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Tänä kesänä
pääsee Koiviston
saariin.
Kesän matkoille
kannattaa
ilmoittautua nyt.

s. 2
Päätoimittajalta
Hartaast´

s.3
Aino Risu 90 vuotta
Matilda Kitula 96 vuotta
Puheenjohtaja Jarmo Ratian
terveiset seuran jäsenille.

s.4
Kesän 2006
Koivistomatkoista

Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Saarenpään matkat sekä retket Tiurinsaareen
ja Piisaareen kesäkautena 2006.
Olemme saaneet virallisen luvan tehdä matkoja Koivusaareen. Majoittuminen
Saarenpäässä. Päiväretkiä tehdään muille Koiviston saarille, kuten
Tiurinsaareen ja Piisaareen sekä mahdollisesti myös Vasikkasaareen.
Yhteistyössä tieteellisteknisen
Instituutin ”Gidropribor,” sekä
Pietarin yliopiston
puitteissa toimivan
luonnonsuojeluyhdistyksen Baltic
Fund for Nature of
Saint Petersburg sekä
Venäjän Federaation
Leningradin alueen
Hallinnon luonnonvarain- ja ympäristön
suojeluasiain komitean kanssa on voitu
luoda yhteiset tavoitteet, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat niitä pyrkimyksiä
joita on asetettu Koiviston saarien suojele-

miseksi ja kotiseutu- ja luontomatkailun kehittämiseksi.

jatkuu sivulla 4

Jylhä ja tuoksuva mäntymetsä.
”Hotelli Wilhelm”

s. 5
Lukijoiden kirjoituksia
Koiviston puvun essun
helmasta.

SUKUPUU YLE TV 1

s. 6

Ylen historiaa käsittelevässä ohjelmistossa esitetään kuluvan kevään aikana Sukupuu ohjelmasarja, jonka jaksoissa
tutustutaan sukujen historiaan.

Hapanleipää

Henkilöhistoriat laajenevat ihmisryhmien historiaksi. Sarjassa
esitellään niin kauppiassukuja
kuin työläisperheen sukutaustaa. Ohjelmassa liikutaan myös
historian aikajanalla. Kerrotaan

s.7
Aulis Soukan veri vetää
merelle

s. 8
Paikallisseurojen oma sivu.

Suomen ja maailman historian tapahtumista. Yksilön tarina
liittyy osaksi isompaa kokonaisuutta. Sarja auttaa myös oman
sukuselvityksen tekemisestä kiinnostuneita.

Sarjassa seurataan myös koivistolaisen Aulis Soukan sukupuuta. Merenkulkijoiden suvun
vaiheiden lisäksi jaksossa pohditaan menetetyn kotiseudun merkitystä. Mikä saa ihmiset palaamaan kotiseuduilleen kerta kerran
jälkeen. Karjalaisevakkojen tuntoja pohditaan niin Viipurin torilla,
kuin tilausajon penkilläkin. Aulis
Soukan mukana kuljetaan Koiviston rannoille ja kirkon portaille.
Ohjelma ei anna täsmällistä vastausta sille, miksi kotiseuduille on

niin tärkeää päästä, mutta Aulis
Soukan kotirantaan tähyävä olemus välittää sen kertakaikkisen
koti-ikävän, joka ei edes neljänsadan käynnin jälkeen katoa.
jatkuu sivulla 7

Aulis Soukka TV-kuvausten
aikana Viipurin torilla
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Hartaast´

IKIONNELLISIA?
Kevät on uuden alkua. Tuntuu, että kaikki mahdollisuudet ovat edessäpäin. Luonto ja ihmiset valmistautuvat. Kesästä ei ole vielä hukattu
hetkeäkään. Keväällä on hyvä suunnitella tulevaa. Olisiko tänä kesänä
aika käydä siellä Koiviston saarillakin. Saaret ovat kiinnostava kohde,
ei vain sukujuurien ja kotirantojen vuoksi, vaan myös luonnon vuoksi. Saarten kasvillisuus on omalaatuinen ja monimuotoinen ja se on
saanut olla suojassa ihmisen muokkaavalta kädeltä.
Luontomatkailu on kiinnostava matkailun muoto. Aina ei tarvita kaukomaiden safareita tai tutustumista Välimeren maiden kasvistoon. Matka oman lähiluonnon syvyyksiin voi olla yhtä antoisa
ja mielenkiintoinen. Muistan yhdenkin purjehduskesän, jona isäni
seurasi veneessä jalkapallon MM-kisoja aina laiturissa ollessaan ja
legit latasi akkuja. Äitini, joka silloin opiskeli kasvitiedettä, kolusi
luotoja ja kalliorantoja. Ei niin aution näköistä kivikkoa, etteikö
kurssin ”levät, sammalet ja jäkälät” oppikirja kädessään hän olisi innoissaan tehnyt löytöjään. Nekään vedenrajan kivissä olevat mustat
raidat eivät ole nokea ja likaa vaan merimustuainen nimistä levää.
Luontokokemukset ovat meille tärkeitä. Arvostamme luonnon puhtautta ja monimuotoisuutta. Usein kuitenkin vietämme
päivämme vain tässä ihmisen tekemässä ympäristössä. Talosta
siirrymme autoon, autolla toisiin rakennuksiin, kauppakeskuksen
kautta kotiin ja television ääreen. On mahdollista elää kaukanakin
luonnosta. Keväällä on hyvä havahtua tästä sisäelämästä ja antaa
luonnon taas tulvia osaksi jokaista päivää.
Koiviston luonto on tuttu ja samalla tuntematon. Sekin on
hauras. Roskaantumisen olemme jo nähneet. Kirkon seudulla siivoaminen onnistuu vain suojarukkasin varustettuna, hiekkarannoilla on kilokaupalla lasinsirpaleita. Suuremmat uhkat uhkaavat
merta. Miten rehevöityminen muuttaa Suomenlahtea. Milloin
Koiviston öljysatamaan rahtaaville laivoille käy ensimmäinen onnettomuus. Kasvitieteen opintoihin kuului myös oivallus, vain
motivoitunut ihminen jaksaa välittää ympäristöstään. Ja motivaatio tulee ymmärryksen kautta.
Lahdessa 11. Huhtikuuta 2006

Haluan tervehtiä Koiviston viestin lukijoita ja lähettää
terveisiä Tikkurilan ev.lut. seurakunnan äitien raamattupiiristä eli mammaraamiksesta.
Olen Kaisa Koivula, Penttilän
Kaukiaisia ja Mäkeläisiä minäkin.
Pekon Sipretin Matin Juliuksen
Mailin Kaisa. Olen naimisissa
Kimmo Koivulan kanssa ja meillä on 3-vuotias tytär. Ammatiltani
olen lastenkodin psykologi.
Luimme mammaraamiksessa
tässä eräänä perjantaina Jeesuksen
autuaaksi- eli ikionnelliseksijulistuksia Luukkaan evankeliumista:
»Jeesus katsoi opetuslapsiinsa ja
sanoi: “Autuaita olette te köyhät,
sillä teidän on Jumalan valtakunta. Autuaita te, jotka nyt olette
nälissänne: teidät ravitaan. Autuaita te, jotka nyt itkette: te saatte
nauraa.
“Autuaita olette te, kun teitä
Ihmisen Pojan tähden vihataan ja
herjataan, kun ihmiset erottavat
teidät keskuudestaan ja inhoavat
teidän nimeännekin. Iloitkaa silloin, hyppikää riemusta, sillä palkka, jonka te taivaassa saatte, on
suuri.» (Lk 6: 20–23.)

Vaikea kohta, jotenkin nolokin. Ei tässä nyt olla varsinaisesti
köyhiä tai nälkäisiä, ei meitä Jeesuksen vuoksi vihata tai herjata.
Aika harvoin itkettääkään. On
hankala lähteä miettimään, mitä
tämä kohta voisi itselle merkitä.
Puhuiko Jeesus oikeastaan ollenkaan meille hyvinvointisuomen
ihmisille? Koskevatko kohdan lupauksetkaan meitä, kun vaikeudet
eivät koske?
Kysyimme toisiltamme Mailis Janatuisen kysymyksen: ”Miltä tuntuisi, jos sinä itkisit ja joku
tulisi väittämään sinua ikionnelliseksi sen vuoksi?” Olisiko se loukkaavaa? Tuntuisiko siltä, ettei toinen ota minun suruani vakavasti?
Vetää vain positiivisen ajattelun
vaatimuksia peliin? Minua sellainen on ainakin ärsyttänyt, mutta mistä sen tietää, miltä todella
vaikeassa tilanteessa tuntuisi. Itse
en ainakaan menisi sellaista sanomaan toiselle itkevälle.

Lauri Rafael
PEUSSA
s. 19. 12. 1926 Koivisto
k. 2. 3. 2006 Haukipudas

Rakas puolisoni, isämme, ukkimme

Lähti lentoon enkeli taivaan,
tuli luokse väsyneen, sairaan.
Kosketti hiljaa posken nukkaa,
silitti hiljaa hopeista tukkaa.
Nosti siivilleen isämme armaan,
vei turvaan paikkaan varmaan,
Tähtien taa.

s. 14. 5. 1917 Koivisto, Patala
k. 20. 3. 2006 Jyväskylä
Kuvasi kultaisen
säilytämme kätköissä sydämen
Puoliso
lapset ja lastenlapset perheineen

Siunaus toimitettu 8.4.2006. Lämmin kiitos osanotosta.

ISSBN 0780-1289
KUSTANTAJA:
Suomen Koivisto-Seura r.y.
Jäsenlehti
Ilmestyy kerran kuukaudessa.
Lehteen tarkoitetun ilmoitusmateriaalin tulee olla toimituksessa lehden
ilmestymistä edeltävän kuun lopulla.

Toimitus ei vastaa sille lähetetystä materiaalista. 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

Kaisa Koivula

Rakas isämme, pappamme ja isopappamme

Riikka Salokannel
Koiviston Viestin päätoimittaja

Hannes
RUOTTU

Yhtäkkiä asia aukeaa: Jeesuksella oli varaa sanoa. Hän tiesi,
hän oli itse tulossa sieltä, missä
nauretaan ja hypitään. Hän oli itse nähnyt sen, mitä ihmiset eivät.
Moni ihminen lohduttaa toista
väittäen, että kyllä sinunkin elämäsi vielä hyväksi muuttuu, vaikkei asiasta ole mitään todisteita.
Jeesus ei lohdutellut, hän tiedotti.
Hän sanoi: Te ette nyt näe tämän
itkun, nälän, köyhyyden ja hylätyksi tulemisen yli, mutta minä
näen ja voin sanoa, että hyppimistä näkyy. Eikä hän todellakaan
puhut parempiosaisena, hän tiesi,
mitä hänellä itsellään oli edessä.
Hänellä oli varaa sanoa.

Rakkaudella muistaen ja kaikesta kiittäen
Hannu ja Tarja
Helena
Kerttu ja Esko
Pappa lähti, mutt´ on vielä lähellämme
tuhansien sitein meihin liittyen,
ja liki sydäntemme
jäi kaiku askelten rakkaitten.
Hannakaisa, Janne ja Miska
Annukka, Juha ja Lassi
Juhamatti ja Eeva
Muut sukulaiset ja ystävät

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
Päijänteenkatu 11, 15140 Lahti.
Aineisto palautetaan vain jos mukana
on postimerkillä varustettu palautuskuori osoitteineen.

Tilaukset, osoite- ym. muutokset aina
kirjallisena edellämainittuun osoitteeseen.
Laita korttiin postitusosoite ja laskutusosoite, mikäli ne eivät ole samat.
Tilauksia ei tarvitse uusia.
Seuran jäsenmaksu 20e, sisältää
vuoden jäsenlehdet. Seuran kautta
voi myös maksaa Karjalan Liiton 5e
jäsenmaksun.

Rakkaamme

Milja Kyllikki

KAINUS
s. 22. 4. 1923 Koivisto
k. 12. 11. 2005 Helsinki
Sisartamme kaipauksella muistaen
Alpo, Maria, Signe,
Raili ja Paula perheineen
Emme pyytäneet Luojalta
päiviä lisää,
vaan hiljaa kutsuimme
Taivaan Isää.
Ota syliisi rakkaamme,
taivaaseen kanna,
hellästi peittele,
levätä anna.

Siunaus on toimitettu
läheisten ja ystävien saattamana.
Lämmin kiitos osanotosta.

Jäsenlehden postituksesta pohjoismaihin +2e/vuosi, eurooppaan +7 e/vuosi
muualle maailmaan +12 e/vuosi
Pankkiyht. Nordea Lahti 109130-305880
Päätoimittaja Riikka Salokannel
Päijänteenkatu 11, 15140 Lahti
0400 94 96 95
Toimittaja Ina Ruokolainen
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 040 780 398
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Aino Risu 90 vuotta

Matilda Kitula 96 vuotta

Aino Risu
os. Hilska syntyi
Koiviston Härkälässä 5.4. 1916 Ville Kaapren ja Eeva
Soﬁan tyttäreksi. Isä
Kaapriel oli siis Villenpoika Hilska ja
äiti Eeva os. Eskola
Makslahdesta. Kotitalo sijaitsi Hilskanmäellä lähellä
Osuuskauppaa.
Perheen lapset olivat ikäjärjestyksessä Lempi, Teuvo,
Matti, Rauha, Aino,
Taito ja Urho. Hilskanmäellä oli paljon
muitakin lähitalojen lapsia, Ylä-Mikon sukulaisia ja
muita. Tekemistä ja leikkejä riitti oli
sitten kesä tai talvi. Urheilussa, erityisesti hiihdossa Aino oli mestari.
Taito on säilynyt lapsenlapsille asti.
Matka kouluun oli lyhyt ja
iloinen varsinkin kun opettajaksi
vuonna 1928 tuli 21-vuotias Eelis
Rubert Risu. Aino oli silloin 12vuotias. Tässä iässä monet tytöt
ihastuvat miesopettajaansa, eikä
Aino ollut poikkeus. Opettaja ja
oppilas katselivat toisiaan luokassa
muita pitempään ja nuoret sitten
vähän muuallakin. Eräänä kesäisenä keskiviikkopäivänä Aino otti
polkupyörän ja ajoi sillä Koiviston
kauppalaan ja matkusti edelleen
Viipuriin. Nuoripari Aino ja Eelis
vihittiin siellä 14.6.1939. Vihkimisen jälkeen lähdettiin häämatkalle taksilla ja Eelis sanoi kuljettajalle ”Niin pitkälle kuin Suomessa
pääsee” ja näin päädyttiin Utsjoelle sekä edelleen aina Jäämeren
rannalle Liinahamariin!

”Tilla Kitula” on syntynyt
13.3.1010. Tällä hetkellä Tilla
on vanhin kyläläinen, joka on
syntynyt Koiviston Humaljoella.
Isä Matti Kitula ja äiti Vappu os.
Torkkeli olivat maanviljelijöitä.
Tilla aloitti työt jo nuorena tyttönä vuonna 1927 Humaljoen
Osuusliikkeessä. 1937 Tilla sai
myymälänhoitajan paikan Sortavalassa. Hän opiskeli omaan
alaan kuuluvia kursseja. Kun alkoi talvisota, perhe evakuoitiin
Hämeeseen Kuhmalahdelle. Tilla
työskenteli vuosina 1940-1942
Vampulan Osuuskaupassa. Keväällä 1942 perhe pääsi takaisin
Humaljoelle ja viljelivät peltojaan
Mutamaalla.
Tilla sai työpaikan syyskuussa
Sodan jaloista jouduttiin läh- 1942 Koiviston Seudun Osuustemään evakkotielle Paltamon kassaan. Kun veneläiset sotilaat
kautta Artjärvelle ja edelleen lähestyivät Koivistoa keväällä
Jämsään ja Juokslahdelle. Tänne 1944. Tilla sai erikoisen tehtäperustettiin uusi koti ja järven vän 11.6.1944. Hänen piti viedä
rannalla se on ollut jo vuosikym- Osuuskassan arvopaperit turvaan
menten ajan. Pariskunnalle syntyi Perniöön Salon Seudun Osuuspoika Topi vuonna 1947 ja tytär kassaan. Tillan vanhemmat ostivat maata Liedosta ja rakensivat
Anu 1957.
Puutarhan hoito ja luonnossa sinne uuden kodin.
liikkuminen, erityisesti marjastaEntisten Makslahden ja Koiminen, ovat olleet Ainon lempi- viston Seudun Osuuskassat ostiharrastuksia monien vuosien ajan, vat kiinteistön Porvoosta. Aloittivielä viime kesänäkin varoituksista vat uudelleen pankkitoiminnan ja
ja kielloista huolimatta. Reippaat sen nimeksi tuli Porvoon Yhtynyt
askeleet on usein nähty myös ko- Osuuskassa. Tilla Kitula työstiseutumatkoilla Koivistolla ja ko- kenteli pääkassanhoitajana siinä
tikylän Härkälän tanhuvilla. Elä- pankissa. Tilla tapasi alkuvuosina
mänhalu ja energisyys ovat vieneet päivittäin koivistolaisia, kun se oli
Ainon jopa Amerikkaan asti Säk- ainoa koivistolainen rahalaitos.
Myöhemmin pankin nimi vaihkijärven karjalaisia tapaamaan.
Toivotamme kaikki Ainolle dettiin Porvoon Osuuspankiksydämellisesti onnea ja aurinkoi- si. Tilla pääsi eläkkeelle vuonna
sia päiviä, tässä on mukana myös 1970.
Einoserkun vävypoika Lasse.
Tilla Kitula oli myös Koivisto
Seuran perustajajäsen ja toimi 40
vuotta seuran taloudenhoitajana.
Samoin hän oli seuran johtokunIkälissää 1
nan jäsenenä 1948-1988. Hän
oli myös mukana perustamassa
Kaizu, miu muijjai, vähävällii väittää,
Porvoon Seudun Koivisto kerhoa
et mie oon tult vanhaks, enkä muista mittää.
vuonna 1978. Kerhossa hän oli
No, täähä o tietyskii täyttä potaskaa;
Ikälissää
2
miehä voin täs sen teil vaik totistaa.
pitkään rahastonhoitajana.
Tilla liittyi jo nuorena HuKo ikkää tulloo,
Uskallanks mie ees kertookkaa teil,
maljoen Lottiin. Hän oli mukana
ni mieskii vanhenoo.
kui partaa ajelles täs aamusel
Marttatoiminnassa ja NuorisoErräilt muistikii männöö,
mie oikee säpsähi sitä näkkyy,
ko tukka lähtöö.
ko miu naamal ol alkaantki ilmestyy seurassa.
Parhaat onnittelut nuorekOnneks miul ei viel nii surkiast oo käynt. (siloposkiil varsinkii)
kaalle päivänsankarille. Kun tänä
Miehä MUISTAN selväst,
“tellatii tellatii rittikkäitii”
(niiko laps sano ylpeääl vierahaal tätiil). vuonna valitaan ”Vuoden Koiviset miult muisti o mänt.
tolainen”, Humaljoen KylätoiNiitähä tulloo vaa vanhuksiil,
Martti Piela
mikunta ehdottaa Tilla Kitulaa
eiks jee?
”Vuoden Koivistolaiseksi”.
Em mie oo enne kuultkaa,
enkä nähnt ees unissaikaa,
et tälläsiil nuorukaisiilki
Martti Ratia
ko mie!

Suomen
Koivisto-Seura r.y.
Perustettu 1948
Toimii koivistolaisten yhdyssiteenä
- järjestää kotiseututilaisuuksi
- harjoittaa julkaisutoimintaa
- suorittaa kotiseutukulttuuriin liitty
vää kokoamista ja tallentamista.

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
Jälkipolvitoimikunta, Hanna Silfver pj
Kalastajantie 7, 20780 Kaarina
puh. 02-243 2940
Hallituksen muut jäsenet:
Raimo Kyytsönen, Mäntsälä. 019-6872845
varalla Hannu Veijalainen, Lahti

— Puheenjohtajalt iteltää —
Kuten aikaisempinakin vuosina Suomen Koivisto Seuralla on
edessään aktiivinen toimintavuosi 2006. Kuluvan vuoden kohokohta on luonnollisesti kesän Koivisto juhlat Karhulassa.
Juhlat pidetään tänä vuonna viikkoa normaalia aikaisemmin
eli 22.-23.7.2006. Juhlissa julkistetaan ensimmäisen ”Vuoden
Koivistolaisen”nimi.
Hyväksyessään seuran toimintasuunnitelman vuodelle 2006
vuosikokous päätti järjestää kesän aikana matkan Koivistolle
sankarihautamuistomerkin siivoustalkoiden merkeissä. Tästä
matkasta myöhemmin enemmän. Koiviston kirkon entisöimishanketta seurataan muutoinkin.
Pidän myös tärkeänä, että seura osallistuu Karjalaisiin kesäjuhliin Haminassa 16. – 18. kesäkuuta.
Suunnitelmissa on myös uuden laulukirjan hankinta yhdessä Koivisto-säätiön ja Porvoon seudun Koivistolaiset ry:n kanssa. Koivistosäätiön kanssa jatketaan yhteistyötä myös historiatoimikunnassa.
Seuran nettisivut ovat vanhentuneet. Ne uudistetaan.
Koivistolaisten suku-, kylä ja paikallisseurojen kanssa kehitetään yhteistoimintamuotoja. Seuran toimikuntien työtä tuetaan
ja edistetään.
Edellä olevat poiminnat vuosikokouksen hyväksymästä toimintasuunnitelmasta osoittavat, miksi Suomen Koivisto Seura on
useiden vuosien ajan sijoittunut joko ensimmäiseksi tai toiseksi
Karjalan Liiton toimintakilpailussa pitäjäseurojen sarjassa.
Toivotan Koivisto Seuran jäsenille ja Koiviston Viestin lukijoille iloista ja aurinkoista kevättä.
Jarmo Ratia
Kuva: Nils-Erik Bäckblom

Viime vuoden elokuussa Suomen ja Ruotsin rajankäyntivaltuuskunnat suorittivat rajan tarkastuksen ja siihen liittyviä mittauksia
Ahvenanmaan merellä. Suomen rajankäyntivaltuuskunnan puheenjohtaja oli Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Jarmo Ratia.
Hän kävi myös tarkastuksen yhteydessä Ahvenanmaan maanmittaustoimistossa Maarianhaminassa. Kuvassa hän näyttää,
toimiston seinällä olevalla karjalantaululla, missä hänen sukunsa
synnyinsijat ovat Koiviston kupeessa.
Nils-Erik Bäckblom

Eero Ahtikari, Piikkiö. 050-525 5174
varalla Airi Saarinen, Turku
Risto Kitula, Perniö. 02-735 4328
varalla Ahti Kaukiainen, Salo
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400-800 752
varalla Pertti Hämäläinen, Espoo
Virpi Huhtanen, Espoo. 0440-501 806
varalla Heidi Myllyniemi, Helsinki
Hanna Silfver, Kaarina. 02-243 2940
varalla Tuula Koppinen, Espoo
Jorma Simola, Kotka. 05-228 5621
varalla Mirja Haapanen, Hamina

Koivistosäätiö:
Hallituksen pj, Aarre Tölkkö
Pellingintie 11, 06100 Porvoo
puh. 019-583 321
Säätiön asiamies Pertti Hoikkala
Vanha Veckjärventie 11, 06150 Porvoo
puh. 040-583 5397

www.koivistolaiset.net
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Tääpäivä Koivisto ja koivistolaiset
Saarenpään matkat...

Tavoitteiden
pääkohdat ovat:
- kokonaisvaltainen luonnonsuojelu kaikilla Koiviston saarilla
- romun, kuten rautalaiturin ja
muun romutavaran pois
korjaaminen.
- saaristokulttuurin ja vanhan
ilmeen uudelleenluominen ja
säilyttäminen.
Kiilin hiekkarantaa

- teiden ja polkujen parantaminen
kevyt-siltoineen ja opasteineen.
- luonto-ohjelmia opastuksineen
saarilla.
- Saarenpään kylän sähköistäminen sekä laiturin entisöiminen.
- luomuviljelyn kehittäminen
kyläläisten toteuttamana
(esim. avomaakurkut/venäläiset
hapatetut suolakurkut).
- Saarenpään ja muiden Koivusaaren asukkaiden tuki ja
mukaantulo kehitysohjelman
toteuttamiseen.

Karjala-tuotteiden erikoisliike
Tilaa ilmainen kuvastomme
Puh. 05-541 4650, Kauppakatu 41, Lappeenranta
www.kareliaklubi.com
—
kauppa@kareliaklubi.com.

Baltic Fund for Nature kuuluu
Maailman luonnonsuojelujärjestöön (WWF) ja työskentelee vesistöjen, metsien ja uhanalaisten
lajien hyväksi sekä ilmastomuutoksen pysäyttämiseksi Se kuuluu myös maailman luonnonsuojeluliittoon (IUCN) ja toimii
läheisessä yhteistyössä Suomen
Metsähallituksen ja Riista- ja
Kalatalouden Tutkimuslaitoksen
(RKTL) kanssa.
Venäjän Federaation Leningradin alueen luonnonsuojelu-

komitea valvoo myös Koiviston
saaria ja on ottanut tehtäväkseen
myös rahoituksen järjestämisen
venäläiseltä taholta tätä kehitysohjelmaa varten.
Kevään aikana tullaan seuraava kokous pitämään Pietarissa
yllämainittujen organisaatioiden
kanssa. Kokouksessa päätetään
ensimmäisistä tulevan kauden
toimenpiteistä. Allekirjoittaneen
tehtävänä on selvittää saaristomatkailun vaatimuksia ja kotiseutu/luontomatkailun kehittämistä

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

07170 PORNAINEN

SÄHKÖURAKOINTI
KIIKKA & KONTTILA OY
PL 19
00581 HELSINKI

Susitie 12
00800 HELSINKI

PUH. 09-8624 2040
FAX 09-8624 2050

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

Mainos ja tabloid -lehdet
painaa

Lehtipaino keskiuusimaa
Riihimäki

Tuomo Hilska

”Huvila meren rannalla”

Kesän 2006 matkat
Matkat alkavat kesäkuun alussa ja jatkuvat niin kauan
kun kysyntää on elokuun loppuun. Matkojen vastuunalainen Matkanjärjestäjä on Pornaisten Matkailu Oy.
Matkoja tehdään seuraavasti, edellytyksenä, että matkalle on
ilmoittautunut vähintään12 täyden hinnan maksavaa osallistujaa.
Alle 12 vuotiselle lapselle 50 % alennus.

MATKATOIMISTOPALVELUT RYHMILLE, TILAUSAJOT

Koiviston saarille.
Uskon, että yhteistyöllä oikeiden tahojen kanssa meillä on
mahdollista säilyttää ne rakkaat ja
luonnonkauniit saaremme myös
jälkipolville sellaisina kuinka ne
muistoissamme yhä elävät.

Perjantai – sunnuntai
Keskiviikko – perjantai
Sunnuntai – keskiviikko
Keskiviikko – sunnuntai
Sunnuntai – perjantai
Perjantai – keskiviikko

3 pv. 2 yötä
3 pv. 2 yötä
4 pv. 3 yötä
5 pv. 4 yötä
6 pv. 5 yötä
6 pv. 5 yötä

Matkojen hintaan sisältyy
viisumi (erikoislupa saarille),
bussikuljetukset Helsinki–Koivisto–Helsinki, laivakuljetukset,
matkatavaroiden kantajat, majoitus 2-3 hengen huoneissa, ruokailut (aamiainen, lounas tai päivällinen, iltatee) ja sauna.
Majoitus on Kuupon entisessä huvilassa ”Hotelli Wilhelmissä.” Lisäksi meillä on käytössä
lähellä sijaitseva toinen huvila.
Huvilat ovat yksinkertaisia, mutta
ne siivotaan päivittäin ja ruoka on
ollut hyvää. Pihapiirissä ovat saniteettitilat sekä edellisenä vuonna
yhteistyössä rakennettu sauna,
joka on ryhmän käytössä.
Saarenpäästä voi tehdä retkiä
muille saarille. Retket tulee varata
kuitenkin etukäteen jo täällä Suomessa. Saarella on vuokrattavana
polkupyöriä joiden kunto on välttävä. Kuljetuksia varten on Valen-

260 €
260 €
320 €
350 €
380 €
380 €

tinin kuuluisa traktori ja pari sivuvaunullista moottoripyörää.
Haluan vielä korostaa, että
Koiviston saaret ovat edelleen
suljettua aluetta eikä sinne pääse
edes venäläiset ilman lupaa, koska
valvonta on tiukentunut öljysataman myötä.
Käytännössä asia kulkee seuraavasti: kun olemme saaneet
ryhmän nimet, lähetämme listan
Gidropriborille. Listassa on osallistujien nimet, syntymäajat, -paikat
ja passinnumerot. Pietarissa lista
viedään ”turvallisuustoimistoon”
joka hyväksyy ja leimaa listan.
Tämä lista, sekä Gidropriborin
allekirjoittama kutsu toimitetaan
takaisin meille. Listasta menee
kopio myös Venäjän rajavartiostolle. Toimitamme leimatut listat
ja kutsun Venäjän konsulaattiin,
joka myöntää meille ryhmäviisumin, jos dokumentit leimoineen

ovat kunnossa. Koiviston rajavartiosto vertaa passeja ja listoja
keskenään ja antaa luvan kulkuun
saarille, jos passit vastaavat listan
tietoja.
Systeemi toimii toisaalta
erinomaisesti ja voimmekin ilolla
todeta, ettei saarella ole ollut häiriköitä näiden 20 vuoden aikana
mitä sinne on matkoja järjestetty.
Ainutlaatuinen kasvillisuus,
koskematon luonto ja hienot
hiekkarannat ovat asioita joiden
takia kannattaa tutustua tähän
omaperäiseen luonnonsuojelualueeseen ja löytää omat juurensa
ja rauhan tästä meren ja luonnon
harmoniasta.
Ottakaa mahdollisimman aikaisin yhteyttä matkoihin liittyvissä
asioissa:
Vastuunalainen matkanjärjestäjä
Pornaisten Matkailu Oy
Mätikistönkuja 5
07170 Pornainen
Kari Hämäläinen
0400-184899 /fax 019-664729
kari.hamalainen@pp4.inet.ﬁ
tai
Suomen Autolomat Oy
Olavinlinnantie 2 C
00900 Helsinki
Tuomo Hilska
0400-883242 /fax 32859770
hilska@autolomat.ﬁ
Tuomo Hilska
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Kirjotuksii

Koirarotujen tunnistuksella kouluun
Pääsy Helsingin Suomalaiseen
yhteiskouluun oli 1960-luvun
alussa ankaraa kilpailua, missä
vain kolmannes halukkaista onnistui. Erojen aikaansaamiseksi
pääsykoekysymyksissä oli mukana älykkyyttä mittaavia kompakysymyksiä. Niistä selviäminen
oli usein ratkaisevaa.
Vuonna 1963 yrittäjien joukossa oli myös Kurki-sukuinen
Jussi-poika. Kun hän palasi sisäänpääsykokeista kysyivät jännittyneet vanhemmat pojaltaan,

Kevätretki
Lahden koivistolaisten
perinteinen retki, Ritva ja
Heimo Tähkäpään kauniiseen kotiin 7. 4. 2006.
Tulokahvien, piimäpiirakkoineen
pullineen ja pääsiäiskakkuineen,
jälkeen käväisimme videonauhan
avustuksella ”Kaljaasin kannella”.
Pääsimme myös kurkistamaan
Soukan suvun historiaan. Ohjelmaan, joka esitetään myöhemmin
keväällä TV I:ssä.
Hannu esitti ajatuksen mahdollisesta yhteismatkasta Hami-

oliko hän havainnut, että kysymyksissä olisi ollut koiria haudattuna. Vastauksena oli: “Juu,
oli siellä yksi snautseri ja yksi
bokseri”. Ja poika pääsi kouluun,
vaikkei kylläkään tämän vastauksen perusteella.
Ja pääsi sinne samalla pari
muutakin Kurki-sukulaista.
Sirkka-Liisa ja Pekka Nuorteva

Murheellinen
kotiseutumatka!
Murheellista ei suinkaan ollut se
että kamera unohtui kotiin. Ei
myöskään se, että Viipurin parhaimistoon kuuluvassa hotellissa
lämmintä vettä sai ainoastaan
kovaäänisen vaatimisen jälkeen ja
kylpyhuoneessa haisi pahemmin
kuin kurjissa ulkohuuseissa. Ei,
murheen saivat aikaan Viipuri ja
Koiviston joku pikkunilkki satamakapteeni tms. Päätimme siis

viimeinkin suunnata ensikertamatkalle isien maille, eli Koiviston saarille.
Olen Viipurissa käynyt erinäisiä kertoja, joskin viime käynnistä on luvattoman kauan, joten
pääsinpä vertailemaan mikä on
muuttunut, ja voi surkeus, todella huonoon suuntaan. Kadut on
pelkää perunamaata, rakennukset
räjähtäneitä, uutta ei rakenneta
ja vanhaa ei korjata. Viipuri on
muuttumassa surkeaksi provinssikaupungiksi, valitettavasti.
Uskomatonta on että jopa
nuoriso palveluammateissa, on

täysin kielitaidotonta. Enkä nyt
puhu torista, joten kehitystä ei
ole näköpiirissä.
Niin, se satamaviskaali, tai
mikä lienee. On kuulemma kieltänyt maihinnousun Koiviston
saariin, joten saimme vain kiikaroida maisemia kirkkorannasta. Itku tuli monelta, kun saarimatka muuttui bussimatkaksi
Kronstadiin.
Ilmat oli hienot ja kanssamatkustajat upeita, joten se puoli
meni hyvin.
Harry Piela

Kuva: Heikki Salokannel

naan Karjalanliiton kesäjuhlille.
Asiasta kiinnostuneet voivat ottaa
yhteyttä Veijalaisen Hannuun.
Vanhoja muistellen ja vähän
laulellenkin vietimme rattoisan iltapäivän. Lähtiäisiksi Ritva-emäntä
vielä tarjosi maukkaan kaalikeiton
ja mämmiä jälkiruoaksi. Saatesanoina olivat: ”Ettei sitten kotona
heti tarvitse ajatella ruoanlaittoa”.
Lämpimät kiitokset taitavalle ja vieraanvaraiselle isäntäväelle
meiltä kaikilta 18:lta. Teillä käydessä saa aina nauttia sekä suun-,
että silmänruoasta.
Maili Salokannel

Valtakunnan rajat käydään joka 25. vuosi
Suomen ja Ruotsin rajankäyntivaltuuskunnat rajankäynnillä Märketin
luodolla. Kuvassa Yli-insinööri Pekka Tätilä, Ahvenanmaan maanmittausaluejohtaja Nils-Erik Bäckblom ja Jarmo Ratia Märketin luodolla. Alakuvassa Jarmo Ratia Ahvenanmaan maaherran Peter Lindbäckin luona.
Nils-Erik Bäckblom
Kuva: Risto Nuuros

Kuva: Nils-Erik Bäckblom

Koiviston puvun esiliina
Viimeisessä Koiviston Viestissä oli valokuva, jossa minä olin
Koiviston puvussa. Kuvatekstissä
ihmeteltiin, oliko kuvassa Koiviston puku. Ihmettelyä herätti esiliina. Todettakoon heti, että esiliina on kansantieteilijä Theodor
Schvindtin v. 1902 julkaiseman
Koiviston naisen puvun työohjeen mukainen (piirros). Samanlainen esiliina on nykyisin melko
yleisesti käytetty.
Totuushan on se, että puvut
aikanaan erosivat hieman toisistaan, riippuen tekijöistä ja käytettävissä olevista raaka-aineista.
Esimerkiksi Koiviston historiassa
sivuilla 382-387 esitetyt puvut
ja niiden osat eivät ole täysin samanlaisia. Olisikin tärkeää, että
Suomen Koivisto-Seura r.y. hyväksyttäisi puvun Suomen kansallisneuvostossa kansallispukuraadilla (os. Simonkatu 12 B 13,
00100 Helsinki).
Raija Torkkeli
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Rukiista hapanleipää
Rukiin viljely on ollut erityisen suosittua Karjalassa.
Kaskiviljelyn perintönä sitä on pidetty arvoviljana ja
esimerkiksi vehnää on monin paikoin viljelty vasta
1920 -30 -luvuilta.
Leipää on Suomessa leivottu jo
kivikaudella, mutta hapattaminen
keksittiin vasta rautakaudella. Vähistä aineksista hapattamalla valmistetusta ja pitkällä paistoajalla
paistetusta taikinasta on saatu maukas, ravitseva, runsaskuituinen ja
hyvin säilyvä ruisleipä, hapanleipä.
Itä-Suomessa ruokaleipä on
pehmeätä ja limppumaista. Leipä
leivottiin viikoittain toisin kuin
Länsi-Suomessa, jossa leivottiin
kuivattua, hapanta reikäleipää
vain pari kertaa vuodessa. Ruisleivän happamuus vähenee Suomes-

sa lännestä itään päin. Perinteinen
ruisleipä leivotaan ilman hiivaa
ruisjauhoista, vedestä ja suolasta.
Hiivalla nostattamalla ja vehnäjauhoja lisäämällä saadaan limpusta
kuohkeampi ja vähemmän hapan.
Viikoittain leivottavan leivän
valmistus rytmitettiin muiden
töiden mukaan. Torstaina iltatöiden jälkeen haettiin tiinu, juuri ja
jauhot lämpiämään. Seuraavana
aamuna navettatöiden jälkeen
valmisteltiin juuri sekoittamalla
raskia ja ruisjauhoja lämpöiseen
veteen. Vellimäinen taikinapohja

jätetään happanemaan seuraavaan
päivään lämpöiseen ja vedottomaan paikkaan. Lauantaiaamuna juureen lisätään vesi, suola ja
jauhot, tarvittaessa myös nokare
hiivaa. Taikina alustetaan karkeilla ruisjauhoilla ja kohotetaan kaksinkertaiseksi. Alustetun taikinan
päälle painettiin kämmensyrjällä
risti. Sen umpeuduttua noin kahden tunnin päästä oli taikina valmis leivottavaksi.
Jokainen leivinuuni lämpeni
omalla tavallaan. Pari täyttä pesällistä riitti kerralla.
Hiiltyneen uunin pellit
suljettiin ja sen annettiin
riutua pari tuntia. Välissä
leivottiin limput. Taikinasta pyöritettiin teräväpäisiä
lieriöitä, jotka jätettiin liinan
alle kohoamaan. Ennen leipien
paistamista uuni luudittiin ja
leivät siirrettiin suoraan arinalle.

Paistoaika oli noin tunnin. Kypsän leivän tunnistaa kumisevasta
äänestä, joka kuuluu kun leivän
pohjaan koputetaan.
Rukiinen leipä on ollut terveellisen, suomalaisen ruokavalion perusta. Nykyisin rukiin ja
muiden täysjyvävalmisteiden suotuisista terveysvaikutuksista saadaan yhä enemmän
tutkittua

Nyt vuosikymmeniä myöhemmin, uudessa vanhassa talossamme on leivinuuni. Ja vaikken
mikään keittiön ihme ole, niin
oman ruisleivän tahdon maailmaani. Niinpä sitten ryhdyin
ohjeita ja juurta kyselemään.
Tädeiltä kyselin neuvoa, tavailin
keittokirjoja. Pullin, siis Frimanin
Leenalta sain juuren ja härkkimen
ja leipälapion. Taikinatiinu löytyi
Iitin Maatilatorilta. Ohjeita
oli paljon ja hieman
erilaisia.
Tarkkoja
mittoja
oli vaikea
saada.
Monella
emännällä
määrät ovat
käsituntumassa. Tosissani tein
juuren hapantumaan.
Seuraavana päivänä alustin myllytuoreet ruisjauhot taikinaan nousemaan. Uunia lämmitin patakintaat savuten. Oli aika pyöräyttää
leivät mummon ranneliikettä

tietoa. Rukiista saa hyvää energiaa ja se pitää pitkään kylläisyyden
tunteen. Täysjyväviljan vesiliukoinen kuitu vähentää verenkierron
kolesterolia ja edistää toimiva ruoansulatusta. Turhaan ei sanontaa
”ruista ranteessa” ole käytetty terveyden vertauskuvana.
Riikka Salokannel
Lähteet: Ulla Rauramo,
Ruis, suomalainen salainen ase.
Jaakko Kolmonen,
Karjalan ja Petsamon
pitäjäruoat.

Tälviisii perinteitä siirretää

Risusavottaa ja ruisleipää
Vieläkin muistan mummon
liikkeet ruisleipää leipoessa, taikina asetilla pytystä,
pyörittelyä leivinlaudalla,
kaunis kartiotorni, kaksin
käsin liikkeessä nostelu ja
leipä oli jo nousemassa.

puhtaaksi arinaksi, jolle saattoi
leivän laskea.
Etuoikeutettuja päiviä mummolassa olivat ne, jolloin muita
serkkuja ei ollut paikalla. Sai kaiken huomion ja pääsi mukaan
töihin.

Itse sain leipoa pieniä leipiä. Kun
leivät jäivät nousemaan, lähdin
enon luo metsätöihin. Lapsen
voimillani tein tosissani töitä,
risusavottaa. Palavien havujen
tuoksu, kostean hikinen kevättalvimetsä, moottorisahan ääni
etäämpää, ja työ jonka jaksoi,
mutta joka samalla uuvutti kummallisen mielekkäällä tavalla. Ja

Mummolassa leivottiin viikoittain, riisipiirakka vehnäskuoreen, mustikka- ja
rahkapiirakkaa, vehnästä
ja hapanleipää. Samalla
uunillisella haudutettiin
uuniruoatkin, lapsena niihin
ei niin kiinnittänyt huomiota.
Uunin lämmitys sen sijaan näytti jännittävältä. Touhua puiden
kanssa, hohtavat kekäleet ja sitten
se uuniluuta. Olen varmaankin
mielessäni keksinyt sille nimen,
männynhavut varressa ja vesiämpäri ovat minulle hosa. Kukaan
tädeistä ei sanaa tunnista. Siinä
sitä uunin ympärillä kuitenkin
hosattiin, nuotiopohja muuttui

Vieläkin muistan
mummon liikkeet
ruisleipää leipoessa, taikina asetilla pytystä, pyörittelyä
leivinlaudalla, kaunis kartiotorni, kaksin käsin liikkeessä nostelu ja leipä oli jo nousemassa.

mummo toi eväskorin metsään.
Siinä me kolmisin söimme lämmintä ruisleipää. Sen parempaa
ei ole.

muistellen. Ei ihan sujunut, eikä
nostatus, eikä paisto. Tuloksen
näette kuvasta. Itku oli aika lähellä tosissaan tehdyn työn jälkeen.
Parin viikon jälkeen koitin
uudelleen. Nyt leivät jo näyttivät
leiviltä, mutta suolattomina aikalailla mauttomia. Kolmannella
kerralla poltin leivät liian kuumassa uunissa. Apua olisi pakko
saada. Edellistalvena olin tyttäreni
kanssa tätini luona pullakoulussa.
Leivoimme kaikki mummon tavallisimmat vehnäset. Nyt kutsuttiin pullakoulu rehtoreineen
apuun. Ja kaikki sujui helposti.
Juuri hapattui, taikina nousi ja
pyöräytys ja ranneliike olivat tutut. Muutama niksi, vähän enemmän jauhoja, lämmössä nostatus
ja tasalämpöinen uuni.
Pienestä se oli kiinni, se onnistuminen.
Riikka Salokannel
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Soukka, Aulis Onni –
Veri vetää merelle,
17.5. klo 20.00
YLE TV 1 SUKUPUU
Sukupuu sarja etsii esi-isiä ja kertoo tarinoita suomalaisista suvuista. Sarjan aikana tutustutaan mm.
Pertti Salokuusen tehdastyöläisten
sukuun, Hallmanin kauppiassukuun ja seurataan näyttelijä Elina
Salovaaran henkilöhistoriaa. Poliitikko Ben Zyskovizin tarinan kautta kerrotaan Suomen juutalaisten
suvun vaiheista. Jokaisessa jaksossa
käydään läpi yhden suvun historia.
Päähenkilöiden kanssa rakennetaan
sukupuuta oksa oksalta ja käydään
sukujen lähtöpaikalla. Koivistolaisen Aulis Soukan sukupuussa on
yhtäläisyyksiä monen muunkin
koivistolaisen suvun tarinan kanssa. Jakson mukana jokainen meistä
pääsee kotiseutumatkalle Koivistolle
ja sitä kautta omaan historiaamme.
Viime kesänä kuvatun sarjan
juontajana on itsekin karjalainen Sari Kaasinen, joka on tuttu
kansanmusiikkia esittävästä ja
uudistaneesta Värttinä yhtyeestä.
Tätä nykyä Kaasinen valmistelee
tohtorinväitöstyötään Sibelius
Akatemiaan. TV juontajana ensikertalainen Kaasinen vie valloittavalla olemuksellaan katsojat hyvin erilaisiin historian hetkiin ja
elämän kohtaloihin. Aulis Soukan
tarinassa kahden karjalaisen kohtaaminen on erityisen lämmin.
Aulis Onni Soukka syntyi
8.7.1941 Turussa jatkosodan aikaan
evakossa pommisuojaan. Ensimmäisen kerran hän pääsi Koivistolle
1942 salakuljetettuna, junapoliisia
piilossa, äidin takin alla. Tuolloin ei
lapsille annettu miinavaaran vuoksi lupaa palata Koivistolle. Samasta
syystä vuonna -38 syntynyt vanhin
veli Aatos jouduttiin lähettämään
Ruotsiin sotalapseksi.
Auliksen vanhemmat olivat
tavanneet 30-luvulla heidän ollessa messityttönä ja matruusina
samalla laivalla. S/s Elsa S oli viipurilaisen Suhnin kauppiassuvun
alus. Merillä ollut isä jäi Aulikselle
etäiseksi. Juuri ennen sotaa isä oli

pestautunut kauppalaivastoon,
eikä sillä sodan aikana ollut tulemista Suomenlahdelle. Vasta 4vuotiaana Aulis tapasi ensikertaa
isänsä. Suvun miehistä tuli Aulikselle miehen mallit, hän oli pappa Anttonin poika. 15-vuotiaana
Auliskin lähti merille, laivapojaksi isänsä kanssa samaan laivaan.
Laivoissa ja satamissa Soukka
elämäntyönsä pääasiassa tekikin.
Haminaan päätynyttä miestä meri ei ole päästänyt otteestaan.
Mielenkiintoinen juonne Aulis Soukan sukupuuhun tulee toisen isoisän Hiop Ratian (s.1864)
tarinan kautta. Suomen ollessa osa
tsaarin valtakuntaa Hiop Ratia oli
ollut Nikolain huvipurrella töissä
kokkina yli 20 vuoden ajan. Talvet
kuluivat kalastaen ja suutarin töitä
tehden, kesät keisaria palvellessa.
Hiop Ratia kuoli 1918. Armahdus ei ehtinyt ajoissa. Punakaartin yhteishaudasta Hiop kaivettiin
ylös ja kottikärryillä kuljetettiin
oikealle hautausmaalle.

Soukan juuret yltävät
Koiviston ulkosaaristoon
Joutsimiehen kylään

olleensa mukana ja kiukkuisena
maanneensa soutuveneen pohjalla lampaiden kanssa vierivieressä.
Vasikkasaari on kasvillisuudeltaan
erittäin harvinainen koko Euroopassa ja siellä on aikojen kuluessa
käynyt paljon tutkijoita kartoittamassa ﬂooraa. Koko viime kesänä
saariin ei kulkulupia myönnetty.
Tänä kesänä näyttää lupaavammalta. Kun sarjaa katsellessa pääsee kotiseuturetkelle tutuille rannoille jo keväällä, voisi sen tämän
kesän Koiviston matkan suunnata
Koiviston saarille ja historiaretken
lisäksi tehdä myös luontoretken.
Ylen TV 1 Sukupuusarja alkaa
huhtikuussa. Joka keskiviikkona
klo 20.00 kerrotaan yhden suvun
tarinan kautta Suomen historiasta. Sarja uusitaan aina perjantaisin
klo 16.30. Sarjan kuvasi Susa Muru Oy. Tuottajana oli Sari Isotalo,
ohjaajana Sanna Tohka. TV kuvauksesta vastasi Ari Tauslahti ja kuvaussihteerinä oli Maija Salmivuori. Juontaja Sari Kaasisen johdolla
matkataan luontevasti suomalaisten sukupuun oksilla.
Riikka Salokannel

Ja se oli yksi lauantaki ilta,
kun sinua odotin.
Ja odotin niin kauan,
sun heissun hei, sun trallalallalei,
että kello tuli kymmenen.
Ja kun iltakin oli niin myöhä,
eikä sinua kuulunut.
Niin johtui mieleheni,
sun heissun hei, sun trallalallalei,
että’ toista sinä rakastat.
Lahja Koivisto

1605 syntyneeseen Henrik Joutsimieheen. Hän oli styrmannina
Ruotsin legundilaivastossa ja perämiehen tehtäviin kuului jalkajousen hoito. Poikansa Mikko Joutsimiehen suku asettui sittemmin
omaan saarensa. Kaikilla saaressa
oli sama sukunimi ja selvyyden
nimissä oli tarpeen ottaa käyttöön
lisänimi. Näin Tuulen suku sai nimensä. 1700-luvun lopulla Sipi
Yrjönpoika Tuuli meni naimisiin
Beata Soukan kanssa ja muutti
kotivävyksi Soukan saareen. Ennen sotia koko Koivistolla oli 10
000 asukasta. Yksittäisillä saarilla
saattoi olla vain yksi talo tai suku.
Näin oli Soukan saarellakin.
Aulis Soukan varhaisimmat
muistot liittyvät saarelaiselämään.
Soukkalaiset hallitsivat ulompana
olevaa Vasikkasaarta, jonne kesäksi vietiin lampaat ja vasikat. Keväällä -44 kun lampaita oli viety
laitumelle saareen, Aulis muistaa

Tervetuloa Koivisto-juhlille Kotkaan 22.- 23.7.2006
Perinteiset Koivisto-juhlat järjestetään tänä vuonna
Kotkan kaupungin Karhulan kaupunginosassa.
Juhlapaikkana on Helilän koulu,
jossa juhlallinen avaus pidetään
puolilta päivin lauantaina. Juhlat
jatkuvat kylä- ja sukukokouksilla,
taito- ja taidenäyttelyillä ja työnäytöksillä. Laulamme yhdessä
vanhoja tuttuja lauluja klo 17.
Ilta jatkuu iltahartaudella Kymin
kirkossa sekä Seuratalo Sammolla,
jossa on Ilta Kaikenikäisille. Tapahtumapaikat ovat lyhyen kävelymatkan päässä toisistaan.
Sunnuntaiaamuna on yhteinen jumalanpalvelus Kymin kirkossa, sekä suku- ja kyläkokoukset

jatkuvat. Pääjuhla Helilän koululla alkaa klo 14. Juhlapuhujaksi
on lupautunut suurlähettiläs Alpo
Rusi. Juhlassa julkistetaan myös
Vuoden 2006 Koivistolainen.
Tervetuloa joukolla merikaupunki Kotkaan tapaamaan tuttuja
ja nauttimaan kauniista, kesäisestä kaupungistamme.

Majoitusvaraukset

ajoin syytä ryhtyä varaamaan
majoituspaikkoja tai tiloja sukuja kyläkokouksille. Majoitukset
on alustavasti varattu lähihotelleista Karhula–Kotka. Varaukset
tehdään suoraan asianomaiseen
paikkaan kesäkuun aikana.
Suku- ja kyläkokoustilojen varaukset:
Tuula Raukola, Sammonkatu 18.B 23,
48600 Karhula tai puh. 044-522 80 98,
Heinäkuun 01. päivään mennessä.

Tämän vuoden perinteiset Koivisto-juhlat vietetään Karhulassa 22-23.2007. Nyt on hyvissä

Tarjolla on seuraavat majapaikat:
Hotelli Cumulus
Karhulassa, juhlapaikalle n. 1 km
- 05-269 3100 tai www.cumulus.ﬁ
Hotelli Karhu
Karhulassa, juhlapaikalle n. 1km
- 05- 210 3100 tai www.hotellikarhu.com
Hotelli Leikari
moottoritietä Kouvolan suuntaan n. 5 km
- 05-227 8111 tai www.hotellileikari.ﬁ
Hotelli Seurahuone
Kotka noin 7 km Karhulaan
- 020-123 4600 tai 05-350 0401 tai
www.sokoshotels.ﬁ
Aallon Maja Oy
Valliniemenkatu 2, 48900 Sunila.
- 050 591 2601, www.aallonmaja.com
Hotelli Merikotka
Satamakatu 9, 48100 Kotka.
- 05 215 222, www.hotellimerikotka.ﬁ

Hotelli Ruotsinsalmi
Kirkkokatu 14, 48100 Kotka.
- 040 575 3358, www.livinstone.ﬁ
Hotelli Santalahti
Mastotie 1, 48310 Kotka (Mussalo)
- 05 226 8010, hotelli.santalahti@kymp.net
Kotkan Gasthaus
Puistotie 24, 48130 Kotka.
- 05 225 0622, gasthaus.kotka@kymp.net
Kuninkaantien Majatalo
Kierikkalankatu 30, 48720 Kymi.
- 05 281 260
Lomakylä Santalahti
Santalahdentie, Mussalo.
- 05 260 5055, www.santalahti.ﬁ
Villa Kärkisaari
Kärkisaarentie, 48310 Kotka.
- 05 260 4804
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Onnitteluit ja
muistamissii
Haluatko onnitella
lähimmäistäsi tai
lapsuuden ystävääsi?
Tällä palstalla julkaisemme
kuvallisia onnitteluja 10e/kuva.
Aineisto vastaanotetaan mieluiten
digitaalisena, otsikolla:
Koiviston viesti/onnittelut, osoitteeseen: studio@salokanneltoivonen.ﬁ.
Muussa tapauksessa disketti tai
CD-levy.
Valokuva osoitteeseen:
Studio Salokannel & Toivonen,
Päijänteenkatu 11, 15140 Lahti.
Muista kuvaa valitessasi:
- lähikuva on aina parempi kuin
etäältä otettu
- vain tarkasta kuvasta saadaan
onnistunut tulos
- jos haluat pitää ystäväsi,
älä lähetä kuvaa jota ystäväsi
ei lehteen haluaisi
Tekstiä voit liittää mukaan tekstiä
90 kirjaimen verran.
Kuvien lähetys omalla vastuulla.
Kuvat palautetaan vain jos mukana on osoitteellinen kirjekuori
postimerkkeineen.

Mei Äiti kello
Pärekori käes vasemmaas
(ol vissii käynt sen vintilt hakemaas)
seiso Äiti kammari ovesuus;
astu peremmääl, vuotehelt toise luoks
ja sit meil makkaajiil kovaal ääneel huus:
“Ylös maanneet,
“Ylös, ylös, ja sukkelaa,
kyl ootta unta saanneet!
kohtsillää myö lähetää marjaa!
Kiire jo, on jo kaheksais tunti!”
(Vähä yli seitsemähä se, mie tiesi.)
Ei auttant muu ko täkki vaa pois korviilt.
Muut jo syömää alas keittiöö männeet olliit.
Ei muuta ko saappaat jalkaa vaa ja metsää,
vaik miel ois tehntkii takasi makkaamma männä.
“Mie mään marjaa;
saanks mie muki täytee?
Puolillee vai pohjapeitollee?
Vai en yhtää?”
Äiti kello käikii iha omalviisii.
Niihä myö ammuvainaa nuotiil laulettii,
“Vastha myö tänne metsää päästii”
ko metsäpolkuu pitki asteltii
sano Äiti, ko joku tahto lähtee kottii.
ja mukkiloi ylös ilmaa heiteltii.
Kello häneel käi ain kiirehest,
Mukit poluul lensiit millo mitenkii
ko metsää päi johtiit askeleet.
- jäivät pystyy, kumollee kaatuiliit .
Ne marjaonnee meil lapsiil ennustiit.
Sit taas, ko marjat olliit löytyneet,
ei viisarit millää tuntuneet
häne kellossaa siirtyy paikaltaa.
Eikä nälkä tuntunt häntä koskaa vaivaava.
Poimi marjoi vaa, nii tanakkaa,
eikä suuhu pistänt marja marjaakkaa.
Äiti kello käi aina jo tuntii seuraavaa,
ko työhö meitä lapsii koitti opettaa.
Ne ajat on nyt olleet ja männeet.
Ei oo sitä mustikkametsääkkä ennää.
Se kokonaa täys o ihmisii mökkii
ja kaupungi kerrostalloi kivisii.

Mei äiti, hää ain ol syti.
Mihi millo vaa hää mäni,
mitä ikännää hää teki,
ei hänel olt aikaa
jäähä jahkailemmaa.
Kello häneel ain näytti tuntii seuraavaa.

Tääl tapahtuu
Turun ja ympäristön Koivistolaiset
18.4. Kajuuttailta klo 17, Humaljoen kyläesittely
20.4. Tutustutaan SOS -lapsikylään Kaarinassa
9.5. Lähdemme Helsingin Koivistolaisten kutsumana
retkelle Suomenlinnaan.
16.5. Kajuuttailta klo 17
11.6. Sipilänmäen kesäteatteri Piikkiö
22.-23.7. Bussimatka Karhulaan Koivistojuhlille
(majoitus halukkaille)
14.-17.8. Tarton matka
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Kajuuttailloissa tai
Airille puh. 02-239 0611 tai 0400-538 443

Lahden Koivistolaiset
PERINNEPÄIVÄ
Tilaisuus lauantaina 13.5. kello 13 Lutherin Kirkolla Vuorikatu 37
- hapalohkoo
- murretarinoita
Runsasta osanottoa toivoen
Johtokunta

Perniön ja ympäristön Koivistolaiset
VUOSIKOKOUS
Tilaisuus sunnuntaina 23.4. kello 14.00
Aili Rokalla, Salontie 16 B, Perniö

Nyt Äiti kello ei jätätä eikä käy eel.
Nyt aikaa ikuista näyttää kello häneel.

Martti Piela

Tervetuloa
Johtokunta

Matka Petroskoihin 2.-6.8.2006

Anniina Helene Salokannel
2v 13.4. Maskussa.
Anniinan isän isovanhemmat Rauha ja Julius Kaukiainen Penttilästä.

Serkukset Cristian Sandholm
ja Eeva-Kaisa Sandholm
ovat valmistuneet vuoden
vaihteessa Turun Kauppakorkeakoulusta kauppatieteiden
maistereiksi.
Vaari Veikko Sandholm Perniöstä,
mummo Sylvi Sandholm os. Mäkeläinen Penttilästä.

Karjalan Liiton jäsenmaksun
voi nyt maksaa Koivisto Seuran
jäsenmaksun yhteydessä
Suomen Koivisto Seura jatkaa kevätkokouksen päätöksen mukaisesti
Karjalan Liiton jäsenenä. Se merkitsee
sitä, että Koivisto Seura perii myös
Karjalan Liitolle kuuluvan osuuden
jäsenmaksusta. Jäsenmaksukäytäntö halutaan pitää mahdollisimman
yksinkertaisena.

Koiviston Kurkien Sukuseura järjestää bussimatkan Petroskoihin.
Lähtö tapahtuu 2.8. aamulla Helsingin rautatieasemalta, johon palataan 6.8. illan suussa. Päivän vietämme myös Aunuksessa. Matka
sisältää kantosiipialusretken Kizin saarelle. Käymme Syvärillä, Karhumäessä, Poventsassa, Stalinin kanavalla ym. matkanvarren nähtävyyksillä. Yövymme Aunuksessa ja Petroskoissa.
Matkan hinta majoituksineen, ruokailuineen ja retkineen maksaa
455 €/henkilö2 hh.
Kysy lisää ja ilmoittaudu:
jiivee.kurki@pp.inet.ﬁ tai puh. 0400-601838.

Myytävänä Kiiskilänkylä aiheisia vhs-kasetteja
Laurinpäivän nuotanveto v. 1996
Evakko-matkan kokemuksia v. 1939
Ko Kiiskiläiset läksiit evakkoo v. 1944
Kiiskilän maisemia v. 1996

Kasettien hinta 10 euroa kappale
Myynti ja tiedustelut Rainer Montonen puh. 019-668 811

Käytännössä se merkitsee sitä, että ne
Koivisto Seuran jäsenet, jotka haluavat kuulua Karjalan Liittoon, maksavat
Koivistoseuran 20 euron jäsenmaksun
lisäksi 5 euroa, jonka Koivisto Seura
tilittää liitolle. Maksu suoritetaan
samalla tilillepanokortilla, joka postitetaan jäsenistölle lähiaikoina. Karjala
Liiton jäsenmaksun suorittavista
Koivisto Seura toimittaa henkilötiedot
Karjalan Liitolle, jotta se voi toimittaa
jäsenille maksuun kuuluvat etuudet,

Kiiskilään
Pornaisten matkailu Oy järjestää matkan Kiiskilään 4.-5. kesäkuuta.
Myös kurkelalaiset ovat tervetulleita matkalle.
Varmista paikkasi ilmoittautumalla mahdollisimman pian.
Pertti Hämäläinen
puh.09-466 446, 0400-416 626

Männään Härkälään 11.-13.8.2006
Lähtö Helsingistä
Yöpyminen Johanneksessa
Lauantai Pönnin rannalla ja Härkälässä.
Hinta 245 €
Ilmoittautumiset
Kata Aaltonen ilt. p. 09-4524 375, kata@ﬁ.ibm.com

mm. Karjalan Kunnaat -lehden ja
Karjalakortin, joka tarjoaa erilaisia
alennusetuisuuksia.

¤ Jos jo kuulut Karjalan Liittoon jonkin
toisen yhdistyksen kautta maksat vain
Koivisto Seuran jäsenmaksun 20 euroa.

Toimi siis seuraavasti:

Tilillepanokortissa on myös ohjeet
jäsenmaksumenettelystä.

¤ Jos haluat olla mukana vain Koivisto
Seurassa, maksa 20 euroa tilillepanokortissa olevalle Koivistoseuran tilille.
¤ Jos haluat kuulua Koivisto Seuran
kautta myös Karjalan Liittoon, maksa
yhteensä 25 euroa.

Teksti:
Juha-Veikko Kurki, Koivisto Seuran vpj.

Pyydämme eri paikallisseurojen
ilmoittamaan oman Koiviston
Viestin kirjeenvaihtajansa yhteystiedot toimitukseen.
studio@salokanneltoivonen.ﬁ.
Studio Salokannel & Toivonen,
Päijänteenkatu 11, 15140 Lahti.
Jos Koiviston Viestisi tulee
väärään osoitteeseen, tai tiedät,
että lehti ei ole mennyt perille
ollenkaan, niin ilmoita korjaukset
edellä mainittuun osoitteeseen.

