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Ahti joukkoineen seilas 
Eugeniaal 
Perniön ja ympäristön Koivis-
to-kerho seikkailivat merellä.
”Mite se olki nii mukavaa tää 
purjehtimine. Ei nii minkää-
laist muuta ääntä kuuluunt, 
ko vee solina laiva keulaas tai 
pien purjee paukahus, sillo, 
ko liivaar pääs joskus tuule 
suunna muuttuees löystymää 
ja taas täyttymää, tuule siihe 
osuees. ”

Viimeiset kuunarit 
Raumalla ja uusintana 
Porvoossa

Vuoden 2008 koivistolaisek-
si valitun kuvanveistäjä Aila 
Salon käynnistämä ajatus oli 
tuottaa koivistolaisnäytelmä 
Hollmingin sotakorvaustela-
kan syntysijoille Raumalle.

Kuka olen, mistä tulen, 
minne menen

Jokainen meistä elää yleensä 
kolmen sukupolven vaikutus-
piirissä, jotkut jopa neljänkin. 
Tiedämme ja tunnistamme 
sukulaistemme luonteenpiir-
teet, taipumukset, mielipiteet, 
ulkonäön. Raili Oksanen on 
paneutunut oman sukunsa 
vaiheisiin. Seison tukevasti 
juurillani sukuni parissa lap-
sieni ja lastenlapsieni jatkaes-
sa tätä elämänketjua sukupol-
vesta toiseen. 

60-vuotta järjestäytynyttä 
koivistolaisuutta
Teksti ja kuvat Riikka Salokannel

Yli 60 hengen voimin vietimme Suomen Koivisto Seuran ja 
Koivisto Säätiön  yhteisiä 60-vuotisjuhlian Karjalatalolla 
20.9. Juhlat alkoivat paikallis- ja sukuseurojen ja kyläyh-
teisöjen keskustelutilaisuudella ja päättyivät lopulta yhtei-
seen juhlaillalliseen. Väliin mahtui niin kaunista ohjelmaa, 
professori Pertti Uotilan juhlaluento kuin onnittelujen 
vastaanotto ja tietenkin sitä haastelua. 
Koivisto Seuralla on ollut tapana 
kutsua koivistolaiset toimijat yh-
teen keskustelemaan seuran tule-
vaisuudesta ja toiminnasta. Tämän 
vuoden aiheita olivat mm. vuo-
tuisten Koivisto-juhlien tulevai-
suus; Piikkiössä ollaan ensi kesänä, 
Mäntsälässä sitten. Onko Kouvo-
lan seutu ja Lahti vuorossa heidän 
jälkeensä? Miten toimitaan, kun 
paikallisseurojen aktiivit vanhene-
vat, eivätkä jaksa juhlien järjeste-
lyvastuuta kantaa? Miten saadaan 
jälkipolvet juhlajärjestelyihin mu-
kaan? Ryhtyykö pääseura juhlien 
organisoijaksi? Voisivatko sukuseu-
rat olla tässä aktiivisia? Johtokunta 
halusi osaltaan innostaa paikallisia 
seuroja edelleenkin juhlajärjeste-
lyihin ja muutti juhlien tuoton ja-
koperustetta aiemmasta tasajaosta 
75% paikallisseuralle 25% Koivis-
to Seuralle –jaon mukaiseksi.

tavan matkustusmahdollisuuksia 
esimerkiksi Koiviston saariin. 
Koiviston kirkon kattoremontin 
etenemisestä tiedettiin työn yhä 
olevan käynnissä. Rahoitus tälle 
kirkon säilymisen kannalta elin-
tärkeälle remontille oli tullut yk-
sityistaholta. Koivistolta lähtöisin 
ja sittemmin moskovalaistunut ja 
vaurastunut yksityishenkilö on 
lahjoittanut varat kirkon katto-
remonttiin. Mukavassa hengessä 
käyty keskustelu kertoo koivisto-
laisten voimakkaasta yhteisyyden 

Tilaisuudessa keskusteltiin 
myös seuran yhteyksistä Koiviston 
nykyiseen paikallishallintoon. Yh-
teyttä halutaan jatkaa, koska usko-
taan sen jatkossa sekä lisäävän ym-
märrystä kotiseutumatkailijoiden 
ja paikallisten välillä että helpot-

tunteesta ja aktiivisuudesta. 
Seuran puheenjohtaja Jarmo 
Ratian sanoin toiminnan tule-
vaisuus näyttää turvatulta myös 
alkaneella 60-vuotiskaudella.

Koivisto Seuran rinnalla on 
kulkenut alkujaan Koivikko-

säätiö sittemmin nimeltään 
Koivisto Säätiö, jonka perusta-
misen taustalla oli rauhansopi-
muksen määräys luovutettujen 
alueiden kuntien ja seurakun-
tien toiminnan lopettamisesta. 
Koiviston kunnan ja kauppalan 
hoitokunnat lähtivät valmistele-
maan säätiön toimintaa. Perus-
tamiskokous pidettiin 19.9.-48, 
Oikeusministeriö antoi perus-
tamisluvan 22.6.1949. 
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ISSBN 0780-1289
KUSTANTAJA: 
Suomen Koivisto-Seura r.y.
Jäsenlehti
Ilmestyy kerran kuukaudessa,
kuun 25. päivänä.
Lehteen tarkoitetun ilmoitusmateri-
aalin tulee olla toimituksessa lehden 
ilmestymistä edeltävän kuun lopulla. 

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 edellämainittuun osoitteeseen.  
Laita korttiin postitusosoite ja lasku-
tusosoite, mikäli ne eivät ole samat.
Tilauksia ei tarvitse uusia. 
Seuran jäsenmaksu 20e, sisältää vuoden 
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös 
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 5e.
Lehdessä julkaisemattomia artikkeleita ja 
kirjoituksia tullaan julkaisemaan seuran 
nettisivuilla www.koivistolaiset.net

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
Toimittajat 
Ina Ruokolainen ja Anders Mård 
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa
Lämmin kiitos osanotosta suruumme

Mätäshelmikkä vai Morsinko

Aika moni on alakansakoulun kesälomia viettänyt 
kasveja keräillen ja prässäillen. Osalle puuha oli pak-
kopullaa, osa löysi luonnonkasvien tuntemisesta ja 
havainnoinnista ikuisen harrastuksen. Tätijoukkoni 
kuuluu jälkimmäiseen ryhmään. Nuo Penttilän evakot 
taitavat tuntea Angelniemen mummolan kasvit ja ku-
kat tuoksulleen. Metsää risteilevät polut kiertävät Ma-
riankämmekän kasvupaikan sievästi mutkitellen. Kas-
vituntemuksessa en pärjää tädeille alkuunkaan, enkä 
sienipaikkojen löytämisessä, saatikka mustikan poimin-
tanopeudessa. Innostuksen luonnonkasveihin he ovat 
kuitenkin saaneet välitettyä. Tulipa joskus kasvitieteen 
abrobatur harrastettua ja luontoretkille ja poluille suun-
taan aina kuin mahdollista.

Olen myös mielenkiinnolla seurannut Koiviston 
luontoihmeiden kartoitusta. Venäjänkielinen selvi-
tys kasvistosta ei riittänyt kattavaan kuvaan. Tai olisi 
varmaan riittänyt, jos siitä olisi mitään ymmärtänyt. 
Luonnonsuojelualueiksi rauhoitetuilla saarilla en vielä 
ole kasviretkellä käynyt. Kulkemista helpottavat kartat 
taitavat jo maastoista olla, vielä pitäisi osua sellaiselle 
kotiseutumatkalle, jossa saariin pääsy onnistuisi. Odo-
tinkin erityisen innostuneesti Helsingin kasvimuseon 
johtajan professori Pertti Uotilan juhlaluentoa Koivis-
ton kasvimaailmasta ennen ja nyt.

Luento palkitsi odotuksen. Vuosisatoja sitten pai-
kalla käyskennelleet tutkimusmatkailijat saivat mieli-
kuvituksen liikkeelle. Kasvien kuvat, ilmeikkäät nimet 
ja niiden esiintymisalueen välittämä tarina lisäsi vain 
innostusta. Saisipa seuraavalle Koivisto retkelle käsiinsä 
sellaisen kasvioppaan, joka auttaisi havainnoimaan ja 
alueen erityistä luontoa paremmin ymmärtämään.  

Yksi asia kuitenkin särähti korvaani. Professori 
tuntui olevan erityisen mielissään siitä, että alueelta ei 
löytynyt kesämökkejä, toisin kuin Suomesta vastaavista 
ranta-alueista. Siinäpä se, suhtautuminen Koivistoon 
on erilainen jos näkökulmana on kulttuurihistoria, po-
liittinen historia tai luonnonhistoria. Ja jos tarkastel-
laan asioita aikana ennen evakkoon lähtöä verrattuna 
nykypäivään, saadaan vielä uusia näkökulmia ja suh-
tautuminen koivistolaisuuteen muuttaa taas muotoaan. 
Ainakin itselleni teki hyvää tunnistaa tämä. Ei ole vain 
yhdenlaista koivistolaisuutta ja tunnetta Koivistosta, 
vaan ne vaihtelevat näkökulmasta riippuen, eikä meillä 
kellään ole omistajuutta ainoaan oikeaan koivistolai-
suuteen.

Jaksan kuitenkin luottaa siihen, että jollakin ko-
tiseutumatkalla tunnistan Morsinkon, tuon viikin-
kiaikaisen värikasvin. Saan luvan kanssa poimia sitä, 
värjätä siniseksi pellavaista kangasta ja tehdä siitä asun 
koti-Hollolan keskiaikatapahtumaan tai Primorskin 
vuosisatajuhlallisuuksiin. Näin ilman syyllisyyden tai 
katkeruuden tunnetta yhdistäisin ilolla mennyttä, ny-
kyistä ja tulevaa omassa elämänpiirissäni.

Hartaast´ 

Sään armoilla
Eräässä tutussa ja suositussa virressä (462) sa-
notaan mm. “Hän säät ja ilmat säätää ja aallot 
tainnuttaa, Hän hyisen hallan häätää ja viljan 
vartuttaa. Hän onneen meidät ohjaa - jos 
joutuu johdantaan: sen rakkauden pohjaa, ken 
pystyy koskaan tutkimaan”. Niin se on.

Nykyajan ihminen on usein ylpeä viisaudestaan. Hän on 
todella keksinyt ja luonut viime vuosisadan alusta niin 
paljon teknisiä laitteita ja koneita, että niitä ei kykene 
hetimiten luettelemaan. Jonkun laskelman mukaan, nii-
tä syntyi yhden vuosisadan aikana enemmän kuin koko 
silloisen ihmiskunnan historian aikana yhteensä. Tämä 
vuosikymmen on jatkanut edellisen vuosisadan malliin 
kiihtyvällä tahdilla . Erityisen paljon ovat saaneet aikaan 
tietotekniikan insinöörit. Tietokoneitten kautta on edel-
leen saatu koottua ja tallennettua muistinvaraista tietoa 
ja taitoa kovalevyille ja cd-rompuille ym. varastoihin. 
Vanhan tiedon pohjalta on taas luotu uusia ratkaisuja 
yhteistoiminnassa ihmisen aivojen ja tekoaivojen kautta. 
Tavallinen tien tallaaja ei edes ymmärrä näitä saloja, mitä 
asiantuntijanörtit tallaavat kuin kotipolkujansa.

Sään ja ilmojen suhteen ihmiskunta on kuitenkin edel-
leen avuton. Taivaan ja Maan Herra ja Luoja pitää näissä 
ohjat käsissään. Hän on kovastikin puhutellut luoma-
kuntaansa viimeisten vuosien aikana. Kokonaisia tiuhaan 
rakennettuja kaupunkeja rakennuksineen ja tähystystor-
neineen on jäänyt tulvien, rajuilmojen ja erinimisten myrs-
kyjen ruhjottaviksi. Sääennusteet ovat menneet harhaan 
tai tulleet liian myöhään. Ennen rukoiltiin kirkoissa, että 
Herra säästäisi rakeilta ja rajuilmoilta rakkaan isänmaamme 
viljelykset ja pellot, mutta kun rukoilijat ovat vähentyneet 
ja kirkon rukouskaavat modernisoituneet, niin harva-
pa näitäkään rukouksia enää toistaa. Täälläkin on sormi 
suussa ihmetelty, miten viljatiloille ja karjatiloille käy - ja 

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Siunaus toimitettu.
Kiitos osanotosta.

Puhutaan otsonikadosta, kasvihuoneilmiöstä ja ilmaston 
lämpenemisestä, joiden täyttä merkitystä tavallinen ih-
minen ei jaksa käsittää. Vain lapset osaavat enää elää iloi-
sina ja huolettomina Jumalaan luottaen, - jos lapsuutta 
enää sallitaan heillekään.

Ihmisen viisaus ei ole myöskään pystynyt sivuuttamaan 
henkistä saastumista, mikä vie ilon nuorilta ja lapsilta tässä 
ajassa, missä kilpailu paremmuudesta johtaa toisia turhau-
tumiseen ja syrjäytymiseen. Kodit eivät enää tuota turvallisia 
oloja lapsille kasvunpaikkana ja kouluissakin kiusataan toi-
nen toisiaan, sekä oppilaita että opettajia. Mielenterveyden 
pulmat kasaantuvat sekä lapsille että heidän vanhemmilleen. 
Rajat hyvin toimeentulevien ja heikkojen välillä syvenevät. 
Mutta tietä Armahtajan ja Parantajan , rakkaan Vapahta-
jamme luo ei tahdota löytää. Tarjolla se on edelleen, mutta 
voi ihmisen ylpeyttä, kun se estää pääsemästä ratkaisuun 
elämän tärkeimmässä asiassa! 

Jumalan lapset eli Jeesuksen omat tietävät, että tä-
män maailmanajan jälkeen luodaan uusi taivas ja uusi 
maa. Sinne puhtaampaan ilmaan ja kirkkaaseen aurin-
gonpaisteeseen Isän luona kaipaa ja halaa henkemme. 
Mikään siellä ei enää ole ihmisen viisauden varassa, vaan 
korkeampi tieto, LOGOS itse hoitaa tasapainon, jossa 
jokaisella sinne päässeellä luodulla on hyvä ja onnellinen 
olo. Kenenkään ei siellä tarvitse tuntea itseänsä tyhmäk-
si tai syylliseksi luomakunnan saastumiseen, sillä kaikki 
paha on suljettu omaan selliinsä. Saamme olla turvassa 
ja rauhassa rajuilmoilta, sekä henkiseltä saasteelta, mikä 
vei ilon silmistämme täällä ajassa. 

Vanha sananlasku sanoi: “Jumalall on onnen ohjat, 
Luojalla lykyn avaimet”. Samaan viittasi alussa mainitse-
mani virsi . Tuo ajatus on edelleen totta, sillä luomakunnan 
tärkeimmät asiat ja päätökset ovat edelleen Luojan käsissä. 
Siksi kannattaisi olla Hänen kanssaan “hyvissä väleissä”. 

Syyskuulautta odotellessa Valma Luukka

Veljemme

Veikko 
Johannes 

NUMMIRINNE
ent. Karvanen

s. 15.5.1937 Koivisto
k. 14.8.2008 Turku

Syvästi kaivaten
Sisarukset perheineen

Ystävät

Rakkaamme

Vilho Julius 
MÄKELÄINEN
s. 17.10.1921 Koivisto
k. 16.08.2008 Kauniala

Me muistamme silmäsi kirkkahat.
Me muistamme hymysi hyvän.
Jätit meille muiston niin valoisan,
niin kauniin, rakkaan ja syvän.

Ikävöiden 
Irma
pojat perheineen
sisar ja veli perheineen
sukulaiset ja ystävät

joutuuko Suomen kansa 
turvautumaan tästä lähin 
ulkomaalta tulevaan b-luo-
kan viljaan.

Suuret virheet ovat 
tapahtuneet ihmisten las-
kuvirheitten ja ns. viisau-
den tähden jo muutamia 
vuosikymmeniä sitten. 
Maapallon “keuhkot” ovat 
lakanneet tuomasta tasa-
painoa ihmisten ahneuden 
vuoksi. Vaikka haluaisim-
me säästää uusiutumatto-
mia luonnonvaroja, emme 
ehkä enää koskaan pääse 
siihen selkeään vuoden-
aikojen vaihteluun, mikä 
ennen oli meille pohjolan 
asukkaille niin ainutkertai-
sen ihanaa. Luonto ei enää 
löydä tasapainoa, vaan 
heilahdellaan sinne tänne. 



3Nro 9 Syyskuu 2008

— 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, Jarmo Ratia
Museokatu 24 A 20, 00100 Helsinki
puh. 09-447 748, 040-745 2627
Varapuheenjohtaja, Juha-Veikko Kurki
Koivistontie 2 C, 02140 Espoo
puh. 09-541 6751, 0400-601 838 
Sihteeri, Marja-Leena Montonen
Susisuontie 36, 06200 Porvoo
puh. 019-668 811, 040-500 5026 
varalla Riitta Nurmi, Porvoo
Taloudenh. Karjalan Tilikeskus/Vitikainen
Ratakatu 47, 53100 L.ranta p. 05-5448850

Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Pertonpolku 11, 48410 Kotka
puh. 05-228 5621
Taidetoimikunta, Leena Airaksinen pj
Metsäpirtintie 10 A 1, 02130 Espoo
puh. 09-455 0501
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
Virpi Huhtanen, Espoo. 0440-501 806
 varalla Risto Kaukiainen
Hanna Silfver, Piispanristi. 02-243 2940
 varalla Tuula Koppinen, Espoo
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

aina ollut suuri haaste seuraavalle järjestäjälle. Viime vuosina 
seurassa on kannettu huolta, löytyykö vastaisuudessa juhli-
en järjestäjiä. On ilahduttavaa, että muutamaksi seuraavaksi 
vuodeksi juhlien järjestäminen on turvattu.

Viime vuosina Suomen Koivisto-Seurassa keskustelua 
on herättänyt suhtautuminen Karjalan Liittoon, Koiviston 
kirkon kohtalo ja suhteiden luominen Koiviston nykyhal-
lintoon eli Primorskiin.

Seuran jäsenet voivat kuulua Karjalan Liittoon Koivisto-
Seuran kautta. Näin on päättänyt tehdä yli 700 seuran jäsen-
tä. Toivon, että tämä käytäntö voisi jatkua myös vastaisuu-
dessa. Se riippuu Karjalan Liiton jäsenmaksupolitiikasta.

Koiviston kirkon osalta on viime aikoina kuultu myön-
teisiä uutisia. Kirkon kattoa on ryhdytty korjaamaan. Ja 
mikä positiivisinta, se tapahtuu venäläisten toimesta. Koi-
viston kirkon pelastaminen on mahdollista vain, jos myös 
venäläiset tuntevat kiinnostusta siihen. Pelkästään suoma-
laisin voimin se ei ole mahdollista.

Primorskin johtoon on viime ja tänä vuonna luotu yh-
teys. Pidän sitä ensiarvoisen tärkeänä seuran tulevaisuuden 
kannalta. Oli positiivista kuulla, että kaupungin nykyjohto 
suhtautuu myönteisesti seuran ja kaupungin yhteydenpi-
toon. Se voi olla tärkeä tekijä tulevaisuudessa. Emme vielä 
tiedä mihin Venäjän nykyinen uhoilu ja kansallistunteen 

Koiviston kirkon 
kattoremontti etenee 

Seuramme puheenjohtajisto Jarmo Ratia ja Juha-Veikko 
Kurki saivat hopeiset ansiomerkit vuosijuhlassamme.

nostattaminen saattaa johtaa. Onhan Petroskoin alueella 
jo ollut suomen vastaista liikehdintää ja mielenosoituk-
sia. Ei ole mahdotonta, etteikö näin voisi käydä myös 
kannaksellakin. Silloin on hyvä, että meillä on keskus-
teluyhteys kaupungin johtoon. Siitä voi olla apua myös 
kotiseutumatkojen osalta. Onhan viime aikoina saariin 
pääsyä vaikeutettu. Meillä on kaikki syyt tukea Primors-
kin kehitystä.

Seuran lehti Koiviston Viesti on viime vuosina uudis-
tunut kiitettävällä tavalla. Seuraavan vuorossa on tavoit-
teiden määritteleminen seuran webbi-sivuille ja muutoin-
kin sähköisen yhteydenpidon kehittäminen. Nuorison 
sieluun pääsee kiinni vain sähköistä kanavaa pitkin.

Suomen Koivisto-Seuran ohella siviilityöpaikallani 
Maanmittauslaitoksella on juhlavuosi. Maanmittaus Suo-
messa täyttää 375 vuotta. Yhtenä osana juhlavuoden toi-
mintaa olen käynnistänyt projektin, jonka tuloksena 1920 
ja 1930 luvulla Maanmittauslaitoksen toimesta laaditut 
kannaksen ja itä-Karjalan peruskartat, topografiset kartat, 
pitäjäkartat sekä taloudelliset kartat tulevat osaksi laitok-
semme karttapaikkaa, jolloin ne ovat kaikkien helposti kat-
seltavissa, joilla on pääsy internettiin. Palvelu tulee olemaan 
ilmainen eikä vaadi rekisteröitymistä. Kuten muistetaan, 
kyseessä ovat kartat, jotka valvontakomissio vaati sodan 
jälkeen luovutettaviksi Neuvostoliittoon. Kahdeksan ju-
nanvaunullista karttoja menikin, mutta piirongin laatikoi-
hin jäikin, joita valvontakomissio ei löytänyt, vaikka pieniä 
tarkastuksia tekikin virkamiestemme kodeissa. 

Haluan lopuksi kiittää kaikkia paikallisyhdistyksiä, 
kyläyhteisöjä ja sukuseuroja, Koiviston Viestin toimitus-
ta, seuran entisiä puheenjohtajia, sihteereitä, rahaston-
hoitajia ja johtokunnan jäseniä Suomen Koivisto-Seuran 
hyväksi tehdystä työstä sekä toivotan kaikille onnea ja 
menestystä seuraavalle 60-vuotistaipaleelle lähdettäessä.

Haluan erityisesti toivottaa tervetulleeksi professori 
Pertti Uotilan ja kiittää häntä lupauksestaan pitää tilai-
suutemme juhlaesitelmä. Saamme tuoreinta tutkimustie-
toa kasvimaailman tilanteesta Koivistolla ennen ja nyt.

Jarmo Ratia

Yksityisellä rahoituksella tehtävät korjaukset ovat toivot-
tavasti alku koko kirkon entistämiselle ja saattamiselle sen 
alkuperäiseen tehtävään.

Hyvä juhlayleisö
Tuskin monikaan aavisti vuonna 1948, että 
Suomen Koivisto-Seura ry. on 60 vuotta myö-
hemmin vireästi monella tynkä Suomen paik-
kakunnalla toimiva yhdistys, jonka jäsenmäärä 
on yli 2000.

Eiköhän pikemminkin ajatukset kulkeneet siihen suuntaan, 
että jos Koivistolle ei enää pääse palaamaan, niin seura pik-
kuhiljaa kuihtuu pois, kun aika jättää niistä koivistolaisista, 
joilla on sieltä henkilökohtaisia muistikuvia.Koivistolaisuu-
den ja karjalaisuuden voimaa osoittaa, ettei näin käynyt, 
vaan että myös nuoremmat sukupolvet ovat kiitettävästi 
tulleet mukaan toimintaan. Siitä huolimatta seuralle tulee 
olemaan haaste, miten kolmas polvi saadaan mukaan. Nuo-
rison vapaa-ajasta kilpailee niin moni muu houkutus.

Seuran aktiivisin toiminta tapahtuu paikallisyhdistyksis-
sä, sukuseuroissa ja kyläyhteisöissä. Suomen Koivisto-Seura 
toimii näiden yhdistävänä tekijänä. Se osoittaakin järjestyk-
sen missä kiinnostus herää, oman suvun juuret, suvun asuin-
paikka kylä ja pitäjä ja sitä kautta karjalaisuus yleensä.

Koivistolaisia kesäjuhlia on järjestetty myös jo 60 
vuotta. Juhlat ovat olleet aina korkeatasoisia kulttuurita-
pahtumia sen ohella, että koivistolaiset ovat kokoontuneet 
toisiaan tapaamaan. Sen vuoksi juhlien järjestäminen on 
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KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

SÄHKÖURAKOINTI
KIIKKA & KONTTILA OY

PL 19 Susitie 12 PUH.  09-8624 2040
00581 HELSINKI 00800 HELSINKI FAX  09-8624 2050

MATKATOIMISTOPALVELUT RYHMILLE, TILAUSAJOT

PORNAISTEN MATKAILU OY
P. 019-664 7269, 0400-184 899 07170 PORNAINEN

Suomalaista puutavaraa
- tärkeintä on hyvä laatu,

TANTTUTIE 6, 49460 HAMINA, Puh.: (05)7575 200, Fax.: (05) 7575 250
E-mail: havesa.timber@havesa.fi www.havesa.fi

Karjala-tuotteiden erikoisliike
Tilaa ilmainen kuvastomme

Puh. 05-541 4650, Kauppakatu 41, Lappeenranta
www.kareliaklubi.com — kauppa@kareliaklubi.com.

Jokainen meistä elää yleensä kolmen sukupolven vaikutus-
piirissä, jotkut jopa neljänkin. Tiedämme ja tunnistamme 
sukulaistemme luonteenpiirteet, taipumukset, mielipiteet, 
ulkonäön. Mutta vaikka olemme varmuudella samaa 
sukua, emme ehkä haluakaan jatkaa samaa ammatillista 
uraa kuin läheisemme. Osa taipumuksistamme ja mieli-
haluistamme vetää aivan muualle. Siinä vaiheessa tulee 
ajatelleeksi ja kiinnostuneeksi perimästään: keneltähän 
olen perinyt luovuuteni, käsityöläistaitoni, seurallisuuteni, 
vilkkauteni, auttamishaluni, maannälkäni, luonnonrak-
kauteni, moniammatillisuuteni, tiedonnälkäni, harrastu-
neisuuteni jne.

Tässä vaiheessa tiedonjanomme 
yltyy. Alamme tutkia sukua: ketkä 
elivät paljon ennen meitä, millai-
sia henkilöitä he olivat. Haemme 
sukututkimustietoa eri lähteistä. 
Suullista kertomaa olemme voi-
neet kuunnella suvun piirissä jo 
lapsuudesta lähtien. Olemme ky-
symällä saaneet yksityiskohtaisia, 
tarkennettuja tietoja. Olemme 
voineet perehtyä kaukaistenkin 
esi-isiemme ja –äitiemme asuin-
paikkakuntien historiaan. Voi sitä 
iloa, kun löydämme sieltä sukum-
me jäsenen nimeltä mainittuna.

Meille karjalaisille, jotka tu-
lemme pakkoluovutetulta alueelta, 
ei tiedon hankinta aina ole niin 
mutkatonta: asiakirjoja on kadon-
nut tai tuhoutunut sodan aikana 
evakuoinnissa. Olemme ehkä kan-
sainvälistä sukua, kuten niin monet 
kahden eri kulttuurin välissä asu-
neet ja eläneet kansat voivat todeta. 
Olemme osa itää, osa länttä, mikä 
edellyttää sukututkijalta matkuste-
lua eikä kielitaitokaan ole pahasta. 
Aikaa vievää hommaa siis, mutta 
ah niin mielenkiintoista.

Karjalassa, pakkoluovutetulla 
alueella, Koiviston Rautasella ei 
ole kylän 88 tilan rakennuksesta 
ainuttakaan jäljellä. On vain neit-
seellinen luonto ja elinvoimaiset 
puutarhakasvit ilmoittamassa 
menneen ajan pihapiiristä. Su-
kumme uudemmista rakennuk-
sista on Rautasella kasvillisuuden 
alta löydettävissä betoniset kivi-

jalat. Luonto on peittänyt tuhon 
arvet. Vastapainona tälle kaikelle 
aina saapuessamme sukumme 
asuinpaikoille käki aloittaa hele-
än, kantavan kukuntansa. Aikoi-
naan siellä 1800-luvun lopulla 
kyläseppä Simo Lohko on kosinut 
talollisen Wendla-tytärtä ja saanut 
myöntävän vastauksen. Siitä sitten 
alkoi ukkini ja mummini pitkä, 
monipuolinen yhteinen taival.

Olin saanut tietää, että Simo-
ukkini Gabriel-isä, myös kyläsep-
pä, oli lähtöisin Säkkijärveltä, Lah-
najärven Låckon tilalta. Halusin 
paremmin perehtyä Lohko-suvun 
historiaan. Löytäisinköhän nyky-
Lohkoja ja mahdollisesti muinai-
sia alku-Lohkojen asuinpaikkoja 
Ylämaalta, Suomen puolelle jää-
neeltä Säkkijärveltä? Selvisihän 
se. Suureksi ilokseni löysin Jukka 
Lohkon perheineen. Sovimme en-
si tapaamisen Säkkijärvi-juhlille. 
Myöhemmin vielä vieraillessam-
me Jukan ja Eilan viihtyisässä, vie-
raanvaraisessa kodissa tapaamassa 
muitakin Lohkoja sain tuntea ole-
vani ”omieni parissa”, sukulaisteni 
luona. Tyytyväisenä ja onnellise-
na sain todeta, että Låckon tila oli 
säilynyt ainakin 1600-luvusta asti 
saman suvun omistuksessa. Jukan 
ja oman sukututkimukseni tieto-
jen perusteella voimme päätellä, 
että ukkini Simon ja Jukan suku-
haara olivat asuneet samalla tilalla 
(Lahnajärvi 1) aina 1800-luvun 
puoliväliin asti. Vuodesta 1864 

Kuka olen, mistä tulen, minne menen

Raili Mikkelissä evakossa 1941

Martta o.s. Lohko ja Antti 
Poutanen vihkikuvassa 1936

Lohkon perhe Viipurissa: vas. 
seppä Simo Lohko, tyttärensä 
Kirsti Mirjami, poikansa Waltter, 
vaimonsa Wendla Maria Sofia 
o.s. Rickström, poikansa Lauri ja 
tyttärensä Martta 1930-luvulla

Simo-ukkini isä Kaaprieli Matin-
poika Lohko työskenteli seppänä 
Lahnajärven Leinolla (Lahnajärvi 
4), mistä hän löysi puolisokseen 
vuonna 1869 Eeva Eerontytär 
Leinon. Perhe muutti vuonna 
1888 Säkkijärveltä ensin Kuole-
majärvelle ja sieltä 1892 Koivis-
tolle, Rautaselle Kaaprieli-isän 
jatkaessa sepän työtään.

Tänä päivänä voin tyytyväi-
senä todeta: tiedän kuka olen ja 
mistä tulen. Seison tukevasti juu-

rillani sukuni parissa lapsieni ja 
lastenlapsieni jatkaessa tätä elä-
mänketjua sukupolvesta toiseen. 
Toivon, että Lohko-suvun koh-
dalla voisimme yhä suurenevin 
joukoin jatkaa tapaamistamme 
Säkkijärvi-juhlilla. Tulkoon siitä 
jokavuotinen traditio.

Raili Oksanen
Martta-äidin puolelta Rickström-, 
Karvanen-, Kaipiainen- ja Lohko-sukua 

Koiviston Rautaselta

UUDEN VEROINEN 
KOIVISTON PUKU

Koko 40-42 normaali 
Hinta vain 250€

p. 05-2143 76 / Eila
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Rauman Koivistokerholla tuottajana onnistunut näytön paikka

Viimeiset kuunarit -näytelmä teki
Raumalle ihastuttavan vierailun
Teksti ja kuvat
Antti Rouhio

Aiheensa syntysijoilla esitetys-
tä näytelmästä muodostui paitsi 
yleisömenestys, myös Porvoon ja 
Rauman koivistolaisten lämmin-
henkinen kohtaaminen. Näytel-
män noin 300-päinen yleisö eläy-
tyi täysin mukaan puukuunarien 
ajan historiaan, milloin nauraen, 
toisinaan kyynelehtien.

Näytelmä tarjosi ainutlaatui-
sia elämyksiä niin raumalaistu-
neille koivistolaisille, kuin sota-
korvauskuunarien rakentamiseen 
osallistuneille paljaskonttisille 
raumalaisille, heidän omaisilleen 
sekä merikaupunkinsa historiasta 
kiinnostuneille nykypäivän rau-
malaisille.

Vuoden koivistolainen pisti 
töpinäksi

Vuoden 2008 koivistolaiseksi 
valittu kuvanveistäjä Aila Salo 
kertoo nähneensä näytelmän Por-
voon koivistojuhlilla.
- Silloin ajattelin, että tämä on 
tuotettava myös Raumalle, koska 
merikaupungissa asuvilla iäkkäil-
lä kuunarienrakentajilla ei ollut 
mahdollisuutta matkata Porvoo-
seen. 
- Uskoin aiheen kiinnostavan 
myös raumalaisia. Otimme aika-
moisen taloudellisen riskin, sillä 
Rauman Koivistokerho toimii 
melko vaatimattomissa puitteissa, 
kertoo Aila Salo.

Raumalle lähti kaksi 
bussillista
Rauman naisvaltainen Koivisto-
kerho ryhtyi tositoimiin. Ohjaaja 
Helge Teikari esikuntineen lähti 
mukaan hankkeeseen. Näytteli-
jät ja siihen olennaisesti liittyvät 
äänitys- ja kuvatekniikan osaajat 
innostuivat Rauman reissusta.

Seurauksena oli, että kaksi bus-
sillista Porvoon seudun koivistolai-
sia vyöryi rekvisiittoineen Raumal-
le 23. elokuuta. Mukana oli noin 
30 näyttelijän teatteriseurue.

Esiripun avautuessa salin-
täyteinen yleisö hiljeni. Aiheeseen 
liittyvä musiikki sekä näyttämön 
viereinen skriini koivistolaiskuvi-
neen tempaisivat yleisön tunnel-
mallisesti mukaan tarinan alku-
lähteille.

Mahtava isoäiti, jyhkeä 
Mannonen

Näin siirryttiin sotakorvausajan 
tunnelmiin, jolloin Filip Holl-
ming, Kaarlo Pulli, August Man-
nonen ja Hugo Pöntynen perusti-
vat Raumalle Hollmingin telakan. 
Herroilla oli ongelmansa, mutta 
niin oli myös laivanrakennukseen 
Koivistolta kutsutulla väellä.

Lähteä nyt rakkailta kotikun-
nailta vieraan maankolkan outoihin 
olosuhteisiin, jossa valkovuokotkin 
osoittautuivat puolta pienemmiksi 
kuin kotona Koivistolla. Raumalle 

Rauman Koivistokerho toteutti elokuussa toimintansa 
ehkäpä mittavimman hankkeen tuottamalla Raumalle 
Kirsti Mannisen käsikirjoittaman ja Helge Teikarin ohjaa-
man, Porvoon seudun koivistolaisten esittämän näytelmän 
Viimeiset kuunarit.

kuitenkin lähdettiin, kun torpissa 
kierrellyt August Mannonen lupa-
si töitä ja tanakkaa tulevaisuutta.

Näytelmä iski yleisöön erityi-
sesti isoäiti Kaisa Mannosen roo-
lin vetäneen Leena Kurjen esittä-
män roolihahmon kautta. Paavo 
Kuuselan esittämä Armas Man-
nonen teki myös mieliin jääneen 
roolisuorituksen. Karismaattinen 
Paavo on ainakin tällä jyhkeällä 
roolihahmollaan suorastaan am-
mattilaistasoa.

 
Iloista karjalaisuutta ja 
Brankkorimarssi

Näytelmää seurasivat Rauman 
koivistokerhon järjestämät jatkot 
karjalanpaisteineen. Sana oli va-
paa ja puheenvuoroja käytettiin 
ahkerasti.
- Tällainen kohtaaminen on ai-
nutlaatuista. Näytelmän aikana 
nauroin ja itkin. Näillä jatkoilla 
kuullut puheenvuorot vahvistivat 
kummasti omaa karjalaisuuttani. 
Ei se unohtunut ollut, mutta nyt 
se vahvistui, totesi raumalainen 
taitelija Eija Suneli.

Jatkoilla iloinen luonteenlaatu 
tarttui hieman totisempaa sorttia 
oleviin raumalaisiin, jotka innos-
tuivat laulamaan omalla kielellään 
sanoitetun Brankkorimarssin vierai-
den kuunnellessa outoa murretta sil-
mät ymmyrkäisinä. Sitten virisikin 
vilkas keskustelu siitä, mitä rauman 
murteen oudot sanat merkitsivät 
pitkälle suomelle käännettyinä.

Porvoolaisille vierailleen Rau-
man koivistokerho tarjosi seuraa-
vana päivänä risteilyn Rauman-
merellä sijaitsevalle Kylmäpihlajan 
majakalle.

Viimeiset kuunarit -näytelmää seurasi salintäyteinen yleisö, joka 
koostui koivistolaisten sukujen jäsenistä sekä paljaskonttisista rauma-
laisista.

Koivistolaiset laivanrakentajat saapuvat Raumalle. Vastaanottajana 
August Mannonen.

Näytelmä herätti henkiin historialliset henkilöt. Hollmingin telakan 
perustajat näyttämöllä vasemmalta: August Mannonen (AarreTölkkö), 
Hugo Pöntynen (Hannu Tölkkö), Filip Hollming (Pentti Karvonen) ja 
Kaarlo Pulli (Pertti Hoikkala).

Vuoden 2008 koivistolaiseksi valitun kuvanveistäjä Aila Salon käynnis-
tämä ajatus oli tuottaa koivistolaisnäytelmä Hollmingin sotakorvauste-
lakan syntysijoille Raumalle.

UUSINTAESITYS 

YLEISÖN PYYNNÖSTÄ

PORVOOSSA

25.10.2008
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jatkuu sivulta 1

Koivisto-säätiön hallituksen 
puheenjohtaja Sirpa Taskinen, 
os.Hoikkala kertoi tervehdykses-
sään säätiön synnystä ja toimin-
nasta. Säätiön varojen perustana 
olivat Koiviston kunnan ja kaup-
palan jälkeenjääneet varat sekä 
koivistolaisten yhteisöjen lahjoi-
tukset. Säätiön peruspääoma oli 1 

500 000 mk ja käyttörahasto 210 
000 mk nykyrahassa yhteensä 83 
000€. Vuonna 1978 taseessa oli 
126 000 euron suuruinen sum-
ma. Viimeisen taseen loppusum-
ma oli 203 000€.  Peruspääomaa 
on osattu taiten vaalia ja kasvat-
taa ja säätiö on vuosien kuluessa 
pystynyt merkittävästi tukemaan 
karjalaista, erityisesti koivistolaista 
kulttuuria, sen maatalouteen, me-

60-vuotta järjestäytynyttä koivistolaisuutta

renkulkuun, laivanrakennukseen, 
kalastukseen, satamatoimeen ja 
muihin merellisiin elinkeinoihin 
liittyneitä perinteitä ja tapoja. 

Helsingin Yliopiston kasvi-
museon johtaja professori Pertti 
Uotila valotti juhlaluennossaan 
Koiviston kasvimaailman ih-
meitä ennen ja nyt. Erityisesti 
Koiviston saaret ovat vuosisa-
tojenkin aikana olleet kasvitie-
teilijöiden kiinnostuksen koh-
teena omalaatuisen kasvistonsa 
ja kasvuolosuhteidensa vuoksi. 
Saarten flooraa ovat tutkineet 
mm. 1851 Edvin Nylander ja 
1934 Viljo Erkamo.  Koivistolla 
sijaitsevan öljysataman aiheut-
tamien ympäristöriskien vuoksi 
alueen ympäristöarvot ovat saa-
neet näinä vuosina erityistä huo-
miota. Kasvistoa on tutkittu ja 
kartoitettu myös venäläisvoimin, 
alueita on rauhoitettu luonnon-
suojelualueiksi ja luontomat-
kailun uskotaan olevan jatkossa 
yksi kotiseutumatkailun muoto. 
Kasvistossa näkyy niin alueen 
luonnonhistoria, poliittinen his-
toria kuin alueen kulttuurihisto-
riakin; viikingit toivat alueelle 
Morsinkon, josta saatiin sinistä 
väriä, Vasikkasaaren laiduntami-
nen vaikutti lajien kasvuolosuh-
teisiin ja jokseenkin 60- vuotta 
vanhat kasvustot kertovat aluetta 
kohdanneesta tuhosta.

Professori Uotila piti eri-
tyisesti Vasikkasaaren luontoa 
arvokkaana tutkimuskohteena. 
Hän oli itse käynyt viime elo-
kuussa saarissa tutkimassa kas-
vistoa ja uskoo saarten tutkimus-
yhteistyön jatkuvan yhteistyössä 
suomalaisten ja venäläisten kas-
vitieteilijöiden kesken.

Juhlan kulttuuriannista vas-
tasivat nuorten heleä-äänisten 
tyttöjen lauluyhtye Adame, jon-
ka ohjelmistoon kuuluivat tutut 
ja haikeat karjalaislaulut. Pianisti 
Joonas Mäkinen kevensi tun-
nelmaa opettavaisen luennon 
jälkeen ja jousikvartetti Violetta 
johdatti juhlakansan juhlapöytiin 
onnittelujen vastaanoton yhtey-
dessä. Perinteisen karjalaisen pi-

topöydän ääressä oli hyvä yhdessä 
nauttia tutuista mauista, jutustel-
la toisten koivistolaisten kanssa 

ja nostaa juhlamalja menneelle ja 
tulevalle.
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Kirjotuksii` ja kuulumissii`

Myö oltii purjehtimaas perinnelaiva Eugeniaal 

Tää laiva - Eugenia – ol tarkotu-
see oikee sopiva, oliha tääkii ra-
kennettu siin Kalkholmeni, - eli 
Kalkkisaare – rannaas, mikä on 
sen kotisatama. Samal taval ne 
koivistolaisiikii laivat olliit usi-
ammaast rakennettu, - jos ei aina 
kotikylä rannaas, ni ainakii jossai 
koivistolaise kylä rannaas.

Tään jahti Eugenian ”esi-isä” 
ol seilaant rahtii pää-asiaas siel 
Västanfjäärdi lähivesil tai ainakii 
pitänt sammaa rantaa tukikoh-
tannaa joskus viime vuossaa al-
kukymmäniil. Kippaar kerto, jot 
Eugeniaal ol seilattu mm. kivvii 
sillo rakenteil olleesee Bengtsää-
ri majakkaa varte. Laiva ol sitte 
vuoskymmenii jälkee upont jo-
hokii saare rantaa, mist uuve laiva 
rakentajat sit olliit käyneet mallin 
ja mitat tätä laivaa vart etsimääs. 

Siin se Eugenia nyt ol iha 
meitä vart laiturii saapuunt. Tään 
kertane lasti ei tarviint laivamiehe 
kättä kummempaa vinssii lastaa-
missee. Se kävel sinne iha omil 
jalollaa - ja poiskii tää ”rahti ” tul 
samal taval, sit joskus illemaal.

Sit sitä mäntii. Siin Västan-
fjärdi lahel ei viel voitu nostaa 
purjehii ja antaa tuulen viijä. 
Enstäi ol mäntävä nii kappeeta ja 
mutkasempaa väylää, ettei se pur-
jehii vetämään ois onnistuunt. 
Avonaisemmiil selil päästäksee ei 
laiva kuitekaa tarviint hinaajaa, 
eikä myö jouvuttu soutamaakaa. 
Eugeniaas on kaks tiiseli – moot-
torii, mitkä antoit tarvittavan 
työntövoiman kahel potkuriil ja 
nii laiva ja myö päästii suurem-
maal seläl, mis pantii purjeet ylös 
mastii ja tuul läks viemää laivaa 
sinneppäi,mihi kippaar sitä tahto, 
Vänöön suuntautuvvaa laiva väy-
lää pitki. Pääsiit siin purjeije nos-
tamisees avustamma muutamat 
matkustajatkii,- vetämää köysiist, 
ko purjeita nostettii. Vissiinkä 
kukkaa meist ei enne olt näi suu-
re laiva seilii pääst ylös kiskomaa, 
vaik useempkii lienoo jonkiilaise 
vennee purjeita nosteelt. Joskusha 
se on tähäkii hommaa alettava. 
Minkälaisii laivamiehii meist viel 
mahtaa tullakkaa, jos viel muullo-
kii pässää harjottelemmaa.

Pohjose puoleine tuul vei Eu-
geniaa kohtuulliseel vauhiil kohti 
Vänön saarryhmää. Päivä ol pilvi-
ne, eikä maa puoleelt käynt tuul 
nostattaant juur minkää korkusii 
lainehii, eikä laiva keinuunt, ko 
vähä sillo, ko joku nopia pika-
liippaar moottorivene nosti muu-
taman perälaineen. Ei siin pääst 

arempiikaa pelottammaa, jos 
nyt höitä matkaa ol sattuuntkaa. 
Tyytyväisii näyttiit kaik ”meri-
miehiiks aikoneet” olevan. Mite 
se olki nii mukavaa tää purjehti-
mine. Ei nii minkäälaist muuta 
ääntä kuuluunt, ko vee solina laiva 
keulaas tai pien purjee paukahus, 
sillo, ko liivaar pääs joskus tuule 
suunna muuttuees löystymää ja 
taas täyttymää, tuule siihe osuees. 
Siin kyken iha hyväst kuulemaa, 
mitä matkatover vaikutelmistaa 
haasto.

Nähtii siel seilatees monelais-
ta muutakii kulkijaa. Huvimoot-
toripaattii lisäks siel seilais monta 
ja mone kokosta purjevenettä. Jo-
ku niist mäni vastatuulee luoviil, 
käänteel purjeita millo oikiaal, 
millo vasemmaal puoleel, niiko 
oikian purjehtijan kuuluukii, sil-
loko ei oo mihikää kiirettä. Joilta-
kii olliit purjeet allaal ja puksuttit 
konevoimaal tuulee päi. Ajo siin 
joku purjehiil sammaa suuntaa, 
- sivutuulee, niiko mei Eugeniak-
kii. Ei nekkää päässeet siin just 
kovempaa vauhtii, vaik ollit nii 
paljo sulavalinjasemma näkösii. 
Nauttiit nekkii purjehtijat vissii 
siint tuule kulettamiseest, niiko 
myökii.

Kulki siin reitiil isompiikii 
laivoi. Sillo ko Eugenia tuli siihe 
merkityyl väylääl, näky Hango 
suunnaast tulevan joku kauhian 
korkija laiva, melkee, ko talo ko-

ja Rosalaamänevii matkustajjii , 
autoi ja tavaroi, toine hinaaja veti 
jottai pitkää ponttoonii johokii, 
mihi lieneekää. Mei laiva se vaa 
anto tuulen viijä ommaa vauhti-
aan. ja myö päästii nauttimaa lai-
vamiehii keittämääst kohviist ja 
omist evväist. Nälkä se jo olkii, ko 
puolpäivä ol aikoi sitte ohitettu. 
Kyl ne evväät maistuitkii.

Purjehus jatku monta tuntii, 
iha Väno saariryhää tuntumaa, 
mist käännyttii takasii päi. Aikaa 
ol kulun jo nii paljo, et myö ei ois 
päästy vastatuulee luovimaal ennää 
sama päivä aikaan takasii lähtöpai-
ka laiturii. Ei siin auttaant muu 
ko kippaar pisti konneet käyntii 
ja suuntais Eugenian kulkemaa 
toista väylää takasii päi. Täl viisii 

Perniö ja ympäristö Koivisto-kerho ol varant purjelai-
va EUGENIAN käyttöheen sunnuntaiks 17. 8 2008. 
Kymmänä aikaa aamupäivääl olikii Västanfjärdi 
Kalkholmeni laituriil kokohuunt 19 koivistolaista tarko-
tuksennaa perehtyy käytännöös, millasta ol ennevanhaa 
Koivistoolkii nii paljo käytöös olt mere kulku purjelaivoil. 

kone leveyveltäänkii. Ei sitä nii 
kaukaa näht mikä se oikee olikaa. 
Kiikariil katsoneet sannoit sen ole-
van joku iso roomu, mitä hinaaja 
veti. Kaikeest koostaan huolimat-
ta se siin vaa aja kuluees saavutti 
mei laivaa ja mäni ohikii. Jossakii 
hakelastiis se näky olevan, ko kuk-
kuraa näky laitoi yli. Yhteysalus 
kuletti ulompii saarii, - Hiittisi 

myö päästii näkemää muutakii 
saaristoluontoo ko menomat-
kaal. Nähtii myö paluumatkaal 
muitakii kommeita purjelaivooi. 
Kasnäsi rannaas oli laituriis ko-
konaine purjelaivasto. Jo kaukaa 
nähtii oikee mastimetsä ja joukoos 
muutamii korkeita mastii. Joku 
kysykii mitä ne voivat olla. Ei niitä 
sielt kaukaa pystyynt erottammaa, 

ko itse laivat ei sielt viel erikseen 
näkyneet. Vähä aja kuluttuu, ko 
tultii lähemmääks se selviis. Laiva 
mastiiha ne olliit. Laituriis ol yks 
kolmimastokuunaar ja kaksmas-
tone kaljaasi. Niije mastot ne ollit, 
mitkä sielt näkkyit. Mone laista 
moottoorpaattii siel laituriis näky 
purjelaivoi joukoos olevan.

Mut meil oli jo kiire kottii 
päi jot puksutettii satamaast ohit-
se jäämättä niitä laivoi paremmi 
tutkimaa. Oltii kuitekii tyytyväi-
sii niihi näkymii. Monta saarta 
ja monta mutkaa kerkiis loppu-
matkaal näkymää. Vissii joku jo 
oottikii, millo sinne Västanfjäärdi 
rantaa päässää. Tuliha se ettee sek-
kii hetki, ko laiva käänty sinne ka-
piaal väylääl ja lähtölaituur rupeis 

naas olevaa kahvilaa; laiva mukkaa 
nimensä saaneesee ”Cafe – Euge-
niaa”, juomaa kuka kohvii, kuka 
mitäkii muuta tai syömää, minkä 
jälkee hyökii suuntasiit tyytyväi-
siin kohti kotiaan. Mere ja purjeh-
timise tuntumaa myö oltii saatu. 
Iskiks meil kellekkää täst matkaast 
sellane älli, et uuvestaa pitäis sei-
laammaa päässä. Sen tietää vaa 
jokahine omas mielessään.

Matkamuistot kerto Kaukiaise Ahti,
kuvat otti Nyymanni Juha

näkymää. Kohta se jo sinne pääs-
kii ja laivamiehet kiinnittiit Euge-
nian laituriinsa. Sit ei oltkaa ennää 
muuta, ko kiittelemine kipparii ja 
muita laivamiehii, jotka vinssasiit 
rahdin käsvarre voimaal partaa yli 
laituriil.

Moni matkalaine kiirehti he-
ti autoonsa ja sil kotimatkalleen. 
Usiat jäivät kuitekii hetkeeks ran-
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Tällä palstalla julkaisemme myös
kuvallisia onnitteluja 6e/kuva.

Aineisto vastaanotetaan mieluiten 
digitaalisena, otsikolla: 
Koiviston viesti/onnittelut, osoittee-
seen: studio@salokanneltoivonen.fi. 
Muussa tapauksessa disketti, CD-levy 
tai valokuva osoitteeseen: 
Studio Salokannel & Toivonen,  
Hämeenkatu 5, 15110 Lahti. 

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

Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

Koivisto-tuotteita  
myynnissä

Koivistotuotteiden tilauksia ottaa 
vastaan Suomen Koivisto-Seura r.y.n 
Sihteeri, Marja-Leena Montonen 
Susisuontie 36, 06200 Porvoo. 
puh. 019-668 811, 040-500 5026 

Korvakorut 25€

Solmioneula 30€

Riipus nahkanauhalla 32€

Perniön ja ympäristön Koivisto-kerho

Syksyn toimintaa: 
- Kerhoillat joka kuukauden toisena torstaina kello 19.00 Perniös-
sä Lupajan koululla (kivirakennus). Aloitetaan lokakuun 9. päivän 
iltana.
- Tutustutaan koivistolaisiin kyliin ja kyläkirjoihin sekä sukuihin ja 
sukututkimuksiin,ym. ohjelmaa.
- joulujuhla Perniön seurakuntatalossa joulukuun alussa.

Tervetuloa mukaan! 
Johtokunta.

Koivisto-juhlilla suuren suosion saanut näytelmä 
VIIMEISET KUUNARIT

Esitetään yleisön pyynnöstä Porvoon Linnankosken lukiolla lauan-
taina 25.10.2008 klo 19.00.

Liput 10€
Käynti Piispankadun puolelta.

Tervetuloa 
Porvoon seudun Koivistolaiset ry.

Kutsu Koiviston Kaukiaisten sukukokoukseen

Kaikki seuran jäsenet pyydetään tällä kutsulla sukukokoukseen, joka 
pidetään lauantaina 18. lokakuuta kello 10 - 15 Kanneljärven Opis-
tolla Lohjalla Karstuntie 537. 

Käsittelemme asiantuntija-avusteisesti sukumme tutkimuksen nyky- 
tilannetta, henkilötietojen keräämistä, kesän 2009 Koiviston matkaa 
sekä entisajan elämää Koivistolla. Ohjelmaan sisältyvät kahvi ja lou-
nas sekä saunomismahdollisuus. Majoitus sitä tarvitseville.

Ilmoittautumiset 14.10. mennessä Risto Kaukiaiselle 
puh. 040-733 8949 tai sähköp. risto.kaukiainen@pp2.inet.fi
 
Tervetuloa !

Niitä ovat oikeutettuja hakemaan henkilöt, jot-
ka asuivat v. 1939 tai 1944 Koiviston kunnassa 
tai Koiviston kauppalassa ja heidän jälkeläisensä. 
Hakemukset on toimitettava lokakuun 31. päi-
vään mennessä osoitteella:
Koivisto-Säätiö, c/o Pertti Hoikkala, Vanha Veck-
järventie 11, 06150 Porvoo. 

Avustuksia ja stipendejä voidaan myöntää erilaisiin 
tarkoituksiin, jotka koskevat Koivistoa, koivisto-
laisuutta, Koiviston historiaa, Koivistoa koskevaa 
kirjallista työtä, taidetta, taloudellista ja henkistä 
kulttuuritoimintaa, sekä elinkeinoihin, maatalou-
teen, merenkulkuun, laivanrakentamiseen, kalas-
tukseen, satamatoimintaan jne. liittyvien perintei-
den ja tapojen tutkimiseen ja julkaiseniseen. 

Opintoavustusta myönnetään korkeakou-
luissa opiskeleville. Muita opintoavustuksia voi-
daan myöntää erikoistapauksissa. 

Vatnuorin kyläyhdistyksen retki Kotkaan 16.10.2008

Retkiohjelma:
Tutustuminen merimuseoon. Ruokailu ravintola Kairossa. Illalla 
katsomme Kotkan kaupunginteatterin esityksen "Lemmenhotelli" 
ravintola Kairossa. Retken hinta 60€.

Linja-auton alustava reittisuunnitelma; Halkia - Pornainen - 
Järvenpää - Helsinki - Porvoo - Kotka. 

Ilmoittautumiset retkelle 30.09.2008 mennessä TT Matkat Oy.
Puh. 019-6646126 tai 040-8291824

Hakemuksesta pitää selvitä: 
1. hakijan nimi, syntymäaika ja -paikka, hakijan 
omakätinen allekirjoitus.
2. todistus koulusta, jossa opiskelee
3. vanhempien ja esivanhempien nimet niin pitkäl-
le, että heidän koivistolaisuutensa voidaan todeta ja 
missä kylässä he asuivat vv. 1939 ja 1944.
4. pankkitiedot, minne mahdollinen avustus voi-
daan lähettää.

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

Opintoavustusta Koivisto-Säätiöltä voi saada vain 
yhden kerran. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsi-
tellä. Kirjattuina lähetettyjä anomuksia ei noudeta 
postista.

Koivisto-Säätiön hallitus

Koivisto -Säätiö jakaa avustuksia ja stipendejä

LISÄÄ VENÄLÄISPERÄISIÄ KOIVISTOLLA 
KÄYTETTYJÄ SANOJA

Tässä on jatkoa helmikuun Koiviston Viestissä julkaistuun sanalis-
taan, joka tuntui kiinnostavan erityisesti vanhempaa väkeä. Selatessani 
koivistolaisia lehtikeikkeitä löysin lisää sanoja, joiden uskoisin tulleen 
venäjän kielestä. Kiitokset myös sille ystävälliselle koivistolaisrouvalle, 
jolta Porvoon Koivisto-juhlilla sain listaan täydennystä. 
 Tuula Kujala

KOIVISTOLAISITTAIN  VENÄJÄKSI SUOMEKSI
aksi aktsija osuus, osake
hospitaali gospitalj sairaala
hospoti gospodj herra
hotu hod  suunta, tila
jura jurkij sukkela, ketterä
kaasna kazna omaisuus, myötäjäiset
kaatra kadry joukko, (henkilöstö)
kalakupsa eli raasseli kupets (kala)kauppias
kaleskat kolesnitsa rattaat, vaunut
kiipeli gibelj pula, tuho
koni konj ratsuhevonen
kuharkka kuharka keittäjä 
laari larj purnu, säiliö
lafka  lavka puoti, kauppa, tiski
lakutonki flagshtok lipputanko
masti matshta masto
metka metkij sukkela, osuva
musikka muzhik rahvaanomainen
naaka, naju znatj  ymmärrys, (tajuta)
niettu net(u) ei (ole)
ohrana ohrana vartio, (salainen) poliisi
paapuska babushka mummo, lapsenpäästäjä
parisniekka  posrednik välikauppias, välittäjä
patimiikit botinki kengät
patska (pitskui) patshka rasia (tulitikkuja)
patukka batog keppi, sauva
patuska podushka patja, pielus, tyyny, alusta
petli petlja köysi, (narulenkki, solmu)
petska petshka uuni
pikommi begom juosten
pirkka birka merkki, lappu 
  (esim. nuottaköydessä)
pirsi  pirs seisontapaikka, laituri
pohatta bogatyj rikas
pola polati makuulavitsa uunin takana
pominat pominki muistotilaisuus
potra bodryj komea, reipas
pulina buljkanje jutustelu
pumaska bumazhka paperi
putka budka (kalastajien) koppi
putus(ka), butuz  pullukka
raakki brak hylätty, kelpaamaton
raatlasi gradusnik lämpömittari
reska treska turska
reslareki rozvaljni kehikkoreki
reti reid redi, satamaselkä
rokuli progul työstä poisjääminen
roopuska propusk (lupa- tai pääsylappu)
rospoiniekka razboinik rosvo, roisto
ripniekka rybnik kalastusalus, kalakauppias
rääty rjad rivi
sapassi  zabastovka lakko, loma
senihka, senikka zhenih sulhasmies
serpa tsherpatj liemi, (lusikoida, kauhoa)
setolkka sedlo hevosen satula
sinohka tsinovka  niinimatto (suojapeite)
sotta stshjot lasku 
sut sut tshutj-tshutj tuskin, hiukan
tisuuri dezhurnyj päivystäjä
tökötti djogotj terva, lääke
ukaasi ukaz asetus, määräys
utala udaloi viekas, hurja
vaaprikka fabrika tehdas
vatruska vatrushka perunapiirakka (rahkap.)
volna  voljnyj  vapaa, loma
vossikka izvoztshik vuokra-ajuri
vot vot juuri niin, hyvä
vuraska furazhka koppalakki


