Nro 8 Elokuu 2018

Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Tiijjät sie?
Kui tullooki tälläsen aikan, ko ollaa saaatu
nauttii pikäst lämpimäst jaksost kauniist ja
(välist jo liiaki) lämpösist kesäpäivist, nii
mite tullooki herkäst mielee ne lapsuuvve
kesäpäivät Koivusaare hiekkarannoil koton
Koivistol! Ainakii muistois kesät olliit aina
pitkii ja lämpimii, eikä vaatetta juurikaa
tarvint yllee laittaa, ko kaiket päivät vaa leikittii rannal, polskuteltii lämpöses rantavees
ja lilliteltii kaarnalaivoi. Hiekkarantaa piisas
meikii kohal kolme-neljäsattaa metrii Patalaa päi katsoes. Niihä niitä piisas kaikkial
Sinisalme rannoil, nii manteree puolel ko
saartenkii. Ne, kutka o käyneet kotiseuturetkil täs vuosii varrel sen jälkee, ko entisil
kotiseuvuil o alkant päässä (aluks ilma luppaa ja nyt) luppii kans, ovat varmast tehneet
miu kans samallaise yleisluontose havainno,
et ei veet siel ennää nii puhtaat oo eikä rannat nii kutsuvii ko enne.
Kannaksel o joitakii erityisii paikkoi,
mitkä saavat kene tahansa karjalaise syvämme haikiast soimaa mollisävelii, ko kuulooki jonkii sellase nime vaa mainittavankii.
Mie aattelen esmerkiks Monrepos´n puistoo Viipuris. Moni koivisttolaine kotiseutumatkailija o varmast reissuillaa pistäytynt
vaik Pietarii matkatessaa myös Terijoel, mikä sekkii o miu mielestäi yks niist paikoist,
mist justii kirjotin. Sehä o historiallisestkii
koko Suomee koskeva paikka, ko sielhä Jyväskyläs syntynt ja Neuvostoliitos korkeisii
asemii kiivent Talini puhistuksiskii säilynt
kommunisti-Kuusine Talini käsky mukkaa
marraskuus 1939 kokos ympärillee "Suome
kansatasavalla hallitukse”, minkä esmerkiks
USA ja Enklanti tunnustiit Suome ainoaks
lailliseks hallitukseks, vaik Helsingis istu
juur nimitetty toimiva Ryti ministeriöstö.
Mut viel paremmi Terijoen muistaat nii
koivistolaiset ko muutkii Kannakse entiset
asukkaat sen upeist hiekkarannoist ja kommeist ”pitsihuviloist”. Terijoki oi tult suosituks lomakohteeks jo Viipuri - Pietari ratan
rakentamisest lähtie. Viime vuossaja ensmäsel vuoskymmenel alueel ol jo kolmasosa
Kannakse kaikist huviloist, yli 3000, ja siel
käi kesäsi suunnillee 55.000 vierasta. Eihä
se mikkää ihme oltkaa, ko hiekkarantaa riitti 70 km verra aina Koivistol ast.
Kukaha se nyt pystyis täs Viesti sivuil
kertomaa kaks asjaa Terijoest: Enstäi, kene henkilö toiminna alkuu panemaan Terijoe huvilayhyskunta kasvo Suome aikan yle
kuulusaks? Ja toiseks: Terijoe hietikko ol 70
- 100 m levvee, mut kui syvä se ol, siis kui
monta metrii paksu hiekkakerros siel ol?
Siin onkii iha varmast pähkinää tarpeeks purtavaks nii ronskist, et tuntuu ko
hampahii vällii ois joutunt Terijoe hiekkaa.
Akus sie oot asjoihi perehtyneijjä sukkuu,
ni kerroha meil kaikil, ni ”katsotaa, sano
Soini Reino, ko löi poikaansa.” Kerro samal
oma nimmeis ja lisäks sen, et mist sie tietois
löysit.
Martti Piela

Suomen Koivisto-Seura ry 70 vuotta
Seitsemänkymmentä kertaa ovat koivistolaiset kokoontuneet kesäjuhlaansa
yhteen haastamaan, muistelemaan, kokemaan yhteistä kotiseutuhenkeä
ja jatkamaan koivistolaista kulttuuriperintöä. Olarin koululla Espoossa
järjestetyissä juhlissa kolmisensataa juhlavierasta ja viitisenkymmentä
talkoolaista viettivät hienoa sydänkesän juhlaa.
Riikka Salokannel, kuvat Jorma Kallonen ja Rami Toivonen
Kun siniristilippu nousi Pasi Pihlajan
käyrätorvella säestämän lippulaulun
saattelemana salkoon, tiesi että juhlamme on valmis alkamaan. Helteisen
kuuman juhlaviikonlopun avasi puheenjohtaja tervetulosanoillaan. Meillä
on monta syytä juhlia. Vuonna 1948
perustetut Koivistolaisten Seura ry ja
Koivikko-Säätiö ovat säilyneet elinvoimaisina. Voimasta kertoo perinteen jatkuminen ja vahva kulttuuri. Taidetoimikunnan puheenjohtaja Marke Hongisto
iloitsikin runsaasta ja taidokkaasta osallistumisesta kuvataidekilpailun kannustuspalkintoja jakaessaan.
Juhlapaikalla olivat taide- ja perinnenäyttelyt, sukututkimusklinikka,
lasten työpajat ja Koivisto-tori aikaisempaan malliin. Tänä vuonna erityishuomion sai Koiviston sankarihautaprojekti, mistä hankkeen vetäjä Eija
Tuominen joukkoineen oli valmistellut
varsin kattavan näyttelyn ja esityksen.
Toiveissa on, että viimeisimmätkin lupakiemurat saataisi kuntoon ja Koiviston
kirkkomaahan haudatut sankarivainajat
saisivat ansaitsemansa arvokkaan ja kunnioittavan muistoalueen. Koivistolla oli
noin 300 sankarivainajaa, joista 93 on
haudattu Koiviston Kirkkomaahan vuosina 1939-1944. Tämänvuotisten juhlien arpajaisvoittojen tuotto suunnataan
suoraan hankkeen edistämisen kuluihin.
Lauantain ohjelmaan kuului itseoikeutetusti suku- ja kyläkokoukset sekä

Liisa Karasvaara ja Saara Sinisalo tulivat ulos vilvoittelemaan.
Liisan isä Unto Hilska on Makslahdesta ja Saara on Vatnuorin kylästä.

piilenheiton ja karjalaisesta kyykkäpelistä ideansa saaneen mölkkypelin
parhaimmuudesta kilvoittelu. Paahteessa saatiin paremmuudet ratkaistua.
Sensijaan paahteelta suojassa saatiin
kuulla Virpi Huhtasen Merikarjala- seminaarissa pitämänsä Meri ol mei pelto
-luento. Oli hyvä muistaa, miten tärkeä
merisatama ja -pitäjä Koivisto Suomelle
olikaan.
Koiviston kirkon iltakellot kutsuivat muistojen illan väen juhlasaliin.
Kyläkynttilöitä sytytettäessä nousi vuo-

Jaalamiehet Turusta, Unto Jack johtaa ja Sirkku Miiluniemi säestää.

rollaan seisomaan kotiseudustaan ylpeä
joukko kyläläisiä juhlistamaan juuriaan.
Illan yhteislaulut olivat meille niin ikiomat Koivisto. Koivisto, Laulu Koivistolle ja Mie muistan. Meitä säesti Vesa
Kari ja esilaulajana heleä-ääninen Riitta
Nurmi. Ei ehkä niin heleältä, mutta
merimiesten murealta kuulostivat puolestaan Jaalamiesten laulut. Heitä säesti
Sirkku Miiluniemi ja se Panu Helariutan
pyykkilauta.
Juhlista enemmän sivulta 4 alkaen

Panu Helariutta pyykkilautailee.
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Hartaast´
Kimmo Ansamaa
Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Saarentähti, Veenus, höyryalus Martta
”Mä muistan ihan joka purren, niin suloisesti surren,
vaikka kyynelöikkään en … Flyer, Veenus, Diana,
Carolina ja pieni uljas Kikka kakkonen” laulaa Lasse
Mårtenson ja muistelee elämänsä veneitä. Itse istun
vierasvenesatamassa ja katselen laiturissa olevien purjeveneitten peräpeilejä: Toivo, Bonus ja Eläköön! ja
mietin, miten veneet oikein nimensä saavat. Itse purjehdin Merimailia, pientä keltakantista retkivenettä,
jolle isäni aikanaan antoi Maili-äitini nimen. Toisaalta
oli ensimmäinen jollammekin saanut nimen äidiltäni,
tai siis lempinimen Opti-Mili. Ja miten siitä onkaan
johdettu nimi myös tyttärelleni.
Yhtä monipolviset nimenantoperusteet saattoivat olla
kyllä laivuriäijjälläni Juliuksella, joka seilasi isänsä Matti
Kaukiaisen varustamaa Alli-laivaa. Vuonna 1923 vuonna rakennettu kaljaasi antoi nimensä myös myöhemmin
syntyneelle laivurin tyttärelle Alli-Katriinalle. Aika monta naisen ja miehen etunimeä koivistolaisilla laivoilla on
ollut. Yllättävää ehkä, että useammalla näyttäisi olleen
miehen nimi: Kullervo, Joonas, Vesa, Eelis ja Mikko.
Yllättävää siinä mielessä, että ikiaikaisen merimiesmytologian mukaan aluksille on annettu useimmiten naisen
nimi. Nimellä on haluttu kytkeä laiva onneen ja turvaan
ja äidin sylin lämpöön. Kulttuuriantropologi Pilvi Vainonen kirjoittaa veden olevan feminiininen ja siihen
yhdistyy naiseus ja äiteys. Toisaalta jokainen laiva oli
yksilö omine ohjautuvuuden oikkuineen ja siitäkin yhteys naisen oikukkaaseen luonteeseen. Toisaalta laivan
nimiin haluttiin kolmen tavun rytmi ja viimeiseksi kirjaimeksi a. Sumussa huudettaessa
Ra-mo-na tai Ma-ri-a erottuvat helpommin kuin Georg Ots, Vainonen jatkaa.
Merimiesperinteen mukaan alusten nimiä ei myöskään epäonnen pelossa
kovin mielellään muutettu omistajanvaihdoksen yhteydessä. Ja jos nimen
meni muuttamaan, piti kaikki merkit
edellisestä nimestä poistaa huolellisesti, muuten kohtalokkaat onnettomuudet haaksirikoista seireeneihin saattoivat uhata. Hoppun ja
Kansanahon Koivistolaiset kirjasta
löytyi vielä jotakin laivojen nimeämisestä.” Heti kun alus veteen laskettuna
alkoi vapaasti uida, nostettiin tangon
nenään lippu, jossa oli sen nimi. Samalla
paljastettiin peräpeili, jossa oli sen nimi.
Nimeä valitessa ei noudatettu erikoista
järjestelmää”. Eli mitään yhteistä linjaa
ei ollut. Tiedättekö te sukunne laivojen
nimihistorian?

Kuka minä olen?

Espoon seurakunnat

Kuka minä olen ja mihin minä kuulun? Missä ovat juureni? Nämä ovat ihmisen peruskysymyksiä, joissa on kysymys identiteetistä. Sekä yksilöillä että yhteisöillä on tarve
rakentaa käsitystä itsestään.
Ihmisen identiteetin kannalta perheellä ja suvulla on
oleellinen merkitys. Siksi moni kiinnostuu oman sukunsa historiasta jossain elämänvaiheessa. Kotiseutu on toinen identiteettiä vahvasti määrittävä asia. Sekä nykyinen
asuinpaikka että lapsuuden kotiseutu määrittävät sitä,
keitä miellämme olevamme. Siksi on myös arvokasta,
että alueiden ja sukujen historiaa tutkitaan ja vaalitaan.
Tämän viikonlopun aikana Karjalan koivistolaiset ovat
kokoontuneet Espooseen Koivisto-juhlille, jossa läsnä
ovat sekä sukujuurten näkökulma että kotiseutuhistoria.
Tällaiset tapaamiset edistävät hienolla tavalla samasta
taustasta tulevien yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä.
Kun Karjalasta oli aikoinaan pakko lähteä evakkoon, samalta seudulta lähteneet asettuivat pääosin muutamille
paikkakunnille, monet rannikolla asuneet koivistolaiset
saivat uuden kodin muilta rannikkopaikkakunnilta, jotta
mahdollisimman moni voisi jatkaa tuttua ammattiaan ja
elinympäristö olisi tuttua.
Kun osana Koivisto-juhlaa vietetään myös jumalanpalvelusta, vaalitaan samalla myös kristittyjen yhteyttä. 1900-luvun alussa uuden kirkon rakentaminen oli
koivistolaisille iso asia. Se rakennettiin seurakunnan kokoontumispaikaksi, sanan ja sakramenttien mutta myös
kristittyjen yhteyden paikaksi. Evakkoon lähdettäessä
mukaan otettiin kirkon esineistöä, sillä niillä tutuilla symboleilla on oma merkityksensä yhteyden
ja kristityn identiteetin luojina, eikä se tehtävä loppuisi asuinpaikan vaihtuessa.
Kirkon katossa ollut komea laiva on nykyisin Haminan kirkossa, kattokruunut lahjoitettiin Pornaisiin ja Imatralle, kynttiläkruunu Mäntsälään
ja tämä messukasukka oli ensin Angelniemen kirkossa, mutta sittemmin Särkisalossa. Seurakunnat
kristittyjen yhteisöinä jatkoivat ja vaalivat uusilla
paikkakunnilla niitä tehtäviä, jotka meille on kristittyinä annettu: julistaa evankeliumia, auttaa ihmisiä, pitää esillä Jumalan valtakunnan todellisuutta
sanoin ja teoin, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus
elää rakastaen Jumalaa ja lähimmäisiään.
Päivän evankeliumi kehottaa hoitamaan Jumalalta
saatuja lahjoja uskollisesti ja vastuullisesti. Vertauksen palvelijan sai isännän poissa ollessa tehtävän toimia hänen sijaisenaan, esimiehenä, jolla oli
vastuu talosta ja palvelusväestä. Oikein toiminut
palvelija huolehti sekä töiden hoitumisesta että oikeudenmukaisesta työnjaosta. Vastuuton palvelija
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Jäsenlehti. Ilmestyy kerran
kuvien käyttöoikeuksista.
kuukaudessa, kuun 20. päivänä.
Toimitus voi tarvittaessa lyhentää tai
Lehteen tarkoitetun
muokata sille toimitettua aineistoa.
ilmoitusmateriaalin tulee olla
Liikeilmoitukset
50 snt/ppm
toimituksessa viimeistään lehden
ilmestymistä edeltävän kuun lopussa. Kuolinilmoitukset 34 snt/ppm

käytti valtaansa ja edisti lähinnä omaa etuaan, kuvitellen,
ettei joudu vastuuseen, mutta erehtyi siinä.
“Jolle on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan, ja jolle on
paljon uskottu, se pannaan paljosta vastaamaan.” Nämä
Jeesuksen sanat herättävät meissä kysymyksiä, mitä meiltä
odotetaan?
käytämmekö me Jumalalta saatuja lahjoja vastuullisesti? Meillä jokaisellahan on omat vahvuutemme ja mahdollisuutemme tehdä jotakin, mutta ne eivät oikeastaan
ole omia lahjojamme, vaan Jumalalta saatua, sillä koko
elämämme on peräisin Jumalalta, itse emme ole sitä
hankkineet, ja se maailma, jossa elämme, on Luojamme
maailma, jossa meillä on asumisoikeus ennemmin kuin
omistusoikeus. Meille on uskottu vastuu huolehtia luomakunnasta. Samoin olemme saaneet vastuun huolehtia omasta kotiseudustamme ja kotiseurakunnastamme.
Syksyn seurakuntavaalit tarjoavat yhden mahdollisuuden
tarjoutua vastuunkantajaksi, mutta tapoja on toki muitakin. Yhteisten asioiden hoitaminen, yhteisöllisyyden ja
yhteyden vaaliminen, ovat Jumalan lahjojen vastuullista
hoitamista.
Myös toiset ihmiset, lähimmäiset, olisi hyvä nähdä Jumalan lahjana – ja samalla tehtävänä. Miten olemme kantaneet vastuumme heistä, lähellä ja kaukana? Kun me olemme saaneet elämämme Jumalalta, olemme hänelle myös
vastuussa valinnoistamme. Kristinuskon ydinsanoma ei
kuitenkaan ole siinä, että vastuuton saisi rangaistuksen,
vaan sanoma Jeesuksen sovitustyöstä ja syntyen anteeksiantamisesta. Ehtoolliselle tultaessa saamme kuulla sanat:
“Jeesuksen Kristuksen veri, sinun puolestasi vuodatettu.”
Sen rohkaisemana, armon ja anteeksiantamuksen varassa
saamme jatkaa elämäämme kristittynä omalla paikallamme hoitaen niitä lahjoja, jotka olemme Jumalalta saaneet.
Tiivistelmä Kappalainen Kimmo Ansamaan saarnasta
Koivisto-juhlien messussa Olarin kirkossa 29.7.2018
Saarnatekstinä Luuk. 12:42–48
(Uskollinen taloudenhoitaja)

Aineisto mieluiten digitaalisena:

Tilaukset, osoite- ym. muutokset:

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

aina kirjallisena, mieluiten
sähköpostitse Koivisto-Seura ry.n
varapuheenjohtajalle
tuula.koppinen@kolumbus.fi
Tilauksia ei tarvitse uusia.
Seuran jäsenmaksu 35 e, sisältää
vuoden jäsenlehdet. Seuran kautta
voi myös maksaa Karjalan Liiton
jäsenmaksun 22 e.

Jäsenlehden postituksesta Pohjoismaihin 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
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— Puheenjohtajalt` itseltää —
Etpä tiijä, mitä mie siusta tiijän
Tekninen kehitys kaventaa yksityisyyden suojaa. Jätämme itsestämme päivittäin digitaalisia jalanjälkiä, joita
emme voi välttää. Esimerkiksi tietokone, pankkikortti
ja kännykkämme ovat varsinaisia juoruilijoita.

Sydämelliset Onnittelut
puheenjohtaja
Jouni J. Särkijärvelle
70-vuotissyntymäpäivänä
19.8.2018!

Säätelyn vaikeutena on, että yhden etu voi olla toiselle
haitta. Tasapainoilussa sen, mikä on järkevää, pitäisi
olla sallittua.

Suomen Koivisto-Seura ry
Koivisto-Säätiö
Koiviston Viesti

Suuret Kiitokset
Koivisto-juhlien 2018 juhlavieraille
ko käittä juhlil!
Erityinen Kiitos talkooväelle ja esiintyjille
ko teittä juhlat!
Lämmin Kiitos myös
70-vuotiaalle seurallemme
osoitetuista tervehdyksistä!
Tästä on koivistolaisen purren hyvä jatkaa
sinisen salmen rannalta alkanutta matkaa!

Esimerkiksi ylivelkaantumisen tekee helpommaksi,
että luoton myöntäjä ei saa tietoa asiakkaan muista veloista, mikä lisää luottotappioita ja sitä kautta kaiken
luotonoton kuluja. Terveydenhuollossa tiedot eivät
siirry palveluntuottajalta toiselle. Tämä mahdollistaa
virheitä lääkityksessä ja muussa hoidossa. Lääkärin aikaa myös kuluu turhaan kyselemiseen. Kun bussinkuljettaja pahoinpidellään, ei bussin turvakamerasta ole
hyötyä, koska sillä ei saa kuvata bussin ulkopuolella
olevia, vaikka kahakointi tapahtuukin juuri oviaukon
ulkopuolella.
Vastine yksityisyyden kaventumisesta on tiedon parempi käyttö. Kun kauppa oppii hyödyntämään ostostietoja, asiakkaat saavat uusia palveluja. Kasvojentunnistus
on jo niin kehittynyttä, että yksittäinen henkilö pystytään löytämään väkijoukosta. Miltä tuntuisi asioida
kaupassa siten, että vain kerää ostoksensa ja kävelee
niiden kanssa ulos? Kamerat tunnistavat asiakkaan ja
ostetut tuotteet, ja hinta veloitetaan asiakkaan tililtä.
Tuloverotusta ollaan uudistamassa siten, että (melkein)
kaikki verotettava tulo tulee heti valtion tietoon ja siitä
pidätetään oikea määrä veroa. Jälkiveroista ja veronpalautuksista jää valtaosa pois.

Suomen Koivisto-Seura ry

Ulkomailla on jo yrityksiä, jotka
tarjoavat työntekijöilleen mahdollisuuden saada ihonalainen
mikrosiru. Sitä käytetään mm.
kulunvalvontaan, tietokoneen
ja kopiokoneen käyttöön sekä
maksamiseen firman ruokalassa. Vastaava sovellus tullee
aikanaan yleiseen käyttöön
siten, että siru kelpaa tunnistautumiseen ja maksamiseen
siellä, missä nykyään vaaditaan passia tai luottokorttia.
Nyt viimeistään kannattaa
hankkia omatunto: kehitys
vie siihen, että mikään ei ole
salaista.
Jouni J Särkijärvi

		
		
		

Suomen
Koivisto-Seura ry
Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

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

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
050 539 8693
mhongist@gmail.com

Hallituksen muut jäsenet:
Virpi Huhtanen, Espoo
varalla Marke Hongisto, Helsinki
Jorma Simola, Lahti. 040 564 9341
varalla Jukka Ratia, Mäntsälä
Matti Agge, Parainen. 040 536 7701
varalla Eija Tuominen, Turku
Tuomo Kokkala, Kotka. 050 589 4443
varalla Jorma Jack, Kotka 0500 619 482
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400 800 752
varalla Katariina Aaltonen, Espoo
puh. 050 4393 791

Riitta Nurmi, Porvoo. 041 455 8885
varalla Marja-Leena Montonen, Porvoo
Hannu Seppinen, Turku. 040 703 1244
varalla Tuula Agge, Parainen
Tuula Raukola, Kotka. 044 522 8098
varalla Eeva Karkia, Miehikkälä
Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj.
Sirpa Taskinen, Helsinki 040 5811 642
Asiamies Pertti Hoikkala 040 583 5397
Linnankoskenkatu 15 C 10, 06100 Porvoo
koivisto-saatio@kolumbus.fi
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Suomen Koivisto-Seura ry 70 vuotta!
Koivisto-juhlat 28.–29.7.2018
Muistojen illan puheista seuran
emeriittussihteeri Paula Hovin
esitys seuran merkityksestä on kokonaisuudessaan lehdessä toisaalla. Hymyilyttävää oli kuulla, miten tärkeät ja mukavat juhlat ovat
vuosien varrella olleet. KoivistoSäätiön hallituksen puheenjohtaja
Sirpa Taskinen valotti säätiön syntyä, sen arvokasta ja vastuullista
työtä koivistolaisten varojen vaalijana, säilyttäjänä ja tämän varallisuuden käytön viisaana ohjaajana
koivistolaisen kulttuuriperinnön
tukemiseen, vaalimiseen ja edistämiseen. Säätiön varojen perustana
olivat Koiviston kunnan ja Koiviston kauppalan jälkeenjääneet varat sekä koivistolaisten yhteisöjen
lahjoitukset. Lahjoittajia olivat
Härkälän, Saarenpään, Koiviston,
Yrityksen ja Vatnuorin osuuskaupat, Sähköverkko Oy, Koiviston
maamiesseura, Römpötin VPK,
maidonmyyntiosuuskunta ja muita pieniä yhteisöjä.

Säätiö on julkaissut merkittävän määrän Koiviston historiaan
ja koivistolaisuuteen liittyviä teoksia, osan näistä yhdessä Koivistoseuran kanssa. Niiden toteuttamiseen on käytetty valtaosa Säätiön
tuotoista. Vuosittain myönnetään
myös opintoavustuksia koivistolaisten jälkeläisille. Näitä avustuksia on vuoteen 2018 mennessä
myönnetty jo 3161 opiskelijalle
yhteensä lähes 200.000 euron verran (196.350 euroa). Hakemalla
opintoavustusta nuoret tulevat
tietoisiksi koivistolaisista juuristaan positiivisella tavalla. Säätiö
antaa lisäksi uusille ylioppilaille
kirjan Koiviston arkielämää sekä
tilaa Koiviston Viestin vuosikerran, jotta he saisivat tuntumaa
koivistolaisyhteisöön.
Tarinoita evakoiden elämästä
päätti Muistojen Illan. Anja Nyroos, Esko Kaukiainen ja Matti
Agge kertoivat omat Koivistolta
lähdön kokemukset. Oli havah-

duttavaa kuulla, miltä lapsesta
tuntui lähestyvien lentokoneitten
ääni, matka pyörällä lentokentän
halki koneita pakoon ja lähelle pudotetun pommin paineesta kaatuminen. Näinköhän Eskon lapsuuden kokemus vaikutti hänen
elämäänsä ja ammatinvalintaan
lentäjänä? Anja Nyroosin muistoissa oli myös hyvää, sotaa pakenevan lapsen kokemus hyvästä
vastaanotosta. Erikoinen puolestaan oli Matti Aggen enon tarina.
Millaisten mutkien kautta saattoi
Koivistolta lopullisesti lähtemään
joutunut päätyä USA.n armeijan
sotilaaksi.
Vedet silmissä, mutta sydämen kyllyydestä laulettu Mie
muistan koko elämäni ajan, rannat Koiviston ja meren sinisen
-päätti Muistojen illan. Seuraavana päivänä jatketaan.

Koivisto-juhlien lipun nosti Karjalan prikaatin 1. kenttätykistöpatterin
alikersantti Pekka Huhtanen sisarensa Johannan toimiessa avustajana.

Rolf Kirkkala, Tuula Mickelsson ja Pirjo Jack-Vihanto
myyntipöydän takana.

Kuvataidetoimikunnan palkintojen jako.
Anita Mannonen (vas.) ja Marke Hongisto.

Siskokset Tuula Mickelsson ja Terttu Saarinen ovat kehitelleet
oman tavan tehdä pienoislaivoja.

Tuula Agge ihaili Panu Helariutan juhlia varten
hankkimia uusia kenkiä.

Airi Saarisella, Liisa Ake-Helariutalla ja Tuula Koppisella
riitti juttua.
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Piilen heitto
Miehet
Torkkeli Jaakko 36 p
Rytkölä Seppo 30
Haarma Erkki 20
Naiset
Torkkeli Johanna 36
Torkkeli Eija
30
Vainio Eija
25

Mölkky (joukkueet)

Eija ja Johanna Torkkeli, sekä Eija Vainio.

Erkki Haarma, Jaakko Torkkeli ja Seppo Rytkölä.
Mölkkypelin voittajia
yhteiskuvassa.
Vas. Jarmo Ratia (tolpan takana),
Heikki Haarma,
Maija Haarma,
Veikko Maisala,
Jouko Pirttikoski,
Pentti Heino,
Heimo Tähkäpää ja
Jorma Ratia

1.
Pirttikoski Jouko
Maisala Veikko
Heino Pentti
2.
Ratia Jorma
Sahonen Pia
Salmi Anu
3.
Tähkäpää Heimo
Haarma Maija
Haarma Erkki

Koiviston juhlat 28-29.7. 2018
Kuvataidenäyttely

Kuvataidetoimikunnan edustajat Anita Mannonen ja Marke Hongisto (vas.).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Liisa Ake-Helariutta
Tuula Mickelsson
Terttu Saarinen
Lennart Segerstråle
Kata Aaltonen
Terhikki Vaarala
Leena Airaksinen
Pentti Iitti
Tarja Mäkeläinen
Elna Mäkeläinen
Eeva Heiskanen
Irmeli Roti
Marke Hongisto
Seppo Rusi
Sakari Palmola
Mervi Miiluniemi

Koiviston kirkon alttaritaulun luonnos
kannustusstipendi

kannustusstipendi

kannustusstipendi

Lasten kuvataidekilpailu
Sarja 12-17 v
1. Inka Pulli 16 v Aikamatka dinosaurusten aikaan, 2. palkinto
2. Heini Perttula 13v 		
1. palkinto
3. Johanna Huhtanen, 16 v		
3. palkinto

Lasten kuvataidetta.

Sarja 7-11 v
4. Hippu Perttula 9 v
5. Heljä Perttula 11 v				
6. Eeva Rikkola 11v
7. Leena Rikkola 8 v
8. Tyyne Ilola, 8 v				
9. Tytti Ilola, 10 v				
10. Emilia Honkanen, 				

3. palkinto
kunniamaininta, palkittu
2. palkinto

Sarja: 1 – 6-vuotiaat
11 Saara Helariutta, 5 v				
12 Tapio Verronen, 5 v				

palkittu
palkittu

1. palkinto
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Auringon päivä sunnuntai
Kesäjuhlan kruunasi aurinkoinen sunnuntai. Aamulla
kokoonnuttiin juhlamessuun Olarin kirkkoon, jossa
koivistolaiset toimivat kansallispukuineen näkyvänä
ja virsilaulussa kuuluvana kirkkokansana. Pääjuhlaa
vietettiin 70-vuotiaan arvokkuudella.
Olarin seurakunta oli hienosti huomioinut koivistolaiset
jumalanpalveluksessaan, niin
ristisaattueessa, puheissa kuin
seppelten siunauksessakin. Juhlajumalanpalveluksen seppeleet
käytiin laskemassa sankarivainajien ja Karjalaan jääneitten vainajien muistomerkille Espoon tuomiokirkon kirkkomaalle.
Sunnuntaina ehdittiin vielä
syventyä näyttelyihin ja pitää vielä
monen monta suku- ja kyläkokousta, ennen varsinaista pääjuhlaa. Suomen lipun ja Koiviston lipun saapuessa saliin kajautettiin Karjalaisten
laulu. Seuran puheenjohtaja Jouni
J. Särkijärven juhlatervehdys sisälsi
myös Espoon kaupungin terveh-

räiseen tehtäväänsä olisi askeleen
lähempänä kulttuuritalotoiminnan
siirtyessä Primorskissa toisaalle.
Tervehdysten jälkeen eläydyttiin Terttu Ravin kielen ja lausunnan mukana koivistolaiseen mielenmaisemaan. Karjalaisii runnoi
häne mau mukkaan sai yleisön
hymyilemään samalla kyyneleitä nieleskellen. Kun seuraavaksi
Riitta Nurmi lauloi Lapsuuskodin
pihasta ja nuoret Minna Iholin ja
Emilia Seppänen esittivät mummon muistoja, oli mielessä käynyt
koko sukupolvet ylittävä yhteyden
tunne. Hyvä oli tunnekuohuntaa
rauhoitella Koivisto-Säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Kalevi
Luukkaisen juhlapuheen aikana.

Karjalaisii runnoi miu mau mukkaa esitti Terttu Ravi.

Markku Hannula

Seppeleenlaskusta.

Sunnuntai alkoi juhlajumalanpalveluksella Olarin kirkossa.

dyksen, onhan puheenjohtajamme
myös espoolaisena luottamushenkilönä aktiivi. Olarin seurakunnan tervehdyksen toi kappalainen
Kimmo Ansamaa, joka kertoi itsekin kokeneen koivistolaisuuden
vavahduttamia hetkiä aamuisessa
jumalanpalveluksessa. Primorskin
museonjohtaja Irina Kolotova puolestaan tiesi uutisoida, että Koiviston kirkon palautuminen alkupe-

Luukkainen kävi puheessaan läpi
niin mennen kuin nykyisenkin
koivistolaisuuden ja koivistolaisen
toiminnan vaiheet. Kunniakas on
yhteinen tarinamme.
Ainakin Koiviston ja Espoon
kansallispukujen helmat pääsivät tuulettumaan Espoon kansantanssijoitten esityksessä, jossa
Tanssiinkutsu oli koivistolainen
kansansävelmä. Nuoren koivisto-

Mummon muistoja jakoivat Minna Iholin ja
Emilia Seppänen.

laisen, Johanna Huhtasen puhe oli
siinäkin mielessä hieno perinteen
jatkumisen esimerkki, sillä äitinsä,
näittenkin juhlien toimeenpaneva
voima Virpi Huhtanen oli hänkin
aikanaan pitänyt vastaavan puheenvuoron. Jatkuvuudesta oli kaunis
osoitus myös Roni Seppäsen kitarallaan soittamat Karjalan kunnailla
ja Vain pieni kansanlaulu.

Espoon kansantanssijoita säesti haitarilla Vesa Kari.

Kultaisen ansiomerkin saajista Ritva Terho ja Unto Erlamo,
Johanna Huhtanen onnittelemassa.

Suomen Koivisto-Seuran kultaisen ansiomerkin saivat:
Salme Bondare
pitkäaikainen Helsingin Koivistolaisten aktiivinen jäsen,
joka on siirtänyt koivistolaista perinnettä ansiokkaasti
seuraaville sukupolville
Ritva Terho
aktiivinen yhdistyksen jäsen ja hoitanut
toiminnantarkastajan tehtäviä
Unto Erlamo
Helsingin Koivistolaisten johtokunnan jäsen ja
rahastonhoitaja vuodesta 2012

Roni Seppänen soitti kitaralla kappaleet Karjalan
kunnailla ja Vain pieni kansanlaulu.
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Tyyne

Vuoden Koivistolainen
Vuodesta 2006 lähtien on valittu Vuoden Koivistolainen.
Tieteen, taiteen, kulttuurin tai
yhteiskunnallisen toiminnan
saralla ansioitunut henkilö on
aina juhlassa kukitettu, ja palkitsemisen yhteydessä olemme
kuulleet aina esityksen palkitun työstä ja toiminnasta. Tämän vuoden koivistolainen on
suomalainen diplomaatti, ulkoasiainneuvos ja valtiotieteen
tohtori Alpo Rusi. Hän on
toiminut Suomen suurlähettiläänä Sveitsissä 2009-2014 ja
YK:n yleiskokouksen puheenjohtajan erityisneuvonantajana vuosina 2007-2009. Myös
hänen Leena puolisollaan on
koivistolaiset juuret. Vuoden
koivistolaisen haastattelu julkaistaan syksyn seuraavassa
lehdessä.
Juhlassa palkittiin Koivisto-Seuran kultaisin ansiomerkein myös Salme Bondare,
Ritva Terho sekä Unto Erlamo Helsingin Koivistolaisista.
Tässä vaiheessa juhlaa, on aina
seuraavan vuoden juhlatoimikunta kutsunut juhlaväen
tulevan kesän juhlaan. Viimevuoden tavoin, tälläkään kertaa
ei vielä seuraava juhlajärjestäjä
ole varmistunut. Toiveissa
kuitenkin on, että merellinen
Kotka Rankki voisi uusi mielenkiintoinen juhlapaikka olla.
Joka tapauksessa hienon ja lämminhenkisen juhlaviikonlopun
päättyessä Maamme -lauluun,
voi olla varma, että koivistolaisuus elää edelleen.

Minä yhytin pienen tyttösen
Olarin koululla Espoossa
helteisillä Koivisto-juhlilla,
lasten Taidepajassa.
Iloisena hänet mä tapasin
työnsä ääressä ahertamassa.
Äitinsä seurassa lapsonen keskittyneesti vesivärein teosta
uutta ikuisti.
Tyyne työnsä kernaasti keskeytti,
ja iloisesti hymyillen
siirtyi vierelläin pöydän luo viereisen
töitään värikkäitä esitellen.
Oikeututesti tyttö ylpeänä kanssani
myös lähti näyttämään suurinta saavutustaan ”Aikamatkalla tulevaisuuteen” -tauluaan, ensipalkinnon voittanutta maalaustaan, mi kunniataululla oli esillä luokan
seinällä.
Tyttö työnsä ääreen kiireesti
jatkamaan työtään kohta palasi
silmät säihkyen luomisen riemusta.
Vaikket koskaan, sä suloinen pienokainen, taulumaalariksi
suuntaisikaan, tuo kipinä syvällä sielussasi, ilmaisulleen
löytää tien vielä kuitenkin muodossa tai toisessa muutenkin.
Se kipinä sammu ei konsanaan,
vaan aina elämääsi rikastuttaa.

Martti Piela

Vuoden Koivistolaiseksi valittiin professori Alpo Rusi, kuvassa puolisonsa
Leena Rusin kanssa.

Riitta Nurmi lauloi ja Vesa Kari säesti.

Juhlapuhujana oli Kalevi Luukkainen, Koivisto-Säätiön
hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Nuoren koivistolaisen puheen piti Johanna Huhtanen.

Museonjohtaja Irina Kolotova toi terveiset Primorskista.
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Paula Hovi, Koivisto-Seuran emeritussihteeri

Koivisto-Seuran merkitys koivistolaisille

Jorma Kallonen

Kun Koivisto-Seura ry. perustettiin Porvoossa 19.9.1948
koivistolaisten hajaannus oli kestänyt jo yli neljä vuotta.
Evakkomatkan kaaoksesta oli selvitty jotenkuten ja siirtoväen asutusohjelma oli sirotellut koivistolaiset laajalle alueelle, pääasiassa pitkin Etelä-Suomea. Monet olivat omatoimisesti hankkineet uuden kotiseudun laajemmaltakin
alueelta pitkin Suomea.
Monet perheet olivat hajonneet, sukulaiset kaukana
toisistaan ja naapuritkin teillä tietymättömillä. Koiviston
seurakunta oli kuitenkin vielä toiminnassa. Seurakunnan
kirkkoherran virkaa hoitava Mauno Koivuneva, itsekin
evakkomatkan kaaoksen kokeneena, hoiti urhoollisesti,
itse keksimällään, pienellä 4-sivuisella Koiviston-viestilehdellään tiedonvälitystä hajaantuneelle seurakunnalleen.
Koivuneva kulki ahkerasti koivistolaisten uusilla asuinalueilla pitämässä hartaustilaisuuksia, kastamassa lapsia ja
siunaamassa uusia, puuntuoksuisia koteja. Näiltä matkoilta
hän kertoi tarkkoja kuvauksia tapaamistaan ihmisistä ja
heidän uusista elämän tilanteistaan. Se oli kaivattua tietoa
ja tiheästi, pienellä kirjainkoolla kirjoitettuna sitä mahtui
paljon pienikokoiseenkin lehteen. Se lehti oli varmasti yksi
odotuimmista ja tarkemmin luetuista lehdistä maailmassa.
Se oli mielestäni kuin siemen tulevalle Koivisto-Seuralle
Sen lehden merkityksen koivistolaisille tajusi myös taho joka hoiti sodan jaloissa tallatun Koiviston kauppalan
ja kunnan lopettamiseen kuuluvia asioita. Taloudellisten
järjestelyjen lisäksi tarvittiin myös mahdollisuus tapaamisiin, oman kulttuurin keräämiseen ja tallentamiseen. Näitä
tarpeita tyydyttämään syntyi Koivisto-Seura. Aika oli tyly
koivistolaisille. Edes oman pitäjän nimeä ei saanut käyttää
koska Koivisto- niminen pitäjä kuului nyt suureen Neuvostoliittoon. Koivistolaisten seura ry. kuitenkin hyväksyttiin
nimeksi joka rekisteröitiin Yhdistysrekisteriin 13.10.1949.
Näin alkoi seuran toiminta. Siirtoseurakunnat lopetettiin 1949. Koivistolaisten muuttokirjoja lähetettiin
kolmeen sataan uuteen seurakuntaan. Hajaannus oli odotettua laajempi. Koiviston viestin toimittaminen siirtyi seurakunnalta Koivistolaisten seuralle. Seuran toimintamuotoja alettiin suunnitella. Ensimmäisenä työnään se päätti
järjestää kaksipäiväiset Koivisto-juhlat Porvoossa Elokuun
alussa 1949. Tällaisten juhlien järjestelyyn oli Mikkelin
tuomiokapitulilta jo vuonna 1948 tullut kiertokirje kaikille siirtoseurakunnille ja toivomus, että ohjelma säilyisi
arvokkaana ja vakavana.
Koivistolainen unelma tällaisista juhlista oli ilmaistu jo
paljon aikaisemmin. Syyskuussa 1945 Koiviston-viestissä.

Siinä nimimerkki: ”koivistolainen” kirjoitti. ” Tämä lopullinen sijoitus repi rikki sukulais- ja naapurisuhteet, heitti
meidät erilleen. Kun kuitenkin kaikki olemme yhtämieltä
siitä, että koivistolaishenkeä on ylläpidettävä uusissakin
oloissa, on jo nyt hyvissä ajoin koettava löytää sopivia toimintamuotoja. Varmasti tällaisia olisivat yhteiset Koivisto-juhlat. Näin ainakin kerran vuodessa olisimme koossa.
Nämä juhlat tulisivat olemaan kuin Kokkojuhlat. Koivitolaisuuden tuli siellä lämmittäisi meitä ja tekisi herkiksi
mielet kuin kotona Koivistolla Juhannuskokoilla.”
Juhlavalmistelut aloitettiin valitsemalla ensimmäinen
Juhlatoimikunta. Siihen kuuluivat: Sulo O. Hoikkala,
Eino Kitula, Tilla Kitula. Mauno Koivuneva, Matti Hovi, Ulla Mannonen, Bertta Lepikkö ja Martta Luhtala.
Kiitokset heille! He sytyttivät ensimmäisen liekin näihin
juhlakokkoihin jotka ovat jatkuneet nyt jo seitsemänkymmentä vuotta.
Näiden ensimmäisten juhlien ohjelma valittiin varmasti Tuomiokapitulin ohjeita noudatten mutta tunnelma
ainakin suuremmalla osalla juhlijoita ryöstäytyi enemmän
sinne juhannuskokkojen puolelle. Sillä juhlayleisön määrä
ylitti kaikki odotukset. Väkeä arvioitiin olevan yli kaksituhatta. Heistä vain neljäsataa sopi sisälle Seurakuntakotiin. Loput seisoivat rappusilla ja kadulla suorittaen omaa
ohjelmaansa. Muutakaan mahdollisuutta ei ollut. Mutta
haastamista ja iloisia tapaamisia riitti. Koivistolaiset, jotka
yleensä olivat jäyhiä tunteenpurkauksissaan yleisillä paikoilla halasivat toisiaan, itkivät ja nauroivat.
Palautetta juhlista riitti moneen Koiviston Viestiin. Nimimerkki ”Hilja” kirjoittaa: ” Kuin unennäköä oli kaikki.
Tuttu murre soi pehmeänä ympärillä, saimme puristaa sukulaisten ja tuttavien käsiä ensimmäisen kerran Koivistolta lähdettyämme, että ymmärtäkää, jos emme aina
jaksaneet pysyä hiljaa ohjelmankaan aikana.” Nimimerkki
”E.M.” tilitti huomioitaan Koiviston viestissä näin: Se kene
kiel väsy, hää män penkkii istumaa ja kuuntelemmaa virallista ohjelmaa. Myö muut jatkettii haastamista.”
Näihin ensimmäisiin juhliin yleisöä opastettiin ja hieman houkuteltiinkin Viestin välityksellä. Kerrottiin, että
John E. Ketonen, Amerikasta, on lähettänyt kahvia ja tupakkamiehille tupakkaa ja lapsille rusinoita. Mitään noista
ei Suomessa oltu saatu moniin vuosiin. Ihme, ettei lahjoista
juhlamuistoja kyselessäni mainittu mitään. Sen sijaan siitä
kun vaiherikkaan juhlapäivän iltana oikaistiin yöpymispaikan uudenuutukaiselle lattialle ”siskonpedille” miehet ja
naiset erikseen alkoi se juhlien paras anti. Siinä haasteltiin

ne kaikkein kipeimmät asiat, joita ei päivällä suuremmalle
joukolle kehdattu kertoa. Siinä käsiteltiin tunteet ”karjalan väreissä”, naurettiin ja itkettiin käsi kädessä samat ilot
ja murheet kokeneen kohtalotoverin kanssa. Nykyään sitä
nimitettäisiin Terapiaksi ja Vertaistueksi. Koivi.stolaiset
osasivat jo silloin antaa sitä toisilleen.
Meillä kaikilla on varmasti hellyttäviä muistoja vanhempiemme juhlavalmisteluista. Meidän perheessä se oli
aina pienen kesänäytelmän alku. Jokainen kyllä jo tiesi lopun sen alkaessa. Kun juhla-paikka oli tiedossa, äiti aloitti
ruokapöydässä, jossa tärkeät asiat aina ratkottiin. Kun isä
oli suurimman nälkänsä tyydyttänyt äiti sanoi: Lähetääks
myö Koivisto-juhlille? Vasta hetken kuluttua isä vastasi:
En tiijjä ko pitäs noita aitoikii tehhä lehmiin laitumelle.
Parin päivän kuluttua äiti aloitti uudestaan: Kaik
muutkii lähtööt. Isällä oli pieni hymynkare silmäkulmassa kysyessään: Oot sie ehtiint jo kaikilta kyssyy? Äidin
ompelukone kammarissa alkoi hyristä. Juhliin piti saada aina uusi hame. Isän puku tuulettui pyykkinarulla ja
valkoinen paita vilkutti vieressä. Asia oli selvä. Tietysti
juhliin lähdettiin.
Mielestäni Koivisto-juhlien sisään ja ympärille onkin
kietoutunut se seuran paras anti jäsenilleen. Ensimmäisten juhlien järisyttävien tunneilmaisujen jälkeen ja seitsemän vuosikymmenen aikana Seuran toimintaan ja juhlien
ohjelmaan on tullut paljon uutta ja paljon on jo ehditty
karsiakin ajan muutoksien myötä. Juhlien järjestäminen
on jatkunut katkeamattomana ketjuna. Aluksi niiden järjestäminen siirtyi seuralta paikkakunnille, joissa asui paljon
koivistolaisia ja sieltä valitulle juhlatoimikunnalle.
Tammikuussa 1950 seuran johtokunta kehotti eri
puolilla maata asuvia koivistolaisia perustamaan seuran
alaosastoja. Siitä lähtien niitä perustettiinkin yksitoista.
Koivisto-juhlien järjestelyvastuu siirtyi niille vuorotellen.
Ne sitoivat toimintapiiriinsä lähistöllä asuvat koivistolaiset.
Näin Koivisto-perhe suureni ja toiminta laajeni. Yhdessäolo tilaisuuksia järjestettiin pienemmässä mittakaavassa.
Kun Koivisto-juhlien järjestämisvuoro tuli tarvittiin kaikki
lähistön osaajat ja taitajat. Se antoi intoa ja pontta toiminnalle taas moneksi vuodeksi.
Kyläkokoukset Koivistojuhlien yhteydessä aloitettiin
1979. Ne tempasivat mukaansa taas uusia koivistolaisia
keräämään tietoja ja katoamassa olevaa kulttuuria tekeillä
oleviin kyläkirjoihin. Syntyi kyläyhdistyksiä ja -seuroja.
Koivistolainen julkaisutoiminta alkoi kasvaa räjähdysmäisesti. Yhteistä tälle kaikelle on ollut eräänlainen talkootyö. Kyläseurojen toimintaa vilkastutti rajusti myös
Venäjän rajan aukeneminen kotiseutumatkailuun luovutetulle alueelle.
Myös koivistolaiset sukuseurat aloittivat kokouksiensa pidon Koivisto-juhlien yhteydessä. Käytännön aloitti
Kurki-suku 1979. Kiinnostus oman suvun tutkimiseen on
vuosi vuodelta lisääntynyt. Kesän 1998 Koivistojuhlilla
18 kylää piti oman kokouksensa sekä 8 sukua. Nämä toiminnat ovat tuoneet koivistolaisuuden pariin paljon uusia
toimijoita ja samalla lisänneet juhlien yleisömäärää.
Kaikki nämä edelläkuvatut toiminnot ja niissä mukana
olo on se Koivisto-seuran anti jäsenelleen. Se on vähitellen sulattanut sen raskaan surun ja kaipauksen möykyn
sydämistä, avartanut näköalaa ihmisen elämään ja antanut
uskoa vaikeuksista selviämiseen yhteisvoimin.
Usein iltaa istuessani takkatulen ääressä ajattelen. Mitä
tekisin, jos ikkunaan nyt koputettaisiin ja sanottaisiin, että
aamulla on lähdettävä ja mukaan saa ottaa vain mitä jaksaa
kantaa. Mitä ottaisin? Ajattelen myös miten reagoisin jos
sanottaisiin, että noihin tyhjiin huoneisiin on otettava joku
evakkoperhe asumaan. Kestäisinkö kaiken kuin vanhempani ja ne, jotka ottivat meidät evakot vastaan. Suurempi
osa heistä oli hyviä ja ymmärtäväisiä ihmisiä.
Eläköön Koivistolaisuus ja Koivisto-juhlat pitkälle tulevaisuuteen!
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Kaunis oli kerran Karjala

Mie tiijjän

Vierailin heinäkuussa ensimmäistä kertaa Karjalan Koivistolla.

”Ei maailma nii pieneks mää, ettei Saska sekkaa sovi”

Lari Seppinen

Martti Piela

Sukellus sukuhistoriaan kiinnosti,
sillä pappani ja hänen veljensä lähtivät vuosikymmeniä sitten evakkoina aloittamaan uutta elämää
Kymenlaaksossa.
Matkailu avarsi. Olin kuullut
lukuisia tarinoita läheisilleni rakkaasta ja historiallisesta alueesta,
mutta mielikuvat rikastuvat ainoastaan kokemalla itse.
Ensimmäinen tunne oli kaihoisa suru. En tiedä, miltä Koivisto näytti vuosikymmeniä sitten,
mutta katukuvasta ei ollut pidetty
juuri huolta.
Suomenlahden koillisosissa
sijaitseva öljysatama herätti ristiriitaisia ajatuksia. Mahdollinen
työllistyminen ja ylipäätään kaikenlaiset elon merkit ovat hyvä
asia. Kun hiljaisella hiekkarannalla
tuijotti kaukaisuuteen, toivoi, että
öljytöiden aiheuttamat ympäristöriskit on minimoitu. Kaunis meri
ansaitsee arvoisensa kohtelun.
Ränsistyneet rakennukset ja
maassa lojuvat roskat olivat surullinen näky. Bussin ensimmäisellä
pysähdyspaikalla vieressä savusi
rähjäinen talo. Jäi kysymykseksi,
oliko talo juuri palanut vai mikä
oli rakennuksen tarina.
Unohduksen ja menneisyyden vastapainona esiin nousi
satunnaisia hienoja, uusia rakennuksia. Monissa talouksissa puutarhoista oli huolehdittu, ja pihamaat kaunistivat näkymää.
Matkan aikana esille nousi
mielenkiintoinen yhteys Hämeenlinnaan. Koiviston vuonna 1915
rakennetun ja sittemmin puretun

Tuo vanha koivistolaissanonta,
tul mielee, ko katsel maailma
mennoo telkkaris täs tän viiko
alus, ko kaike heltee keskel mei
kauniisee pääkaupunkii alko
(oikiastaa jo suntakkiin) työntyy vähä monellaista ja mone
väristä toine toistaa tärkeemmä
näköstä miestä ja naista kamerat kaulas ja vähintääki läppär
kainalossaa.
Se ol sitä metiajoukkoo, tv-,
ratio ja lehfimiessakkii, miehii
ja naisii, kutka etustiit maailma kaikistsuurempii ja arvostetumpii toimituksii. Siin ol
nimmii sellasii ko New York
Times, BBC, Izvestija, Frankfurter Algemaine, Le Monde,
El País,…. Mänis varmast liikaa tillaa, jos sitä listaa koittas
yhtää yrittää lisätä.
Mihi lie hyö kaik mahtuneet yöpymääkä? Ilmesest kuiteskii hotellitillaa nyt riitti, nii et
maailma sai tietää tarkkaa, mite
tääl Suomemaas asjat hoituu,
mite tääl osataa asjat turvallisest järjestää. Hoituha ne vuos
1975:kii, ko maailma suuret
johtajat kerrääntyit allekirjottammaa ETYK:i loppuasjakirjoi
Vinlantia-talol. Silloha päätettii
Euroopa tulevaisuuvvest moniks
kymmeniks vuosiks etteepäi.
Kaikist merkittävimmät
tuoho allekirjotustilaisuutee
tulleist miehist olliit Vennäi resitenttii Leonid Brežnev, kuka
ol syltynt Ukrainas saman vuon
ko miu issäiki (1906) ja Nepraska osavaltios syltynt, seitsemä vuotta Leoniitii nuoremp
Ameriika johtajaks Nixoni jälkee noust Gerald Ford jr, kene
alkuperäne nimi ol Leslie Lych
King jr. ETYK:i ”kolmas kori”
osottautu sit aikaa myötä Euroopa kohtaloihi kaikist ratkasemmaks ko mitkää muut tuo
Kylmä sova aikaset päätökset.
ETYK:ii luotsas teräväl otteellaa Suome (ja Kekkose) kunniaks sillone Suome tasavalla
resitentti UKK.
No, nyt o Kylmä sota onneks takan, mut ei oo ihmisii
elo kuiteskaa Euroopas, mis
justii nyt o muutekii kaikellaisii

rautatieaseman suunnitteli suomalainen arkkitehti Thure Hellström. Hämeenlinnan rautatieasema valmistui 1921 Hellströmin
Koiviston asemaa varten tekemien
piirustusten pohjalta.
Vierailimme Koiviston kirkon
museossa, jossa palasin hetkeksi
takaisin Hämeenlinnaan. Kun
katselin kuvaa vanhasta Koiviston
rautatieasemasta, identtisyys Hämeenlinnan rautatieaseman kanssa oli silmiinpistävä.
Menneisyyteen ei kanna-

ta hirttäytyä, mutta tietoisuus
omista juurista on hyödyksi. Kun
kuuntelin 90-vuotiaan isosetäni
opastusta, ymmärsin hetken aikaa
paremmin, mistä olen saapunut
nykypisteeseen.
Kiihtyvällä kiireellä kulkeva
nykymaailma ei tue hiljentymistä
historiansa äärelle. Kannattaa silti
uhrata ainakin hetki elämästään
vanhempien ja isovanhempien
tarinoille. Vielä, kun se on mahdollista.

Tuohon alla olevan kuvan oveen liittyy sellainen
hauska tarina, että sitä on kutsuttu "Seppisten oveksi",
koska siihen käytetyt kivet ovat haettu silloiselta
Seppisten tilalta.

vaikeuksii Reksiti ja pakolaiskysymyksii vuoks, iha huoletonta. Nykyne tasavalla resitetentti
Niinistö o kovast koittant ”pienii askelii” toimillaa saaha suurvaltoi johtajat etes sama pöyvvä
ääree haastamaa keskennää.
Nii sit onnistuttii puhaltammaa "Helsingi henge”
jo hiipumaa alkanee hiilee
pikkase liekipoikasta, minkä
seurauksen nyt Suome pääkaupunki nous koko maailma
tietosuutee pari päivä ajaks.
Ainaskii justii nyt ko kirjotan
tätä iltamyöhäl (17.7.) tuntuu,
et resitentti onnistu luotsaamma hääkii tänkertase Helsingi
huipputappaammise onnistunneest satamaa. Paha vaa, et
lopu lehistötilasuuve tapahtumis saattaa kyttee uuvve erillee
ajautumise siemen.
Mut mitäs myö, Karjalast
kotont sottaa pakkoo lähtent
evakkokansa, kuka ilotsoo
siint, et o saant jo kohtapuolee
75 vuotta ellää rauhas ja yrittää sorvata ommaa maailmaa
paremmaks tääl kaikkii ellää
ja ahertaa. Myö senkö kysellää
Tiijjät sie? ja koitetaa vastata
sen Piela poja joskus turhakii
hankalii kysymyksii.
Viimekshä mie kyselin
teilt, et mil nimel kutsuttii enneaikaa Koivistol ihmistä, kuka toimitti luotsi virkaa. Nyt
varmast montaaki harmittaa
se, kui yksinkertane se oikia
vastaus on: hänest käytettii nimitystä perämies.
Uuno Erlamo kokkoomas
kirjas Koiviston Heinot (Turku/Vantaa/Tallinna 2003) mis
kuvaillaa Heinoi suvu vaihehii
1600-luvu loppupuolelt alkae
aina nykypäivii ast, kerrotaa
Luotsilaiokse historiast Ruotsi valla aikan sivult 32 alkae
näinikkää: mainintoja luotsien
tehtävistä ja vastuusta löytyy jo
1350-luvulla säädetystä Maunu
Eerikinpojan maanlaista. Luotsista käytettiin jo suurvaltaajalle asti nimitystä perämies.
Myös Nykysuome sanakirja
mainitsoo tän nimitykse merkitykses luotsi.
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Kotiseutu kullan kallis
Porvoon seudun kesäretki suuntautui tänä kesänä Viipuriin ja Koivistolle.

Martti Piela

Useimmitenhan porvoolaisilla
on tapana käydä pyörähtämässä
Viipurissa marraskuussa, vuoden
pimeimpään aikaan, mutta nyt
haluttiin synnyinseudut nähdä
kesän valoisimpana aikana, kesäkuun toisena viikonloppuna.
Ensimmäiset matkaan lähteneet
nousivat Matka Karin bussiin aamuvarhaisella Pornaisista Karin
(Hämäläinen) itsensä sompaillessa ohjaimissa. Porvoon kautta
ajettaessa ja edelleen rajalle päin
matkaa jatkettaessa bussi täyttyi
niin, että Kari oli se ” kolmekymppinen". Matkan johtajana toimi,

massa Primorskin kaupunkia.
Kirkolta ajettiin eteenpäin
halki kauppalan, kunnes tultiin
saman ökytalon kohdalle, jossa
oltiin aikaisemminkin pysähdytty
keittämään ”sumpit". Talo oli ollut
jotakuinkin valmis jo silloin, kun
viimeksi olin kuvannut sen, mutta
nyt se tuntui jotenkin vielä mahtailevammalta. Ja varmaan yli 200
vuotta vanha mänty portin pielessä
oli entistäkin komeampi katsella.
Karin leirikeittiön pannussa kiehahtanut ”sumppi” oli ensiluokkainen juoma. Pannu tyhjeni naisten nopeasti esiin taikomien voileipien kera.

neet tutustua monenlaisiin aseisiin,
tankkeihin, korsuun ja lääkintäpunktiin, kun ovensuuhun ilmestyi
kaksi uhkaavan näköistä miestä, toisella konepistooli kädessään, toinen
ilmeisesti pukeutunut luotiliiviin.
”Älä veikkone!” olin kuulevinani Rainerin huutavan. ”Myöhä
ollaa ommii!” Ei siis ollutkaan kyse
mistään kaappausaikeista. Niinpä pääsimme rauhassa jatkamaan
tutustumiskierrostamme. Yhdessä
venänjänkielisessä plakaatissa kerrottiin, että ”Suuressa Isänmaallisessa sodassa” taisteli Puna-armeijan
riveissä 800.000 naissotilasta. Toi-

Matka jatkui edelleen rantaa
kohti. Sinne on ilmestynyt hyvin
varustettu majoitustiloja ja kerhotoimintaa tarjoava ”zagorodnaja klub West”, esikaupungin
kerho. Tuli aika kääntyä takaisin
Viipuriin, jossa meitä odotti majoittautuminen ja ruokailu Hotelli
Vyborgissa. Matkan aikana pysähdyttiin paikoissa, joissa halukkaat
voivat käydä tutustumassa entisiä
kotitiloja katsomassa.
Sunnuntaina jatkettiin aamiaisen jälkeen kaupunkikierrosta
Viipurissa. Linnan partailta löytyi
palanen Viipurin maaseurakunnan
kirkkomaata ja siellä muutama
muistopaasi talvi- ja jatkosodissa
kaatuneille viipurilaistaistelijoille
suomalaisin ja venäläisin kirjaimin
kirjoitettuina. Tuttuja nimiä, suomalaisia ja ruotsalaisia enimmäkseen. Ahokas, Auvinen, Cajander…
Yritimme päästä tutustumaan
kauniisssa puistossa sijaitsevaan
Alvar Aallon piirtämään Viipurin
kirjastoon. Se ei kuitenkaan onnistunut, sillä kirjasto on kiinni
viikonloppuisin. Mielenkiintoinen
sotamuseo sen sijaan oli auki. Tuskin olimme ehtineet sisälle ja alka-

sessa valtavankokokoisessa laatassa,
joka oli omistettu kaikille ”siinä
vähäpätöisessä (oik. ei-kuuluisassa)
sodassa” (na toi voinje njeznamenitoi) kaatuneille, mainostettiin
selontekoa talvisodasta (sovjetskofinlandskoja voina) dioin.
Suuntasimme päivän nähtävyyksistä selvittyämme syömään
”Espikseen”, ravintola Espijaan.
Ruoka oli hyvää, mutta laskua
joutui odottamaan turhan kauan.
Ne, joilla vielä oli kassasa ruplia
jäljellä, suuntasivat seuraavaksi,
tietysti, askeleensa Kauppahalliin.
Paluumatkalla kohti raja-asemaa bussin näyttöruudulle ilmestyi
poliisin etsintäkuulutus ja sitten
toinenkin. Neljää mustapartaista
miestä ilmeisesti kaivattiin jostain
syystä. Vaikka meillä kellään ei ollut
tuuheaa mustaa partaa leukapielissä, tuli matkan varrella useammin
kuin kerran virkailija bussiin tarkastamaan pikaisesta kaikkien passin.
Meille se tiesi kuitenkin vain odottelua, kun tullissa ilmeisesti haluttiin korostaa kaikille, miten käy, jos
yrittää tulla tai lähteä epäilyttävin aikein. Ja tietysti kannattaa aina ajella
leuka puhtaaksi.

kuten ennenkin, kerhomme puheenjohtaja Riitta Nurmi. Ennen
rajan ylitystä pysähdyttiin Rajahoviin kohville. Tullissa ei liikoja
tarvinnut odotella, koska hyvää
virkakomentotapaa noudattaen
asetuimme aakkosjärjestyksessä
passit kädessä jonottamaan vuorojamme. Rajan ylitettyämme
pistäydyttiin Wiipurin Veikkojen
antoisassa monivalinnassa, kuka
jonkin juoman, kuka esimerkiksi
valuutan vaihdon vuoksi. Yhdellä
eurolla sai muistaakseni 75 ruplaa.
Viipuri oli jäljellä ”juur vanhas
paikassans”, vaan eipä juuri entisessä
loistossaan. On siellä toki korjattukin
paikkoja, mikä selvisi puolen tunnin
kierroksen aikana, jolloin ajoimme bussista poistumatta kierroksen
käyden katselemassa kaupungin
tärkeimpiä ja tutuimpia kohteita
kuten vanha Viipurin linna, Družbahotelli, Pyöreä torni, Kauppahalli,
Viipurin Eremitaaši/Aallon kirjasto.
Entisen Viipurin läänin pääkaupunki oli aikoinaan Turun jälkeen
Suomen toiseksi vanhin kaupunki,
ja talvisodan alkaessa siellä asui yli
74.000 asukasta. (Nyky-Vyborgissa
on asukkaita yli 80.000.)

Kierroksen tehtyämme matka suuntautui eteenpäin Koiviston tielle, koska tarkoituksena oli
viettää ensimmäinen matkapäivä
Koivistolla ja toinen Viipurissa.
Kun saavuttiin Koiviston (ainakin
entiselle) rajalle, Vapriikinojalle,
pysähdyttiin Riikan johdolla laulamaan vanhan tavan mukaan Koiviston valssi. ”En Koiviston rantaa
ja maata/ unhoittaa koskaan saata…” kajahti edelleen kirkkaasti
matkalaisten laulamana, tuoreena,
kuin olisi bussissa istunut joukko
entisaikojen kansakoululaisia.
Oli ehtinyt vierähtää yhdeksän
vuotta edellisestä käynnistäni synnyinseudullani. Kyllä tuntui KAIKKI muuttuneen: uusia ökytaloja oli
ilmaantunut sinne sun tänne, korkeita betonista rakennettuja kerrostaloja
näytti nousseen vähän joka kulmalle;
Heleniuksen kahvilaa, minkä edessä
Ilmi-täti nuorena odotteli taksissaan
asiakkaita, niin missä? En ainakaan
tunnnistanut, liekö sitä enää jäljelläkään? Ja tie! Tie oli entisestäänkin
kaventunut, mikä lienee johtunut
enemmänkin tienvarren puista; oksat
ulottuivat pitemmälle tien suuntaan
kuin yhdeksän vuotta sitten. Ei ollut

tien kunto ainakaan parantunut, eikä
löytynyt nytkään oikein paikkaa, jossa olisi voinut pysähtyä tienposkeen
ja poistua bussista ottamaan kuvan,
esim. Voltu-enon vanhasta kodista.
Kirkolla toki käytiin ja laskettiin pieni kukkavihko Purje ja
risti -muistomerkille sekä laulettiin "Maa on niin kaunis". Juhlan
kunniaksi nostettiin sampanjamaljat entiselle kotiseudulle.
Minä etsin tietä kirkon historialliseen museoon. Yhdestä ovesta
tuli juuri esiin virkailijan näköinen
nainen jonkun toisen naisen kanssa,
Kysyin virkailijan näköiseltä, saako
sinne mennä sisälle. Hän ilmoitti,
ettei saanut. Kun hän kuitenkin katosi näkyviltä, työnnyin sisään. Siellä oli suoritettu remonttia: lattiat oli
parissa huoneessa laatoitettu ja seinissä oli myös nähdäkseni uudet kivilaatat. Tarkastelu kuitenkin loppui
lyhyeen kun aluksi puhuttelemani
nainen palasikin ja tormotti minut
ja muutkin perässäni tulleet pikavauhtia ulos. Museon sisäänkäyhti
oli pidemmällä. Siellä tapasin museon johtajan Irina Kolotovan, rouvan, joka oli pari vuotta sitten ollut
Porvoon Koivisto-juhlilla edusta-
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Retki Koivistolle
Eeva Heiskanen
Kesä-heinäkuun vaihteessa iloinen noin 30 hengen joukkio sukulaisia ym. teki antoisan retken
sukumme syntysijoille Viipuriin
ja Koivistolle. Äitini Laila Hyvärisen (os. Ämmälä) Pentti-serkku
(Pentti Iitti) ansiokkaasti suunnitteli ja järjesti onnistuneen reissun
Puolakan valmismatkojen avustuksella.
Kesäkuun viimeisenä päivänä
lähdimme matkaan. Osa porukasta ylitti rajan matkatoimiston
bussilla ja osa viiletti Allegrolla
joutuisasti Viipuriin. Asemalla
yhytimme toisemme ja suuntasimme ensin Viipurin Eremitaasiin. Siellä oppaamme esitteli
meille muotokuvamaalauksia
kertoen niistä mielenkiintoisia tarinoita. Täältä jatkoimme Espilän
uusittuun ravintolaan lounaalle.
Hyvin vatsat täyttyivät maukkaasta ateriasta, vaikka etukäteen
valitut ruokalajit vähän vinksin
vonksin menivätkin.
Aurinko paistoi ihanasti ja
tuuli viilensi sopivasti. Vatsat
täynnä jatkoimme Alvar Aallon
Pikkuserkut meren rannassa.

Koiviston kirkon portailla pienet matkalaiset Tyyne ja Tytti Ilola sekä Eeva Heiskanen ja
Anna Jantunen.

upeaan kirjastoon. Minuun teki
suuren vaikutuksen tämä huima
rakennus. Kuinka tyylikäs, ajaton
ja edelleen moderni kokonaisuus
on, vaikka se on valmistunut jo
1935. Oppaamme kirjastossa oli
topakka täti, joka ohjasi ja komensi laumaamme kuin kanaemo poikuettaan.
Matkatavarat olivat bussissa,
joten nyt ennen hotelli Druzhbaan majoittumista oli hyvä hetki
suorittaa ostoksia hallissa ja muualla. Pentin vaimo Irma tiesi hyvän
kemikaliokaupan, jossa naispuoliset matkaajat tekivätkin hyviä
löytöjä. Nyt on kreemiä, voidetta,
kuorintaa ja shampoota päälaesta
varpaisiin. Tuuli oli yltynyt na-

vakaksi ja puisteli meitä rivakasti
kaduilla kulkiessamme.
Majoituimme siis Druzhbaan
ja hetken huilittuamme lähdimme
etsimään ilta-ateriaa. Joukkio oli sen
verran suuri, että porukka jakaantui
muutamaan eri ravintolaan.
Aamu valkeni aurinkoisena
ja lämpimänä ja bussimme lähti
kohti Koivistoa. Matkalla näin
Viipurin entisen naisten sairaalan, jossa äitini Laila syntyi. Pysähdyimme Koiviston keskustassa,
jossa täydensimme eväsvarastoja.
Tämän jälkeen pysähdyimme
Koiviston kirkolla. Koivistolaisten
muistomerkillä lauloimme Pentin johdolla Maa on niin kaunis.
Se oli koskettava hetki. Joku oli

Pentti Iitti Eremitaasin valtaistuimella.

löytänyt ruusun ja asettanut sen
muistomerkille.
Nyt jatkoimme matkalaisen
Kaija Karvisen äidin Helvi Ruuskasen (os. Peussa) kotitaloa kohti. Ensin löytyi kivi, jonka päällä
Helvi lapsena vilkutteli ohiajaville autoille. Tosin hurjan suuri kivi
oli vähän kutistunut. Edellisellä
käynnillä Kaija oli äitinsä kotitalon nähnyt, mutta nyt se oli purettu ja paikalle oli rakennettu uusi
talo. Paikka oli kaunis vehreine
puineen ja puutarhoineen ja meri
liplatti sinisenä.
Jatkoimme matkaamme meren rannan tuntumassa. Upeat
hiekkarannat puikahtelivat puiden takana. Valtavia uusia huvi-

loita oli rakennettu reitin varrelle.
Bussimme pysähtyi hiekkarannan
kupeeseen ja leiriydyimme lounasta varten. Osa porukasta jatkoi kävellen kuoppaista tietä eteenpäin.
Matkalla näimme Raimo Hilskan
isoisän kotitalon ja osa jatkoi vielä
metsärupeaman läpi Pentin kotitalolle rantaan. Siellä oli oikea
hetki muistella ja juhlistaa tapahtumaa kuohuviinillä.
Meren rannassa lounastimme. Bussissamme oli jopa kaasugrilli, jolla grillasimme herkkuja.
Kävin uimassa meressä ja se raikasti ihanasti.
Oli aika lähteä kotimatkalle. Pysähdyimme vielä Koiviston
hautuumaalla etsimässä Pentin

serkun hautaa, mutta tuloksetta.
Yllättävää oli muovikukkien röykkiöt ja hautausmaan epäsiisteys.
Rojukasoja oli siellä täällä.
Rajan ylitys sujui ongelmitta
ja palasimme koto-Suomeen väsyneinä, mutta hienoja matkakokemuksia rikkaampina. Kiitokset
Pentille ja kaikille mukana olijoille; pikkuserkuille, sokeriserkuille ja muille. Kiitokset ansaitsee
myös Puolakan valmismatkat ja
bussikuskimme Jukka Häkämies,
joka hoiti hommansa kohteliaasti
ja joustavasti. Itse olen onnellinen
ja iloinen, että vihdoin pääsin käymään Koivistolla.
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Onnitteluit` ja
muistamissii`
TAITEILIJARYHMÄ
METKA RAUMALTA
ONNITTELEE 70 VUOTIASTA
SUOMEN KOIVISTO-SEURA
RY:TÄ
ja kiittää hyvästä
yhteistyöstä vuosien
aikana.
Aila Salo, Ulla Stenback,
Kirsi Backman, Maija
Kantanen, Kirsi Kuusisto,
Mari Luukko, Mirja
Luukko, M-L Reponen

EMMA HELENA REGINA
LINDGREN Espoosta on
kirjoittanut ylioppilaaksi
Vaskivuoren lukiosta.
Vanhemmat Outi Töytäri
ja Allan Lindgren,
isovanhemmat Anja
Töytäri (os.Iitti) Härkälän
kylästä ja Seppo Töytäri

PAAVO JOHANNES
TÖYTÄRI
on valmistunut
Lappeenrannan
teknillisestä yliopistosta
sähkötekniikan diplomiinsinööriksi
30.12.2017.
Vanhemmat Eija ja Esa
Töytäri ja isovanhemmat
Anja Töytäri (o.s. Iitti)
Härkälän kylästä.
ja Seppo Töytäri
Kiitos Koivisto-säätiölle
opintoavustuksesta.

Muista ystävääsi
ilmoituksella.

Tääl` tapahtuu
Turun ja ympäristön Koivistolaiset
Syksy tulloo vaik aikamoine kesä meil olkii.
Toiminta alkaa ikiomassa Kajuutassa Itäpellontie 2 Turku
Naistenpiiri ja käsityökerholaiset aloittavat maanantaina 10.9
klo 13 kokoontuen siitä eteenpäin aina kuukauden ensimmäisenä maanantaina samaan aikaan. Jolleivat sit keskenää sovi
joskus muuta ku sattuu olemaa oikee mielenkiiintone projekti
et usiamminki pitäis kokoontuu.Tule mukkkaa.
Jaalamiehet kokontuvat tsaiju ja haastelu ääree ain joka
torstai sammaa aikaa klo 14 aloittaen torstaina 13.9. Heikii
joukkoo soppii vaa tulla laulamaa ja haastamaa vanhoist ajoist.
Sekä miehil et naisil yhteiset Kajuuttaillat aina joka kuukauden kolmantena tiistaina klo 17. Ensimmäinen kajuuttailta
18.9. Siel meil o monenmoista mielenkiintoista esitelmää
vuue mittaa ja mukavaa yhdessäoloa.
Tervetuloa

Koivistolaisten kirkkopyhä Mäntsälän Kirkossa
Su 16.9.2018 klo 10:00 Jonka jälkeen kirkkokahvit kirkossa
Mäntsälän Koivistolaiset johtokunta

Turun ja ympäristön Koivistolaiset
23 h Silja Baltic Princess-risteily 24.-25.9.2018
Lähtö maanantai 24.9.2018 klo 20:15 Turku
Paluu tiistai 25.9.2018 klo 19:15 Turku
2 hengen A hytti 48€ /hlö, 65€ / 1hh
- Buffet lounas ruokajuomineen ti. klo14:00
- Kahvi ja pulla kahviossa
- Omaa ohjelmaa kokoustilassa, ti. klo 11-13
Arpajaisvoitot ovat tervetulleita
Ilmoitt. viim. 6.9. nimi+synt.aika (pp.kk.vv) +clubnro.
seijam.jaakkola@saunalahti.fi - 046-843 4466 /Jorma
0400-834 723. Maksut tilille: J. Kallonen FI38 5319
0420 0292 20 (viite: oma nimi).
Tervetuloa kaikki koivistolaiset ystävineen viihtymään
kanssamme!

Joulukonsertti Koiviston kirkossa
la 1.12. - su 2.12.2018

Joulukonsertti Koiviston kirkossa
pe 30.11. - su 2.12.2018

Hinta noin 155 e/hkl, jos ryhmässä 40 hkl. Lisäksi ryhmäviisumi
70 e/henk.
Hinta sis. majoituksen Mannolassa aamiaisella ja illallisella, jouluohjelman, bussin, lounaan Espilässä.
Yhden hengen huone lisämaksulla,
Bussi lähtee Turusta klo 7.30, seuraavaksi Salo, Helsinki, porvoo,
Karhula.
Kahden päivän alustava ohjelma:
1. päivä: Pieni kiertoajelu Viipurissa ja Koivistolla
18.00 majoitus Mannolan hotellissa
19.00 illallinen Mannolan hotellissa, illallisen jälkeen seurustelua
ruokasalissa
2.päivä:
8.30 aamiainen
9.15 seppeleen lasku sankarihaudoille, kynttilöiden sytytys
9.30 tutustuminen Primorskin maakuntamuseoon (Koiviston
kirkkomuseo)
10.00 - 11.00 konsertti kirkkosalissa
11.00 -11.30 suomalaista ohjelmaa noin 30 min.
Kirkkokahvit kirkossa tai Assol-kahvilassa
12.30 lähtö Viipuriin
13.30 ostoksia Viipurissa
14.00 lounas Espilässä
15.00 lähtö rajalle

Hinta noin 198 e/hkl, jos ryhmässä 40 hkl. Lisäksi ryhmäviisumi
70 e/hkl
Hinta sis. majoituksen 1. yön Koivistolla Mannolassa aamiaisella
ja illallisella ja 2. yön Viipurissa aamiaisella, jouluohjelman Koiviston kirkossa ja bussin, lounaan Tavernassa.
Yhdenhengen huone lisämaksulla.
lllallinen ravintolassa Viipurissa 1.12. lisämaksulla.
Bussi lähtee Turusta klo 7.30, seuraavaksi Salo, Helsinki, Porvoo,
Karhula.
Kolmen päivän alustava ohielma:
1. päivä: Pieni kiertoajelu Viipurissa, jouluostoksia ja pieni kiertoajelu Koivistolla, jouluostoksia
18.00 majoitus Mannolan hotellissa
19.00 illallinen Mannolan hotellissa, illallisen jälkeen seurustelua
ruokasalissa
2.päivä:
8.30 aamiainen
9.15 seppeleen lasku sankarihaudoille, kynttilöiden sytytys
9.30 tutustuminen Primorskin maakuntamuseoon (Koiviston
kirkkomuseo)
10.00 - 11.00 konsertti kirkkosalissa
11.00 -11.30 suomalaista ohjelmaa
Kirkkokahvit kirkossa tai Assol-kahvilassa
13.00 lähtö Viipuriin
14.00 majoitus hotellissa, muutama nähtävyys, omaa aikaa, jouluostoksia
19.00 illallinen ravintolassa, lisämaksu
3. päivä
9.00 aamiainen hotellissa
10.00 viimeisiä ostoksia Viipurissa
12-30 lounas Tavernassa
13.30 lähtö rajalle

Kirkkokonserteissa esiintyy monien kansainvälisten kilpailujen
voittaja hieno 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 mysteerija täynnä yllätyksiä. Konsertissa kuullaan Dante Alighierin, Francesco
petrarchin, Giovanni Boccaccion teoksia. lvlonet teokset lauletaan
a capella ja renessanssin musiikkia esittävät block-kvartetti, huilusopraano, altto, tenori ja basso, rebec-viulun edeltäjä, lyömäsoittimet ja jopa urkuharmoni.
Matkanjärjestäjä TravelHit -matkatoimisto Lappeenrannasta
Svetlana Gråhn puh. +358 40 5009 590, email. office@travelh it.fi
Ryhmän kokoaa matkanjohtaja
Eija Tuominen, puh. 0400 244 290, email. tuominee@gmail.com

KOIVISTON AUTO
www.koivistonauto.fi

