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Lauri Toivonen 16 vuoden ikäisenä

Tiedättekö? 

1. Ketkä ovat toimineet 
Koiviston kauppalan 
johtajina?

2. Milloinka on Virolah-
den yhteiskoulun (ent. 
Koiviston yhteiskoulu) 
vihkiäisjuhla?

3. Kuinka paljon Koiviston 
merimieskoulussa oli sen 
toiminta-aikana (1907-
1918) kaikkiaan oppilaita?

4. Kuka oli Humaljoen 
linnakkeen päällikkönä 
talvisodan aikana?

5. Kuinka suuri oli hailisaalis 
Koivistolla vuoden 1934 
tilaston mukaan?

6. Minkä nimisen laivan päi-
väkirja on esitetty Koivis-
ton historiassa?

7. Kenen laatimien piirustus-
ten mukaan rakennettiin 
kunnalliskoti Rautaselle?

8. Missä kylissä toimivat Koi-
vistolla piirikirjastot?

9. Millainen oli aiheeltaan 
Koiviston kirkon saarna-
tuolissa ollut Mikko Hovin 
puuveistos?

10. Kuka Koiviston pappi oli 
tunnettu lääkitsemistai-
doistaan?

Vastaukset 2:lla sivulla

Lauri Ilmari Toivonen
Lauri Ilmari Toivonen oli talvisodan syttyessä Koiviston 
yhteiskoulun 15-vuotias oppilas. Hän oli liittynyt Koiviston 
suojeluskunnan poikaosastoon. Koti oli kauppalassa. Sodan 
sytyttyä vanhemmat sallivat hänen jäämisensä sotatoimialu-
eelle. Isä jäi hankinta tehtäviin, kaksi sisarta lottatöihin.

Suojeluskuntapojat olivat var-
tiotehtävissä mm. Ainamon lai-
turilla. Laurin 17.12-39 äidille 
evakkopaikkaan Juupajoelle kir-
joittamas-
saan sota-
sensuurin 
tarkistamas-
sa kirjeessä 
lukee: ”Ter-
veisiä tääl-
tä jostakin 
kaikille siel-
lä eläville. 
–Hyvähän se 
olisi, jos tä-
mä sota lop-
puisi, mutta 
ryssille em-
me anna mitään ilmaiseksi—”. 
17.2.-40 kirjoitetun kirjeen kuo-
ressa on taas sotasensuurin leima. 
”Hei äiti! --- Nyt se loma siirtyi-
kin, en tiedä kuinka pitkäksi ajak-
si.--- Me asumme täällä korsuissa 
ja kyllä näissä lämmintä riittää ja 
hyvin toimeen tulee ja eihän sota-
aikana voikkaan mukavuuksia 
ajatella. Meillä on myös keittiö 
täällä metsässä eräässä korsussa 
ja kyllä täällä toimeen tullaan ja 
älkää huolehtiko niin paljon tur-
haan. ---” 

Lauri on taltioinut talviso-
dan jatkumisesta seuraavasti: 
Oltiin tultu Koiviston mante-
reelta, oltiin peräännytty saa-
riin. Makasin 21.2. Koiviston 
Keskisaaressa Partialan kylässä 
sairaana. Täytin samana päivänä 
16 vuotta. Peräännyttiin sitten 
saarilta mantereelle. Hevoset 
rekineen keskellä, hiihtäjät mo-
lemmin puolin. Päivä oli sumui-
nen. Tultiin 25.2. Santajoelle, 
sieltä 26.2. Tuppuraan. Lähdet-
tiin vastahyökkäykseen. 

Lapsuuden saman pihan 
poika Teppo Kohi oli sotaväen ja 
RUK:n käynyt res. vänrikki. Tep-
po otti nyt komppaniaansa mei-
tä kolme suojeluskuntapoikaa: 
miut, Mannose Raaen ja Kokko-
la Yrjön. Illalla hiihdettiin Tup-
purasta Pulliniemeen. Nukuttiin 
heinäladossa. 27.2. koko päivä 
oli liikehdintää. Kuuluttiin Häy-
rysen pataljoonaan. Iltapäivällä 

klo 14-15 aikoihin jouduimme 
me Tepon joukot hyökkäykseen. 
Teppo kaatui. Olin hänestä 20-
30 metrin päässä. Oltiin aukio-

paikalla. 
Hyökkäys 
jatkui mi-
nun koh-
dallani 
uudelleen 
katkon jäl-
keen. Alue 
vallattiin 
uudelleen 
suomalai-
sille. Oli 
kaatuneita, 
haavoittu-
neita ja va-

lekuolleita vihollisen maastossa. 
Ketjussa tarkasteltiin maastoa, 
käänneltiin ruumiita. Eräs va-
lekuollut ampui vänrikki Erkki 

20-30 metriä maata pitkin oi-
kealla kädelläni suojaan, vasen 
kyynärpää oli sohjona. Lääkin-
tämies oli metsässä suuren kiven 
takana ja antoi ensiavun. Leikka-
si vasemman käden hihan auki ja 
sanoi: ”Älä katso”. Lääkintämies 
sitoi kiristyssiteen murskautu-

neen kyynärpään yläpuolelle, 
pani jonkun tabletin suuhun 
ja sanoi: ”Pureksi ja niele”.

Lenkkerin. 
Miehet saivat olla vuorollaan 

sateelta suojassa riihessä. Riihi-
vuorollani siellä oli 10 miestä. 
Riiheen tuli täysosuma. Kolmen 
tuuman kranaatti räjähti katossa. 
Vieressäni ollut luotsi Seppinen 
kuoli. Haavoituin. Vedin itseäni 
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ISSBN 0780-1289
KUSTANTAJA: 
Suomen Koivisto-Seura r.y.
Jäsenlehti. Ilmestyy kerran kuukau-
dessa, kuun 20. päivänä.
Lehteen tarkoitetun ilmoitusma-
teriaalin tulee olla toimituksessa 
viimeistään lehden ilmestymistä 
edeltävän kuun lopussa. 

Toimitus ei vastaa sille lähetetystä ma-
teriaalista. Lehden vastuu ilmoituksista 
rajoittuu ilmoitushintaan. 
Kirjoittajat vastaavat tekstien sisällön 
oikeellisuudesta ja toimittamiensa 
kuvien käyttöoikeuksista.
Toimitus voi tarvittaessa lyhentää tai 
muokata sille toimitettua aineistoa.
Liikeilmoitukset 50 snt/ppm
Kuolinilmoitukset  34 snt/ppm
Lasten kuvalliset onnittelut 6e/kpl

Aineisto mieluiten digitaalisena: 
studio@salokanneltoivonen.fi 
Muussa tapauksessa paperikopiot ja/
tai disketti, muistitikku tai CD-levy sekä 
valokuvat toimitetaan osoitteeseen: 
Studio Salokannel & Toivonen, 
Koiviston Viesti  p. 03 7824 553
Rauhankatu 8, 15110 Lahti. 
Aineisto palautetaan vain jos mukana 
on postimerkillä varustettu palautus-
kuori osoitteineen.

Tilaukset, osoite- ym. muutokset 
aina kirjallisena tai sähköisesti 
edellämainittuihin osoitteisiin. 
Tilauksia ei tarvitse uusia. 
Seuran jäsenmaksu 24e, sisältää vuoden 
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös 
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 7e.
Lehdessä julkaisemattomia artikkeleita ja 
kirjoituksia julkaistaan seuran kotisivuilla 
www.koivistolaiset.net, jossa myös tä-
mäkin lehti on luettavissa myöhemmin.

Jäsenlehden postituksesta pohjoismai-
hin +2e/vuosi, eurooppaan +7 e/vuosi 
muualle maailmaan +12 e/vuosi
Pankkiyht. Nordea Lahti 109130-305880

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

Terveissi Raumalt

Olin kuskina mukana kun alun perin 25 koivistolais-
serkuksen elävistä kahdestakymmenestä 16 oli kokoon-
tunut Raumalle seukkojen tapaamiseen. Nuorimmat 
taitavat olla hiukan alle seitsemänkymppisiä vanhim-
mat saman verran yli kahdeksankymppisiä. Ja sitä 
kälätyksen määrää, vaikka mitään varsinaista asiaa ei 
kenelläkään ollut. Kilpaa puhuivat toistensa silmiin 
ja korviin. Helpottavaa tuossa porukassa oli se, ettei 
omasta puheliaisuudesta tarvinnut olla moksiskaan, 
kun kaikki puhuivat samalla tavalla ja jokainen osasi 
oman asiansa kiilata sekaan. Suurin vaikeus taisi olla 
turhakkeiden arvailussa, kun piti ensin viitata ja vasta 
sitten sai vastata.

Nuo turhakkeet olivat perheen miniän matkatuli-
aisia appiukolle keittiöön. Siis todellisia ihmeellisyyksiä 
maailmalta, kuten kurkun kiekuraleikkausruuvi, olii-
vien viipalointi nipsutin, tomaattisaha, maitokahvin 
maidon vatkain… Erikoisuuksien tuomisista oli tullut 
heidän välisensä juttu, tapa jolla kerrotaan: maailmalla-
kin ajattelen sinua. Samalla lailla koivistolaismerimiehet 
toivat matkoiltaan tuliaisia, tarpeeseenkin, mutta ennen 
kaikkea kertomaan erityisesti tuliaisen tuojan ja saajan 
välisestä kiinteästä yhteydestä ja sitä, että matkallakin 
ajattelee toista.

Toistuuko sama rannalla kuin rannalla? Kävin Saa-
renmaalla ja Muhussa, jossa museoidun kalastajakylän 
näyttelyissä sama ilmiö, tuliaiset maailmalta, olivat 
oleellisena osana esinekulttuuria. Toisaalta olen kovasti 
lueskellut Rymättylän merellistä saaristolaishistoriaa. 
Kirjoista ei tuo tuliaiskulttuuri välity. Ja vaikka tunnen 
joitakuita aitorymättyläläisiä, en heidän kertomuksis-
taankaan ole tuliaisasiaa huomannut. Toisaalta, tuol-
la länsirannikolla ei todellakaan puhuta niin paljoa ja 
kaikesta, kuin nämä sinne tänne sirotellut koivistolaiset 
rantojen jälkeläiset.

Onko teillä sellaisia perintöjä, tavaroita ja esinei-
tä, jotka olisivat kelpuutettu evakkomatkaan mukaan 
ja jotka tiettävästi olivat juuri maailmantuliaisia? Olisi 
mielenkiintoista tietää millaiset esineet ovat niin tär-
keiksi koettu, että evakkomatkaan ne on otettu. Jos 
teillä tällaisia peruja on, voisitteko niistä vaikka kuvan 
ottaa, ja pienen taustatarinan kertoa. Itse en omista vä-
histä aarteistani tunnista yhtäkään sellaiseksi, joka olisi 
tuliaistavaraa ollut. Olisiko mahdollista, että samoin 
kuin raumalaisittain kummalliset keltuaisen erottimet 
ja muut kyökkivekotukset, niin menneidenkin aikojen 
tuliaiset olivat tärkeämpiä yhteyden symboleita kuin it-
se esineinä tarpeellisia? Millaisia tarinoita teidän tuliais-
perintöihin liittyy? Laittakaa kuva, niin arvuuttelemme, 
mitä esineitä ne ovat. Tai tuokaa Mäntsälän juhlille, ku-
vataan ja mietitään siellä. Tosin ensin viitataan ja vasta 
vuoron saatuamme vastataan.

Hartaast´ 

Maantiet tarvitsevat usein perusparannustöitä. Talven 
routa ja kova kulutus pakottavat nykyisin varaamaan 
budjettiin suuriakin summia, ettei kukaan joutuisi hen-
genvaaraan huonon tien tähden. Silti joskus voi sattua, 
että kivi tai sorakuormista tippuva sepeli tai hiekka sekä 
yllättävästi eteen tuleva monttu tiessä surmaa jonkun. 
Ainakin moottoripyöräilijä voi kaarteessa suistua hiekan 
kohdalta tien poskeen. Syyksi tulee myös monesti liian 
kova tilannenopeus. Tai niin kuin tavallisesti sanotaan: 
varomattomuus liikenteessä.

Ohi menneenä juhannuksena puhuttiin Johannes Kas-
tajasta, joka sai tittelikseen “tienraivaaja”. Hänen piti 
Vanhan Testamentin kuuluisan profeetan mukaan olla 
kuin ääni erämaassa, joka muistutti muitakin ihmisiä, että 
heidän tulisi raivata tie sydämiinsä Herralle eli tulevalle 
Messiaalle. Ylpeyden kukkulat piti tasoittaa, alemmuu-
den laaksot piti kohottaa ja rakentaa valtatie kaikkialle, 
minne Kunnian Kuningas saattoi tulla. Tämä rakennus-
työ piti tehdä samalla tavalla kuin Jumala alussa loi maa-
ilmankaikkeuden näkyvät sekä näkymättömät osat: sanan 
saarnalla. 

Johannes Kastaja sai tehtävän jo ensimmäisessä juhlas-
saan. Sakarias - isä lauloi kiitosvirren, kun hänen puhe-
lahjansa tuli takaisin, jossa kiitosvirressä hän totesi, että 
“sinua, lapsi, kutsutaan Korkeimman profeetaksi. Sinä 
käyt Herran edellä ja raivaat hänelle tien. Sinä johdat hä-
nen kansansa tuntemaan pelastuksen, syntien anteeksian-
tamuksen”. Ja isona Johannes todellakin otti tehtävänsä 
vakavasti ja kutsui ihmisiä parannuksen kasteelle ja sai 
sitten palkkioksi kastaa Jeesuksenkin. Hän sai kuulla ihan 
itsensä Taivaan ja Maan Luojan omalla äänellä todista-

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

van: “Tämä on minun rakas Poikani, kuulkaa häntä”, siis 
Jeesusta. Johannes oli kuitenkin itse loppuun asti vain 
ihminen ja nöyrä sellainen, kun hän sormellaan osoitti: 
“Katso Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman syn-
nin”. Itseään hän ei pitänyt edes sen arvoisena, että olisi 
voinut sitoa Jeesuksen kengän paulat.

Omaan sydämeemme kukaan toinen ei voi raivata tietä 
kuin me itse. Se on ihan sama kuin jos meissä havaitaan 
joku sairaus, mutta emme haluakaan parantua. Jeesus voi 
kyllä Henkensä kautta ajaa meitä etsimään parannusta 
syntihaavoihimme. Hän voi herätellä ja ravistella meitä 
unestamme. Mutta lupa tehdä meissä ihmeensä, pitää 
lähteä meistä itsestämme. Rehellisen itsetutkistelun peili 
on kyllä hyvä apuväline tien raivaamiseen. Mutta paras 
on Jumalan laki, joista käskyt ovat kaikkien tiedossa. 
Voima tien raivaamiseen tulee kuitenkin Jumalan evan-
keliumista, jossa meille saarnataan kaikkien syntiemme 
anteeksiantamus armosta. Jeesuksen armoistuimen eteen 
voi jättää ylpeytensä, alemmuudentunteensa, huonot 
taipumuksensa, pahat sanansa ja tekonsa, kaiken, mikä 
painaa ja estää tien tekemistä.

Tasainen tie, vaikkapa metsäpolku on ihana kulkea. Kau-
niit kukkaset kukoistavat sen reunoilla ja purot solisevat 
kirkasta vettä. Iloiset laulut kaikuvat vapaista sydämistä. 
Matkan teko tuntuu helpolta ja kevyeltä. Tie päättyy rau-
han rannalle. Siellä Vapahtaja on meitä vastassa. Huo-
notkin tienraivaajat saavat raivaajan seppeleen. Armosta, 
Jeesuksen voiton tähden. 

Kesäterveisin Valma Luukka

Tarpeelliset tietyöt

Tiedättekö? - vastaukset. 

1. Onni Kutvonen, Yrjö Nykänen, Yrjö Ervola, K. T. 
Mannonen.

2. Lokakuun 24. pnä 1954.
3. 156.
4. Kapteeni S. Häyrinen.
5. 837300 kg.
6. Aamuruskon.
7. Arkkitehti J. Stenbeckin, kuten Koiviston kirkkokin.
8. Humaljoella, Saarenpäässä, Römpötillä.
9. Veistos kuvasi Jeesusta hyvänä paimenena.
10. Rovasti Herman Siren (Koiviston kirkkoherrana vv. 

1837-1868).

Kysymykset ja vastaukset elokuun 1954 Koiviston 
Viestistä.

Tiedättekö? - vastaukset 
kesäkuun 2010 lehden kysymyksiin. 

1. Johannes oli papin nimi. Hänet määrättiin Koiviston 
seurakunnan papiksi v. 1575, jolloin ensimmäisen ker-
ran Koivisto mainitaan itsenäisenä seurakuntana.

2. Vuonna 1869.
3. 28 %.
4. Kalastusvälineiden keskinäinen vakuutusyhtiö, jonka 

keskuspaikkana oli Saarenpään kylä.
5. Nykyinen opetusministeri (1954), maat. ja metsätiet. 

tohtori Johannes Virolainen.
6. Härkälän osuuskaupalla oli myymälä Johanneksen 

Revonsaaressa.
7. 18.6.1944 klo 6.00
8. Simrishamnin kaupunki eteläruotsissa.
9. Vuonna 1928.
10. Vaatturi Akseli Nurmela ja kirvesmies Väinö Suuronen.

Kysymykset ja vastaukset Kesäkuun 1954 Koiviston 
Viestistä.
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

  Suomen 
  Koivisto-Seura r.y. 
  Perustettu 1948

Toimii koivistolaisten yhdyssiteenä 
- järjestää kotiseututilaisuuksi
- harjoittaa julkaisutoimintaa
- suorittaa kotiseutukulttuuriin liitty 
 vää kokoamista ja tallentamista. 

www.koivistolaiset.net

Puheenjohtaja, Juha-Veikko Kurki
Koivistontie 2 C, 02140 Espoo
puh. 09-541 6751, 0400-601 838 
Varapuheenjohtaja, Tuula Koppinen
Rauhalanpuisto 10 B 36, 02230 Espoo 
puh. 050-516 5651
Sihteeri, Virpi Huhtanen, Ahtaanmäki1A2, 
02280 Espoo. puh. 0440-501 806
virpi.huhtanen@kolumbus.fi
 varalla Risto Kaukiainen, Helsinki
Taloudenh. Karjalan Tilikeskus/Patrikainen
Ratakatu 47, 53100 L.ranta p. 05-5448850

Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Proomukatu 6 A 14, 15140 Lahti
puh. 040-564 9341
Taidetoimikunta, Leena Airaksinen pj
Metsäpirtintie 10 A 1, 02130 Espoo
puh. 050-548 1601
Senioritoimikunta, Helge Teikari pj 
07190 Halkia
puh. 019-664 8112
Hallituksen muut jäsenet:
Raimo Kyytsönen, Mäntsälä
 varalla Hannu Veijalainen, Lahti 

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

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

koivisto-saatio@kolumbus.fi

Kahta vajaa sata vuotta on pitkä aika, johon mahtuu 
paljon. Äitini Vieno Kurjen jäämistöä järjestellessäni 
moni esine, muistoalbumit, lukemattomat muistiot ja 
kunniamerkit saivat hetkeksi miettimään hänen vai-
herikasta elämäänsä. Siihen kuuluivat mm. varhais-
lapsuus tsaarin aikana Venäjällä, vapaussota ja Suo-
men itsenäistyminen, talvi- ja jatkosota sekä raskas 
evakkomatka Koivistolta Varsinais-Suomeen. Hän eli 
kaikkien itsenäisen Suomen presidenttien ajat. Vii-
silapsisen perheen kolmantena lapsena hän koulutti 
itsensä opettajaksi vaatimattomista oloista lähtien. 
Tätä rakastamaansa työtä lasten parissa hän sai tehdä 
yli 40 vuotta. Vieläkin tuhannet hänen oppilaansa 
muistavat Vienon innostavana ja aktiivisena opet-
tajana, mikä kävi ilmi hänen muistotilaisuudessaan 
käytetyissä puheenvuoroissa. Paljon hän sai tuttavia ja 
hyviä ystäviä myös lukuisten harrastustensa parista. 

Mittavan työn äitini teki nuorisotyössä voimis-
telun ja urheilun parissa ja jatkoi itsekin voimistelua 
vielä pitkään eläkkeelle jäätyäänkin. Naisvoimistelu 
oli äidille henki ja elämä, mutta oli hän monessa 
muussakin mukana kuten Mannerheimin Lastensuo-
jeluliiton, Lotta-Svärd yhdistyksen, raittiusliikkeen ja 
tietysti myös opettajien toiminnassa. Karjalaisuus 
oli hänelle erittäin tärkeä. Kotipaikkakunnallaan 
Ruskolla hän oli perustamassa Karjala-seuraa ja toi-
mi siinä aktiivisesti pitkään. Koivistolaisuutta hän 
vaali kunnioituksella ja osallistui vielä viime vuoden 
Koivisto-juhliinkin Piikkiössä. Hän oli aktiivisesti 
mukana yhteiskunnallisessa toiminnassa mm. useita 
vuosia kunnanvaltuutettuna ja monien lautakuntien 
puheenjohtajana ja jäsenenä sekä kirkkovaltuuston 
puheenjohtajana. Oli aivan uskomatonta miten nel-
jän lapsen äiti ehti olla niin monessa mukana ja silti 
hoitaa myös oman perheensä.

Lapset olivat äidilleni aina lähellä sydäntä. Koulu-
aikana tuntui toisinaan siltä kuin vieraat olisivat olleet 
rakkaampia kuin omat. Joskus tuntui siltä, että hänen 
oppilaanaan jouduin nurkkaan ilman mitään syytä - 
ihan vaan varmuuden vuoksi. Kukaan ei saanut luulla, 
että omat lapset pääsisivät koulussa muita helpom-
malla. Eipä silti, kyllä useimmiten oli kai aihettakin 
saatuun rangaistukseen.

Äiti oli suvun sielu. Sodan aikana ja vielä sen jäl-
keenkin kokoontui lähisuku kesäisin Vienon luokse 
Ruskolle viipyen parhaimmillaan viikkokausiakin. 
Vaikka elettiinkin pula-aikaa, löytyi aina murkinaa 
isommallekin katraalle. Karjalaiseen tapaan aina olivat 
ovet auki tutuille ja tuntemattomillekin. Tuntui siltä, et-
tä hauskaakin osattiin pitää niukkuudesta huolimatta

Eläkepäivänsä äitini sai nauttia harrastuksissaan ja 
rakastamansa 9 lapsenlapsen ja 7 lapsenlapsenlapsensa 
parissa. Loppuun asti hän muisti patistaa nuorempi-
aan voimistelemaan ja ”ryhti –tahti”- komento kuului 
nopeasti, jos joku yritti veltostua kesken jumppahar-
joitusta tai kävelyretkeä. Viimeiseen asti hän asusteli 
yksin omassa kodissaan palvelutalolla ja kävi sään-
nöllisesti ulkoilemassa tehden pieniä kävelylenkkejä 
kuntoaan ylläpitääkseen. 

Äitini muisto elää monien mielessä
Juha-Veikko Kurki

Juhannusmatkalla Kaalialassa

Kieltotaulu siel ol, koirat 
haukku ja puomi, sillo ko 
enne siel käytii rannas kukki 
tuomi. Ko Virtase talo pai-
ka näin, nii jo pahast kouras 
rintaa, mut päätin etteepäi 
mään,vaik tulis reissul hin-
taa.

Ko tulin Hasko kaivo 
luo, nii aija taa ol 
vallattu tuo! 

Eelu-enon talo paikal ol 
tehty datsa uus, ei Valti talo 
pihal ennää kasvant komja 
kuus.

Ko mie ajoin mummo 
pihhaa, nykyist "nurmikko-
tietä", tajusi mie et ei mei-
käläiset ennää siel lepposii 
retkipäivii vietä.

En olt ennää Kaalialas käynt monnee herra aikaa, muista 
mite käynnit enne ol miulle iha taikaa. Nyt mie Jussin juhla 
aikaa pääti sinne mennä, mut eihä käynti siel ennää vanhoi 
käyntii ennä. 

Hurauti autol pihhaa, 
ja pyyhin kyyneleit 
hihhaa! 
Ei siel ennää oltkaa mummo 
kottii, vaik pystys ol pysynt 
ja uhmant sottii. Uusii dat-
soi ol kylä täynnä, hyvä et 
aikoinaa tul usiast siel käyn-
nä.

Pystys viel ol Saska 
ja Tilta kot, ja Souka 
Sylvi kot hyvin voi jot!

Jottai tuttuu ol Laamase 
sepä paikal, ei vaa kukkaa 
ennää kuttunt saikal.

Hovi talo paikal loppu 
reissu yllättäi, puomin mie 
taas siel tiellä näin. Jos joku 
ois kertont mite asjat siel 
o,en ois uskont koko juttuu, 

nii vähä o ennää Kaalialas 
tuttuu.

En pääst ennää mum-
mo rantaa, en tallata voint 
pehmiää santaa.

Tää Juhannus ikäväl ta-

val mielee jäi, ko Kamenkas 
jäähyväisil käin.

Terttu Ravi
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Vatnuoriin
… käki kukku siellä ja kevät on… 
Silmissä siintelevät jo rakkaan 
kotikylämme, monelle meistä 
syntymäkylämme koivikot ja kul-
tahiekkaiset rannat. Pornaisista 
varhain lähteneen Tapani Teika-
rin bussi noukkii matkan varrelta 
kyytiinsä toiveikkaita ja innok-
kaita matkalaisia. Jokaista bussiin 
nousevaa tervehdittiin 
riemukkaasti.

-A siekii oot sievint 
jo varrain ja sie ja sie. 
Taas nähhää ja tava-
taa…

Iloinen puheenpul-
putus ja kuulumisten 
kysely täyttää bussin. 
iäkkäämmät lähtijät 
ovat unohtaneet kolo-
tukset ja jomotukset ja 
sen sydämessä silloin 
tällöin tuntuvan piston 
ja kivun. Yllättävän paljon havait-
see matkaan lähteneen nuoria ih-
misiä. Iloisen ja hilpeän jutustelun 
ja haastelun lomassa matka joutuu 
ja askarruttaa mieliä miten nop-
saan selviämme tullista, viivytään-
kö pitkään vai tuhlautuuko siellä 
kallisarvoista aikaa. Hyvin selvit-
tiin. Tapanin Tanja-vaimo hoitaa 
passiasiat napakasti ja matka saa 
jatkua yli rajan ja saamme poiketa 
lähellä sijaitsevaan virvokekaup-
paan, josta saadaan vähän evästä, 
suklaata ja muuta.

Jatkamme kohti Viipuria, 
jonne tietysti pysähdymme Kaup-
pahalliin sekä vierellä olevalle to-
rille. Kauppahallista tavaraa pur-
suaa joka puolella ja joka puolelta 
ojennetaan käsiä tarjoamaan ka-
ramelleja ja kaikenlaisia makeisia. 
Kauppoja tehdäänkin runsaasti. 
Pellavaisia pöytäliinoja on ihan 
pakko käpälöidä ja myös ostaa 
vaikka serkun kummin kaimalle 
jolta sellainen puuttuu. Torille 
on pesiytynyt jälleen muutamia 
myyntikojuja, mutta herttaiset 
korimummot vievät voiton. On 
ostettava uusi napakka ja hyvä 
kori käyttöön.

Kun on päällistelty Pässilinna, 
katsottu vähän ympäristöä ja otet-
tu asiaankuuluvat valokuvat, jat-
kuu matka suuntana Johannes ja 
siellä Lokki-hotelli, jossa odottaa 
meille varattu päivällinen ja yösija 
sunnuntaiaamuksi. Tanja Teika-
ri hoitelee näppärästi huoneiden 
avaimet itse kullekin majoittu-
valle. Saamme siistiytyä ja vähän 
levähtää ennen ruokailua. On jo 
tullutkin nälkä. Päivällinen on 
erinomaisen maukas. Aterioitu-
amme tekee mieli vähän verrytellä 
ja tehdä pieni kävelylenkki lähellä 
ympäristössä. Johanneksen kirk-
ko on sijainnut siinä ihan lähel-

lä. Rauniot, lähinnä kivijalka, on 
selvästi havaittavissa ja niistä voi 
helposti määritellä kirkon koon. 
Monilla koivistolaisilla on myös 
siteitä Johanneksen seurakuntaan 
ja pitäjään. Entiset johannekselai-
set ovat pystyttäneet vaikuttavan 
muistomerkin kirkon paikalle.

Illanvietto alkoi koota väkeä. 
Keskelle salia oli pystytetty pöytä 
virvokkeineen, ja se avasi kielen-
kannat hetkessä. Muodostimme 
suuren hilpeän piirin, jossa jokai-
nen sai esitellä itsensä: kuka on, 
mistä osasta kylää, kenen sukulai-
sia. Selvitettiin äidit ja isät, äijät ja 
mummot. Kerrottiin mihin elämä 
oli viskonut ja mitä oli koettu. Ta-
rinoita ja myös muistoja. Tunnel-
ma nousi lähes kattoon. Naurua ja 
kyyneleitä silmäkulmassa. Olim-
me kuin yhteistä suurta perhettä. 
Mahtoiko uni tullakaan välittö-
mästi nukkumaan mennessä. 

Sunnuntaiaamuna varustau-
duttiin retkivaatteisiin jo aamiai-
selle mennessä. Maistuvan aamu-
palan jälkeen toimitettiin kassit 
ja pussukat autoon, suunnattiin 
kohti Mannolan kylää. Siellä 
odotti jo Irina-emäntä valmiiksi 
laitettuine eväspaketteineen meil-
le mukaan Vatnuoriin. Tapanin 
bussi jäi Mannolaan ja siirryim-
me kahteen venäläiseen pikku-
bussiin. Siitä alkoikin varsinainen 
seikkailu. Saatiin sellaista kyytiä, 
että oksat pois. Tie oli 
niin uskomattomassa 
kunnossa, että saattoi 
kuvitella matkaavansa 
tankissa, joka kapu-
si yli esteiden. Siinä 
tarvittiin vahvoja istu-
malihaksia, tasapaino-
taitoa ja hurttia huu-
moria. Se sekä näkyi, 
etä kuului vitsien säes-
tämänä. Olimmehan, 
monet meistä, koke-
neet tämän ennekin. 
Ei voivoteltu, eikä va-
litettu vaika pää joskus 
pukkasi lähelle kattoa.

Päämäärämme Köri otti 
meidät vastaan käen kukkuessa 

ja vihreästi vihannoiden. Joukko 
varustautui mahdollisin saappain, 
selkärepuin ja kävelysauvoin. Vi-
holliset olivat tosin vastassa ag-
gressiivisten venäläisten hyttysten 
muodossa. Vastaan kaivettiin re-
puista täsmäaseet, hyttysöljyt ja 
–puikot.

Tie, joka avautui Köriltä Vat-
nuoriin tuotti jälleen yllätyksen 
lähtijöille. Valtaisat vesilammikot 
edessä, kuin pienet järvet, pani 
monet aprikoimaan selviääkö 
niistä eteenpäin. Tien varsia reu-
nustavat louhikkoiset kivet olivat 
vaarallisia ja liukkaita. Ei voinut 
kuvitellakaan olevansa mikään 
paimenpoika, joka hyppelee kivel-
tä kivelle. Matkan vaikeus muo-
dostui monille selväksi ja päätös 
jäädä Körille ei ollut sekään vai-
kea, vaikka olivat Vatnuoriin asti 
aikoneet. Lannistumaton joukko 
aloitti kuitenkin tämän suoras-
taan vaarallisen näköisen ”temp-
puradan”, jolta saattoi molskahtaa 
saapasvarren ylittävään vesilam-
mikkoon. Sitä tietysti sattuikin 
monille.

Körillä entisten kotipaik-
kojen hakijat katosivat nopeasti 
maastoon ja kiiruhtivat vi-
heriöiville tanhuville piha-
piiriensä tuntumaan. Sieltä 
palaillessa oli useilla kasseis-
saan ja pusseissaan juhan-
nusruusuja, sireeneitä, kie-
loja, omenapuun kukkivia 
oksia ja vastantekotarpeita. 
Allekirjoittanut etsiskeli Tä-
tilöitä, isän sisarusten koti-
paikkoja, joissa vierailtiin 
usein ennen. Mieleen muistuivat 
Hilta-Mari-tätin maukkaat veh-
näset ja Santa-tätin puolukka-
porkkana-piirakat. Körin rannas-
ta hain mutaman kiven reppuun 
muistoksi.

Mannolassa tällä välin pis-
täytyneet venäläiset pikkubussit 
palasivat jälleen Körille, tuoden 

mukanaan Irina-emännän, grillin 
ja makkaravuoren. Tapani ryhtyi 
grillimestariksi ja kyllä makkara 

sinappihunnun kanssa tekivätkin 
kauppansa. Osansa sai myös jouk-
koomme liittynyt venäläinen kiltti 
ja ystävällinen koira.

Temppuratansa urheasti sel-
vittäneet Vatnuoriin menijät sai-
vat palkintonsa, kun eteen avautui 
Vatnuorin kultahiekkainen ranta. 
Ei tosin enää entisessä loistossaan, 
mutta jälleen tuttuna. Meri lai-
nehti kuin ennenkin ja Petäjikön 
vanhat puut kurkottivat latvojaan 
tuuleen. Tosin se ikivanha ran-
tapetäjä, jonka juuret olivat osin 
paljaana hiekan yläpuolella, oli 
kärsinyt nuotiosta, jota oli yritetty 
laittaa juurien alle. Mukana ole-
vat eväät oli entiseen tapaan aina 
nautittu Osuuskaupan rappusilla. 
Niin tehtiin. 

Koska aika oli rajallinen, ha-
jaantui joukko etsimään entisten 
kotiensa sijoja. Armelias luonto 
oli rehevän kasvustonsa suojassa 
peittänyt kujaset, pihapolut ja ki-
vijalat. Sielun silmin, muistojen 
tukemansa hahmottui kuitenkin 
menneisyys, josta saattoi kertoilla 
ehkä ensikertaa mukana olevalle 
jälkikasvulle, missä sijaitsivat tupa 
kamareineen, missä aitat, läävä ja 

talli. Sauna, joka kesäaikana läm-
pisi usean kerran viikossa ja jossa 
lauantain hartaissa tunnelmissa 
puhdistui sielu sekä ruumis alka-
vaa pyhää odottamaan.

Kesäisen pyhäpäivän viettoon 
rantahietikoille kokoontui nuo-
rempi väki kuuntelemaan gramo-
fonin, joita alkoi jo joillakin olla, 
soittoa. Haitarin soit-
tajia aina löytyi. Seu-
roja pidettiin rannalla 
myös. Juhlavuutta 
lisäsivät lipuin ja koi-
vunoksin koristellut 
laivat, jotka toivat 
seuraväkeä aina saa-
rista asti. Kantavasti 
kajahti virsi seuravä-
en laulamana. Elämä 
oli runsasta. Pitkän 
laiturin tienoo oli ky-
län keskipiste laivan 
poiketessa laituriin 
Viipurista tullessaan. 
Laiva toi tavarat kauppoihin ja 
kaupungissa asioineet kyläläiset. 
Talvisaikaan jäälle, rannan tuntu-

maan, laadittiin napakelkka. Siinä 
sai huimaa kyytiä ja se oli yksi tal-
ven iloista.

Aika riensi ja Vatnuoris-
ta palailijat suoriutuivat jälleen 
temppuradan vaikeista kuvioista 
ja porukka oli jälleen kokonai-
suudessa koossa. Makkaraa riitti 
ja kokemusten kertaamista riitti. 
Meille, jotka emme uskaltautu-
neet Vatnuoriin asti, riitti haaste-
lemista, muistelemista ja mukavaa 
yhdessäoloa. Tulijoilla oli myös 
tuomisinaan kukkia, kasvien ver-
soja ja mielenkiintoisen näköisiä 
kiviä. Vaiherikas päivä oli alkanut 
kallistua iltapuolelle. Noustiin 
pikku-busseihin ja kestettiin jäl-
leen, mielestämme nyt vähemmän 
koetteleva matka Mannolaan. 
Siellä saimme siistiytyä ja nauttia 
ruokailusta.

Kiitettiin Irina-emäntää ja 
kuskeja. Vielä oli edessä se Iso asia, 
käynti Koiviston kirkossa ja Me-
renkulkijain muistomerkillä, jon-
ne laskimme kukkaset, Vatnuorista 
kerätyt, entisille ja nykyisille koi-
vistolaisille. Lauloimme hartain 
mielin Suvivirren. Ilta-auringon 
viimeisten säteiden saattelemana 
aloitimme kotimatkan iloiten, et-
tä meitä oli niin runsaslukuisesti 
reissussa, jopa kolmessa polvessa, 
Teikarin Helgen jälkikasvua. Mu-
kana olleet lapset tuottivat iloa ja 
eloa matkaan.

Kiitos hyvästä huolenpidosta 
Tapani ja Tanja! Kiitos hauskat 
ja mukavat matkakaverit! Airi 
Miettisen sanoin: ”Meillä on vielä 
luomu Vatnuori”, ja englantilaisen 
ajattelijan sanoin: ”Jumala on an-
tanut meille muistin, että meillä 
olisi ruusuja joulukuussa”.

Elvi Anneli Jokinen
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KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

Kirjotuksii` ja kuulumissii`

Turun ja ympäristön Koivistolaisten toimintaa

Matkamme suuntautui ensin 
Kemiön hautausmaalle, jossa kä-
vimme jäsenemme Lean haudalla. 
Terttu ja Matti laskivat kukat hau-
dalle, lauloimme ja muistelimme 
ystäväämme.

Täältä matka jatkui Drags-
fjärdiin ja siellä Söderlångvikin 
kartanoon. Tilan sisääntuloalu-
een laidassa olevassa kahvilassa 
nautimme kahvit ja tutustuimme 
siellä esillä olleisiin paikallisten 

Naisten askartelupiiri teki 4.6.2010 
retken Kemiön saarelle. 

Yhteiskuva retkeläisistä

Naiset kokoontuvat Kajuutassa maanantaisin

Tammikuun laivaristeilyn osanottajia

Illanviettoa Eiran ja Matin mökillä

Jaalamiehet onnittelukäynnillä ”Koivistolaisten vävy-
poika Eeron” (myös Jaalamies) syntymäpäivillä

käsityöläisten töihin ja taiteeseen. 
Päärakennuksessa tutustuimme 
Amos Anderssonin museoon ja 
tilalla olevaan kulttuuri- ja luon-
topolkuun. Ostoksiakin tuli mu-
kaan ainakin ihania tomaatteja.

Keula kohti Kasnäsiä

Kuuden henkilöauton letka lähti 
sitten ajamaan kohti Kasnäsia, jos-
sa ravintola Paviljongissa nautim-
me runsaan lounaan noutopöy-
dästä. Täällä liittyi mukaa myös 
Kemiössä asuvat Matti ja Gretel.

Sinisimpukassa tutustuttiin 
Saaristomeren Kansallispuistoon 
sekä saariston luontoon veden-
pinnan ylä- ja alapuolella (Audi-
torion AV-esitys). Piste iin-päällä 
oli päästessämme vielä jäsnemme 

Eiran ja Matin Kemiön Norrsund-
vikissä sijaitsevalle kesämökille. 
Siellä nautimme kahvit maukkai-
ne leivonnaisineen ja ihastelimme 
upeita maisemia. Tuula uskaltau-
tui jopa uimaan.

Kiitokset istäntäparille tarjoilusta 
ja mukavasta illasta. Matkan jär-
jestäjille myös kiitokset - oli tosi 
hieno retki!

A.S. 
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Koivistojuhlat Mäntsälässä 31.7. - 71.8.2010

Juhlaohjelma

Lauantai

10.00  Suomen Koivisto-Seura ry:n johtokunnan kokous
11.00  Koivisto säätiön hallintoneuvoston kokous
12.00  Lipunnosto
  Siniristilippumme Rauno Hoikkala, trumpetti
12.30-16.00  Ruokailu
12.30-16.00  Kyläkokoukset
12.30-15.00  Piilenheitto, pilppaesitys ja mölkkykisa ulkona
  Palkintojen jako
13.00  Taide-ja taitoäyttelyt avataan
13.00-16.00  Lasten työpaja
16.30 Muistojen ilta
  Kynttilöiden sytytys, Koiviston kirkonkellot soivat taustalla
  Tervehdyssanat, Jorma Ratia
  Yhteislaulua, Mie muistan…
  Monologi, Kaarina Schroderus, Mäntsälän Teatteri
  Senioripuheenvuoro, Helge Teikari 
  Yhteislaulua, Koivisto, Koivisto… 
19.00  Iltakirkko
   Urkumusiikkia, Sanna Ratia
   Yksinlaulua, Kaisa Vuorela
   Virsi 307, 1-3
   Puhe Ville Vauhkonen
   Virsi 344
20.00  Iltatanssit Mäntsälän suurlavalla
  Lasse Hoikka & Souvarit

Sunnuntai

10.00  Juhlajumalanpalvelus Mäntsälän kirkossa
   Uruissa Sanna Ratia
  Saarnaa Mikko Seppälä
   Tekstinlukija Hanna Laine
  Seppelten lasku sankarihaudoille ja Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille
   Virsi 577,1-2
   Puhe, Urpo Ratia
  Virsi 577,8-9
11.30-14.00  Ruokailu
11.30-14.00  Kyläkokoukset
14.30  Pääjuhla
   Musiikkiopiston orkesteri
   Tervehdyssanat Raimo Kyytsönen
   Yhteislaulu, Karjalaisten laulu
   Mäntsälän Tanhuajat 
   Juhlaruno, Julia Tervahartiala
   Nuoren puh.vuoro , Tytti Laine
   Mäntsälän voimistelijat 
   Mäntsälän Mieskuoro
   Juhlapuhe, VTT Tommi Hoikkala
   Vuoden 2010 Koivistolaisen julkistaminen
   Ansiomerkkien jako
   Tervehdykset
   Lahden Koivistolaisten puheenvuoro
  Päätössanat, Suomen Koivisto-Seura ry:n puh.joht.
   Maammelaulu

Juhlien juontaja Hanna Laine
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Lauri Ilmari Toivonen
jatkuu sivulta 1

Hevoskuljetus Tuppuraan. 

Siellä oli kasematissa joukkosidon-
tapaikka. Käteen pantiin pahvi-
lasta. Hevoskuljetus yötä myöten 
mantereen puolelle, sitten linja-
autolla Säkkijärven yhteiskoulul-
la olevaan kenttäsairaalaan. 1.3. 
linja-autokuljetuksessa Rauhaan 
Imatralle. Samana iltana sairas-
kuljetusjunalla Mikkeliin. Oltiin 
aamulla 3.3. Mikkelissä, missä 
pantiin Moision sotasairaalaan 
menevään autoon. Tri Nuutinen 
lajitteli Moisiossa potilaat ja Lau-
ri joutui leikattavien ryhmään. Tri 
Kotilainen leikkasi käden. Tri Ko-
tilainen lähti kesällä pois ja tilalle 
tuli tri Alfthan.

Äidille kirje 17.3.1940, 
lähettäjä Lauri Toivonen 17. 
Sotasairaala Mikkeli, Moisio. 
”Terveiset täältä sairaalasta.--- 
Ja tämä käsikin alkaa tulla pa-
remmaksi. --- Täytyy kirjoittaa 
maaten telineen päällä ---” 

Kirje päätoimittajalle, 
(ja kauttani koko Viestin lukijakunnalle). 

Hei!
Karjalaisilla Laulujuhlilla tarttui käteen mm. Koiviston 
viesti. Luen sen aina kun se osuu kohdalle; isäni suku on 
Koivistolta, vaikka isäni ja muutama sukupolvi ennen 
häntä syntyivätkin Seiskarissa. Isäni perhe muutti Kuole-
manjärvelle isän ollessa alle kouluikäinen. Myös äitini on 
syntynyt Seiskarissa ja elänyt siellä lapsuutensa ja nuoruu-
tensa, joten minun juureni ovat vahvasti Seiskarin hiekassa 
ja mäntykankaassa. Ja Seiskari-seuran toiminnassa.

Luin pääkirjoituksesi ja päätin ottaa yhteyttä. Moneen 
kertaan olemme niin seuran piirissä kuin esim. Karjalais-
ten pitäjäyhteisöjen liitossa puhuneet seurojen välisestä 
yhteistyöstä, samoin se on ollut esillä pitäjälehtitapaami-
sissa. Valitettavasti yhteistyö on edelleen suurelta osin puheen asteella. Seiskari-seura 
on ulkosaariseuroista ainoa, joka kuuluu Karjalan Liittoon, joten se luonnikkain 
yhteistyökanava puuttuu.

Seiskarista tuli itsenäinen kunta 1903, sitä ennen se oli osa Koivistoa, joten yh-
teistä historiaa meilläkin on niin virallisesti kuin etenkin ihmisten kautta. Avioliittoja 
solmittiin, kauppaa käytiin ja lastia kuljetettiin. Tästähän meidän on hyvä jatkaa.

Seiskari-seura julkaisee kerran vuodessa ilmestyvää Seiskarilainen-lehteä. Paine-
tussa versiossa ainakin toistaiseksi värillisenä on ainoastaan etu- ja takakansi. Lehden 
koko on A5, se julkaistaan heinäkuun puolivälissä pidettävissä kesäjuhlissa, tänä 
vuonna tosin poikkeuksellisesti jo 6.6. Karjalatalon juhlassa. Kesäjuhla pidetään 
vuorovuosina Turun, Helsingin ja Kotkan seudulla. Muita tapahtumia ovat huhti-
kuussa pidettävä kevätseminaari, ensi vuoden aihe on todennäköisesti seprakauppa ja 
majamiehet. Turussa ja Kotkassa järjestetään myös laskiaistapahtuma sekä lokakuun 

Kirjotuksii` ja kuulumissii`

Kirje äidille 29.3.40. 

”---Täällä on kaikki hyvin. Olem-
me keittäneet kahvia joka ilta ja ne 
sokerit ovat jo melkein lopussa eikä 
se kahvivarastokaan enää ole kovin 
suuri, niin että 
jos sieltä saatte 
kahvia ja soke-
ria, niin lähet-
täkää paketissa, 
kun ne lotatkaan 
eivät käy enää 
myymässä niin 
kuin ennen.” 

Käydessäni 
Lauria katso-
massa tapasin 
lääkärin ennen 
Lauria. Lääkäri 
sanoi, että Lauri itse ei vielä tie-
dä, että käsi jää koukkuasentoon 
eikä tule liikkumaan kyynärpääs-
tä. Vähän ajan päästä Lauri selosti 
minulle, että kunhan saadaan si-
teet pois, kättä voi liikutella.

Laurilta jäi 
telinevoimistelu. 

Kotipihalla oli renkaat ja tanko 
eli rekki puitten välissä ja hän 
oli hyvä voimistelija. Toiveissa 

Sain mukavaa palautetta viimekertaisesta pää-
kirjoituksesta. Laitan viestin sellaisenaan tänne 
lehteen. Meillä on monta syytä olla yhteydessä 
seiskarilaisiin. 

maan kotipaikkaan Haminaan.
Isä Einar 46v. ja äiti Eva 

43v. olivat perustaneet jo Ha-
minan kauppahalliin kaupan ja 
asuntokin perheelle oli vuok-
rattu. Laurilla oli päällään tri 
Alfthanilta saatu omalle pojalle 
pieneksi jäänyt puku, Laurin 
vaatteet olivat haavoittumisen 
yhteydessä repeilleet. Kaikki oli 
vierasta. Seuraava talvi oli kou-
lunkäyntitalvi.

Invaliditeetistaan huolimat-
ta Lauri osallistui jatkosotaan 
mm. miinanraivaustehtäviin. 
Kesän 1944 kaaosvaiheen aikana 
hän oli jv. koulutuskeskus 6:ssa 
kirjurina. Hän tuli taas kerran 
kanttiiniin, tuttu mies luki Hel-
singin Sanomia ja kysyi, onko 
1.7. kaatunut Reijo Johannes 
Toivonen sukua. Veli. Silloin ei 
saatu Lauriin heti yhteyttä. Lau-
ri ehti hautajaisiin.

Lauri pääsi Niinisalosta 
ylioppilaaksi 1946, kävi Opet-

tajakorkeakoulun, avioitui sai-
raanhoitaja Margareta Scheelen 
kanssa, sai kolme lasta: Riitan, 
Ollin ja Markun. Lauri teki elä-
mäntyönsä Loviisassa. Laurin 
kuoltua v.2001 kysyin loviisa-
laiselta henkilöltä, tunsiko hän 
Lauri Toivosen. ”Kaikkihan Lo-
viisassa tunsivat opettaja Toivo-
sen. Hän oli aina niin ystävälli-
nen”.

Mailis Paavola

ollut lentäjän ammattikin jäi 
myös haaveeksi. Lauri kotiu-
tettiin heinäkuun puolivälissä 
1940. Hän oli nyt siirtokarjalai-
nen, 16-vuotias sotainvalidi ju-
namatkalla uuteen tuntematto-

lopussa Simon päivän paikkeilla simunat, jotka Seiskarissa päättivät syyskauden.
Seurassamme on sukututkimuksesta ja historiasta kiinnostunut jäsen, Jorma 

Leino. Uusimmassa lehdessä on kaksi hänen artikkeliaan. Ajattelin kirjoituksesi in-
noittamana ehdottaa hänelle uudeksi aiheeksi Seiskarin ja Koiviston suhteita niin 
virallisten arkistojen kuin yksittäisten ihmistenkin kautta. Artikkeli sopii Seiskari-
laiseen, mutta toivon sen kiinnostavan myös Koiviston viestiä. Samassa yhteydessä 
voisin kertoa Seiskari-seuran toiminnasta, ja Seiskarilaisessa julkaisemme mielellään 
Suomen Koivisto-seuran esittelyn. Kiirehän tällä ei ole, meilläkin menee tosiaan vuosi 
seuraavan lehden ilmestymiseen, mutta voimme varmasti pitää asiaa vireillä.

Seuran sivut ovat osoitteessa www.karjalanliitto.fi/seiskari-seura

terveisin Terja-Leena Pulli



8 Nro 7 Heinäkuu 2010

Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

Oikeustieteen maisteriksi 
MARIA HOIKKALA, Turun 
yliopisto.

Vanhemmat Gretel ja Matti 
Hoikkala, Kemiö.
Isovanhemmat Ida ja Anton 
Hoikkala, Koiviston Humal-
joen kylästä.

Ylioppilaaksi valmistunut 
VILLE KAUKONEN Kaarinan 
Lukiosta.

Vanhemmat Taina Heino-
Kaukonen ja Pekka Kauko-
nen Kaarinasta.
Äijä Lauri Heino Koiviston 
Piissaaresta.
Isän vanhemmat Helli ja 
Joonas Kaukonen Johan-
neksen Päätilästä.

PYRY AUKUSTI SEPPINEN 
on saanut ylioppilaslakin 
Kouvolan Yhteiskoulun 
lukiosta. 

Vanhemmat Teppo Seppi-
nen ja Pirjo Räikkönen. Iso-
vanhemmat Lauri ja Irja (os. 
Leinonen) Seppinen Kotka/
Koivisto, Kotterlahti.

Mannolan koulupiiri 

Kokoontuu Mäntsälän Koivisto-juhlilla sunnuntaina 1.8.2010 klo 
12.30-13.30.
Haastamme vanhoista ja tulevista asioista. 

Tervetuloa ikääntyneet ja nuoret.
Piirin puolesta Veli Hämäläinen

Haminan Seudun Koivistolaiset 

lähtevät lauantaina 31.7.10 klo 8.00 Haminan linja-autoasemalta 
Koiviston juhliin Mäntsälään. 
 
Mukaan otetaan matkan varrelta. Bussiin mahtuu 50. 
Matkan hinnaksi tulee n. 20 €. 

Illalla palataan kotiin. 
Ilmoittautumisia vastaanottaa Mirja Haapanen, 
puh 050 366 5936.

Kiiskilän kyläkokous 

Pidetään Koivisto-juhlien yhteydessä Mäntsälässä lauantaina 
31.7.2010 alkaen klo 12,30. 

Vuosikokousasioiden lisäksi esitellään kokousväelle 1100 valokuvan 
kokoelma. Yli 400 sivuinen Kiiskilää käsittelevä perinneaineisto ja 
100 sivua haastatteluista kirjoitettua tekstiä. Mahdollisuus tilata 
digitallenne valokuvista taloittain.

Tervetuloa joukolla mukaan!
Kiiskilän kylätoimikunta

Rautasen kyläkokous 

Lauantaina 31.7.2010 
klo 12.30 Koiviston-juhlilla. 

Kyläkirjoja jälleen saatavana.

Esko Kaukiainen

Härkälän-Putuksen 
pihapiiri-kirja 
valmistunut.

Kirja saatavissa Mäntsälän 
Koivisto-juhlien aikana. 
Tavataan runsaslukuisina Här-
kälän kyläkokouksessa.

Terveisin Jouko

Villasen suku 
Härkälästä! 

Kokoonnumme sukukokouk-
seen Mäntsälään Koivisto-
juhlille lauantaina 31.7.2010 
klo 12.30. 

Lämpimästi tervetuloa!

Turun ja ympäristön Koivistolaiset

Perinteinen syysristeily 13-14.9.2010 Viking Isabellalla
Laiva lähtee13.9. klo 21.00 Turun Viking-terminaalista
ja saapuu Turkuun 14.9. klo 19.50.

Hinta A-luokan hytissä 24€/henk.(kaksi henk.hytissä), joka
sisältää lounaan Buffet-ravintolassa ruokajuomineen (myös
olut ja viini) ja kahvit. Lisäksi saamme kahvi- ja pullakupongin,
jonka voi nauttia haluamanaan aikana. Hintaan sisältyy myös 
oma ohjelmallinen tilaisuus arpajaisineen laivan Auditoriossa 
yhdessä Koiviston Seniorien kanssa.
Ilmoita tulostasi Airille puh. 0400-538443 tai sähköpostilla
airi.a.saarinen@gmail.com

Tervetuloa!

Koiviston Kaukiaisten sukuseura 

Sääntömääräinen sukukokous pidetään Koivisto-juhlien yhteydessä 
Mäntsälässä lauantaina 31.7.2010 sukukokouksille 
varattuna aikana noin klo 14.00 alkaen. 
Tarkempi aika ja kokouspaikka juhlapaikan ilmoitustaululla.

Tervetuloa!
Hallitus

Humaljoen kyläkokous

Kokoonnumme Mäntsälässä Koivisto-juhlilla
sunnuntaina 1.8.2010 klo 12:30. 
 
Tervetuloa 
Kylätoimikunta / Anneli Rantanen

Härkäläläiset Mäntsälässä 

Kyläkokous klo 14.00 - 15.30 lauantaina 31.7. 

Tule haastamaan, tuo tullessais joku muisto tai muistelu 

Tervetuloa 
Härkälän kylätoimikunta 

Kylätoimikunta kokoontuu klo 13.30 

Penttilän kyläkokous
pidetään Koivisto-juhlien yhteydessä Mäntsälässä lauantaina, 
31.7.2010 klo 12.30 alkaen juhlapaikalla ilmoitettavassa luokassa.

Tervetuloa!
Risto Mäkeläinen, pj.

Mäkeläisten sukukokous

pidetään Koivisto-juhlien yhteydessä Mäntsälässä lauantaina, 
31.7.2010 klo 13.00 alkaen juhlapaikalla ilmoitettavassa luokas-
sa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät vuosikokousasiat.

Tervetuloa!
Risto Mäkeläinen, pj.

Koiviston Heinot ry

Sukukokous Koivisto-juhlien yhteydessä 
lauantaina 31.7.2010 Mäntsälässä.

Tervetuloa!
Hallitus

Alvatin - Keskisaaren

Kyläkokous pidetään Koivisto-Juhlien yhteydessä lauantaina 
heinäkuun 31. päivänä Mäntsälässä.

Kylätoimikunta

Eistilä-Ingertilä-Jaakkola kyläläiset
kokoontuvat lauantaina 31.7.2010 klo 12.30, katsellaan kuvia, ker-
rotaan kylien kartta-valokuvahankkeesta ja haastellaan mukavia.

Tervetulloo,
Tuula Vanhoja kuvia ja Koiviston kylien vanhoja

Topografikarttoja taloineen.
Sunnuntaina 1.8.2010 klo 10.00 alkaen katsellaan ja tunnistetaan/
tunnistutetaan vanhoja Koiviston saaren valokuvia. Jos sinulla on 
vanhoja kuvia tule tunnistuttamaan kuvasi tai tule muuten vain 
katselemaan kuvia – ties vaikka muistuis mielee !
Voimme skannata kuvanne heti.

Vanhat kartat vuodelta 1935 ovat saaneet Jorma Aken käsittelyssä 
myöskin talotunnisteen ja karttoihin voi tulla tutustumaan valoku-
vien lomassa. Karttoja on mahdollisuus myöskin tilata.

Tervetuloa

Hoikkala - Kurkelan koulupiirin kyläkous

Koivistojuhlien yhteydessä.
Sunnuntaina 1.8.2010 klo 13.00

Kyösti Hoikkala


