuuden.
Olen kimallus tähden, olen pilven lento,
olen kasteisen aamun pisara hento.
En ole poissa vaan luoksenne saavun 
mukana jokaisen nousevan aamun.
Ja jokaisen tummuvan illan myötä 
toivotan teille hyvää yötä.
(Vuokko Laatio)

Raija, Martti, Asko ja Sirpa
Kummilapset: Raikka, Sari, Kristian ja 
Joonatan
Sisarusten lapset perheineen
Muut sukulaiset ja ystävät

Tahroja paperilla
Saako toisen tavaroita penkoa ja kirjeitä lukea, jos tä-
mä toinen on jo edesmennyt? Sellainen vähän syylli-
nen olo tuli, kun kellarihuonetta siivotessa vilkaisin 
suuren pahvilaatikon sisältöä. Olin sen saanut suku-
laistädin jäämistöstä ja sen piti sisältää kyläkirjan te-
kemiseen kerättyä aineistoa. Mutta sieltä löytyi myös 
päiväkirjamaista runoproosaa, hyvin henkilökohtaisia 
tuntoja ja ajatuksia.

Teksteistä yksi oli kuin suuren surun keskellä kirjoi-
tettu kirje, kuin rukous ja toinen omaa itsetuntoa tut-
kiskeleva. Kirkkaita ajatuksia, joihin helppo samaistua 
ja hyviä kielikuvia. Tekisi mieleni ne tässä julkaista ja 
jakaa muillekin, mutta missä menee se yksityisyyden 
raja? Enää en voi tädiltäkään kysyä hänen mielipidet-
tään.

Toisaalta olen näissä kirjoituksissa useinkin lainan-
nut surutta Hilma-tätini tekstien ja kirjeitten sisältöä. 
Niitä lukiessa ei tullut mieleenkään, että kirjesalaisuus 
voisi ulottua niihinkin. Olin vain riemuissani löydöis-
tä ja jakamisen arvoisista ajatuksista, joita niistä sain 
lukea. Tiedän myös setämieheni parhaillaan käyvän 
viipurilaisäitinsä kirjeenvaihtoa läpi. Hänkin on niistä 
tehnyt osittain julkisia osana taideprojektia. Monen 
monen kirjan ja elokuvan taustalla on todellisia käy-
tyjä kirjeenvaihtoja ja päiväkirjoja. 

Itsekin kirjoitan kirjeitä ja tekstejä paitsi näin julkais-
tavaksi, myös pöytälaatikkoon. Osa 
niistä varmasti kuin päiväkirja-
maisia salaisuuksia. Ovatkohan 
nekin vapaasti julkisia sitten 
joskus? Ehkä tiedostamattani 
kuitenkin talletan ne ja säästän, 
että joskus, jossain tulevaisuu-
dessa, voin ajatuksen jakaa. 
Ehkä joku jälkeenpäin ym-
märtää, miksi niin piti kir-
joittaa. Ehkä kirjoitukset 
ovat itselle vain muis-
tiinpanoja, ettei unoh-
taisi miltä tuntui tai lau-
lun sanojen mukaan vain 
tahroja paperilla.

Tuon pahvilaatikosta löytä-
mäni punakantisen kansion 
jätän kuitenkin kotiarkistoni 
perimmäiseen nurkkaan, tois-
taiseksi.

Kappalainen Hannu Marttila
Kotka-Kymin seurakunta

Karjalaisen messun saarna Koivisto-juhlilla

vaan johon törmään niin monessa 
yhteydessä. Kuka sinä Jeesus olet? 
Jeesus on antanut tähän kysymyk-
seen monta vastausta, siihen vas-
taavat niin hänen sanansa kuin 
tekonsakin. Ja yhden kaikkein sel-
keimmistä vastauksista hän antoi 
kirkastusvuorella, mistä tämän sun-
nuntain evankeliumi meille kertoo.

Meitä kutsutaan kristityiksi ja tämän 
nimen me olemme saaneet Kristuk-
sen mukaan. Siksi meidänkin on 
tärkeää esittää tuo sama kysymys, 
jonka Paavali esitti; Kuka sinä olet? 
Kuka sinä olet Jeesus? Kuka hän on, 
johon me uskomme? Ja samalla me 
esitämme myös toisen kysymyksen; 
miksi on niin tärkeää uskoa Jeesuk-
seen? Miksi hänestä aina puhutaan 
ja saarnataan?

On monia sellaisia ihmisiä, jotka 
sanovat uskovansa Jumalaan, mutta 
sanovat etteivät he mitään Jeesusta 
tarvitse. Onkin helpompaa uskoa 

Jumalaan, joka on kaukainen eikä 
tule liian lähelle, jonka voimme aa-
vistella luonnon kauneudessa tai 
taivaan tähdissä, kuin uskoa Juma-
laan, joka tahtoo lähestyä meitä 
Pojassaan. On sinänsä helppoa pu-
hua Jumalasta, sana on meille tuttu 
ja puhumme hänestä useimmiten 
kovin yleisellä tasolla. Mutta kun 
Jumala puhuu meille Pojassaan Jee-
suksessa, on kyse jostain hyvin hen-
kilökohtaisesta. Ja silloin on asetet-
tava kysymys; Kuka sinä olet Jeesus? 
Mitä sinä tahdot minusta?

Päivän evankeliumi kertoo meille 
Jumalan vastauksen tähän kysymyk-
seen. Taivaallinen Isä vastaa: Hän on 
minun Poikani. Tämä on jo toinen 
kerta, kun Isä antaa tämän saman 
vastauksen. Ensimmäinen kerta oli 
Jordanilla silloin kun Jeesus kastet-
tiin. Isä tunnustaa Poikansa niin 
kuin Poika tunnustaa Isänsä. Niin-
hän lapsen syntymän yhteydessä 
myös tehdään. Jos vanhemmat eivät 

Kirkastettu Kristus 

Kirkastussunnuntain evankeliumi 
kutsuu meidät näköalapaikalle, kor-
kealle vuorelle. Sieltä näkyy kauas ja 
monenlaisia maisemia. Kuitenkin 
tällä kertaa huomio kiinnittyy ihan 
lähelle, siihen keitä siellä on. Tä-
män päivän kysymys on; ”Kuka sinä 
olet?” Tänään sitä ei esitetä meille, 
vaikka sinällään on hyvä aika ajoin 
miettiä ja kysellä sitäkin; ”Kuka mi-
nä olen? ” Kun apostoli Paavali oli 
matkalla Damaskokseen hän kohtasi 
tuolla matkalla miehen, joka muutti 
hänen elämänsä. Silloin vainoajasta 
tuli apostoli, Kristuksen seuraaja. 
Paavalin kohtaaminen sen kanssa, 
josta oli tuleva hänen Mestarinsa, 
alkaa kysymyksellä: Kuka sinä olet? 

Näin on tapahtunut monta kertaa 
muulloinkin ihmisen ja Jeesuksen 
kohdatessa. On ensin kysyttävä; 
kuka sinä olet? Kuka sinä olet, jo-
ka tunnut puhuttelevan minua niin 
monella tavalla, joka miltei vaino-
at minua, sinä, jolta en saa rauhaa, 

4.8.2019 Kotkan kirkko
Kirkkovuoden ajankohta: Kirkastussunnuntai
Raamatunkohta: Matt. 17:1-8
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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, 20100 Turku
puh. 0400 244 290
tuominee@gmail.com
Varapuheenjohtaja, Katarina Hovi
Kavallinpelto 6, 02710 Espoo
puh. 050 482 1240
katarina.hovi@gmail.com
Sihteeri, Virpi Huhtanen, 
Ahtaanmäki 1 A 2, 02280 Espoo
puh. 0440 501 806
virpi.huhtanen@kolumbus.fi

Taloudenhoito,
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.
Halkaisijantie 4 E 46, 00980 Helsinki
puh. 050 539 8693
mhongist@gmail.com

Johtokunta:
Virpi Huhtanen, Espoo
Jorma Simola, Lahti. 040 564 9341
Matti Agge, Parainen. 040 536 7701
Tuomo Kokkala, Kotka. 050 589 4443
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400 800 752
Riikka Salokannel, Lahti. 044 2312 422
Hannu Seppinen, Turku. 040 703 1244
Tuula Raukola, Kotka. 044 522 8098

Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj. 
Veli Sainio, 050 505 6676
veli.sainio@kolumbus.fi
Asiamies 
Anne Markkanen, 0400 687 717
koivistosaatio@gmail.com

Mennyttä kesää muistellen

Viimeinen kesän saarimatkoista tehtiin elokuussa. Vietimme koko päivän 
Saarenpäässä. Sää oli mitä parhain, meri oli aivan tyyni ja aurinko paistoi 
pilvettömältä taivaalta.

Suurin osa ryhmästämme oli ensi kertaa Saarenpäässä ja ylipäätänsä Venäjällä. 
Ikähaarukka oli noin 25-85 vuotta. Mukana matkalla oli myös kaksi tytärtäni, 
toinen heistä ensimmäistä kertaa saaressa. Ainoastaan yhdellä ryhmästä, joka 
oli 10-vuotias Saarenpäästä viimeksi lähdettäessä, oli joitakin omia mielikuvia 
saaresta ajalta ennen sotia.

Edellisillä matkoilla luotujen yhteyksien ansiosta Saarenpään rannassa oli meitä 
vastassa kesäasukkaiden autot, joilla halukkaat pääsivät linnakealueelle ja Kii-
lin rannalle. Jotkut saivat lainaksi polkupyörät, joilla sitten ajelivat kaunista 
metsätietä selkärannalle saakka. 

Mukana matkalla oli myös linnakkeen kantahenkilökunnan Voitto Aromaan 
lapsenlapsi. Hän suunnisti omatoimisesti Pitkäniemeen, jossa on ollut mm. va-
loheitinasema ja Aromaan perheen kotitalo, jonka kivijalka sieltä vielä löytyikin.

Kiilin rannassa ihailimme upeita näkymiä ja nautimme eväitämme venäläisten 
ystäviemme kanssa. Kerroimme heille Saarenpään historiasta näyttämällä mm. 
vanhoja kuvia. Nämä kesäasukkaat ovat hyvin kiinnostuneita saaren historiasta 
ja haluavat myös kehittää saaren matkailua. Matkatoimiston johtaja Svetlana 
Gråhn toimi tulkkinamme. Kana-suvun jälkeläiset taisivat löytää Kiilin ran-
nalta kalastusseuran majan perustuksetkin.

Monet kesäasukkaat kutsuivat meitä pihoilleen. Saimme kokea lämmintä vie-
raanvaraisuutta. Vierailimme isoäitini serkun laivuri Anton Kukon pihalla, jos-
sa vanhaa taloa edelleen kunnostetaan. Saimme maistella myös Anton Kukon 
vanhan omenapuun antimia. Naapurissa uudistalon pihalla meille tarjoiltiin 
kahvia ja teetä. Veskiven rannassa Eeva Pullin talon pihalla vierailimme Alek-
santeri Matikan nuorten jälkeläisten kanssa.

Isäni Viljo Samulin kotipihalla Natalia -rouva tyttärineen tarjoili meille erilaisia 
virvokkeita. Isäni kotitalosta on jäljellä ainoastaan vähän kivijalkaa, mutta oli 

kuitenkin hieno asia istuskella tyttärieni kanssa talon 
perustuksilla.

Juhana Hilskan lapset Aune, Eila ja Pekka olivat pitkään 
omalla kotipihallaan ja muistelivat omaa perhehistori-
aansa. Talon ovet olivat lukittuina, mutta ystävällinen 
naapuri Sihvosen talosta tuli avaamaan oven ja ”Hils-
kalaiset” pääsivät myös sisälle entiseen kotiinsa. 

Johannes Hiiren rannassa oli laituri tekeillä. Jo-
hanneksen tyttären jälkeläiset pääsivät katsomaan 
myös sisälle taloon. 

Rautasen-Pullin rannassa istuimme lepäilemässä 
pitkän saarikierroksen päätteeksi. Tässä rannassa 
ovat monet saarelaisten laivat valmistuneet, kuten 
myös isoisäni Anton Samulin ja veljensä Aleksante-
rin viimeinen laiva ”Suomen Neito”, isoäitini sedän 
laivamestari Pärtty Matikan mestaroimana.

Lempeässä kesäillassa palasimme venekyydeillä kirk-
korantaan uutta juuristamme oppineina ja mukavat 
muistot mukanamme.

Eija Tuominen

ole naimisissa tapahtuu normaalisti 
isyydentunnustaminen ja sen vahvista-
minen. Kun Isä tunnustaa Poikansa he 
ovat yhtä. Se, joka kasteessa ja uskossa 
on yhtä Pojan kanssa, on yhtä myös 
Isän kanssa.

Se, mitä kirkastusvuorella tapahtuu, 
koskee meitä kaikkia. Kirkkaus, joka 
häikäisi silmiä, oli lupaus niille, joita 
Poika kutsuu veljikseen. Se kirkkaus 
on nähtävissä vain hetkellisesti, mut-
ta se on aina olemassa. Johannes nä-
ki Jeesuksen kirkkauden ja kirjoittaa 
evankeliumissaan; “Sana tuli lihaksi ja 
asui meidän keskellämme. Me saimme 
katsella hänen kirkkauttaan, kirkkaut-
ta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän 
oli täynnä armoa ja totuutta.” Joh 1:14. 
Pietari näki Jeesuksen kirkkauden tuol-
la vuorella ja kirjoittaa siitä; “..olimme 
omin silmin saaneet nähdä hänen ju-
malallisen suuruutensa. Hän sai Juma-
lalta, Isältä, kunnian ja kirkkauden, 
kun hänelle kantautui Ylhäisimmän 
Kirkkauden ääni: “Tämä on minun 
rakas Poikani, johon minä olen mielty-
nyt.” Tämän äänen me itse kuulimme 
tulevan taivaasta, kun olimme hänen 
kanssaan pyhällä vuorella.” 2 Piet 16-
18. Tämän nähtyään niin Johannes 
kuin Pietarikin tiesivät, kuka hän oli.

Isä on siis vastannut; Hän on minun 
Poikani, johon minä olen mieltynyt. 
Hän vastaa, jotta me tietäisimme, ku-
ka Jeesus on. Että me tietäisimme, että 
Jumala sovitti hänen kärsimyksessään ja 
kuolemassaan maailman itsensä kanssa. 
Kirkkaus ja valta, jotka hänellä on ian-
kaikkisuudessa, murtautuu silmänräpä-
ykseksi nähtäville jo täällä.

Päivän evankeliumissa on myös toinen 
vastaus. Isät, siis Mooses ja Elia, vastaa-
vat; Hän on lupausten täyttymys. Moo-
ses ja Elia ovat ainoita vanhan liiton ih-
misiä, jotka puhuivat Jumalan kanssa. 
Moosekselle se tapahtui Siinailla ja kun 
hän laskeutui alas vuorelta, loistivat 

hänen kasvonsa Jumalan kirkkaudesta 
niin että hänen täytyi verhota kasvonsa. 
Samalla vuorella, jota kutsutaan myös 
Horebiksi, Elia kohtasi Jumalan hiljai-
sessa tuulen huminassa. Kirkastusvuo-
rella kohtasivat vanha ja uusi liitto. Siel-
lä isät vahvistavat sen, että lupaus on 
täyttynyt. Läsnäolollaan Mooses vah-
vistaa sen, että laki on täyttynyt Kris-
tuksessa. Elia puolestaan vahvistaa, että 
profeettojen lupaukset ovat täyttyneet. 
He, jotka kerran saivat puhua Jumalan 
kanssa, puhuvat nyt kirkastusvuorella 
Jeesuksen kanssa. He ovat vanhan liiton 
vastaus kysymykseen; kuka Jeesus on.

Evankeliumissa tapaamme myös Pieta-
rin, Johanneksen ja Jaakobin. Jeesus it-
se kutsuu heitä veljikseen. Me saamme 
kutsua heitä veljiksemme ja siksi heidän 
antamansa vastaus on niin tärkeä meil-
le. Mitä veljet vastaavat? He vastaavat 
koko elämällään, eivät vain sanoillaan, 
jotka ovat kirjoittaneet, vaan tavallaan 
elää ja kuolla. Heidän vastauksensa on: 
Jeesus on ainoa. Sisällöltään se on sama 
kuin Isän ja isien vastaus. Vain Jeesus 
oli jäljellä. “Ja kun he nostivat katseen-
sa, he eivät nähneet ketään muuta kuin 
Jeesuksen yksin.” Hänessä ovat täyt-
tyneet laki ja profeetat, ei ole ketään 
muuta. Tätä kokemustaan he eivät voi-
neet koskaan unohtaa.

Apostolien teoissa kerrotaan Pietarin 
saarnasta juutalaisille ja silloin hän tie-
si, kuka Jeesus on: Jumalan ainoa Poika, 
lain ja profeettojen täyttymys. Ja pu-
huessaan suuren neuvoston edessä hän 
lopetti sanomalla; “Ei kukaan muu voi 
pelastaa kuin hän. Mitään muuta ni-
meä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmi-
sille annettu koko taivaankannen alla.” 
Apt 4:12.

Isä on vastannut, isät ja veljet ovat vas-
tanneet. Mitä sinä sanot? Kysymys on 
asetettu meille jokaiselle. Mitä sinä sa-
not, kuka hän sinulle on?
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Savonlinnassa järjestettyyn jul-
kistamistilaisuuteen kokoontui 
Aleksanteri Tammisen ja An-
ton Sorvarin jälkeläisten lisäksi 
Eeva-Stina Mäkeläisen ja Lovisa 
Seppisen jälkipolvien edustajia. 
Sukua matkusti paikalle Varsinais-
Suomesta, Satakunnasta, Etelä-
Pohjanmaalta, Kanta-Hämeestä, 
Uudeltamaalta ja Etelä-Karjalasta. 
Kaukaisin juhlija tuli Itävallasta. 

Kirjan tekijä savonlinnalainen 
Kirsti Kukkonen oli uurastanut 
käsikirjoituksen parissa seitsemi-
sen vuotta. 

Paikalla oli niitä, jotka oli-
vat kerran jos toisen osallistuneet 
vanhojen valokuvien tunnista-
mistalkoisiin ja niitä, jotka olivat 
tehneet kuvausreissun suvun evak-
koaikojen maisemiin. Edellisiltä 
sukupolvilta oli jäänyt röykkiöit-
täin albumeja ja irtokuvia, joihin 
oli vain poikkeuksellisesti merkit-
ty henkilöiden nimiä, kuvauspaik-
koja ja kuvausaikoja. 

Kirjan julkaisuajankohtaa oli 
jouduttu myöhentämään reilulla 
puolella vuodella. Ilmassa väreili 
epäuskoista riemastusta: Valmis-
tuihan se lopulta!

Neljän suvun kuvat ja 
tarinat talteen

Kirjan alaotsikkona on ”Karttulan 
Kukkosten, Savonlinnan Turus-
ten ja Koiviston Tammisten sekä 
Sorvarien elämänvaiheita kuvien 
kertomana”.

Kirjalla on ollut kaksi tavoi-
tetta: toisaalta selvittää tekijän 
isän ja äidin kummankin van-
hemman taustat ja elämänvaiheet 
ja toisaalta saattaa sukujen vanhat 
valokuvat kaikkien suvun jäsenten 
ja muidenkin ulottuville. 

Kirjan rakenne on erilainen 
kuin sukukirjoissa yleensä. Suku-
tauluja ei ole. Tarinat etenevät nu-
meroitujen valokuvien pohjalta. 
Uuteen sukuun siirryttäessä luo-
daan katsaus esi-isiin siinä määrin 
kuin esi-isistä on ollut tietoja saa-
tavilla. Kirjan lopussa on viimeise-
nä liitteenä luettelo suvun vaina-
jien elinajoista ja hautapaikoista.

Kaikkien neljän suvun jäse-
nille on ollut ominaista jatkuva 
muuttaminen paikasta toiseen 
ennen sotia, sotien aikana ja soti-
en jälkeen. Sukujen lähihistoriassa 
oli paljon katvealueita ja kysymys-
merkkejä. Osaan kysymyksistä 
löytyi vastaus arkistoista tai kir-
jeistä, osa jäi selvittämättä

Koiviston Tammiset ja 
Sorvarit

Tammiset ja Sorvarit ovat molem-
mat melko nuorta koivistolaista 
sukua. 

Aleksanteri Tammisen iso-
isä Gabriel Tamminen muutti 
vuonna 1834 Kuolemanjärveltä 
Koivistolle. Aleksanterin vuonna 
1835 syntynyt isä Aapeli on su-
vun ensimmäinen paljasjalkainen 
koivistolainen. Hänet on merkitty 
kirkonkirjoihin Möllikänniemessä 
sijainneen Kotterlahti 8:n talolli-
seksi ja kylänvanhimmaksi. 

Aapeli Tamminen vihittiin 
vuonna 1858 Kaisa Putuksen 
kanssa. Pariskunnalle syntyi Möl-
likänniemessä kaksitoista lasta, 
joista kuusi eli aikuisiksi. Myös 
Aleksanteri Tammisen sisarten 
Maria Rouskun, Eeva-Stina- Mä-
keläisen ja Lovisa Seppisen per-
heet sekä Aleksanterin vanhin veli 
Juhana ja nuorin veli Konstantin 
esitellään kirjassa. 

Matilda ja Anton Sorvarin isä 
Jaakko Liisanpoika Sorvari muutti 
vuonna 1870 Säkkijärveltä Koivis-
tolle Humaljoen kylään, missä hä-
net yhdeksän vuotta myöhemmin 
vihittiin humaljokelaisen Maria 
Känän kanssa. Pariskunnalle syn-
tyi Koivistolla kuusi lasta ennen 
kuin perhe vuonna 1930 muutti 
Johannekseen.

Tammisen ja Sorvarin suvut 
yhdistyivät, kun Aleksanteri Tam-
minen ja Matilda Sorvari vihit-
tiin vuonna 1899. Vuosien 1900 
ja 1923 välillä Matilda synnytti 
yhdeksän aikuisiksi elänyttä lasta: 
yhden pojan ja kahdeksan tytärtä. 
Nuorin tytär syntyi samana ke-
sänä kuin vanhin tytär sai toisen 
lapsensa.

Evakkoon Möllikän 
satamahankkeen tieltä

1920-luvun alussa Koiviston ja 
Viipurin välille rakennettiin rau-
tatie. Samassa yhteydessä päätet-
tiin rakentaa Möllikänniemeen 
uusi satama. Satama-alueen alle jäi 
Kotterlahden vesi- ja maa-alueita. 
Rakennukset ja tilukset pakkolu-
nastettiin, näiden joukossa Abel 
Tammisen perikunnan tuolloin 
jakamaton tila. Aleksanteri Tam-
minen perheineen joutui muutta-
maan muualle. 

Pakkolunastuksesta ja sitä 
seuranneesta oikeudenkäynnistä 
ei Koiviston historiassa pukahde-
takaan, mahdollisesti siksi, että se 
kosketti vain pientä osaa uuden 
kauppalan väestöstä. Möllikän-
niemellä oli yritysten ja muualla 
asuvien kyläläisten tiluksia.

Muutaman evakkovuoden 
aikana Aleksanteri Tamminen 
rakensi perheelleen uuden kodin 

kauemmas merestä metsän kes-
kelle Putkeroisin mäelle. Mäelle 
mummolan viereen muutti van-
himman tyttären Aina Pyysingin 
perhe. Yhteiseloa kesti viitisen-
toista vuotta.

”Uusi Koivisto” Kymin 
Juurikorpeen

Aleksanteri ja Matilda Tammisen 
evakkoaika Halikossa venyi viiden 
vuoden mittaiseksi. Maanhankin-
talain mukaisen maanviljelystilan 
saanti varmistui vuonna 1947. 
Aleksanteri Tammiselle, jolla ei 
ollut erityistoiveita sijaintikunnan 
suhteen, muodostettiin asutustila 
Kymin Juurikorpeen.

Metsään raivattu kylmä tila 
sijaitsi syrjäisessä paikassa ky-
läyhteisön ulkopuolella. Tilalle 
muutettiin vuonna 1949, mutta 
kokonaan omaksi tila saatiin vasta 
vuonna 1956, kuusi vuotta ennen 
Aleksanteri Tammisen kuolemaa. 

Juurikorven mummolasta tuli 
eri puolilla Suomea asuvan suvun 
kohtauspaikka ja Koiviston muis-
telupaikka parinkymmenen vuo-

den ajaksi.

Yhteydet Sorvareiden 
jälkipolviin kadoksissa 

Matilda Tammisen ja hänen van-
himpien tytärtensä kuoltua yhte-
ydet Sorvarin sukuun katkesivat. 

Vaikka moni nuoremmasta 
sukupolvesta oli tavannut Anton 
Sorvarin Juurikorvessa, kirjanteki-
jälle kukaan ei enää osannut ker-
toa, oliko hänellä jälkeläisiä elossa. 
Googlen hakukoneen avulla löytyi 
onnenkauppaa yhteys Anton Sor-
varin lapsenlapsiin.

Matilda Tammisen Leppävir-
ralle muuttaneen sisaren Emma 
Tuomaisen jälkipolvia moni muis-
ti tavanneensa suvun hautajaisti-
laisuuksissa vielä 1990-luvulla. 
Yhteydenotot Tuomaisten suku-
seuraan eivät tuottaneet tuloksia, 
ja Savon pikkuserkut jäivät löyty-
mättä. 

Aleksanteri ja Matilda Tammisen perhettä Koiviston kauppalassa Putkeroisin mäellä vuoden 
1928 vaiheilla. Kuvasta puuttuu kaksi kotoa pois muuttanutta tytärtä. Keskellä istuu 
Matildan äiti Maria Sorvari, o.s. Känä. − Kuvan henkilöistä ei kukaan enää ole elossa.

Säämingin seurakuntatalon salissa otetussa valokuvassa Kirsti Kukkonen istuu eturivissä 
uunituore kirja sylissä. Sukulaisjoukossa on yksi paljasjalkainen koivistolainenkin: 
Putkeroisin mäellä jatkosodan aikaan syntynyt Tellervo-serkku (eturivissä toinen vasemmalta).

Sukukirjaa juhlittiin Savonlinnassa
Kesällä julkaistussa sukukirjassa ”Ja taas muutettiin” kerrotaan koivistolaisten 
Tammisen ja Sorvarin sukujen vaiheista. 

KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi
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Helinä Hulkkonen
Kuvat Jorma Kallonen

Vaikka tätä kirjoittaessani 
(28.8.19, 25˚C) on vähän vaikea 
uskoa, että kesä on kääntymässä 
kohti syksyä, näin tulee kuitenkin 
tapahtumaan. Syksyn saapuessa 
on mukava muistella kesän mie-
leenpainuneita tapahtumia. Yksi 
niistä oli retki Pentalaan.

Kesäkuun 11. päivänä 14 hen-
kilöä lähti Espoon kaupunginmu-
seon saaristomuseoon Pentalaan. 
Matkan järjesti Vatnuorin kyläyh-
distys (VKY). Merelle lähdettiin 
Suinonsalmen reittivenelaiturilta. 
Parin kymmenen minuutin kulut-
tua olimme perillä. Ilma oli kesäi-
nen ja tunnelma rento.

Saari on kaunis, luonto 
monipuolinen,omanlaisensa, Pen-
talajärvineen, jonne luontopolku 
kuljettaa.

Museoalue on vanha kalasta-
jatila, jossa on asuttu 1750-luvulta 
lähtien. Alueella on viitisentoista 
rakennusta, jotka on kunnostettu 
säilyttäen mahdollisimman paljon 
alkuperäisosia.

Kalastajakylätunnelmaa, me-
rellisyyttä, tarinoita selviytymi-
sestä luonnon ja meren ehdoilla. 
Tuttua vatnuorilaisille! Siksi niin 
monen mieleen nousivat muisti-
kuvat ja kerrotut muistot elämästä 
Vatnuorissa.

Kalastajatila kertoo saaren 
arjesta ja elämäntavoista. Tilalla 
elettiin 1900-luvulla myymällä 

reen ja sen rakennuksiin. Museo-
kauppaankin moni ehti piipahtaa 
saaristohenkisiä tuotteita ihaile-
maan ja niitä ostamaankin.

Osaavan oppaan avulla tutus-
tuimme kalastajapariskunta Arvid 
ja Gurli Nyholmin tarinaan Gur-
lin talossa (ainoa paikka, jonne 
pääsymaksu). Talossa on alkupe-
räisillä paikoillaan huonekalut, 
valokuvat ja esineet. Pariskunnan 
elämä oli vaiherikasta, kovaakin 
usein ankarissa olosuhteissa. Saa-
ren ja oman tilan omavaraista-
louden ylläpitäminen kalastuksen 
lisäksi monine elinkeinoineen, oli 
haasteellista ja vaativaa, luonnon-
olojen ja vuodenaikojen säätämää. 
Elävästi kerrotussa opastuksessa 
oli helppo eläytyä Gurlin ja Arvi-
din yhteiseloon, sukulaissuhteisiin 
ja kalastajayhteisön sosiaaliseen 
kanssakäymiseen.

ten omatoimireitti. Saarella toimi 
myös lasten taideleiri.

Ruokailla Pentalassa voi aina-
kin kolmessa paikassa. On omien 
eväiden paikka, jossa pöydät, ka-

tos, mikro ja vesipiste. On myös 
kahvila, josta saa suolaista ja ma-
keaa pikkupurtavaa sekä saaristo-
laisravintola Paven. 

Me söimme hienossa ympäris-

tössä sijaitsevassa Pavenissa lohiso-
pat! Sitten kotiin. Emmeköhän 
olleet ihan tyytyväiset. Meillä oli 
kiva matka. Paikka on erinomai-
nen koko perheen retkeilykohde.

Kesäinen retki merelliseen Pentalaan

Ennen ruokailua meillä oli ai-
kaa kulkea saaressa haluamissamme 
kohteissa: rakennuksissa, laidunalu-
eilla, luontopoluilla tai kahviloissa. 
Lapsille oli oma suviseikkailu – las-

kalaa, kesäasukkaiden majoituk-
sella, pienimuotoisella maanvilje-
lyllä ja karjanhoidolla.

Ennen opastettua kierrosta 
tutustuimme omatoimisesti saa-
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Olin ehtinyt pestä lattian puolivä-
liin asti, kun pappilan pihaan ajoi 
hevoskuorma. Pari miestä nosti 
kuormasta ison urkuharmonin. 
Pappi pysyi ilmeisesti järkähtä-
mättä päätöksessään: Rippikoulu 
alkaisi punaisessa pihatuvassa. 
Pappi astuikin sisään seurassaan 
joku toinen mies. Pappi kysyi: 
“Mihin saamme tämän urkuhar-
monin sijoittaa?” “Että mihikää. 
Eihä myö täst mihi männä.” Pap-
pi potkaisi jalallaan lattiariepua-
ni. “Huoneen täytyy olla puhdas, 
kun me tulemme.” “Ettäks työ 
nääje, miehä oon just parraikaa 
puhastamaskii. Mut en mie teitä 
varte. Ei myö täst mihikää män-
nä.” Suutuksissaan pappi poistui 
hakemaan kotivänrikkinsä Sirpan 
paikalle. Syvään kumartaen tämä 
käsillään osoitti urkuharmonille 
paikan melkein keskellä huonet-
ta sanoen: “Se sijoitetaan tuohon 
noin.” Minuun päin kääntyen hän 
tivahti: “Muistakaakin, ettette sii-
hen koske.” “A mie en välitä, vaik 
lapset särkiskii. Mitäs tuotta sen 
siihe!” Tiesin kyllä, etteivät lapse-
ni siihen koskisikaan, kun kerran 
kieltäisin, mutta jo periaatteesta 
vastasin hänelle tuolla tavoin. Ko-
etin jälleen selittää, etten voinut 
laskea toiselle sadalle nousevan 
rippikoululaisten lauman tule-
maa tänne asuntoomme märillä 
syyskeleillä. “Ja eihä myö ees ma-
huta tuoho kykiäisee yhel kertaa 
olemaakaa.” 

Kanttori, se oli tuo toinen 
kirkkoherran seurassa, käveli kädet 
selän takana edestakaisin lattiata 
mittaillen.”Sovitte tai olette so-
pimatta. Minä olen seurakunnan 
kanttori.” “Olkaa vaik monttöö-
ri, sama se miust! Miul o paperit 
takannai, et ei tarvitse antaa teijä 
tulla pitämää rippikouluu miu ko-
tonnai nii kauva ko seurakuntako-
ti o vappaa.” Tästäkös kotivänrik-
ki innostui. “Te, te, te! Rupeatte 
määräämään meidän talossamme! 
Te, joka ette maksa vuokraa, et-
tekä mitään!” “Vuokra maksetaa 
ko jaksetaa, mut maantiel myö ei 
männä. Kaks kertaaha mie oon jo 
tarjontkii, mut ei oo kelvant. Joks 
nyt sit kelpajaa?” “Otamme niin 
suuren vuokran, että varmasti läh-
dette siitä.” “Ettähä työ suurem-
paa vuokraa saa ottaa ko mitä val-
tio o määränt.” “Siinä sitä onkin 
teille kylliksi maksamista.” “Enhä 
mie väitäkkää, ettei olis, mut eihä 
myö mihi. Ja jos työ hommaatta 
meil sopiva kortteeri ja maksatta 
siint aiheutuvat kulut, ni kyl myö 
lähetää, eikä itketäkkää.” “Jospa 
vaikka hankitaankin. Mikä olisi 
sopiva asunto?” “Sellane, et se o 
tarpeeks tilava eikä oo metsä kor-

Impi Piela
Elämän melskeissä (XVII)

Impi Piela

ves. Ja leipäuuni pittää kyl olla.” 
“Eihän laki määrää leipäuunia.” 
“Kyl tälläse saki kans pittää. Jos 
pienes uunis joutuu leivä pais-
tamaa, ni osa kuoloo jo ootelles 
nälkää.” “Te, te. Rupeatte meidän 
huoneissamme määräilemään,” 
kotivänrikki innostui sättimään 
uudelleen. Joka maksaa vuokran-
sa, se maksaa kuukausittain: Koko 
kesältä teillä on vielä maksut suo-
rittamatta.” Silloin minä hermos-
tuin. “Teilhä o viel Janne työpal-
kat kokonaa maksamatta. Loppui 
lopuks, kukaha o kellekii velkaa?” 
Rouva lähti kimpaantuneena. Pa-
lasi kuitenkin pian kädessään pa-
perilappu ja kynä. “Kirjoittakaa 
heti vaikka kuinka suuri lasku. 
Maksan tässä paikassa,” Sirppa 
tivahti. “Enhä mie voi kirjottaa. 
Kuka o työn tehnt, silhä palkka-
kii maksetaa.” “Ette siis tahdo?” 
“Enhä mie sanont, etten mie taho, 
vaa et Jannelha työ ootta velkaa. 
Ja turhaha teijä o miul rähjätä. 
Sielhä hää o jossai, kuka vuokrat 
suorittaa ja työpalkat perrii. Ei-
hä myö olla täs ko kortterlaisii. 
Miehä sanoin vaa nii ko vertaukse 
vuoks, ko työ rähjäsittä, ettei myö 
makseta vuokrii. Sehä o jo etu-
kättee maksettu.” En kuitenkaan 
saanut rouvaa lauhtumaan. Jätin 
hänet jä lähdin hakemaan lisää 
vettä. Kun palasin, riitarouva oli 
jo poistunut. Jatkoin työtäni ih-
metellen mielessäni, mitä nyt seu-
raisi. Kun olin siivonnut huoneen, 
kaikki tuntui siellä taas raikkaalta; 
ei hajuakaan ollut jäänyt papista, 
papin rouvasta sen enempää kuin 
monttööri-kanttoristakaan.

Ilta oli jo tulossa, mutta vielä 
oli vaihdettava uudet oljet pat-
joihin. Eihän sitä koskaan tiedä, 
vaikka vielä kuitenkin tulisivat. 
Olkia sain naapureiltani. Touhu-
sin parhaillaan kujassa olkia pat-
joihin, kun kotivänrikki Sirppa 
jälleen ilmestyi eteeni. “Koska te 
nyt niin hävytön olette, niin minä 
tulin ilmoittamaan teille, ettemme 
tule pitämään rippikoulua siinä, 
ennen kuin tulette sanomaan: 
Olkaa hyvä!” “Kiitoksii vaa, mut 
sitä työ saatta ootella ko Rooperti 
itkuu.” “Mutta me emme vuokraa 
teille muuta kuin sen huoneen, 
jossa nyt asutte. Ette saa saunaa, 
puuliiteriä, ette kellaria, ette mi-
tään! Perunannekin viekää vaik-
kapa tupanne nurkkaan!” “Kaik 
lankeaat luonnostaa ko manul 
illalline, sil ei maha hyvät eikä pa-
hat paimenet mittää!” “Minä pa-
nen avaimet niin taskuuni, ettette 
pääse mihinkään sisälle.” “Pankaa 
vaik alushammee povitaskuu, kyl 
ne sielt aikanaa tulloot. Ja saunaa 
sit.Mitäs mie oon teit siel vahin-

goittant? Ko mie mään sinne, ni se 
o nii likane, ettenhä mie voi lapsiai 
sinne sissää viijä ennekö pesen sen. 
Ja ko mie lähen pois saunast, työ 
että voi sannoo, et oisitta koskaa 
miu jälkijäi joutunt puhastam-
maa. Mie taas oon saant aina teijä 
jälkii puhastaa. Ja itsehä mie sau-
nan lämmitänkii sakillei ja omil 
puil.” “Jaa sauna. En ole käynyt 
katsomassa, mutta kyllähän te ver-
rattain siisti ihminen olette.” “Kyl 
mie nyt naurasi, jos uskaltaisi. Ja 
kellari! Perunoi en mie oo omi luvi 
kellarii vient. Itsehä työ siihe lu-
van annoitta. Ja nyt ne ei lähe sielt 
mihikää, ennekö tuuvaa poliisi ja 
silkii selostettaa, kui asja on.” “Te 
pelkäätte meistä tarttuvaa tautia; 
niin mekin teistä. Teillä oli kolme 
lasta hinkuyskässä, kun me tu-
limme. Kuljetitte heitä lääkäristä 
lääkäriin.” “Nyt kyl rouva muistaa 
vääri. Miu ei oo huolint ikännää 
kulettaa lapsiai lääkärist lääkärii.” 
“Kävitte kuitenkin neuvoja kysy-
mässä.” “En käynt neuvoikaa ky-
symäs.” “Tavoititte kuitenkin lää-
käriä.” “Nii tavoitinkii, mut senkii 
tei takkii. Lääkärii ei kuitenkaa olt 
saatavil. Eikähä tuo tarttunt teihi 
eikä höihi. Taas o kaik lapsei ter-
vehii. Mie oon kasvattant enem-
mä lapsii ko kirkkoherra rouva 
onkaa, eikä miu lapsei oo sen 
kummempii ko toisiika ihmisii.” 
“Niin onkin. Teillä on verrattain 
kiltit lapset, siihen nähden, mil-
lainen te itse olette. Teiltä on koko 
ajan puuttunut hyvää tahtoa. Ette 
tulleet meille heinäpellolle ettekä 
muihin töihin.” “Ko ol heinäaika, 
ol marja-aikakii. Mie katsoin miu 
lastei ja ommaa ettuu, ko marjat 
piti viel nii kaukalt hakkeeki.” 
“Teillähän ei ole mitään työtä. 
Yhtenä päivänä kuuraatte, toisena 
paistatte. Siinä kaikki.” “Vaihetaa 
vähäks aikaa. Tulkaa työ meil, mie 
tuon teil! Teil o yks lehmä ja kuus 
naista eikä yhtää pientä lasta. Meil 
ei oo ko yks akka ja kaheksa lasta, 
mist yks ei ossaa viel ees kävel-
läkkää. Toiset kyl jo juoksootkii. 
Koitelkaa, kui helppoo täs huus-
hollis onkii, ko lattiakkaa ei oo 
maalattu!”

Ei vastannut arvon rouva mi-

tään. Pelkäsi varmaan, että pyr-
kisin papin rouvaksi! Otin patja-
pussin ja lähdin sisälle. Lähtiessäni 
tokaisin: “Tulkaa vaa, jossei täs 
muu auta.”

Illallinen oli syöty, lapset 
menneet nukkumaan. Otin su-
kanparsimista iltatyökseni, kun 
ovelta kuului koputus. “Sissää.” 
Sisään astui pappi ylhäisen rou-
vansa kanssa. Pappi otti oikein la-
kin päästään, pani sen kainaloonsa 
ja alkoi puhua virallisella äänellä. 
“Koska te nyt niin hävytön olette, 
niin tulimme ilmoittamaan, että 
emme tule pitämään tänne rippi-
kouilua. Mutta toukokuun ensim-
mäisestä päivästä lähtien maksatte 
taannehtivasti vuokran.” “Jaha. Ja 
mitäs se maksaa, maksan tässä 
paikassa,” toistelin Sirpan sanoja. 
“Eihä köyhä velka jouva kauvaks 
märkänemmää.” Ja helppohan 
minun olisi ollut maksaakin, sil-
lä töitähän oli tehty enemmän 
kuin vuokra tuolta ajalta konsa-
naan olikaan. “Teillä on siis pa-
perit takana, ettei tässä saa pitää 
rippikoulua.” Hain esiin paperin, 
jonka olin Lääninhallitukselta saa-
nut, ja luin sen sisällön. “Jaha,” 
sanoi kirkkoherra ja poistui. Jäi 
kuitenkin odottamaan portaille 
Sirppaa. “Otamme niin korkean 
vuokran, että kyllä lähdette tääl-
tä,” kotivänrikki aloitti ja jatkoi 
syytäen vihapäissään kaikenlaista 
roskapuhetta silmilleni. Portailla 
odottanut kirkkoherra huusi vai-
molleen: “Sirppa, pysy nyt asiassa, 
puhu asiallisesti!” Viimein rouva 
lähti, edelleen kiukkuisena kuin 
ampiainen.

Seuraavana sunnuntaina läh-
din taas kirkkoon kuullakseni, 
peruuttaisiko pappi rippikoulun 
pidon pappilan piharakennuk-
sessa. Totuttuun tapaansa Myrsky 
saarnasi tuolistaan: “Rakastakaa 
lähimmäistänne niin kuin itse-
änne. Älkää ahnehtiko, ahneus 
on kaiken pahan alku ja juuri. 
Joka ottaa luokseen yhden näis-
tä vähimmistä, se ottaa luokseen 
Minut.” Itsestäähä se paha pappi 
saarnajaa. Missä määrin tuo pappi 
täyttää Lakia ja Oikeutta? Ja rik-
kaalle miehelle tuli vieraita... Sa-

manlainen tilanne kuin itselläni. 
Nyt oli kysymys vain huoneesta. 
Rippikoulun peruutusta en kuul-
lut. Lähdin kotiin ihmeissäni. 
Aikoivatko he kaikista kielloista 
huolimatta pitää tuon rippikou-
lunsa asunnossamme? Vaikka 
pappi olikin luonteeltaan perään-
antamaton, hän olisi kyllä var-
maan itse taipunut asiassa. Mutta 
tosiasiassa hänen kotivänrikkinsä 
hänen takanansa määräsi asioista. 
Maanantaiaamun valjetessa alkoi 
pihallemme kokoontua joukko 
nuoria rippikoululaisia. Ja keskel-
lä lattiaahan seisoi urkuharmoni 
ikään kuin sanomassa: Oli miten 
oli, mahdutte tai ette, mutta täällä 
me pidämme rippikoulun. Ellei se 
kelpaa, hankkikaa muualta kort-
teeri! Kellon lähetessä kymmentä, 
koko nuorten joukko komennet-
tiin paraatiovesta sisään. Hetken 
perästä heitä seurasi pappi parin 
muun pojan kera. Pappi astui si-
sään katse maahan luotuna, eikä 
hän nyt toivottanut Hyvää päivää! 
kuten tavallisesti. Pojat kantoivat 
urkuharmonin ulos. Minä huoka-
sin helpotuksesta. En siis ollut saa-
nut häätöä tällä kertaa. Voitinko? 
Eei! Ei! Sain vihat päälleni.

Vielä vuosien kuluttua tuo 
hyvä paimen sydänteli minulle: 
“Miksi menitte valittamaan lää-
ninhallitukselle!” “Mie käin kol-
me eri kertaa teilt pyytämäs, mut 
työ että peruttanneet. Mitä mie 
oisin voint tehhä?” “Teidän olisi 
pitänyt tulla kertomaan meille, 
että aioitte tehdä valituksen lää-
niin.” Kyllä minua olisi naurat-
tanut, mutta enhän uskaltanut. 
Olin jo sanomaisillani: En mie nii 
tyhmä oo ko työ minnuu piättä. 
En mie oo ens kertaa pappii kyy-
vis. Jos mie oisin eeltpäi ilmottant, 
ni työ oisitta selvittänt asjat kaik 
parrai päi. Ja kukas sillo ois tult 
kuulluks?” Sain hillittyä kieleni ja 
tyydyin vain toteamaan: “Siinhä 
teil ol ilmotus, mut työ että sitä 
ottaneet huomioo.

(Jatkuu)

Sankarihaudat Elimäen kirkolla.
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Mie tiijjän
Martti Piela
Kissako sattuu seisahtammaa peili 
ettee, ni eiks hää yritäkkii kurk-
kii sen taaks, et kukas se siel noi 
kommee sukulaine kurkkii? Pien 
lapskii saattaa yrittää sammaa 
samallaises tilantees, mut koha 
vähä kasvaa, ni jo ymmärtää. et 
sielhä oonkii mie! Kautta koko 
ihmiskunna historia o ihmine 
halunt tietää, et ”mitä se tuon 
metsä takan, mitä tuon mere ta-
kan on?” ja nii o joku uskalikko 
lähtent katsomaa. Siint o sit si´int 
tutkimusmatkailijoija sukukun-
ta, sellaset ko Marco Polo, Vasco 
da Gama, Columbus, Nansen 
ja Nordenskiöld. Ko muutamii 
mielest jo oltii tarpeeks saatu sel-
vää, et mitä tääl maa pääl o jottai 
uutta ja ihmeteltävää, ni eiks kat-
seet kääntyneetkii tuonne taivaal, 
yläilmoihi. Ranskalaine kirjailija 
Jules Verne maalail kirjoissaa niitä 
aikoi eespäi, ko ihmine matkais 
raketil kuuhukii. ”Kuu-ukkokaan 
ei rauhaa saa” rallateltii ratios ta-
kavuosin; ja tosjaaki, sinnehä tek 
ihmise ensmäseks miel katsomaa, 
et mitä siel oikiastaa on, ja vähäse 

myöhemmi viel, et mitä sen takan 
on, ko ei suostu näyttämää ko kel-
taset kasvoons vaa. 

Mut sen jottai 380 000 ki-
lometsi matka taittamine ei kui-
teskaa oltkaa iha helppoo. Myöhä 
tiijjetää nyt, et ensmäne kuupe-
räl astunt ihmine, amerikkalaine 
astronautti Niel Armstrong otti 
”piene askelee ihmisel, mut suure 
harppaukse ihmiskunnal” vast v. 
1969. Sil teol Apollo 11. myötä 
USA rynnisti Neuvotoliito eel 
avaruuvve herruuve taistelus, vaik 
venäläise Matkatoveri-1:e, Sput-
nik 1:e, aikoihi 1957 tuntukkii 
silt, et piipittäväl tekokuullaa Itä 
ol napant voito siin kisas. 

No, nykysi jo puhutaaki iha 
toise mittasist matkoist avaruu-
tee. Ja toiselaisil laittehil. Matkoi 
mitataa valovuosil ja ihmise suun-
nittelemii laittehii - nanopurjehil 
- suunnitellaa pääsyy kosketuk-
sii lähimmä naapuri, Krentauri 
Proxima, kans. Se o Telluksest, 
Maast, 4.24 valovuuve pääs. Tähä 
astha kaikist kauemmaks ihmise 
tekemä laite, Voyager 1 -luotain, 
o etent vaa 20 valotunni päähä 

Maast. Ja kuiteskii Nasa lähetti 
sen matkaa jo syyskuus 1977. 
Ja sentää se kulkoo nii kovvaa 
vauhtii, et se ehtis Maast Kuuhu 
alle seitsemäs tunnis. Voyager 1 o 
tietyst miehittämätö.

Ensmäne, kuka ees yritti len-
tää avaruutee, ol kertoma mukkaa 
jo vuossattoi sit elänt kiinalaine 
mantariini. Häne allee värkättii 
raketeil varustettu tuoli, mikä kyl 
ampu hänet ylös, mutko rahkeet 
ei kuulemma riittäneetkää, ni tuo 
ensmäne taikonautti putos alas ja 
kuol. Kyl Kiina o sittemmi tult 
mukkaa avaruuskilpaa sekkii. It-
se hyö käyttäät avaruusmiehistää 
nimitystä ”avaruusnavikaattor”, 
yuhangyuan. Amerikkalaiset puh-
huut atronauteist, ”tähtiin sei-
laajiist”, ko venäläiset vastaavast 
”kosmoksee matkaavist”, kosmo-
nauteist. Ranskalaiset ei varsinkaa 
taho olla pekka pahempii, höil kel-
pajaa vaa spasionautti (spationau-
te), ”avaruutee purjehtijoist”. Intia 
hakkoo oikiaa sannaa sanskriitist: 
antarikshyatri. Toine mahollisuus 
o heil gaganautti, mis gagan tar-
kottaa taivasta. 

Mut voi, voi. Täshä meinajaa 
unohtuu kokonaa, et miuha pit 
kertoo vastauksei viime Viesti ky-
symyksee: kuka se suomalaissyn-
tyne amerikkalaine astronautti 
oikee ol? No sehä ol USA Ilma-
voimii eversti, Teksasi Austinis 
syntynt Timothy L Kopra, kene 
isoisä ol syltynt Suomes. Hää 
vietti avaruuvves 244 päivää. 
Kaik suomalaiset lehethä kirjot-
tiit hänest, silloko hää käväis tääl 
toukokuus 2017 ja vastail nuo-
rili kysymyksii Heurekas. Ol kyl 
ehtint unohtaa suome kiele, mitä 
häne issään viel tais.

Lieks olt lähestäkkii sukkuu 
kentraalluutnantti Tauno Kop-
ral, kuka ol syltynt Kannaksel, 
Hiitolas, 1906.

Soile Kauriala ol hyväst peril as-
jast, ko ties mainita Tim Kopra 
nime jo enneko mie olin ehtint 
kirjottammaa ommaa vastaustai 
valmihiks astkaa. Soile vanhem-
mat o kotosi Makslahest.
M P

Viimeisessä Koiviston Viestissä oli 
Martti Pielan kirjoitus Mie tiijän. 
Siinä mainittiin vaimoni Marja-
Leena ja hänen sukunsa Hollming. 

Fabergen kuuluisimpia kulta-
seppiä Pietarissa oli August Fredrik 
Hollming. Hän oli  Marja-Leenan 
isoisänisä, eikä siis isä, kuten tekstis-
sä luki. August kuoli vuonna 1913 ja 
hänen poikansa Väinö jatkoi kulta-
seppänä Pietarissa, kunnes vallanku-
mouksen jälkeen muutti Helsinkiin.

August Hollmingin valmistama 
rasia, jonka Maria Feodorovna luo-
vutti Rautatiehallituksen Pääjohtaja 
Ahoselle on nykyisin Rautatiemuse-
ossa Hyvinkäällä.

Keisari Nikolai II lahjoitti vuon-
na 1909 Koiviston Kunnanhallituk-
sen puheenjohtajalle, kauppias Hi-
oppi Peussalle Hollmingin tekemän 
rintakorun 30 vuoden palveluksesta. 
Tämä esine oli pitkään suvun hal-
lussa, mutta ostimme sen sitten Bu-
kowskin huutokaupasta.

Koiviston Filip Hollmingin isä 
ja August Hollming olivat veljeksiä. 

Terveisin Kalevi Luukkainen

Hannu Veijalainen
Hannu Seppinen on tehnyt su-
kututkimuksia koivistolaisista 
suvuista. Pyysin häneltä oman 
sukuni selvityksen ja siinä olikin 
minulle heti uusi tieto. Isoisäni isä 
Antti olikin syntynyt Juvan Kil-
polassa eikä, kuten pidin selvänä 
Koivistolla.

Karjalan Liiton kesäjuhlil-
la Hyvinkäällä kesäkuussa 2015 
sukututkija Jens Nilsson eteni 
suvussa aina 1600-luvun lopulle, 
ilmeisesti 1681 syntyneeseen Olof 
Wejalaiseen. Nimen yhteydes-
sä oleva merkintä ”eller Enroth” 
tarkoitti Jensin mukaan Olofin 
palvelleen Savon Rykmentissä. 
Mielenkiintoni heräsi. Oliko Olof 
ollut mukana esimerkiksi Suuren 
Pohjan sodan aikana Armfeltin 
kaamealla Norjan retkellä 1718, 
jolloin paluumatkalla uudenvuo-
denaattona lumimyrskyssä tuntu-
reilla suurin osa rykmentin vajaas-
ta 6000 miehestä kuoli?

Jensillä ei ollut aikaa selvitellä 
asiaa tarkemmin mutta myöhem-
min Mikko Kuitulan tutkimuksis-
sa selveni että Olof olikin palvellut 
rakuunana Karjalan Rakuunaryk-
mentin Ylä-Savon komppanian 
ruodussa n:o 113.

Olof oli torppari ja työsken-
teli esimerkiksi 1720-luvulla ren-
kinä Juvan Suurniemen kylässä. 
Viimeisen kerran hän kävi ripillä 
1744, kaksi vuotta ennen kuole-

maansa. Hänellä oli vaimonaan 
1682 syntynyt Margareta Pölläin 
(Pöllänen), joka kuoli 15 vuotta 
Olofin jälkeen 1761. 

Vuonna 1716 Olofille ja 
Margaretalle syntyi poika, joka 
kastettiin isänsä kaimaksi. Täl-
lä oli vaimona 1726 syntynyt 
Elin Matilain (Matilainen). Olof 
kuoli 63-vuotiaana 1779 ja Elin 
69-vuotiaana 1795. 

Olofin ja Elinin 1753 synty-
neelle pojalle annettiin nimi Sig-
frid. Hän otti vaimokseen 1757 
syntyneen Brita Lukoin (Luukko-
nen), joka menehtyi keuhkotau-
tiin 1807.

Heille syntyi 1786 poika, joka 
tämäkin ristittiin taas isänsä kai-
maksi. Tällä oli vaimonaan 1782 
syntynyt Liisa, jonka sukunimi 
Rämö (Romu, Romo, Remo) he-
rätti Jensin huomion. Hänen mu-
kaansa Rämöt eivät ole Savon al-
kuperäisiä sukuja, vaan Rämöjen 
juuret ovat mahdollisesti Karjalan 
Kannakselta. Liisa kuoli lapsivuo-
teeseen 33-vuotiaana 1815. Vai-
mon kuollessa Sigfrid oli puustel-
lin renkinä, mutta päätyi poikansa 
Carl Henrikin talouteen Juvan 
Kilpolan kylän tilan n:o 5 torp-
paan. Hän hukkui syksyllä 1840.

Suvun seuraavan jäsenen mu-
kana siirrymmekin jo 1800-lu-
vulle. Sigfridille ja Liisalle syntyi 
3.11.1809 Juvan Maivalassa Carl 
Henrik (Kaarle tai Kalle Heik-

ki), joka meni 9.10.1836 naimi-
siin naapurikylässä Pekurilassa 
16.11.1806 syntyneen Kristiina 
Juhontytär Kardinin (Kaartinen) 
kanssa. Molemmat olivat tuolloin 
palkollisina Kilpolassa, Kaarle 
renkinä. Kristiina kuoli 22.3.1868 
ja Kaarle 16.12.1875. Rippikirjas-
sa Kaarlesta on ilman selvityksiä 
ja perusteluja merkintä ”får ej 
flyttas”.

Nyt tulemmekin sitten Carl 
Henrikin ja Kristiinan Juvan 
Kilpolassa 12.6.1839 syntynee-
seen isoisäni isään Antti Juhana 
Veijalaiseen. Hän pääsi ripille 
Juvan Nääringissä 18-vuotiaana 
25.10.1857 ja asui koko lapsuu-
tensa ja nuoruutensa vanhempi-
ensa taloudessa.

Olot Juvalla olivat varmasti 
hyvin huonot. Vuonna 1871 Ant-
ti ottikin Mikko Kuitulan tutki-
muksen mukaan muuttokirjan 
Viipuriin, kuten näihin aikoihin 
moni muukin, päätyen 15.7.1871 
Johanneksen Kaislahteen. 

Täällä hän oli ensin renkinä 
entisen kaartinratsumestarin Juli-
us Ferdinand Freyn tilalla vuoteen 
1874, jolloin muutti samaisessa 
kylässä palkollisrengiksi Johan 
Wilheilm Hagmanin isännöi-
mään Kaislahden Kestikievariin.

Oltuaan viisi vuotta Johan-
neksessa Antti muutti Koivis-
tolle, ”flyttade till Björkö”, jossa 
hänen elämänsä muuttui muuta-

massa vuodessa täysin. Hän tuli 
21.4.1876 Hoikkalan Ilmastissa 
olleen Eskolan taloon rengiksi. 
Vajaan puolentoista kuukauden 
kuluttua hän meni naimisiin ta-
lon tyttären, itseään parikymmen-
tä vuotta nuoremman Judithin (s. 
23.2.1859) kanssa ja 1880-luvul-
la Antista ja Judithista tuli Mikko 
Kuitulan mukaan Eskolan talon 
isäntäpari.

Olen tiennyt, että Eskolan ta-
lon Judith-tytär oli naimisissa An-
tin kanssa, mutta en tiennyt ettei 
hän muuttanutkaan ”miehelään” 
vaan ”miehelä” asettui Eskolaan ja 
näin ollen Antti olikin elämänsä 
viimeiset vuosikymmenet synty-
mäkotini naapuritalon Eskolan 
isäntä. Judith`ia kutsuttiin Juuti-
kaksi ja esimerkiksi Suureen adres-
siin 1899 hän on kirjoittanut ”Juu-
tikka Veijalainen Talon emäntä”.

Heille syntyi 1878 ja 1901 vä-
lillä 13 lasta, esikoisena 26.4.1878 
isoisäni Aleksander. Lapsikuollei-
suus oli tuolloin suuri, joten heil-
täkin kolme lasta kuoli pieninä. 
Vuonna 1888 syntyneet kaksos-
pojat, Hjalmar ja Kaarle kuolivat 
vähän yli vuoden ikäisinä. Hjalma-
rin kuolinsyy oli mesko ja Kaarlen 
poltto. Viimeinen lapsi, 1901 syn-
tynyt Juhana eli vain viisi kuukaut-
ta. Hänen kuolinsyynsä oli vatsuri.

Kymmenen lapsista siis eli 
täysikasvuisiksi. Siirtolaisuus 
Amerikkaan oli noihin aikoi-

hin varsin suurta. Niinpä Antin 
ja Judith`in lapsista seitsemän, 
Konstantin (s. 1879), Anton 
(1886), Juonas (1890), Hulda 
Maria (1892), Hilja (1894), Väi-
nö (1896) ja Einari (1898) lähti 
ilmeisesti paremman elämän toi-
vossa siirtolaisina Yhdysvaltoihin. 
Näiden lisäksi 18.2.1882 syntynyt 
Ida Joseppina muutti 23.5.1912 
Koiviston naapuripitäjään Johan-
nekseen.

Koivistolle jäi siis kaksi las-
ta. Merikapteeni-maanviljelijä 
Aleksander viljeli Hoikkalassa 
omistamaansa Kukkamäki-tilaa. 
Hän avioitui 10.12.1899 Anna 
Loviisa Pönnin (s. 20.3.1880) 
kanssa. Toinen Koivistolle jäänyt, 
28.5.1884 syntynyt Emma avioi-
tui 7.10.1906 Aleksanteri (Sasu) 
Hämäläisen kanssa ja oli sen jäl-
keen Rantalan-tilan emäntänä 
Kurkelassa.

Antti kuoli 75-vuotiaana 
29.3.1915 ja Judith 63-vuotiaana 
9.11.1922.

Kahdeksasta poismuutta-
neesta huolimatta meitä Antista 
ja Judith`ista polveutuneita oli 
monta hevoskärryllistä Hoikkalas-
ta ja Kurkelasta siinä karavaanissa, 
joka 15.6.1944 lähti vaeltamaan 
länteen kohti tuntematonta tule-
vaisuutta.

Kiitos taustatiedoistani Han-
nu Seppiselle, Jens Nilsson-vai-
naalle ja Mikko Kuitulalle.

Veijalaisten tulo Hoikkalaan 
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Tääl` tapahtuu

Koivistolaisten kirkkopyhää vietetään 
Särkisalon kirkossa 6.10.2019 klo 10.00.
Messun jälkeen kukkien lasku Karjalaan 
jääneiden vainajien muistomerkillä. 

Kirkkokahvit seurakuntatalossa.
Tervetuloa!

Salon Seurakunta 
Perniön ja ympäristön Koivistokerho

Koivistolaisten kirkkopyhä Mäntsälän 
Kirkossa
su 13.10.2019 klo 10:00, jonka jälkeen 
kirkkokahvit kirkossa

Mäntsälän Koivistolaiset 

Koivisto-säätiö jakaa opintoavustuksia ja stipendejä

Niitä ovat oikeutettuja hakemaan henkilöt, jotka asuivat v.1939 tai 
v.1944 Koiviston kunnassa tai Koiviston kauppalassa, sekä heidän jälke-
läisensä. 

Hakemukset on toimitettava lokakuun 31. päivään mennessä osoit-
teella: Koivisto-säätiö, c/o Anne Markkanen, Porintie 2 C 40, 00350 
Helsinki

Avustuksia ja stipendejä voidaan myöntää erilaisiin tarkoituksiin, jotka 
koskevat Koivistoa, koivistolaisuutta, Koiviston historiaa, Koivistoa kos-
kevaa kirjallista työtä, taidetta, taloudellista ja henkistä kulttuuritoimintaa, 
sekä elinkeinoihin, maatalouteen, merenkulkuun, laivanrakentamiseen, 
kalastukseen, satamatoimeen jne. liittyvien perinteiden ja tapojen tutki-
miseen ja julkaisemiseen.

Opintoavustuksia myönnetään ammatti- ja korkeakouluissa opiskelevil-
le. Muita opintoavustuksia voidaan myöntää erikoistapauksissa. Opinto-
avustusta Koivisto-säätiöltä voi saada vain yhden kerran.

Hakemuksista pitää selvitä:

1) hakijan nimi, syntymäaika ja –paikka, hakijan omakätinen allekirjoi-
tus.
2) todistus oppilaitoksesta, jossa opiskelee.
3) vanhempien ja esivanhempien nimet niin pitkälle, että heidän koivis-
tolaisuutensa voidaan todeta sekä missä kylässä nämä asuivat vv.1939 ja 
1944.
4) pankkitiedot, minne mahdollinen avustus voidaan suorittaa.

Hakemuksen liitteenä tulee olla virkatodistus, josta selviää hakija ja 
hänen vanhempansa.

Jos hakemuksia tulee enemmän kuin 30, joudutaan saajat arpomaan. 
Etusija on niillä, jotka ovat aikaisemmin hakeneet, mutta eivät ole saa-
neet opintoavustusta.
 
Jos olet hakenut opintoavustusta aikaisemmin, mutta et ole saanut, voit 
uudistaa anomuksen vain lähettämällä uuden voimassa olevan opiskelu-
todistuksen sekä mahdollisesti muuttuneet yhteystietosi.
 
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
Kirjattuina lähetettyjä anomuksia ei noudeta postista.

Koivisto-säätiön hallitus

Hailikekri

Sunnuntaina  20. 10. 2019  klo 12 - 15
Seuratalo Kuusisto, Kirkkotie 200, PORNAINEN

Tilaisuus aloitetaan historijoitsija Eeva Tammen  
esityksellä ”Jatkosota päättyi 75 vuotta sitten; luovuttiinko 

Viipurista liian helpolla?”

Tervetuloa maistelemaan ja muistelemaan! Tarjolla eri-
laisia kala-, juures-, marja- ym. perinteisesti käsityönä 
valmistettuja ajankohtaisia herkkuja seisovasta pöydäs-
tä.  - Haastelua ja arpajaiset. 
Pääsylippu 15 €  (alle 12v 5 €). Osallistuminen ei edel-
lytä jäsenyyttä yhdistyksessä. 

Tervetulloo!        Vatnuorin kyläyhdistys ry 

Joulukonsertti Koiviston kirkossa 
la 30.11. - su 1.12.2019

Matkalla muistellaan myös evakkoon lähtöä 80 vuotta sitten. 
Hinta 195 e/henkilö. Lisäksi ryhmäviisumi 70 e/henkilö. Mukaan mah-
tuu noin 50 henkilöä.
Hinta sisältää majoituksen Koivistolla uudehkossa Kurkelan West Club 
hotellissa aamiaisella ja illallisella, jouluohjelman Koiviston kirkossa, kirk-
kokahvit, bussin, tulkin, joululounaan Viipurin Pyöreässä tornissa (uusi 
omistaja, sama kuin Espilässä).

Bussi lähtee Turusta klo 7.00, ryhmä kerätään matkan varrelta.
Kahden päivän alustava ohjelma:
1. päivä: Pari kohdetta ja ostoksia Viipurissa
17.00 lähtö Koivistolle
18.00 majoitus West Club -hotellissa Kurkelassa, jossa illallinen klo 19.00 
ja seurustelua salissa.
2. päivä:
8.00 aamiainen hotellissa ja 8.30 lähtö kirkolle
9.00 seppeleen lasku muistopatsaalle, kynttilöiden sytytys (hautakynttilöi-
tä mukaan)
9.30 tutustuminen Primorskin maakuntamuseoon (Koiviston kirkkomuseo) 
10.15 - 11.15 konsertti, esiintyy Kantika Galliard -yhtye Viipuristan
11.15 -11.45 suomalaista ohjelmaa: Koiviston kirkon kellot soittavat (ää-
nite) ja keisarin urkujen soittoa (äänite) sekä muistellaan kirkkotunnelmia 
ja Koivistoa ennen sotia. 
12.00 Kirkkokahvit kirkossa
12.30 lähtö Viipuriin
13.30 - 14.30 kävelyä ja ostoksia Viipurissa
14.45 joululounas Pyöreässä Tornissa 
15.45 lähtö rajalle
Kirkkokonsertissa esiintyy monien kansainvälisten kilpailujen voittaja hie-
no ja ainutlaatuinen viipurilainen yhtye ”Kantika Galliard”. Yhtye syntyi, 
kun ”Kantika” tunnettu varhaisen muusikin lauluyhtye yhdisti voimansa 
”Galliard” -instrumentaaliyhtyeen kanssa. Kaikki soittajat ja laulajat ovat 
suorittaneet tutkinnon Viipurin musiikkikoulussa tai opettavat siellä.

Konserttiteemana on renessanssi, joka on edelleen mysteeri ja täynnä 
yllätyksiä. Konsertissa kuullaan Dante Alighierin, Francesco Petrarchin, 
Giovanni Boccaccion teoksia. Monet teokset lauletaan a capella ja renes-
sanssin musiikkia esittävät block-kvartetti, huilu-sopraano, altto, tenori ja 
basso, rebec-viulun edeltäjä, lyömäsoittimet ja jopa urkuharmoni.
Ryhmän kokoaa ja matkanjohtajana Eija Tuominen, puh. 0400244290, 
tuominee@gmail.com
Matkanjärjestäjä TravelHit -matkatoimisto Lappeenrannasta
Svetlana Gråhn puh. +358405009590, email. office@travelhit.fi

Turun ja ympäristön Koivistolaiset 
23 h risteily Viking Gracella 28.-29.10.2019 
Kokoontuminen Viking Linen terminaalissa maanantaina 
28.10.2019 klo 20.10 Turku 
Paluu tiistaina 29.10.2019 klo 19.50 Turku 
2 hengen Seaside-hytti 43€ /hlö 
1 hengen Seaside-hytti 54€ /hlö 
Buffet lounas ruokajuomineen ti klo 12.00 
Kahvi ja pulla kahviossa 
Omaa ohjelmaa kokoustilassa ti klo 10-12 (sis. kahvi ja hedel-
mä). Arpajaisvoitot ovat tervetulleita 

Viimeinen ilmoittautumis- ja maksupäivä 4.10. nimi + synty-
mäaika (pp.kk.vv) + clubnro. Ilmoittautumisen yhteydessä voit 
myös kertoa halustasi toteuttaa yhteistä ohjelmaa (esim. laulaa, 
lausua runoja, pitää puheen yms.) 
Ilmoittautumiset: saara.miiluniemi@gmail.com, 045 322 1997
Maksut tilille: Sirkku Miiluniemi FI64 3636 3003 2037 59 
(viesti: oma nimi) 
Huomaa muuttunut tilinumero ja ilmoittautumisen yhteystie-
dot Tervetuloa mukaan!


