
Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

jatkuu sivulla 3

Juhlien 
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lähettänyt 
Amerikasta 
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Niiko usjast ennekii o to´ettu, 
ni Karjala lapsii laulaviiha myö 
koivistolaisetkii ollaa. Aina, 
ko Porvoo seuvu Koivistolai-
sii ryhmämatkoikil suunta o 
käynt mänetetyl syntymäseu-
vul millo yhel, millo kahel 
pussil, ni ko Koivisto pitäjä-
rajal ollaa ehitty, ni myö ol-
laa pysähytty siin Vapriikioja 
kohal laulamaa. ”Mie muistan 
koko elämäni ajan”, ”Koivisto, 
Koivisto, missä on Koivisto” o 
kajahtant ”kovvaa ja korkialt”, 
taik sit ”Koivisto valssi” taik 
joku muu. Näitähä löytyy usi-
ammistki laulukirjoist. 

Meil o oma sinikanstine 
laulukirjakii (Koivisto Koivisto 
Laulukirja. Porvoo 2006), mis 
o pitkält yli puoltoistsattaa lau-
luu, ja mikä pitäis aina muistaa 
ottaa völjyy, reissul ko lähetää. 
O kansalaului, o maakuntalau-
lui, o laului Runokuninkaalt ja 
Villase Niilolt. Jokuha o aina 
lauluil sävele ja sanat tehnt, se-
hä o selvää.

Täl kertaa miul onkii teil 
Viesti lukijoil viel tavallistaki 
vaikiamp kysymys. Kaikha työ 
tunnetta Lönnruuti Eljakse ni-
me. Häähä se keräs suomalaise 
kirjallisuuve perusteokse, Kale-
vala. Hää kulki laukkuinee ja 
muistiimpanovälineinee pitki 
Karjalaa, Inkerii ja käi Viros-
kii ast. Mut Koivistol hää ei 
ehtint käymää. Koivistol ehti 
ainaskii kaks helsinkiläistä op-
pinutta kaverii pistäytymmää 
ja laulattammaa koivistolaisii 
runotaitajii. Hyö merkitsiit 
muistii kymmenkunta runnoo 
kumpikii ja sit viel sanaparsii 
ja arvotuksii kansakielel, koi-
vistolaismurteel. Tähä tappaa, 
niiko pettynyt koivistolaine 
”seinäruusu” totes tansseist pa-
latessaa:

Tupa on täynnä tuppisuita
pöytä pönkiä mahoja.
Jakku täynnä jaarikoita
lattia latoneniä.

Mut keitäs nää kaks Koivistol 
käynyttä runokerääjää olliit? 
Akus tän tiijjät, ni paaha tietois 
tulemaa Viesti toimituksel oi-
kee omal nimelläis, ni katsotaa, 
ollaaks myö siu kanssais sam-
maa mieltä. Ja vaik ei oltaiskaa, 
ni ei suututa, ei vihhaa pietä!

Martti Piela

Ensimmäiset Koivistojuhlat Porvoossa 1949 (2/2)

Kuten kertomukseni ensimmäi-
sistä Koivisto-juhlista edellises-
sä osassa tammikuussa kerroin, 
ilmoitus juhlien järjestämisestä 
vuoden 1949 elokuun alussa il-
mestyi Viestin sivuille saman vuo-
den kesäkuun numerossa. 

Jo huhtikuun alussa Koivis-
to-seura oli päättänyt Porvoossa 
S. O. Hoikkalan kotona pide-
tyssä kokouksessa mm. Koivisto-
juhlien pitämisestä Porvoossa 
elokuun alussa. Samana päivänä, 
1.4.49, pidettiin myös Koiviston 
seurakunnan kirkkohoitokunnan 
kokous. Siksi tuli kirkkoherra 
Koivunevakin Porvooseen ja kävi 
Kaupunginhaasssakin, jossa äitini 
ja isäni veljieni avustamina raken-
sivat kolmatta kotiansa. 

Naapurissa, Aleksanteri Hoik-
kalan kotona, pidettiin seurat, 
jonne varmaan kaikki kyläkunnan 
koivistolaiset ja muut karjalaiset 
tulivat kuulemaan Sanaa - Hytit, 
Hoikkalat, Ihalaiset, Heinot, Kau-
kiaiset, Karvoset jne, myös minun 
vanhempani. Yövyttyään Hoikka-
lassa, jonne myös yksi talon pojista, 
Valto, oli palannut meriltä. Koivu-
neva jatkoi aamulla läpi metsien oi-
kotietä kaupunkiin. Ainoa maantie 
alueelle silloin oli kapea. mutkikas 
ja osittain vaarallinen hiekkatie, 
Porvoo - Loviisa -tie. Hän kertoo 
kulkeneensa myös isäni vanhem-
pieni rakennuksen ohitse, muttei 
ollut ehtinyt poikkeamaan. Muis-
tini mukaan muutimmekin uuteen 
kotiimme vasta marraskuun alussa. 

Koivisto-seuran kokouksessa 
oli valittu Seuran puheenjohtajak-
si S. O. Hoikkala, varapuheenjoh-
tajaksi Eino Kitula ja sihteeriksi 
Tilda Kitula. Seurakunnan koko-
uksessa päätettiin olla maksamat-
ta takaisin valtiolle sen vaatimaa 
melkein 130.000 markan metsä-
ojituslainaa.

Kesäkuun Viestissä kerrottiin 
juhliin kauempaa tuleville, että 
heille järjestetään majoitustakin. 
Seuraavassa lehdessä ilmoitettiin 
Koiviston seurakunnan kirkko-
herran viraston siirtyvän elokuun 
alussa Porvooseen, jossa oli myös 
Hoikkalan johdolla toimiva en-
tisten koivistolaispankkien työn 
jatkaja, Porvoon Osuuspankki.

Heinäkuun Viestissä oli tar-
kempia tietoja tulevista Koivisto-
juhlista. Juhlat alkaisivat lauantai-
na 6. elokuuta seurakuntatalossa 
Runeberginkatu 24:ssä. Nykyisin 
tuossa talossa on ruotsinkielinen 
seurakuntakoti. Suomenkielinen 

seurakunta on Lundinkadulla, 
1862 valmistuneessa kivilinnas-
sa, entisessä Yhdyspankin talossa. 
Klo 17 alkavassa muistojen illassa 
koivistolaiset kertovat muistojaan, 
haastatellaan eri kylien ja eri alo-
jen vanhoja koivistolaisia, laule-
taan karjalaisia lauluja ja kuunnel-
laan runoja. Väliajan ja tarjoilun 
jälkeen olisi vielä iltapala. Seuraa-
vana päivänä, sunnuntaina, kir-
konmeno Tuomiokirkossa alkaisi 
jo 9:ltä. Kirkkokahvit juotaisiin 
seurakuntakodissa.

Päiväjuhlassa, joka alkaisi klo 
14 ulkona historiallisella Linna-
mäellä, juhlapuhujana kuultaisiin 
agronomi Johannes Virolaista, 
ja juhlaesitelmän pitäisi Koivis-
ton entinen pappi, tohtori Erkki 
Kansanaho, mies, josta sittemmin 
(1966) oli tuleva Tampereen hiip-
pakunnan neljäs piispa. Juhlassa 
runoja lausuisi taiteilija Lauri 

Pekkala, ja musiikista vastaisi 
Tolkkisten soittokunta. Illalla pi-
dettäisiin seurat Tuomiokirkossa. 
- Seurakunnan entisiä pappeja oli 
pyydetty mukaan juhlaan. Valitta-
en todettiin, että kanttori-urkuri 
Äikää, joka viimeisenä oli soitta-
nut Koiviston Keisariurkuja, ei 
pääsisikään tulemaan. 

Juhlien kahvitarjoilua varten 
oli John E. Ketonen lähettänyt 
Amerikasta oikeata kahvia, joka 
seikka varmasti saisi jäykimmät-
kin kielten kannat notkistumaan 
ja houkutteli vieraita saapumaan 
joukolla kahviakin juomaan ja 
haastamaan sukulaisten ja tuttavi-
en kanssa pitkien evakkovuosien 
jälkeen. Tupakkamiehille oli lähe-
tetty tupakkaa. Nyt olisi helppo 
vaimoväen saada miehetkin in-
nostumaan juhlista! Ilmoituksessa 
annettiin lisätietoja m.m. majoi-
tuksesta. Porvoon ja ympäristön 
koivistolaisia kehotettiin järjestä-
mään kodeissaan majoitusta kau-
empaa tuleville. Yksinkertainen 
majoitus kelpaisi - "kunhan on 
katto pään päällä ja seinät sivuil-
la”, saatiin lehdestä rohkaisua. Tu-
lijoita pyydettiin ottamaan peite 
mukaansa. Ohjeissa annettiin 
myös tietoa kuljetuksista. Perni-
östä lähtisi Teuvo Hovin kuorma-
auto lauantaina klo11 kohti Por-
voota, jos vain tarpeellinen määrä 
matkustajia ilmaantuisi. Autossa 
olisi sateensuoja. Matka kulkisi 
pääkaupungin kautta, ja sen hinta 
oli 300 mk. Junat lähtivät Helsin-
gistä 9.25, 12.45, 17.30 ja 21.45. 

(Nykyisinhän Porvooseen ei 
enää pääse junalla.)

Heinäkuun Viestissä oli 
tiedote perustetun ja Ope-
tusministeriön hyväksymän 
Koivikko-Säätiön säännöistä. 
Myöhemminkin Suomessa esiin 
pulpahtaneet ”yleiset syyt” olivat 
johtaneet siihen, että Koiviston 
nimen asemasta tuolloin piti ni-
mittää säätiötä kiertoilmaisulla, 
vähän niin kuin karhuakin kut-
suttiin otsoksi tai kontioksi. 

Jo elokuun numerossa Vies-
tissä kerrottiin juhlista jotain, 
puolentoista palstan verran. 
Juhliin osallistuneilta oli toi-
mitus kysellyt, mitä mieltä he 
olivat esimerkiksi siitä, tulisiko 
juhlia järjestää edelleenkin. Vas-
tauksena oli yleisesti ollut: tuli-
si, ehdottomasti. Kaikki olivat 
tyytyväisiä. Juhlijoita oli muka-
na kaikkialta Koiviston kylistä, 
mikä silloin osoitettiin muis-
tojen illassa käsiä nostamalla. 
Toimitus arveli seuraavan kuun 
kuvauksessaan, että juhliin oli 
osallistunut 1500 - 2000 koi-
vistolaista. (Nykyisin kirkkoon 
ei enää mahdu noin paljoa sa-
nankuulijoita, koska ylimmille 
lehtereille ei enää turvallisuus-
syistä päästetä ketään. Ei mah-
tunut tuolloinkaan. Suuri määrä 
juhlaväkeä olikin jäänyt kuun-
telemaan kirkon ulkopuolelle ja 
astunut sisään vain ehtoolliselle 
osallistuakseen.) 

Tiijjät sie?
Martti Piela Martti Piela
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Hartaast´ 

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

ISSBN 0780-1289
KUSTANTAJA: 
Suomen Koivisto-Seura r.y.
Jäsenlehti. Ilmestyy kerran 
kuukaudessa, kuun 20. päivänä.
Lehteen tarkoitetun 
ilmoitusmateriaalin tulee olla 
toimituksessa viimeistään lehden 
ilmestymistä edeltävän kuun lopussa. 

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

Aineisto mieluiten digitaalisena: 
studio@salokanneltoivonen.fi 
Muussa tapauksessa paperikopiot, 
muistitikku tai CD-levy sekä valokuvat 
toimitetaan osoitteeseen: 
Riikka Salokannel, 
Riihelänkatu 28, 15810 Lahti. 
Aineisto palautetaan vain jos mukana 
on postimerkillä varustettu 
palautuskuori osoitteineen.
Koiviston Viesti toimitus, 0400 780 398

Tilaukset, osoite- ym. muutokset 
aina kirjallisena tai sähköisesti 
edellämainittuihin osoitteisiin. 
Tilauksia ei tarvitse uusia. 
Seuran jäsenmaksu 32e, sisältää vuoden 
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös 
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 12e.
Lehdessä julkaisemattomia artikkeleita ja 
kirjoituksia julkaistaan seuran kotisivuilla 
www.koivistolaiset.net, jossa myös 
tämäkin lehti on luettavissa myöhemmin.

Jäsenlehden postituksesta Pohjoismai-
hin veloitetaan +3 e/vuosi ja muualle 
Eurooppaan +8 e/vuosi.

Pankkiyhteys: 
Nordea FI46 1091 3000 3058 80

Päätoimittaja 
Riikka Salokannel, 040 5761 464
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398

Siunaus toimitettu 11.12.2015 Kallion kirkossa. 
Uurna laskettu 18.12.2015

Kallion kirkon kalliohaudan uurnaholviin.
Lämmin kiitos osanotosta ja kiitos

Terttua hoitaneille.

Siunattu haudanlepoon 30.1.2016 läheisten saattamana.
Kiitos osaanotosta.

Kiitos Marjoniemen henkilökunnalle.

Rakkaamme

Terttu Kaarina
TORKKELI
s. 19.10.1935 Koivisto
k. 11.11.2015 Helsinki

Venho- venettä 
vie kevyt tuuli
illan tuoksullaan, 
loiskahduksen salmi - lahti kuuli, 
usva peitti rannan, maan

Enkelin siipien suojaan jättäen - 
Karjalan kunnailla lehtii puu
sisarukset perheineen
sukulaiset 
ystävät.

Opettaja

Annikki 
HILSKA
s. 24.1.1922 Koivisto
k. 20.1.2016 Kouvola

Herra on minun paimeneni. 
Ei minulta mitään puutu.

Kiitollisina muistaen.
Kirsti-, Pirkko- ja Risto perheineen 
Martin lapset perheineen 
muut sukulaiset ja ystävät.

Mitä on armo?

Hyvät sukulaiset!
”Kiitoksia Hilma kirjeestäsi ja kuvista joita oli oikeen 
hauska nähdä, vaikka nauratti vaan, kun Margaret aina 
kysyy, että miten vanhoja ne ihmiset ovat ja kun sanoo 
sitten ijän, tyttö meinaa, että kaikki sinun sukulaiset 
on vanhoja. Niin se aika kuluu näin kun ei katso peilis-
tä, ei ikäänsä oikein huomaa, kun muuten on terveyttä 
riittänyt”. Kauniilla käsialalla kirjoitettu, jo haalistu-
nut kirje on kuin aikamatka menneisyyteen. Mutta 
samalla se on silloin joskus ollut matka ihmisen luota 
toisen luokse. Arkisten kuulumisten lomassa kerrotaan 
ikävät ja pelot, ilot ja ylpeyden aiheet.

Aika monella meistä on tallessa vanhoja kirjeitä, joulu-
kortteja, sähkeitä, muistoadresseja. Jokaisessa niistä on 
tallessa pala kulttuurihistoriaa, jos myös ihan yksityisiä 
asioita. Hiljattain ystäväni julkaisi kirjan isästään ja 
tämän isästä, sisältö perustui käytyihin kirjeenvaih-
toihin, joiden arkisto oli kirjailijan käsiin periytynyt. 
Pelkästään Koivistolta lähetetyistä, ja tähän päivään 
säilyneistä kirjeistä saisimme koottua aika mahtavan 
ja todenmukaisen aikalaiskuvan.

Tänä päivänä toki yhteyttä pidetään ihan muuten, ju-
tellaan pikaisesti, soitetaankin, mutta yhtälailla lyhyt 
tekstari tai facebook -viesti riittää, näköpuhelimen 
ääreenkin pysähdytään skypettämään vain kun on ai-
kaa. Ja osaisiko sitä enää edes paperikirjettä kirjoittaa? 
Käsialasta on ainakin tullut ihan mahdoton lukea. 
Kuulakärkikynän jälki poukkoilee. Eikö nykykouluis-
sakin ole luovuttu jo käsialan harjoittamisesta? Vanhat 
kirjeet ja mustekynällä kirjoitettu kaunokirjoitus on 
kaunista ja harmoonista.

Helmikuu on kuukausista se, 
joka on omistettu ystäville. Ja 
ystävyyttä ylläpidetään pitä-
mällä yhteyttä. Eikö kaunis 
tapa voisi ole, että sadepäi-
vän tai pakkaspäivän tele-
vision katselemisen sijaan 
haettaisikin se paperi ja 
kynä ja osoitekirja ja 
vaikka vastattaisiin kai-
kille kortin lähettäneille 
pitkällä, pitkällä kirjeel-
lä. Ja sitten vastavuoroises-
ti voitaisi oikein porukalla 
pysähtyä kuuntelemaan kir-
jeen kuulumiset. ”Monet ke-
väiset terveiset teille kaikille 
ja hyvää terveyttä jokapäiväi-
seen elämään…”

Kristinuskossa puhutaan niin paljon armosta, että sen 
merkitys saattaa jo hämärtyä.

Helsingin sanomissa oli hiljattain (6.1.2016) pieni uuti-
nen, joka selventää sanan ’armo’ merkitystä:
Venäläinen liikemies haki korvausta Suomen valtiolta va-
paudenmenetyksestä. Hän oli ollut Suomessa yli puoli 
vuotta säilössä kansainvälisen etsintäkuulutuksen perus-
teella. Sitten mies armahdettiin Venäjällä, hän hyväksyi 
tämän armahduspäätöksen ja vapautettiin. Käräjäoikeus 
totesi, että koska mies hyväksyi armahduspäätöksen, hän 
samalla myönsi olevansa syyllinen. Eikä näin ollen ollut 
menettänyt vapauttaan syyttä eikä ollut oikeutettu kor-
vauksiin.

Vain syyllisen voi armahtaa.

’Armo’ ja ’armahdus’ ovat lakitermejä, jotka tarkoittavat, 
että syyllinen vapautetaan kärsimästä tuomiotaan.

Kristillistä armokäsitystä valaisee mm. Efesolaiskirje:
”Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas ja hän rakasti 
meitä niin suuresti, että hän teki meidät, rikkomustem-
me tähden kuolleet, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta 
teidät on pelastettu. Jumala herätti meidät yhdessä Kris-
tuksen Jeesuksen kanssa ja antoi meillekin paikan tai-
vaassa osoittaakseen kaikille tuleville aikakausille, kuinka 
äärettömän runsas on hänen armonsa ja kuinka suuri 
hänen hyvyytensä, kun hän antoi meille Kristuksen Jee-
suksen. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla 
teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on 
Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei ku-
kaan voisi ylpeillä.” (Ef 2: 4–9)

Kirjeessä puhutaan meistä syyllisinä (”rikkomustemme 
tähden kuolleina”). Olemme syyllistyneet siihen, että 
olemme toimineet Jumalan käskyjen vastaisesti. Meidän 
on todettu syyllisiksi. Mutta Jeesuksen tähden emme 
joudu kärsimään rangaistusta (”meidät on tehty eläviksi 
Kristuksessa”). Meidät on armahdettu (”olemme armos-
ta pelastettuja”).

Sitten selitykseen tulee mukaan muitakin kuin lakiter-
mejä: Jumala antaa ihmiselle uskon ja tämä usko pelastaa 
ihmisen rangaistukselta. Ihminen ei voi itse saada uskoa 
aikaan, vaan Jumala lahjoittaa sen. Jumalan valtakun-
nassa rangaistuksesta ei pääse lusimalla eikä muillakaan 
teoilla. Tämä siksi, ettei kukaan voisi väittää pelastustaan 
omaksi ansiokseen. Jumala antaa uskon, joka pelastaa 
elämään loputta.

Mutta tämä kaikki koskee vain syyllisiä. Meidän pitää 
tunnustautua syyllisiksi, silloin Jumala voi armahtaa 
meidät. Ja meidänkin pitää hyväksyä tämä armahdus-
päätös, jotta meidät vapautettaisiin kuolemasta elämään.

Tällainen on siis kristinuskon armokäsitys. Kyse on la-
kitermistä.

Kaisa Koivula
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

  Suomen 
  Koivisto-Seura r.y. 
  Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

Puheenjohtaja, Jouni J. Särkijärvi
Kuurinniityntie 1, 02750 Espoo
puh. 040 516 4951
jouni.sarkijarvi@pp.inet.fi
Varapuheenjohtaja, Tuula Koppinen
Rauhalanpuisto 10 B 36, 02230 Espoo 
puh. 050 516 5651
tuula.koppinen@kolumbus.fi
Sihteeri, Virpi Huhtanen, 
Ahtaanmäki 1 A 2, 02280 Espoo. 
puh. 0440 501 806
virpi.huhtanen@kolumbus.fi

Taloudenh. Karjalan Tilikeskus/Patrikainen
Ratakatu 47, 53100 Lappeenranta 
puh. 05 544 8850
Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Proomukatu 6 A 14, 15140 Lahti
puh. 040 564 9341
Taidetoimikunta, Marke Hongisto pj.
Melkonkatu 1 B 33, 00210 Helsinki
050 539 8693
marke.hongisto@fmi.fi

Hallituksen muut jäsenet:
Virpi Huhtanen, Espoo
 varalla Risto Kaukiainen, Helsinki
Raimo Kyytsönen, Mäntsälä
 varalla Hannu Veijalainen, Lahti 
Matti Agge, Parainen. 040 536 7701
 varalla Airi Saarinen, Turku
Tuomo Kokkala, Kotka. 050 589 4443
 varalla Jorma Jack, Kotka 0500 619 482
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400 800 752
 varalla Katariina Aaltonen, Espoo 
 puh. 050 4393 791

Riitta Nurmi, Porvoo. 041 455 8885
 varalla Marja-Leena Montonen, Porvoo
Hannu Seppinen, Turku. 040 703 1244
 varalla Tuula Agge, Parainen
Tuula Raukola, Kotka. 044 522 8098
 varalla Juha Ilmasti, Hamina

Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj. 
Sirpa Taskinen, Helsinki 040 5811 642
Asiamies Pertti Hoikkala 040 583 5397
Linnankoskenkatu 15 C 10, 06100 Porvoo
koivisto-saatio@kolumbus.fi

Ystävällisenä kutsuma ilmoitamme, että Hilkka siunataan 
Katariinan kappelissa, Kirkkotie 46, 20540 Turku 5.3.2016 

klo 12.30. Muistotilaisuus Katariinan pappilassa. 
Ilmoittautumiset muistotilaisuuteen 1.3. mennessä 

Eeva Himmaselle puh 0407223542 tai 
eeva.himmanen@dnainternet.net

Siunaus toimitettu läheisten 
läsnä ollessa.

Lämmin kiitos osanotosta.

Erkki Olavi 
PÖRRÖ

*18.12.1939
† 27.12.2015

Kiittäen ja kaivaten
Raili

sukulaiset ja laaja ystäväpiiri

Emme unohda muistoas
kaunista hyvää

viime leposi olkoon
rauhaisaa syvää.

Rakkaamme 

Hilkka Annikki 
SAARTO 
os Mäkeläinen 
s. 19.3.1926
k. 20.1.2016

Me kutsumme häntä,mutta hän ei käänny enää.
Hän on matkalla lapsuutensa metsiin,sinisen 
kukan ja kultaisen syksyn maahan.
Siellä laulavat toisenlaiset linnut
(Sirkka Turkka)

Lämmöllä muistaen
Aune sisar
Veljenpojat Esa ja Ossi perheineen
Eeva-Liisa perheineen
Muut sukulaiset ja ystävät

Hirsii koetin vettää, vaan en saant päästä kii

Talvi kääntyy kevättä kohti. Seuramme vuosikokous pi-
detään 12 päivänä maaliskuuta. Esillä ovat tavanomai-
set viime vuoden tilien hyväksyminen, jäsenmaksusta ja 
talousarviosta päättäminen sekä luottamushenkilöiden 
valitseminen. 

Seuran taloudessa pyörii vuosittain noin 65 000 euroa. 
Olemme säästäen eläneet, mutta jäsenmäärän kaventu-
essa on jälleen tarve korottaa jäsenmaksua yhdellä eurol-
la. Koivisto-henkisten tuotteiden myynti kasvoi viime 
vuonna ennätyslukemiin, mutta niiden hinnoittelu on 
asiakasystävällistä ja seuralle jää vain ripponen voittoa. 
Koiviston Viestiin käytetään noin kolme neljäsosaa jä-
senmaksutuloista; jäsenmaksua voisi siis pikemminkin 
kutsua tilausmaksuksi. 

Jäsenten kannalta seuran toiminta tapahtuu paikallista-
solla sekä kylä- että sukuyhdistyksissä. Myös kesäjuhlat 
ovat paikallisen aktiivisuuden tuloksia. Seuran johto-
kuntaa tarvitaan lähinnä yhteisten toimintatapojen 
määrittelemiseen ja taloudenhoitoon. Sen kokous- ja 
matkakulut jäävät nykyisin alle tuhanteen euroon vuo-
dessa. 

Seuralla on syksyisin ollut järjestöseminaari, joka nyt 
on siirretty vuosikokouksen yhteyteen. Tälläkin saadaan 
aikaan säästöjä, etenkin kun vuosikokoukset ovat ny-
kyisin – onneksi – varsin tylsiä ja lyhyitä tapahtumia. 
Seuraan tulee jatkuvasti uusia jäseniä, ei mitenkään 
ruuhkaksi asti mutta kuitenkin. Paikalliset tilaisuu-

det ovat keskeisessä asemassa, 
koska juuri ne esittelevät toi-

mintaamme. Toki jonkin 
verran näyttää viesti kul-
kevan sukupolvelta seu-
raavalle: toiminnasta pois 
jääneille löytyy jatkaja 
jälkipolvesta.

Seuran internet-sivut 
ovat uusiutumassa. Ne 
mahdollistavat helpom-
man päivittämisen. 
Toivottavasti niistä on 
hyötyä ajantasaisen in-
formaation välittämi-
sessä. Lisäksi sähköposti 
on edelleen käytettävissä 
ehdotusten ja toivomus-
ten lähettämiseen seuran 
luottamushenkilöille.

Jouni J Särkijärvi

Ensimmäiset Koivistojuhlat Porvoossa 1949 
jatkuu sivulta 1

Myöskään Runebergin-
kadun juhlissa eivät kaikki 
olleet mahtuneet sisätiloihin, 
mutta heille oli järjestetty 
ulos penkkejä. Mutta eihän 
sitä aina ehtinyt kallistaa 
korvaansa sisällä puhujien 
”löpinöille”, kun vieressä 
istui rakas entinen naapuri, 
jonka viimeksi oli tavannut 
evakkojunassa kesällä 44. 
Muistojen illassa piti pu-
heen kauppalanjohtaja K. 
T. Mannonen, ja kuulutta-
jana toimi S. O. Hoikkala. 
Opettaja Olili Laukkarinen 
lauloi karjalaisia lauluja, yh-
dessä laulettiin ”Jo Karjalan 
kunnailla”. Maisteri Hilda 
Myyryläinen toi juhlaan 
Koiviston yhteiskoulun ter-
veiset. Talousneuvos Kalle 
Pulli kertoi koivistolaisesta 
laivanrakennuksesta mai-
niten, että maailman me-
riä kynti 300 koivistolaista 
purjealusta. Illan runsaasta 
ohjelmasta voisi poimia 
vielä Amerikasta kahvit lä-
hettäneen John E. Ketosen 
kirjoittama juhlaruno, jonka 
esitti Ulla Mannonen. Muis-
tojen illan jälkeen pidetyssä 
iltahartaudessa puhui koti-

pitäjän entinen kirkkoherra 
Keituri aiheesta ”Älköön 
sydämenne olko murheelli-
nen”. Päiväjuhlan monipuo-
listen ohjelmanumeroiden 
ja nimekkäiden esiintyjien 
joukossa kiinnittyy huomio 
siihen, että juhlaesitelmän 
Koiviston meriliikenteestä ja 
Koiviston varhaishistoriasta 
pitikin Helsingin satamajoh-
taja, maisteri K. V. Hoppu, 
toinen KOIVISTO-kirjan 
toimittajista. (Toinen on 
Kansanaho).

Sunnuntaina sää suo-
si koivistolaisia. Kirkossa 
jumalanpalvelusta johtivat 
Porvoon kirkkoherran Nii-
nivaaran rinnalla Koiviston 
entiset papit. Rovasti Kan-
sanaho puhui m. m. aihees-
ta ”Kaiken, minkä tahdotte 
muiden tekevän teille, teh-
kää te myös heille."

Syyskuun Viestissä 
lausuttiin kiitoksen sano-
ja kaikille tahoille, joita oli 
kiittäminen juhlien onnis-
tumisesta. Erityisesti mai-
nittiin Porvoon seurakunt-
tien myönteinen asenne. 
Ruotsinkielisten seurakunta 
oli jopa suostunut siirtä-

mään koivistolaisjuhlijoiden 
tieltä oman jumalanpalve-
luksensa viereiseen pienem-
pään, puukirkkoon, vaikka 
samaan aikaan kaupungissa 
pidettiin pohjoismaisten 
kansanopistojen kokouskin. 
Myös juhlia seuraamaan tul-
leet lehtien edustajat, esim. 
paikallinen Borgåbladet, 
saivat kiitosta myönteisestä 
suhtautumisestaan. Emän-
nät, joita johti Elannon 
pääemäntä, humaljokelai-
nen Eeva Ratia, mainittiin 
lehdessä jokainen nimeltä 
kiitoksin. 

Minusta on selvää, että 
vielä nykyisinkin juhlissam-
me noudatettava ohjelmisto 
perustuu ilmiselvästi jo en-
simmäisten juhlien hyväksi 
havaittuihin malleihin. Juh-

lat Porvoossa olivat kaikin 
puolin menestys, niin sään, 
osanottajamäärien (tuolloin 
kylläkin sunnuntaina tuli 
juhlimaan lauantaita enem-
män väkeä) kuin ohjelmien 
monipuolisuudenkin osal-
ta. Onnistuminen perustui 
tietysti ensi sijaisesti niiden 
ihmisten, niiden koivisto-
laisten, miesten ja naisten, 
asiaan paneutumiseen ja 
työpanokseen. On suoranai-
nen ihme, että juhlaperinne 
on jatkunut kaikki nämä 
vuosikymmenet. Voi vain 
toivoa, että nuorempi polvi 
heräisi jatkamaan näin kau-
nista juurensa tunnistavaa 
perinnettä. Se ei pohjaudu 
revanssihenkeen, se perus-
tuu kotiseudun kaipuuseen, 
synnyinseudun rakkauteen.

Ensimmäiset Koivistojuhlat Porvoossa 1949 
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Seppo Villa

Villan suku
Selvitys seuraa tätä haaraa selvi-
tyksen tekijästä taaksepäin siten, 
että päädytään Eskil Mikonpoi-
ka Peussaan joka lienee syntynyt 
1620-luvulla. Koska hänen isänsä 
nimi tiedetään -Mikko- niin tämä 
on oletettavasti syntynyt 1500-lu-
vun lopulla. Sen kauemmas ei kir-
jalliset lähteet päästä.

Noin neljän vuosisadan ku-
luessa minun suoraan alenevassa 
polvessa olevilla esi-isilläni on ollut 
veljiä ja siskoja, joista osa on selvin-
nyt lapsuudesta aikuiseksi ja ovat 
päässet jatkamaan sukuaan. Tämä 
tutkimus ei seuraa näitä haaroja al-
kumainintaa kauemmas joten jos 
jonkun tämän lehden lukijan su-
kunimi on Villa eikä hän tunnista 
omaa sukuaan tästä selvityksestä, 
niin kannattaa selvittää löytyykö 
hänen esi-isänsä tästä haarasta ai-
emmin erkaantuneesta Villasta.

Oma kiinnostukseni suku-
tutkimukseen lähti siitä kun isä-
ni Aaro Villa 1970-luvulla usein 
hoki, että hän on Matin, Antin, 
Yrjön, Paavon ja Aapelin pojan-
pojanpojanpojanpojan poika Aaro 
Villa. Itse silloin kolmikymppise-
nä tuskin muistin isoisäni Aapelin 
syntymävuotta 1891. Tutkimuk-
sen edetessä huomasin että isäni 
muisti sen esi-isänsä nimen, joka 
oli syntynyt 1747.

Mitä oli tapahtunut? Televisi-
on tulo 1960-luvulla teki minusta 
töllöttimen katselijan, isäni sen 
sijaan oli kasvanut 1920 luvulla 
pirtissä, jossa vanhemmat kertoi-
livat suvun aiemmista jäsenistä ja 
isäni muisti nuo tarinat vielä van-
hanakin.

Ei muuta kuin Valtionarkis-
toon. Työ tekijäänsä opetti: tiedos-
sa oli isoisän nimi, kunta ja kylän 

nimi Makslahti. Kävin läpi syn-
tyneiden, vihittyjen ja kuolleiden 
luettelot - jo sillä pääsi pitkälle. 

Aina noin 20 vuoden välein 
mies tuli sukukypsäksi ja eiköhän 
sieltä löytynyt sarja, että Sakarias 
Sigfridinpoika oli saanut pojan 
Mats, Mats Sakariaanpoika oli 
saanut pojan Anders, Anders Mat-
sinpoika oli saanut pojan Göran, 
Göran Andersinpoika oli saanut 
pojan Paul ja tämä puolestaan po-
jan - minun isoisäni Aapelin etc. 

Pappien pitämien henki-
kirjojen ruotsinkielinen käsiala 
muuttui 1700-luvusta taaksepäin 
minulle niin lukukelvottomak-
si, että palkkasin Valtionarkiston 
tutkijan maisteri Anita Tuuralan 
jatkamaan tutkimusta. Hän kä-
vi aiheesta läpi paitsi henkikirjat 
myös maakirjat, tuomiokirjat sekä 
rippikirjat ja veronkantoluettelot. 
Hän selvitti suvun alkuhämärän 
niin hyvin kuin se on mahdollista 
kirjallisten lähteiden alkaessa:

Ensimmäisessä henkikirjassa 
1635 talon isäntänä esiintyy Eskil 
Mikonpoika Peussa. Eskilin veli 
Paavo piti taloa hetken ja hänen 
kuoltuaan hänen leskensä nai Ee-
rik Hannunpoika Villasen, joka 
oli kotoisin Säkkijärven Villalan 
Karttakylästä - nykyisin Ylämaan 
kunta. Suku jatkui Makslahden 
Villasessa kuitenkin Eerik Han-
nunpojan poikapuolesta joka 
myöhemmin omaksui nimen 
Villa. Tuo 1600 luvun alku on 
mielenkiintoinen ja siitä sekavuu-
destaan huolimatta saa tarkkaan 
lukemalla jotain tolkkua. Isovihan 
aikaisista henkikirjoista on kadon-
nut vuodet 1709-1725.

Kaiken edellä kerrotun ai-
neiston annoin taiteilija Kaarina 

Alstalle, joka sommit-
teli ja piirsi puhtaaksi 
Villan sukupuun, jossa 
on mainittu yli 150 su-
kumme jäsentä ja hei-
dän puolisoaan ja joka 
taulu nykyisin komeilee 
useamman Villan salin 
seinällä.

Tämä itselleni var-
sin mielenkiintoinen 
tutkimus oli matka 
oman suvun vaiheisiin 
ja sitä on mukava pei-
lata Suomen historian 
vaiheisiin. Opin tietä-
mään, että nuhteetto-
malla elämällä ei pääse 
historian lehdille. Mut-
ta jos joutuu esimerkiksi 
vuonna 1661 Koiviston 
käräjille haluttomuu-
desta osallistua tien ja 
sillan rakentamiseen ja 
saa 3 taalerin sakon, jos 
syyllistyy luvattomaan 
metsän hakkuuseen 
ottamalla puita kruu-
nun metsästä, om man 

Tämä on tarina siitä Villan sukuhaarasta, jonka juuret 
ovat Viipurin läänissä, Rannan tuomiokunnassa, Koiviston 
pitäjässä, Makslahden kylässä maakirjatalossa n:o 10. 

Rouskun sukupuusta
Kirsti Laaksonen

Rouskun sukupuun aloitimme Jorma Rouskun kanssa kun 
tapasimme Kaarinassa Väinö Rouskun syntymäpäivillä 1988. 

Olimme kumpikin tahoillam-
me miettineet sitä ja niin löim-
me kättä päälle että tästä se al-
kaa. Onneksi emme tienneet 
miten paljon työtä siinä oli - 
tuskin olisimme alkaneetkaan. 
Jorma Rousku asui Raumalla 
ja minä Turussa. Yritimme 
jonkinlaista työnjakoa, vaikka 
jouduimme käymään useita 
kertoja Mikkelissä. Silloin ei 
vielä ollut minkäänlaista ko-
piointia (ei edes mikrofilmejä) 
joten kaikki piti lukea suoraan 
kirkonkirjoista.

Tunnustan että ruotsin-
kielentaitoni joutui kovalle 
koetukselle kun en tahtonut 
ymmärtää kaikkia 1700-luvun 
koukeroisia kirjaimia. onneksi 
sain apua paikanpäällä, ystä-
vällisiä neuvoja.

Kotia tullessa kirjoitin 
puhtaaksi ja saimme jo jotain 
hahmottumaan. Jorma Rous-
ku koetti hakea sukulaisia, 
kuka asui missäkin ympäri 
maata, että saimme kokoon 
nykytietoja. 

Valmiin kaavan toimitim-

me Raumalla asuvalle taiteili-
jalle Ulla Stenback joka piirsi 
puun ja ryhmitteli oksille ni-
met. Sukupuu valmistui 1989 
ja sukukirja vuotta myöhem-
min. Näin jälkeenpäin ajatel-
len olisi voinut hitaamminkin 
tehdä, olinhan silloin työelä-
mässä vielä. 

Sukupuu on painettu 
Porvoossa Söderströmillä. Oli 
silloin ainoa kuka voi painaa 
nelivärillä noin isoa levyä. 
Taulun koko on 64 cm kertaa 
90cm. 

säljer sprit och blir straffad böter av 
åtta rubel - saa nimensä historiaan. 
Puhumattakaan 1700-luvun Villasta, 
joka kovalla pakkasella unohti hevo-
sensa ilman loimea ja kaurapussia lii-
an pitkäsi aikaa kyläraitin puomiin 
- sakkoa tuli. Koska nuhteeton elämä 
ei siis kannata niin tulevia sukututki-
joita ajatellen ajan usein ylinopeutta 
ja joskus ylitän parkkikiekon ajan. 
Muistavat sitten Seppo Villan.

Koiviston Viestin seuraavissa 
numeroissa on aiheesta vielä kak-
si erillistä juttua: maaomaisuuden 
siirtyminen Villan suvussa ja toinen 
tarina nykyisistä paikalla asuvista ve-
näläisistä.
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Martti Piela

Kansallinen sotavankiprojekti käyntiin 
Sotavainajien muis-
ton vaalimisyhdistys ja 
Kansallisarkisto toteuttavat 
yhteistyössä kansallisen sota-
vankitietokannan. 

Helmikuussa aloittava Kansal-
linen sotavankiprojekti tuottaa 
tutkijoiden, suuren yleisön ja 
sotavankien omaisten käyttöön 
kattavan ja nykyaikaisella tekno-
logialla toteutetun tietokannan 
sotavankeudessa olleista suoma-
laisista.

Vuosien 1939–1945 sodissa 
noin 4 500 suomalaista sotilasta 
jäi sotavangiksi. Heistä runsaat 
1400 menehtyi vankeudessa. Tie-
dot vankimääristä ovat ristiriitai-
sia, eikä täsmällisiä lukuja vielä 70 
vuotta sotien päättymisen jälkeen 
ole saatavilla.

Nyt käynnistyvä hanke on 
yhteiskunnallisesti merkittävä 
kansallinen tutkimusprojekti. 
Se täydentää sotiemme historian 
tutkimusta ja tuottaa tietokan-
nan, joka sisältää uutta tietoa 
suomalaisista sotavangeista. Pro-
jektissa suunniteltava ja toteutet-
tava tietokanta tulee sisältämään 
ensi kertaa julkaistavaa ja aikai-
semmin tutkimuksen ulottumat-
tomissa ollutta tietoa.

Tietokanta julkaistaan 
Suomen juhlavuonna

Projektin käytännön toteut-
tamisesta vastaa Sotavainajien 
muiston vaalimisyhdistys. Kan-
sallisarkisto puolestaan tarjoaa 
projektin käyttöön hallussaan 
olevan ja hankkimansa sotavan-
keja koskevan arkistoaineiston 
sekä tarvittavat työskentelytilat. 
Kansallisarkisto vastaa tietokan-
nan ylläpidosta ja tietosisällön 
täydentämisestä tutkimuspro-
jektin päätyttyä.

Projekti toteutetaan vuosina 
2016–2017. Tietokanta sijoite-
taan Kansallisarkiston verkko-
sivuille ja avataan käyttäjille it-
senäisyyden juhlavuoden 2017 
kuluessa. Tietokannan julkinen 
tietosisältö julkaistaan avoimena 
datana. Osa tietokannan tietosi-
sällöstä tulee tietosuojasyistä ole-
maan käyttörajoitettua.

Hankkeen projektitutkijak-
si on valittu Reijo Nikkilä. Kan-
sallisarkiston yhteyshenkilönä ja 
hankkeen asiasisällön projekti-
koordinaattorina on kehittämis-
päällikkö Dmitri Frolov, joka 
myös vastaa yhteydenpidosta 
entisen Neuvostoliiton arkistoi-
hin. Projektin toteutusta ohjaa 

ohjausryhmä, johon kutsutaan 
Sotavainajien muiston vaalimis-
yhdistyksen, Kansallisarkiston, 
projektin rahoittajien ja tutki-
muksen edustajia.

Projekti rahoitetaan rahas-
toilta ja säätiöiltä haettavilla 
avustuksilla. 

Kertomuksia ja tietoja 
sotavangeista etsitään

Projektin käyttöön toivotaan 
edelleen saatavan yksityisten 
henkilöiden ja yhteisöjen hallus-
sa olevia kertomuksia ja tietoja 
viime sotiemme sotavangeista.

Yhteydenotot: 
projektitutkija Reijo Nikkilä, 
etunimi.sukunimi@gmail.com, 
puh. 0400 443 421

info@sotavainajat.net tai Sota-
vainajien muiston vaalimisyh-
distys, PL 600, 00521 Helsinki.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Pertti Suominen, 
Sotavainajien muiston vaalimis-
yhdistys, pertti.suominen@sota-
vainajat.net, puh. 050 355 7222

Tutkimusjohtaja Päivi Hap-
ponen, Kansallisarkisto, paivi.
happonen@arkisto.fi, puh. 050 
468 8762

Mie tiijjän
Jo melkee sata vuotta sit, ko Suo-
mi päätti irrottautuu Vennäi keis-
arkunna holhouksest, suomalaiset 
olliit omalt osaltaa maampuolus-
tustyös mukan osallistumal esmer-
kiks suojeluskuntii toimintoihi, 
varsinkii muonitukse ja lääkintä-
töija paris. Naisii koulutettii kans 
kansliahommiii ja puhelinvälit-
täjiks. Joitakii naisii lähti sit rin-
tamalkii toimimaa muonittajiin, 
sairaahoijiin ja puhelui välittäjiin. 

Porvoo oma poika Ruuneper-
ha ol jo Vänrikissää kertont yhest 
naisest, kuka Suome soja aikan 
seuras miestää sottaa. Ko sota-
mies Svärd (= miekka) kuol tais-
telus, ni häne puolisoon Lotta ei 

lähtentkää kottii, vaa jäi auttamaa 
soturpoikii, laittamaa sapuskaa, 
auttamaa haavottunehhii ja nii 
eespäi. Samal periaatteel Suomes 
sit sai alkuun lottatoimintakkii. 
Toiminna tunnetuimmaks johta-
jaks kohos kolmekymmäntluvu 
taittees Sortavala Seminaari joh-
taja Vanni Luukkone. 

Ko etsittii nimmee niil nai-
sil, kutka halusiit auttaa rintamal 
sotivii miehii, ni riihimäkeiläiset 
äkkäsiit ensimmäisiin turvautuu 
Runokuninkaa appuu ja antoit 
marraskuus 1918 omal naistoimin-
na osastollee nime Lotta-Svärd. Vi-
rallisest järjestöl annettiii nimeks 
Lotta-Svärd 29.8.1919. Se perustu 

Suojeluskuntii johtaja von Esseni 
sinä päivän antamaa päiväkäskyy.

Koivistol synty suojeluskun-
tatoimintaa jo 1917. Lottii toi-

mintaha sai alkuun suojeluskuntii 
parist. Kannaksel marttayhistykset 
pyrkiit toimimaa suojeluskuntii 
tukemiseks. Koivisto Lotta-Svärd 
-yhistys ehti tosiasias toimii use-
ampii vuosii, enneko se rekisteröi-
tii virallisest 1931.

Enne talvisottaa Koivistol 
ol lottii toiminnas 338 ynnä sit 
ol viel kannattajajäsenii 91. Kai-
kist enemmä höitä ol Kauppalas 
(138), seuraavaks enemmä Hu-
maljoel ja Makslahes.

Mut miehä kyselinkii teilt, et 
miks lottii nimitettii Karjalas en-
neko höitä lotiks sanottii. No, sota-
martoiksha höitä, niiko hyväst voip 
käsittääki järjestö syntyhistoria pe-
rusteel. Kaikist huomattavamp so-
tamarttoi yhistys ol Viipuris.

Nää tiijjotha mie kaivoin essii 
Maire ja Toivo Sainio kirjast Nel-
jännesvuosisata lottatyötä Koi-
vistolla (1985 Koivikko-Säätiö 
julkaisu).

Korjaus

Tammikuun Koiviston Viestis-
sä olleen ”Siirtoväki ja nykypa-
kolaiset" juttuuni oli valitetta-
vasti taitossa käytetty "taitettua 
indeksiä" niin, että se päättyy 
jostain syystä puolivälissä sa-
naa ja varsin tärkeä lopputote-
amukseni on jäänyt kokonaan 
pois: 

(Ei siitä vastuusta silloin 
syntynyt mil)jardin lisälaskua 
Suomen valtion budjettiin. 
Mutta ennen oli ennen, nyt on 
nyt. Lisälaskuista huolimatta 
Suomen on autettava todellisia 
sotaa pakenevia turvapaikan 
hakijoita. 
Valitan tapahtunutta erehdystä. 
Martti Piela

KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

Projektin valmistelun avainhekilöitä (vas) projektin johtaja Pertti 
Suominen, tutkimusjohtaja Päivi Happonen, projektitutkija Reijo 
Nikkilä ja kehittämispäällikkö Dmitri Frolov.

Kansallisarkiston tutkimusjohtaja Päivi Happonen ja puheenjohtaja 
Pertti Suominen allekirjoittivat 15.1.2016 projektin käytännön järjes-
telyjä koskevan sopimuksen.
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Kynän ladulta 1935 - Auvo Tuuli 

Helmikuu
1. pv. 

Aamulla oli vielä aika kova pakkanen, mutta illemmalla se 
alkoi murtua. Tuuli on etelän ja kaakon väliltä. Tänään oli 
meillä geometrian kokeet. Minulla ei ollut harppia mukana 
ja oli sangen vaikeata tulla toimeen pelkällä kynällä ja kumilla.

2. pv. 

Ensimmäisellä tunnilla oli eläinopista kokeen tapaiset. 
Toisella tunnilla saimme ruotsinkirjoitukset takaisin. Il-
tapäivän ensimmäisellä tunnilla saimme takaisin algebran 
ja geometrian kokeet. Siiten oli historiaa ja viimeisellä 
tunnilla oli kokeet kemiasta. Illalla oli hyvin kova pyry 
kaakolta. Linja-auto, joka lähti kello 6 Viipurista, oli vas-
ta 11:ta aikaan täällä. 

3. pv. 

Sunnuntaina nukuin puoli yhdeksään. Sen jälkeen laka-
sin kaikki pihan tiet puhtaaksi (nimittäin omalta pihalta) 
ja tämän jälkeen kävin hiihtämässä kirkon ympäri. Siitä 
lähtee rantaan ja vielä kotiin ja nyt olen tässä. - Koko 
päivän olen laittanut kasveja kuntoon, sillä huomenna 
on minun vuoroni tenttiä kasvit, mutta luulen ettei siitä 
tule mitään. - Tänäänä tuli meille ensimmäiset "Karjalat", 
kun me äijän kanssa tilasimme helmikuuksi.

4. pv. 

Maanantaina. Tänään olisi minulla ollut kasvitentti, mut-
ta en mennyt tenttimään, sillä kasvit eivät olleet kunnossa 
enkä olisi niitä osannutkaan. Voimistelutunnilla oli uusi 
opettaja Aimo Airaksinen. Hikipäässä saikin voimistella. 
Koko päivän kiusasimme pastorilta lupaa Runebergin 
päiväksi. Ei luvannuut. Mutta viimeistä edeltävänä tun-
tina ilmoitettiin, että huomenna on lupa. 

5. pv. 

Kello 9 lähdin mäkeen Aimo Pullin kanssa. Syrjät, niin 
kuin niitä kutsutaan, ovat lähellä Tervahartialaa. Päivällä 
laitoin kasvit kuntoon. Illalla kävin hiihtämässä ja olisin 
mennyt parturiin, mutta samalla sulkivat liikkeen. Myö-
hemmin kävin voimistelemassa ja sitten poikien kanssa 
yhdeksän junalla.

6. pv. 

Aamulla oli vähän pakkasta mutta illalla oli jo toista kym-
mentä astetta. Ensimmäisellä tunnilla saimme saksan kir-
joitukset, ne menivät kovin huonosti. Toisella tunnilla oli 
Sulo Peltuksella esitelmä aiheesta Minkälaiseksi meidän 
olisi luotava laivastomme ja mitkä olisivat sen tehtävät. 
Äänestyksessä hän sai siitä kympin, vaikka tytöt suutuk-
sissa edellisen äänestyksen häviämisestä olisivatkin anta-
neet 7 ja puoli ja toiset 10+. Opettaja sanoi että kaikki 
eivät vielä ole tutustuneet arvoasteikkoihin ja että 10+ 
varmaankin tarkoittaa 10:tä.

7. pv. 

Tavallinen pakkanen koko päivän (17-11°C), ilma oli 
selkeä ja tuuli pohjoisesta. Saksantunnilla oli maisteri 
Laurikainen kovin pahalla tuulella, kun taululle oli piir-
retty ukon kuva, joka sitten kuivalla sienellä pyyhittynä 
oli jäänyt tuntumaan. Algebran tunnilla tarkastettiin 
koelaskut. Maantieteen tunnilla kävimme fysiikkasalissa, 
piirustustunnilla tekstasimme. 

8. pv. 

Perjantaina. Tänään olimme lukeneet yleishistoriasta 
maailmansotaan saakka ja tästä lähtien luemme Suomen 
historiaa siksi kunne siinäkin tulemme maailman sotaan 
saakka. Äijä kävi tänään täällä ja meni puoli yhden autos-
sa Viipuriin sekä palasi illalla takaisin. Hän laittoi illalla 
minun huopasaappaani ja jäi tänne yöksi.

9. pv. 

Lauantaina. Aamulla äijä laittoi huopasaappaani vahvaksi 
ja lähti sitten torille ja vielä kotiin. - Meillä oli tänään 
toverikunnan kokous, mutta en minä siihen osallistunut. 
Suomen tunnilla oli maisteri Myyryläinen hieman pa-
halla, kun kaikki eivät haistaneet miltä rikkivety haisi, se 
haisee kananmunalta, kovin pahalta. - Toini meni saareen 
ja minä kävin täällä saunassa. Illalla luvin Karjalaa.

10. pv. 

Sunnuntaina. Minä nukuin puoli yhteentoista. Mumma 
kävi aamulla jo katsomassa, että oliko poika saanut häkä-
myrkytyksen. Nukkuihan vaan tarpeekseen kun oli aikaa. 
Sitten aamiaiseksi mumma keitti kauraryynivelliä. - Kel-
lo 2 menin hiihtämään. Kävin lähteen rannassa jäällä ja 
luistinkentällä, jossa sitten jalkapatikassa pelasin jääpalloa 
toisten kanssa. Sieltä palasin klo 5. Sen jälkeen varistin ro-
kan ja keitin vettä ja söin ja söin ja join tarpeekseni. Ja nyt 
täytyy ruveta lukemaan, huomenna on saksan kirjoitus. 

11. pv. 

Olin päättänyt aamulla nousta aikaisin ylös har-
joitellakseni saksan kirjoitusta. Mutta harmikseni 
oli kello 15 minuuttia vailla 8:n. Ensimmäisellä 
tunnilla olivat saksan kirjoitukset ja vaikeat kun 
olivat, en ehtinyt loppuun saakka kirjoittaa. Ei 
moni muukaan ehtinyt loppuun. Tänään tuli 
Terijoelta poiukien syksyllä voittama pesäpal-
lopokaali. Myöskin oli tänään käräjäsaarna ja 
äijä oli täällä ja jäi yöksikin, lupasivat sopia 
Rytkölän kanssa. 

12. pv. 

Tiistai. Äijä nousi aamulla jo puoli seit-
semän ylös ja minä myös. Hän lähti sit-
ten 15 yli 7 Kotterlahteen. Sen jälkeen 
ei hän enää tullut tänä päivänä meille. 
Tänään saimme ainekirjoitukset. Ne 
olivat yleensä huonoja. Minä sain 
7-. Seuraavana tiistaina on kaksi-
tuntiset ainekirjoitukset koulussa.

13. pv. 

Keskiviikko. Tänään oli san-
gen kova lumipyry etelän ja 
kaakon väliltä. Myöhemmin 
tuuli kääntyi etelään ja tuli 
aivan noiva. Minulla olivat 
sukset koulussa, ne eivät 
kulkeneet mihinkään. 
Siitä huolimatta otim-
me vielä ruokatunnin 
jälkeen kouluun ja il-
lallapois mennessä ne 
kulkivat aika hyvin. 

Auvo Tuulen päiväkirjaa vuoden 1935 Tammikuusta Toukokuuhun. Siinä Auvo Tuuli kertoo 
omia kokemuksiaan liittyen hiihtoon, koulunkäyntiin ja muuhun mitä kouluikäisen pojan 
arkeen kuului. Tammikuun aikana tulleet lumet käyvät helmikuun aikana vähiin.

14. pv. 

Torstaina. Torstaipäivä on meille helppo. Vaikeimmat 
aineet ovat algebra ja saksa. Sitten on voimistelua, jon-
ka jälkeen on ruokatunti. Algebran tunnilla tarkastettiin 
kotilaskut, saksan tunnilla käännettiin (minäkin jouduin 
kääntämään) saksasta suomeksi. Voimistelutunnilla oli 
muokkaus ja telineliikkeitä. Ruokatunnilla luvin Karja-
laa, jossa oli suurin kirjaimin, että Suomi oli voittanut 
vesihiihdon Hoke-Tatralla. Maantiedetunnilla olimme 
fysiikkasalissa ja opettaja näytti varjokuvakoneella kuvia 
hollannista ja belgiasta. Piirustustunnilla tekstattiin. Ko-
ko päivän satoi lunta. Tuuli kaakon ja etelän väliltä. Ilma 
on aivan leuto.

15. pv. 

Perjantaina. Ensimmäisellä tunnilla olieläinoppia ja 
olimme fysiikkasalissa varjokuvia katsomassa. Toisella 
tunnilla oli kirjanpitoa. Opettaja opetti meille uudem-
paa italialaista kirjanpitoa, mutta harva kai siitä näin 
ensimmäisellä tunnilla ymmärsi mitään, jokainen toivoi 
vain tunnin pian loppuvan ja oli olevinaan työssä kä-
sin ja loppuihan se viimein ilman mitään välikohtausta. 
Geometrian tunnilla jouduin minä taululla todistamaan 
harjoituksen 116. Onneksi osasin sen, ettei tarvinnuut 
opettajan käskystä taululta lähteä. Historian tunti meni 
aivan rauhallisesti. Viimeisellä tunnilla oli terveysoppia. 
Tähän saakka ei minulla vielä ole ollut olemassakaan ter-
veysoppia enkä aio vielä ostaa. Tänään oli aivan nuoska 
- taisipa sataa melkein vettä. Illalla olin kovassa lumiso-
dassa suurta laumaa vastaan, mutta kovilla iskuilla sain 
ne vihdoin karkoitetuuksi kimpustani. Huomenna on 
ruotsinkirjoitukset. 

16. pv. 

Lauvantaina. Tänään oli nuoska. Iltapäivällä alkoi tuntua 
kurkku kipeältä. En myöskään käynyt saunassa. 

17. pv. 

Sunnuntaina. Nyt oli kurkku jo niin kipeänä, en uskal-
tanut mennä uloskaan. Kurlasin sitä suolavedellä, mutta 
tuntui niin kuin olisi ollut joku patti kurkussa. Koko päi-
vän laskin algebran laskuja Bonsdorffin esimerkkikirjasta. 

18. pv. 

Maanantaina. Vielä oli kurkku kipeänä ja lisäksi tuli kova 
nuha, jote mitkään nenäliinat eivät riittäneet vaan antoi 
Toini minulle pienen tyynynpäällisen ja sekin oli lopulla 
lastattu. En mennyt kouluun, siellä olisi kurkku varmaan 
tullut pahemmaksi. Tänäänkin laskin algebran laskuja. 
Päivällä kirjoitin kirjeen raha-arpajaisten toimstoon ja 
pyysin lähettämään yhden 100 markan arvan, niitä ar-
poja, joilla arvotaan maaliskuussa tai ellei niitä olisi, niin 
lähettäisivät sitten seuraavaan arvontaan osallistuvan ar-
van. - Meillä ei tähän arpaan ole kuina 10 mk:n osa. Toi-
ni vei sitten tämän asemalle postiin. Illalla nukkumaan 
mennessä käärin kaulan ympärille villahuivin ja päähän 
panin karvahatun.

19. pv. 

Tiistaina. Aamulla olikin kurkku parempi, mutta nuha oli 
ainakin yhtä kova ellei vielä pahempi. Tästä huolimatta 
päätin lähteä kouluun, sillä siellä oli tänään kaksituntiset 
koe ainekirjoitukset koulussa. Ensimmäisellä tunnilla oli 
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eläinoppia. Sitten oli ainekirjoitus 10:stä otsakkeesta. Minä 
kirjoitin otsakkeesta: Talvikalastuksesta Suomenlahdella. 
En tiedä sitten itsekään miten lienen niin kauan tuherta-
nut, etten meinannut saada loppun, mutta suttasin lopun 
nopeasti, en tiedä minkälainen numero sitte tulenee. Illalla 
käärin taas kaulan ja panin karvahatun päähän. 

20. pv. 

Keskiviikkona. Suomen tunnilla oli Katri Ratian esitel-
mä: Maakarhu. Hän piti sen fysiikkasalissa ja sai siitä 8 
ja puoli. Geometrian tuntikin meni nyt muitta mutkitta, 
mutta seeuraavalla tunnilla on osattava konstruktioteh-
tävät. Illalla klo 6 toi postinkantaja minulle kirjatun kir-
jeen. Kun sitten sen avasin, oli siellä se aikaisemmin tilaa-
mani raha-arpa, mutta kuten otaksuin, olivat helmikuun 
arvat jo loppuunmyyty ja tämä oli maalistuun arpoja N:o 
11987. Saa sitten nähdä miten minua onnistaa. 

21. pv. 

Torstaina. Saksan tunnilla saimme kirjoitukset ja oli-
vat ne menneet huonosti (3+). Algebran tunnilla selitti 
opettaja uutta läksyä. Minun vihkoni oli jäänyt kotiin ja 
ajattelin että en ilmoita opettajalle mitään. Sitten käski 
opettaja ottaa kirjat esiin ja minä luulin että nyt ruvetaan 
laskuja. Samassa minä viittasin että vihkoni oli jäänyt 
kotiin. Opettaja samalla käski lukemaan kirjasta uutta 
läksyä ja kun minä viittasin niin jouduin lukemaan ja 
siten pelastuin pälkähästä. Opettaja selitti uutta koko 
lopputunin. - Tuuli on mereltä. Aamulla oli 2°C pak-
kasta, mutta sitten tuli aivan ja illalla satoi vettä taivaan 
täydeltä. Näyttää siltä kuin sulaisi koko lumi pois, niin 
paljon on se huventunut, vaikka sitä ensin tuntui tulevan 
niin vahvasti. 

23. pv. 

Lauvantaina. Nyt alkaa hiihtoloma. Päivällä meni Toini-
hevosella ja minulle he hommasivat potkukelkan kun en 
joutunut heidän mukaansa. Kun sittä pääsin koulusta, 
tulin asuntoon asti ja otin tarvittavat koulukirjat sekä 
muut tavarat mukaani ja lähdin matkaan. Sää oli kaunis 
mutta pian alkoi satamaan vettä ja satoi aivan kuin kesäl-
lä. Kun pääsin Lähteenrantaan laskin hyvin reilusti alas 
jäälle, mutta kun jonkin aikaa olin potkinut alkoi jäällä 
olla niin paljon vettä, että vain vaivoin voin edetä jalko-
jani kastelematta. Onneksi ei tätä ollut kovin pitkästi. Tie 
oli huonoa eikä kelkka kulkenut. Jos minulla olisi ollut 
vahvat saappaat, olisin huoletta saanut astua sivulle, jossa 
oli kirkas jää vaikka oli vähän vettäkin. Vaivalloisesti kul-
kien pääsin Petäjäsaaren lähelle kun huomasin että eräs 
hevonen ajoi minua vastaan. Kun lähenimme toisiamme 
huomasi, että se olikin meidän hevonen. Äijä ajoi minun 
luokse ja minä nostin potkurin rekeen ja sitten ajettiin 
hevosella kotiin, jossa lämmin sauna meitä odotti.

23 p:stä helmik. - 4 p:ään maalisk. 

Oli meillä sitten se kauan kaivattu hiihtoloma. Alkupuoli 
hiihtolomasta oli aivan leutoa ja joka päivä satoi vettä. 
Lumi hupeni toivottoman nopeasti ja pellot alkoivat va-
pautua lumen vallasta. Purot virtasivat kuin keväällä ja 
pihan ympärykset olivat aivan sulat. Puuttui ainoastaan 
kottaraiset, jotka muutoin aina olivat täällä kun ensim-
mäisiä pälviä ilmestyi pelloille. Niiden vaisto sanoi, että 
ei ole vielä aika lähteä.

Näytelmä perustuu teoksiin Talvisodan 
aika, Välirauha, Ikävöinnin aika ja Jat-
kosodan aika sekä Elämä edestakaisin ja 
Rajattomuuden aika. Näytelmän ohjaa 
teatterinjohtaja Ilkka Laasonen ja lavastaa 
Pekka Korpiniitty. Kyseisen kirjasarjan on 
kirjoittanut näytelmäksi Aila Lavaste. 

Eeva Kilpi antoi luvan erityisesti 
Lahteen, koska Lahdessa on iso evak-
kokarjalaisten keskittymä. Kansantaru 
kertoo kuinka kaupunginjohtaja itse tuli 
kaupunkilaisten kanssa vastaanottamaan 
evakkoja rautatieasemalle. Viipurilaisia 
on ollut myös rakentamassa kaupunkia, 
jossa jäljet näistä ajoista, karjalainen 
tausta, näkyvät edelleenkin mm. erilais-
ten yritysten nimissä.

Kilven mukaan hänen tuotannossaan erottuu 
kolme pääteemaa: evakkokarjalaisuus, ihmissuhteet 
ja luonto.
Haastattelussaan romaanista Elämän evakkona ilmes-
tymisen jälkeen, hän kertoi karjalaisten sisimmistä 
tunnoista näin: ”Se mitä ihminen kantaa syvimmällä 
sisimmässään, sielunsa uumenissa on se voiman lähde, 
josta hän ammentaa ihan päivittäin. Se on semmoinen 
koskematon alue, jota ei saa mennä ronkkimaan, jota 
ei saakaan paljastaa. Se on niin kuin kansansatujen 
maaginen aarre, niin kuin jotkut loitsut ja taikasanat. 
Ne säilyttävät merkityksensä ja voimansa vain jos niitä 
ei kerrota...”

Lahden kaupunginteatteri on saanut ensimmäisenä Suomessa 
luvan kirjailija Eeva Kilveltä sovittaa näytelmäksi hänen 
sota-aikaan sijoittuva romaanitrilogiansa. 

Evakkotytön tarina Lahden kaupunginteatteriin

Tulevan näytelmän teemana on lapsuus ja kasvami-
nen aikuisuuteen sodan keskellä. Talvisodan syttyessä 
Eeva-tytär on 12-vuotias. Lapsuus jää sodan jalkoihin, 
mutta herkkä mielikuvitusmaailma auttaa ikävään väli-
rauhan ja jatkosodan aikana, jolloin suku joutui erilleen 
toisistaan.

Koskettavuudessaan ja mittasuhteiltaan karjalais-
ten tarina on omaa luokkaansa: 420 000 ihmistä joutui 
evakkoon, useat heistä kahteen kertaan. Ensin paetessaan 
talvisodan jaloista ja palattuaan takaisin kotiseuduilleen 
välirauhan aikana, ja toisen kerran joutuessaan jatkosodan 
jälkeen lopullisesti luopumaan kodeistaan rauhanehtojen 
takia. Useimmat vielä kiireellä, riippuen kodin sijainnista. 
Sukurakkaus on toiminut liimana vaikeuksien keskellä, 
iloa on pidetty yllä kaihon ja kaipauksen keskellä, vaikka 
elämä on rakennettu uudestaan tyhjästä.

Eeva Kilpi (s. 1928 Hiitolassa Laatokan Karjalassa) 
kirjoittaa naisena luonnon keskellä. Hän on kirjoittanut 
yli 30 teosta, joita on käännetty ruotsiksi, tanskaksi, nor-
jaksi, saksaksi ja englanniksi. Ensimmäinen novelliko-
koelma ilmestyi vuonna 1959.

Valokuvanäyttely 
Viipurista Koivistolle 1293-2015 
Suomi-Venäjä-Seuran Turun piiritoimisto 14.3.-
14.4.2016. Avoinna yleisölle toimiston aukioloaikoina 
maanantaista torstaihin klo 10–16.

Suomi-Venäjä-Seuralla on ilo saada valokuvaaja Juha O. 
Luukan mielenkiintoinen ja korkealaatuinen valokuva-
näyttely esille Vanhalle Suurtorille. Näyttely koostuu his-
toriallisista ja klassisista kuvista sekä canvas-töistä, jotka 
kuvaavat mm. Viipuria, Koivistoa ja sadunhohtoista Saa-
renpäätä. Näyttely toteutetaan yhteistyössä Art Promoter 
Teuvo Tikkasen kanssa.

Juha O. Luukka (synt. 1951 Turku) on innokas valoku-
vaaja ja entinen poliisin rikostutkija, jota kansainväliset 
työtehtävät veivät mm. Egyptiin, Albaniaan ja Kosovoon. 
Juha oli työtehtävissä Albaniassa lähellä Kosovon rajaa 
vuonna 1999, kun NATO:n pommitukset alkoivat.

”Luulin nähneeni kaiken aikaisemmin vuosikymmenien 
poliisityössä, mutta vasta Kosovossa näki ihmisen raa-
dollisuuden. Rajalla näki pakolaisvyöryn, etnisen puh-
distuksen ja ihmisen hädän. Nyt eläkkeellä ollessani olen 
halunnut kuvata tämän kaiken vastapainoksi kauneutta. 
Historian ja luonnon suhde kiehtoo minua. Viipurissa, 
Karjalan kannaksella ja sen ympäristössä on mielestäni 
nähtävissä eräänlaista menneen maailman loistoa.”

Lisätietoja näyttelystä: 
Art Promoter Teuvo Tikkanen 
puh. 040 754 8825

Suomi-Venäjä-Seura 
puh. 02 277 3200, turku@venajaseura.com
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Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

Pastori VILLE VAUHKONEN 
on väitellyt teologian 
tohtoriksi 30.1.2016 Helsingin 
yliopistossa. Väitöksen nimi: 
Kohti kirjan oppia.

Villen äiti on Paula Vauhkonen 
ja isoäiti oli Siiri Kaukiainen 
(os. Lassi). Molemmat 
Rautaselta. Väitöskirja 
käsittelee myös Koivistoa.

SAARA PULKKINEN (o.s.) 
HYTTI, synt. 5.1.1921 
Lappträskissä, kotoisin 
Saarenpäästä, vietti 
95-vuotisjuhlaa lastensa 
kanssa kotona Kausalassa.

Saaran terveiset lukijoille: 
Saarenpään rantaa, merta 
ja santaa unhoita mie en 
milloinkaan.

Turun ja ympäristön koivistolaiset - vuosikokous
Kajuutassa Itäpellontie 2, sunnuntaina 28.2 klo 15 Kahvitarjoilu

Halukkaat lähtijät Suomen Koivisto-Seuran vuosikokoukseen lau-
antaina 12.3. voivat kysellä porukkakyyti mahdollisuutta Hanna 
Silfver 040-7711 425  28.2. mennessä. Lähtö olisi la 12.3. klo 8.00 
Turun ortodoksikirkon edestä. 

Perinnekalastuspäivä lauantaina 5.3. alkaen klo 11.00
Matti Aggen talon rannassa Gundvikintie 243, Parainen.
Lämmintä juomaa termariin ja omat makkarat/eväät mukaan.
Ennakkoilmoittautumista ei tarvita mutta JÄÄ varaus.
Matti Aggelta 040-536 7701 voi lähempänä varmistaa ajo-ohjeita 
ja päivän toteutumista.

Kajuuttailta tiistaina 15.3. Kajuutassa klo 17.00
Eini Hämäläinen tulee kertomaan aiheesta Karjalainen nainen
Toivotamme kaikki tervetulleeks joka ikisee mei tilaisuutee !

Karhulan ja ympäristön koivistolaiset
40-vuotisjuhlavuosikokous Karhulassa, Kodintalossa 20.3. klo 13.
Kahvitarjoilu alkaen kello 12.

Tervetuloa  Hallitus

Porvoon seudun Koivistolaiset ry
Tärkeä vuosikokous 13.3.2016 klo 12.00
Omenamäen palvelutalo, Tulliportinkatu 4, Porvoo
Kahvitarjoilu

Tervetuloa  Johtokunta

Helsingin Koivistolaiset Ry.
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 15.3.2016 klo 18 
Karjalatalon Sortavala-salissa, Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki.
Tervetuloa päättämään yhdistyksemme asioista!

Vuosikokouksen jälkeen pidetään helmikuun tupailta. Tarjolla on 
kahvia ja piirakoita sekä hyvää seuraa. Ohjelmassa muistellaan vir-
pomisperinnettä.

Lykkäjäiset järjestetään poikkeuksellisesti jo huhtikuussa maanan-
taina 25.4.2016 ravintola Blue Peterissä Lauttasaaressa. Tarkemmin 
seuraavassa jäsenkirjeessä. 

Tiistaina 10.5.2016 menemme bussilla Lahteen katsomaan Ee-
va Kilven näytelmää ”Evakkotytön tarina”. Ilmoittautumiset 
8.4.2016 mennessä puheenjohtajalle 050-5165651 tai sihteerille 
050-4393791.

Johtokunta

Turun ja ympäristön Koivistolaiset
23 h Silja Baltic Princess-risteily 22.-23.3.2016

Lähtö tiistai 22.03.2016 klo 20:15 Turku
Paluu keskiviikko 23.03.2016 klo 19:15 Turku
Hinta 46 €/henk., joka sisältää:
- A-luokan ikkunallisen hytin (kaksi samassa hytissä)
- Buffet lounaan ruokajuomineen ke. klo 14.00
- Kahvin ja pullan kahviossa
- Oman ohjelmallisen tilaisuuden ke. klo 10

Laivan ohjelmassa Eija Kantola, Marita Taavitsainen ja Saija Tuu-
panen esiintyvät, Club 55 Kuningatar Cocktail

Ilmoittautumiset viim. 21.2. 
Seija Jaakkola puh. 046-843 4466 / seijam.jaakkola@saunalahti.fi 
tai Jorma puh. 0400-834 723

Tervetuloa kaikki 
koivistolaiset ystävineen 
viihtymään kanssamme !

Tilaa 2006 kalenteri sähköpostilla 
alla olevasta osoitteesta – saat linkin, 
jolla voit tilata kalenterin ja laskun 
suoraan kuvapalvelusta kotiisi. 
Tai ilmoita yhteystietosi Virpille, 
tiedot välitetään kuvapalveluun, josta 
kalenteri ja lasku tulee kotiisi.

Suomen Koivisto-Seura ry:n sääntömääräinen vuosikokous
Lauantaina 12.3. klo 11. Vanhamoision seuratalolla, Kaarenkyläntie 112, Porvoo

Vuosikokouksen jälkeen keittolounas (noin 11.45) ja talvijuhla (noin 12.15). 

Ohjelmasta tarkemmin:
Tulokohvii saap ryystää jo kymmene aikoihi.

Ko vuosikokoukse päätökset o lyöty lukkoo, saap vatsatäytteeks 
lämmintä keittoo ja siihekii viel kohvii pääl.

Vehnästäkkii Riitta Porvoost o varmaa hommant. Ja seura maksaa viulut!

Sit myö vietetääkii mei talvijuhlaa ja pietää samal seminaarii.
Kumpaakii saap osallistuu kuka hyvänsä.

Sarastie Riitta ja Nyyruusi Anja ovat selvittänneet, mihi Koiviston kirkkoesineet 
joutuit soa jälkee, ja siint hyö nyt kertoot meille. 

Kuullaaha myö siin samal, mite ne Koiviston kirkonkellot kuulostiitkii nii kauniilt. 
No ääninauhalt kuullaa, jos saahaa vaa vehkeet pellaamaa. 

Sit myö kysytää koivistolaisii porukoilt, mitä kaikkee hyö hääräät. 
Turus ja Mäntsäläs ja Kotkas ja Lahes ja Helsingis ja koivistolaisii kyläporukois ja sukusakeis.

Porvoos häärätää juhlii ja saavatha hyö kertoo niist, mis männää. 
Toimikunnatkii pääsööt äänee ja kertomaa suunnitelmistaa.

Ja tottaha myö kuullaa, ko Jaalamiehet taas kajauttaat nii komiast jot.
Ja jos o mitä viel, sithä myö nähhää ja kuullaa. Tuutha siekii?

Jos sie et oo viel hankkint Koivistolaisii kaupast mittää,
nyt pääset ostelemmaa niitäkii. Tuuha katsomaa!

Tervetulloo!
Suomen Koivisto-Seura ry

Virpi Huhtanen puh. 0440 501 806, 
virpi.huhtanen@kolumbus.fi


