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Koiviston lottien laulu

Niin löytyivät Koiviston Lot-
tien laulun nuotit ja tietoa 
tekijöistäkin. Sanoittaja Alma 
Klemola oli Koiviston Yhteis-
koulun äidinkielen ja histo-
rian opettaja. Koulun, joka 
päätyi evakkoon Haminaan 
ja Sippolaan ja oli ikimuis-
toisena oppilaskotina monel-
le ”kolhoosilaiselle”Säveltäjä 
Haapalainen oli Väinö tai 
Väinö, lopullista varmuutta 
ei vilä saatu.

Merirosvon matkassa

Laiva meren pohjassa ja me-
renneitojen juhlat ovat lasten-
ja nuorten kuvataidekilpailun 
tämän vuoden aiheet. Sarjo-
ja on kolme 1-6-vuotiaat, 
7-11-vuotiaat ja 12-17-vuo-
tiaat Heidän toivotaan myös 
innokaasti valokuvaavan ai-
heesta: ”Tää on Koivistolt”.

Kaikki koivistolaiset tai-
teilijat ja taiteen harrastajat 
kutsutaan myös mukaan juh-
lille. Kukin tekijä voi asettaa 
kolme teostaan näytille.

Suljetuissa kuorissa

Kirjoituskilpailuun jätettiin 
määräaikaan mennessä 13 
toistaiseksi suljettua kuorta. 
Arvovaltainen raati kokoon-
tuu kevään kuluessa tekstejä 
ruotimaan. Tulokset julkiste-
taan Koivisto-juhlilla  ja teks-
tejä julkaistaan vuoden mit-
taan tämän lehden sivuilla.

Sotakorvausten tarinaa Koivisto-juhlilla

Torvisoittokunnan esitysten jäl-
keen sunnuntain pääjuhlaan toi-
vottaa tervetulleeksi Porvoon seu-
dun Koivistolaisten puheenjohtaja 
Riitta Nurmi. Tervehdyksen juhliin 
tuo tällä kertaa myös Primorskin 
kaupungin edustaja. Juhla jatkuu 
nuorten esityksillä ja musiikilla - 
laululla ja kanteleensoitolla. Juh-
lapuheen pitää tri Sirpa Taskinen. 
Lauantain ohjelmassa on lipun-
noston jälkeen torvisoittokunnan 
esityksiä kaupungintalon portail-
la. Lauantaina on kylä- ja suku-
kokouksia, näyttelyitä, ohjelmaa 
nuorille ja nukketeatteria perheen 
pienimmille. Molempien päivien 
tapahtumat ovat kaikki Linnan-
kosken lukion tiloissa, joten lipun-
nosto koulun kylläkin pienehköllä 
pihalla. Sunnuntain juhlajumalan-
palveluskin on koululla. Juhlista 
viedään seppelviestit Näsin hauta-
usmaan sankarihaudoille ja Karja-
laan jäääneiden muistomerkille. 

Kirsti Mannisen Viimeiset 
kuunarit

Yksi juhlien odotetuimpia tapah-
tumia on kirjailija Kirsti Manni-
sen kirjoittama kuvaelma Viimei-
set kuunarit, jonka harjoitukset 
aloitettiin paikallisin voimin jo 
viime syksynä. Näyttelijät ovat ai-
kaisemmin ansioituneet useissakin 
teatteriesityksissä, m.m. Oprissa, 
jota esitettiin suurella menestyk-
sellä kymmenkunta kertaa täysille 
katsomoille Vanha-Moision seu-
rantalolla ja Karjala-talollakin. 

Näytelmä kertoo koivistolai-
sista laivanrakentajista, jotka pelas-
tivat Suomen vaikeassa tilanteessa 
suoriutumaan NL:lle sotakorvauk-
sena vaadittujen puulaivojen raken-
tamisurakasta kunnialla ja ajoissa. 
Ratkaisvaksi tekijäksi tehtävässä os-
ottautui koivistolainen puulaivara-
kentamisen perinne ja sen oivalliset 
taitajat. Heistä ensimmäisenä an-
saitsee maininnan talousneuvoksena 
v. 1981 lähes 93-vuotiaana kuollut 
Koiviston Ingertilässä syntynyt ja 
isänsä Aatamin laivapoikana jo ai-
van nuorena aloittanut Kaarlo Pulli, 
”Pulli Kalle”. Kalle oli jo 19-vuoti-
aana rakentanut kotikylänsä rannas-
sa ensimmäisen oman laivan, liki 23 

Kaikille Viestin lukijoille lienee jo selvillä, että ensi kesän 
Koivisto-juhlat pidetään heinäkuun viimeisenä viikonloppu-
na Porvoossa, missä juhlat saivat alkunsakin kesällä 1949. 
Nyt juhlitaan koivistolaisuutta kuudettakymmenettä kertaa. 
Erityinen tapahtuma sisältää myös kiinnostavaa ja jonkin 
verran erilaistakin ohjelmaa. 

m pitkän kaljaasi ”Kalevan”. Tunne-
tuimman koivistolaislaiva ”Koivis-
ton” rakentaminen aloitettiin Inger-
tilässä jo ennen talvisotaa, mutta se 
lykättiin vesille vasta helmikuussa 
jatkosodan viimeisenä vuotena. 
”Nooan arkkinakinakin” tunnettu 
kuunari toimitti August Manno-
sen päällikkydessä ingertiläläisten 
ja osin patalalaistenkin omaisuutta 
ja 19 ihmistä turvaan sodan jaloista 
purjehtien pitkin Suomenlahden 
rannikkoa aina Raumalle saakka. 

Koivistolaiset 
luottamuksen arvoisia

Sotevan laivatoimituksiin koivis-
tolaiset joutuivat mukaan sivusta, 
kun maa ei näyttänyt selviytyvän 
suuresta urakasta, sillä aikaisem-
min tehtävään nimetty toimittaja 
ei päässyt asiassa puusta pitem-
pään. Yhdessä Mannosen, johtaja 
Filip Hollmingin ja satamakaptee-
ni Hugo Pöntysen kanssa puulai-
vatoimituksia varten Pullin perus-
tama yritys onnistui saavuttamaan 
niin Sotevan kuin neuvostoliitto-
laistenkin luottamuksen. Suomi 
oli sitoutunut rauhansopimuksen 
11. artiklassa maksamaan NL:lle 
korvauksena 300 miljoonan dolla-
ria tavaratoimituksina. Edeltävän 
100 vuoden aikana Suomessa oli 
rakennettu vain puolen kolmat-
tasataa sotakorvausalusten ko-
koista laivaa, joten yhteensä 508 
erilaisen uuden laivan tai proo-
mun rakentaminen seitsemässä 

vuodessa tuntui lähes mahdot-
tomalta toteuttaa. Stalin suostui 
sentään vähentämään puualusten 
määräksi 290, mutta näistä 90:n 
oli oltava 300 tonnin 3-mastoisia 
purjekuunareita.

palkkojen maksamisesta! Toi-
meksiantajien edustajat, Karelia 
ja Morskoi-rekisteri keksivät 
syyttää rakentajia milloin töiden 
sabotoinnista milloin vioista tai 
puutteista. Kun venäläinen in-

34 kuunaria Hollmingin 
telakalta

Ensimmäinen Raumalla Korke-
akarin rannassa Hollmingingin 
telakalla rakennettu sotakorva-
uskuunari ”Professor Vize” las-
kettiin vesille kesäkuussa 1946. 
Kaikkiaan v.v. 1946 -52 valmis-
tui 34 kuunaria. Sotakorvauksiin 
kuului myös 67 kalastajatroolarin 
valmistaminen ns. ”saksalaissaata-
vina”. Sen lisäksi, että voittajaval-
tio ulosmittasi kaiken Suomessa 
olleen saksalaisen omaisuuden, 
se vaati maatamme maksamaan 
sen velan Neuvostoliitolle, jonka 
Suomi oli saanut Saksalta sota-
ajan toimituksina. Ensimmäisen 
troolari ”Zaporozhetsin” lykkä-
jäiset olivat marraskuussa 1948. 
Ensimmäinen proomu valmistui 
Hollmingin telakalta maaliskuus-
sa 1950. Hollmingin telakkayhtiö 
laajensi toimintaansa myös Hami-
naan, jonne kapteeni Pöntynen 
lähetettiin telakanjohtajaksi. Vv. 
1948 - 50 rakennettiin Raumalla 
”saksalaissaatavina” 15 kalastaja-
troolaria ja Haminassa 10. 

Kuivaa mastopuuta

Rakennusmateriaalin hankkimi-
nen oli vaikeata, samoin pätevien 
työntekijöiden löytäminen. Ja kun 
työmiehet lakkoilivat parempien 
palkkojen saamiseksi, valtioval-
ta toisaalta syytti liian korkeiden 

sinööri Tompakov huomautti, 
että venäläisrekisteri vaati kolme 
vuotta kuivunutta puuta, Pulli 
totesi, että eihän silloin vielä 
tiedetty, kuka selviytyisi sodasta 
voittajana, eikä niin muodoin  
osattu ryhtyä kaatamaan masto-
puita sotakorvauksia varten! Ja 
Tornissa majaillut Valvontako-
missio oli myös jatkuvasti uhka-
na vaatimuksineen. 

Porvoolaiset kuunarit 
kauko-idän vesille

Näissä oloissa Pulli onneksi sai apua 
Porvoon suunnalta, mistä hän löysi 
pätevän laivanrakentajan, insinöö-
ri G. Kytzelliin. Hänen johdollaan 
Hamarissa Eklöf Oy:n sahaan tu-
keutuen ryhdyttiin rakentamaan 
koivistolaiseen puulaivarakenta-
miseen tapaan sotakorvausaluksia. 
Ensimmäinen 3-mastokuunari, 
”Lama”, laskettiin vesille ennen 
juhannusaattoa 1946. (Nimi tar-
koittaa suomeksikin lamaa tai 
laamaa.) Viimeinen, ”Osjmo-
nog” (mustekala), lykättiin vesille 
Hamarin rannassa marraskuun 
puolivälissä 1948. Yhteensä täällä 
valmistui seitsemän ”satakymmpi” 
rikillä varustettua 3-mastokuuna-
ria. Porvoossa rakennetut kuuna-
rit päätyivät yleensä joko Suezin 
tai Panaman kautta Kauko-Idän 
vesille. Sotakorvauslaivojen raken-
nusohjelma oli suoritettu loppuun 
heinäkuun 13. 1949.

Martti Piela
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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 Espoossa Olarin kirkossa 4.4.2008 klo 11
Siunattu läheisten läsnäollessa.

Lämmin kiitos osanotosta.

Hyvä mieli
Olemme saaneet palautetta, mutkan kautta mutta 
kumminkin. Vuokon Kaarina oli sanonut, että Koivis-
ton Viesti on nykyisellään inhimillinen lehti. Voiko tä-
nä kiireisenä, hyödyn aikakautena parempaa palautetta 
saada? Hyvä ja innostunut mieli tämän lehden teosta on 
muutenkin. Olen päässyt tutustumaan koivistolaisiin, 
heidän tarinoihinsa ja itse ihmisiin aivan etuoikeute-
tulla tavalla.

Edellisessä lehdessä oli pieni juttu Hilma-tädin kätköis-
tä löytyneestä laulusta. No joku tiesi Koiviston Lotista 
enemmän, nuotit löytyivät ja sanoittaja Klemola, Koi-
viston Yhteiskoulun opettaja. Koulun joka muutti kou-
luna evakkoon Haminaan ja Sippolaan. No siitä kou-
lusta ja sen ”kolhoosista” sain sitten lukea ja kuulla lisää. 
Aivan mieletön tarina, siitä saisi hyvän elokuvan. Tämä 
selvisi, kun katselimme yhdessä toisten koivistolaisten 
kanssa Pakon edessä evakkoelokuvaa, inhimillinen tari-
na sekin. Ja monelle omakohtaisen tuttu, vaikkei se suo-
raan oma tarina ollutkaan. Viimeistä penkkiä myöten 
täysi ”elokuvateatterimme” eläytyi liikutukseen saakka. 
Joku muisteli omia kohtalon hetkiä, toinen ymmärsi 
vanhempiensa vaiheista enemmän. 

Postilaatikosta kolahti kirja, elämänkerta tai -kuvaus. 
Ja toinenkin kirja, miten posti Koivistolle kulkikaan. 
Nämäkään eivät olleet pelkkiä kirjoja, niiden takana on 
mielenkiintoisia ihmisiä, kirjojen tekijöitä ja kokijoita. 
Se tässä juuri on ollut mukavaa, että koivistolaisessa 
tarinassa asiat liittyvät toisiinsa, tarina johtaa toiseen, 
koivistolaisten välillä on yhteys. Se yhteys on ollut ih-
misten välillä heidän eläessään ja Koivistolla, se yhteys 
on säilynyt heidän jouduttuaan evakkoon eri puolille 
Suomea ja se yhteys välittyy sukupolvilta toiselle.

Mitä enemmän olen näissä touhuissa mukana ollut, sitä 
vakuuttuneempi olen siitä, että meillä koivistolaisilla 
on ainutlaatuinen yhteys, tuttuus, yhteinen tarina, en 
osaa sitä oikein tarkasti määritellä. Vai olisiko tämä nyt 
sitä yhteistä kulttuuria, joka muodostuu yhteisistä in-
himillisistä teoista, tunteista ja kohtaloista. Tai sitten se 
on henkilökohtainen tuntemus siitä, että nämä koh-
taamani koivistolaiset nyt vain sattuvat olemaan omaa 
porukkaa, yhtä suurta sukua.

Hartaast´ 

Kevään merkkejä ilmassa
Vaikka pääsiäinen tänä vuonna taisi olla ainakin puoli 
kuukautta etuajassa, kevät kuitenkin alkoi taas pääsiäises-
tä, Ylösnousemuksen muistojuhlasta. Pajunkissat olivat 
valmiina ja saimme somia virpomavitsoja maljakkoon tai 
seinä vaatteen taakse, niinkuin ennen koristeeksi. Lapses-
ta muistamme, miten kauniita ruusunkukkasia teimme 
kreppipaperista, ja miten mummot ja tädit pitivät vitso-
jamme jopa koko vuoden sänkynsä yläpuolella koristeena 
rakkailta läheisiltään.

Muitakin kevään merkkejä olemme jo nähneet. Ennen vii-
meistä lumisadetta pienet krookuksen ja narsissin alut pil-
koittivat kukkapenkeissä seinän vierustoilla. Näimme myös 
useita kymmeniä joutsenia ohikulkureiteillään. Pysähtyivät 
täälläkin ainakin viikoksi. Myös kottaraisia,  mustarastaita 
ja sinitinttejä olemme nähneet. Muutamat koivut ja lepät 
ovat jo aurinkopaikoilla lähes hiirenkorvilla. Sisällä ei kes-
tä kuin pari päivää, niin koivuissa on tuo kevään hehkeä 
vaaleanvihreä puhjennut esiin. Aurinko tekee ihmeitä yh-
dessäkin päivässä: ainakin mielentilaamme.

Maaliskuun viimeisenä pyhänä nautimme sielumme 
silmillä ihanasta näystä Tiberiaan järven rannalla. Siel-
lä Jeesus paistoi kalaa nuotiolla ja seurusteli seitsemän 
opetuslapsensa kanssa ylösnousemuksensa jälkeen. Aa-
muaurinko valaisi masentuneet mielet ja palautti mielen 
rauhan ja tasapainon pettyneitten kalastajien sydämiin. 
Hyvä Paimen kokosi pirstaksi menneet toiveet ja unelmat 
ja siirsi ajatukset tulevaisuuteen, missä ollaan alati Vapah-
tajan seurassa loputtoman onnen ja rauhan majoissa.

Kevään tärkein merkki onkin ihmeitä tekevä auringon 
säde. Se nostaa pimeässä vaeltaneen kansan uuteen toi-
voon. Sydämistä sulaa routa ja rakkauden ja luottamuk-
sen kukkaset nostelevat hiljakseen päitänsä mielissämme. 

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Päässämme aivot alkavat miettiä uusia ideoita ja tekevät 
suunnitelmia, mitä voisi toteuttaa tänä uutena keväänä 
ja kesänä. Toiset suunnittelevat matkoja omaisia kat-
somaan, toiset lomiaan, toiset rakentamisiaan. Jotkut 
etsimme uusia taimia ja teemme niille paikkaa puutar-
hassamme. Ajatukset auttavat jopa voittamaan joitakin 
sairauksia: kun on uusia ajateltavia,eivät kivutkaan tunnu 
niin pahoilta kuin syksyn pimeydessä. Voi ihmettä, kun 
me suomalaiset olemme onnellisia, kun meillä on neljä 
vuodenaikaa. Surullisia olemme niiden puolesta, joilla 
ei menneenä talvena ollut tarpeeksi lunta omia mieliur-
heilujaan varten.

Jeesus sanoi: ”Katsokaa viikunapuuta, kun se puhkeaa 
lehteen, tietäkää, että suvi on jo lähellä”. Hän tarkoittaa 
tällä vertauksellaan myös aikojen merkkejä, jotka kerto-
vat Hänen toisesta tulemisestaan. Jeesuksen tarkoittama 
suvi on sitten, kun Isä kutsuu meidät tästä ajasta ikuiseen 
kotiimme, missä suvilinnut laulavat, valkoiset ruusut 
kukkivat ja elämänvirran rannalla kasvavat sellaiset he-
delmäpuut, jotka kantavat hedelmää joka kuukausi. Hän 
lupaa, että kaikki uskovaiset pääsevät Isän valtakuntaan, 
jos jaksavat olla uskollisia loppuun asti.

Meistä on ihan hyvä asia, että Jeesus neuvoo meitä sa-
nassaan kulkemaan oikeaa tietä. Nykymaailmassa neu-
vojia on niin paljon, että kannattaa lisäksi pitää kiinni 
vanhempiemme turvallisesta uskosta. Tiedämme, että he 
ovat päässeet uskonsa avulla läpi erittäin raskaan elämän-
taipaleen. He ovat myös kilvoitelleet , ainakin suurin osa, 
mallikkaan uskon kilvoituksen ja päässeet voittajina pe-
rille. Kannattaa seurata Jeesusta ja ennen meitä uskoneita 
ystäviämme ja omaisiamme, niin saamme itsekin kerran 
yhtyä suvivirteen Karitsan häissä.

Lämpimin kevätterveisin Valma Luukka

Rakas isämme ja vaarimme

Kaj Uolevi
PÖNNI
s. 18.6.1925 Koivisto
k. 8.3.2008 Espoo

Virsi 631, 6:
Oi saanhan joukkoon autuaitten
kanss’ ystäväin ja omaisten
mä päästä kerran
luo armon Herran.
Oi saanhan sen!

Rakkaudella kaivaten
Ville ja Jaana
Heikki, Ulla, Tuomas, Outi ja Paula
Timo ja Carmen
sukulaiset ja ystävät

Rakkaamme

Eero KURKI
s. 13.1.1932 Koivisto
k. 19.3.2008 Syöpäklinikka

Syvästi kaivaten
Hilkka
Aija ja Aki
 Pasi ja Suvi
 Jarkko ja Emma
Jukka, Jaana, Joni ja Johanna
sisaret ja veljet perheineen
sukulaiset ja ystävät

Järven rantoja
laineet huuhtelee,
puut hiljaa kuiskii,
 kuuntelee.
Ei saavu soutaja
 venheelleen,
ei lähde vesille
 verkoilleen.
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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, 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. 040-506 043
 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

Siunaus toimitettu Uudenkaupungin siunauskappelissa 
29.3.2008 läheisten läsnä ollessa.

Lämmin kiitos osanotosta.

Karjalan Liiton liittokokous pidettiin 
lauantaina 19.4.2008 Karjala talolla. 
Kuten olen jo aikaisemmin maininnut, kokous oli yl-
lätyksetön. Vanha johto valittiin uudelleen eli puheen-
johtajana jatkaa kansanedustaja Markku Laukkanen ja 
varapuheenjohtajina oikeustieteen kandidaatti Risto 
Kuisma ja kansanedustaja Marjo Matikainen- Karl-
ström. Vastaehdokkaita ei ollut, joten valinta oli yksi-
mielinen. Liittokokous pidetään kerran kolmessa vuo-
dessa ja kokousten välillä ylintä päätösvaltaa käyttää 
liittovaltuusto. Sen puheenjohtajaksi valittiin niin ikään 
entinen eli johtaja Matti Puhakka. Varapuheenjohtajiksi 
valittiin Esko Kurvinen jatkamaan ja Katri Komin tilalle 
hänen jätettyä tämän tehtävän Maija-Liisa Lindqvist. 
Myös liittovaltuuston jäsenet valittiin. Allekirjoittanut 
oli vanhaan liittovaltuustoon valittu pitäjäseurojen ryh-
mästä ja vielä tarkemmin kannaksen ja ulkosaarten pitä-
jien edustajana. Pitäjäseurojen edustajien valintatapa oli 
uudistettu viime liittokokouksen jälkeen, koska pitäjä-
seuroja edustamaan oli perustettu pitäjäseurojen liitto, 
joka teki ehdotukset pitäjäseurojen edustajista. Yhteensä 
pitäjäseuroissa on noin 9000 jäsentä, mikä oikeuttaa 
kuuteen paikkaan liittovaltuustossa, ja esitystä tehtäessä 
on ilmeisesti kiinnitetty huomiota siihen, kuinka monta 
jäsentä kuuluu pitäjäseuran kautta Karjalan Liittoon. 
Allekirjoittaneen liittovaltuustojäsenyys päättyi tähän 
liittokokoukseen.

Puheenjohtaja Laukkanen katsoi kuitenkin tarpeel-
liseksi, vaikkei kukaan varsinaisesti nostanut kysymystä 
esille, puolustaa politiikkojen valitsemista liiton johtoon 
luettelemalla lukuisan määrän muita kansalaisjärjestöjä, 
jotka ovat valinneet kansanedustajia ja muita poliittisia 
henkilöitä johtoelimiinsä. Omasta puolestani yhdyn 
kaikkiin niihin perusteluihin, joita Laukkanen esitti 
politiikkojen valitsemisen puolesta, mutta ero muihin 
kansalaisjärjestöihin on kuitenkin olemassa:

Karjalan liiton vaaliohjesääntö suorastaan velvoittaa 
politiikkojen valitsemiseen, muissa järjestöissä se tapah-
tuu vapaan harkinnan pohjalta. On havaittavissa, että 
tämä pieni ero herättää ärtymystä jäsenistön keskuu-
dessa.

Jonkun verran keskustelua herätti hallituksen esitys 
liiton jäsenmaksun korottamisesta. Se kuitenkin hyväk-
syttiin yksimielisesti. Tänä vuonna jäsenmaksu on vielä 
entinen 5 €, ensi vuonna 6 € ja vuonna 2010 7 €.

Karjalan liitto keskittyy seuraavina vuosina strategi-
an laatimiseen, johon toivotaan laajaa osallistumista.

Pitäjäseurojen toimintakilpailussa Suomen Koivisto 
Seura jäi ensi kerran palkintosijojen ulkopuolelle neljän-
neksi. Kun oma toimintamme ei ole taantunut on kai 
vedettävä se johtopäätös, että voittajaseurojen toiminta 
on tehostunut. Neljäskin sija on aivan kunnioitettava, 
koska osanottajia sarjassa oli 40.

Toivotan Hyvää Kevättä kaikille lukijoille!

Jarmo Ratia Siunaus toimitettu.
Lämmin kiitos osanotosta.

Siunattu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Sirkka
ALHO
s. 22.8.1927 Koivisto
k. 6.3.2008 Helsinki

Kaivaten
Alpo

Keijo ja Terttu
Ari ja Tuija

Tomio
sukulaiset ja ystävät

Muistoista aika rakentaa
lohdutuksen.

Rakkaamme

Pentti 
ESKOLA

s. 12.7.1919 Koivisto
k. 17.3.2008 Kotka

Kaivaten
Salme-sisko ja Toimi-veli

Sisarusten lapset perheineen
Sukulaiset ja ystävät

Aamunkoitosta iltaruskoon
kulkija elämän taivaltaa.

Määränpäähän saapuessaan
uneen rauhaisaan vaipua saa.

Rakas puolisoni, isämme ja iso-isämme

Mikko Frans Mikael 
PULLI
s. 13.8.1923 Koivisto
k. 13.3.2008 Uusikaupunki

Emme pyytäneet enää päiviä lisää,
vaan hiljaa kutsuimme taivaan isää
ota rakkaamme syliisi, taivaaseen kanna
hänet hellästi peittele, levätä anna.
Niin hiljaa katsoi, oli väsynyt hän
oli kulkenut loppuun elämän.

Siiri
 Matti ja Pirkko
  Antti, Kaisu ja Tero, Arla
 Sisko ja Veikko
  Juha ja Kirsi
   Essi, Minttu
  Kaisa
  Eero ja Sari
   Iida, Matias
  Lauri
 Veli ja Judith
  Mika
Sukulaiset ja ystävät
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KIRSTI LOHKOA MUISTELLEN

Kyläseppä Simo Lohkon ja Wendla Lohkon perheeseen 
syntyi Koiviston pitäjän Rautasella maaliskuun 10 päivä-
nä 1915 Kirsti Mirjamiksi kastettu tytär. Hän oli perheen 
toiseksi nuorin lapsi kahdeksanlapsisessa perheessä. Rakas 
tätimme Kirsti Lohko siirtyi ajasta ikuisuuteen tammikuun 
26 päivänä 2008 Mikkelissä Suonsaaren vanhainkodissa 
92 vuoden ikäisenä.

Koiviston pitäjän 
Rautasella Kirsti eli 
ensimmäiset vuotensa 

Koiviston Rautasella olivat pikku 
Kirstin leikkitantereet olleet, suvun 
synnyinpaikat, maatilat rakennuk-
sineen. Sinne Kirstin isä kyläseppä 
Simon Gabrielinpoika Lohko oli 
tullut Säkkijärven Lahnajärvel-
tä Lockon tilalta Kuolemajärven 
kautta ja nainut talollisen August 
Rickströmin tyttären Wendla Ma-
ria Sofian, Kirstin äidin. Myös Si-
mon Gabriel-isä oli ammatiltaan 
seppä. Lapsia perheeseen syntyi 
kahdeksan. Venla-äidin August-
isän suku oli alun perin kotoisin 
ruotsinkieliseltä itäiseltä Uudelta-
maalta Pernajan Riken kylästä Kle-
metsin tilalta. Sieltä esi-isämme ja 
?äitimme lähtivät Loviisan kautta 
Wiipuriin ja Wiipurin maalaiskun-
taan 1800-luvun puolivälissä. Ven-
lan perämies-isä August oli nainut 
karjalaisen talollisen tyttären Maria 
Karvasen Koiviston pitäjän Rauta-
sen Kaipialasta.

Kirsti muutti perheen 
mukana Viipuriin

Venlan ja Simon perhe muutti 
Koivistolta 1920-luvulla Wiipurin 
maalaiskuntaan Hiekkaan Simo-
isän saatua seppämestarin viran 
armeijan palveluksessa Wiipuris-
sa. Siellä Kirsti-tytär aloitti kou-
lunkäyntinsä.

Kirsti-tätimme rakkaita harras-
tuksia olivat Pelastusarmeijan par-
tio, Kotiliitto, käsityöt, lukeminen, 
teatteri ja Mikkelin karjalaisten 
toiminta. Sodan aikana evakkoon 
joutuneet partiosisaret sijoittuivat 
eri puolille Suomea. Tämä ei kui-
tenkaan haitannut heidän tapaa-
misiaan. Kerran solmittuja läheisiä, 
lämpimiä ihmissuhteita ei edes sota 
pystynyt katkaisemaan.

Muistamme tätimme sukurakkaa-
na, vieraanvaraisena, hillittykäy-
töksisenä, lempeänä, ystävällisenä, 
ymmärtäväisenä ja ennen kaikkea 
tyytyväisenä ihmisenä. Suvun lap-
set ja lastenlapset olivat erityisen 
rakkaita ja tärkeitä hänelle. Monet 
muistelevat kummitätiään läm-
möllä ja kiitollisuudella. Kirsti-
täti on ollut meille kaikille hyvänä 
aikuisen mallina ja esimerkkinä, 
tukena elontiellä. Jokaisesta vasta-
syntyneestä, suuresta lahjasta, hän 
sai myös tuntea onnea ja kiitolli-
suutta. Suvun miniöistä ja vävyis-
tä saimme yhdessä iloita.

Tätimme elämä ei ollut help-
poa. Kolmevuotiaasta kolmekym-
mentävuotiaaksi hän oli jo ehtinyt 
kokea Suomen ja maailman his-
torian kurjimuksen: kolme sotaa! 
Karjala menetettiin.

Kuvia Kirsti Lohkon elämän varrelta

Kirsti (2. vas.), Lauri, Waltter ja Hugo Lohko Viipurissa 1920-luvulla

Kirsti on päässyt ripille 1930-lu-
vun alussa

Kirsti partiolaisena 1920-luvun 
lopulla

Kirsti (2. rivi lettipäinen 3. oik.) koululaisena Viipurissa 
Hiekan koulussa

Kirsti Mikkelissä sodan jälkeen

Lohkojen perhe 1930-luvulla (vas.) Simo, Kirsti, Waltter, Wendla, 
Lauri ja Martta

Isä Simo ja äiti Wendla Lohko

Kirsti Lohko 1915-2008
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Kirstin sisarukset, Lauri istumassa eturivissä 3. oik. ja Martta seisomas-
sa hänen takanaan, kansakoulussa Koiviston Rautasella 1910-luvulla

Töihin jo nuorena, ensin 
Viipurissa

Työuransa Kirsti-tätimme aloitti 
15-vuotiaana Wiipurissa Paster-
nakin Narinka-kojussa valmis-
vaatteiden torimyyjänä. Pasterna-
kien lapsettomasta pariskunnasta 
Haijasta ja Faikusta tuli nuorelle 
Kirstille rakastavat, tukea antavat 
aikuiset, hyvät työnantajat. Läm-
min ihmissuhde kesti aina Paster-
nakien kuolemaan asti.

Evakossa Mikkelissä yli 60 
vuotta

Kirsti-tätimme eleli yhdessä äitin-
sä kanssa aina tämän kuolemaan 
saakka. Pitkän työuran jälkeen 
Kirsti-täti nautti ansaituista elä-
kepäivistä. Vanhuutensa viimeiset 
vuodet tätimme asui tyytyväisenä 
Annakodissa ja myöhemmin vielä 
Suonsaaren vanhainkodin hyväs-
sä hoidossa. Evakkovuosia ker-
tyi näin yhteensä 67, joista lähes 
kaikki Kirsti-täti asui Mikkelissä.

Koiviston Rautasen kotiseu-
dun ja Wiipurin Pantsarlahden 
kodin menetys olivat kovia kol-
huja nuoren ihmisen elämässä. 
Repullinen vaatteita ja eväitä sekä 
usko sydämessä riittivät kuitenkin 
kantaviksi voimiksi pakkoluovute-
tun Karjalan menetyksen jälkeen. 
Ikuinen kaiho ja kaipuu Karjalaan 
jäivät kuitenkin jäljelle. Kirsti-tä-
timme mielilausahdus oli:

?Kiitos Jumalalle, kaikki 
on nyt niin hyvin.?

Kirsti-tätiä on taivaan portilla 
vastaanottamassa Jumalan lisäksi 
suuri joukko läheisiä: isä Simo, 
äiti Venla sekä seitsemän siskoa 
ja veljeä toivottaen hänet terve-
tulleeksi taivaan iloon, missä ei 
kipu, ei murhe paina. Kirsti-täti 
on päässyt kauan kaipaamaansa 
lepoon.

Jäämme kiitollisina kaipaa-
maan Kirsti-tätiämme hyvien 
muistojen kera.

Raili Oksanen (o.s. Poutanen)
Kirsti Lohkon vanhemman sisaren, 

Martan, evakossa syntynyt tytär

Kirsti seisomassa keskellä aktiivisena partiolaisena

Kauppias Pusa myyjättärineen 1940-luvun alussa 
Mikkelissä, Kirsti (2. oik.)

Kirsti seisomassa takana vasemmalla Pasternakin 
torimyymälässä Viipurissa 1930-luvulla

Evakkomatka vei Mikkeliin 
Pusalle töihin

Seuraava työrupeama alkoi Pu-
san pukimoliikkeessä myyjättä-
renä, kunhan Kirsti-tätimme oli 
saapunut reppu selässä äitinsä 
kanssa Wiipurista Helsingin ja 
Kangasniemen kautta Mikkeliin 
evakkoon vuonna 1940. Tästä 
muodostui hyvä ja pitkäaikainen 
työsuhde.

KUVAT TALTEEN 
TUNNISTETTUINA 
5.4.2008 PERNIÖSSÄ
Perniön ja ympäristön Koivistokerho järjesti sarjassaan en-
simmäisen vanhojen kuvien tunnistustilaisuuden Perniössä. 
Tilaisuuteen osallistui parikymmentä innokasta tunnista-
jaa, joista osa ilahduttavasti nuoria. 

Jos teillä on kuvia, tunnistet-
tuja tai tunnistamattomia tulkaa 
mukaan tilaisuuksiin tai ottakaa 
yhteyttä kerääjiin kuvien toimit-
tamista tai noutamista varten. 

Kuvien kerääjät: 
Matti Hilska, Karistojantie 680, 
25190 PERTTELI
Puhelin 02-73 73 111
Tuula Agge, Muddaistentie 38, 
21600 PARAINEN
Puhelin 040-522 1824

Tunnistettavina tässä ensimmäi-
sessä tilaisuudessa oli Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seuran Kan-
sanrunousarkistossa nimikkeellä 
”Koivisto” arkistoidut kuvat sekä 
osallistujien mukanaan tuomia 
kuvia.

Tarkoituksena on jatkaan 
tunnistustilaisuuksia Perniössä 
myöhemmin myös Turussa ja Pa-
raisilla. Kuvat tullaan taltioimaan 
digitaaliseen muotoon tunnistus-
tietoineen jälkipolvia varten.

Tervehys, koko koivistolaine urheilukansa ja kaik 
muutkii, ketkä ootta ainaskii joskus kulkeneet omiil 
jaloilkii, eikä vaa auto rattii pyöritelleet!

Maaottelu marssittii,
ko myö Elimäe pappilas asuttii.
Ruotsalaiset voitettii,
ja huomioo koko maailmas saatii.
Sepe-eno ja Patala-isä
täs Tani kuvas näkkyy pitäs.
Siinhä hyö keskeel seisootki
rinnatuste; nii näyttäät päättäväisiilt!
Kylhä jotkut väittää uskaltaat,
et mie muka en ois marssiintkaa,
mut mite miust tuntuu, et miekii
osallistui - jalat o kippeet vielkii!
 
Maaottelu alko toukokuu neljäs 1941 ja se jatku kolme viiko aja. Miehii pit kävellä 
15 kilometri matka alle kahes tunnis kaheskymmänäs minuutis. Patala-isä aika ol 
1h55 min. ja sil hää päihittti Sepe-eno. Mut Sepekkii käveel kovempaa ko resitentti 
Ryti, keneel män matkaa aikaa 2.08.05. Resitentti ja pääministeer Rangel suorittiit 
matka suurimma osa muija hallitusherroi kans 14. päivä toukokuut. 
 Naisii ja lapsii matka ol kymmänä kilometrii, mist pit suoriutuu yhes 
tunnis ja neljäskymmänäs minuutis. Naiset olliit Helsingis miehii parempii (84.000 
- 65.000) ja tytöt voittiit pojat (7.150 - 6.000). Nii, et jo sillo kyl jylläs Woman 
Power! Ja Ruotsi yli käveltii männe, tulle: Suomi 1.5 miljoonaa, Ruotsi 1.1 miljoon-
aa kävelijjää! Eikä tarvint ees käyttää alu alkae aiottuu Suome hyväks tarkotettuu 
tasotusta nii, et yhe suomalaise suorituksee ois ruotsalaisiil pitänt olla kaks suoritust. 

Martti Piela



6 Nro 4 Huhtikuu 2008

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.

SAARENPÄÄN MATKAT 2008 (1.6-30.8)

Kesäkuu Heinäkuu Elokuu

Matkat ovat kolmen tai neljän 
päivän matkoja. Sunnuntai-kes-
kiviikko (4pv.). Keskiviikko-per-
jantai (3pv). Perjantai-sunnuntai 
(3pv) taikka sopimuksen mukaan

Koivusaari, Tiurinsaari, Pii-
saari ja Vasikkasaari ovat olleet 

Olemme saaneet ilmoituksen Gidropriborilta, että voim-
me tehdä kesäkaudelle 2008 kotiseutu- ja luontomatkoja 
Koivusaareen, sekä sieltä retkiä muille saarille. Matkojen 
päivämäärät ovat seuraavat:

jo vuosikymmeniä alueita joihin 
pääsee ainoastaan erikoisluvilla. 
Tämä koskee niin venäläisiä kuin 
ulkomaalaisia henkilöitä. Saaret 
ovat saaneet rauhassa kehittyä 
upeiksi luontoalueiksi eläimineen 
ja kasvistoineen

Matkojen hinnat: 3pv/2yötä 
300 € 4pv/3yötä 360 €

Matkan järjestäjä pitää oi-
keuden hintojen tarkistukseen 
jos kesän hintataso olennaisesti 
muuttuu. Hinnat edellyttävät vä-
hintään 12 täysin maksavaa osal-
listujaa. Alle 12 vuotiaat lapset -50 
% samassa huoneessa vanhempien 
kanssa.
Matkojen hintaan sisältyy: Viisu-
mi Koiviston saarille, sekä pakolli-
nen perusvakuutus. Bussikuljetus 
Helsinki-Koivisto (Primorsk)- 
Helsinki Laivakuljetus Koivis-
to Saarenpää-Koivisto Majoitus 

yksinkertaisissa mutta siisteissä 
huviloissa. Ruokailut (aamiai-
nen, päivällinen, iltatee) Sauna 
(edellyttäen, että sauna saadaan 
korjattua palon jäljiltä ennen ke-
säkauden alkua).

Saarella voi vuokrata polku-
pyöriä. Mahdollisuus vuokrata 
soutuveneitä, moottoriveneitä 
kuljettajalla tai traktorin, joka 
kuljettaa matkalaisia haluttui-
hin kohteisiin korvausta vastaan. 
Kylässä on pieni mutta toimiva 
kauppa.

Tiedustelut ja varaukset;
Pornaisten Matkailu Oy 
Mätikistönkuja 5 
07170 Pornainen 

Kari Hämäläinen 
0400-184899, Fax 019-6647294 
kari.hamalainen@pp4.inet.fi
Suomen Autolomat Oy Olavin-
linnantie 2 C 00900 Helsinki

Tuomo Hilska 
0400-883242, Fax 09-32859770
hilska@autolomat.fi 

Kiilin hiekkarantaa Kyläidylliä Saarenpäässä Metsäteitä ja kaunista metsää ympärillä. 
Rauhaa ja tunnelmaa

40 Hengen hartolan kylä tekee historiastaan uutta näytelmää
SODAN TUOMAT oli viime kesän jymymenestys. 
Viisinäytöksinen näytelmä piti esittää vain kerran 
elojuhlillamme, mutta väkeä tuli niin, että se esitettiin 
täysille katsomoille viisi kertaa. Jaalan koululaiset tulevat 
vielä omaan näytäntöönsä ensi toukokuun 3. pävänä klo 
13. Samana päivänä klo 14.30 on vielä yleisöllä tilaisuus 
päästä Sodan tuomiin.

FM Vuokko Tuomen kirjoittama 
näytelmä perustui kylässä ja ym-
päristössä säilyneisiin tarinoihin 
sotiemme ajoilta. Myös näytelmän 
ihmiset ovat olleet kylän asukkaita, 

Useat näyttelijät esittävät 
oman sukunsa aikaisempaa su-
kupolvea. Näytelmän sitoo kiin-
teäksi elämykseksi myös ker-
tomuksen ajan musiikki, jota 
esittävät paikalliset taitavat peli-
mannit. Tärkeä osuus kokonai-
suudessa on myös itähämäläinen 
ja karjalainen murre.SODAN 
TUOMAT kertoo välirauhan ja 
jatkosodan vuosista, jolloin Suo-
men maaseudun elämää kosketti 
sodan ja pulan lisäksi karjalais-
ten tulo sotaa pakoon.

Tarinoita isovanhempien 
ajoilta on kylän muistissa niin pal-
jon, että Vuokko Tuomi on drama-
tisoinut niistä uuden näytelmän 
SODAN AIKAAN. Se kertoo 
Hartolan kylästä jatkosodan lop-
puvuosina. Näytelmässä soi syn-
kästi taustalla sodan todellisuus, 
mutta ihmeellisesti sen ajan elä-
neet ihmiset ovat löytäneet arjen 
huumorista uskoa tulevaisuuteen.

Hartolan kylässä on 40 asukas-
ta, joista noin 30 on mukana te-
kemässä Sodan aikaan -näytelmää. 

Esiintyjien asut ja näyttämötarvik-
keet on löydetty talojen vinteiltä tai 
sitten itse tehty. Harjoitukset jatku-
vat koko kesän, että sitten uusilla 
elojuhlilla lauantaina 9.8. kaikki 
menee kohdalleen. Näytännöt 
ovat klo 18 ja 20. Rahaa tällaiseen 
kulttuuritarkoitukseen ei ole saa-
tu eikä myöskään haettu mistään. 
Koko suuren projektin on aiheut-
tanut Pienviljelijäyhdistyksen talo 
ja tanssilava. Ne on kunnostettu 
osittain EU:n myöntämin varoin. 
Tällainen rahoitus on siitä julma, 
että se ei koskaan kata kaikkia 
kustannuksia. Talkootyötä tehtiin 
paljon, mutta silti jäi velkaa, ja vel-
kaa voi maksaa näytelmän tuotolla, 
eikös juu.

Pieni poika kysyy äidiltään: 
”Onko tuo isä meille sukua, kun 
se käy meillä lomalla?” Näyttelijä 
on niin pieni, että opettelee vasta 
puhumaan. Sormella osoittami-
nen ja ”isä” ja ”suku” onnistuvat 
jo. Eiköhän koko rooli onnistu 
nappiin ensi elokuussa.

Kari Tuomi

joko alkuperäisiä tai siirtolaisia. Kun 
tapahtumat ja henkilöt ovat todelli-
sia, oli täytynyt käyttää myös mie-
likuvitusta, että irrallisista palasista 
syntyi mieltä kiehtova draama. 
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Kirjotuksii` ja kuulumissii`

KOTISEUTUMATKAT
Taksipalvelu Henrik Roos, Mäntsälä
Kuljetukset 8 hengen autolla.
p. 0400-215 990

Koiviston luonnon suojeluhankkeesta
Minulla on ollut onni 
vierailla kahtena kesänä 
isoäitini synnyinsaaressa, 
Koivusaaressa. Matkat ovat 
olleet tärkeitä monessa mie-
lessä. Luulen saaneeni seli-
tyksen siihen, miksi meren 
ranta on aina ollut minulle 
se paikka, jossa koen syvim-
min olevani olemassa, jossa 
saan rauhan ja merkityksen 
elämälle. 

Minuun teki suuren vaikutuksen 
saaren hiljaisuus, tuulen laulu 

mahtavassa männikössä. Sellaista 
koskematonta metsää en ole näh-
nyt missään. Ei moottoriveneitä, 
vain silloin tällöin nykyisten asuk-
kaiden savuavia moottoripyöriä. 
Näin hyönteisiä ja lintuja joita 
en ole aikaisemmin onnistunut 
näkemään. Viime kesänä paikalli-
nen ”firma” oli hankkinut tuliteriä 
maastopyöriä meille. Niillä pystyi 
ajamaan polkuja, joita ihminen 
ei ole ehkä tallannut kymmeniin 
vuosiin. Näin harjuja, suomaas-
toa ja sisäjärven naurulokkikolo-
nioineen. Näin taas Kiilinrannan, 
jolla on isoäitini perheen kannal-

ta erityinen merkitys, sieltä hänen 
äitinsä lähti talvinuotalle ja siellä 
isoisäni suoritti asepalvelustaan. 
Ihmeellinen ranta, eikä muita ih-
misiä mailla halmeilla.

Näin myös villin lomakoloni-
an Kuninkaanniemessä, telttoja, 
mönkijöitä, isoja moottorivenei-
tä. Se saattaa olla tulevaisuuden-
kuva, se todellinen uhka joka 
saaren luontoa uhkaa. Vähäinen 
kotiseutumatkailu on pientä sen 
rinnalla. Totta kai haluaisin vielä 
palata juurilleni, mutta olen iloi-
nen siitä että saaren luontoarvot 
on kartoitettu ja toivon saarelle 

ennen kaikkea rauhaa ja öljytöntä 
tulevaisuutta. Toivon että Saaren-
pään mahtava koivu saa seurata 
elämää vielä kauan, ja ne männyt 
jotka vartioivat isoäitini kotitaloa 
saavat vielä kauan katsoa merelle.

Saaren luonnon kartoitus ja rau-
hoitussuunnitelmat ovat mielestäni 
ihme. Toivon että kotiseutumatkai-
lu saisi jatkua ja että viime kesänä 
palanut sauna saataisiin korjattua. 
Saarenpäässä on jo paljon venäläis-
ten kesäasutusta, enkä usko että he 
hevillä paratiisistaan luopuvat.

Jospa jostain löytyisi taho, 
joka ottaisi saarten hallinnoinnin 

käsiinsä niin, että sinne mahtui-
sivat niin kotiseutumatkailijat, 
vähäiset kesäasukkaat ja tutkijat. 
Tärkeintä olisi, että ökyturismi ei 
rantautuisi saareen. Huolimaton 
tulenkäsittely ja roskaaminen ovat 
suuri vaara sielläkin, meluaminen 
taas häiritsee lintujen pesintää.

Katson olevani etuoikeutet-
tu, koska olen nähnyt tuon saaren 
jonka luonto on niin ihmeellinen. 
Olen myös syvästi huolissani sen 
tulevaisuudesta öljysataman lähei-
syydessä.

Lise Holmberg-Nordman, yks Kana

Koiviston Viestin viime nu-
merossa kyseltiin Koiviston 
Lottien lauluun liittyvistä 
asioista. Säveltäjän jäljittä-
miseksi tässä eräitä tietoja.

Rautavaaralaisen opettajan, 
apulaiskanttorin ja pelimannin 
S.H.Haapalaisen jälkeläisissä oli 
useita musiikin ammattilaisia. 
Vanhin poika Väinö, s. 1893 Rau-
tavaaralla ja k. Helsingissä 1945, 
oli Viipurissa merkittävän ja mo-
nipuolisen uran tehnyt säveltäjä, 
kapellimestari, ja musiikkioppilai-
tosten opettaja. Hänen poikansa 
Väinö Ilmari, s. 1916 Viipurissa ja 
k. Porissa 1977 oli myös säveltäjä 
toimien Reposaaren seurakunnan 
kanttorina ja yhteiskoulun musii-
kin opettajana. 

Vanhemman Väinö H:n veljiä 
olivat RSO:n sellisti ja gambatai-
teilija Ilmari Haapalainen, s.1897 
k. 1973 sekä HKO:n II viulun 
äänenjohtaja Olavi Haapalainen 
s.1917.

Helsingin Yliopistossa opis-
keli teologiaa 1940-50 -luvuilla 
T.Ilmari Haapalainen, joka osal-
listui ylioppilaiden kulttuuri-
kilpailuihin säveltäjänä. Hänen 
sukulaisuudestaan edellämainit-
tuihin en ole varma.

Lottien laulun säveltäjäksi 
näyttäisi hyvin sopivan jompi-
kumpi Väinö Haapalainen viipu-
rilaisuuksiensa johdosta. TEOS-
TOn rekisterissä ei tällaista laulua 
ole näille kuitenkaan merkitty.

Terveisin Jouni Arjava, Helsinki

Kirjoitan Koiviston Lottien 
laulun johdosta.

Kotini oli Koiviston kauppa-
lan keskustassa, kansakoululla. 
Molemmat vanhempani olivat 
koululla opettajia vuodesta 1918 
alkaen. Isäni Otto Lehtonen oli ai-
kaansaapa, lahjakas ihminen, joka 
oli päättänyt tehdä parhaansa uu-
den kotiseutunsa kehittämisen hy-
väksi. Hän oli aina valmis tarvit-
taessa puhujaa j atekoihin alkaen 
rautatien hankkimisesta Terijoelle 
ja Viipuriin. Hän touhusi suoje-
luskunnassa ja toimi ratkaisevasti, 
kun päätettiin Koiviston Yhteis-
koulun perustamisesta.

Koiviston seurakunnan silloi-
nen rovasti Kilpeläinen oli koko 
sydämeltään asiassa mukana, ku-
ten muutkin kunnan napahen-
kilöt. Isä piti ahkerasti yhteyttä 
kansanedustajiin ja kouluhalli-
tuksees, että varoja myönnettäi-
siin koulurakennuksen pystyt-
tämiseen. Vuonna 1924 tehtiin 
alkuun tonttikauppa. Oli suuri 
juhla kun Koiviston yhteiskou-
lun uusi rakennus vihittiin 1925. 
Rakennusvelka 400 000 mk. tun-
tui silloin valtavalta valtion avun 
lisäksi, mutta joka seura järjesti 
ympäri pitäjää juhlia, arpajaisia, 
tilaisuuksia ja kaikki antoivat tu-
lonsa koululvelan lyhentämiseksi. 
Oli aikamoinen ihme että valka 
saatiin maksetuksi talvisotaan 
mennessä. Kiitos kuuluu sen pol-
ven koivistolaisille.

Ensimmäiseksi opettajaksi 
onnistuttiin saamaan maisteri 
Kerttu Laurikainen ruotsinkielen 

opettajaksi ja seuraavana vuon-
na saapui matemaatikko Hilda 
Myyryläinen, myöhemmin kou-
lumme pitkäaikainen rehtori. V. 
1926 liittyi heihin maisteri Alma 
Klemola, äidinkielen ja historian 
opettajana. Tämä kolmikko otti 
koulun tulevan menestyksen sydä-
men asiakseen ja sen me oppilaat 
tunsimme: meitä rakastettiin ja 
arvostettiin. He loivat kouluum-
me isänmaallisen hengen, joka 
ohjasi elämäämme. Siksi häm-
mästyimme ja nolostuimme, kun 
viestimme ei tuntunut tietävän 
Alma Klemolaa. Hän sai histori-
an henget elämään tunneilla. Hän 
ohjasi suomenkielen käyttöämme 
ja tutustutti meidät runouden 
saloihin. Järjestipä hän koulun 
oppilaille lausuntakilpailun, et-
tä oppisimme esittämään runoja 
jännittämättä.

Opettaja Klemolahan oli mei-
dän lottayhdistyksen puheenjoh-
taja Hän järjesti meidät ryhmiim-
me taipumustemme tai taitojen 
mukaan. Kursseja järjestettiin ja 
jos halusi lisäoppia, niitä sai lä-
hinnä läheltä Viipurista. Ainakin 
maisteri Myyryläinen opetti meitä 
viestilottia perusteellisesti. Kuntoa 
pidettiin yllä yhteisillä reppuret-
killä. Rahaa saadaksemme järjes-
timme pääsymaksullisia juhlia 
Suojeluskuntatalolla. Muonitus-

apua annettiin suojeluskuntalaisil-
le, kun he pitivät viikon vaihtees-
sa harjoituksiaan. Juhlaohjelmien 
järjestelyissä olivat Alma Klemola 
ja Kerttu Laurikainen lyömättö-
mät. Kilvan he kirjoittivat runoja 
ja näytelmiä toisensa jälkeen. Nii-
tä me sitten ilolla ja innolla esitim-
me. Mutta Koiviston laulustahan 
minun piti kirjoittaa.

Alma Klemolan aivotyötähän 
se on ja sydämestä lähtenyt. Sävel-
täjä Väinö Haapalainen taas oli en-
nen talvisotaa hyvin tunnettu, asui 
Viipurissa ja oli siellä monissa mu-
siikkiriennoissa mukana säveltäjänä, 
orkesterin johtajana, soitonopetta-
jana ym. Muistan 
hyvin, kun isäni 
kerran marraskuun 
loppupuolella tuli 
suojeluskuntatalol-
ta harjoituksista in-
noissaan ja hehkutti: 
se Haapalainen on 
mukava mies. Me 
tutustuttiin ja huo-
mattiin syntyneem-
me Rautavaaralla. 
Haapalainen kävi 
meillä juttusilla ja 
kertoi säveltäneen-
sä Koiviston lottien 
laulun. Mehän Kati-
siskoni kanssa opet-
telimme laulun heti 

duettona ja lauloimme sitä jatkuvas-
ti talvisodan eri tilaisuuksissa, vielä 
jatkosodan aikana ja tietysti sodan 
jälkeenkin. Tätä Koiviston yhteis-
koulun opettajakolmikko kannattaa 
todella muistaa kunnioituksella ja 
kiitoksella. Me kolme jäljelläolevaa 
Lehtosen lapsista muistamme ko-
toista jokaviikkoista vieraskolmik-
koa sydämen lämmöllä.

Kati- ja Kerttusiskoni puolesta 
Hilkka Skyttä-Lehtonen
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Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

Koivisto-tuotteita  
myynnissä

ARJA EMILIA MARJATTA 
LAINE valmistui traden-
omiksi 28.3.2008 Porvoon 
Haaga-Helia ammattikou-
lun liiketalouden koulutus-
ohjelmasta. 

Vanhemmat ovat Seija ja 
Juhani Laine Porvoosta. 
Emilian ukki on Terho Leh-
tola Koiviston Koivusaarelta, 
Patalan kylästä. Mummo 
Kaija Lehtola (o.s. Juutti) on 
kotoisin Säämingistä.

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 

Kortti 5€

Nukke 12cm, 12€

HÄRKÄLÄÄN - MANNOLAAN - KOIVISTOLLE 
la 7.6. - ma 9.6.2008 
Lähdetään toivomuksesi mukaiselle matkalle. 
Yöpyminen pyritään järjestämään Mannolassa. 

Matka toteutuu, osallistujia on vähintään 25 

Matkan hinta 285,- 
(sis. Viisumin, matkat, majoitukset sekä ateriat) 
Ilmoittautumiset 14.4. mennessä 

Mahottoman mukava matka tiedossa! 

kata@fi.ibm.com / puh.iltaisin 09-4524 375 
kari.hamalainen@pp4.inet.fi / puh. 019-664 7269  / 
Pornaisten Matkailu Oy 

Seuramme Senioritoimikunta järjestää retken Itä-Suomeen ja 

Raatteen tielle 27.-29.6.2008.

Matkan hinta on 240,00 euroa. Matka sisältää 2 hotelliyöpymistä 
aamupaloineen ja yhden aterian päivässä. 3 tunnin tutustuminen 
Raatteen tien tapahtumiin oppaan johdolla, sekä pääsyliput Raat-
teen tien museoon. Matkan varrella oleviin nähtävyyksiin ja mielen-
kiintoisiin kohteisiin teemme tutustumiskäyntejä mahdollisuuksien 
mukaan.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Helge Teikari puh. 019-6648112.

Seniori toimikunta

Myydään
Maire Sainion kirja 
KANNAKSELAISTYTÖSTÄ 
EVAKOKSI 
TYNKÄ-SUOMEEN 
163. Lottana talvi- ja jatkosodassa. 
Hinta 20€ + postikulut.

Tilattavissa osoitteesta: 
Veli Sainio
Asianajotoimisto Jus Nordicum 
Ludviginkatu 3-5 A, 00130 Helsinki 
p. 050-5056 676.

Turun ja ympäristön Kovistolaiset

- Kajuuttaillat joka kuukauden kolmas tiistai klo 17
- Jaalamiehet torstaisin klo 14 (ellei kajuuttailtaa samalla vikkolla)
- Messitytöt joka kuukauden ensimmäinen maanantai klo 13
 (Kajuutassa ei toimintaa kesä-, heinä-, eikä elokuussa).
- Vapun vastaanottajaiset 30.4. klo 17 Kajuutassa
- Sipilämäen kesäteatteri Piikkiö ma 9.6. klo 18.30
 (lippuvaraukset Seijalta puh. 050-535 6174)
- Kesäjuhlat Porvoossa la-su 26.-27.7. yhteiskuljetus.
 Majoitus Hotelli SeuraHovi (ilm. Airille puh. 0400-538 443)
- Suomen Koivisto-Seura ry:n 60 v-juhla, 20.9. Helsinki
- Neljän päivän matka Riikaan Särkisalossa (aika myöhemmin)
- Viking Amorella-risteily 30.9.-1.10.

Johtokunta v.2008
- puheenjohtaja Eero Ahtikari
- varapuheenjohtaja Heimo Pulli
- sihteeri Airi Saarinen
 -rahastonhoitaja Tuula Mickelsson
- muina jäseninä Eila Flinkman, Tenho Kokkala, Henry Mäkeläinen 
ja Hanna Silfver.
Toimikunnat:
- Jaalamiehet Unto Jack jäsenrekisteri Sylvi Sandholm
- Messitytöt Eila Flinkman kalustovastaava Henry Makeläinen

LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKILPAILU

Koivisto-juhlilla Porvoossa 26. – 27.7. 2008

Sarjat: 1 – 6-vuotiaat, 7 – 11-vuotiaat ja 12 –17-vuotiaat

Aiheet ovat kaikille sarjoille samat:
1. Merirosvon matkassa
2. Laiva meren pohjassa
3. Merenneitojen juhlat

Töiden tekotapa on vapaa. Kukin osallistuja voi lähettää kilpailuun 3 
työtä. Vain annettujen aiheiden mukaiset työt ovat mukana kilpailussa. 
Töiden tulee olla Porvoon lukiossa perjantaina 25.7. kello 16 mennessä. 
Jos töiden palautusta toivotaan postitse, mukaan tulee laittaa osoitteella 
ja postimerkillä varustettu kirjekuori.

Postissa tulevat työt voi lähettää osoitteeseen:
Marja-Leena Montonen, Susisuontie 36, 06200 Porvoo
Voittajat palkitaan näyttelyjen avajaisissa lauantaina.

KUTSU TAIDENÄYTTELYYN!

Kaikki koivistolaiset taiteilijat ja taiteenharrastajat ovat tervetulleita aset-
tamaan töitään näytteille Koivisto-juhlille Porvooseen 26.–27.7.2008
Jokainen näytteilleasettaja voi tuoda näyttelyyn 3 työtään.
Töiden tulee olla Porvoon lukiossa perjantaina 27.7. klo 16.00
Tilantarpeen kartoittamiseksi tarvitsemme ennakkotietoa töiden mää-
rästä.
Osallistumisesta voi ilmoittaa Leena Airaksiselle p. 050-548 1601 ke-
säkuun alkuun mennessä:
Lähetettävät työt postitetaan osoitteeseen:
Marja-Leena Montonen,
Susisuontie 36, 06200 Porvoo

VALOKUVAUSTEHTÄVÄ LAPSILLE JA NUORILLE!

Viime kesän Koivisto-juhlilla oli toisen kerran esillä lasten ottamia va-
lokuvia. Taidetoimikunta järjestää tänäkin vuonna Porvooseen tämän 
valokuvaustehtävän lapsille.

Lapset ja nuoret halutaan kuvaamaan jotain koivistolaisuuteen liit-
tyvää aiheella 

”Tää on Koivistolt”.
Kuvata voi mummoja ja vaareja tai Koivistolta peräisin olevia tavaroita: 
vaatteita, leluja, astioita, koriste-esineitä, kirjoja tms. muistojuttuja koi-
vistolaisista juurista. Kuvat voivat olla hauskoja ja hassuja tai hienoja ja 
arvokkaita. Kuvissa voi olla esineiden lisäksi ihmisiä tai ihmisten lisäksi 
esineitä. Jokaiseen kuvaan tulee liittää pieni selostus siitä, mistä kuvassa 
on kyse sekä kuvaajan tiedot. 
Osallistua voivat kaikki alle 18-vuotiaat.

Kuvat voivat olla värikuvia tai mustavalkoisia. Kuvat lähetetään 
paperimuodossa ja A5 kokoisina(15 x 21cm) Leena Airaksiselle osoit-
teeseen Metsäpirtintie 10 A 1, 02130 Espoo, heinäkuun 15. päivään 
mennessä tai tuodaan paikalle Porvoon lukioon perjantaina klo 16 
mennessä.

Saapuneet kuvat asetetaan näytteille Lasten ja nuorten kuvatai-
dekilpailun yhteyteen. Kuvia ja tekstejä julkaistaan vuoden mittaan 
Koiviston viestissä. 

Mikäli kuvat halutaan palautettavaksi postitse, mukaan tulee liittää 
osoitteella postimerkillä varustettu kirjekuori

Nyt kaikki innolla valokuvaamaan!

Taidetoimikunta


