
Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Tiijjät sie?

Kaikha myö tiijjetää sanapars 
”Joha nyt o markkinat!”, 
mikä saattaa päässä suust, jos 
mikä ei satu käymää iha toivu-
tul taval. Aikasemmi ”Allakka 
ties”. Mut ei ennää. Nimittäi 
millo milkii paikkakunnal 
piettii kevät- ja syysmarkki-
nat. Tääl Porvoo puoles mel-
kee säännöllee ainaskii toine 
markkinapäivä, jossei molem-
mat, ol satehine. Nytko ei 
Allakka ennää kerro tätäkää 
tietoo, et millo saahaa ootella 
sitä (ainaskii toista) saepäivää, 
ni nyt varmaa sit voip asjast 
löytää tietoo vaa netist, jos 
jaksaa arvailla oikiaa hakusan-
naa. Mut se sanonta viel. Sitä-
hä usjast seuras viel jatko: ”ja 
huomen toripäivä!” 

Täl viisii ko onnistuin ra-
kentammaa (horjahteleva aasi)
silla, ni mie täl kertaa kysynkii 
teilt, et millo Koivistol pijet-
tii ensmäset toripäivät? Kylhä 
Rimorskis näytti oleva jonkin-
laista torielämää sillokii, ko 
myö viimeks käytii siel, mut 
ei näyttänt siel kovast kauppa 
käyvvä sillo ainaskaa.

Mut nyt jos sie tiijjät, et 
millo koivistolaiset pääsiit lai 
ja asetuste mukkaa toril ta-
varoitaa kauppaamma, ni älä 
yhtää kainostele, vaa kerro 
Viestil. (Yks miu tättii ol ni-
meltää Kaino, ni hää jos ois 
oltkii tälläses tapaukses kaino, 
ni miu puolestai! Mut sie älä 
oo! Käy sie konneelleis, ja ker-
ro tietois.)

Martti Piela 
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Koiviston Viesti 70v
Uusi vuosi 2014 on Koiviston Viestin juhlavuosi. 1944 tapahtui paljon. 
Jatkosodan aikana iso osa koivistolaisia oli päässyt palaamaan takaisin 
ensimmäiseltä evakkomatkaltaan. Tuhottu Koivisto nousi tuhkasta.

”Elämä sodan runtelemalla kotiseu-
dulla oli saatu ahkeralla työllä no-
peasti alkuun. Kotiseutu oli saanut 
ensimmäisen evakkomatkan koke-
musten ja sodan jälkien korjaami-
sen ansiosta uudenlaisen Narvon 
asukkaittensa sydämissä. Vaikka 
miehet olivat rintamalla ja sanka-
rihautojen valkeat ristit lisääntyivät 
kirkon kupeessa, niin sota oli joten-
kin siirtynyt kauemmaksi ihmisten 
elämänpiiristä. Tulevaisuuteen kat-
sottiin toiveikkaina ja kesältä 1944 
odotettiin paljon”. (Paula Hovi, 
50-vuotta Koivistolaisten Seura 
ry:n ja Koivisto-säätiön toimintaa)

”Venäläisten suurhyökkäys Kan-
naksella kesällä 1944 muutti kaiken. 
Kesäkuun 15. päivänä kylien piti 
olla tyhjinä, tavaroiden pakattuna 
ja kuljetettuina Koiviston asemalle”.

Sota loppui. Suomi solmi rauhan 
Neuvostoliiton kanssa ja rauhante-
on yhteydessä sinetöitiin myös Kar-
jalan menetys. Kaikkiaan yli 400 
000 karjalaista evakuoitiin II maa-
ilmansodan yhteydessä. Mummon 
kirjahyllystä muistan kirjasarjan 
Siirtokarjalaisten tie. Koivistokin 
tyhjeni lopullisesti ja pitkäksi aikaa 
suomalaisista. Loppujen lopuksi xx 
tuhatta koivistolaista, miehiä, nai-
sia, lapsia, vanhuksia sijoittui uu-
sille seuduille, hajalleen eripuolille 
itsenäistä Suomea ja monet uusiin 
maihinkin. Vuoden 1945 lopulla 
tiedettiin Koivistolaisia asuvan ai-
nakin 145 paikkakunnalla. Koti-
seutu oli lopullisesti jäänyt taakse 
ja uuden elämän ääreltä piti löytää 
uusi koti ja ehkä uusi kotiseutu. 
Koivistolaiset hajaantuivat, mutta 
koivistolaisuus ei hajonnut.

Lokakuussa 1944, keskellä 
evakkomatkan kaaosta, Koiviston 
kirkkoherra Mauno Koivunevalle 
syntyi idea: ”… Ympärilläni liiket-
tä, nautojen mölinää ja muuta ääntä, 
kuten arvaatte. Mutta itse olin vajon-
neena mietiskelyihini unohtaen kai-
ken muun. Ajattelin: tässä sitä vaeltaa 
Koiviston kansa. Takana on kotiseu-
tu, jonka rajojen sisälle jäivät vain 
vainajat. Edessä ovat tuntemattomat 
vaiheet ja ennen kaikkea hajalle jou-
tuminen. Miten voisin uusissa oloissa 
tavoittaa seurakuntalaiseni? Vaikka 
kuinka ahkerasti kuljeskelisin ympäri 
maata ja etsisin syrjäisimmätkin lou-
kot, en tavoittaisi kaikkia. Mitäpä jos 
kirjoittaisin heille kirjeitä!”

Koivunevan ensimmäinen kirje 
lähti monistettuna kirkkoherranvi-

vaalimiseen. Ja sellaisena lehti on 
pysynyt jo 70-vuoden ajan. Sään-
nöllisesti, vuoteen 1967 saakka kak-
si kertaa kuussa, sittemmin kerran 
kuussa, lehti on tavoittanut koivis-
tolaisia eri puolilla ja jakanut heidän 
yhteisiä tuntoja ja asioitaan, vaalinut 
muistoa ja pitänyt koivistolaiset ajan 
tasalla heille erityisesti kuuluvissa ja 
heitä koskettavissa asioissa.

Koivikko –säätiö, sittemmin 
Koivisto-säätiö sai oikeusministe-
riöltä virallisen perustamispäätök-
sensä 1949. Koivistolaisten Seura 
ry merkittiin yhdistysrekisteriin 
lokakuussa 1949. Koiviston Viesti, 
jonka kansilehdellä nimi ja kirkon 
kuva ovat olleet aina paikallaan, siir-
tyi Koivistolaisten Seuran lehdeksi. 
Tässä yhteydessä Viestin ensimmäi-
nen päätoimittaja Koivuneva toivoi, 
että lehden perinnettä ja sisältöä 
vaalittaisi niin, että hartauskirjoi-
tus säilyisi keskeisenä osana lehden 
sisältöä. Perintönä lehden toimitta-
jille oli myös toive, että mereen liit-
tyvistä elinkeinoista ja toiminnasta 
kirjoitettaisiin jatkossakin. 

Koiviston Viestin päätoi-
mittajana Mauno Koivuneva oli 
vuoteen 1951. Häntä seurasi Koi-
viston kauppalan viimeinen kaup-
palanjohtaja, seuran ja säätiön 

perustajajäsen Kauko mt. Manno-
nen vuodet 1952-53. Hän uudisti 
lehteä, suurentamalla sen kokoa ja 
palstatilaa ja monipuolistamalla 
sen sisältöä, mutta uudistuksista 
huolimatta pitäytyi koivistolaistee-
massa. Seuraava päätoimittaja Nii-
lo Villanen, päätoimittajana 1954-
1983, oli runoilija, kirjoittava ja 
henkevien tekstien tuottaja. Lehti 
laajeni käsittelemään koivistolai-
sia sukuja, perinteitä ja yksityisten 
perheiden vaiheita ja ammatteja. 
Villanen oli päätoimittajana aina 
kuolemaansa saakka. ”Mites nyt 
lehel käyp ko Niiloo ei ennää oo?" 
Koivistolainen kotiseututyön ak-
tiivi ja Koiviston historian laivoista 
kertovan täydennysosan kirjoittaja 
Sulo Jalkanen tarttui viestikapu-
laan vuosiksi 1983-1985.

Tätä seurasi ammattitoimit-
tajien aikakausi. Tampereen Yli-
opistossa toimittajatutkinnon 
suorittanut, toisen polven koivis-
tolainen Ulla Tuominen jämäköit-
ti ammattilaisena lehden sisällön 
täsmällisyyttä vuosina 1986-1989. 
Hänen seuraajansa Hannele Mel-
ler ei sukujuuriltaan ollut koivisto-
lainen, mutta pystyi säilyttämään 
koivistolaisuuden ytimen lehden 
sivuilla. Hän oli myös uudistaja, 

tekstejä Koiviston historiasta ja 
menneisyydestäkin, mutta yhtä 
lailla ajankohtaisia asioita, ruo-
kaohjeita, ja kannanottoja ny-
kyiseen. Vuodesta 2003 saakka 
lehden päätoimittajana on ollut 
Riikka Salokannel, medianomi, 
toisen polven koivistolainen. 
”Vuonna 1939 syntyneellä äidil-
läni on perikoivistolaiseen tapaan 
laajat ja leveät juuret Koivistolla, 
Kaukiaisia, Mäkeläisiä, Seppisiä, 
Ratioita… . Koiviston Penttilän 
kylästä äitini jo pikkulapsena jou-
tui evakkoon ensin yhden kerran 
ja sitten toistamiseen. Ja koska 
perhe ja suku olivat laajat, olen 
elänyt itsekin perikoivistolaisessa 
ympäristössä lapsuuteni ja aina-
kin kaikki kesät meren rannalla 
Angelniemen mummolassa, jonne 
suku evakkomutkien jälkeen pää-
tyi. Vaikka jalkojen alla ei Koi-
viston hiekat rapisekkaan, niin 
mummojen, isotätien, serkkujen, 
enojen, pikkuserkkujen yhteisö on 
ruokkinut minulle vahvan, koi-
vistolaisen identiteetin”. 

Ilosta ja etuoikeudesta saa-
da olla sekä koivistolainen, että 
Koiviston Viestin viestinviejä 
julistamme tämän vuoden 2014 
Koiviston Viestin Juhlavuodeksi. 

rastosta syksyllä. Painettu, Koivis-
ton Seurakunnan kustantama pieni 
lehti, Koiviston Viesti, ilmestyi jou-
lukuussa 1944. lehti oli kooltaan 
pieni, palstoja kaksi ja pienellä ja 
ahtaaseen ladottuja tekstisivuja nel-
jä. Teksti oli niin pientä, että nuoria 
kehotettiin lukemaan sitä ääneen 

joka pyrki palaamaan mennees-
tä nykyaikaan ja kehittää lehteä 
myös jälkipolvia kiinnostavaksi.

Lehden päätoimittajista, 
koivistolaista jälkipolvea edus-
tava Juha Mattila yhdisti sekä 
menneen, että ajankohtaisuu-
den lehdessä. Sivuilta löytyi 

vanhuksille ja heikko-
näköisille. Muutamassa 
kuukaudessa lehden le-
vikki oli 1800 ja levikki 
kasvoi sitä mukaan kuin 
tieto lehdestä eteni koi-
vistolaisten keskuudessa. 

Palstatilaa vei kaup-
palan- ja kunnan hoi-
tokuntien tiedotukset, 
siirtoväelle tarkoitetut tie-
donannot, seurakunnan 
kuulumiset ja koivisto-
laisten yhteisöjen ilmoi-
tukset. Koivuneva kertoi 
saarnamatkoistaan ja niillä 
tapaamista koivistolaisista 
ja heidän kuulumisistaan. 
Koiviston Viesti oli myös 
väline koti-ikävän pur-
kamiseen ja kotiseutujen 
muistelemiseen, koivis-
tolaisen elämänmuodon 
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Hartaast´ 

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

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

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

Aineisto mieluiten digitaalisena: 
studio@salokanneltoivonen.fi 
Muussa tapauksessa paperikopiot, 
muistitikku tai CD-levy sekä valokuvat 
toimitetaan osoitteeseen: 
Studio Salokannel & Toivonen, 
Koiviston Viesti  p. 03 7824 553
Rauhankatu 8, 15110 Lahti. 
Aineisto palautetaan vain jos mukana 
on postimerkillä varustettu palautus-
kuori osoitteineen.

Tilaukset, osoite- ym. muutokset 
aina kirjallisena tai sähköisesti 
edellämainittuihin osoitteisiin. 
Tilauksia ei tarvitse uusia. 
Seuran jäsenmaksu 28e, sisältää vuoden 
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös 
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 10e.
Lehdessä julkaisemattomia artikkeleita ja 
kirjoituksia julkaistaan seuran kotisivuilla 
www.koivistolaiset.net, jossa myös tä-
mäkin lehti on luettavissa myöhemmin.

Jäsenlehden postituksesta pohjoismai-
hin +2e/vuosi, eurooppaan +7 e/vuosi 
muualle maailmaan +12 e/vuosi
Pankkiyhteys: Nordea 151930-186847

Päätoimittaja 
Riikka Salokannel, 0400 94 96 95
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa Sippolassa 29.11.2013.
Lämmin kiitos osanotosta. Kiitokset myös hoitohenkilökunnalle.

Rakkaamme

Lyyli Alma
IITTI
s. 25.5.1914 Koivistolla
k. 13.11.2013 Anjalankoskella Honkakodissa

Siel´ kaunis kannel soi
he veisaa virttä uutta.

Kaivaten ja kiittäen
Sisarusten lapset perheineen
Sirkku sekä muut sukulaiset ja ystävät

Uuden Vuoden terveisinä laitoin ystäville ja Fb.-kave-
reille vanhasta pyhäkoululaulusta sanat: ”Ällös pelkää 
yötä maan, taivaan tähdet loistaa. Luota Herraan Juma-
laan, Hän voi varjot poistaa!”. Sen tutun laulun sanat 
sopivat hyvin myös uuden vuoden päivän tekstiin, jossa 
siteerataan profeetta Jesajaa: ”Älä pelkää, sillä minä olen 
sinut lunastanut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, 
sinä olet minun”.

Monia ihmisiä pelottaa astua tulevaisuuteen tai tässä 
tapauksessa uuteen vuoteen. Yhä suuremmalla osalla 
ihmisistä on todellinen huoli esimerkiksi taloudellises-
ta tilanteesta. Pelko työpaikan menettämisestä ja puille 
paljaille joutumisesta on asia, joka toteutuessaan vie 
elämisen halun ja ilon koko perheeltä.

Kansamme on jakautunut ainakin kahteen, jos ei 
kolmeen luokkaan. On hyvin varakkaita, pumpulissa 
kasvaneita ja ihmisiä, jotka ovat välttyneet lähes kai-
kelta negatiiviselta kokemukselta. Sitten on suuri osa 
ns. valkokaulus-keskitason kansalaisia, heilläkin menee 
kohtuullisen hyvin. Tosin suurella osalla heistäkin on 
pelko joutua kilometrimatkalaisiksi, kun joku yritys taas 
irtisanoo paljon työntekijöitään. Jo sana: yt-neuvottelu 
on tullut peikoksi, jopa kirosanaksi.

Kaikkein eniten sydämestä kourii suuri syrjäytyneitten 
ryhmä. Sosiaalisista ryhmistä ja työpaikoista ulosjää-
neet, usein kouluttamattomat aikuiset, nuoret ja lai-
minlyödyt lapset, sanottakoon suuri köyhien ryhmä 
ällistyttää. 

Ajatelkaa koivistolaiset: Sodan jälkeen mekin aloitimme 
tyhjästä. Oliko se Vennamo vai kuka, joka keksi, että 
kaikille annettiin omatoimi tila. Pika-asutukseksi sitä 

taidettiin sanoa. Mutta kaikilla oli jotain, minkä 
eteen uurastaa ja koko perheitten voimin luotiin 
uusi maa. Emmehän me nälkää nähneet. Itse leivot-

Älä pelkää!

Kuusi kuukautta
Juuri kun tuntuu siltä, että on talven ensimmäinen 
päivä, pakkasta ja lunta maassa, kolahtavat postilaati-
kosta kevään ensimmäiset siemenluettelot, televisiossa 
alkoivat puutarhaohjelmat ja päivä on kukonaskeleen 
pidempi ja valoisampi. Talvi on kevään parasta aikaa, 
yksikään kevätpäivä ei ole vielä tuhrautunut sisähom-
missa. Samalla lailla kevät on kesän parasta aikaa.

Siemenluetteloita ja puutarhalehtiä lukiessa ensikesän 
kasvitarhani alkaa muotoutua mielessäni. Televisiota 
katsellen sohvalla kuokin jo ja myllään maata. Avo-
maankurkkuja pitää tänä vuonna laittaa säilömiseksi 
asti, ja siten myös tilliä ja palsternakkaa. Toivottavasti 
syksyllä laitetut valkosipuli-istukkaat eivät ole kärsineet 
kummallisen lauhasta alkutalvesta. 

Jotain voin sentään tehdä jo nyt. Kastelen huonekas-
vini. Siemenestä kasvattamani hienohelmat alkavat 
vasta nyt näyttää koristekasveilta. Tuo vanha kliivia on 
mummon peruja. Suurin osa huonekasveistani on saa-
tuja istukkaita, omia tai ystävien ja sukulaisten kasvat-
tamia. No tuossa pöydällä ihanasti kukkiva hortensia 
on kukkakaupasta. Mutta siihenkin liittyy joku tarina 
ja ystävyyden ja yhteenkuuluvaisuuden osoitus. Sen sain 
tuliaisina sukulaistädiltä.

Muutkin yhteenkuuluvaisuuden taimet voi laittaa jo 
itämään. Nyt viimeistään kannattaa ryhtyä valmis-
tautumaan ensikesän juhlamatkaan. Merkitä kalente-
rinkulmaan oikea päivä ja kenties lyöttäytyä yhteen 
matkaa suunnittelevaan porukkaan, sukuseuraan tai 
paikallisyhdistykseen. Aikaa toki on ihan yhtä 
reilusti kuin ensikesän puutarhatöihin val-
mistautumiseen, mutta eikö olekin niin, 
että matkasta, puutarhasta, juhlasta saa 
enemmän iloa kun hoksaa iloita siihen val-
mistautumisesta ja sitten matkan jälkeen 
sen muistelemisesta.

Hohoi serkut ja tädit! Saman kylän ty-
töt ja naapurikylän pojat! Tutummat ja 
vieraammat! Juhlakonkarit ja ensiker-
talaiset! Koivistolla syntyneet ja vii-
dennen polven vävyt! Laitetaan ajatus 
itämään. Etsitään sopivan muheva maa 
eli matkaporukka. Ja valmistaudutaan 
siihen, että heinäkuussa, kuuden kuu-
kauden päästä, olemme koko joukolla kuk-
keimmillamme ja yhdessä iloinen ja värikäs 
kukkaketo, eikun juhlaväki.

tiin, syötiin silliä ja perunaa ja pyhänä karjalanpaistia. 
Oli meillä usein pottilohkoa ja silakkalaatikkoa ja hapa-
lohkoa. Kudottiin ja virkattiin kangaspuilla ja puikoilla. 
lattiat täynnä mattoja. Itse ommeltiin hameet ja paidat, 
käännettiin takit ja pienemmille annettiin isompien 
vaatekerrat. Yhteistuumin pidettiin huolta jopa paikal-
listen puutteista, mutta ainakin toisten evakkojen.

Pelottomuuden syy on turvautuminen Jumalaan. Tuo 
sama Jumala, josta lapsena laulettiin, antaa nytkin tur-
van ja suojan. Vaatimaton elämäntapa auttaisi tasaa-
maan leivän puutteenalaisille nytkin. Jumala on rikas 
Isä. Hän antaa rukoilevaisille lapsilleen sen verran kuin 
kukin tarvitsee. Evankeliumiteksti kehottaa pyytämään 
Isältä Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimi on turvamme 
ja linnamme tänäkin uutena vuonna 2014. ”Jeesus ni-
mess voima on, siinä parannusta saarnataan, synnit an-
teeks annetaan./Elossa ja kuolossa, Jeesus nimen turvis-
sa , risti riemuin kannetaan, synnit anteeks annetaan”.
Siinä nimessä on salaisuus: Uskallamme lähteä uuteen 
puhtaalta pöydältä ilman ikäviä muistoja.

Onnellista Vuotta toivottaen Valma Luukka. 
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Jorma Torkkeli 80 vuotta
Hän on syntynyt 18.1.1934 Koiviston Humaljoella.

Koulutukseltaan hän on dip-
lomi-insinööri ja kotiseu-
tuharrastuksistaan hän on 
saanut kotiseutuneuvoksen 
arvonimen. Elämäntyönsä 
hän on tehnyt maatalous-
koneiden tutkimuslaitok-
sella Helsingissä 13 vuotta ja 
työsuojelupiirin päällikkönä 
Lappeenrannassa 24 vuotta. 

Lappeenrantalainen hänestä 
tuli 1973 Kuhmalahden, 
Myrskylän, Koiviston, Per-
niön, Mäntsälän ja Helsin-
gin kautta. Eläkepäiviään 
hän on viettänyt jo 17 vuot-
ta mahdollisimman lähellä 
synnyinseutuaan.

Jorma Torkkeli

— Puheenjohtajalt` itseltää —

  Suomen 
  Koivisto-Seura r.y. 
  Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

Puheenjohtaja, Jouni J. Särkijärvi
Kuurinniityntie 1, 02750 Espoo
puh. 040-516 4951
jouni.sarkijarvi@pp.inet.fi
Varapuheenjohtaja, Tuula Koppinen
Rauhalanpuisto 10 B 36, 02230 Espoo 
puh. 050-516 5651
tuula.koppinen@kolumbus.fi
Sihteeri, Virpi Huhtanen, 
Ahtaanmäki1A2, 02280 Espoo. 
puh. 0440-501 806
virpi.huhtanen@kolumbus.fi

Taloudenh. Karjalan Tilikeskus/Patrikainen
Ratakatu 47, 53100 Lappeenranta 
puh. 05-5448850
Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Proomukatu 6 A 14, 15140 Lahti
puh. 040-564 9341
Taidetoimikunta, Leena Airaksinen pj.
Metsäpirtintie 10 A 1, 02130 Espoo
puh. 050-548 1601
Senioritoimikunta, Helge Teikari pj. 
07190 Halkia
puh. 019-664 8112

Hallituksen muut jäsenet:
 varalla Risto Kaukiainen, Helsinki
Raimo Kyytsönen, Mäntsälä
 varalla Hannu Veijalainen, Lahti 
Matti Agge, Parainen. 040-536 7701
 varalla Airi Saarinen, Turku
Tuomo Kokkala, Kotka. 050-589 4443
 varalla seppo Rytkölä, Kotka
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400-800 752
 varalla Pertti Hämäläinen, Espoo
Riitta Nurmi, Porvoo. 041-455 8885
 varalla Marja-Leena Montonen, Porvoo

Hannu Seppinen, Turku. 040-703 1244
 varalla Tuula Agge, Parainen
Tuula Raukola, Kotka. 044-522 8098
 varalla Mirja Haapanen, Hamina

Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj. Sirpa Taskinen
puh. 040-5811 642
Säätiön asiamies Pertti Hoikkala
Vanha Veckjärventie 11, 06150 Porvoo
puh. 040-583 5397
koivisto-saatio@kolumbus.fi

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Siunaus toimitettu Honkanummen isossa kappelissa 14.12.2013
Lämmin kiitos osanotosta

Rakkaamme

Pertti Raimo Rafael
TUULI
s. 25.10.1932 Koivisto
k. 21.11.2013 Helsinki

Olet saapunut rannalle rauhan maan.
Muistoissa - vaikka nyt poissa,
tulet kanssamme kulkemaan.

Kiittäen ja kaivaten
Heli
Virve ja Magnus
Aija, Jyri ja Tapio
Eero ja Pilvi
muut sukulaiset ja ystävät

Rakkaamme

Signe Eeva
VILKKI
os. Tuuli
s. 28.11.1928
k. 23.11.2013

Enkeli hiljaa vierellä kulki,
tarttui käteen silmät sulki,
syliinsä kietoi siivillään.
Kuiskasi hiljaa – lähdetään.

Rakkaudella muistaen
Pertti perheineen
Sisaret perheineen
Sukulaiset ja ystävät

Itseesä paremmas sakis viihtyyp ain

Alkaneen vuoden suurin tapahtuma Suomen Koivisto-
Seuran toiminnassa on kesäjuhla, joka järjestetään Koivis-
tolla, nykyisessä Primorskissa. Kiinnostusta sitä kohtaan 
on, mutta vielä ei ole vastauksia kaikkiin kysymyksiin.

Tarkoituksena on, että osallistujat ostavat yhteistyökump-
paniltamme TT-matkoilta bussimatkan majoituksineen 
ja viisumeineen. Itse juhla on lauantai-iltapäivänä, joten 
tarjolla on kaksi vaihtoehtoa: saapuminen perjantaina tai 
lauantaina. Bussien reitit ja aikataulut täsmentyvät, kun 
osallistujat saadaan selville. Seuratkaa ilmoittelua matkas-
ta tässä lehdessä. 

Juhlatilasta ja muista yksityiskohtaisista järjestelyistä on 
tarkoitus sopia paikallishallinnon kanssa talven kuluessa. 
Seura ei järjestä ruokatarjoilua, vaan sen joutuu jokai-
nen hoitamaan itse. Primorskissa on kolme ravintolaa. 
Tarkemmat tiedot matkaan näistä ja muista palveluista 
kootaan osallistujille. 

Juhlan ohjelmaa on alustavasti suunniteltu. Tällä kertaa 
emme pysty käyttämään samalla tapaa ”vierailevia tähtiä” 
kuin kotimaassa pidettävissä tilaisuuksissa. Perinteisessä 
illanvietossa osallistujat tuottavat itse ohjelman; tähän 
suuntaan painottuu nyt kesäjuhlakin. Esimerkiksi lau-
laahan me kaikki osaamme, jos ei hyvin niin ainakin 
mielellään.

Ulkomailla kun ollaan, yritetään välttää kaikkea sellais-
ta, johon tarvitaan erikseen lupa tai josta pitäisi maksaa 

veroja. Tämä karsii pois myynti-
toiminnan, arpajaiset ja monet 

muut totutut kesäjuhlan ele-
mentit, emmekä tohdi kan-
taa mitään pääsymaksuja-
kaan. Puhvetin yritämme 
saada juhlapaikalle.

Takavuosina seuralle on 
kertynyt ylijäämää, josta 
nyt sitten otetaan juhlan 
tarvitsemat varat. Seu-
ran jäsenmaksua ei ole 
muutamaan vuoteen 
korotettu, mutta nyt 
se joudutaan nähtävästi 
kustannusten nousun 
vuoksi tekemään. Sekin 
auttaisi paljon, jos kaik-

ki muistaisivat maksaa 
jäsenmaksunsa; ne me-
nevät valtaosin Koiviston 
Viestin tekemiseen, joten 
kustannuksia kyllä syntyy 
seuralle niin pitkään kuin 
lehteä lähetetään.

Hyvän uuden vuoden 
toivotuksin
Jouni J Särkijärvi 

Suomen Koivisto-Seura ry:n vuosikokous
lauantaina 15.3.2014 klo 11 Karjala-talon Laatokka-salissa, 
2. krs, Käpylänkuja 1, Helsinki.
Tulokohvit tarjolla Laatokassa klo 10 alkaen! Tervetulloo!

Koivistolainen juhlalounas 
Ravintola Kareliassa klo 12-14 (Karjala-talo, 1. krs). 
Tervetulloo!       Johtokunta
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Arvostetut ja kunnioitetut 
lotat ja veteraanit, hyvä 
juhlayleisö

Tänään itsenäisyyspäivänämme 
Tuusulan Lottamuseossa pysäh-
dymme hetkeksi muistamaan 
sotiemme sankarittaria, lottia ja 
pikkulottia sekä samalla julistam-
me Vuoden Lotan valinnan jo 
kahdeksannen kerran. Tervetuloa 
juhlaamme.

Kauniina syyspäivänä Hä-
meenlinnassa soitan ovikelloa, 
olen menossa haastattelemaan 
tulevaa Vuoden Lottaa. Lotta on 
pirteä ja energinen. Aamusella hän 
on käynyt kuntosalilla pyöräile-
mässä. Olen vaikuttunut. Hän 
asuu edelleen omassa kodissaan 
ja hoitaa arjen askareet lähes itse-
näisesti.

Hevi Frick omaa sukua Heino 
syntyi perheen ainoaksi lapseksi 
97 vuotta sitten Karjalan Kan-
naksella, Koivistolla, autonomian 
aikana, muutamaa viikkoa aikai-
semmin kuin Suomi saavutti it-
senäisyytensä. Koivistolta Heinot 
muuttivat isän uuden työpaikan 
perässä Pohjois-Pohjanmaalle Ou-
laisiin. Siellä Helvi kävi koulun-
sa ja kirjoitti ylioppilaaksi. Helvi 
liittyi pikkulottiin vuonna 1932 
perheen kotiapulaisen, hänkin 
lotta, kannustamana. "Oli tapana, 
että pojat menivät suojeluskuntiin 
ja tytöt lottiin. Kasvoimme isän-
maallisiksi jo nuorena. Arvomaail-
ma rakentu kodin, kirkon ja isän-
maan ympärille" Helvi kertoo.

Nuorimmat pikuulotat lau-
loivat, retkeilivät ja voimistelivat, 
mutta saivat myös oppia tärkeistä 
arjen askareista. Kuinka pedataan 
vuoteet, sidotaan haavat jopa 
miten näkkileipä voidellaan, jot-
tei voita haaskata. 15-vuotiaina 
pikkulotat pääsivät koulutukseen 
ja Helvikin kävi lääkintäkurssin. 
Lääketieto kiehtoi nuorta Helviä 
ja hän haaveili hammaslääkärin 
ammatista. 

Pikkulotta-ajoilta Helvin 
mieleen on jäänyt tapaus, kun 
hän sai kunniatehtävän tarjota 
lounasta suojeluskuntaupseerien 
pöytään. Kaikki sujui muuten 
hyvin, mutta pikkulotta unohti 
kerätä perunankuorilautaset pois 
ennen kuin jälkiruoka tuotiin tar-
jolle. Siitä tuli moitteita, mutta se-
kin oli hyvä opetus, positiivisesti 

Oulun jälkeen 
seuraavat 
komennuspaikat 
oilvat: Karjalan 
Kuokkaniemi, 
Äänislinna ja 
Puujoki.

Helvi Frick ja Eine Putus Tuusulan Lottamuseossa

Vuoden Lotta, Helvi Frick
Lotta Svärd säätiön valitsema Vuoden Lotta 
julkistettiin säätiön järjestämässä itsenäisyyspäivän 
juhlassa Lottamuseolla 6.12.2013. Vuoden Lotta 
valittiin kahdeksannen kerran. Kunniamaininnan sai 
Koivistolla syntynyt Helvi Frick. 

ajatteleva Helvi toteaa. 
Lottalupauksen Helvi an-

toi vuonna 1935. Lääkintälotan 
taidot joutuivat ensi kerran käy-
tännön kokeeseen Matkaselässä 
marraskuussa 1939 Talvisodan 
puhjettua. Matkaselkä sijaitsee 
noin 30 km Sortavalasta pohjoi-
seen.

Rautatieasemalle perustet-
tiin ensiapuasema, johon Helvi 
määrättiin lääkärin apulaiseksi-
lääkintälotaksi. Kollaan rintaman 
ammunnat kuuluivat voimakkai-
na. Vihollisen tulitus oli ankaraa, 
vaikeasti haavoittuneita oli pal-
jon. Evakkojunat toivat itkeviä 
lapsia, uupuneita aikuisia; naisia 
ja vanhuksia, jäätyneitä lehmiä ja 
lampaita. Nuorelle 22-vuotiaalle 
tämä oli raskas koettelemus. Mat-
kaselän asemaa tulitettiin niin voi-
makkaasti, että osa työntekijöistä 
siirrettiin Joensuuhun turvaan. 
Helvi heidän mukanaan.

Välirauhan aikana Helvi ehti 
suorittaa talvisodan vuoksi kesken 
jääneen ylemmän rautatievirka-
mieskurssin.

Jatkosodan alettua hän sai 
Lotta Svärd yhdistykseltä keho-
tuksen ilmoittautua Oulun so-
tilassairaalaan lääkintälotaksi. 
Saksankielen taidosta oli hyötyä 
saksalaisten sotilaiden hoivaami-
sessa. Näistä vuosista lähtien alkoi 
kirjeenvaihtoystävyys Saksaan ja 
se jatkuu edelleen. Oulussa Hel-
vin taitoihin kuului myös lennät-
timen käyttö. Vielä tänä päivänä-
kin hän hallitsee morseaakkoset.

Oulun jälkeen seuraavat ko-
mennuspaikat oilvat: Karjalan 
Kuokkaniemi, Äänislinna ja Puu-
joki.

Syvärin suunnalla ollessaam 
Helvi sai aurinkoisena maalis-
kuun päivänä puhelinsoiton 
tutulta kapteenilta, joka kysyi, 
tarjoaisitko korviketta, jos hän 
hiihtäisi toisen kapteenin kanssa 
kyläilemään. Miehet olivat lähei-
sessä pikkukylässä halkotöissä ja 
nyt lepovuorossa.

Toinen hiihtäjistä oli Martti 
Frick, joka ihastui korvikekeit-
täjään niin, että vei hänet vihille 
samana vuotena. Ensimmäinen 
yhteinen koti perustettiin Äänis-

linnaan. Vuonna 1944 Helvi pa-
lasi Oulaisiin, missä esikoispoika 
Erkki syntyi. Lapsiluku kasvoi 
vielä kahdella. Tänääm Helvillä 
on kolmen lapsen lisäksi 6 lasten-
lasta ja 5 lasten lastenlaste.

Rauhan tultua valvontako-
missio määräsi fasistisiksi luo-
kitellut järjestöt lopetettaviksi. 
Lottapuvut ja -merkitkin mää-
rättiin hävitettäviksi. "Säästin 
kaikki omani", Helvi kertoo, jopa 
voimistelupukuni, jonka lahjoi-
tin Tykistömuseoon, nykyiseen 
Museo Militariaan. Alkuperäistä 
lottapukuani minulla ei enää ole, 
sillä jouduin tekemään puvustani 
vaatteita lapsille", Helvi kertoo.

Sotien aikana lotat avustivat 
sotilaita ja vapauttivat miehiä so-
tilaiksi muista tehtävistä. Suomen 
puolustukseen täytyi osallistua 
koko kansan, sillä miehiä ei ollut 
riittävästi. Jatkosodan päätyttyä 
lottia oli 240 000. Lottajärjestö 
oli silloin ja on edelleen suurin 

vapaaehtoisjärjestö suhteutettuna 
maan asukasmäärään.

Sodan loputtua Frickin nuo-
ri perhe muutti ja kotiutui Hä-
meenlinnaan, Linnan kasarmeil-
le. "Olimme niin onnellisia, kun 
sota oli loppu ja Suomi itsenäinen, 
olimme elossa kaikkien kauheuk-
sien jälkeen". Helvi toteaa.

Sodan jälkeen Helvi toi-
mi Hämeen matkatoimistossa 
toimistopäällikkönä ja on ollut 
vuosikymmenien ajan mukana 
Hämeenlinnan sotilaskotiyhdis-
tyksessä ja Hämeenlinnan Rinta-
manaisten sekä vetäjänä että ak-
tiivisena jäsenenä.

Isänmaallisen ja tarmok-
kaan Helvin johdolla perustettiin 
vuonna 2004 Hämeenlinnan seu-
dun Lottaperinneyhdistys, jonka 
varapuheenjohtajana ja vahvana 
vaikuttajana hän myös toimi.

Helvi on myös ollut Lotta-
näyttelyiden tarmokas järjestäjä 
ja toteuttaja. Ensimmäinen näyt-
tely avattiin jo vuonna 2005 ja se 
laajeni perinnehuoneeksi vuonna 

Julkistamispuheen piti Lotta Svärd -säätiön hallituksen 
puheenjohtaja Pirjo Björk:

2007. Seuraavana vuotena saatiin 
Tykistömuseoon "Naiskodukaitse 
- Suomenlahden sisaret" -näyttely, 
jonka Tuusulan Lottamuseo ja Vi-
ron Naiskodukaitse olivat yhdessä 
toteuttaneet.

Helvi on myös toiminut 
Vanhan linnan killassa ja on sen 
naistoimikunnan perustaja. Hän 
on myös ollut Suomi-Amerikka 
-yhdistyksen puheenjohtaja.

Hyvät kuulijat. Helvi Frickin 
ansioluettelo on mahtava, eikä 
esitelmäni kata läheskään kaikkea, 
mitä hän on pitkän uransa aikana 
saanut aikaiseksi. Lukuisat kun-
nia- ja ansiomitalit sekä kunnia- 
ja arvonimet puhuvat puolestaan.

Hyvät kuulijat. Helvi Frick, 
kahden sodan rintamalotta, vali-
taan tänään Vuoden Lotaksi.

Samalla kun kukitan Vuoden 
Lotan, haluan toivottaa kaikille 
isänmaan ystäville hyvää itsenäi-
syyspäivää.

E. Jalokari lähetti lukijoille omat

"Tiijät sie?" kysymyksensä:
Kolme joulua?

1. Vanha joulu

2. Uus houlu

3. Kolmen kuninkaan joulu
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Tuli tunne, että 
tuo rantahiekka 
muistaa jotenkin 
vielä jälkeni, 
paljaitten 
jalkojeni 
painallukset 
kotoiseen 
rantaan.

K.K. Talvinen
s. 1843 k. 1905

ja äitinsä

Eva Talvinen

Kansakoulun opettajatar

Elida Mölsä
s. _/12 1849 k. _/_ 1923

Seppo Simola lähetti Koiviston Viestin toimitukselle Koiviston Kauppalan hautausmaalta 
otetut kaksi negatiivikuvaa. "Hautakivessä näkyvät tekstit päivämäärineen eivät ole itselleni 
täysin auenneet", kirjoittaa Seppo. Kieltämättä, kuvasta ei toimituskaan ensin saanut tekste-
jä luettua. Kuvan laatua saatiin onneksi parannettua niin että suurin osa teksteistä selvisi. 

Kirje Koiviston Viestille

Muistan jotenkin ettei hautapai-
kan löytäminen ollut mitenkään 
vaikeaa. Käsittääkseni oli luon-
nollisesti helppoa löytää kohde, ei 
aika ainakaan ollut mutkistanut 
"polkuja". Käsittääkseni tuona 
talvisodan jälkeisenä aikana, jol-
loin Koivisto oli jäänyt itärajan 
taa ja vieraan valtaan, oli hauta-
usmaa saanut jäädä vielä pääosin 
rauhaan. 

Vuosi, jolloin tuo muistuma 
on mieleeni jotenkin selvästi jää-
nyt, on täytynyt olla vuosi jolloin 
huhtikuussa v:na 1942 pääsimme 
palaamaan, me karjalaiset Karja-
lan kannakselle. Henkilökohtai-
sesti jotenkin on jäänyt mieleeni 
kotini pystyuuneista poistetut 
kipinäpellit ja seiniin hakatut 
naulat. Selvisi myöhemmin, että 
ne toimittivat mantteleiden kuiva-
tukseen liittyvinä säppeinä. Koti-
nihan oli toiminut niinsanottuna 
"koulutuskeskuksena". Korkealla 
piikkilanka-aidalla ympäröitynä, 
vahtikoppeineen luonnollisesti, 
ulkorakennus sotamaterian säily-
tyspaikkana. 

Sen hyvin muistan, että lap-
sina, naapurin lapset mukaan 
ottaen pidimme navetan yläsiä 
hyvänä kelkkamäkenä, suksilla 
ehdimme vielä suurille syrjille. 
Ainakin tuon muistan, pieniähän 
olimme syrjille, vaikka pieniähän 
olivat nuo hiekkasyrjätkin. Syrjän 
reunassa hajalle pommitettu il-
matorjuntakorsu. Se tosin selvisi 
itselleni vasta 80-luvun lopulla ol-
lessamme kotivierailulla, tuollaisia 
mietteitä on vaikea tulkita. Jollain 
tavoin tuttu piha, muistissa piha-

kivet, niin ehkä selvimmin kivet; 
...vierauden kävellessäni rannalla, 
päästyäni eroon paikallisista "röö-
kin" nälkäisitä. 

Niin askelsin ns. hiekkama-
taloiden suuntaan, miten tuon 
sanoisin: tuli tunne, että tuo 
rantahiekka muistaa jotenkin 
vielä jälkeni, paljaitten jalkojeni 
painallukset kotoiseen rantaan. 
Olimmehan naapurin pojan 
Ahokkaan Oivan kanssa rantaa 
myöten liikkuneet hiekkamata-
lille, jossa pystyi kahlaamaan ulos 
rannasta muutaman kymmenen 
metriä veden nousematta polvia 
korkeammalle.

Uitimme tekemiämme kaar-
nalaivoja, purjeet puunkuoresta. 
Toivoimme ehkä tietämättämme, 

että ne löytyisivät johonkin, pu-
huiko Oiva jostain Havavin saa-
rista, en ole varma. Olihan hänen 
isänsä Ahokkaan Matti vanha itä-
meren kulkija, kippari mielessäni. 

PS. 
Menetettyä kotiseutua ei mieles-
täni saisi haudata unohduksen 
muisteloihin. Kaiho himmenee 
ajan kuluessa. 

Ajattelen omalta, tai mitkä 
ovat mielteeni, alue satamineen 

Seppo Simola kirjoittaa kirjeessään näin: 
Omalta kohdaltani muistiini on jäänyt jotenkin hämärästi, 
kun lähiomaisten mukana liikuimme kyseisessä kalmistossa 
isoisäni hautakiveä, hautaa, hakemassa. 

on siellä. Öljyä kulkee Suursaaren 
eteläpuolitse länteen nykyisin tie-
tääkseno yli 2000 000 miljoonaa 
tonnia per vuosi. Suomenlahtea, 
saaristo rannikkoineen, emme 
saisi antaa tärveltyä. Joskaan asia 
ei ole maamme hallinnassa. Niin 
askarruttaa kyseinen liikenne Ve-
näjääkin. Olisi tärkeä yhteistyön 
kohde. Kyseisiä kohteita löytyisi 
toki muitakin, mutta kun tässä 
nyt olen aikani funtsinut, tulee 
mieleeni että taidan mennä tässä 

heikoille jäille - yhteisyyttä ehdot-
tomasti tarvitaan.

Ajattelen kuitenkin tai men-
nyt on kiinni, (jääköön toistamat-
ta) ajatusteni pohjalla purkamatta, 
mutta turha on enää lähteä "luk-
karin kouluun".

"Sinisen salmen rannoille"
Seppo Simola

Mie tiijjän
Käi jo joulupukki, lensiit ilotulitteet taivaa tuulii, ja ko 
Nuutti o ovelt viel käännytetty, ni sit onkii meil rauha 
maas taas vähäks aikaa, enneko tulloot laskiaispäivät ja 
pääsiäisaika ja helluntaki pyhät… 

et ne kaks ensmästä ol just Joulu 
(25.12.) ja Uus joulu (1.1.). Uuve 
vuuve päiväähä Vennäi maal viel-
kii pijetää kommunistiaikoi tap-
paa varsinaiseen joulupäivän, ja 
sillo toivotettaaki С новым годом! 
(z novym godam) Hyvvää Uutta 
Vuotta! ja sillo höil tulloo käymää 
Дед Морож (djod marosh) Pak-
kasherra ja tuop lapsil lahjoi. Mut 
”oikeeuskoset” reikkalaiskatoliset 
viettäät jouluu Vanha luvu muk-
kaa mei Loppiaise jälkesen päivän 

Viime kerralha mie kyseli teilt, et 
akus kukkaa tietää, et mite Koi-
vistol joillakii vanhemmil ihmisil 
ol kolme jouluu, ko meil muil o 
vaa kaks. Niiko mei äitilkii. Mie 
arvele, et jotkut teist o arvelleet 
sammaa tappaa, ko mei äiti kaikist 

nuoremp veli, miu Sepe-ennoi, 
kuka kännykällää tekstail miul 
oman arvelun, et ne kaks jouluu 
häne lapsuuvessaa ainaskii olliit 
Joulu ja Uus joulu eli Uus vuos 
ja et pikkujoulu ois olt se kolmas. 
No, eno ol kyl oikias siin suhtees, 

7.1., ko juliaanine kalenter o ai-
koinaa jäänt 13 päivää mei reko-
riaanisest kalenterist jälkee. Ja just 
siihe aikaaha Suomee nytkii tulloo 
tuhansii turistei itäsest naapurist. 

Mei äiti ko ol syntynt viime 
vuossaja alus, millo tääl Suomes 
elettii Autonomia aikaa eli siis 
Vennäi Suurruhtinaa maas, ni 
niilt ajoilt hää niiko moni muukii 
kovistolaine laski sen reikauskose 
joulupäivä viel ommii juhlapäivii 
mukkaa, varsinkii ko se nii somast 

sopi yhtee Loppiaise seuraks. Ja ol-
ha Karjalas reikauskosii viel viime 
vuossajalkii, vaik monet olliit pa-
enneetkii Ruotsi aikan uskonno-
vainoi, kuka Vienaa, kuka Inkerii, 
kuka Tveri alueel Moskova liepeil. 

Martti Piela
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Terveisiä Kemistä !
Tuota entistä synnyinseutua muistellessa ja 
Patalankirjaa lukiessa, "niistä imee itseensä 
monenlaisia asioita"

...tarua ja totta ja ompa meillä 
vähän taipumusta romantisoida 
muistoja ...eikä se paha olekaan, 
jos siitä saa hyvän mielen. Vaikka 
sitä aitoa kotipihan henkeä siel-
tä ei enää löydy hakemallakaan. 
Mieli ja ajatus sinne kuitenkin 
aina joskus palaa, niin kuin 
muuttolinnutkin joka kevät pa-
laa tuhansien kilometrien päästä 
synnyinseudulleen kotipesään... 
sanoppa miksi, mikä on se vietti 
joka iskee myös meihin...?

Patalankirja kertoo vanhan-
ajan kyläkaupoista ja että Pata-
lassa oli kolme kauppaa. Aleks 
ja Helmi Talonkauppa, sekä 
Mannosen kauppa jossa toimi 
posti ja puhelinkeskus. Viipurin 
osuusliike oli myös perustanut 
myymälän Patalaan ...muistan 
kyllä Patalassa ainakin kaksi 
kauppaa, mutta en sitä, kuka 
omisti mitäkin.? ...minulle on 
jäänyt epäselväksi se, että oliko 

Aalto Peussalla Patalassa kaupan 
sivumyymälä. 

Puhelinnumero 1

Pikkupoikana kerättiin posti-
merkkejä, sekä tulitikkulaati-
koiden etikettejä. Siinä on Aalto 
Peussan kaupan etiketti Koivis-
ton kauppalassa oli Aalto Peus-
salla komea liike, mutta oliko 
Patalassa sivuliike, jonka puhe-
linnumero oli 1 ?

Muistelen sitä kun Saaren-
pää kaunis valkoinen laiva toi 
kaupoille tavaraa Patalan laitu-
rille, josta ne siirrettiin "vau-
nuun". Muistikuva on mielessä, 
että rantahiekan yli olisi ollut 
pienet ratakiskot...? jotka välillä 
vedettiin pois...? onko tarua vai 
totta...? siitä en ole varma.

Lämpimin tarveisin Tenho 
Ruottu, Kemi.

Niinpä seuraavan elokuun puoli-
välissä puolen kolmisenkymmentä 
meitä suomalaista stipendiaattia 
astui Malmin lentokentällä suurin 
odotuksin Pan Amin New Yorkin 
vuorokoneeseen ja suuntasimme 
kohti Uutta mannerta tehden väli-
laskun vain Oslossa. Kahdentoista 
tunnin lento yli Atlantin tuntui 
tosi pitkältä, kun aurinko koko 
ajan ikään kuin pakeni edestäm-
me. Allamme välkähteli kuitenkin 
itärannikolle vihdoin saavuttuam-
me valtava valonauha, joka jatkui 
Bostonin esikaupungeista aina 
New Yorkiin ja siitäkin eteenpäin 
silmän kantamattomiin. Idlewiden 
lentokenttä, jonne iltakymmeneltä 
paikallista aikaa laskeuduimme ja 
joka seuraavana vuonna sai nimen 
John F Kennedy International 
Airport oli hiostavan kuuma vielä 
tuohon aikaan illallakin. Niinpä 
minun kerrotaan kysyneen kaveril-
ta: ”Milloin lähtee seuraava kone 
takaisin Helsinkiin?” 

Kun lyhyen ja hikisen yön 
unen jälkeen lähdimme joukolla 
suurkaupungin leveitten katu-
jen ihmisvilinään, lehtitelineissä 
kirkuivat suuret otsikot: MA-
RILYN DIES! Marilyn Monroe 
oli kuollut. Meillä ei kuitenkaan 
ollut aikaa jäädä kuulun näyt-
telijän kuolemaa suremaan - oli 
kiirehdittävä kaupungin nähtä-
vyyksiä katselemaan. Tuossahan 
on heti Grand Central Terminal, 
Keskusrautatieasema; sinne siis ja 
kysymään suorinta tietä YK:n pää-
majan pilvenpiirtäjälle. Korkeita 
”taivaan raapijoita” joka puolella 
näytti riittävän viljalti. Empire 
State Buildingin tunnisti tietysti 
joukosta heti jokainen. Ikkunat 
valoja heijastellen lasi- ja teräs-
jättiläiset sojottivat suorina ylös 
tummalle taivaalle ja tuntuivat 
katsojasta ikään kuin huojuvan, 
kuin ikihongat suomalaisilla salo-
mailla. Niskat siinä olivat taittua, 
kun yritti nähdä edes kaistaleen 
taivasta. Tämän Manna-hatan 
saaren siis valkoihoiset hollanti-
laiset ostivat ”punanahoilta” 24 
dollarilla ja perustivat sinne Uu-
den Amsterdamin kaupunkinsa 
1600-luvulla! Mutta Manhattanil-
lä ei kenelläkään tuntunut liike-
nevän aikaa pysähtyä neuvomaan 
tietä kohteisiimme. Oli selvää, et-
tä täällä TIME IS MONEY. 

Parin kuumankostean päivän 
jälkeen jatkoimme matkaamme 
lentäen Minnesotan osavaltion 
pääkaupunkiseudulle, Minnea-
polisin ja St. Paulin kaksoiskau-
punkiin (Twin Cities). Siellä 
meitä yliopistoihin aikovia odotti 
kahden viikon tutustumisohjelma 

Olen nähnyt Martin Luther Kingin

(Orientation Program) Minneso-
tan yliopistossa. Salaa me kyllä 
purnasimme tuota ”suunnistusta" 
kohtaan ja kutsuimme sitä ”con-
centration camp”, keskitysleiriksi. 

Lopulta kuitenkin nousin ka-
verini Juhan kanssa pitkään Amt-
rak-Intercityjunaan, ja suuntasim-
me Chicagoon jatkaaksemme sieltä 
lopulliseen kohteeseemme, opin-
ahjoomme University of Michi-
ganíin, Ann Arborin kaupungissa. 
Osavaltiossa oli myös toinen suuri 
yliopisto Ylä-Michiganissa, missä 
olisin varmasti tavannut runsaas-
ti suomalaista syntyperää olevia 
amerikkalaisia, koska Michigan 
samoin kuin Minnesota tarjosi-
vat aikoinaan sisukkaille ja töitä 
pelkäämättömille suomalaisille 
uudisasukkaille runsaasti raskaita 
lokareitten (metsureitten) ja mai-
nareiden (kaivosmiesten) hommia.

Itse Ann Arbor oli kaunis, 
luontonsa puolesta hyvin suome-
noloinen pikkukaupunki, mutta 
yliopistossa opiskeli noin 25.000 
amerikkalaista ja viitisen tuhatta 
ulkomaalaista opiskelijaa. Sen-
pä vuoksi kaupungissa oli valta-
va jalkapallostadionkin niin, että 
osavaltion kaikki falkapallofanit 
mahtuivat seuraamaan ”homeco-
ming” -ottelua, jolloin yliopiston 
oma joukkue palasi kotikentäl-
leen. Ennen kuin ulkomaalainen 
pääsi aloittamaan opintonsa tässä 
yliopistossa, piti selviytyä tiukassa 
englannin kielikokeessa. Yhdellä 
virheelläni pääsin heti opiskelijan 
kirjoihin, mutta helsinkiläinen 
kaverini Juha joutui ensin opiske-
lemaan lisää englantia yhden luku-
kauden ajan. Minua odotti kuiten-
kin toisenlainen yllätys. Olin ollut 
Porvoosta lähtiessäni siinä uskossa, 
että alkaisin opiskella koulusaavu-
tustestejä ja niiden laatimista, mut-
ta siihen ei Michiganissä ollutkaan 
mahdollisuutta. (Siihen tarkoituk-
seen olisi pitänyt päästä UCLA:hin, 
Los Angelesiin, Kaliforniaan.) Pari 
viikkoa kului opinto-ohjaajan luo-
na uuden opintosuunnitelman laa-
timiseen ja päädyin opiskelemaan 
prof. Pike´in johdolla Yleistä kie-
litiedettä pääaineenani ja lisäksi 
psykologiaa (jonka laudaturopin-
toja oli aloitellut Jyväskylässä prof. 

Martti Takalan johdolla).
Kerran sain kuulla, että yli-

opiston suureen saliin tulisi lu-
ennoimaan musta mies nimeltä 
Martin Luther King jr. Olin ko-
vasti kiinnostunut ja päätin men-
nä kuuntelemaan häntä, vaikka 
en ollut koskaan kuullutkaan hä-
nestä. Mutta voi surkeutta! Kun 
tulin paikalle, huomasin olevani 
aivan liian myöhässä. Joka ainut 
istuinpaikka oli varattu, ja seiso-
massa näkyi lisäksi vaikka kuinka 
monta. Minun ei auttanut muu, 
kuin jäädä istumaan uloskäynnin 
viereen portaille. Kun oli puoli-
sen tuntia odoteltu, pastori King 
ilmestyi alas puhujalavalle. Isänsä 
ja isoisänsä tavoin King oli bap-
tistipappi. Kun hän alkoi puhua 
laulavalla nuotillaan ja tuli jonkin 
ajatuksen loppuun, ”seurakunta” 
”lauloi” yhteisesti aina vastauk-
seksi: ”Halleluja!” Tätä tuntui jat-
kuvan loputtomiin. Niinpä minä 
kyllästyin kuuntelemaan ja päätin 
lähteä paikalta. Myöhemmin olen 
katunut sitä kovasti, kun olen ta-
junnut, miten tärkeä, miten suuri 
persoona Martin Luther King oli.

Puolisen vuotta myöhemmin, 
kesäkuussa 1963, kun olin suorit-
tanut Master of Arts (Ling.) -tut-
kintoni ja palailin Kalifornian kier-
tomatkaltani etelävaltioiden kautta 
New Yorkiin, saavuin Atlantaan, 
Georgian osavaltion pääkaupun-
kiin. Päätin poiketa pienehköön 
kahvilaan (Porvoon bussiaseman 
rinnalla mitättömän näköisen) 
linja-autoaseman lähellä juomaan 
kupin kahvia, Tunsin oloni kahvia 
juodessani melkoisen epämukavak-
si, koska tuntui kuin kakki kahvilan 
asiakkaat olisivat tuijottaneet minua 
oudosti. Vasta poistuttuani kuppi-
lasta ja kääntyessäni sulkemaan ovea 
takanani, huomasin ovessa kyltin: 
ONLY BLACKS”. Miten olisi 
mahdollisesti käynyt, jos olisin ol-
lut musta ja tunkeutunut kahvilaan, 
jonka ovella olisi lukenut: "Vain val-
koisille!”? Seuraavan aamun lehdis-
sä kerrottiin suurin otsikoin: Musta 
ammuttu Alabamassa (naapuritasa-
vallassa).

Vuonna 1968, kun olin Suo-
messa opettanut kieliä jo kahdes-
sakin paikassa (Lahdessa ja Jyväs-
kylässä), saimme lukea, että myös 
Martin Luther King oli ammuttu 
hotellinsa parvekkeella Memphi-
sissä, Tennesseen osavaltiossa. 

Mutta minulle Martin Lut-
her King säilyy yhtenä suurista 
sankareistani Mahatma Gandhin, 
”Madiba” Mandelan ja äiti Tere-
san tavoin.

Martti Piela

Keväällä 1962 sain ASLA Fulbright stipendin opiskelua 
varten Michiganin yliopistossa Ann Arborissa Michiganin 
osavaltiossa Yhdysvalloissa. 

Empire State 
Buildingin tunnisti 
tietysti joukosta heti 
jokainen. 
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Kirjotuksii` ja kuulumissii`

Eini Rouskun 
lähettämiä kuvia
Vasemmalla Römpötinmäellä 
olleen rukoushuoneen tal-
kooväkeä kahvilla 17.6.1930. 
Vasemmalta toinen seisomassa 
oleva "emäntä" on sylikum-
mini Hulda Rousku. Oikealla 
istumassa vanhin veljeni Eino 
Rousku

Toisessa kuvassa Rouskun 
poikia Lietteen rannalla. 
Vasemmalta toinen seisomassa 
nuorin veljeni Onni Rousku 
v.1934.

Hei
Luin Luovutettukarjala -sivuilta 
tämän: "Asuttamista hankaloit-
ti niin sanottu ruotsalaispykälä, 
jonka mukaan suomenruotsalai-
silta alueilta ei saanut lunastaa 
maata siirtolaistiloja varten. Tämä 
vaikeutti varsinkin uusien kalas-
tustilojen luomista. Näin siirto-
karjalaisista kalastajista tuli eräs 
kaikkein eniten vääryyttä kärsinyt 
osa evakoista. Siirtokarjalaisten 
lähetystö tapasi vuonna 1949 val-
tioneuvostossa pääministeri K.A. 

Muistan kuinka korvauksista, 
mitä muut olivat saaneet, puhut-
tiin kotona ja siitä kuinka ympä-
ristö luuli että Karjalaisille annet-
tiin maata ja oltiin kateellisiakin 
vaikka todellisuudessa varmaan-
kin suuri osa Etelä-Karjalaisista 
eivät saaneet oikeastaan mitään. 

Nyt myöhemmin ihmisoi-
keuksia opiskelleena, ja Balkanil-
la eläneenä, missä sotien jälkeen 
kaikilla oli oikeus saada menetetty 
omaisuus takaisin, haluaisin tietää 

onko kenellekään tullut koskaan 
mieleen vaatia valtiolta tasapuolis-
ta korvausta myös niiden puoles-
ta jotka eivät sitä tuolloin saaneet, 
eli kalastajaperheet ja tilattomat 
esim. saaristolaiset. 

Oma isoäitini kuoli jo kohta 
kymmenen vuotta sitten, mutta 
varmaan on vielä niitä elossa ole-
via esim. Koivistolaisia jotka ka-
lastajina sijoittuivat ties minne, tai 
heidän jälkeläisiään. 

Fagerholmin, mutta asialle ei voi-
tu enää mitään."

Isoäitini oli kotoisin Koivis-
ton saarelta, ja muistan että ker-
rottiin hänen äitinsä jo vanhana 
joutui asumaan loppuikänsä 
kahdeksan lapsensa pienissä ko-
deissa sillä se "avustus" minkä 
hän sai ei rittänyt asumiseen. 
Lapset siis elättivät hänet. Maata 
hän ei saanut koska ei ollut sitä 
ennenkään omistanut, muuta 
kuin talon ja pihan.

Yst.terv.,
(Suurhasko-Jousenlahtien 
(Johansson) jälkeläinen)

Koiviston nimi
Suuri kiitos, Irja-Liisa, rehellises-
tä mielipiteestäsi Viestin marras-
kuun numerossa (En tahdo ym-
märtää KV 11/13). 

Oli hauskaa saada huomata, 
että joku tätä kirkkoherra Koi-
vunevan aloittamaa viestitystä 
seuraakin! En siis ole minäkään 
kirjoittanut täysin kuurosokealle 
kansalle. 

Olen varma, että päätoimit-
taja on kanssani samaa mieltä, 
että kaikki kannanotot lukijoiden 
taholta ovat tervetulleita ja julkais-
taan heti, kun lehdessä on tilaa. 

Minä kun kirjoittelen mel-
ko usein Viestin sivuille, olen 

varmasti silloin tällöin syyllisty-
nyt tuohon syntiin, josta vies-
tissäsi puhut. En tosiaankaan 
puhu enkä kirjoita Londonista, 
Köpenhamnista enkä Stockhol-
mista, joilla on kielessämme jo 
vuosisatoja ollut suomen kieleen 
sopivammat, kylläkin samoja 
paikkoja tarkoittavat, nimensä, 
enkä edes käytä Virosta nimitys-
tä Eesti, minkä jotkut viron kieltä 
opiskelevat haluaisivat otettavan 
käyttöön eteläisestä sukulaisnaa-
pureistamme puhuttaessa. Mutta 
niin kuin olet varmaan huoman-
nut, jos olet käynyt syntymäseu-
dullasi sotien jälkeen, et ole saa-

nut viisumia, jos olet hakenut sitä 
Koivistolle, vaan pumaskaan on 
täytynyt kirjoittaa alueen nykyi-
nen nimi. Siispä minäkin edel-
leen Koivistosta kirjoittaessani 
- niin haikealta kun se tuntuukin 
varsinkin meistä, kuten sinusta ja 
minusta, Koivistolla syntyneistä, 
tuntuukin - joudun nykyoloihin 
viitatessani minäkin käyttämään 
nimitystä Primorsk. (Olen aikai-
semmin kirjoittanutkin Kannak-
sen kartasta puhuessani siitä, että 
ei voi suuri naapurimme väittää 
sodalla riistämiään alueita "van-
haksi venäläiseksi maaperäksi", 
kun kaikille suomalaisille paikoil-

le ei ole keksitty edes uusia venä-
jänkielisiä nimiä, vaan on tyydyt-
ty joko vääntämään entiset nimet 
kieleen paremmin sopiviksi tai 
jätetty edelleen kääntämättä.)

Wikipediasta löytyi kyllä ve-
näjän kielellä nimitys Шестая 
кирха Койвисто (Koiviston kuu-
des kirkko, mutta se on suomalai-
sesta tekstistä käännettyä tekstiä.

Toivottavasti jatkat edelleen 
Viestin tarkkaa lukemista ja kir-
joitat aina, kun aihetta siihen mie-
lestäsi on. Toivottavasti muutkin 
innostuvat esimerkistäsi.

Martti Piela
Lehden tilapäinen avustaja
PS. Äidinäitinikin oli syntyjään 
Patalan Kokkaloita.

Uneton
Kuin Kuu ma kierrän samaa rataa.
En mietteiltäin mä rauhaa saa. 
Taas usvaan Unen 
valtakuntaan
tien löytää mielin, 
syliin Nyxin.
Vaan unetonna
yössä yksin
vuoteella makaan
miettein turhin, 
levottomin. 
Muistot menneen,
kuvat tulevaisuuden, 
ma mielestäin koetan 
pois karkottaa.
Vaan aivan turhaan!

Edelleenkin
unta odotella kauan, 
tuloksetta saan.

Kuin astronautti Apollon,
Selenen poika
moduulissaan, 
mi hallinnassa 
Houstonin
suuntaansa ei lainkaan
voi itse valita
vaan ahtaudessa,
painovoimaa vailla,
holtitonna
puolelta toiselle 
poukkoilee.

Niin minäkin 
nyt rauhatonna
kyljeltä käännyn toiselle.
Ja ilman suurta
tarkoitusta
ikkunasta kuuta katselen.
Suljetuin silmin,
unelmin uusin
nousta yritän jälleen 
korkeuksiin,
radoille Unen Universumin.

Martti Piela 

Kreikkalaisen taruston mukaan Nyx (roomalaisten Nox) syntyi aikojen 
alussa Kaaoksesta ja synnytti Pimeän kanssa Päivän ja Valon. 
Nyx´istä syntyivät myös esim. Kohtalo, Kuolo, Uni, Unelmat, Ystävyys 
ja Rakkaus.

Selene oli kuun jumalatar. Hänen sisaruksiaan olivat auringon ju-
mala Helios ja aamuruskon jumalatar Eos.

Apollon (roomalaisten Apollo) oli Zeuksen ja Leton poika, ennus-
tustaidon jumalana herätti runollista innostusta, siirtyi myöhemmin 
valon ja auringon jumalaksi.
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Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

Lääketieteen lisensiaatti
EERO ILMARI PALONEVA
valmistui Oulun Yliopistosta
keväällä 2013.
Eero toimii lääkärinä 
Espoossa.

Onnea elämään ja 
työelämään! toivottaa 
mummo Aune Kukkohovi
os. Pörrö Koiviston 
Vatnuorin kylästä

VISA VILLA, Yliperämies 
STCW II/2, Kouvolasta
Tutkinto: Merikapteeni 
(AMK) Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulu 
20.12.2013

Vanhemmat Eija ja Sakari 
Villa Myllykoskelta.
Isoisä Olavi Villa ja 
isoisovanhemmat Tyyne 
ja Hugo Villa Koiviston 
Makslahdesta.

Muista ystävääsi 
ilmoituksella.

Turun ja ympäristön koivistolaiset

Mitä, jos taas mäntäis Viking-risteilylle. Toivomuksena on ollut, 
et mäntäis aamulähdöllä elikkä Viking Amorellalla, joten tilasin 
matkan.
Lähtö Ke. 19.3.2014 klo 8.45 Turusta
Paluu To. 20.3.2014 klo 7.35 Turkuun
Hinta 25 €/henk jos kaksi samassa A-luokan hytissä.
Hinta sisältää
- A-luokan hytin 
- Viking Buffet-lounaan ruokajuomineen ja jälkiruokineen
- kahvi- ja pullakupongin kahvilaan
- yhteisen ohjelmallisen tilaisuuden kokoustiloissa arpajaisineen

Olette lämpimästi tervetulleita kaikki koivistolaiset ja heidän ystä-
vänsä keväiselle risteilyllemme. 

Ilmoittautumiset Airille puh. 0400-538443 tai sähköpostilla 
airi.a.saarinen@gmail.com helmikuun loppuun mennessä.

Vatnuorin kyläyhdistys 

julistaa liikekannalle panon kaikille kyläläisilleen, koivistolaisille 
sekä heidän sukulaisilleen että ystävilleen, lähteä terveys-, viihde- ja 
seurustelumatkalle
Haapsalun Laine kylpylään 9.-16.3.2014
Maantiematkat suoritamme linja-autolla ja suomenlahti ylitetään 
Eckerön Finlandialla, joka huolehtii ravitsemisestamme mennen 
tullen.
Kylpylässä lääkäri suorittaa terveystarkastuksen ja määrää yhteisym-
märryksessä ”potilaan” kanssa 12–18 hoitoa viikon aikana toteutet-
tavaksi. Täysihoito sisältää aamiaisen, lounaan ja päivällisen, tämä 
takaa saavutettujen linjojen pysyvyyden.

Ilmoittautuminen mukaan pääsemiseksi tehtävä 7.2.2014 mennessä: 
TT Matkat 040 – 829 1824 tai tapani.teikari@ttmatkat.fi. Tämän 
kaiken organisointikuluihin 400€ henkilöä kohden on suoritettava 
7.2.2014 mennessä TT Matkat Oy:n tilille 535714 – 234528.

Liikekannallepanon päällikkö Helge Teikari

Seppisen Reitin sukuseura

Osallistumme kesällä 18.-20.7.2014 Koivistojuhlille jotka järjes-
tetään Koivistolla. 
Pääjuhla lauantaina 19.7.
Matkan järjestäjänä toimii TTmatkat Tapani Teikari.
3vrk 320€ (18.-20.7) Hintan sisältyy: bussikuljetus, 
ryhmäviisumi, hotellimajoitus 2hh huoneessa. Hotelli Drusba 
Viipurissa, ruokailu illalla hotellilla, hoitovakuutus.

Jos olet kiinnostunut lähtemään kanssamme, muutkin kuin 
sukuseuralaiset ota yhteyttä Hanna Silfver 040-7711425, 
02-2432940, hannahiiri@luukku.com
Lisätietoja ilmoittautuneille lähtöajoista ja paikoista.

Matkanjärjestäjä tarvitsee sitovat ilmoittautumiset maaliskuun
loppuun mennessä mutta ole ajoissa liikkeellä niin nähdään onko
riittävästi lähtijöitä.

Piirakanleivontaa Pornaisissa 

Vatnuorin kyläyhdistys järjestää yhdessä Koivisto-seuran senjorien 
kanssa perinteisen piirakanleivontakurssin lauantaina 1.3.2014 
klo 9-16 Pornaisten Yhtenäiskoululla (Kirkkotie 176, 07170 
Pornainen).
Kurssi on maksuton. Kurssilaiset tarjoilevat piirakat sunnuntain 
päivällisillä ja pääsevät myös päivällisille maksutta. Tavoitteena 
on koivistolaisen piirakkaperinteen jatkaminen eteenpäin 
nuoremmille sukupolville. Mukaan voivat tulla ihan kaikki 
kiinnostuneet ikään, sukupuoleen tai sukujuuriin katsomatta, 
kuitenkin enintään 20 ensin ilmoittautunutta. 

Ilmoittautumiset viimeistään tiistaina 25.2.2014 Päivi Rikkolalle 
paivi.rikkola@kotikone.fi tai p. 040 509 1549

Piirakoita ja perinteitä 

Piirakkapäivälliset sunnuntaina 2.3.2014 klo 13-15 Pornaisten 
yhtenäiskoululla (Kirkkotie 176).
Päivällislippu maksaa 10 euroa. Tarjolla on erilaisia karjalaisia 
piirakoita ja hengenravintona Aira Viitaniemen esitelmä 
karjalaisista perinneruoista. Ohjelmassa myös arpajaiset. 
Tervetuloa haastelemaan ja nauttimaan piirakoista!

Vatnuorin kyläyhdistys

Humaljoen kylätoimikunta 
Koiviston juhlille 18.-20.7.2014
Humaljoen kylätoimikunta osallistuu Koiviston juhlille 
Koivistolla, vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii TT Matkat 
Oy. Matkan yhteydessä tehdään retki Humaljoelle sekä pidetään 
vuosikokous. 

Alustava matkasuunnitelma: 
18.7. lähtö Turusta, retkeläisten kerääminen matkan varrelta 
(reitti tarkentuu kun osanottajat ovat tiedossa), majoittuminen 
hotelli Lokkiin Johanneksessa, illalla kylätoimikunnan 
vuosikokous hotellilla, ruokailu hotellilla
19.7. aamiainen hotellilla, retki Humaljoelle TT Matkojen reitti- 
ja aikataulusuunnitelman mukaisesti aamupäivällä-päivällä
19.7. Koiviston juhlat kauppalassa alkaen klo 15, illalla ruokailu 
hotellilla
20.7. aamiainen hotellilla, tarpeen mukaan retki kylille, 
ostosaikaa Viipurissa tms., paluu Suomeen
Matkasuunnitelma voi muuttua. Matkan hinta 320e (+ 60e 1hh)

Ilmoittautuminen 27.3.2014 mennessä 
Tiina Torkkeli-Pitkärannalle, 045 1266 286, 
tiina.torkkeli-pitkaranta@kitnet.fi

Koiviston Juhlat 2014

Olen varannut 75 2hh huonetta Lokki hotellista Johanneksesta ja 
75 2HH huonetta Druspasta Viipurista kahdeksi yöksi 18.-20.7.
Yhdistykset ja kyläseurat voivat varata minulta tarvitsemansa 
määrän paikkoja.

Ilmoittautumiset Juhliin yhdistysten kautta 
maaliskuun loppuun mennessä.
Hinta: 
 240.00€ 2vrk (yhden hengen huoneesta lisämaksu 30.00€)
 320.00€ 3vrk (yhden hengen huoneesta lisämaksu 60.00€)
Hintoihin kuuluu: bussi kuljetus, ryhmäviisumi, hotelli majoitus 
2HH huoneissa, ruokailu hotellissa
Lisätietoja 
 Tapani Teikari 040-8291824 tai tapani.teikari@ttmatkat.fi
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä TT Matkat Oy

KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi


