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Joulun viettoa 
Penttilässä

Pikkuhiljaa se valmistuu. Pent-
tilän kylän Heikkilän talo vuo-
delta 1939 nukkekotina. Ta-
lon hahmo on suurinpiirtein 
oikein ja seuraavana pitäisikin 
sisustus saada alkuperäisen 
mallin mukaiseksi. Sisäkuvia 
ei paljoa ole, ja jos on niin 
oheisen kuvan kaltaisia pieniä 
ja epätarkkoja. 

Koivistolaisten evakuointi 
talvisodan jaloista

Kuntakohtaiset suunnitelmat oli-
vat nimismiesten hallussa salaisina 
lukkojen takana. Syyskuun alussa 
Viipurin lääninhallitus kehoit-
ti Kannaksen evakuointialueen 
nimismiehiä heti tarkastamaan 
evakuointisuunnitelmansa ja 
pitämään ne ajan tasalla. Valtio-
neuvoston annettua syyskuun lo-
pulla määräyksen väestönsiirtoja 
varten tarvittavien suunnitelmien 
tekemisestä sisäasiainministeriö 
kehoitti Viipurin lääninhallitusta 
”yhteistoiminnassa asianomais-
ten puolustus- ym. viranomaisten 
kanssa jatkamaan ja täydentämään 
jo vireillä olevia väestönsiirtosuun-
nitelmia”. Kannaksen suojelus-
kuntapiirin esikunta sai marras-
kuun puolessa välissä tehtäväkseen 
tarkistaa ja tarpeen mukaan uudis-
taa suunnitelmat. 

Tehtävän mukaisesti suoje-
luskuntapiirin esikuntapäällikkö 
kapteeni Alfons Järvi neuvotteli 
14.11. Koivistolla nimismies K. 
E. Nykäsen ja Koiviston suojelu-
kunnan päällikön Tauno Peussan 
kanssa evakuointikysymyksissä. 
Voimassa olevan suunnitelman 
mukaisesti koko Koiviston väestö 
olisi siirretty meritse Viipurinlah-
den yli. Ilmeisesti tämän neuvot-
telun tuloksena rautatie- ja maan-
tiekuljetukset otettiin mukaan 
mahdolliseen evakuointiin. 

Sota alkaa

Talvisota alkaa torstaina 30.11. 
kello 6.50 neuvostojoukkojen 
voimakkaalla tykistökeskityksellä 
ulottuen Metsäpirtistä Laatokan 
rannalta Suomenlahden lähistölle 
Raivolaan. 

Päivän aikana Neuvostolii-
ton ilmavoimat pommittavat 16 
suomalaista paikkakuntaa. Ensim-
mäinen ilmahälytys annetaan Vii-
purissa kello 9 ja pommitus kestää 
vajaat 4 tuntia. 

Koivistollakin annettiin il-
mahälytys kello 9.05, jolloin 13 
koneen ryhmä ilmestyi taivaalle 
kuitenkin hajaantuen niin että 
vain yksi pudotti 7 palopommia 
mereen sataman lähelle. 

Perjantaina, toisena sota-
päivänä, Viipurissa oli puolelta 
päivin raju 4 tunnin pommitus. 
Koivistolla oli kaksi ilmahälytys-
tä, kello 11.50-12.30 ja 13.00-

15.00, jolloin 13 konetta lenteli 
kauppalan yllä. Myös lauantaina 
2.12. oli Koivistolla ilmahälytys 
aamulla kello 9.20-10.00. 

Sisäasiainministeriö sai tiedon 
sodan alkamisesta välittömästi ja 
jo aamupäivällä valtioneuvosto 
teki päätöksen pakollisesta evaku-
oinnista. Sisäasiainministeriö antoi 
Viipurin lääninhallitukselle käskyn 
Kannaksen evakuoinnista. Käsky 
välitettiin aikataulutettuna kun-
tiin, jolloin ilmoitettiin evakoiden 
sijoituskunnat ja kuntakohtaiset 
vastaanottomäärät. Koivistolais-
ten sijoituskunnat olivat Orivesi, 
Juupajoki, Längelmäki, Eräjärvi, 
Kuhmalahti ja Kuhmoinen.

Heti kävi ilmi, etteivät siviili-
viranomaiset pysty hoitamaan eva-
kuointia. Viipurin lääninhallitus 
luovuttikin evakuoinnin johdon 
ja toimeenpanon puolustusvoi-
mille. Kenttätyö jäi toki edelleen 
paikallisille voimille. 

Evakuoinnin johtoon tuli 
Kannaksen Armeijan esikunta, 
joka puolestaan antoi tehtävän ar-
meijakunnille. II Armeijakunnan 
komentaja, kenraaliluutnantti 
Öhquist, määräsi Kannaksen suo-
jeluskuntapiirin esikunnan joh-
tamaan ja suorittamaan Vuoksen 
eteläpuolisen evakuoinnin. 

Esikuntaan perustettiin 3.12. 
evakuoimistoimisto, jonka tehtä-
väksi tuli karjan ja muun omai-
suuden evakuoiminen. Toimiston 

päälliköksi määrättiin reservin-
vänrikki Johannes Virolainen. 

Evakuoimiskäsky saapui Koi-
vistolle vielä 30.11. aikana. Kello 
23.15 annettiin kauppalan väes-
tölle evakuoimiskäsky. Heidän 
kuljettavan junan piti lähteä Koi-
viston asemalta perjantaina 1.12. 
kello 12. Kello 23.55 nimismies 
pyysi Koiviston suojeluskuntaa 
lähettämään kansliaansa noin 20 
henkilöä evakuoimislippuja kir-
joittamaan. 

Joulua on kuitenkin tuvas-
sa vietetty himmelin alla, ja 
tavoitteena on samanlainen 
nukkekotitalon joulutupa kuin 
Raili Frankin toimittamassa 
Nukkekotielämää kirjassa. 

Syksyllä 1939 oli Karjalan kannaksella voimassa yleisesikunnan 
3.3.1931 vahvistama evakuointisuunnitelma. 

Kuvat ovat Vesikansan 
Nuorisoseuran talolla järjestetystä 
talvisodan alkamisen muiste-
lutilaisuudesta. Koivistolainen 
Hannu Veijalainen ja ”hämäläise-
mäntä” Marja-Liisa Vilkko ottivat 
vieraat vastaan. Tilaisuuteen 
lotaksi pukeutunut Mili on nyt 
saman ikäinen kuin oikea jatko-
sodan lotta Elina oli silloin.
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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 ja/
tai disketti tai CD-levy sekä valokuvat 
postitetaan 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 24e, sisältää vuoden 
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös 
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 5e.
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
Pankkiyht. Nordea Lahti 109130-305880

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

Veikko siunattiin viimeiselle matkalleen syntymäpäivänään 
12.12.2009.

Muistamiset pyydämme Veikko Hoikkalan Muistorahastoon 
koivistolaistaustaisen yrittäjyyden tutkimukseen ja edistämiseen 

tilille Nordea 108335-187382.

Kuka pakkasi himmelin evakkorekeen
Joulussa on parasta perinteet ja pysyvyys. Vaikka miten 
maailma muuttuu ympärillä, joulu on ja pysyy. Se ei ky-
sy ehditäänkö tai huvittaako tänä vuonna joulua viettää. 
Kukaan ei ole ehdottamassa, että perutaan joulu tarpeet-
tomana. Lapseni, jotka ovat jo nuoria aikuisia ja käyneet 
muuallakin maailmalla katsomassa joulun viettoa, haluavat 
joulun juuri vanhan kaavan mukaan. Joulu on joulu, kun 
pesemme saunan porukalla ja piparit leivotaan vanhalla 
reseptillä kivikoviksi. Puuron on oltava ajallaan ja metsästä 
itse haettu joulukuusi koristellaan kuten aina ennenkin, ei 
punaisilla chileillä kuten tänä vuonna ehdotimme.

Iso osa joulutavoistamme on perinteitä omista lap-
suuden kodeistamme, ja ne varmastikin perinteitä lap-
suudenkodeista ja lapsuudenkodeista ja lapsuudenko-
deista. Mitä joulun vietossamme on 70-vuoden takaa, 
jolloin koivistolaisten joulun perinteinen ketju katkesi? 
Koulun kuusijuhlia ei vuonna 1939 Koivistolla järjes-
tetty. Pienet koululaiset tuskin evakkomatkan alkutai-
paleilla olivat löytäneet paikkaansa uusien paikkakun-
tien kouluissa. Millainen oli joulu vieraissa nurkissa, 
ehkä tietymättömissä muista perheenjäsenistä? Julistiko 
Suomen Turku tuolloin joulurauhan?

Olin mukana talvisodan alkamista ja Koiviston eva-
kuointia muistelevissa juhlallisuuksissa, ja tyylini mukaan 
menin paikalle touhottaen ja mieli täynnä omia arkisia 
asioitani. Mutta jo matkalla vanhalle nuorisoseurantalol-
le välittyivät ensimmäiset tunnelmakuvat, vaikka istuim-
mekin mukavan ja lämpöisen Koiviston auton pehmeillä 
penkeillä. Pimeys ja radioääni menneestä auttoivat siirty-
mään tunnetilasta toiseen. Meitä vastassa ollut hämäläi-
semäntä oli ystävällisen vieraanvarainen, mutta erilaiset 
tapamme kohtasivat jo ruokajonossa. Vauraassa hämäläi-
sessä maaseutupitäjässä ei menty naiset ja lapset edellä, 
vaan miehet ensin ja vihoviimeisenä lapset. 

Kun illan edetessä tajusi, että tuokin aikuinen mies, 
oli –hyvänenaika- lähtiessään aivan vastasyntynyt, tai 
13-vuotias huolehti vauvasta ja pikkuveljestä yksin 
evakkomatkalla eksyttyään perheestään, tai että lotat 
olivat nuoria aikuisia, lapsia ja kuinka kodin jättäminen 
kosketti kaikkia, oli liikutus suuri. Kuinka he saattoivat 
selvitä siitä kaikesta? Eikö siinä muuttunut koko loppu-
elämä? Kuinka kohtuutonta se kaikki olikaan. 

Suuria asioita tapahtui, mutta elämä koostuu mo-
nista pienistä yksityiskohdista. Luulenpa, että kukaan 
evakkoon lähteneistä ei kiireessä ja tavaroiden tärkeys-
järjestystä miettiessään ottanut taipaleelle mukaan him-
meliä. Monessa kodissa himmeli tuolloin varmasti oli, 
tapa oli peritty ja jouluun kuuluva. Vähien tärkeiden 
tavaroiden lisäksi ihmiset toivat mukanaan kuitenkin 
ajatuksensa, tapansa, osaamisensa ja niinpä himmeli on 
monen muun merkityksekkään asian tavoin säilynyt 
joulun esineistössä. Tänä jouluna aion yrittää perinnettä 
jatkaa. Olkoon se matkalle lähteneiden tuliaishimmeli, 
joka muistuttaa joulun perinteistä ja toivottaa kaikille 
oikein hyvää joulunaikaa.

Hartaast´ 

Raamatusta löydämme monia viisauksia esimerkiksi Sa-
nanlaskujen kirjasta. Siellä on kuitenkin suurin osa tote-
amuksia, jotka on otettu aivan arkisen työn yhteydestä. 
Esimerkiksi se, että vartija odottaa aamunkoittoa. Valon-
säde nousevasta auringosta antaa uuden toivon, tiedon 
uuden päivän koittamisesta ihmiskunnalle ja yksityiselle 
ihmiselle. Erityisesti pimeän syksyn keskellä odotamme 
kiihkeästi valonsäteitä korkeudesta, sekä sielullemme että 
kehollemme.

Adventista alkaa uusi alku. Ihmiset muuttuvat ainakin 
kuukauden ajaksi lempeiksi, hyviksi ja anteliaiksi. He pu-
huvat ystävällisesti toisilleen, laulavat kauniita lauluja ja 
antavat itsestään tulla esille parhaat ominaisuutensa. He 
ovat aivan kuin uudestisyntyneitä ja valaistuneita. Mo-
nien kasvoista loistaa toivo ja rakkaus. Sisäinen lapsi al-
kaa elää. Lupaus valon koittamisesta liittyy lujasti joulun 
odottamiseen. Sielumme silmillä näemme pienen lapsen 
seimessä suuri kirkkauden kehä päänsä ja luolansa ylä-
puolella. Vanha Jesaja ennusti: “Kansa, joka pimeydessä 
vaeltaa näkee suuren valkeuden. Niille, jotka elävät kuo-
leman varjon maassa, loistaa valkeus” (Jes. 9)

Miten sellaisen ihanan aamunkoiton saisi itse kokea sy-
dämessään, joka helposti vaipuu masennukseen ja ilot-
tomaan epätoivoon. Ikäviä uutisia tulvii kaikista tiedon-
lähteistä. Paavali vastaa: “Ennen te olitte pimeys, nyt te 
olette valkeus Herrassa” Jeesus itse sanoo vuorisaarnassaan 
omillensa: “Te olette maailman valkeus, ei voi vuorel-
la oleva kaupunki olla piilossa, eikä lamppua sytytetä ja 
panna vakan alle vaan lampunjalkaan ja niin se loistaa 
kaikille huoneessa oleville”. Adventin tunnetuimmassa 

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Siunattu hiljaisuudessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Siunattu läheisten 
läsnä ollessa.

Lämmin kiitos osanotosta.

virressä rukoillaan: “Käy Herra Jeesus luokseni, Tee sy-
dämeeni majasi, Sä sinne armo, autuus tuo ja asuntos 
sen olla suo…” (VK.2). Idea näyttäisi olevan siinä, että 
joulun Herra saa syntyä sydämeemme ja sytyttää sinne 
sisäisen valon eli ymmärryksen elämämme tarkoituksesta 
ja todellisesta onnesta, joka on kätkettynä meiltä ilman 
Jeesuksen apua. Sen vuoksi samassa virressä kehotetaan: 
“Avaja porttis, ovesi, Valmista Hälle itsesi, sun lamppus 
olkoon palava ja valvo, Herraas odota. Hän tulee luok-
ses voimassaan ja sinut kruunaa armollaan. Ain olkoon 
kiitos Jeesuksen, Kun saapuu luokse syntisen”

Kuulostaa vanhanaikaiselta, mutta turvalliselta. Joulunai-
kana haluammekin palata lapsuuden muistoihin ja lapsen 
uskoomme. Karistamme päältämme turhan viisauden 
ja teoretisoinnin ja otamme esille viattoman ja puhtaan 
paidan, johon meidät puettiin kasteemme hetkellä. Pyy-
dämme Jeesuksen kotiimme puhdistamaan sieltä vieraat ja 
meihin kuulumattomat kitsit ja otamme vastaa aitona ja 
alkuperäisenä evankeliumin ihanan uutisen. Sinulle, juuri 
sinulle on koittanut aamu. Saat aloittaa alusta: puhtaalta 
pöydältä Jeesuksen kanssa, Hänen omanaan. Aamunkoit-
to korkeudesta osuu sinulle juuri sillä hetkellä, kun otat 
vastaan ilosanoman , että sinunkin syntisi on sovitettu ja 
armon ovi taivaaseen on avattu. Ei tarvitse hätäillä eikä 
olla turvaton, sillä “Teille on syntynyt Vapahtaja, joka on 
Kristus Herra”, koko maailmankaikkeuden Herra ja Ku-
ningas, mutta myös Sinun ja minun, pienten ja itsessään 
pimeitten ihmislasten valkeus ja toivo.

Lämpimän ja valoisan joulun toivotuksin 
Valma Luukka

Rakkaamme

Elvi
VESANTA

o.s. Hytti
s. 15.06.1917 Koivisto

k. 11.11.2009 Akaa

Aika on elää
aika on uurastaa

aika on hiljetä – odottaa
ja väsyneenä viimein

nukahtaa.

Rakkaudella muistaen ja
kaivaten

sukulaiset ja ystävät

Rakkaamme

Veera Maria
VENETSALO

o.s. Peippo
s. 30.8.1924 Koivisto
k. 25.7.2009 Helsinki

Vaikka puhdasta kultaa 
sydän ois, se kuitenkin
uupuu ja sammuu pois.

 Kaipauksella muistaen 
 Seppo, Markku, Seija
 Aune
 sukulaiset ja ystävät

Rakkaamme
toimitusjohtaja

Hannu Veikko 
HOIKKALA
s. 12.12.1920 Koivistolla
k. 26.11.2009 Kouvolassa

Pisara olin,
mereen tulin,
tahdon taas pisaraksi tulla.

  - Eino Leino -

Kaivaten ja ikävöiden
Juhani ja Sirkka perh.
Ulla
Päivi ja Michael
Veljet perh.
Muut sukulaiset, ystävät ja läheiset

Aamunkoitto korkeudesta
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— Puheenjohtajalt` iteltää —

  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, Juha-Veikko Kurki
Koivistontie 2 C, 02140 Espoo
puh. 09-541 6751, 0400-601 838 
Varapuheenjohtaja, Tuula Koppinen
Rauhalanpuisto 10 B 36, 02230 Espoo 
puh. 050-516 5651
Sihteeri, Virpi Huhtanen, Ahtaanmäki1A2, 
02280 Espoo. puh. 0440-501 806
virpi.huhtanen@kolumbus.fi
 varalla Risto Kaukiainen, Helsinki
Taloudenh. Karjalan Tilikeskus/Patrikainen
Ratakatu 47, 53100 L.ranta p. 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:
Hannu Veijalainen, Lahti. 03-228 5621
 varalla Raimo Kyytsönen, Mäntsälä

Eero Ahtikari, Piikkiö. 050-525 5174
 varalla Airi Saarinen, Turku
Seppo Mäkinen, Anjalankoski. 040-506 0430
 varalla Martti Karvonen, Kausala
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400-800 752
 varalla Pertti Hämäläinen, Espoo
Riitta Nurmi, Porvoo. 041-455 8885
 varalla Marja-Leena Montonen, Porvoo
Hanna Silfver, Piispanristi. 02-243 2940
 varalla Tuula Agge, Parainen
Tuula Raukola, Kotka. 044-522 8098
 varalla Mirja Haapanen, Hamina

Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj. Sirpa Taskinen
Intiankatu 11, 00560 Helsinki
puh. 09-797 011
Säätiön asiamies Pertti Hoikkala
Vanha Veckjärventie 11, 06150 Porvoo
puh. 040-583 5397

koivisto-saatio@kolumbus.fi

Kohtalon päivä 70 vuotta sitten

Talvisodan alkamisesta on kulunut lähes päivälleen 70 
vuotta. Teeman merkeissä on järjestetty ympäri maata 
erilaisia tapahtumia, lehdet ovat referoineet mennei-
tä aikoja ja television ohjelmistoon on mahdutettu 
monia muisteloita, haastatteluja ja dokumentteja 70 
vuoden takaa. Meille karjalaisille, erityisesti kotinsa 
konkreettisesti jättämään joutuneille päivä ja sitä seu-
ranneet sotavuodet ovat olleet suurta painajaista, jota 
ei hevin unohdeta. Liian pitkään annettiin maailman 
ymmärtää, että Suomi aloitti tuon sodan Mainilan 
laukauksilla. Asia oli tabu, josta ei juurikaan saanut 
julkisesti puhua. On erinomaisen hyvä asia, että venä-
läiset ovat sittemmin tunnustaneet aloitteellisuutensa, 
vaikka se ei enää lämmitä niitä kymmeniä tuhansia, 
jotka menettivät henkensä talvisodan kauhuissa. 70 
vuotta on lähes ihmisikä. Sotaveteraanien joukot ovat 
käyneet vähiin ja moni heistä on poistunut keskuu-
destamme syytöksen sormi otsallaan. He tiesivät kui-
tenkin totuuden ja ansaitsevat syvän kunnioituksem-
me vapaan ja itsenäisen Suomen puolesta.

Vaikka sota on hirveä katastrofi ihmiskunnalle, on 
hyvä että se muistetaan. Paljon autenttista tietoa on 
sota-ajoista varmasti jäänyt kertomatta, kun etenkin 
60-70-luvulla estettiin avoin keskustelu asiasta, jopa 
syyllistettiin veteraanit ja lotat. Moni sodan käynyt ei 
halunnut edes kotonaan saati julkisesti puhua koke-
muksistaan vaan piti ne omana salaisuutenaan. 

Ilolla kuuntelin kun kerrottiin, että tutkimuksen 
mukaan nykynuorisosta valtaosa on kiinnostunut 
menneistä tapahtumista ja haluaa tietää yhä enem-
män isiensä ja isoisiensä kohtalonvuosista. Kun tuntee 
menneisyyden, on helpompi oivaltaa myös tulevai-
suutta.

Sodan alkamisessa ei ole mitään juhlimisen aihetta 
- sen loppumisessa kyllä sitäkin enemmän. Koivis-
to-seuran vuosikokous ja talvipäivä on ensi vuonna 
ajoitettu Talvisodan päättymispäivälle 13.3.2010. Ko-
koonnumme silloin Porvooseen mekin muistelemaan 
hitusen menneisyyttä ja kunnioittamaan sotiemme 
veteraaneja. Toivon, että mahdollisimman moni koi-
vistolainen löytää silloin tiensä Porvoon Ravintola 
Iirikseen.

Kiitän kaikkia miellyttävästä ja aktiivisesta vuodesta 
2009 ja toivotan Hyvää Joulua ja entistäkin parempaa 
uutta vuosikymmentä.

Juha-Veikko Kurki

Nyt se sota alko

En olt ees kolmee vuottakaa,
kotoon Koivistol sillo viel oltii;
ulos ikkunast mie koitin kurkistaa,
renku pääl vaik seisoin, pit varpistaa
ja kukkalauvast piellä kii.
 
Äit istu pitkä pirttipöyvä pääs,
veljeäi sylissää pitel, mei Hannuu.
Veli rintaa imi ahnahast, nälissää.
Kaks vuotta hää nuoremp ol minnuu.
 
Vaik marraskuu loppupuol jo ol,
ol ulkoon viel lämpöne ilma.
Leevi-veljei pihamaa ruohikol
hyppäs yksinnää korkeutta.
 
Pimenevvää iltapäivää mie tähyilin.
Sit  kuulemma sanomaa puhkesin:
”Nyt se sota alko!” koval äänel huusin
”Pum pum!” ja eellee ulos tuijjotin.
 
Äit miu huutohoi havahtu ja hätkähti;
minnuu alko näi torumaa:
”Herkee vaakkumast, lapsei, tuollasii!
Ei uhkaa meit mikkää sota!”
 
Ko tykit sit kuiteskii jyrisemmää alkoit,
ihmetelle jäi äit miettimää.
Miehä viel olin pien, en ise muistaa voi,
miul siskot o kertoneet tään.

Talvisota
 
Seitsemäkymmänt vuotta nyt o siint,
ko Polikarpovit Talin läntee lähetti
pommit puottamaa, tappamaa siviilii,
hävittämmää Helsinkii, pääkaupunkii,
Turkuu, Porvoota, Tamperetta, muitakkii.
 
Talin usko, et hää jo viikos, paris,
Helsinkii joukkoinee marssis paraatis ,
ja et kansa kauil hänet vastaa ottais
hurraa-huutoi kera ja riemuite,
Keneralissimusta lauluillaa ylistäe.
Koko Suome hää helpost vallottais,
niskuroijat Siperii hää toimittais.
 
"Rajakahakast" vielkii Vennäimaal
monet puhhuut ja kirjois kirjottaat, 
jos mittää talvisovast tietäät olleskaa.
Talinii maas sankariks taas mainitaa,
partisaanii rintapielii renikat koristaat.
 
"Vaskistit" hyö vaik Karjalast muka karkottiit,
ei hyö vielkää oo sova totellissii voittajii.
Suome sotureitaa ei piä unohtaa,
höijjä kunniaa ei koskaa halventaa saa,
isämmaata kutka ver´uhrein puolustiit
itsenäiseen Suome meil säilyttiit.
 

Martti Piela

Suomen Koivisto-Seura ry 
toivottaa
jäsenilleen ja ystävilleen

Rauhallista Joulua ja
Hyvää Uutta Vuotta 2010

Musiikin kautta Karjalaan
Lahden kansanopistolla tuotiin pirteyttä marraskuun pimeyteen, 
kun trio Sanna Ratia, Ville Saari ja Pasi Kortekangas pitivät 
Tarinoita, tunnelmia ja tangoa –laulelmakonsertin 17.11.2009. 

Konsertti oli Sanna Ratian näyttö-
konsertti vapaan säestyksen opintoihin 
Lahden konservatoriossa. Filosofian 
maisteri, musiikkipedagogi ja musiikki-
terapeutti Ratian tausta löytyy klassisen 
musiikin parista, mutta viime vuosina 
hän on tutkinut juuriaan kansanmusii-
kin avulla. "Karjalainen laulukulttuuri 
on minulle sangen uusi löytö. Trion 
kanssa olemme soittaneet paljon lau-
lelmia sekä kansanmusiikkia, joihin 
harmonikka tuo loistavasti alkuperäistä 
henkeä. Kansanlaulut tuovat ihmisille 
iloa ja niitä on itse mukava esittää. On 
myös hauska huomata kuinka vanhem-
mat ihmiset kertovat tuntevansa esittä-
miämme lauluja" kertoo Sanna Ratia. 
Omasta laulamisestaan hän toteaa: "En 
niinkään koe olevani laulaja mutta kan-
sanlaulujen laulamiseen ei tarvitakaan 
oopperalaulajan ääntä. Kansanmusiik-
kiahan se on."

Hyvinkään musiikkiopiston 
apulaisrehtorina toimiva Ratia pitää 
suuressa arvossa työtä jota karjalai-
sen musiikkiperinteen säilyttämiseksi 
on tehty. Karjalaisen kulttuurin edis-
tämissäätiön rahoituksella on kerät-

ty muistiin vanhoja lauluja, joita on 
koottu nuottikirjoiksi. Suomalaisen 
kirjallisuuden seuran vuonna 1876 
julkaisema ensimmäinen kokoelma-
kirja aloitti sarjan, joka kattaa yli 10 
opusta mm. Viipurin ja Koiviston 
alueiden kansanlauluja. "On uskoma-
tonta, kuinka paljon mm. evakkoon 
joutuneet ihmiset muistavat vanhoja 
laulelmia." kertoo Ratia. 

Musiikkiterapeuttina hän on kiin-
nostunut musiikin tutkimuksesta, sen 
hoitavasta vaikutuksesta ja siitä kuinka 
sen avulla voi lähestyä ihmistä. Lau-
lu-piano-harmonikka-trioa yhdistää 
mielenkiinto monenlaiseen musiik-
kiin, tanssimiseen ja tangoon. Omissa 
konserteissa ja yksityistilaisuuksissa 
esiintyvällä kokoonpanolla on keväällä 
suunnitelmissa jälleen uusi konsertti. 
Kerran Koivistolla itsekin käynyt Ratia 
uskoo musiikaalisuutensa tulevan osa-
na karjalaista perintöä: "Viime aikoina 
minun ikäluokkani on kiinnostunut 
enemmän omista juuristaan ja löytää 
uusia kanavia lähestyä niitä."

Pinja Piira

Pasi Kortekangas, Ville Saari ja Sanna Ratia. 
Kuvatekstiksi esim. "Pasi Kortekankaan (vas.), Ville 
Saaren ja Sanna Ratian muodostamaa trioa yhdistää 
kiinnostus monenlaiseen musiikkiin, sen hoitavaan 
vaikutukseen, tanssiin ja tangoon."

Viime kesän Kotkan me-
ripäivien laulukilpailussa 
menestyneen Pasi Korte-
kankaan laulua säestivät 
aviopari Sanna Ratia ja 
Ville Saari pianolla ja 
harmonikalla. Konser-
tissa kuultiin kansan-
musiikkia Viipurin ja 
Koiviston seudulta, lau-
lelmia, tangoja ja pari 
klassista sävellystä Sanna 
Ratian soittamina. Isän-
sä puolelta kuoleman-
järveläiset juuret omaava 
Ratia lauloi itsekin pari 
vanhaa kansanlaulua. 
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Koivistolaisten evakuointi

jatkuu sivulta 1

Joulu Koivistolla 
Ensimmäinen joulu jonka muistan, on joulu Kiurlahdella 
Äitini Elsan kotitalossa vuonna 43. Oli olut kylmää ja 
pimeää pitkän aikaa. 

Isäni Konsta Mannonen oli ollut 
lomalla rintamalta muutaman 
päivän, kotona hän ei ollut kuin 
muutaman yön. Hän oli käynut 
asiolla Uuraassa ja pihalle ilmestyi 
pari hevoskuormaa rankoja, polt-
topuuksi. Niistä Äiti oli iloinen 
”nyt meill on pakkasajaks puuta, 
keväämäl ku hanget kovettuut, 
nii saanha mie kelkal niitä tuotuu 
metsäst”Isä illalla hypitti minnuu 
polvellaan, mut aamulla hänt ei olt 
ennää koton, ol lähtent ku varkain 
ettei miul tult paha miel.

Äiti oli mielissään Isän ko-
tonna käynistä, mutta läävän 
ovi jäi korjaamatta, se ei pysynyt 
kiinni ku pönkän kans. Ja sitt viel 
oli huol, kenet hää sais viilamaan 
tuon sahan, ko nuo pystyyn kui-
vaneet lepän rangat tarvitsii saha-
ta palasiks. 

Sit alettiin puhhuu joulust. 
Äiti haki katajaoksan jolla nuohos 
koko talon nurkat ja seinät. Sit alko 
kova siivoaminen, polvillaan hää 
kuuras lattiat. Leivinuunin hää pes 
vedellä ja harjalla ja ol miul vihane 
ku mie rapsutin raplinkia tiilien vä-
listä ja söin sitä. Kamarin oven hää 
laitto kiin, ja sano ettei hää lämmi-
tä sitä näi pakkasten aikan ”saatha 
sie siel leikkii, mut se männöö kyl-
mäks jote siul pitää olla enäämmä 
vaatetta.” Sit hää vei ulos mei pat-
jan, tyhjens sen lehmän aluseks ja 
laitto uuvet olet patjaa. Ku hää toi 
sen tuppaa ja laitto sänkyy, ni se ol 
ko iso pallo. Mie hypin sen pääl ja 
äiti kutitti minnuu, nyt oli kivvaa 
peuhata sänkys. Uuvet olet olliit 
kylmät ja ensimmäinen yö uusilla 
olilla oli vähä viileä. 

Tuvan valaistus oli öljylampun 
varassa. Liitan lähellä seinäs ol öljy-

lamppu ja pöyvä yläpuol oli katosta 
riippuva koukku, johon nostetti ai-
noa vanari. (öljylyhty)Ku hää män 
ulos tai läävään vanarin kans, ni 
mie jäin tuppaa sen öljylampun va-
loon, joka ol liitan lähel. Tesantteja 
pelättiin ja niistä kerrottiin kamalii 
juttui, mitä ne ol tehneet. Kanssa-
käyminen naapurin kan ol vilkasta. 
Välil istuttii meil iltoja ja välil na-
puris, Heinoin kans. Mei tuvan ka-
lustus ol hyvin yksinkertainen, iso 
pöytä, penkit kahen puolen pitkä 
penkki pihapuoleisella seinällä, jos-
sa pieni korkea kaappi lähinnä arki-
astioille. Liiten lähellä ol pöytä, jolla 
ol vesiämpäri ja pöyvä al likaämpär. 
Sen pöyvä päälystä ol vakstuuki, ku 
siin tiskattin ja kuorittiin perunat.

Tuvan isoa pöytää käytettin 
ruokailun lisäksi esim leipomiseen. 
Kalusteet olivat tuvanpuolella al-
kuperäiset, siis ne olivat säilyneet 
39-42 miehityksen ajan ehjinä. 
Kamarin kalusteet olvat hävinneet. 
Sinne Äiti oli hankkinut sängyt, 
pari kaappia sekä kirstun.

Kun aatonaamu valkeni oli 
Äiti oli edellisenä iltana leiponut, 
mutta taas laitettiin paistinuuniin 

tuli jo aamupäiväl. Iltapäivällä 
käytiin naapurin saunassa, Ee-
melin sauna oli lähellä, siellä myö 
talvisaikaan käytiin saunomassa. 
Kun meidän oma sauna oli huo-
nokuntoinen ettei sitä talvisaikaan 
käytetty ku pyykin pesemisseen. 
Saunan jälkeen Äiti hääri ruokiin 
kans, ja puhu jot tulisko meillek-
kii Joulupukki käymään.

Joupukkista oli puhuttu jo ai-
kaisemmin minä ihmettelin kuka 
hää oikei oli. Kun Äiti oli saanut 
ruuvat tehtyä hän laittoi ne kuu-
maan uuniin kypsymään. Sit hää 
hävis läävään ilta-askeisiinn Minä 
istuin sängyn ladalla ja uunista le-
visi ruokien tuoksu tupaan, ne ja 
puheet juolupukista nostivat tun-
nelman jännittäväksi. Ulkoaskareet 
tehtyään Äiti vaihtoi paremman 
mekon, Kampas tukan siististi 
nutturalle. Vissiin miullekin oli 
ilmestynyt siistimpi paita. Tämän 
jälkeen hän etsi kamarin kaapista 
hienon valkoisen pellavaliinan, jo-
ka peitti koko pöyvän Liinan hän 
oli kutont nuorana kangaspuissa, ja 
liina oli säilynyt miehitysajan nave-
tan vintillä, olkien alla.

Siellä oli säilynyt paljon arvo-
kasta tavaraa. Kun taas kellariin 
piiloitetut tavarat oli löyvetty, ja 
osintain viety pois ja rikottu. Lii-
nan lisäksi ilmestyi pöytään hopei-
set kynttilänjalat ja niihin valkoiset 
kynttilät.Minä jouduin istumaan 
pöydän vastakkaiselle puolelle. Äiti 
lauloi virren jota en muista, sitten 
hän luki tapahtumia Beetlehemistä 
joita kuuntelin tarkkaan Kynttilät 
paloivat kirjan molemmin puolin, 
ja hän oli kaunis, maailman ihanin 
Äiti. Kirja ei ollut raamattu vaan 
jokin muu ohuempi kirja. Sitten 
me rukoilimme yhdessä, rukous-
hetki päättyi rukoukseen, jonka 
oseen vielläkin ISÄ MEIDÄN joka 
olet taivaassa...

Nyt hän haki arkisemman 
pöytäliinan jonka han sijoitti 
poikittain valkoisen liinan päälle 
Siihen hän kattoi pöydän, leivät 
maidon voin, nosti uunista ison 
korkereunaisen pellin. Jossa oli pa-
la sianlihaa ja pala lampaan pais-
tia, lihat oli ympäroity kuorituilla 
perunoilla, porkkanoilla ja lantun 
paloilla. Perunat olivat yläpinnois-
taan ruskettuneet ja niiden alapinta 

Suojeluskuntalaiset jakoivat 
sitten evakuointimääräyksiä yön 
ja seuraavan aamun aikana kaup-
palan sekä Humaljoen, Pentti-
län, Tervahartialan sekä ainakin 
osittain Rautasen ja Römpötin 
kylien asukkaille. Junan vaunut 
olivat tavaravaunuja, joissa oli 
lämmitystä varten kamiinat ja is-
tuinlaverit. Juna pääsi lähtemään 
vasta seuraavana yönä, siis 2.12. 
puolella, kello 01.50 Koiviston 
asemalta ja kello 04.00 Maks-
lahdesta. Viivytys aiheutui paitsi 
vihollisen vilkkaasta lentotoimin-
nasta, myös pommitusten aiheut-
tamasta radan rikkoutumisesta. 

Kapteeni Järvi ilmoitti 1.12. 
kello 00.40, että Viipurista lähtee 
kello 02.00 10 linja-autoa Koivis-
tolle evakuointiin käytettäväksi. 
Näiden käytöstä ei ole Koiviston 
suojeluskunnan sotapäiväkirjassa 
merkintöjä, vaikka muut tapah-
tumat on tarkasti rekisteröity. 

Kapteeni Järvi otti armeijan 
käyttöön evakuointiin suuren mää-
rän proomuja. Ne olivat pääasiassa 
puutavaran kuljetuksessa käytet-
tyjä avoproomuja, joiden pohjalle 
laitettiin nyt olkia pehmusteeksi ja 
eristeeksi kylmyyttä vastaa.

Hinaajien vetäminä näillä 
kuljetettiin saarten ja Pullinnie-
men kylien väestö Viipurinlahden 
yli. Proomujen lastaus tapahtui 
Kurkelan, Kiiskilän, Vatnuorin ja 
Makslahden laitureista. Saariston 
väki kuljetettiin Koiviston salmen 

yli ”Saarenpää”- ja ”Tähti”-lai-
voilla ja Keskisaaren osuuskaupan 
”Haaksi”-moottorilla ja kauppa-
lasta autokuljetuksin Kurkelaan. 
Autokuljetusten aikana heidän 
majoituspaikkanaan oli kirkko. 
Viipurinlahden ylitys onnistui ja 
Johannes Virolainen on toden-
nut, että harvoin elettiin esikun-
nassa niin jännittäviä hetkiä, kuin 
tämän vesistökuljetuksen aikana. 
Proomumatkan jälkeen Maks-
lahdesta, Kurkelasta, Kiiskilästä 
ja Vatnuorista lähteneet jatkoivat 
Tervajoelta ja Vilajoelta matkaa 
auto- ja hevoskuljetuksin Pulsan 
ja Taavetin asemille, joista taival 
jatkui junilla Oriveden, Lylyn ja 
Korkeakosken asemille. Tänne 
saapui aikanaan myös 14 tuntia 
myöhässä lähtenyt evakkojuna. 

Lämpötila vaihteli Koivistolla 
näinä päivinä +2. ja -2. välillä ja 
torstaina 30.11. oli puolipilvistä, 
perjantaina 1.12. kirkasta, lauan-
taina 2.12. lumisadetta ja sunnun-
taina 3.12. jälleen puolipilvistä. 

Tälläinen oli koivistolaisten 
evakkoon lähtö. Moni joutui 
jättämään kotinsa hyvin lyhyel-
lä varoitusajalla, odottaen sitten 
asemalla tai rannalla tuntitolkul-
la matkan jatkumista vihollisen 
lentotoiminnan tai muun siitä 
johtuvasta syystä. 

Näiden virallisten evakuoin-
tien ohella moni hoiti asiansa 
omin päin. Varsinkin monet saa-
relaiset lähtivät moottoreillaan 
tai muilla pikkualuksilla matkaan 
meritse johonkin Suomenlahden 
rannikolle. 

Evakuointi saatiin 
päätökseen 3.12.
Koiviston suojeluskunnan sota-
päiväkirjan mukaan siviiliväestön 
evakuointi oli suoritettu loppuun 
sunnuntaina 3.12. kello 14.30. 
Valtaisa urakka oli suoritettu sota-
tilan aikana ihmeellisen nopeasti. 
Paikalliset evakuointiviranomaiset 
suorittivat työnsä hyvin ja kiitok-
sen ansaitsee myös kapteeni Alfons 
Järvi (1904-1983). Suojeluskun-
nan sotapäiväkirjassa annetaan 
erikoistunnustus Kurkelan kaut-
ta tapahtuneelle evakuoinnille. 
Kurkela oli suurin lastauspaikka 
ja siellä evakuoinnin huolto oli 
mallikelpoinen. 

Tällainen oli ihmisten evaku-
ointi. Vielä maininta eläinten eva-
kuoinnista. Sotapäiväkirjassa on, 
että 3.12. kello 9.30 luutnantti 
Airaksinen antaa puhelinmäärä-
yksen karjan evakuoimisesta heti 
Römpötille. Kello 14.45, viisi-
toista minuuttia siviilihenkilöi-
den evakuoinnin päätyttyä, karjan 
evakuointi aloitetaan. 

Meidän siviilien lähdettyä 
Koivistolle jäi vielä joukko lottia, 
evakuointiviranomaiset ja työvel-
volliset.

Hannu Veijalainen

Lähteet: 
Osmo Ahokas: 

Karjalan kannaksen evakuointi
Koiviston suojeluskunnan 

sotapäiväkirja
Hoppu-Kansanaho: 

Koiviston historia

Hannu Veijalainen Lahden Koivistolaisten evakkoon lähdön 70-v 
muistelutilaisuudessa Vesikansan ns-talolla.
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Aulis Soukan Kuin taivaan lin-
nut on vastikään julkaistu. 

Kirjan alkusanoissa Soukka poh-
tii karjalaisen heimon erilaisuutta 
muihin Suomen heimoihin: ”Rau-
hallisuus, joka on ollut ihmisten 
käyttäytymisessä vaikeissakin ti-
lanteissa ja huumorintaju ei voi 
johtua muusta kuin vuosisatojen 
koettelemuksista. Jatkuva epätie-
toisuus siitä, kuka tätä maata huo-
menna hallistee ja myöskin pelko 
tulevaisuudesta eivät ole voineet 
olla vaikuttamatta. 

Lähtö kotiseudulta ja paluu joskus 
täysin hävitettyihin asuinsijoihin 
ovat olleet kovia koettelemuksia, 
joista selviytyminen on vaatinut 
vahvaa luonnetta ja huumorimiel-
tä”. Kirjaa voi tilata Aulis Soukka 
p. 0400 412 650

Kesän 2010 matkaohjelmia
Tuomo Hilska (Suomen Autolomat) yhteis-
työssä Pornaisten Matkailun (vastuunalai-
nen matkanjärjestäjä) kanssa järjestää jäl-
leen ensi kesäkautena monipuolisia matkoja 
Koiviston alueen kyläyhdistyksille ja suku-
seuroille. Tässä hiukan ennakkotietoja: 

Koiviston Koivusaaren matkat alkavat kesäkuun alussa. Majoitus Saa-
renpäässä, missä ensi kesänä on 3 huvilaa käytössä. Majoituskapasiteetti 
on kokonaisuudessaan 35 - 40 vuodepaikkaa. Minimiryhmän koko 
olisi 12 täysin maksavaa. Sauna on saatu korjattua ja sai kehuja hyvistä 
löylyistään menneen kesän aikana.

Suosittelemme 3-4 päivän yhdistelmämatkaa, jolloin osa matkaajista 
menee Saarenpäähän ja osa majoittuu mantereelle esim. Johanneksen 
Lokkihotelliin, ja tutustuu valittuihin kohteisiin. Retkiä voi tehdä esim. 
Piisaareen, taikka jatkaa matkaa pienemmälläkin ryhmällä Pietariin 
ja Terijoelle. Kohteisiin on laadittu hyvä ja monipuolinen ohjelma. 
Suosittelemme! Yhdistelmämatkoissa bussi on ryhmän käytössä koko 
oleskelun ajan.

Olemme myös suunnitelleet kotimaan viikonloppumatkoja. Yhteinen 
elämys ja ilo virkistää yhdistysten ja sukuseurojen toimintaa. Lähtö-
paikka sopimuksen mukaan.

• Lauantai-sunnuntai: Naantalin luostarikirkko, Kultaranta, 
 Ukkopekka-laivalla Naantalista Turkuun. Yöpyminen Turussa. 
 Tutustuminen Merimuseoon, Turun linnaan tai muihin sovittuihin 
 kohteisiin.
• Lauantai-sunnuntai: Lahdesta Jyväskylään sisävesialuksella. 
 Yöpyminen. Tutustuminen Viherlandiaan sekä ajo Kangasniemeen. 
 Mikkelin, Ristiinan kautta Mäntyharjuun, jossa poiketaan 
 Tyryn viinitilalle tai taidekeskus Suomelaan.
• Perjantai-sunnuntai. Ajo Mikkeliin. Yöpyminen.Ajo Heinävedelle ja 
 tutustuminen Valamon luostariin. Sisävesialuksella Heinävedeltä 
 Savonlinnaan ja ajo Imatralle.Yöpyminen Imatran Valtionhotellissa. 
 Ajo lähtöpaikalle Lemin kautta jossa tarjotaan Lemin Särää.

Lisää tietoa kesän 2010 ohjelmista antaa 
Tuomo Hilska (0400-883242) hilska@autolomat.fi ja 
Jan-Erik Hietamies 0400-441589 jan-erik.hietamies@pp1.inet.fi 

Olen suunnitellut ensi kevääksi 
ehkä toukokuuksi matkaa. 
Matkareitti olisi Turku, Helsinki, Porvoo, Karhula, Hamina- Puutar-
hurintie 16, Rajahovi, Viipuri, Koivisto, Pietari- hotelli Moskova. 

Toinen päivä. Mannerheimin jalanjäljillä Pietarissa. 

Kolmas päivä. Ajettaisiin Inkerinmaalle Soshnova Borin kautta. Kä-
visimme Vistinossa tervehtimässä Anna Gadjakaa joka asuu yli sata-
metriä korkean mäen päällä Suomenlahden rannalla. Sen jälkeen käynti 
Ust-Lugan satamassa jos Annan tytär Ludmila on pystynyt hankkimaan 
meille luvat, hän on satamassa töissä työsuojeluvaltuutettuna. Majoit-
tuminen joko Venäjän puolelle Ivangorodiin taikka Viron puolelle 
Narvaan. 

Neljäs päivä. Autolautalla Helsinkiin ja sieltä kuljetukset Turkuun ja 
Haminaan. Matkan hinta määräytyy lähtijöiden mukaan. Matka toteu-
tuu mikäli lähtijöitä on vähintään 25. Laita sana kiertämään ja soittele 
mikäli olet halukas lähtemään jo tammi-helmikuun aikana.

Aulis Soukka p. 0400 412 650

KIITOS MATTI AGGE seukko-kokouksen järjestämisestä heti Koi-
visto-juhlien jälkeen heinäkuussa 2009 .Vietimme rattoisan ja lämmin-
henkisen päivän "kantatilan" nykyisen isännän Matti Aggen vieraana 
Paraisten Gundviikissa. Läsnä oli Taavetti Aataminpoika Aggen lapsen-
lapsia melkoinen joukko, osa puolisoineen.
Kiitos myös Matin perheelle ja Tuula Aggelle sekä Martti Aggelle myö-
tävaikuttamisesta tilaisuuden onnistumiseksi.
Matille perheineen sekä kaikille mukana olleille hyvää joulua!
Terveisin Ulla Stenback (äiti Emma os.Agge)

Matti Agge 5. vasemmalta. Kuvassa tunnelmia tilaisuudesta.

Vasemmalta Matti Agge, Martti Agge, Tuula Agge ja Kaisa Agge. 
Tutkitaan vanhoja valokuvia kokoontumisen lomassa.

oli valkoinen. Uunista löytyi myös 
laatikoita, ainakin lanttulaatikko.

Äiti leikkasi lihoista par-
haita viipaleita lautaselleni. 
Hartaan tunnelman vallitessa 
pelkkien kyntilöiden valossa ruo-
kailimme. Ruokia ei korjattu poi 
pöydästä,vaan ne jäivät jäähty-
mään siihen pöydälle. Kynttilät 
sammutettiin ja siirrytiin vanarin 
valoon. Äitini lauloi vanhoja juo-
lulauluja ja kertoi lyhyitä jouluta-
rinoita. Jotka olen unohtanut.

Sitten se tapahtui

Ulkoa kuului kolinaa ja ryskettä, 
minua alkoi pelotta ja vetädyin 
nurkkaan. Silloin tuvan oveen 
kolkutettiin, sisälle työntäytyi uk-
ko vanhassa turkissa

Isoissa huopikkaissa joissa oli 
jotai nahkaremmeja, päässä iso 
karvalakki, kaulus oli pystyssä eikä 
naamaa näkynyt jyyri ollekaa. Jo-
kin ihmeelinen partatupsu oli kau-
luksien välissä. Ukko veti perässää 
säkkiä jonka hän pyöräytti lattialle 
vain pari metriä oven sipuolelle. 
Hän ei puhunut mitään vaan mö-

ri jotain epäselvästi, poistui saman 
tien, eteisestä hän hihkaisi hyvää 
juolua epäselvällä äänellä.

Pienen hämmästyksen jälkeen, 
menimme tutkimaan säkin sisältöä, 
Sieltä löytyi iso ruskeaan paperiin 
kiedottu lahjapaketti minulle. Sen 
lisäksi paketissa oli kolme pientä 
lahjaa minulle ja yksi Äidillekin. 
Ison paketin sain avattua Äidin 
avustamana, hevosenkärrit, Minun 
paras leluni oli ruskea hevonen jon-
ka olin saanut jo Elimäellä, nyt sain 
sille hevoselle rattaat. Ne olivat kar-
keampaa tekoa kuin hevonen, vain 
lakatut. Mutta ne hienot ne olivat, 
sivut oli korotettu pinna reunoilla, 
keskellä oli penkki. Rattaat olivat 
kaiverruksella saatu pinnat näky-
viin, ja pyörien kehät oli rautaa, 
ohutta läkkipeltiä kiinitetty pienil-
lä nauloilla. Muissa paketeissa oli 
sukat, pallo ja pipareita.

Sukat olivat samaa harmaata 
väriä kuin mitä Äiti oli kehrännyt 
syksyllä. Pallo oli hyvin pomppiva, 
mutta vähän kuluneen näköinen. 
Olin onnellinen kun joupukki 
kävi meilläkin. Leikin hevosella ja 
kärryillä pitkään, Äiti pyysi välillä 

syömään kanssaan, nyt sienliha 
maistui oikein hyvältä. Aamulla 
heräsin myöhään ja Äiti oli liitan 
luona keittämässä. Sitten meille 
tuli naapurin naisia Läulamaan 
juolulauluja. Mehän asuimme saa-
ressa ja kirko oli mantereella, joten 
tuo lauluhetki sai korvata kirkon-
menoja. Lopuksi Äiti nosti uunis-
ta ison kulhon ohrapuuroa joka oli 
ollut jälkilämmössä uunissa kypsu-
mässä ko yön. Lämmintä puuroa ja 
mustikkasoppaa tarjottiin kaikille.
Mustikat oli kesällä kuivattu ja ne 
säilytettin lasipulloissa. Iloinen 
puheensorina täytti tuvan. Naapu-
rin poika ilmestyi myös puurolle. 
Meillä kahdella oli paljon kerrotta-
vaa toisllemme ihanasta joulusta.

Piipahdimme myös viileän 
kamarin puolelle, hevosella ja kär-
ryllä leikkimään, mutta vieraiden 
poistuessa poikakin joutui lähte-
mään Joulupäivän jouduin viet-
tämään kotona, silloin ei sopinut 
kyläillä. Tuo joulu jäi mieleeni on-
nelisena jouluna. Kun ei tiedetty 
tulevaisuuttamme.

Seppo Mannonen
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Kirjotuksii` ja kuulumissii`

Serkkutapaamisen pelejä. Petteri näyttää heittotyyliä. Tytöt vasemmal-
ta: Sanna, Satu, Hannele ja Marja-Riitta.

Sieniretkelle lähdössä. Vasemmalta Marja-Riitta, Helena ja Helinä.

Hoviserkut Metsähovin tilalla 
26.-27.9.2009

Koivistolta Kiskon kautta kiertäen 
mummo ja pappa perheineen tu-
livat Pornaisiin 1946. Metsähovin 
tila raivattiin Pornaisten Hevon-
selän kylään keskelle metsää, asu-
maan päästiin 1948. Mummon ja 
papan lapset muuttivat yksi toisen-
sa jälkeen omilleen, mutta lähetti-
vät myöhemmin lapsiaan kaupun-
gista maalle kesälomaa viettämään 
ja vahvistumaan kuten tapana oli. 
Niinpä meitä serkuksia oli joskus 
puolisen tusinaakin tuvan pöydän 
ääressä ja nukkumassa kamarin sis-
konpeteissä. Loma mummon ja pa-
pan luona oli meidän vanhempien 
serkkujen etuoikeus, nuoremmat 
serkut eivät ehtineet tavata mum-
moa ja muistikuvat papastakin 
ovat vähäiset.

Suuren suvun piirissä on riit-
tänyt tasaiseen tahtiin rippijuhlia, 
lakkiaisia ja häitä. Nyt on vuo-
rostaan pyöreiden vuosien täyttä-
minen hyvässä vauhdissa. Jossain 
yhteisessä tilaisuudessa heräsi aja-
tus, että olisi mukava tutustua uu-
delleen toisiimme aikuisina ihan 
kiireettömästi vain me serkut kes-
kenämme. 

Metsähovin tilan kolmas 
isäntä Jyrki Hovi vaimonsa Sarin 
kanssa ottivat hoitaakseen ma-
joitusjärjestelyt. Metsähovi on 
nykyisin maatilamatkailuyritys, 
asuinrakennusta on laajennettu ja 
pihapiirissä on uusi sauna ja lam-
pi. Puitteet olivat kaikin puolin 
erinomaiset, ja syyssää lämmin ja 
aurinkoinen. Majoittumisen ja 
lounaan jälkeen lähdimme sieni-
retkelle. Tutut sienimetsät eivät 
tälläkään kertaa tuottaneet pet-
tymystä, jokainen löysi runsaasti 
suppilovahveroita. Sienestyksen 
jälkeen hirvikärpäset huuhdel-
tiin lampeen, saunottiin ja sit-
ten kokoonnuimme illalliselle. 
Sisällä maalaistuvan ilmapiiri oli 
yhä aistittavissa. Mielessään si-
joitti paikalleen tuvan pirttipöy-
dän, puusohvat, kiinanruusun, 
radion, papan tuolin leivinuu-
nin eteen. Aika alkoi olla kypsä 
muisteluille ja nauroimmekin 
monet makeat naurut lapsuuden 
tapahtumille ja kommelluksille. 
Kertasimme mummon ja papan 
elämänvaiheita ja täytimme au-
kot omasta elämästämme. Selvi-
si, että olimme opiskelleet paljon 
samoja aloja ja ammatteja. Har-
rastuslistalta löytyi myös yhteis-

tä mm. käsityöt, maalaus, runot, 
puutarhanhoito, kielet sekä lii-
kunnallisia harrastuksia. 

Tapahtui mummolassa

Saimme temmeltää mummolas-
sa vapaasti keskenämme. Joskus 
pappa saattoi meille jyrähtää, ja 
se oli kerrasta selvää mitä ei saa-
nut tehdä. Kuljimme lähimet-
sissä ja laitumilla, maistelimme 
ketunleivät ja suolaheinät. Met-
sämansikat pujoteltiin korteen ja 
nautiskeltiin suurella kivellä istu-
en. Meilläkin oli käpylehmät ja 
-lampaat leluina, mutta mummo-
lan oikeat eläimet olivat paljon 
mielenkiintoisempia hoidettavia, 
Terri-koira, Musta-hevonen, jo-
ka päästi selkäänsä ratsastamaan, 
lehmät ja vasikat. Viihdyimme 
navetassa ja myöhemmin muuta-
masta serkusta tulikin taitava lyp-
säjä. Lehmillä oli kullakin omat 
luonteensa ja oikkunsa. Jos na-
vetasta kuului huutoa ja kolinaa, 
syynä oli varmasti Kukka. Kun 
Kukan lypsyvuoro tuli sen hän-
tä ja takajalka sidottiin, muuten 
Kukka piiskasi hännällään lypsä-
jää kipeästi silmille ja sen selvä 
aikomus oli potkaista mahdolli-
simman täysi lypsyämpäri nurin. 
Kaikesta huolimatta Kukka oli 
mummon lemmikki. 

Aina sattui ja tapahtui, ker-
ran Hannele ja Kari ryntäsivät 
sisälle äkäinen ampiaisparvi pe-
rässään. Kuka keksikään pom-
mittaa pesää kävyillä ja kivillä 
ja vielä jättää avoimet ovet am-
piaisille tulla tupaan. Rauman 

Serkkutapaaminen järjestettiin Pornaisissa isovanhempiemme Jenny 
(o.s. Rusi) ja Aleksanteri Hovin entisessä kodissa. Kutsuimme heitä 
mummoksi ja papaksi ja paikkaa mummolaksi. Mummo ja pappa syntyivät 
Koivistolla Vatnuorin kylässä. He menivät naimisiin 1924, saivat 10 lasta, 
lapsenlapsia kertyi 23. 

serkut olivat saaneet vaikutteita 
kirppusirkuksesta ja päättivät pe-
rustaa oman sammakkosirkuk-
sen. Isosta ojasta pyydystettiin 
sammakonpoikasia eli sirkuksen 
tulevat tähdet. Tarkoitus oli jär-
jestää näytöksiä ja ehkä rahastaa-
kin naapurin lapsia. Meidän piti 
askarrella sammakoille trapetsit, 
keinut ja kaikkea mitä sirkustäh-
det ikinä tarvitsivat temppujaan 
varten. Sirkusoppilaat majoitet-
tiin kenkälaatikkoon ja laatikko 
laitettiin vaatekomeroon hyvään 
talteen. Jotain majoituksessa kui-
tenkin oli vialla, sillä Saini-tädin 
nenä alkoi haistaa outoja tuok-
suja. Suruksemme sirkusoppilaat 
olivat menehtyneet ennen kuin 
sirkuskoulu ehti kunnolla alkaa. 
Hautajaiset olivat kuitenkin juh-
lalliset.

Sokerijuurikaspellolla oli 
mahdollisuus tienata taskurahaa, 
tosin vain kahden vanhimman 
serkun kärsivällisyys riitti harven-
tamaan 250 metrin sarkaa. Sillä 
aikaa kun nuoremmat serkut viet-
tivät aikaansa vähemmän hyödyl-
lisesti, Helinä ja Helena harven-
sivat juurikkaita tätiensä kanssa. 
Mummon ja papan nuorimmat 
lapset olivat melkein samanikäi-
siä kuin serkut ja kävivät samaa 
kouluakin. Uudisraivaajahenki 
oli tarttunut täteihin. ”Oikaisen 
vähän selkääni ja käyn tappamas-
sa pari käärmettä”, täti sanoi kun 
harvennettava rivi päättyi met-
sänreunaan. Käärmeentappoase 
oli aina käden ulottuvilla ja sen 
käytölle oli runsaasti tilaisuuksia. 
Tädin pelottomuutta ihmetel-

tiin, me nuoremmat juoksimme 
aina käärmeitä pakoon. Mieli-
kuvitustarinoissa kerrottiin, että 
Metsähovi oli ennen käärmeiden 
valtakuntaa, ja käärmeet olivat 
meille tunkeilijoille kovin vihai-
sia. Kuolleet käärmeet oli tarkoi-
tettu merkiksi muille käärmeille 
että edemmäs ei kannattanut tul-
la, ja ehkä meillekin että metsään 
ei saanut mennä paljain jaloin. 
Ajan hengen mukaan käärmeitä 
ei suvaittu pihapiirissä ja ne mitä 
tavattiin tapettiin. 

Tuvan tunnelmia 

Lauantaipäivien aikataulu oli 
mummolassa kiireinen. Aamulla 
leivottiin viikon leivät, hiiva- ja 
ruisleipää ja joskus pullaakin. 
Saimme kantaa puuvajasta pitkiä 
polttopuita leivinuuniin. Mummo 
pyöräytti taikinasta leivät kohoa-
maan. Jokaiseen ruisleipään hän 
painoi kämmensyrjällään ristin. 
Taikinatiinun pohjalle ja alustetun 
taikinan päälle piirrettiin myös 
risti. Se oli leivän siunaamista ja 
rukous ettei kodista loppuisi lei-
pä. Mummolassa leipäkori kan-
nettiin aina ensimmäisenä ruo-
kapöytään, siitä järjestyksestä ei 
saanut koskaan poiketa. Leipä oli 
kovakuorista ja natisevaa ja pappa 
leikkasi rintaansa vasten jokaiselle 
viipaleen.

Leivinuuni puhdistettiin kos-
tealla mäntyluudalla, se sihisi ja 
höyrysi ja sitten pitkävartisella lei-
pälapiolla leivät aseteltiin uuniin. 
Viimeiseksi leivinuuniin laitettiin 
kypsymään lanttu- tai hillopiira-

koita, perunamuusilla täytettyjä 
pyöreitä piirakoita nimitettiin 
niin. Piirakat olivat iltaruuaksi 
saunan jälkeen syötäväksi, mutta 
ensin siivottiin. Tuvan pitkät ma-
tot vietiin ulos ja lattiat lakaistiin 
ja pyyhittiin. Muutamia vuosia 
myöhemmin lauantaisiivouksessa 
hurisi myös Hooverin palloimu-
ri, ihmeellinen kapistus. Mummo 
ja pappa menivät ensin saunaan. 
”Terveisiä saunasta”, kuului iloi-
nen huudahdus kun he tulivat 
takaisin sisälle ruudullisissa kyl-
pytakeissaan. 

Sunnuntaiaamut olivat rau-
hallisia ja hartaita. Mummo istui 
radion ääressä ja kuunteli juma-
lanpalvelusta virsikirja kädessään 
ja veisasi radiolaulajien mukana. 
Mummon terveys alkoi heiketä, 
60-luvulla munuaissiirto ja dialyy-
si eivät vielä olleet rutiinitoimen-
piteitä. Jollain tavalla sen ymmärsi 
mummon puheista, että hän pian 
muuttaisi Taivaan isän luo. Mum-
mo oli luottavainen ja vahva us-
kossaan ja muuttui loppua koh-
den yhä valoisammaksi. Mummo 
oli aina hyvällä tuulella. Päivisin 
hän usein lepäili, mutta nousi pir-
teänä ylös ja otti esiin kahvimyllyn 
ja kuparisen kahvipannun. Kaikki 
halukkaat saivat kahvia.

Pappa kiikarissa

Mummon kuoleman jälkeen pa-
pasta tuli entistä jäyhempi. Hän 
keskittyi työntekoon tilan pelloil-
la ja metsissä. Me serkut kävimme 
papan luonakin lomilla. Ruuan 
jälkeen pappa istahti aina leivin-
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Mummon syntymäpäivää vietetään Metsähovilla 1960-luvulla. Mummon 
sylissä Matti, papan vieressä Hannele, vasemmalla Nina ja Kari.

Jenny Rusin ja Aleksanteri Hovin kihlakuva vuodelta 1923. Jennyn 
korut ovat Aleksanterin antamia kihlalahjoja: kello, kihlasormus, ran-
nerengas, oikeassa kädessä kihlapäivän muistosormus.

Kihlajaisten aikoihin otettu kuva Vatnuorin rannassa. Esiliinana 
Jennyn sisko Tyyne Rusi.

uunin eteen ja poltti Klubiaskis-
taan yhden tupakan. Hän katseli 
touhujamme hetken huvittuneena 
ja lähti varhain lepäämään. Silak-
kapaketti oli papalle mieluinen 
tuliainen kaupungista. Maalla ei 
saanut tuoretta kalaa ja sitä pappa 
kaipasi. Paistettu silakka syötiin 
mutkattomasti pyrstöstä kiinni 
pitäen. Pää edellä silakka kato-
si papan suuhun vain muutama 
häiritsevä ruoto työntyi suupie-
lestä ulos.

Karskin kuoren alla papalla 
oli pehmeitäkin piirteitä. Pappa 
kiintyi omiin eläimiin eikä olisi 
halunnut syödä niitä. Tämä ai-
heutti mummolle ylimääräistä 
päänvaivaa aikana jolloin liha oli 
kortilla ja suuri perhe piti ruokkia. 
Pappa järjesti itsensä asioille mah-
dollisimman kauas, jos teurastaja 
oli tulossa. Joskus pappa kyllä 
jakeli tiinutuomioitakin, mutta 
epäilemättä katui niitä koko lop-
puelämänsä.

Ensimmäisiä eläimiä Pornai-
sissa oli valkoinen pässi. Äitini sai 
sen työpalkaksi eräästä maatalosta. 
Pässin villan laatua sanottiin erin-
omaiseksi ja sen tarkoitus olikin 
tuottaa perheelle lankaa ja villavia 
jälkeläisiä. Aluksi pässi oli hellyt-
tävä kun se töni pienillä sarvenny-
sillään, pappakin leikki sen kanssa 

mielellään ja yllytti pässiä puske-
maan. Pässistä kasvoi vanttera ja 
komeasarvinen. Ikävä kyllä se pus-
ki aina vain innokkaammin. Pässiä 
pidettiin pihalla liekaan kytkettynä 
ja siirreltiin uuteen paikkaan kun 
ruoho oli kaluttu. Vapaaehtoisia 
siirtäjiä ei pian ilmoittautunut, sii-
tä työstä ei enää selviytynyt ilman 
kolhuja. Pappa tuli illalla kotiin ja 
moitiskeli miksi pässillä ei ollut 
syötävää. Hän tuhahti selityksille 
mustelmista ja ruhjeista, lähti itse 
siirtämään pässiä ja pyysi kaikki 
katsomaan miten työ hoidetaan. 
Pässi ei tehnyt poikkeusta sillä-
kään kertaa, se puski pappaa ensin 
tunnustelevasti aikaansaaden vain 
muutaman ärähdyksen. Mutta 
sitten, papan kiinnittäessä liekaa 
maahan pässi täräytti täysosuman 
papan takamuksiin ja pappa lensi 
maahan rähmälleen. ”Huomen-
na olet tiinussa”, pappa raivosi ja 
poistui kiukkuisena paikalta. Pässi 
joutui kuin joutuikin maksamaan 
hengellään kun ei kunnioittanut 
ruokkivaa kättä. Ensimmäistä 
pässistä valmistettua ateriaa syö-
tiin hiljaisuuden vallitessa. Pap-
pa maistoi yhden lihapalan, laski 
haarukan pöydälle ja mutisi ”Ei 
tätä voi syödä, ihan kuin se tuossa 
vieressä katselis”, sitten hän ryntä-
si ulos. Pässin lihat myytiin.

Nuorena miehenä papalla oli 
koira. Pappa oli niihin aikoihin 
töissä Pietarissa rautatehtaalla. 
Hän tuli jouluksi kotiin Vatnuo-
riin ja kuuli surukseen että koira 
oli kuollut. Oloa ei helpottanut 
kun hyvää tarkoittava kotiväki 
antoi joululahjaksi paketin, joka 
sisälsi – koirannahkarukkaset.

Seuraavaksi Koivistolle

Kukaan ei muistanut, että mum-
mo tai pappa olisi koskaan pu-
hunut meille Koivistosta. Ehkä 
kommenttina olisi seurannut vain 
ihmettelyä: mikä paikka se Koivis-
to oikein on. Mummoa ja pappaa 
ei osannut kuvitellakaan muualle 
kuin Metsähoville. Koivisto siellä 

kuitenkin oli läsnä. Kamarin sei-
nällä mummon ja papan hääku-
van rinnalla oli harmaanvihreäksi 
haalistunut valokuva. Ihmettelin 
usein itsekseni ennen nukahtamis-
ta miksi niin omituinen kuva oli 
kehystetty kauniisti ja ripustettu 
seinälle, mitä kummaa se oikein 
esittää. Äitini selitti minulle, että 
se oli Koivistolta Vatnuorin ran-
nasta. Katsos tämä on merta ja 
tuossa on pitkä laituri ja nuo tuol-
la kauempana ovat kylän taloja. 
Selityksistä huolimatta sisältö ei 
auennut, ja myöhemmin muistin 
ankeaa kuvaa kun aikuiset puhui-
vat Koiviston ihanista rannoista.

Serkkutapaamisista päätettiin 
tehdä jokavuotinen tapa. Pohdim-
me seuraavaa kokoontumispaik-
kaa ja yllättäen kaikki halusivatkin 
lähteä Koivistolle. Vain muutama 
meistä on käynyt siellä aikaisem-
min. Itse olin siinä luulossa, että 
suurinta osaa serkuista suvun al-
kujuuret eivät jaksa kiinnostaa. Jo-
tain merkillisen yhdistävää meille 
täytyi tapahtua mummolassa vie-
tetyn viikonlopun aikana. Mum-
mo toivoi ennen kuolemaansa, et-
tä lapset ja lapsenlapset pitäisivät 
yhtä hänen poismenonsa jälkeen 
eikä ketään jätettäisi yksin. Mum-
mon toivetta ei ole unohdettu, ja 
serkkutapaamiset ovat oiva tapa 
jatkaa perinnettä.

Tuhdin aamiaisen, pihapelien 
ja lounaan jälkeen lähdimme omiin 
koteihimme. Helinä, Helena, Han-
nele, Paula, Päivi, Marja-Riitta, 
Matti, Kari, Tarja, Jouko, Jouni, 
Satu, Jyrki, Leif, Janne, Paulina, 
Kati, Ewa, Mikko, Petteri ja Sanna 
tapaamme viimeistään Koiviston 
matkalla ensi kesäkuussa. 

Nina-serkku
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KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

Muista ystävääsi 

ilmoituksella.

Tällä palstalla julkaisemme onnitte-
luja. Ilmoitus kuvallisena 6e. 
Aineisto digitaalisena otsikolla: Koi-
viston viesti/onnittelut, osoitteeseen: 
studio@salokanneltoivonen.fi. 
Muussa tapauksessa disketti, CD-levy 
tai valokuva osoitteeseen: 
Studio Salokannel & Toivonen,  
Hämeenkatu 5, 15110 Lahti. 

Tekstiä voit liittää mukaan 90 
kirjaimen verran.
Kuvien lähetys omalla vastuulla. 
Kuvat palautetaan vain jos mu-
kana on osoitteellinen kirjekuori 
postimerkkeineen.

Turun ja ympäristön Koivistolaiset
Aloitamme vuoden 2010 seuraavasti:

Naiset Kajuutassa ma. 4.1.2010 klo 13 alkaen ja sen jälkeen
joka kuukauden ensimmäinen maanantai

Jaalamiehet aloittavat to. 7.1.2010 klo 14 ja sen jälkeen joka torstai 
ellei muuta samalla samalla viikolla. 
Seuraavan kerran to. 28.1.2010.

Ensimmäinen Kajuuttailta on ti. 19.1.2010 klo 17 ja sen jälkeen 
joka kuukauden kolmas tiistai ellei muuta samalla viikolla.

Perinteinen Viking-risteily Isabellalla 12-13.1.2010 (iltalähtö)

Oma vuosikokouksemme Kajuutassa su. 7.3.2010 klo 14.

Suomen Koivisto-Seura ry:n vuosikokous ja talvipäivät Porvoossa
la. 13.3.2010. Yhteiskuljetus.

Tervetuloa tilaisuuksiimme 
Johtokunta

Karhulan ja ympäristön Koivistolaiset

Härkäläläiset tulevat vieraiksemme 9.1.2010 klo 12.00
Tapaamispaikkana Ravintola Keisarinsatama ent. Kotkan Höyry-
panimo Metsontie 1.

Ohjelmassa Ruokailu, laulua ja haastelua

Ilmoittautuminen 3.1. mennessä
Tuomolle 050-5894443 tai
Marja-Liisalle 050-63738

Rautasen kyläkirja myyty loppuun

Jäikö joku kaipaamaan kirjaa itselleen tai lahjaksi?
Mahdollinen lisäpainos, jos halukkuutta ilmenee. 

Tiedustelut Esko Kaukiainen p. 0400 800 752
Jouluterveisin

Nuutinpäivä 9.1.2010 klo 12.00 Karhulassa 
Meidät on kutsuttu kylään Karhulan ja Ympäristön Koivistolaisten 
luo. Tapaamispaikka vielä avoin 

Koiviston JUHANNUKSESTA valokuvat ja muistot mukaan. 
Haastamisen ja yhteislaulun lisäksi toivotaan lausunta-, tarina- ja 
musiikkiesityksiä. 

Aamukahvit ja lounas kohtuuhintaan 

Tilaisuuden jälkeen oiva tilaisuus ajaa kahville Merikeskus Wella-
moon, jossa mahdollisuus tutustua taloon ja sen näyttelytarjontaan. 

Ilmoittautumiset 30.12.2009 mennessä 
Katalle: kata@fi.ibm.com tai puh.ilt. 09-4524 375 tai 
Ristolle p. 040-5088167

Suomen Koivisto-seuran senjorit 

järjestävät linja-autoretken Hamina Tattoo – tapahtumaan
torstaina 5.8.2010

Ennakko-ohjelma retkipäivänä:
Klo 11.00 Puistokonsertti, Kesäpuisto
Klo 14.00 Tattooparaati, Raatihuoneentori
Klo 16.00 Merenrantakonsertti, Tervasaari
Klo 19.00 Ilmavoimien Big Band, Liikuntahalli

Retken hinta 70€. Hintaan sisältyy liput Big Band konserttiin ja 
ruokailu noutopöydästä. 

Ilmoittautumiset 10.2.2010 mennessä 
Tapani Teikarille 040-8291824

Helsingin Koivistolaiset ry.
toivottaa kaikille jäsenilleen sekä Koiviston Viestin lukijoille Hyvää 
Joulua sekä Onnea ja menestystä vuodelle 2010!

Tammikuun tupailtaa vietämme tiistaina 12.1. klo 18.00 Karjalata-
lon Laatokka-salissa. Vieraanamme on Pirjo Riitta Rintanen, joka 
kertoo aiheesta ”Evakkolapsuus”. Tervetuloa!

Helmikuussa 9.2. klo 18.00 tapaamme samassa paikassa tupaillan 
merkeissä. Silloin aiheena on ”Koiviston kirkko ja sen suunnittelija 
arkkitehti Josef Stenbäck”, joista kertoo Helena Riekki.
Tervetuloa!

Ensi kesänä teemme matkan Hamina Tattoo-tapahtumaan ja nä-
emme marssishown.
Lähtö on perjantaina 6.8.2010 klo 8.00 Tapani Teikarin bussilla 
Helsingistä. Marssishow Hamina Bastionissa klo 14.00 ja paluu 
Helsinkiin hyvissä ajoin illalla. Matkan hinta on n. 60 €/hlö.
Liput on lunastettava jo 12.2.2010 ja sen takia pyydämme haluk-
kaita ilmoittautumaan mahdollisimman pian: 
puh. 050-5879140/ Riitta tai 050-5165651/ Tuula.

Johtokunta

Kalastusmatka Koivistolle 13-14.2.2010

Lähtö lauantai aamuna
ostosten teko aikaa Viipurissa
majoittuminen ja ruokailu Mannolassa
illanvietto hotellissa
sunnuntaina aamiaisen jälkeen pilkille hotellin edustalle.
iltapäivällä ruokailu, jonka jälkeen lähdemme kotiin.
matkan hinta 180€
hintaan sisältyy: bussikuljetus
 ryhmäviisumi
 majoitus 2HH huoneissa
 ruokailut
ottakaa omat kalastusvälineet mukaan.

ilmoittautuminen 31.12 mennessä 
Tapani Teikarille 040-8291824
Viisumia varten tarvitaan viisumianomus, yksi valokuva ja kopio 
passin kuvasivusta.
Passi pitää olla voimassa puoli vuotta matkan jälkeen.

Vastuullinen matkanjärjestäjä Matka Hermes/ TT Matkat Oy

Suomen Koivisto-Seura ry:n
Talvijuhla – 70 vuotta 
talvisodan päättymisestä

Ravintola Iiriksessä 
13.3.2010 klo 13 alkaen.
Ruokailu ennen juhlaa 
klo 12 alkaen.

Tervetuloa!
Johtokunta

Sääntömääräinen 
vuosikokous 
Ravintola Iiriksessä, 
Aleksanterinkatu 20, Porvoo 
13.3.2010 klo 10.30 alkaen.

Tulokohvit tarjolla klo 9.30 alkaen.
Tuuha Siekii päättämää mei yhteisist 
asjoist!

Tervetulloo!
Johtokunta


