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Oikea Anja ja roolihahmonsa Tiia Taavila

Koulukaverukset

Helmikuun manifesti 
– suuri adressi 
– suuri lähetystö

Mitä tapahtui Koiviston 
kirkossa 5.6.1899?

Nikolai II allekirjoitti 
15.2.1899 Julistuskirjan, 
Helmikuun manifestin. Siinä 
todistettiin, etteivät Suomen 
asianomaiset elimet voi yksin 
käsitellä yleisvaltakunnallisia 
lakikysymyksiä ja valta lain 
yleisvaltakunnallisuudesta 
päättämisestä siirtyisi suo-
malaiselta ministerivaltiosih-
teeriltä keisarille. Suomen 
näkökulmasta manifesti oli 
perustuslain vastainen, ai-
heutti täällä tyrmistystä ja 
tulkittiin jopa vallankaappa-
ukseksi. Ensimmäinen sorto-
kausi alkoi.

Suomessa ryhdyttiin tais-
teluun oikeuksiemme puoles-
ta. Käännyttiin keisarin puo-
leen keräämällä yli 523000 
allekirjoitusta hallitsijalle vie-
tävään adressiin.

Viisisataamiehinen lä-
hetystö, yksi mies jokaisesta 
Suomen pitäjästä, vei adressin 
Pietariin tehden niin vanhan 
Ruotsin vallan aikaisen ”ku-
ninkaissakäynnin”.

Mitä tapahtui Koiviston 
kirkossa 5.3.1899? Siellä pi-
dettiin kirkonmenojen jäl-
keen, kuten muissakin Suo-
men pitäjissä, kansankokous, 
jossa adressihanke Koiviston 
osalta hyväksyttiin. Käydys-
sä keskustelussa joku epäili 
suunnitellun toiminnan lail-
lisuutta, mutta kokouksen 
enemmistö hiljensi epäilijän. 
Kokouksessa valittiin Koivis-
ton edustajaksi adressilähe-
tystöön Aleksander Peussa, 
tai kuten kokouspäiväkir-
jassa sanotaan, ”pyydettiin 
talonisäntä Aleksander Pessa 
Hänen Keisariselle Majestee-
tillensa tiedoksi saattamaan 
adressin”. Lopuksi kokousvä-
ki allekirjoitti adressin.

”JAALA, -EIHÄ TÄÄ MIKKÄÄ LAIVA OO”

Anja Jokinen os. Dammert oli 
Koiviston Viestin kirjoituskilpai-
luun lähettänyt oman tarinansa 
sotavuosista evakossa Jaalassa. Ke-
säjaalalainen Vuokko Tuomi luki 
tekstin, ymmärsi tarinaan liittyvät 
draaman ainekset, verkkaisen Jaa-
lan elämään pyörähtäneet vilkkaat 
koivistolaiset. 
- Muukalaisten vastanotto on 
varmasti herättänyt paikallisissa 
monenlaisia tuntoja. On hyvä 
huomata, että paikalliset näin tun-
nustavat evakkojen tuoneen eloa 
ja iloa. Mieleenpainuvaa tekstissä 
oli myös pikkutyttö Anjan iloiset 
muistikuvat Hartolankylän ih-
misten ystävällisyydestä. Perheen 
elämä ei voinut olla pelkästään 
helppoa, mutta myönteisyys ja 
lahjaksi saadut lasihelmet olivat 
jääneet tärkeimmiksi muistoiksi, 
kuvailee Tuomi.

Näytelmässä oli taitavasti 
kiedottu yhteen pienen ihmisen 
tarina osana isoa kokonaisuutta. 
Tarinassa käsiteltiin niin nurkka-
tansseja kuin lähellä sijaitsevan 
Utin lentokentän toimimista sak-
salaisten lentokoneitten tankka-
us paikkana. Autenttisuuteen oli 
päästy myös puvustuksen ja lavas-
tuksen avulla. Sota-aikaista rekvi-
siittaa löytyi näytelmän tarpeiksi 
kyläläisten vinteistä ja varastoista.

Jo näytelmää kirjoittaessa 
Tuomi oli kuvitellut tuntemansa 
kyläläiset Anjan tarinan rooleihin. 
Jopa niin, että päähenkilöksi kaa-
vaillun Tiia Taavilan raskaus siirsi 
näytelmän toteutusta vuodella. 
Luonnerooleissaan hahmot tun-
tuivat olevankin: vakaa kyläpo-
liisi Juha Hersta, koulun opettaja 
Makkonen, jota esitti tämän en-
tinen oppilas ja Anja Dammertin 
koulutoveri Erkki Siltanen sekä 
vähän ketku Nuppikallion isäntä 
Roope Jussila. 

Dammertin perheen ja evakot 
majoittaneet Taavilan perheen eri-
laiset tyylit ja tavat tulivat esityk-
sessä mainiosti esille. Pelkästään 
murteen erot kertovat paljon, 
jaalalaisten itähämäläläisen hidas 
ja varautunut ”Meilän talon ja tei-
län lalon” lallatus vastassaan nopea 

”kyl meil täs kaik viel hyväst käyp” 
kieli ja asenne. Asennetta tosin 
Jaalan Hartolan kyläläisistä löytyy 
malliksi asti. Kun Vuokko Tuomi 
laittoi kyläkaupan ilmoitustau-
lulle ensimmäisen ilmoituksen 

jatkuu sivulla 3

400 000 siirtokarjalaista, evakkoa pakon edessä sopeutu-
massa uusiin elinympäristöihin, on usein yhteiskunnallisesti 
yhtenä kokonaisuutena käsitelty asia. Kuitenkin jokainen 
tarina on omansa. Jaalan Hartolankylän pienviljelijäyh-
distys valmisteli kyläläisten voimin porvoolaisen Vuokko 
Tuomen käsikirjoittaman näytelmän Sodan tuomat, jossa 
seurattiin koivistolaisen Dammertin perheen eloa kylässä.

näytelmän harjoituksista, mu-
kaan tulivat lähes kaikki. Kylän 
38 asukkaasta 30 oli näytelmässä 
mukana. 

Suosiollaan yllättänyttä näy-
telmää esitettiin ensin Elonkor-
juujuhlilla. Näytöksiä Pienvilje-
lijäyhdistyksen talolla tarvittiin 
kolme, jotta kaikki halukkaat pää-
sivät esitystä katsomaan. Uudesta 
näytöksestä sovittiin syyskuulle, 
silloinkin näytöksiä oli kaksi. It-
se tapahtumassa oli miltei vaikea 
erottaa näytelmää todellisesta 
hetkestä. Pienviljelijäyhdistyksen 
talon miljöö, väliajan haitarimu-
siikit tanssilavan puffetissa, näyt-
telijät rooliasuissaan yleisön jou-
kossa omissa luonnerooleissaan. 
Näytelmää paikanpäällä seuran-
neen Anja Dammertin ilo kyläläi-
sistä silloin ja kyläläisistä nyt oli 
tarttuvaa ja vilpitöntä. ”Hyväst 
hartolakyläläiset meiät Mannolast 
lähteneet ottiit vastaa, ja hyväst 
hyö pitävät nytkii”.
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ISSBN 0780-1289
KUSTANTAJA: 
Suomen Koivisto-Seura r.y.
Jäsenlehti
Ilmestyy kerran kuukaudessa,
kuun 25. päivänä.
Lehteen tarkoitetun ilmoitusmateri-
aalin tulee olla toimituksessa lehden 
ilmestymistä edeltävän kuun lopulla. 

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

Aineisto mieluiten digitaalisena: 
studio@salokanneltoivonen.fi 
Muussa tapauksessa paperikopiot ja/tai 
disketti tai CD-levy sekä valokuvat 
postitetaan osoitteeseen: 
Studio Salokannel & Toivonen, 
Koiviston Viesti    p. 03 7824 553
Päijänteenkatu 11, 15140 Lahti. 
Aineisto palautetaan vain jos mukana 
on postimerkillä varustettu palautus-
kuori osoitteineen.

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

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

Päätoimittaja 
Riikka Salokannel, 0400 94 96 95
Toimittajat 
Ina Ruokolainen ja Anders Mård 
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398
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ELÄMÄNILOA!  LIIKU, SYÖ JA VOI HYVIN

Töissä vaativa projekti on hektisimmillään, paljon 
vastuuta, matkoja, hoidettavia asioita, pitkää päivää, 
toimeliaisuutta aamusta iltaan. Jaksaakseni pakenin 
viikoksi meren ääreen, kalamajallemme saareen, jossa 
pysähdyin kirjoittamaan, kuuntelemaan itseäni ja sitä 
merta ympärilläni. Tajusin, että jaksaakseni kaiken, pi-
täisi olla hyvässä kunnossa ja virkeällä mielellä.  Kirja-
hyllyssä lojui lukemattomana norjalainen Elämäniloa – 
kirja. Oletin siinä olevan liikunta- ja dieettiohjeita, siis 
lisää suorittamista ja kontrollia, mutta nimi houkutteli 
kirjaan tarttumaan.

Liiku ja syö – osiot olivat, kuten oletinkin, motivoi-
valla tavalla liikuntaa. Syömisessä viisi kasvista tai he-
delmää päivässä enemmän – ohjailua. Teeseistä kolmas: 
voi hyvin, ei ollutkaan johtopäätös kahdesta edellisestä 
vaan se esitteli kolmanneksi elämänilon lähteeksi kult-
tuurin, elämyksellisen tekemisen ja kokemisen. 

Hollolan Karjalaseuran 60-vuotisjuhlilla Karjalan 
Liiton uusi toiminnanjohtaja Satu Hallenberg puhui 
karjalaisen kulttuurin ja elämänmyönteisen asenteen 
periytymisestä. Pohjanmaalaisen nykybändin laulun 
sanoissa kerrotaan kaiken katoavan jos maa katoaa. Kar-
jalaisilta katosi maa, mutta kulttuuri ja elämänasenne 
eivät. Meillä on osana elämäniloista perinnettämme 
ollut tuo elämyksellisen tekemisen ja kokemisen kult-
tuuriperinne. 

Samaisessa juhlassa saimme jakaa elämäniloa nau-
ramalla vatsa kippurassa ja silmäkulmat vesissä seuran 
aktiivien esittämälle Elämäntappaus näytelmälle. Kyl-
likki Mäntylän sadan vuoden takaa olevat karjalaisnäy-
telmät puhuttelevat tämän päivän katsojaakin tuorees-
ti. Näytelmästä välittyi mainio tarina, esittäjien itsensä 
likoon laittaneet persoonat, mutta ennen kaikkea siitä 
huokui tekemisen hauskuus. Tuolla sakilla on varmasti 
ollut mukavaa tätä esitystä valmistellessaan.

Yhdessä tekemisen myönteinen hyrinä välittyi 
myös koivistolais-itä-hämäläistä yhteiseloa kuvanneessa 
Sodan Tuomat näytelmässä. Sekin paikallisin amatöö-
rivoimin toteutettu projekti aktivoi, auttoi ymmärtä-
mään, yhdisti ja tuotti sitä elämäniloa tekijöilleen ja 
meille kokijoille. Nämä pienet suuret teokset olivat 
elämäniloa lisääviä kulttuuritekoja ja perinteen, peri-
mätarinan siirtämistä. Ne ovat henkilökohtaisia, niillä 
kukin meistä voi rakentaa omaa hyvinvointiaan ja itse-
tuntemustaan. 

Nyt olen aloittanut elämäiloa ylläpitävän harjoitte-
luohjelman. Entiselle urheilijalle tällainen ohjelmointi 
sopii hyvin. Siinä on mukana iloliikuntaa ne seitsemän 
puolituntista viikon 336:sta puolen tunnin jaksosta. 
Siinä on mukana enemmän kasviksia. Kävin puolukassa 
ja vatkasin mummoa muistellen vispipuurot. Ja siinä on 
mukana elämyksellisen kulttuurin itse tekemistä, laulaa 
lallattamista ja sanojen rustailua sekä toisten tekemisen 
kokemista yleisönä. Elämänilo, täältä tullaan!

Riikka Salokannel  
Päätoimittaja

Hartaast´ 

KESÄN SATOA
Omassa nuoruudessani aloitimme koulun käynnin syys-
kuun ensimmäisenä. Silloin jäi kotona vielä paljon teke-
misiä kesken. Koulun jälkeen kävimme vielä joskus mar-
jassa tai autoimme perunan ja juuresten nostossa. Lehtiä 
piti myös haravoida ja koota komposteihin tai pensaitten 
juurille. Sadonkorjuu kuului jokaiselle perheenjäsenelle 
voimien ja kykyjen mukaan.

Eläkeikä on siitäkin ihana, että silloin ei ole harras-
tuksille mitään esteitä, paitsi jos on sairas.

Sadonkorjuun voi ottaa myös harrastukseksi, samoin 
kuin syyssiivoukset. Välillä voi istuskella ja mietiskellä, 
ihailla erikoisia lehtiä ja syksyn värejä. Voi siemailla kuu-
lasta ja kirpeätä syysilmaa ja etsiskellä lämpimämpiä vaat-
teita, ettei pilaisi nautintojaan kylmettymisellä. Voi ostaa 
uusia saappaita, jos edellisen kesän jäljiltä on reikiä ja vesi 
virtaa varpaasta sisään. 

Ennen korjattiin satoa suurilta alueilta, hehtaareit-
tain. Nykyisin maatiloja on harvassa ja ne ovat suuria 
kooltaan. Korjaaminen käy koneitten avulla. Ennen oli 
pieniä maatilkkuja, sellaisia joita vieläkin on vanhassa 
Karjalassa ja Vienan Karjalassa. Mökkien asukit saivat 
omiin tarpeisiinsa tarvitsemansa määrän perunoita ja 
juureksia. Pienet tontit täällä Etelä-Suomessakin vaativat 
suunnittelua, että saisi järkevästi mahtumaan jotain ihan 
omasta takaa viljeltyä. Mikä nautinto onkaan avata suun-
sa ja haukata punaista tomaattia tai vihreää kurkkua ihan 
pesemättömänä suoraan taimesta itsestään. Ihan silmät 
menevät kiinni, ettei mikään häiritsisi nautintoa.

Kesän satoa ovat myös muistot, jotka on saatu ys-
tävien seurassa. On ollut aikaa tavata harvoinkin nähty-
jä sukulaisia ja tuttuja, esim. sukukokouksissa, retkillä, 

Siunaus on toimitettu läheisten läsnä ollessa. 
Lämmin kiitos osanotosta. 

Kiitämme myös Lasihelmen henkilökuntaa
Raijan hyvästä hoidosta.

Koivisto-juhlilla, tai hengellisissä suurtapahtumissa. 
Naurut, laulut, kuulumiset, uudet opit ja tiedot, ne 
pysyvät mielessä ja kannustavat pitkään. Niitä muis-
tellessa ja uutta kesää odotellessa taittuu tumma vuo-
denaika nopeammin ja paremmin.

Kesän satoa katsellessa tulee kiitollinen mieli. Eipä 
tarvitse mennä kauppaan ostamaan hyvää oloa.

Taivaallinen Isä on taas antanut runsain määrin 
aurinkoansa, sadetta ja tuulta. Joku osa sadosta on 
huonoa, mutta sekin opettaa uusia niksejä seuraavak-
si satokaudeksi. “Oppia ikä kaikki”, kun vain tahtoo. 
Voi myös vaihtaa kasvien paikkaa ja lannoittaa toi-
sella tavalla. Mutta parempi pienikin oma sato kuin 
ei yhtään. 

“Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala antoi 
sadon”; sanoi Paavali. Myös ajallisessa niin kuin hen-
gellisessäkin viljelyssä Jumala on tärkein tekijä. Sen 
vuoksi kannattaa siunata keväällä siemenen maahan 
kylvö, samoin sato, joka korjataan. Siunata ja kiittää. 
Mikään ei maistu miltään, jos itse elämältä puuttuu 
Jumalan armollinen läsnäolo, Hänen siunauksensa. Se 
leipä, joka tulee sydämen ja sielun ravinnoksi, se lei-
pä tulee taivaasta, rakkaalta Vapahtajaltamme meidän 
omalla nimellämme ilman omaa ansiotamme. Hän 
siunaa meidät rakkaudella, vaikka väsyneinä emme 
jaksakaan enää itse viljellä, Hän siunaa runsaasti elä-
män leivällä ja vedellä, niin ettei mitään puutu. “Nou-
se ja syö, sillä matka on pitkä”.

Alkusyksyn terveisin
Valma Luukka

Rakkaamme

Taimi Raija
Huuhtanen
o.s. Linna

s. 8.9. 1932 Koivisto
k. 9.8. 2007 Hämeenlinna

Kiitollisena muistaen
Pauli
Petri, Pia ja Peppi
Minna ja Jukka-Pekka
Sisaret ja veljet perheineen

Se oli viimeinen lento,
niin hieno niin hento, 
viileät tuulet Raijan saattoi matkaan.

Rakkaamme

Veikko Kalevi
Torkkeli
s. 25.7.1928 Koivisto
k. 31.8.2007 Kemiö

Kaivaten
Ester
Kalevi, Outi, Heta, Assi, Peppi
Tuomo, Outi, Tuisku
Helena, Kimmo, Hannele, Laura, Katri
Heikki
Tiina, Teijo, Juho, Mari
sukulaiset ja ystävät

Me muistamme sinua siunaten
Me kaipaamme hymyäs hyvää
Elit kaikkesi antaen, uhraten
Unes olkoon kaunista syvää.
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— Puheenjohtajalt` iteltää —

  Suomen 
  Koivisto-Seura r.y. 
  Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

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

Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Pertonpolku 11, 48410 Kotka
puh. 05-228 5621
Taidetoimikunta, Leena Airaksinen pj
Metsäpirtintie 10 A 1, 02130 Espoo
puh. 09-455 0501
Jälkipolvitoimikunta, Hanna Silfver pj
Kalastajantie 7, 20780 Kaarina
puh. 02-243 2940
Hallituksen muut jäsenet:
Raimo Kyytsönen, Mäntsälä. 019-6872845
 varalla Hannu Veijalainen, Lahti

Eero Ahtikari, Piikkiö. 050-525 5174
 varalla Airi Saarinen, Turku
Risto Kitula, Perniö. 02-735 4328
 varalla Ahti Kaukiainen, Salo
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400-800 752
 varalla Pertti Hämäläinen, Espoo
Virpi Huhtanen, Espoo. 0440-501 806
 varalla Risto Kaukiainen
Hanna Silfver, Kaarina. 02-243 2940
 varalla Tuula Koppinen, Espoo
Tuula Raukola, Kotka. 044-522 8098
 varalla Mirja Haapanen, Hamina

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

koivisto-saatio@kolumbus.fi

Karjalan palautus on taas noussut otsikoihin lähinnä siinä 
muodossa, mikä olisi Karjalan hinta, jos se ostettaisiin 
takaisin  ja mitä maksaisi alueen kunnostaminen muun 
Suomen tasolle. Karjalan kysymys herättää aina tunteita, 
niin myös tällä kertaa. 

Karjalan ostaminenhan tuntuisi lisävääryydeltä, kun alue 
on väkivalloin otettu. Toisaalta monet olisivat valmiita 
neuvottelemaan, jos se olisi ainoa tapa saada Karjala ta-
kaisin ja vastapuoli olisi valmis neuvottelemaan. Tähän 
liittyy myös pohdinta siitä, hukkasiko Suomen valtio-
johto Neuvostoliiton hajotessa historiallisen tilaisuuden 
aloittaa keskustelut, kun väitetään, että Jeltsinin Venäjä 
olisi niihin ollut valmis.

Karjalaisten näkemys on varmasti selvä; jos keskusteluille 
olisi ollut mahdollisuus, se olisi tullut käyttää hyväksi. 

Neuvostoliiton hajoamisesta on jo reilusti yli viisitoista 
vuotta ja Venäjän itseluottamus ja kansallistunne on al-
kanut nousta jo sille tasolle, että tavallisesta kansalaisesta 
se tuntuu uhoamiselta. 

Tänä päivänä asian esille ottamiseen on tuskin mahdol-
lisuuksia, mutta sellaista sanontaa kuin ”ei koskaan” ei 
tulisi koskaan käyttää. Emme tiedä, mitä tulevaisuus tuo 
tullessaan. On hyvä, että Karjalan kysymystä pidetään vi-
reillä ja siitä keskustellaan. Puhuminen on parempi kuin 
puhumattomuus, riippumatta siitä mitä puhutaan. Asia 
ei pääse unohtumaan.

 

Jarmo Ratia 

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa. Kiitos osanotosta. 
Kiitos myös äitiämme hoitaneille.

Rakas Äitimme ja Mummimme

Ida Elisabet
Kiviranta
o.s. Matikka

s. 6.8. 1922 Koiviston Saarenpäässä
k. 13.8. 2007 LAS

Syvästi kaivaten
Maija ja Pauli
 Juha, Sanna ja Santtu
 Jari ja Elina
Marja ja Hannu
Irmeli
 Anne, Mika ja Jani
Jukka, Helena ja Matti
 Antti ja Anni
Siskot perheineen
Sisarusten lapset perheineen
Muut sukulaiset ja ystävät

Jäi ahkera työsi muistoksi meille
hyvän sydämes ohjeet elämän teille.
Sä kaikista meistä huolta kannoit,
et paljon pyytänyt, kaikkesi annoit.

Filosofian lisensiaatti

Kirsti Olin 1914 - 2007
Koivistolla toimi kunnan-
lääkärinä viime vuosisadan 
alussa Toivo Olin. Työalue 
oli laaja, siihen kuului sil-
loin vielä mm. Seiskari.

Meidän perheemme ha-
keutui 1918 Rajajoelta Koivis-
tolle opettajiksi kirkonkylään, 
Ahtelan kouluun. Isä oli Otto 
ja äiti Hilda. Me lapset, Kati, 
Osmo ja mie Hilkka olimme 
silloin 5, 4- ja 9-vuotiaita. Oli 
ilo tulla uuteen kotiin, kun 
hyvät ystävät, Olinin Kirsti ja 
Salme löytyivät heti alkuun. 
Leikkipaikat, kodit, pihat ja 
puutarhat olivat käytössäm-
me. Iloa ja yhdessäoloa riitti 
joka päivälle. Vuokalaisten 
ranta oli kesäparatiisimme. 
Nuo lapsuuden päivät jäivät 
iäksi mieliimme.  

Suruksemme Olinit 
lähtivät Helsinkiin 1924, 
setää kutsui sinne työ. Tytöt 
välillä palasivat kesälomilla 
Koivistolle. Myöhemmin 
tapasimme sitten Helsingis-
sä ja ystävyys jatkui. Kirsti 

kielitaitoisena löysi mieleisen 
työpaikan Karjalan Yhteis-
koulussa opettajana, viipyen 
siellä eläkkeelle asti. Salme 
löysi lääkärimiehensä ja viihtyi 
lapsineen kotirouvana. Eläk-
keellä ollessamme tapasimme 
usein Kirstin kanssa. Rakkaus 
Koivistoon eli vahvana hänen 
mielessään ja lapsuusmuistot 
olivat viime aikoihin hänen 
muistissaan. 

Tapasimme usein hänen 
kesäkodissaan Kiteellä ja 
vuorostaan hän viihtyi ke-
sällä luonamme Mikkelissä. 

Kirstin terveys alkoi 
pettää jo vuosikausia sitten. 
Koti täytyi jättää ja hän jou-
tui Etelä-Haagaan Haniako-
tiin. Rakkaus lähimpiin oli 
Kirstin elämänvoima. Siksi 
häntä myös ympäröi lähim-
pien ystävien ja hoitajien 
lämmin kiintymys.

Kirstin taivasmatkaa siunaten 
ja kiitollisena elämänpituisesta 

ystävyydestä, Hilkka ja Kati

Raija Huuhtanen
o.s. Linna on poissa
Koiviston Humaljoella 
8.9.1932 syntyneenä hänel-
le oli kotiseuturetket mielui-
sia ja hän osasi opastaa näillä 
retkillä minuakin.

Ensimmäisellä yhtei-
sellä reissulla Pästyväisten-
kankaalle, Roimäen kautta, 
joku kaatopaikka kärysi, oli 
hakemista, muistikuvien 
palauttamista. Kivikkomä-
en kautta kuljimme Piltin-
purolle asti. Uoma, jonka  
pohjalla ei juurikaan vettä 
ollut. Vastassa kettutarhan 
aidat ja susikoirat, jotka 
pysäyttivät meidät. Koirat 
haukkuivat, ketut ulvoivat. 
Haju, sotku. Palasimme 
takaisin tielle. Matkamme 
jatkui eteenpäin. Ehkä se oli 
Liettiinrantaan. Tie leveni ja 
oli päällystetty raudoitetuil-
la purkubetonielementeillä. 
Tulimme kasarmintapaisel-
le asunto-alueelle. Ympärillä 
pyörivät Ladat saivat kään-
tymään tulosuuntaan. 

Aivan hiljaisen mänty-
metsän keskellä istuimme 
isolle kelolle. Raijalla on 
omatekemää vattumehua 
mukana. Minulla pötkö 
suolaista metfurstia. Voi 
miten hyviä ne olivat näl-
käiseen, janoiseen vatsaan. 
Syvä rauha painui mielen 
perukoihin. Koiviston kirk-
korannan kiviset, kirkkaat 
vedet tuli kahlattua. Laituri-
en nokat läpikäytyä. Eräässä 
jopa jäätiin porttien taakse 

satimeen. Raija ei ehtinyt 
nähdä nykyistä öljysataman 
meininkiä.

Kotonaan Hausjärven 
Lavinnossa karjatilan emän-
tänä kädet olivat työtä täyn-
nä. Kuitenkin kasvimaat ja 
kukkapenkit kukoistivat. Pa-
kastimet olivat täynnä met-
sänantimista, leivonnaisista, 
kotiruuista. Luonnonlähei-
nen, yksinkertainen, perus-
tarpeisiin nojaava elämäntapa 
saattoi tuntua yltäkylläisestä, 
ostohysteerisestä ihmisestä 
oudolta. Lähes kaiken tar-
peellisen voi tehdä itse.

Kunnon ylläpitäjänä 
ja virkistäjänä uiminen pi-
halammessa päivittäin sekä 
kalastaminen ja tanssiminen 
olivat hänelle mieleen. Myös 
matkustaminen eläkepäivi-
en myötä helpottui.

Lapsuuden rankat evak-
kotaipaleet, isänsä menetys 
kesällä 1941, äidin pitkäai-
kaiset, vaikeat sairaudet ja 
viime vuosien vaikean elä-
mäntilanteen uuvuttamana 
Raija nukkui pois Hämeen-
linnan ks. 9.8.2007. Kuu-
kautta ennen 75v. päiväänsä. 
Hänen uurnansa lasketaan 
äidin ja veljiensä viereen 
Mäntsälän hautausmaalle.

Raijan viimeinen evak-
kotaival on päättynyt.

Kirjoitti 
”siun pien siskois”

Ritva Salonen

Seuraavina päivinä 
allekirjoitusten kerääjät 
kiersivät Koivistolla ja kun 
Aleksander Peussa 13.3. – 
kahdeksan päivän kuluttua 
kokouksesta – vei koivisto-
laisten nimilistat Helsinkiin, 
valtuutettujen kokoontu-
mispaikkaan, oli listoissa 
1500 allekirjoitusta.

Myös valtuutettujen 
kokouksessa Helsingissä 

jotkut epäilivät lähetystön 
laillisuutta. Olihan Niko-
lai I kieltänyt asetuksella 
1826 pitäjien lähetystöjen 
tulon keisain puheille. ”Ku-
ninkaissakäynti” kuitenkin 
päätettiin tehdä, koska nyt 
ei ollut yksittäisen pitäjän, 
vaan koko kansan lähetys-
töstä.

Tutustuminen allekir-
joituksiin on mielenkiin-
toista ja lukija siirtyy auto-
maattisesti sortokauden alun 

Koivistolle 1899. Ammatti-
nimikkeet kuvastavan sen 
ajan Koiviston elämänkir-
joja. Suurimpana ryhmänä 
ovat talolliset. Maanviljeli-
jän nimikettä ei vielä esiin-
ny. On muutama opettaja, 
kaupanhoitaja, palvelija, 
työmies jne. Ammattini-
mikkeitä on huomattavasti 
nykyaikaa vähemmän. Mo-
nen nimikirjoitukset alla on 
ammattina läksiäin, tarkoit-
tamassa. Tuntematon sana 

nykysuomalaiselle. Sodan 
jälkeen painetun sanakirjan 
mukaan läksiäin on loinen, 
joutolainen, irtolainen. 
Luulisin, että 1800-luvun 
lopulla, jos ei ollut varsi-
naista ammattinimikettä, 
eikä ollut talollinen – siis 
omitavaan luokkaan kuu-
luva -, merkittiin kirjoihin 
läksiäimeksi. Näin ilmeisesti 
ainakin Karjalassa.

Hannu Veijalainen

Helmikuun manifesti...
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Saarenpään Hilskat 
sukuseuran perustaminen
Helsinkiin Koivistojuhlien yhtey-
teen oli kokoontunut 26 Hilskan 
juuret omaavaa henkilöä, tarkoi-
tuksena perustaa sukuseura. 
Me Salon serkukset, jotka olimme 
kokouskutsun lehteen laittaneet, 
pelkäsimme kovasti, että ketään 
ei tulisi. 

Luulimme ensin, että menim-
me väärään luokkahuoneeseen, 
koska väkeä oli runsaasti. No, 
selvisihän asia, että Hilskoja tässä 
kaikki ollaan! Erityisesti ilahdutti 
se, että nuoria oli niin paljon, jo-
pa kolme polvea samasta suvusta. 
Tuntui vahvasti siltä, että tämä 
sukuseuran perustaminen tuli oi-
keaan aikaan. Niin innokasta oli 
keskustelu ja kysymyksiä sateli. 

Monella oli mielessä 
kysymys, miksi vasta nyt? 

Asiasta on ollut keskustelua mo-
nesti, mutta varmasti on niin, että 
kun se työura on monellakin ta-
kanapäin, niin nyt on aikaa ja kiin-
nostusta tutkia niitä omia juuriaan. 
Tuntuu että alkaa olla viimeiset 
hetket koota tietoa ja kysellä asi-
oista, koska joukossamme on vielä 
henkilöitä, jotka ovat Saarenpäässä 
syntyneet ja eläneet. Ja myös koota 
valokuvia! Jos jollakin on valoku-
via Saarenpään ajoilta, ne ovat to-
della arvokkaita jälkipolville. Tar-
koitus on tallentaa ja koota niistä 
kokoelma myöhemmin. 

Seuran puheenjohtajaksi va-
littiin yksimielisesti Tuomo Hils-
ka. Hänen olleensa estyneenä 

kokouksen avasi Seppo Rytkölä, 
näillä sanoilla: ”Rakkaat läsnä-
olijat, olemme kokoontuneet pe-
rustamaan Saarenpään Hilskojen 
sukuseuraa. Perustamme sen rak-
kaudesta juuriimme, rakkaudesta 
esivanhempiemme aikaansaan-
noksiin ja elämänsä vaiheisiin, 
mutta ennen kaikkea rakkaudesta 
toisiimme. Tietoisuus sukulai-
suudesta lähentää ja ikään kuin 
poistaa väliltämme kalvon, joita 
eri syistä ihmisten ja etenkin vie-
raiden välillä on”. 

Kunniajäseneksi pyydettiin 
yksimielisesti Sirkka Rytkölä os. 
Hilska, joka vielä tänä vuonna 
täyttää 90 vuotta. 

Seuran hallitukseen valittiin 
puheenjohtajaksi Tuomo Hilska, 
varapuheenjohtajaksi Seppo Ryt-
kölä, hallituksen jäseniksi Mo-
na Bischoff, Erkki Hilska, Matti 
Hilska, Merja Hoppela, Mikko 
Mattila, Leila Sepponen sekä Pirk-
ko Maaheimo, joka toimii myös 
sihteerinä. Kokouksen päätti Es-
teri Kaskisen kaunis runo kotiseu-
dulta.

Ota rohkeasti yhteyttä ja ker-
ro, mitä juuri SINÄ toivot Hils-
kan sukuseuran tekevän. 

Yritetään yhdessä saada jäsen-
rekisteri kuntoon, jos sinun tietosi 
ei vielä ole meillä, pyydä ”perhe-
tiedot” korttia, niin lähetän sen 
paluupostissa. 

Leila Sepponen puh. 041-5024741
Valokuvista tietoja kerää Matti Hilska 

puh. 02-7373111

Koiviston seniorit Koivisto-juhlilla 
Helsingissä 28.7.2007
Lipunnoston jälkeen kokoonnuimme Munkkiniemen 
koulun musiikkiluokassa klo 12.30-14.00.   
Mukana oli noin 30 henkilä.

Kristiina Brahella Kotkasta Saimaan 
kanavan kautta Lappeenrantaan ja 
takaisin. Mukana matkassa oli noin 
80 erittäin tyytyväistä matkaajaa.

Toimikunnan valitseminen 
tälle kaudelle

Toimikunnan puheenjohtajaksi va-
littiin edelleen Helge Teikari, varapu-
heenjohtajaksi Rainer Tuuli, rahas-
tonhoitajaksi Paula Hovi ja sihteeriksi 
Airi Saarinen. Muiksi jäseniksi valittiin 
Aarre Tölkkö ja joukostamme poistu-
neen Tuomo Jaakkolan tilalle Heikki 
Rantalainen Vantaalta.

Tulevaa toimintaa
Seuraava tapaamisemme on syys-
risteily VikinLinen Amorellalla 
Turku-Tukholma-Turku. Matka 
tehdään yhdessä Turun ja ympä-
ristön Koivistolaisten kanssa.

Käytiin myös vilkasta keskus-
telua muusta tulevasta toiminnas-
ta. Toimintaehdotuksia oi mm.
- kahden päivän seminaari  
(Irja Hovi - Hilkka Kanervikko)
- kirjoituksia ja nauhoituksia 
muistoista esim. otsikoilla ”Juuret 
Koivistolle”, ”Koiviston kelloi”, 
”koiviston juurii-ryhmä”
- perinneruokakurssin järjestämi-
nen jälkipolville (mm. piranapii-
rakka)
- Koiviston Seniorien yhteinen 
matka Koivistolle jälkipolvien 
kanssa (Unto Jack)

-Pyrimme kaikessa toiminnassa 
tukemaan seuramme säännöissä 
määriteltyjä tarkoituksellisia pyr-
kimyksiä.
- Olemme käytettävissä niihin toi-
mintoihin mitä seuran johtukunta 
meiltä edellyttää ja siinä laajuu-
dessa mitä tietomme ja taitomme 
edellyttävät.
- Seniorien toiminnan tulee voi-
makkaasti panostaa mukana 
oleville sopivien viihteellisien ja 
matkaohjelmallisien tilaisuuksien 
tarjontaa.

Haluamme myös tiedoksi, että 
Seniorien toiminta ja tapaami-
set on tarkoitettu kaiken ikäisil-
le myös jälkipolville.

Hyvää syksyn jatkoa.
Airi Saarinen

Koivisto-säätiö jakoi avustuksia
Koivisto-Säätiö tukee toiminnallaan koivistolaisperinteitä 
ja edistää koivistolaisuuden tunnetuksi tekemistä. Säätiön 
omaisuus on sijoitettu tuottavasti asunto-osakkeisiin ja 
arvopapereihin. Maaliskuussa 2007 taseen loppusumma oli 
196.818 euroa ja tilikauden ylijäämä 17.586 euroa. 

Lenkkeri, Reeta Lenkkeri, Linda 
Mattsson, Jarkko Metsola, Sanna 
Rakkola, Eeva-Liisa Ranta, Tii-
na Rastas, Mari Ratia, Kristiina 
Rokka, Inari Ruuskanen, Evelii-
na Samuli, Silja Sarttila, Malin 
Sjöholm, Santeri Toikka ja Jody 
Youd. Opinto¬avustusta voi hakea 
syksyisin, ja kullekin opiskelijalle se 
myönnetään vain yhden kerran.

Koivisto-Säätiö tilaa Koiviston 
Viestin vuodeksi uusille ylioppilail-
le, kun Säätiölle ilmoitetaan yliop-
pilaan nimi, osoite ja koivistolai-
suutta osoittava sukulaisuussuhde. 
Vuonna 2006 lehti lähetettiin 20 
koivistolaiselle ylioppilaalle.

Koivisto-Säätiön hallintoneu-
voston kokous pidettiin 28.7.2007 
Koivisto-juhlien yhteydessä. Hal-
lintoneuvoston puheenjohtaja-
na jatkaa Kalevi Luukkainen ja 
uudeksi varapu¬heenjohtajaksi 
valittiin Risto Mäkeläinen eroa 
pyytäneen Heikki Mäkeläisen ti-

lalle. Hallintoneuvostoon kuulu-
vat lisäksi Veikko Ilmasti, Jarmo 
Ratia, Jorma Ratia, Heikki Suuta-
ri, Pertti Hoikkala, Kari Pettinen, 
Sirpa Wahlqvist, Anja Talo, Pertti 
Hämäläinen ja Rauno Mäkeläinen. 
Varajäseniä ovat Pentti Karvonen, 
Matti Luukkainen, Martti Ratia, 
Martti Peussa, Jorma Jack, Maija 
Mannonen, Ensio Strengell, Pirkko 
Pitkäpaasi, Hanna Silfver ja Tauno 
Tetri sekä uutena Martti Kurki. 

Koivisto-Säätiön hallituk-
sen puheenjohtajana jatkaa Sirpa 
Taskinen, ja varapuheenjohtajana 
Aarre Tölkkö. Hallitukseen kuu-
luvat lisäksi Veli Sainio, Olavi 
Roininen, Viljo Piela ja uutena 
jäsenenä Aake Rouskun tilalla 
Antti Rousku, sekä varajäsenet 
Airi Miettinen, Sari Piela, Aune 
Pönni, Risto Seppinen, Antti Mä-
keläinen ja Tuula Koppinen.

Säätiö teetti Koiviston vaakuna 
-aiheisen postimerkin, jota saa ostaa 
Säätiöltä. Säätiön kotisivut löytyvät 
Karjalan Liiton nettisivujen kautta, 
ja sähköpostiosoite on koivisto-saa-
tio@kolumbus.fi Säätiön asiamiehe-
nä toimii Pertti Hoikkala (os. Vanha 
Veckjärventie 11, 06150 Porvoo).

Tilikauden 2006–2007 aikana Säätiö 
jakoi avustuksia ja apurahoja kaikki-
aan 13.950 euroa. Suurin avustus 
myönnettiin Helsingin Koivistolai-
sille ”Koivisto kuvin, sanoin ja vi-
sioin” cd-levyn tuottamiseen. Kiiski-
län kylätoimikunta sai avustusta ”Ko 
kiiskiläläiset läksiit evakkoo” -kirjan 
painatukseen ja Rusin sukuseura 
sukukirjan julkaisemiseen. Wiipu-
rilaisen osakunnan laulajat saivat 
avustusta Kroatian matkan kustan-
nuksiin, ja Suomen Koivisto-Seuran 
taidetoimikunta stipendeihin.

Opintoavustus (á 300€) myön-
nettiin seuraaville koivistolaista 
syntyperää oleville opiskelijoille: 
Jonna Anttila, Lari Anttonen, 
Roope Eskola, Eeva Heimbürger, 
Tuomas Hoikkala, Pipsa Ilola, 
Roosa Kaukonen, Markus Karhu, 
Lotta Karvonen, Leena Koponen, 
Jari Koskinen, Eetu Kuneinen, 
Eine Kuneinen, Aleksi Kunnas, 
Tero Kurki, Eeva Lenkkeri, Julia 

Kiiskiläläisten kuulumisii, elokuu 2007
Kiiskilän kyläkokous pidettiin 
28.7.2007 totutun tavan mukaan 
Koivisto-juhlien yhteydessä. Koko-
uksessa oli läsnä 34 juhlavierasta. 
Tällä kertaa kokouksella oli kaksi 
tärkeää asiaa kyläläisten tietoon. 
Pitkäaikainen puheenjohtaja Pertti 
Hämäläinen luovutti kylätoimikun-
nan puheenjohtajan tehtävät Martti 
Kurjelle ja uudeksi sihteeriksi valit-
tiin Tuula Kujala. Kokonaan Pertti 
ei kyläläisiään kuitenkaan jätä vaan 
jatkaa edelleen kylätoimikunnan 
jäsenenä. Kirjatoimikunta oli myös 
saanut päätökseen pitkään valmis-
tellun ”Tervetulloo Kiiskilää” kirjan 
jatko-osan. Kirja käsittelee pääasi-

assa vuoden 1939 jälkeistä aikaa, ja 
sisältää mm. evakkokertomuksia, 
valokuvia ja henkilötietoja talottain 
ryhmiteltynä. Kyläkokouksesta tuli 
siten ” Ko kiiskiläläiset läksiit evak-
koo” kirjan julkistamistilaisuus. 
Kirja on tilattavissa puheenjohta-
jalta tai sihteeriltä hintaan 30 Eur. 
lisättynä postituskuluilla. Sihteeri 
Tuula Kujalan tavoittaa numerosta 
09-541 8334 ja Martti Kurjen 050 
301 3528. 

Kylätoimikunta on myös 
avustanut internetissä osoitteessa 
www.kiiskila.net olevaa Kiiskilää 
käsittelevää ohjelmaa. Ohjelman 
päivitys kaipaa kyläläisten apua, 

jotta puutteet saadaan korjattua. 
Talojen pihapiirit kaipaavat myös 
täydennystä.

Kylätoimikunnan puolesta 
toivotan kyläläisille antoisia luku-
hetkiä ja hyvää alkavaa syksyä.

Martti Kurki

Kokouksen puheenjohtajaksi va-
littiin yksimielisesti Helge Teikari 
ja sihteeriksi Airi Saarinen.

Tapahtumia vuoden 
varrelta

Ensimmäinen kokous pidettiin 
vuoden 2006 Koivistojuhlilla Kar-
hulassa Hotelli Leikarin kokous-
tiloissa. Marraskuun 22. pidettiin 
perustava kokous Pornaisissa Pau-
la Hovin luona.

Toukokuun 29.-30. teimme 
Partasen matkatoimiston meille 
vartavasten räätälöimän matkan 
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Juuret Karjalassa
Juuri 90 -vuotissyntymäpäivämatkalta Saarenmaalta 
palannut MMK Toini Rikkonen (o.s Ukkonen) iloitsee siitä 
myönteisestä kehityksestä, mitä siellä on viimeisen kymme-
nen vuoden aikana tapahtunut. Rikkonen pitää vesiympä-
ristöstä ja etenkin merestä. Ovathan hänen lapsuuteensa 
ja nuoruuteensa kuuluneet matkat äidin suvun paikoille 
merelliselle Koivistolle. Sittemmin kotiin Taipalsaaren 
Paarmalaan on kesäisin oikaistu vesitse Lappeenrannasta.

Syntymäpaikka Toini Rikkosella on 
Antrea, jossa hän ehti käydä ensim-
mäisiä koululuokkia ennen kuin 
perhe muutti Lappeenrantaan isän, 
Pekka Ukkosen, siirryttyä paikalli-
sen osuuskaupan johtajaksi. Tämä 
osti 1935 vanhuudenpaikakseen 
Jakaran tilan Taipalsaaren Paarma-
lasta. Jakaran kokonaispinta-ala oli 
silloin 197 ha.

Elämä maatilalla ja osuustoi-
minnallisessa ympäristössä kasva-
minen ohjasivat Toini Rikkosen 
ammatinvalintaa. Hän valmistui 
maatalous- ja metsätieteiden kan-
didaatiksi 1945 ja samana vuonna 
agronomiksi. Pääaineena hänellä 
oli maatalouspolitiikka.

Agronomi Rikkonen toimi 
7½ vuotta Maatalouskerholiiton 
toiminnanjohtajana Kymen lää-
nissä. Työalue oli Pyhtäältä Pa-
rikkalaan ja hänellä oli alaisena 
52 kerhoneuvojaa. Myös kotona 
Jakarassa tarvittiin Toini Rikkos-
ta. Isä kuoli 1955 ehdittyään olla 
10 vuotta eläkkeellä. Vaikkakin 
tilanpidossa oli apulaisia, tarvit-
tiin Toinin apua siellä. Jäätyään 
kotitilalle Toini oli vain kahden 
kuukauden pätkän opettajana 
Pulsan karjanhoitokoulussa, jo-
hon kasvoi vuosien mittaan kiin-
teä yhteistyö. Jakaran tilalla oli 

vuosittain kaksi karjataloushar-
joittelijaa. Äiti, Aina Ukkonen 
opetti harjoittelijoille sisätöitä. 
Olihan hän käynyt kauppakou-
lun ja emäntäkoulun.

Yhteiskunnallisia rientoja

Vaikka Toini Rikkonen jäi koti-
tilalle, hän ei jäänyt paikalleen. 
Monet järjestöt saivat hänestä ak-
tiivisen toimijan; Martat, osuus-
toiminnalliset ja maataloudelli-
set järjestöt, agronomiyhdistys 
jne. Myös politiikka sai hänestä 
otteen. Mainittakoon, että Tai-
palsaaren kunnanvaltuustossa oli 
vain kaksi naista Toinin aloitta-
essa kunnallisen uran. Ja kun ko-
koukset olivat aamuisin, niin leh-
mien hoito piti aloittaa Jakarassa 
kohta puolenyön jälkeen. 

Lisäksi agr. Rikkonen on 
ollut Taipalsaaren kunnanhal-
lituksessa, presidentin valitsija-
miehenä ja ehdolla eduskuntaan. 
Matkat Unkariin ovat saaneet 
Toini Rikkosesta Unkari-seuran 
jäsenen. Nykyään veteraaneissa 
toimiminen on tärkeää Toinille. 
Hän oli veteraaneissa sekä Etelä-
Karjalan piirin että Taipalsaaren 
naisten puheenjohtaja.

Jakaran tilalla
Sota-aikana Toini Rikkonen oli 
opetustehtävissä Itä-Karjalassa 
sekä komennuksella Lappeen-
rannan sotasairaalassa. Jakarasta 
ei tarvinnut lähteä evakkoon, 
vaikkakin karja oli jo merkitty 
Satakunnan matkaa varten. Isä 
oli antanut Toinille aseen ja sa-
nonut, että tiedät, milloin sitä on 
käytettävä. 

Sota toi sen sijaan suvun 
evakkoja tilalle niin isän kuin äi-
din puolelta. Toinin molemmat 
mummot kutoivat päivittäin 
kilpaa sukkia tavoitellen sukka 
per päivä. Kun Karjala saatiin ta-
kaisin, niin johtaja Ukkonen las-
tautti kuorma-autollisen tavaraa 
sukulaisille Koivistolle vietäväksi. 
Toini Rikkonen sanoo, että sinne 
jäivät kaikki, tyylihuonekalutkin. 
Isän äiti ei lähtenyt enää takaisin 
Viipuriin, vaan jäi Paarmalaan. 
Tosin hän ei oikein viihtynyt 
maakylän hiljaisuudessa. 

Jakaran tilan mailla oli myös 
linnoittajia, sillä sen rannoille ra-
kennettiin Salpalinjaa. 

Edesmennyt puoliso, Pent-
ti Rikkonen, oli sekä veteraani 
että sotainvalidi. Hän palveli 
jatkosodan aikana merivoimis-
sa matruusina. Pentti Rikkonen 
haavoittui Suomenlahdella.

Kun tilan pitkäaikainen työn-
tekijä jäi eläkkeelle ja työvoiman 
saanti vaikeutui, Rikkoset luopui-
vat karjasta. Jakarassa keskityttiin 
peltoon ja etenkin metsään. 
- Metsänhoito sitoo paljon aikaa, 
vaikka metsänhoitoyhdistys an-
taakin apunsa, sanoo Toini Rik-
konen. 

Tänä vuonna myrskyt ovat 

kaataneet tilalta paljon puita. 
Kuusentaimiakin on nyt istutettu 
30 000 kpl. Kunniakirjat tuvan 
seinällä kertovat siitä työstä, mitä 
Pentti Rikkonen on tehnyt met-
sänhoidon hyväksi. Ansioistaan 
hän on saanut Tapion kultaisen 
ansiomerkin. Hän oli mukana 
myös monessa muussa järjestö-
toiminnassa.

Uusi vaihe

Kun karjatalous ei enää sitonut, 
niin myös Jakaran tilalta oli 
mahdollisuus matkailla. Toini ja 
Pentti Rikkonen ehtivät yhdes-
sä matkailla 40:ssä eri maassa. 
Pentti Rikkonen kuoli äkillisesti 
2.1.2005 ja jo varattu matka oli 
peruutettava.

Vaikka aikaa on puolison 
poismenosta, niin ikävä jatkuu. 
- Etenkin joulu, illat ja juhlapy-
hät ovat vaikeita aikoja, kertoo 
Toini Rikkonen. 

Puolison kuoltua elämä 
maalla vaikeutui. Postin kulku ja 

puhelinyhteydet katkaistiin kysy-
mättä Toini Rikkoselta. Ajokortti 
jäi aikanaan Toinilta uusimatta. 
Päätien varteen on liki 10 kilo-
metriä. Siitäkin on matkaa pal-
veluihin. Näin Toini Rikkosesta 
tuli olosuhteiden pakosta myös 
kaupunkilainen. Hän on kuin 
muuttolintu. Varhain keväällä 
maalle ja syysmyöhällä takaisin 
kaupunkikotiin. Toki välillä pitää 
käydä posti lukemassa ja kaupas-
sa. Tähän saakka on järjestynyt 
kyyti molempiin suuntiin. Maalla 
turvana on halko ovenpielessä. 

Paula Penttilä

MMK Toini Rikkonen asuu talvet kaupungissa ja kesät maalla.

Primorskin öljyterminaalin 
uudet suunnitelmat
– Suomenlahden rannalla sijaitsevien satamiemme kehittä-
misellä on huomattava taloudellinen merkitys venäläisille. 
Samanaikaisesti kun vähennämme vientiä balttilaisten 
terminaalien kautta, kasvatamme omien satamiemme 
kapasiteettia.

Näin ilmoitti varapääministeri 
Sergej Ivanov vieraillessaan äsket-
täin Primorskin öljyterminaalissa. 
Ivanov totesi, että terminaalilla on 
valtava kasvupotentiaali modernin 
tekniikkansa ansiosta. 

Vuonna 2001 terminaalissa 
käsiteltiin 17 miljoonaa tonnia 
öljytuotteita, vuonna 2006 määrä 
oli kasvanut 66 miljoonaan ton-
niin. Ja kasvua on odotettavissa 
lisää. Terminaali on alun perin 
suunniteltu siten, että siellä pys-
tyttäisiin käsittelemään 130 mil-

joonaa tonnia vuodessa.
– Voimme helposti kasvattaa öljy-
tuotteiden määrää täällä Primors-
kissa, Ivanov sanoi. Täällä on jo 
kaikki, mitä siihen tarvitaan.

Varapääministeri Ivanov, joka 
on myös yksi maan vahvimmista 
presidenttiehdokkaista, totesi, että 
on täysin realistista käynnistää no-
peasti toinen rakennusvaihe, jossa 
terminaaliin rakennetaan uusi öl-
jyputki.

Venäjän hallitus suunnitte-
lee myös rakennuttavansa uuden 

junaraiteen Primorskin terminaa-
liin. Raide ei vaikuttaisi henkilö-
liikenteeseen Helsingin ja Pietarin 
välillä. Lisäksi hallitus suunnitte-
lee rakentavansa uuden tehtaan 
Primorskiin, mikä mahdollistaisi 
kaasun viennin laivoilla meritse.
– Primorskin uusi tehdas täyttää 
kaikki ekologiseen turvallisuuteen 
liittyvät kansainväliset vaateet, 
Ivanov totesi lyhyesti.

Tänä vuonna terminaalin kaa-
vaillaan käsittelevän 75 miljoonaa 
tonnia öljytuotteita. Viime vuon-
na terminaalin edustalle ankkuroi 
yhteensä 658 tankkeria.

Anders Mård



6 Nro 9 Syyskuu 2007

KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

SÄHKÖURAKOINTI
KIIKKA & KONTTILA OY

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

MATKATOIMISTOPALVELUT RYHMILLE, TILAUSAJOT

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

Suomalaista puutavaraa
- tärkeintä on hyvä laatu,

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

Karjala-tuotteiden erikoisliike
Tilaa ilmainen kuvastomme

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

Mainos ja tabloid -lehdet
painaa

Lehtipaino Keskiuusimaa
Riihimäki

Toisenlainen Saarenpään reissu
Teimme jokakesäiseksi muodostuneen ”juurien pöyhimis” 
–matkan synnynsaarelle Saarenpäähän kesäkuun lopulla. 
Tullit olivat molemmilla rajoilla joustavampia kuin kos-
kaan vai totesivatko vaan vaarattomaksi tämän meidän 
serkkuporukan.

todella nopea ja tulos tutkinnasta 
oli, että serkku piti saada Koivis-
ton sairaalan. Rantaan tuli pien-
vene, joka oli jollain tavalla viral-
lisen tapainen, voisi jopa sanoa 
ambulanssiveneeksi. Kaikki vilttiä 
paarina käyttäen ja kovan kivun 
kääntelyiden ja vääntelyiden takia 
oli oma ohjelmansa. Mutta pelko 
siitä, ettei apua saataisi häipyi mi-
nultakin, sillä kaikki sujui hyvin, 
niin hyvin kuin voisi kuvitella. 

Matkailu saaressa jäi traktorin 
puuttumisen takia. Hilskan mäel-
lä käytiin ja sinnehän se jokin joh-
dattelikin, niin kuin joka reissulla. 
Hotellimme pihaan oli tuotu aika 
hyvännäköisiä polkupyöriä oikein 
itävalmisteisia ja paksurenkaisia, 
vaihteitakin oli ainakin kolme. 
”Venäläisfillari” osoittautuikin 
mainioksi menopeliksi, sillä leveä 
rengas Saarenpään ikihiekoilla 
ei upottanut, niin kuin meidän 
Suomesta tuomamme nykysuper-
pyörät kapeine renkaineen. Sii-
hen venäläiseen satulaan minäkin 
rohkenin hypätä ja polkaisin kohti 
hautausmaata, jossa olin ottanut 
tavakseni käydä joka reissulla.

Olin ajanut puolisen kilo-
metriä, kun oli pakko pysähtyä ja 
hieraista silmiään, sillä Lada tuli 
vastaan. Oikein se oli nelivetoi-
nen Lada Niva. Tuohan pitäisi 
saada valjastettua orkanisaatioon. 
Traktori tosin aivan kuin kuului 
siihen historiankuvaan, jonka me-
kin täällä haluaisimme säilyvän, 
mutta tuo satulakin pikkuisen 
painaa, niin olisiko laitettava neu-
vottelijat asialle. Selvittyäni siitä 
järkytyksestä ja liikenneruuhkas-
ta, jatkoin matkaani ja aivan kuin 
vastapainoksi äskeiselle, siellähän 
asteli iso vaalea hevonen, sille kuu-
luvalla arvokkuudella. Vuosien 
kokemuksella olimme jo monesti 
tavanneet, mutta tunnistamisen 
merkkejä ei tämä iso vaalea tyt-
töhevonen ilmaissut, vaan jatkoi 
matkaansa viiden lehmäkaverin-
sa luokse. Minäkin jatkoin mat-
kaani kohti hautausmaata, jonne 
saavuttuani tein ne jokakertaiset 
edestakaisin kävelyt ja jo tutuiksi 
tulleiden kasvojen katselut. Vaina-

jien kuvien lisäksi on hautakumpu 
kuin kamari konsanaan, pöyti-
neen ja tuoleineen. Yhden haudan 
kummulla oli kaksi leipäpalaa ja 
maallinen ajatus kävi mielessä, et-
tä miksei linnut ja oravat ole nii-
hin kajonneet, sillä näki selvästi, 
että linnut olivat useammat päi-
vän olleet. En tosin hautausmaan 
alueella lintuja nähnyt, vaikka 
niitä muualla oli orkesteriksi asti. 
Pyöräilin hiljalleen takaisin ja hau-
tojen katseleminen tuo aina niitä 
ajatuksia eri uskontojen erilaisista 
tavoista ilmaista tuntemuksiaan 
ja uskoaan, sillä eroista huolimat-
ta rakkaus toiseen ihmiseen on se 
voima, joka on suurin.

Pyöräillessäni hiljalleen ison 
vaalean ohitse, joka huiskutti hän-
nällään tosin paarmojen takia, eikä 
niinkään hyvästiksi ja tuntui hyvin 
viihtyvän lehmälikkojen seurassa, 
jotka yhtä aikaa ammuivat oikein 
voimalla, mitä lie tarkoittanut.

Tullessani hotellin pihaan 
totesin, että venäläispyörät olikin 
kaikki reissun päällä ja niiden toi-
mivuutta, senkun vaan kehuttiin 
ja matkoja tehtiin, kukin voimi-
ensa mukaan. Matkan kuvioihin 
oli jo totuttu liikoine ruokineen 
ja ystävällisine passaamisineen ja 
se kotiseutumatkan suurin anti tu-
lee jokaiselle oman puseron alle. 
Sinä iloitset tai murehdit, mutta 
rauhan antaa rakkaus. 

Menin vielä aivan kuin hy-
västiksi saunan raunioilla ja miten 

tutuille ne tuntuivatkaan. Katsoin 
ympärilleni, ettei ketään ollut 
kuulemassa ja karjaisin ”p-kele, 
tämä ei jää tähän”.

Matkoissa ei ollut moittimista 
kotiinkaan päin ja ne asiat, jotka 

Saarenpään sauna

jäivät askarruttamaan, tullaan taas 
ensi kesänä tarkistamaan. 

Matkaterveisin Saarenpään poika.

”Sauna on palanut” olivat ensim-
mäiset suomeksi kuullut sanat, 
jotka kirkkorantaan pysäköidessä 
kuulimme. ”Onko tuo uskottava” 
kävi mielessä ja kirosanat olisivat 
olleet herkässä, mutta keneenkös 
ne olisi kohdistanut. Tässä myö-
hemmin osoittautuneessa muu-
tosten matkassa oli vanha kunnon 
ja vanhan sillin hajuinen kuljetus-
väline. Tuoreen votkan tuoksuisine 
kuskeineen, se oli vaihtunut jopa 
pelottavan pieniin peräprutkui-
hin, jotka kuitenkin osoittautuivat 
turvallisiksi ja nopeiksi. Matkaan 
kirkolta saareen meni vain puolet 
aikaisemmasta ja kuljettajakin oli 
virka-asuinen ja luotettavan omai-
nen ja selityshän löytyi siitä, että 
oli kyseessä paikallisen meripelas-
tusseuran veneet ja henkilöt.

Matka saareen sujui parem-
min kuin ennen. Seuraava hidas-
tus tuli, kun tavarat, jotka oli aina 
kuljetettu traktorilla majapaik-
kaan, vietiinkin nyt kottikärryillä 
eli teleskoilla. Traktorikuskikin oli 
paikalla ja esiintyi vähän niin kuin 
pomomiehenä tarttumatta mihin-
kään, olisikohan saanut ylennyk-
sen. Kaikki hyvin, tavarat meni-
vät perille ja me siinä hiljalleen 
taapertelimme hotelli Vilhelmin 
tuttuihin suojiin.

Seisoin samassa paikassa, jos-
sa olin kipinän saunan tekemiseksi 
saanut, sillä kunnon pesutilathan 
meiltä puutui ja vahvoihin nave-
tan seinäraunioihin suunnitelmat 
syntyivät. Näin sitä historiaa kai 
tehdään, kun siinä katsellessa en-
simmäisenä soi päässäni laulelma, 
että ”näinkö meille aina täällä käy 
käy käy”. Sillä saunan tekemiseen 
liittyi jo jonkinlainen kulttuurien 
välinen sekamelska, jossa kuiten-
kin periksi ei annettu. Saunan 
löylyssäkin olimme, tosin yhden 
käden sormilla voi kerrat laskea. 

Nyt oli jollakin erilainen kipi-
nä kellä, miten ja miksi sitä on tur-
ha ajatella, koska vastaus, mikä se 
sitten olisikaan, ei paljon lohduta. 
Päässä vain pyöri, että nyt meillä 
Saarenpäässä ei ole suomalaisten 
talkoilla tekemää saunaa ja taas lau-
lattaa, että ”mikkää ei oo mittää”.

Sauna savuinen jäi ajatuksis-
sa taka-alalle, kun johtajaserkun 
lauantaiaamuinen liukastuminen 
aiheuttikin todella vakavan ti-
lanteen. Hänen lonkkanivelensä 
vaurioitui niin pahoin, ettei hän 
kyennyt liikkumaan. On mones-
ti ollut mielessä, kun olemme jo 
suurin osa serkuista sen ikäisiä, 
että voi vaikka minkälainen avun-
tarve kohdata ja nyt olimme tosi 
tilanteen edessä. Piti saada lääkäri 
ja hänen tulonsa Koivistolta oli 

Hiob on Job
Harry Piela kyseli Hiob nimen alkuperästä. Nimi on 
nykymuodossaan Job. 

Vanhoissa raamatunkäännöksissä se oli Hiob ilmeisesti krekan kielen 
vaikutuksesta. Hiobilla oli 1700-luvun almanakoissa jopa nimipäivä 
toukokuussa. Jobin kirja pohtii viattoman kärsimyksen ongelmaa. 
Jobin nimen merkitystä voi enää korkeintaan arvailla.

Timo Hämäläinen
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Kirjotuksii` ja kuulumissii`

Koiviston kansallispukujen kuulumisia 
Koiviston naisen ja miehen kansallispuvut ovat varmaan 
kaikille seuran jäsenille tuttuja. Helpoimmin ne tunnistaa 
Koiviston-juhlilla, missä ne ovat yleisimmät puvut juh-
lakansan keskuudessa. Uskon että moni tunnistaa puvun 
muissakin juhlissa. Tulee tunne ”omasta puvusta” ja yh-
teenkuuluvuus- jopa sukulaisuustunne puvun kantajan 
kanssa. Usein rohkaistuu puvun avulla jopa keskusteluun. 

set tekijälle. Puvun arvo jopa ra-
hassa mitattuna nousisi. Kansallis-
pukujen suunnitteluun tarvitaan 
aina ammatti-ihmisiä, tutkijoita 
ja tekijöitä. Onneksi niitä löytyy 
Suomesta.

Vuonna 1979 perustettu Suo-
men kansallispukuneuvosto osal-
listuu kansallisen kulttuurimme 
ylläpitämiseen ja kehittämiseen 
kantamalla päävastuun maamme 
kansallispukutyöstä. Uudet ja tar-
kistetut kansallispuvut ovat neu-
voston toiminnan näkyvin osa.

Suomessa valmistuu vuosit-
tain neuvoston toimesta uusia 
pukuja mutta myös vanhoja tar-
kistetaan. Työn alla on mm. Kuo-
lemajärven kansallispuku. Neu-
vostosta kerrottiin että Koiviston 
ja Kuolemajärven läheisyydet 
auttaisivat oivallisesti molempia 
pukuhankkeita. Neuvoston toi-

minnan aikana on valmistunut 
97 mallipukua, joista 54 on uusia 
ja 43 tarkistettuja kansallispuku-
ja. Pukua tarkistettaessa tutkitaan 
osa osalta vanhan kansallispuvun 
perinnepohjaisuus.

Koiviston naisten kansallis-
puvun malli on vuodelta 1898 
Theodor Schvindtin vihkoses-
ta Suomalaisia kansallispukuja. 
Mallina ovat olleet koivistolaiset 
vanhoilliset kansallispuvut, joita 
on runsaasti tallessa eri museois-
sa ja myös valokuvattuina kansan 
käytössä.

Miehen puvun on suunnitel-
lut Tyyni Vahter 1940- luvulla. 
Puku on vanhoillinen valkosarkai-
nen Länsi-kannaksen puku, jonka 
mallina on Kansallismuseon Koi-
viston pukuparsi.(Lähde: Suomen 
kansallispukuneuvosto

Perinnetoimikunta on kes-
kustellut pukuasioista ja esittää 
että molemmat kansallispukum-
me tarkistettaisiin Suomen kan-
sallispukuneuvoston ohjeiden 
mukaisesti.

Perinnetoimikunnan puolesta 
Leena Pitkäpaasi

Mielestäni kansallispuku on ai-
noa tunnistettava koivistolainen 
perinne tänä päivänä. Tästä syystä 
ei ole toisarvoista mitä kansallis-
puvuillemme kuuluu. Kansallis-
pukumme tulisi tarkistuttaa ja 
saattaa ajan tasalle vastaamaan 
esikuviaan, 1800-luvun juhlapu-
kuja, mitä pidetään kansallispu-
vun määritelmänä. 

Varsinkin naisten puku on 
muuntunut vuosien saatossa. 
Hameenhelmat ovat nousseet ja 
laskeneet. Kankaiden laadut ja 
vahvuudet ovat vaihdelleet. Esi-
liina on jopa vaihtanut kuvioin-
tiaan. Tuntuu kuin olisi itsestään 
syntynyt tarve ”suunnitella” uusi 
oman vuosikymmenen puku. 
Tarkistettu (Uusi) puku on (tulisi 
olla) mahdollisimman esikuvaus-
kollinen, (autenttinen) ja puvun 
osien valmistusohjeet yksiselittei-

Valmistauvvutaa 
lähtöö

Evakkosisarukset 
lähdössä taas taipaleel-
le. Maililla hinkissä 
puolukkavispipuuroa. 
Hellevillä hinkissä 
pihkamaitoa sekä mu-
kana Viipurista ostettu 
käsilaukku.

Evakkovaellus Lohjalla 4.8.
Tunnelma, mite mie sen osaisin kirjottaa. 
Tunnelma ol´ kyl mahtava.

Semmone oma, oltii ommii ja kuuluttii kaik´ 
sammaa, ei huoliint kainostella. Kertomiset olliit 
tunnelmaltaan tuttui. Kaik´ haastoit toisiaan kans. 
Itkukii tul´ aina välist väkise ja se johtu paljo siint, 
et myös kuulutaa yhtee. Tuli nii hyvä miel´, ja hai-
kee.

Mukaan olliit pyörätarakaal koris, ja mingä-
missäkii, kohvimylly ja kohvikattila, varpuvispilääst 

Kuvat Pirjo Airikka, Piikkiö

kauhaa ja taikinahärkkihee ast. Patuskapäällineekkii 
katkalaukupääl. Mut´ teleskoi ei olt kellää.

Taival taitettii aurinkoisees sääs koko kaheksa kilo-
metri matka. Kanneljärve opistool saatii syyväkseen. 

Evakkotaival jatkuu... 
vällei läpi elämän. 

Hellevi

Vähä matkaa ies kuorma-auto kyyviis



8 Nro 9 Syyskuu 2007

Tääl` tapahtuu

Koivisto-tuotteita  
myynnissä

PERTTI LENKKERI on 
valmistunut oikeustieteen 
kandidaatiksi 6.6.2007 
Helsingin yliopistosta. 
Pertti on aiemmin vuonna 
2003 suorittanut Oulun 
yliopistossa diplomi-insi-
nöörin tutkinnon tuotan-
totalouden alalta. 

Pertin isoisä agronomi An-
tero Lenkkeri oli kotoisin 
Koiviston Humaljoelta. 

NOORA VILLA ja SAMI FYHR
valmistuivat ylioppilaaksi 
keväällä 2007 Karhulan 
lukiosta

Serkusten pappa on Erkki 
Villa Makslahdesta

Tällä palstalla julkaisemme myös
kuvallisia onnitteluja 6e/kuva.

Aineisto vastaanotetaan mieluiten 
digitaalisena, otsikolla: 
Koiviston viesti/onnittelut, osoittee-
seen: studio@salokanneltoivonen.fi. 
Muussa tapauksessa disketti tai 
CD-levy. 
Valokuva osoitteeseen: 
Studio Salokannel & Toivonen,  
Päijänteenkatu 11, 15140 Lahti. 

Tekstiä voit liittää mukaan tekstiä
90 kirjaimen verran.

Kuvien lähetys omalla vastuulla. 
Kuvat palautetaan vain jos mu-
kana on osoitteellinen kirjekuori 
postimerkkeineen.

HELSINGIN KOIVISTOLAISET ry.

Syyskuun tupailta pidetään tiistaina 25.9. klo 18
Karjalatalon Laatokka-salissa. Penttilän kylän esittely ja 
Luukkaisen Matin syntymäpäiväkahvit. Tervetuloa!

Lokakuun tupailta samassa paikassa tiistaina
23.10. klo 18. Silloin Pertti Hämäläinen kertoo
Kiiskilän kylästä ja Kiiskilän Hämäläisistä.
Kahvia ja piirakoita on tarjolla.
Marraskuun tupailta Laatokka-salissa tiistaina 20.11. klo 18. 
Ohjelmaa on, samoin kahvia ja piirakoita! Nähdään!

Yhdistyksen pikkujoulu pidetään perjantaina 14.12.2007 klo 18 
alkaen Laatokka-salissa.
Kaikki mukaan!

Koivisto sanoin, kuvin ja visioin-dvd:tä voi tilata hintaan 30 euroa 
Veikko Ilmastilta, puh. 040-5669050 ja Pertti Hämäläiseltä, puh. 
0400-416626. Se sopii vaikka merkkipäivä- tai joululahjaksi, ja 
sen voi postittaa kirjeenä.

Pertti myy myös Martti V. Hilskan toimittamaa kirjaa 
Koivistolaiset 1939. Kirja maksaa vain
10 euroa + postikulut.

Johtokunta

Viipurin / Koiviston matka 8. - 9. 12. 2007
Pikku-joulumatka Viipuriin 8. joulukuuta.
Majoitus hotelli Drusba tai Viipuri-hotelli. 

Bussi lähtee Turun linja-autoasemalta klo 5.00
Matkareitti Salo - Helsinki - Porvoo - Karhula - Hamina - 
Vaalimaa. 
Majoittumisen jälkeen lähtö Koivistolle, jossa pyritään ajamaan 
toiveiden mukaan. Pikku-joulu illallinen varausten mukaan.
Sunnuntaina ostosaikaa.

Tiedustelut Aulis Soukka 0400 - 412 650

Koivisto-Säätiö jakaa avustuksia ja stipendejä

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

Avustuksia ja stipendejä voidaan myöntää erilaisiin tarkoituksiin, 
jotka koskevat Koivistoa, koivistolaisuutta, Koiviston historiaa, 
Koivistoa koskevaa kirjallista työtä, taidetta, taloudellista ja henkisä 
kulttuuritoimintaa, sekä elinkeinoihin, maatalouteen, merenkul-
kuun, laivanrakentamiseen, kalastukseen, satamatoimeen jne. liit-
tyvien perinteiden ja tapojen tutkimiseen ja julkaisemiseen. 

Opintoavustusta myönnetään korkeakouluissa opiskeleville. 
Muita opintoavustuksia voidaan myöntää erikoistapauksissa. 

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

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

Avustusta Koivisto-Säätiöltä voi saada vain yhden kerran.
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
Kirjattuna lähetettyjä anomuksia ei noudeta postista.

Koivisto-Säätiön hallitus

Koiviston Kaukiaisten 
sukuseuran sukukokous ja -tapaaminen pidetään 
Kanneljärven Opistolla Lohjalla 20.10.2007 klo 10.00 - 15.00. 
Ilmoittautumiset ruokailujärjestelyjä varten 15.10. mennessä: 
Risto Kaukiainen puh. 040-7338949.

TERVETULOA!

Kutsu

Suomen Koivisto-seura ry.n alaseurojen, sukuseurojen ja 
kyläyhteisöjen yhteinen palaveri pidetään Vanhamoision 
seurojentalolla Porvoossa. 6.10.2007 klo11.00.

Kustakin yhteisöstä kaksi henkilöä mukaan. 
Aiheena Koivistojuhlien tulevaisuus ja yhteydet Primorskiin.

Johtokunta
KOIVISTO-JUHLISSA 29.7. VAIHTUNUT PUSERO 

Jos olet vahingossa ottanut juhlista kotiin lähtiessäsi naulakosta 
valkoisen kesäpuseron, joka on kokoa 36/38, ja jättänyt 
naulakkoon oman puserosi kokoa 46/48, niin ole hyvä ja ota 
yhteyttä Tuula Koppiseen puh. 09-8840534 tai 050-5165651. 
Voit saada oman puserosi takaisin!

Kouvolan ja ympäristön koivistolaisten uusi johtokunta

Johtokunnan erovuoroiset jäsenet olivat Seppo Hietanen ja Jukka 
Salmenvirta. 

Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Seppo Mäkinen puheenjoh-
tajaksi ja Seppo Hietanen uudelleen valittuna sekä Ulla Hoikkala 
rivijäseneksi.

Eila Mäkinen valittiin rahaston hoitajaksi.

Lahden Koivistolaisten painattamaa kirjaa 
SUURI ADRESSI 1899 - KOIVISTO

Hyvä lahjaidea

Saatavana postitse 10€ + lähetyskulut.

Tilaukset: 
Hannu Veijalainen
03-7510 565 tai 0400-717 967
Soita, kerron kirjasta lisää

Saatavana myös komeita Koiviston kirkon 
postimerkkejä

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

Korvakorut 25€

Solmioneula 30€

Riipus nahkanauhalla 32€


