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Heurekan 
Laivat ja meri -näyttely

Tunnetun sanonnan mukaan 
purjehtiminen on välttämä-
töntä: yli 70 % maapallon 
pinnasta on meren peitossa. 
Mutta on lisäksi monta syytä, 
miksi juuri Suomeen on ka-
saantunut merkittävä määrä 
merenkulun osaamista: esi-
merkiksi yli 80 % Suomen 
ulkomaankaupasta kulkee 
meritse ja Suomenlahden 
rannikko puolestaan tunne-
taan yhtenä maailman karik-
koisimmista.
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Hyvvää Uutta Vuotta 
2008!

Taaks o jäänt jo vanha vuos.
Ees meil oottaa taas vuos uus.
Mitä tuop se tullessaa?
Jatkuutkoha soat vaa?
Pommeil eellee uhataa
ihmiskuntaa, maailmaa?
Saatais rauhas ellää myö!
Jatkuis Suomes rauha työ!
Säilyis rauha Pohjolas,
kotimaas meil rakkahas!

Martti Piela

Koivistolta Rovaniemelle

Koiviston lentoasema 1918 -1921
Teksti: Risto Anttila

Saksalaiset perustivat Vapausso-
dan jälkeen kesällä 1918 Suursaa-
reen ja Koivistolle vesilentoasemat 
voidakseen tehokkaasti seurata 
Neuvosto-Venäjän sotalaivaston 
toimintaa itäisellä Suomenlahdella 
ja Kronstadtissa. Koiviston Kirk-
koniemen rantaan rakennettiin 
vesikoneiden tarvitsema laskusilta 
ja kankaiset lentokonesuojat. Tu-
kikohtaan oli sijoitettuna vaihte-
levasti kahdesta neljään Frierichs-
hafen-tyyppisiä vesikoneita. 
Suursaari toimi pääsääntöisesti 
välilasku- ja tankkauspaikkana 
Virosta Kohtla-Järveltä ja Koivis-
tolta operoiville koneille. Koivis-
ton sijainti oli tiedustelulentojen 
kannalta erinomainen valinta, 
vajaan puolen tunnin lentomat-
kan päässä oli Venäjän Itämeren 
laivaston tukikohta Kronstadtissa 
ja likimain samassa ajassa saattoi 
tiedustella koko merialueen län-
nessä Suursaaren tasalle. 

Lento-osasto 4 perustetaan 

Heinäkuussa 1918 saksalaiset ja 
suomalaiset sotilasviranomaiset 
sopivat, että Koiviston lentoasema 
siirtyy Suomen ilmavoimien hal-

tuun. Suomalainen noin kymme-
nen miehen vahvuinen etukomen-
nuskunta saapui elokuun lopulla 
Koivistolle, mutta toiminta jatkui 
edelleen saksalaisen upseerin alai-
suudessa. Suomalaisten vastuulle 
”Suomen armeijan ilmailutarhan 
Lento-osasto 4” -nimen saanut Koi-
viston tukikohta siirtyi 1.10.1918. 

Suomalaisia koneita siellä ei kuiten-
kaan vielä tuolloin ollut, joten len-
totoiminta jatkui saksalaiskoneilla. 
Lento-osaston päällikkönä toimi 
luutnantti Arvi Pajunen, jolla oli 
alaisinaan 23 varusmiestä, yksi ali-
upseeri ja taloudenhoitaja. 

Koiviston lentoaseman ka-
lustona oli kaksipaikkaisia 
Friedrichshafen –meritieduste-
lukoneita, jotka oli varustettu 
tähystäjäkonekiväärillä.

Suursaaren turistiparatiisi
Venäjän viranomaisilla on mittavat suunnitelmat 
Suomenlahden ulkosaarille. Jos armeija sallii, kansain-
välinen turistikeskus rakennetaan joko Suursaarelle tai 
Lavansaarelle.

”Suursaaren uusi yleiskaava on val-
mis, ja hallinto on hyväksynyt sen”, 
Leningradin läänin pääarkkitehti 
Valerij Kim kertoo. ”Nyt odotte-
lemme vain armeijan päätöstä.” 

25 hehtaarin suuruiselle alu-
eelle Suursaarelle halutaan rakentaa 

laajamittainen kansainvälinen turis-
tikompleksi. Saarella voisi lomailla 
yhteensä 1000 ihmistä yhtä aikaa. 
Projektin toteuttaminen maksaa 
noin kaksi miljardia euroa. 

Yhteen saaren poukamista ra-
kennetaan matkustajaterminaali, 

useita laitureita (sisältäen laiturin 
valtamerilaivoille) sekä satama 
pienemmille veneille. Tontille ra-
kennetaan hotelli, huviloita, kap-
peli, tenniskenttiä, jalkapallokent-
tä, uima-allas sekä lentopallo- ja 
koripallokentät.

Pääarkkitehti Kimin mielestä 
Suursaarella on hyvät edellytykset 
toimia kansainvälisenä kohtaus-
paikkana. 

”On houkuttelevaa luoda saa-
relle monitoimikeskus”, hän selit-
tää. “Suursaari on ensimmäinen 

Venäjän valtion alueista, jonka 
ulkomaiset veneet kohtaavat.”

Mahtava kristallipallo

Saarelle rakennetaan myös Ys-
tävyyden tori, jonka ympärille 
nousee yhtä monta rakennusta, 
kuin Itämerellä on rannikkoval-
tioita. Jokaisessa talossa on ky-
seisen valtion kansallisia herkku-
ja tarjoava ravintola, näyttelyitä, 
toimistoja, matkamuistomyy-
mälöitä jne. 
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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
Hämeenkatu 5, 15110 Lahti. 
Aineisto palautetaan vain jos mukana 
on postimerkillä varustettu palautus-
kuori osoitteineen.

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

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

Päätoimittaja 
Riikka Salokannel, 0400 94 96 95
Toimittajat 
Ina Ruokolainen ja Anders Mård 
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398

Siunaus toimitettu omaisten ja läheisten läsnäollessa 
11.1.2008 Vanhassa kirkossa. Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme on siunattu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta suruumme.

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

KIELI KESKELLÄ SUUTA

Välillä kuulen, miten tässä lehdessä on kirjoitettu lii-
kaa jostakin asiasta ja liian vähän toisesta. Palautetta 
on terveellistä ottaa vastaan, sillä hyvä on nähdä asioita 
useammasta näkökulmasta.

Lehtimieskäytännön mukaan päätoimittaja vas-
taa viime kädessä lehden sisällöstä. En ole kuitenkaan 
ryhtynyt ohjaamaan, muokkaamaan tai sensuroimaan 
lehteemme tulevaa aineistoa, vaan olen pyrkinyt jatka-
maan lehden vuosikymmenistä linjaa olla koivistolais-
ten tekstien julkaisemisen välineenä. 

Lehden sisältö muodostuu Koiviston menneisyy-
destä, sen historiasta, siellä syntyneiden ja heidän jälki-
polviensa kokemuksista ja koivistolaisuuteen läheisesti 
liittyvien aiheiden, kuten esimerkiksi merenkulun tai 
karjalaisen kulttuurin asioista. Koiviston ja koivistolais-
ten nykypäivä ja tulevaisuus ovat yksi aihealueemme, ja 
aineistosta riippuen pyrimme mahdollisimman moni-
puolisesti asioita lähestymään.

Minusta on mukavaa ja mielenkiintoista tätä lehteä 
tehdä. Välillä artikkelit tuntuvat itselle vierailta ja vä-
hemmän kiinnostavilta välillä taas innostavilta ja ym-
märrystä lisääviltä. Luultavaa on, että se mikä minua 
innostaa saattaa jostakusta tuntua haihattelulta ja vas-
taavasti minusta puisevan tuntuinen artikkeli välittää 
ja tallettaa jotakin sellaista tietoa, josta huomispäivän 
tutkijat ovat innoissaan. Mutta sehän elämässä, koivis-
tolaisuudessa, ihmisyydessä juuri onkin mielenkiintois-
ta, että meitä on niin moneksi. 

Hartaast´ 

AATTO ON TOIVOA TÄYNNÄ
Monissa asioissa on tapahtunut muutoksia viime vuosi-
kymmenien aikana. Esimerkiksi jouluaamun jumalanpal-
veluksessa ei ole enää yhtä paljon väkeä kuin lapsena, jol-
loin mentiin kirkkoon hevoskyydillä kulkusten soidessa 
hyvin, hyvin aikaisin aamulla. Nykyisin kirkot ovat täynnä 
jouluaaton hartauksissa. Jouluaamuna ihmiset ovat väsy-
neitä ja istuvat vällyn alla katsomassa TV:stä jouluaamun 
kirkkoa. joulupukki lahjoineen on vienyt voimat muilta 
perheenjäseniltä ja työssä käyvät perheenäidit ovat vasta 
viime tingassa ehtineet valmistaa perheelle jouluruokia 
tms., joten hekin ovat väsyneitä aaton jälkeen.

Aattoa voisi verrata hengeltään jonkun tavoitteen 
säästämiseen. Kun tavoite on kotona, vaikkapa joku ko-
din kone, tapahtuu väsyminen ja herpaantuminen. Aat-
toon asti voi haaveilla, että kaikki se ihana palaa, mitä 
kaikkina aikaisempina, varsinkin lapsuuden jouluissa on 
saanut kokea. Tavoitteitten asettaminen ja niistä haaveile-
minen on usein parempi kuin täyttymys, sillä toivo antaa 
voimaa tehdä asioita, joita muuten ei ollenkaan jaksaisi 
edes aloittaa. Toivo on ihmeellinen asia, se kultaa kaiken 
ja antaa uskoa huomiseen, parempaan maailmaan.

Joulun ja Uudenvuoden aattoina on parasta ollut 
puhdistautuminen aattosaunassa. Oma isäni kertoi itse, 
että hän koki suurimman onnen silloin, kun “ruumis oli 
puhtaalla vedellä pesty ja sielu vihmottu Karitsan verel-
lä”. Meillä olikin tapana, että uuden vuoden aattoiltana 
pyysimme toisiltamme anteeksi ja halusimme aloittaa 
uuden vuoden “puhtaalta pöydältä”. Se kuului sen ajan 
traditioihin; ja yleensäkin jonkin pyhän koskettaessa 
sieluumme, halusimme myös lähteä liikkeelle puhtaal-
la omallatunnolla. Joka tapauksessa vieläkin muistan 
kunnioituksella vanhempieni opettamia tapoja osoittaa 
läheisyyttä ja lämpöä perheenjäsenille. Kyllähän siihen 
aina liittyi vähän pelkoakin, että jos sattuisi vaikka yöllä 
tai matkalla kuolemaan, niin kehtaisi paremmin mennä 
Jumalan kasvojen eteen.

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

“Jouluna Jumala syntyi, paras Poika pakkasella”. 
Täällä Etelä-Suomessa ei ollut pakkasta tänä jouluna. 
Päinvastoin, lämpöasteita jopa 5-6. Aattoon asti toi-
voimme sitäkin, että saisimme valkean joulun. Sitten piti 
alistua siihenkin, että lunta ei tullut. Mustan ja pimeän 
keskellä sytyttelimme valoja ja odotimme evankeliumin 
koskettavan sydämiämme. Emme tahtoneet uskoa, että 
radio ja joulun lehdetkin kertoivat pahoja, väkivaltai-
sia tekoja, joita joulurauhan julistus Suomen Turusta ei 
muuttanut mitenkään. 

Nyt odottelemme vain, miten kauan Taivaallisen 
Isämme kärsivällisyys kestää . Toivomme kaikesta huoli-
matta, että saamme vielä uusia aattoja, uusia mahdolli-
suuksia. toivomme kaikesta huolimatta, että ihmiskunta 
pienimmästä suurimpaan saisi havaita valon merkkejä 
pimeässä yössä. Jospa paras Poika saisi syntyä pakastet-
tuihin sydämiin ja synnyttäisi sinne lämpimän liekin su-
lattamaan pimeän maan routaa. Kun toivottelemme toi-
sillemme onnellista Uutta Vuotta 2008, voisimme tehdä 
sen ilman kateutta ja ahneutta ihan puhtaasta, Jeesuksen 
veren puhdistamasta sydämestä, halaisimme toisiamme 
ja iloitsisimme siitä, jos kuulisimme hyviä uutisia lähim-
mäisistämme ja läheisistämme. Jeesus sanoi vuorisaar-
nansa alussa mm. : “Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä 
he saavat nähdä Jumalan”. Voimme ainakin tavoitella tätä 
itsellemme, niin meillä on edes toivo paremmasta huo-
misesta.

Onnellista uutta vuotta kaikille koivistolaisille ja 
toiselle sekä kolmannelle sukupolvelle 

Valma Luukka

Rakkaamme

Maire Tellervo 
Pöyhönen
o.s. Toivonen
s. 28.3.1920 Uusikirkko Vpl
k. 25.12.2007 Helsinki

Rakkaudella
Kari perheineen
Eeva Inkeri perheineen
Omaiset ja läheiset

Ihmisen päivät ovat kuin ruoho,
hän kukoistaa kuin kukkanen.
Kun tuuli käy hänen ylitseen
ei hänen asuinsijaansa kukaan tunne.

Rakkaamme

Viljo 
SAMULI
s. 12.3.1924 Koivisto, Saarenpää 
k. 5.1.2008 Kaarina 

Kuljet Isä kerallamme,
voiman lähteenä lähellä.
Elät muistoissa mukana,
sävelinä sielussamme.
Elämämme enkelinä,
taivaan veräjän takana.

Kiittäen ja ikävöiden
Eija
Jukka ja Monna
Jarmo ja Mari
Jaakko ja Tiina
Lastenlapset perheineen
Milja perheineen
Pirkko
Muut sukulaiset ja ystävät

Rakkaamme

Suoma Irene 
SAARIOJA
o.s. Koskinen
s. 14.03.1927 Koivisto
k. 18.11.2007 Porvoo

Rakkaudella kaivaten 
Eija
 Tomi ja Jaana
 Anu ja Jarmo
Kimmo ja Seija
 Anna-Maria ja Lauri
 Mikko
 Aleksi
Sisaret

Mummomme, niin hellä ja hyvä
muistamme sinua aina.
Tekosi kauniit, katseesi syvä
ne ylhäältä olivat laina.
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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

Alkanut vuosi on juhlavuosi. Sekä seura että kesäjuhlat 
täyttävät 60 vuotta. En tiedä uskoiko kukaan vuonna 
1948 että vielä 60 vuotta myöhemmin seura on elinvoi-
mainen ja tulevaisuuteen uskova, vaikka ne koivistolaiset, 
joilla on omakohtaisia muistikuvia Koivistolta vähenevät 
vuosi vuodelta. Karjalan Liiton pitäjäseuroista Suomen 
Koivisto-Seura on ollut aina kaikkein aktiivisimpia ja 
jäsenmäärältään suurimpia. Seuran taloudellinen asema 
on vahva, kiitos edeltäjieni ja seuran muiden toimihen-
kilöiden ansiokas toiminta seuran tavoitteiden hyväksi 
tiukasti taloudellisten resurssien asettamissa rajoissa. On 
harvinaista, että pitäjäseura kykenee edelleen julkaise-
maan 12 kertaa vuodessa ilmestyvää lehteä ainoastaan 
20 euron jäsenmaksun turvin. Joudumme ehkä tulevassa 
vuosikokouksessa harkitsemaan jäsenmaksun korotusta, 
jotta voisimme panostaa vielä enemmän lehteemme ja 
myöskin juhlavuoteemme.

Kesäjuhlien 60-vuotisjuhlia vietetään Porvoossa heinä-
kuun 26. ja 27. päivinä. Sen valmistelut ovat jo pitkällä  ja 
meillä on tiedossa perinteitä kunnioittava mutta samalla 
hauska ja viihdyttävä tapahtuma.

Kymmenen vuotta sitten järjestettiin erikseen seuran 50 
vuotisjuhlat. Niin on tarkoitus nytkin menetellä. Seuran 
60 vuotisjuhla järjestetään 27 päivänä syyskuuta 2008 
Karjala talolla Helsingissä. Ennen juhlaa on tarkoitus pi-
tää samassa paikassa seuran  perinteinen syysseminaari, 
joka aikaisempina vuosina on järjestetty Vanha-Moision 
seuratalolla Porvoossa.

Vuoden 2007 merkittäviin tapauksiin kuuluu seuran joh-
tokunnan työvaliokunnan vierailu Koivistolla ja keskuste-
luyhteyden avaaminen Primorskin kaupunginhallinnon 
kanssa. Tätä yhteydenpitoa on tarkoitus jatkaa ja kuten jo 
lehden edellisessä numerossa kerroin, kaupunginjohto sai 
kutsun osallistua kesäjuhlillemme ensi kesänä.

Kaiken kaikkiaan kaikki merkit viittaavat siihen, että 
alkavasta vuodesta tulee vähintään yhtä menestyksekäs 
kuin viime vuosi.

Toivotan kaikille Suomen Koivisto-Seura ry:n jäsenille 
oikein hyvää vuotta 2008. 

Jarmo Ratia 

– Silti mieli palaa toisinaan 
Karjalan Koivistolle ja vai-
heisiin, jolloin rakas kotipi-
täjä oli kaksikin kertaa jätet-
tävä ja lähdettävä pysyvästi 
pois sodan jaloista. Rakkaat 
muistot säilyvät jossain sie-
lun tallelokerossa, jonka 
avain on tallella.
– Rehtori Hilda Myyryläi-
nen Koiviston Yhteiskoulus-
sa opetti, että aina pitää olla 
jokin päämäärä. Terveenä 
olisi mukava pysyä ja tehdä 
vielä jotakin yhteiskunnan 
hyväksi.

Tässä Koivistolta ko-
toisin olevan kuvanveistäjä 
rouva Aila Salon (os. Holl-
ming) ajatuksia merkkipäi-
vänään. Hän täytti 80 vuot-
ta 19.1.2008 Raumalla.

Evakkoon 
pikkulottana

Paljon on Aila Salo jo ehtinyt 
rehtorinsa neuvoja toteuttaa 
niin raumalaisen kuin valta-
kunnallisen teollisuuden, 
kulttuurin sekä yhteisöllisen 
toiminnan piirissä. 

Tie Raumalle alkoi 
Karjalan Koivistolta, jossa 
hänen isänsä Filip Holl-
ming toimi menestyvänä 
puutavaramiehenä omista-
en vaimonsa Rauhan kanssa 
Koiviston Sahan. Suomeen 
ulottuva toinen maailman-
sota keskeytti kuitenkin per-
heen toimet.

Talvisodan alkaessa Aila 
oli pikkulotta. Ensimmäinen 
evakkotaival johti Koivistol-
ta Hämeeseen vuonna 1939. 
Kun Koivistolta vuonna 
1944 oli lähdettävä toista-
miseen, tyttö oli 16-vuotias. 
Vaiherikkaiden vaiheiden jäl-
keen Filip Hollmingin perhe 

muutti Turkuun.
Koiviston Sahan 20 he-

vosta käveli Turkuun hoita-
jiensa ohjastamina ja vetäen 
perheitten omaisuutta kuor-
massaan. Noihin hevosiin 
nojautui Hollmingin per-
heen toimeentulo ensimmäi-
senä evakkovuonna Turussa.

Tuohon aikaan Turkua 
lämmitettiin puilla. Kulje-
tusvälineistöstä oli sotatoi-
mien jälkeen huutava pula. 
Hollming vuokrasi hevos-
laumansa kaupungin käyt-
töön vahvistamaan Turun 
polttoainehuoltoa.

”Romantiikkaa” ja
rakkausrunoja

Sodan jälkeen karjalaiset 
saivat Suomen Valtiolta ob-
ligatioita korvauksena osasta 
menetettyä omaisuuttaan. 
Samaan aikaan Suomi oli 
tuomittu mittaviin sotakor-
vauksiin Neuvostoliitolle. 
Niihin sisältyi muun muassa 
94 puukuunaria. 

Filip Hollming sekä 
koivistolaiset laivanraken-
tajat Kaarlo Pulli, August 
Mannonen ja merikapteeni 
Hugo Pöntynen perusti-
vat Raumalle sotakorvaus-
kuunareiden rakentami-
seen erikoistuneen telakan. 
Hollmingin perhe muutti 
Raumalle, jossa Filip Holl-
mingin terveys alkoi vuon-
na 1948 pettää. Hän siirsi 
tehtäviään vävyehdokkaalle, 
rakennusinsinööri Reino 
Salolle. 
– Oli se niin ”romanttista” 
aikaa. Reino tuli meille noin 
klo 17 tapaamaan minua. 
Oitis herrat linnoittautuivat 
juttelemaan telakka-asioista 
kahden kesken noin klo 

22:een. Sitten sulhaseni 
lähti. Huomaavaisena mie-
henä hän kuitenkin muisti 
huikata lähtiessään: – Hei 
taas, nähdään, Aila!

Kihlasormusten ostoon 
Aila Hollming ja Reino 
Salo kiiruhtivat kultaseppä 
Viinamäen jo sulkiessa lii-
kettään: – No pistetään tuo 
vävyni Merikoski kaiverta-
maan! Minä luen sillä aikaa 
teille raakkausrunoja, sanoi 
ystävällinen kultaseppä.

Kihlajaiset pidettiin so-
takorvauskuunarin koepur-
jehduksella, työn merkeissä. 
Avioliiton satamaan seilat-
tiin 58 vuotta sitten. Vuonna 
1951 Filip Hollming kuoli 
ja toimitusjohtajan tehtävät 
siirtyivät Reino Salolle.

Kuvanveistäjän
jäljet näkyvät

Sotakorvaustoimitusten jäl-
keen telakan suhteet Neu-
vostoliittoon jatkuivat ja sil-
le uskottiin yhä vaativampia 
tilauksia huipputekniikalla 
varustettuja akateemisia lai-
voja myöten.

Ailan monipuolinen 
tehtävä oli vastata muun 
muassa neuvostoliittolaisten 
korkea-arvoisten 

asiakkaiden, vierailevien 
sidosryhmien sekä telakan 
henkilökunnan viihtymises-
tä, mutta myös lapsiperheen 
äidin tehtävistä.

Kiireittensä keskellä 
hän ei kuitenkaan luopu-
nut taideharrastuksistaan. 
Kuvanveistäjänä Aila Salo 
loi arvostetun uran, jonka 
tulokset ovat eri paikkakun-
nilla pysyvästi nähtävissä.

Kuvanveistäjää kiehtoi 
myös korusuunnittelu. Sitä 
hän toteutti suunnittele-
malla telakan rakentamien 
laivojen kummeille alusten 
toimintaa symboloivat tai-
dokkaat rannekorut.

Karjalaisuutta ja pik-
kulotta-aikojaan Aila Salo 
ei ole koskaan unohtanut. 
Muun muassa Rauman Lot-
taperinneyhdistys on saanut 
hänestä toimintaansa vauh-
dittaneen tukijansa.
– Aika värikästä elämää 
mahtuu kahdeksaan vuo-
sikymmeneen. Saa noista 
vuosista olla kiitollinen ja 
kiittää kaikkia myötäeläjiä 
kanssakulkemisesta. Tänään 
tuntuu kuin vielä olisi intoa 
tähdätä johonkin rehtorini 
tarkoittamaan päämäärään.

Teksti Antti Rouhio
Kuva Pekka Lehmuskallio 

Takana värikkäät elämänvaiheet ja tallella rehtorin opit
Muistot Karjalan Koivistolta
sielun tallelokerossa

Karjalan Koivistolta evakkoon lähteneen kuvanveistäjä 
rouva Aila Salon elämänvaiheista kuvastuu merkittävä osa 
Suomen historiaa.

Rauma on hyvä paikka asua. Palveluja on tarjol-
la riittävästi ja matkat ovat lyhyitä. Ihmiset ovat 
rehtiä ja hyvien ystävien kanssa on hyvä elää.
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Hei, 
me härkäläläiset vietimme perinteisiä Nuutinpäivän 
nyyttäreitä Karjalatalolla 12.1.2008. 
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Koivisto Seura ry ja Koivisto Viesti julistavat jälkipolville

KIRJOITUSKILPAILUN

Kilpailun tarkoituksena on aktivoida syntyperäisten 
koivistolaisten jälkeläisiä koivistolaisuuteen, omien 
juurien löytämiseen ja koivistolaisen perinteen elä-
vöittämiseen.  

Kilpailussa on kaksi sarjaa, jotka vain summittaisesti 
jakavat kirjoittajat ikäryhmiin.

Sarjat: 
1. jälkipolven koivistolaiset. 
Ne meistä, joiden jompikumpi vanhemmista 
on syntyjään koivistolainen tai asunut 
päätoimisesti Koivistolla vuonna 1939.

2. jälkipolven koivistolaiset.
Ne meistä, joiden jompikumpi isovanhemmista 
on syntyjään koivistolainen tai asunut 
päätoimisesti Koivistolla vuonna 1939.

Myös aihepiirejä on kaksi. Otsikointi on vapaa ja si-
sältöäkin voi soveltaa tilanteen ja tarpeen mukaan.

Aiheet: 
Jos olisin elänyt/eläisin Koivistolla.
Millaista oma elämä olisi, jos olisikin 
elänyt Koivistolla silloin joskus
tai jos Koivistolla voisimme elää nykyisin.

Miu mummoi, mei äijä.
Omien isovanhempien, esi-isien, isotätien 
ja kyläkummien tarinaa, haastattelujen, 
kuulopuheiden, kirjeiden tai kuvitelmien pohjalta.

Kirjoitukset, joiden ihannepituus on kaksi A4 
liuskaa, tulee lähettää 31.3.2008 mennessä Koivis-
ton Viestiin, osoitteeseen Koiviston Viesti, Studio 
Salokannel&Toivonen, Hämeenkatu 5, 15110 
Lahti. Teksti ja lähetyskuori tulee varustaa nimi-
merkillä ja suljetulla kuorella, josta nimimerkin 
takaa löytyvät kirjoittajan oikeat yhteystiedot. 

Palkinnot: Kummassakin sarjassa jaetaan 200€ 
pääpalkinnot. Palkinnon saajat julkaistaan kesän 
2008 Koivisto-juhlilla Porvossa. Voittaneet tekstit 
ja mahdollisesti muita mukavia juttuja julkaistaan 
Koiviston Viestissä. Tekstejä voidaan lunastaa Koi-
viston Viestissä julkaistavaksi 100€ korvauksella. 

Tuomaristo: Tuomariston puheenjohtajana on 
Koivisto Seuran puheenjohtaja Jarmo Ratia, sekä 
jäseninä maaseutukomedioistaan tunnettu TV 
–käsikirjoittaja, kirjailija Heikki Luoma, jälkipol-
via edustava kasvatustieteiden maisteri Marja-Riit-
ta Sulonen, Koivisto tuntija Paula Hovi, kääntäjä 
Virpi Huhtanen ja Koiviston Viestin päätoimittaja 
Riikka Salokannel

Jarmo Ratia Riikka Salokannel
Suomen Koivisto Seura ry Koiviston Viesti

johon Koivistolla syntyneet, eivät edes saa osallistua. 
Toivomme heidän kuitenkin aktiivisesti motivoivan jälkipol-
viaan tarttumaan kynään tai paremminkin näppäimistöön.

Marraskuun 10. päivänä län-
siliittoutuneiden kanssa solmi-
mansa aselevon jälkeen saksalaiset 
joukot poistuivat myös Suomesta; 
Lavansaaren ja Suursaaren komen-
nuskunnat lähtivät 13.11.1918 ja 
saksalaiset lentäjät koneineen Koi-
vistolta joulukuun alussa.

Ensimmäinen Suomen ilma-
voimien kone saapui Koivistolle 
5.12.1918. Se oli Sortavalasta 
siirretty kaksipaikkainen ja kaksi-
tasoinen Friedrichshafen FF.33E-
tyyppinen meritiedustelukone. 
Kone oli varustettu tähystäjä-
konekiväärillä ja kahdeksalla 12 
kg:n lentopommilla. Koiviston 
lentoasemalla toimivan Lento-
osasto 4:n tehtäväksi määrättiin 
Koivisto-Laatokka-Kronstadt-
Yhinmäki-Narva-Suomenlahden 
ulkosaaaret -alueen tiedustelu. 
Yhdelle koneelle alue oli ehdot-
tomasti liian suuri valvottavaksi, 
eritoten kun talven tullen osaston 
tehtäviin sisällytettiin jäätiedus-
telun ja laivojen liikkeiden seu-
raamisen ohella myös jäälautoilla 
ajelehtivien koivistolaisten ja mui-
den rannikkopitäjien kalastajien 
muonitus sekä ulkosaarten pos-

tin kuljetus. Koiviston lentoase-
malle siirrettiinkin jouluaattona 
24.12.1918 myös toinen lentoko-
ne. Se oli Nieuport 10-tyyppinen 
tiedustelukone, joka kuitenkin 
vaurioiduttuaan 3.3.1919 kor-
vattiin Nieuport 23-hävittäjällä. 
Kumpikaan pienistä Nieuporteis-
ta ei ollut enempää meritieduste-
luun kuin huoltolentoihinkaan 
tarkoituksenmukainen. 

Ilmailuosasto 3 kasvaa

Maaliskuun 14. pnä 1919 Lento-
osasto 4:n nimi muuttui, siitä 
tuli Ilmailuosasto 3. Saman kuun 
lopulla Koivistolle saatiin toinen 
Friedrichshafen-kone ja huhti-
kuussa kolmas. Nyt voitiin tiedus-
telulentoja tehdä lähes päivittäin. 

Fiedricshafen-koneet tekivät 
kesän 1919 aikana myös useita 
pommitushyökkäyksiä Suomen 
aluevesirajoja loukanneita venä-
läisiä sotalaivoja vastaan. Osallis-
tuipa yksi Koivistolle sijoitetuista 
”Fredikoista” Aunuksen retken 
sotatoimiinkin Salmin ja Vitelen 
suunnalla pommittamalla vihollis-
joukkoja ja Vitelejoen suulla venä-
läistä tykkivenettä. Vahinkojakin 
sattui, 8.8.1919 yksi koneista tu-

houtui pudottuaan ohjausvirheen 
seurauksena harjoituslennolla, ko-
neen ohjaaja ja mekaanikko saivat 
surmansa. 

Kesällä 1919 Koivistolle saa-
pui englantilainen laivasto-osasto, 
jolla oli mukanaan myös lentoko-
neita, sekä maa- että vesikoneita. 
Englantilaisten maakoneet tarvit-
sivat oman lentokenttänsä, joka 
rakennettiin Kotterlahden kylään 
Möllikkäniemeen. 

Englantilaisten lentotoiminta 
oli syksyllä 1919 vilkasta ja ag-
gressiivista. He mm. pommittivat 
toistuvasti Kronstadtia ja Pietaria 
vaatien myös suomalaisia osallistu-
maan näihin hyökkäyksiin. Vält-
tääkseen ärsyttämästä venäläisiä 
tarpeettomasti Suomi kuitenkin 
kieltäytyi hyökkäyksellisestä toi-
minnasta pitäytyen tiedustelulen-
noissa. Englantilaiset poistuivat 
Koivistolta joulukuussa 1919.

Tarton rauha ja siirto 
Viipuriin

Vuonna 1920 tilanne Kannaksella 
ja Suomenlahdella säilyi jännitty-
neenä ja toiminta kenttäoloissa 
Koiviston lentotukikohdassa oli 
liki sodan kaltaista, ja sotatila-

han tuolloin Suomen ja Venä-
jän välillä vallitsikin.   Koiviston 
lentotukikohta oli vuonna 1920 
Suomen ilmavoimien vilkkain 
lentoasema. Sen henkilövahvuus  
ei ollut suuren suuri,  kenttähen-
kilökunnan lisäksi enimmillään 
vain neljä upseeria ja kymmen-
kunta mekaanikkoa, eikä lento-
koneidenkaan määrä ollut kuin 
2-3, mutta tukikohdan toiminta 
ja tehtävä uloimpana etuvartioase-
mana oli  ensiarvoisen tärkeä. So-
talentoja suoritettiin kaikkiaan 55 
kpl. Vasta Tarton rauhansopimus 
14.10.1920 rauhoitti ja normali-
soi elämänmenon. 

Ilmavoimien toiminta päät-
tyi Koivistolla vuonna 1921, kun 
III Ilmailuasema siirrettiin siel-
tä Viipurin Tervaniemelle, jossa 
se jatkoi nimellä Lentoasema 6. 
Aikanaan Koivistolla perustetun 
Lento-osasto 4:n perinteitä ylläpi-
tää nykyisin Rovaniemellä toimiva 
Lapin lennosto. 

Tietoa postinkulusta 
Koivistolla ja s/s 
Suursaaresta kaivataan

Risto Anttila kokoaa tietoa 
merenkulkuhallituksen omis-
tuksessa 1927 - 1944 olleesta 
matkustaja-alus/jäänsärkijä s/s 
Suursaaresta. Suursaari kuljetti 
myös postia Kotkan, Koivis-
ton ja Suursaaren välillä. Tiis-
taisin ja perjantaisin Suursaari 
oli Koivistolla laiturissa. Risto 
Anttila haluaisi tietää:
- Miten postin kuljetus käy-
tännössä tapahtui? Postisä-
keissäkö?
- Otettiinko laivalla vastaan 
postia?
- Oliko laivalla postilaatikko?
- Jättikö laiva postia edelleen 
kuljetettavaksi Kotkan ohella 
myös Koivistolla?

risto.anttila@portaalilehti.fi

Maailma meriil 
Vuos viiskymmänt valmis ol Jooseppi
valtaans vyöryttäämmää Atlantiil;
sillo Norja, Suomi ja Ruotsikkii
ois päässeet Työväe Paratiisii.
Tanska salmetkii ois hänel kelvanneet,
niiko myöskii Pohjoisatlantil Islanni saaret.
A vot, sit ois hallintkii koko Pohjolaa ja Atlanttii,
Vuossatasiiha se kuulukkii Venäjä suunnitelmii!
Ruuriki päivist ast ol valtakunta laajentunt.
Tsaarii aikan ol Siperia impperiumi valtaa joutunt.
Tyynemere äärelt himos Jooseppi Koreaa.
Eteläs Reikkaa ja Turkkii taas vuorostaa.
Viel auent ois tie Intia valtamereel,
ko Ahkanistani hää ois saant ja lisäks Persia.
Kaik meret ympärillää ois sit olleetki "vappaat",
Jo aikoiha ol Jäämer kuulunt Suureel-Mahtavaal.
Pien Suomikkii osaltaa ol estämä
näitä Joosepi suunnitelmii tottee käymäst.
 Kumpaa myö tääl Pohjolas halutaa:
 Ittää vai Läntee tulevaisuuves kuulua?

Tiijot Joosepi suunnitelmist perustuut Helsigi Sanomii 1.12.1957 ja 
ne taas Neue Züricher Zeitungkii 30.11.1957.

Martti Piela
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KOIVISTON KAUKIAISTEN SUKUSEURA TOIMINNASSA
Koiviston Kaukiaisten sukuseuran perustamissanat lausuttiin 
yhteisenä kättennostona Lahdessa 2005 pidetyillä Koivisto-
juhlilla vastauksena Ahti Kaukiaisen esittämään kehotukseen 
”Kaikki ne, jotka ovat sitä mieltä, että on aiheellista perustaa 
Kaukiaisten sukuseura nostakoot kätensä nyt!”

Seuraavana kesänä kokoonnut-
tiin Koivisto-juhlilla Karhulassa, 
jossa päätettiin seuran nimeksi 
Koiviston Kaukiaisten sukuseu-
ra, hyväksyttiin sille säännöt sekä 
päätettiin seuran toimintalinjois-
ta. Seuran toiminnassa päätettiin 
edetä rauhallisesti ja keskittyä 
vain oleelliseen - asioihin, jotka 
jäsenet kokevat tarpeellisiksi ja 
tärkeiksi. Tämän mukaisesti seu-
ran keskeisiksi toimintamuodoiksi 
päätettiin sukututkimus, sukuko-
koukset, retket ja matkat sekä eri-
laisessa kirjallisessa ja kuvallisessa 
muodossa olevan sukuperinteen 
kokoaminen ja tallentaminen.

Sukututkimus on jokaisen su-
kuseuran perustoiminto. Eero Ah-
tikari on kerännyt ja tallentanut sys-
temaattiseen muotoon cd-rompulle 
liki kahden tuhannen Koiviston 
Kaukiaisen tiedot kaikkien suku-
juuristaan kiinnostuneiden käyt-
töön Tiedon kerääminen jatkuu 
edelleen. 1950-luvun jälkeisen ajan 
valmiiden arkistotietojen puuttues-
sa rekisterin täydentyminen on itse 
kunkin jäsenen ja asiasta kiinnos-
tuneen varassa. Eero Ahtikari tulee 
antamaan tietojen toimittamista 
koskevat yksityiskohtaiset ohjeet 
myös Koiviston viestissä. Viime 
kesän Koivisto-juhlien yhteydessä 
Helsingissä pidetty seuran varsinai-
nen sukukokous päätti keskittyä 
lähivuosina varsinaisten sukutieto-
jen sekä niitä täydentävän kuva- ja 
tekstiaineiston keräämiseen Koivis-

ton Kaukiaisten oman sukujulkai-
sun tuottamiseksi. Eero Ahtikariin 
saa yhteyttä sähköpostiosoitteella 
s.e.ahtikari@kolumbus.fi.

Sukuseuratoiminnan, 

niin kuin muunkin yhdistystoi-
minnan, tärkein voimavara on 
aktiivinen jäsenistö. Koiviston 
Kaukiaisten sukuseuran jäsenistön 
”perusjoukon” muodostavat ne 
noin 60 henkilöä, jotka ovat vuo-
sien kuluessa osallistuneet Koivis-
to-juhlien yhteydessä pidettyihin 
Koiviston Kaukiaisten kokouksiin. 
Seuran johtokunta kokosi suku-
seuran perustamisvaiheessa näiden 
henkilöiden nimi- ja osoitetiedot. 
Näille henkilöille osoitetussa kir-
jeessä tiedotettiin sukuseuran pe-
rustamisesta sekä pyydettiin liitty-
mään seuran jäseneksi. Palaute on 
ollut erittäin hyvä. Kaikki kirjeen 
vastaanottaneet ovat noudattaneet 
pyyntöä ja liittyneet jäseniksi. Sa-
malla jäseniksi on liittynyt kirjeen 
saaneiden aviopuolisoja, sukulaisia 
ja tuttuja. 

Oman tärkeän jäsenhankin-
nan ryhmän muodostavat seuran 
jäsenten alle 18-vuotiaat lapset, 
jotka voivat liittyä seuraan nuo-
risojäseninä. Seuran jäseneksi voi 
liittyä ilmoittamalla siitä seuran 
johtokunnalle ohessa olevilla pu-
heenjohtajan yhteystiedoilla tai 
seuran varsinaisessa sukukokouk-
sessa. Koiviston Kaukiaisten suku-

seuran kuluvan vuoden päättävä 
kokous eli varsinainen sukukoko-
us pidetään heinäkuussa Porvoos-
sa Koivisto-juhlien yhteydessä.

Sukuseuran toiminnan perus-
tana on jäsenten tieto ja tietoisuus 
yhteisistä juurista ja alkuperästä, 
joka sitoo yhteen ajan mennei-
syydestä nykyhetkeen, ihmiset, 
paikat ja tapahtumat, muistot ja 
kokemukset. Sukukokoukset ja 
-juhlat, retket ja matkat sekä muut 
yhteiset tapahtumat ovat tärkeä 
osa sukutietoisuuden ylläpidosta 
ja yhteisten asioiden jakamisesta. 
Koiviston Kaukiaisten sukuseura 
järjesti ensimmäisen jäsenten yh-
teisen tilaisuuden, sukukokouk-
sen, Lohjalla Kanneljärven Opis-
tolla kirkkaana lokakuun 2007 
lauantaina. Osanottajamäärä oli 
hyvä. Parikymmentä eli kolmas-
osa jäsenistöstä, nuorin nelivuoti-
as Sauli Saramo. Perehdyttiin Ee-
ro Ahtikarin asiantuntemuksella 
sukututkimuksen menetelmiin, 
kirkonkirjojen koukeroiden salai-
suuksiin, nimien syntyyn ym. sekä 
tietysti Kaukiaisten suvun alku-
juuriin. Kaiken yhdistävänä läm-
min tapaamisen ja yhdessäolon 
tunnelma. Kokouksessa päätettiin 
myös tulevana kesänä tehtävästä 
matkasta Koivistolle.

Taustatietona kokoontumis-
paikalle kerrottakoon, että Kan-
neljärven Opisto on perustettu 
Karjalan kannaksella vuonna 
1894 Uudenkirkon kansanopisto-
na ja myöhemmin Kanneljärven 
Kansanopiston nimellä. Opiston 
evakkomatka on johtanut Vih-
din kautta nykyiseen paikkaan 
ja tiloihin Lohjalle Hormajärven 
rannalle, jossa opisto on toiminut 

Suursaaren turistiparatiisi
jatkuu sivulta 1

vuodesta 1953. Ennen eläkkeelle 
lähtöään Risto Kaukiainen toimi 
ansiokkaasti Kanneljärven Opis-
ton rehtorina.

Kuvat otti Veikko Grönroos ja 
tekstin kirjoitti Risto Kaukiainen.

Koiviston Kaukiaisten sukuseura
Risto Kaukiainen 

Kuninkaantammenkuja 2 A 
00430 Helsinki

Puh. 040-733 8949
risto.kaukiainen@pp2.inet.fi

Eero Ahtikari perehdyttää 
kuulijoita sukututkimuksen 
salaisuuksiin. 

Koiviston Kaukiaisten sukuko-
koukseen osallistuneet yhteisessä 
kuvassa.

”Talot heijastavat jokaisen 
maan ainutlaatuista arkkiteh-
tonista historiaa”, Kim kertoo. 
”Suursaarella turistit voivat tällä 
tavalla vierailla kaikissa Itämeren 
rannikkovaltioissa.”

Aluetta hallitsee monitoi-
mikeskus, jonka nimeksi tulee 
Kristallipallo. Se on läpinäkyvä, 
pallon muotoinen rakennelma, 
jonka halkaisija on 121 metriä. 
Rakennus tulee sijaitsemaan yh-
dellä saaren korkeimmista koh-
dista, 143 metriä korkean kallion 
huipulla.

Pallo on jaettu yhdeksään 
osaan, ja siinä on 35 kerrosta. 
Siellä on uimahalli, konserttisali, 
galleria, ravintola, kahvila, kaup-
poja sekä 300-paikkainen viiden 
tähden hotelli.

Tukholman Globen-areena 
on toistaiseksi maailman suurin 
pyöreä rakennus. Globenin hal-

kaisija on 110 metriä, ja se on 85 
metriä korkea. 

Vierailijat saapuvat palloon 
joko riippusiltaa, polkua tai auto-
tietä pitkin. Rakennukseen pää-
see myös satamasta suoraan tun-
nelia pitkin, sillä suunnitelmaan 
kuuluu, että armeijan jälkeensä 
jättämiä rakennelmia käytetään 
hyväksi. Yhteen tunneleista on 
lisäksi suunnitteilla disko, jonka 
aiheuttama melu ei tuolloin häi-
ritsisi muita vieraita.

Koko kompleksi vie saaren 
pinta-alasta yhden prosentin. 
Saaren muut alueet tultaisiin 
muuttamaan luonnonsuojelualu-
eiksi. Suursaari, joka sijaitsee 35 
kilometrin päässä Kotkasta, on 11 
kilometriä pitkä ja kaksi kilomet-
riä leveä. 

Suomi menetti saaren 
Neuvostoliitolle toisessa 
maailmansodassa.

Turismi oli merkittävä elinkeino 

saarelaisille jo Suursaaren kuulues-
sa Suomelle. Kotkasta, Viipurista 
ja Helsingistä aloitettiin säännöl-
liset veneyhteydet saarelle vuonna 
1914. Ensimmäinen ravintola 
avattiin vuonna 1921, kun taas 
kasino rakennettiin viisi vuotta 
myöhemmin. Ennen talvisotaa 
saarella asui 772 ihmistä. 

 
Monia esteitä

Leningradin lääni etsii nyt sijoit-
tajia hankkeelle. Johtoryhmä esit-
teli hankkeen viimeksi syyskuussa 
Sotšin kansainvälisessä sijoittaja-
foorumissa

”Kunhan olemme saaneet 
raavittua kasaan riittävän rahoi-
tuksen, hanke toteutetaan viides-
sä vuodessa”, pääarkkitehti Kim 
sanoo.

”Moniin vaikeisiin ongelmiin 
on toki löydettävä ratkaisut”, mies 
jatkaa. ”Esimerkiksi rajamuodol-
lisuuksiin. Viisumit tulisi tarkas-
taa laivoissa, jotta ulkomaisten 

turistien ei olisi tarpeen jonottaa 
maissa.”

Toinen, huomattavasti vaike-
ampi ongelma on se, että saari on 
yhä suljettu tilapäisiltä kävijöiltä. 
Suursaari on armeijan aluetta, 
jonne turistit pääsevät vain erityis-
luvalla. Useita vuosia on keskus-
teltu saaren avaamisesta turisteille. 
Tällä hetkellä vain pieni poukama 
on demilitarisoitu, siellä venäläi-
nen yritys ylläpitää 40-paikkaista 
hotellia.

”Jos Nato päättää sijoittaa uu-
sia tukikohtia Tšekkiin ja Viroon, 
Suursaari pysyy todennäköisesti 
suljettuna”, Kim toteaa.

Jo lokakuussa mediassa ra-
portoitiin, että Venäjä suunnitte-
lee tutka- ja lennonjohtokeskusta 
Suursaarelle. Tällä hetkellä alueella 
on vain merivalvonta-asema. 

Oblasti kehittää siksi par-
haillaan uusia vaihtoehtoja. Kan-
sainvälinen turistikeskus halutaan 
yksinkertaisesti siirtää Lavansaa-

relle (Mosjnyj), sillä kyseinen saari 
kiinnostaa armeijaa vähemmän. 

Lavansaari sijaitsee huo-
mattavasti lähempänä Venäjän 
rannikkoa, 60 kilometrin päässä 
Koivistosta. Saari on pienempi 
kuin Suursaari, mutta siellä asui 
aiemmin enemmän ihmisiä kuin 
millään muulla ulkosaarella. En-
nen sotaa Lavansaarella asui 1 200 
ihmistä. 

”Oletan, että voimme esitellä 
Lavansaarta koskevat konkreetti-
set suunnitelmat parin kuukauden 
sisällä”, pääarkkitehti Kim sanoo. 

Anders Mård
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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

Heurekan Laivat ja meri -näyttelyssä kohtaavat 
ihminen, luonnonvoimat ja teknologia 

kaslajit, meriarkeologia, meren 
myytit tai vaikka meriammatit. 

Laivat

Miltä jään murtaminen näyttää 
veden alla? Kuinka rahtilaiva ir-
rotetaan jäistä? Näihin arktisen 
merenkulun haasteisiin ja todelli-
suuteen tarjotaan vastauksia hyi-
sen av-esityksen avulla. – Tyystin 

Tiedekeskus Heurekan uusi 
näyttely Laivat ja meri tekee 
kouriintuntuvasti tutuksi 
ja ymmärrettäväksi meren-
kulun moni-ilmeistä maa-
ilmaa. Näyttely kertoo niin 
laivoista, satamista, navi-
goinnista kuin merenkulki-
joistakin. Laivat ja meri on 
tehty laajassa yhteistyössä 
suomalaisten asiantuntijoi-
den kanssa. 

Laivat ja meri -näyttelytilaa hal-
litsee suuri vesiallas Port Heureka, 
jossa näyttelyvieraat saavat ajaa 
radio-ohjattavia pienoislaivoja 
meriväyliä pitkin. 

Myös näyttelyn muissa koh-
teissa aiheeseen tartutaan vuoro-
vaikutteisesti ja moniulotteisesti. 
Näyttely tarjoaa elämyksiä, uusia 
näkökulmia ja mahdollisuuden 
hankkia kokemusperäistä tietoa 
oli aiheena sitten laivanrakennus, 
pohjoinen merenkulku, meripe-
lastus, satamien toiminta, tulo-

toisenlaista merielämää tarjoaa 
näyttelyssä esillä oleva luksusris-
teilijä Costa Atlantican sviitti. 

Purjehduksen periaatteisiin 
näyttelyssä voi tutustua pienois-
mallin ja puhaltimen avulla ja sel-
vittää, kuinka jyrkkään vastatuu-
leen purjevene voi kulkea. Kävijä 
voi myös  kokeilla omin käsin, 
miten moderni säätösiipipotkuri 
toimii. Laivaa keinuttamalla taas 
pääsee selville keinunnanestojär-
jestelmästä.

Laivojen koneisiin perehdy-
tään tehtävässä, jossa konemiehen 
ja huoltoinsinöörin työpari käyn-
nistää suuren laivamoottorin. Ko-
nemiehen kypärään on kytketty 
kuulokkeet ja videokamera, joi-
den välityksellä huoltoinsinööri 
opastaa konemiestä moottorin 
käynnistämisessä: onnistunut 
suoritus palkitaan mahtavalla 
äänellä ja animaatiolla. Laivanra-
kennuksen tuleviin haasteisiin voi 
eläytyä piirtämällä oman vision 
tulevaisuuden laivasta esikuvien 
innoittamana.

Mies yli laidan!

Meripelastuksen maailmaan kävi-
jä voi tutustua yrittämällä kiive-
tä sinisestä pallomerestä oikeaan 
pelastuslauttaan tai lähtemällä 
meripelastustehtävään. Kävijän 
tehtävänä on ajaa nopeaa meri-
pelastusvenettä, etsiä ja pelastaa 
veteen pudonnut henkilö.

Navigointi

Merimerkkeihin voi tutustua 
myös kävelemällä – ikään kuin 
laivana – pitkin meriväylää. Lait-
teisto tunnistaa oikean reitin ja 
antaa merenkulkijalle suorituk-
sesta palautetta. Lisäksi voi yrit-
tää suunnitella mahdollisimman 
toimivan ja edullisen laivaväylän 
avomereltä satamaan, sijoittamalla 
merimerkit kosketusnäytöllä par-
haaksi katsomallaan tavalla.

Navigoinnin historiaa luotaa-
vat vanhaa ja uutta merikarttaa 

esittävä kaksipuolinen palapeli 
sekä pienoiskuunnelmat 1600-lu-
vun postisoutajista Ahvenanmerel-
lä ja sadan vuoden takaisesta ma-
jakkasaaren elämästä. Näyttelyssä 
voi myös sukeltaa 1771 uponneen 
Vrouw Marian hylylle tai tutustua 
arkistojen filmiaarteisiin.

Laivat ja meri –näyttelystä 
löytyy myös koululuokille suun-
nattu kuvataide-, kirjoitus- ja mal-
linrakennuskilpailu ’Laiva ja sen 
tarina’, joka on toteutettu Suomen 
Perinnepurjelaivat -yhdistyksen ja 
Heurekan yhteistyönä. Tavoittee-
na on aktivoida nuoria perinne-
purjelaivaharrastuksen pariin.

Satamat

Huimasti nopeutettu lyhytfilmi 
antaa yleiskuvan Helsingin Länsi-
sataman toiminnasta kellon ym-
päri.

Näyttelyssä ollaan myös ajan-
tasaisessa yhteydessä Suomenlah-
den laivaliikenteeseen samoin kuin 
maailman tärkeimpiin satamiin ja 
laivaliikenteen solmukohtiin mm. 
Rotterdamissa, Englannin kanaa-
lissa, Shanghaissa, Houstonissa ja 
Panaman kanavalla. 

Tärkeä uuden ajan työväline 
satamassa on konttikurottaja. Ku-
rottajasimulaattorissa tehtävänä 
on aidossa hytissä istuen poimia 
oikea kontti ja siirtää se rekan la-
valle simulaattorin antamien oh-
jeiden mukaan. 

Laivan lastaustekniikkaa ja 
tasapainofysiikkaa näyttelyssä voi 
soveltaa yrittämällä asettaa laivan 
kansilasti mahdollisimman vakaas-
ti rahtialuksen pienoismalliin.

Merenkulkijat

Merenkulkijoiden elämä on ai-
na kiehtonut myös maakrapuja. 
Näyttelyn kävijä voi kuulla niin 
merenkulkuun liittyviä tarinoita 
ja satuja kuin myös lauluja me-
rimieskapakan jukeboksista. Pe-
rinteisiä merimiestaitoja saa puo-
lestaan harjoitella solmukoulussa. 

Näyttelyssä saa halutessaan kokeil-
la kuinka helposti keinuvasta me-
renkäynnistä tulee merisairaaksi.

Työnteko laivoilla on aikojen 
saatossa muuttunut. Laivan kyl-
kikuvien aukoista kurkistamal-
la voi vertailla 1900-luvun alun 
Ariadne-laivan ja nykyisen Silja 
Serenaden työoloja. 

Merenkulkuun liittyy oleel-
lisella tavalla myös vedenalainen 
maailma ja valvonta. Näyttelyssä 
kävijä pääsee tunnistamaan eri-
laisia vedenalaisia ääniä – juuri 
näin myös Merivoimat huolehtii 
merialueiden vedenalaisesta val-
vonnasta.

Merentutkijoita kiinnostavat 
mm. laivojen mukana Itämerelle 
kulkeutuneet uudet ekosystee-
miämme uhkaavat lajit, kuten 
viime aikoina kuuluisaksi tullut 
kampamaneetti. Tietoa tulokasla-
jeista voi Laivat ja meri –näyttelys-
sä onkia konkreettisesti lisää.

Meri on lukuisten satujen ja 
myyttien tyyssija. Näyttelyssä lap-
set voivat pukeutua mereneläviksi, 
kuten vaikkapa mursuksi, muste-
kalaksi tai merihevoseksi ja eläytyä 
vedenalaiseen maisemaan.

Yhteistyökumppanit 

Näyttely on tehty laajassa ja tii-
viissä yhteistyössä suomalaisten 
merenkulkualan asiantuntijoiden 
ja toimijoiden kanssa:
Aker Arctic, Aker Yards, Cargotec, 
Containerships, Finstaship, Hel-
singin satama, John Nurmisen 
Säätiö, Merenkulkulaitos, Meri-
liitto, Puolustusvoimat / Merivoi-
mat, Rajavartiolaitos / Suomen-
lahden Merivartiosto, Suomen 
merimuseo, Suomen Meripelas-
tusseura, Suomen Perinnepurjelai-
vat ry,  Teknillinen korkeakoulu, 
Wallenius Wilhelmsen Logistics, 
Viking Life-Saving Equipment, 
Wärtsilä.
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Kirjotuksii` ja kuulumissii`

Uue Vuue muisto

Karjalaispoika Hämäläise Eero kertoil 
Uusimaa-lehe vuue viimeses pakinassaa 
omist uue vuue muistoistaa. Se sai miutkii 
muistelemmaa näinikkää yhtä uue vuue 
aattoo neljäkymmänt luvul. 
 Myö asuttii sillo evakos Särkisalos, 
Hakkala koulu koulukeittolas, mis kalustoo 
ol kahellaista: ol pyöree pystyuuni ja 
Höökvors-hella ja pukkii pääl nostettavat 
laverit, mitkä päivä ajaks nostettii porstuvaa, 
ja viel pöytä ja pari tuolii. Ja sit ol viel ”miu 
liikkuva kalustoi”, niiko äit meit lapsiaa 
usjast kutsu. 
Ol vuue viimene päivä 1946. Mie seisoin 
ulkon ja näin, ko äiti tuppaa siivotessaa 
kanto ämpäril pesuvessii tunkiol. Ja mie 
kuuli, ko hää ulkon astellessaa laulo: 
 Vuosi vanha vaipui hautaan 
 suruineen ja murheineen. 
 Ihmissydän puhkee nöyrään 
 rukoukseen kiitokseen. 
 Oi jos vuosi alkava, 
 oisi Luojan siunaama. 
Mei äitil ol hyvä lauluään, ja kuulaas 
kuutamoises talvisääs laulu kanto varmast 
kyläl ast. Siit lähtie mie oonkii ain Uue Vuue 
aatton itseksei laulelt tuota virttä, monta 
kertaa iha ääneekii, mis vaa oon sattunt 
kullokkii olemaa, Ameriikas ollessaikii. Ja 
oom mie kouluskii joskus päiväavaukse aluks 
ja lopuks laulant sitä, ensimmäise säkeistö 
aluks ja toise lopuks. Se toine säkeistö 
männöö näinikkää: 
 Kasva suureks, Suomen lapsi. 
 Kasva avuks isälles. 
 Voimistu ja vartu vainen 
 kodinturvaks äidilles. 
 Isän, äidin, kotimaan 
 ole kelpo lapsi vaan. 
 Mie luule, et monet Viesti lukijatkii 
viel osajaat tän laulu laulaa iha ulkooki. No, 
laulu sanatha tuntuut nyt niiko äiti jättämält 
testamentilt. Aina ei oo sen testamenti 
tahto kovinkaa hyväst tult täytettyy, mut 
enimmäksee, uskallan sannoo, jotenkii 
kuiteskii. 
 Sit aattoiltan myö mäntii uutta vuotta 
vastaaottamaa koulu kivirakennukse toises 
kerrokses opettajjii naapurin asunee toise 
koivistolaisperree luoks. Myöhäisuutisis 
kerrottii ratios, et Suome setelit leikataa 
puoliks; toine puol jääp itseel, toise puole 
valtio ottaa lainaks, minkä saap sit joskus 
takasii. Mut sit, ko sen sai lopult takasii, 
ni se olkii mänettänt suure osa arvostaa. 
Jälkeepäihä markka o tevalvoitu viel usjast, 
millo yli neljälkymmänäl rosentil, millo 
vähemmä. Nii, et minnuu o ain nykysi 
ihmetyttänt, mite jotkut vaa jaksaat haikailla 
”rakkaa oma vahva marka” perrää. Kyl mei 
vaa pittää oppii pärjäämmä suuremmaskii 
perrees, ko yksinnää tääl pohja perukoil. 
 Niiko karjalaiset o kaikkial pärjänneet, 
ko joutuit hajallee pitki näitä Suome sulosii 
salloi.

Martti Piela

On niin tapahtunut ennenkin

Markus Koivisto kirjoitti äskettäin Uusimaa-lehden 
pääkirjoitussivulla ministerityyliin otsikoidussa 
kolumnissaan Suomen valtionjohdon menettämästä 
tilaisuudesta luovutetun Karjalan alueiden 
palauttamiseksi pres. Jeltsinin kaudella (UM 12.12.07). 
Hän otti lähtökohdakseen Karjala-lehden aikaisemmin 
tehdyn mielipidemittauksen tuloksen, jonka mukaan 
Karjalan palauttamista vastustavien suomalaisten määrä 
on vähentynyt ja palauttamisen kannatus lisääntynyt. 
Hänen arvionsa mukaan tämä perustuu siihen, että 
vaikka yli 400.000 kotinsa jättämään joutuneiden 
siirtolaisten joukko hupeneekin luonnollisen 
poistuman kautta, niin heidän lastensa ja lastenlastensa 
määrä sen sijaan jatkaa kasvuaan. Ja he tiedostavat 
juurensa ja pitävät Neuvostoliiton suorittamaa Karjalan 
valtausta vääryytenä, joka tulisi korjata.
 Toinen mahdollisuus palautuksen kannattajien 
määrän kasvulle voi mielestäni olla myöskin se, että 
on kasvanut niiden suomalaisten määrä, jotka ovat 
alkaneet ymmärtää, että ensinnäkin, Neuvostoliitto 
vei alueita ei pelkästään sodalla vaan myös Pariisin 
rauhansopimuksessa sanelemillaan ehdoilla, ja 
toiseksi, että NL:oon liitetyt maat olivat juuri Suomen 
valtioyhteydestä erotettuja alueita, 12 pros. Suomen 
pinta-alasta. Kyse ei siis niinkään ollut yksityisiin 
ihmisiin, perheisiin, sukuihin kohdistuneesta 
vääryydestä vaan teosta, joka kohdistui koko Suomen 
valtioon ja sen kansaan. Koivisto toteaa kolumnissaan, 
että Neuvostoliiton hajottua, sen entisillä alueilla 
purettiin stalinismia ja alettiin palauttaa miehitettyjä 
alueita takaisin entisille omistajilleen, mutta Suomessa 
valtion johto pysyi vaiti Karjalasta. 
 Nykyisessä tilanteessa Karjalan palauttamisen 
mahdollisuus tuntuu utopialta. Venäjällähän on 
juuri käyty duuman vaalit, jotka toteuttamistavaltaan 
suuresti muistuttavat sata vuotta sitten, pari vuotta 
epäonnistuneen v. 1905:n vallankumouksen jälkeen 
käytyjä ns. Kolmannen duuman vaaleja. Tuolloin 
Nikolai II:n hallituksen, ministerineuvoston, 
puheenjohtaja A P Stolypin manipuloi kovin 
ottein vaaleja. Silloisessa duumassa vasemmisto 
ja konstitutionaaliset demokraatit, joita puolueen 
alkukirjainten mukaan kutsuttiin ”kadeteiksi”, 
menettivät asemiaan ja Aleksandr Gutshkovin 
”lokakuulaiset” nousivat määräävään asemaan oikeiston 
kanssa. 
 Äskeisissä monien länsitahojen tuomitsemissa 
vaaleissa estettiin myöskin opposition pääsemästä esille 
medioissa ja monella muullakin tavalla. Presidentti 
Putinia tukenut Jedinnaja Rossija, Yhtenäinen 
Venäjä, sai luoduksi tilanteen, jonka mukaan maassa 
harjoitetaan nyt ”absoluuttisen demokratiaa”. Se 
tarkoittanee uudenlaisen tsaarinvallan syntymistä 
Venäjälle talous- ja sotilasmahtina: valta ei periydy 
isältä pojalle tai tyttärelle, niin kuin Romanovien 
aikana, vaan edellinen hallitsija nimeää seuraajansa. 
Ja parlamentti, duuma, hyväksyy asian jälkikäteen. 
Mikäli katsotaan tarpeelliseksi sellaista maassa edes 
ylläpitääkään. 
 ”Absoluuttista demokratiaahan” alettiin luoda 
jo pres. Boris Jeltsinin jättäessä paikkansa Vladimir 
Putinille. Nyt istuva presidentti ilmoittaa duumalle 
ja kansalle, kuka on viisainta valita presidentiksi ensi 
kevään vaaleissa, ja tämä, Medvedev, taas jo tässä 
vaiheessa ilmoittaa parlamentin alahuoneelle, kenet hän 
tulee nimittämään maan pääministeriksi. 
 Mutta ihmeitä on tapahtunut ennenkin. V. 1812 
Venäjän tsaari ja Suomen suuriruhtinas Aleksanteri I 
palautti Ruotsin aikanaan Uudenkaupungin (1721) 
Turun (1743) rauhanteoissa menettämänsä ns. Vanhan 
Suomen Viipurin läänin nimellä muun Suomen 
yhteyteen. Joskus voi vielä ehkä Karjalakin palautua 
maamme valtioyhteyteen. Mutta öljysatama Primorskin 
alue, Koivisto, ei varmaankaan koskaan. 

Martti Piela

Näytenumero ilmestyi jo nimellä 
Rannan Sanomat, mutta siinä oli 
mielenkiintoinen pohdinta lehden 
nimestä ja lopuksi todettiin, että ”on-
neksi lehden nimeä voi vaihtaakin, 
ellei tämän näytenumeron nimi vielä 
miellytä”. Lukijoilla oli siis mahdolli-
suus antaa palautetta.

Ensiksi artikkelissa todettiin, että 
nimen valitseminen olisi vaivatonta, 
jos lehden levikkialueena olisi vain 
yksi kunta. Toiseksi pohdittiin levik-
kialueen maantieteellistä sijaintia ja 
sen avaamia mahdollisuuksia lehden 
nimeen. Todettiin alueen kuuluvan 
Karjalan Kannakseen ja tällöin ni-
menä voisi olla esimerkiksi Länsikan-
nas.

Sitten oli mielenkiintoinen ja 
toisaalta yllättäväkin toteamus: ”kun 
lehden levikkialue ei kuitenkaan, ei 
taloudellisesti eikä henkisesti, miten-
kään kuulu varsinaiseen Kannakseen, 
eivätkä rannikkolaiset muutenkaan 
ole yhteydessä sinne päin, niin ei tä-
mä Kannasta muistuttava nimi ole 
sovelias”.

Seuraavaksi pohdittiin Itäran-
ta – sanan käyttöä lehden nimen 
yhteydessä. Kirjoituksessa todettiin, 
aivan oikein, että kysymyksessä ole-
van alueen vanha hallinnollinen ni-
mi 1500-luvulla, siis Ruotsin vallan 
aikana, oli Itäranta ja sen mukaisesti 
julkaisun nimenä voisi olla esimerkik-
si Itärannan lehti. Lopuksi kuitenkin 
todettiin, että koska ”nykyinen hal-
linnollinen nimi rannikkoalueellem-
me on Rannan kihlakunta, näytenu-
meron nimeksi valittiin tuo Rannan 
Sanomat.

Lehden levikkialuetta kutsuttiin 
todella 1500-luvulla Itärannaksi. Tä-
mä käy ilmi meille tutun K.W.Hopun 
ja Erkki Kansanahon kirjasta Koivisto 
- sen vaiheista, asukkaista ja elinkei-
noista. Siinä todettiin, että kuningas 
Kustaa Vaasa kielsi 1539 talonpoikais-
purjehduksen, mutta koska Koiviston 
talonpojat kiellosta huolimatta jatkoivat 
purjehdustaan, käski kuningas, kirjees-
sään 10.4.1548 käskynhaltija Mauno 
Niilonpojalle, purjehdusta ja kauppaa 
harjoittaneet Koiviston, Itärannan ja 
Seivästön talonpojat muuttamaan Vii-
puriin, asettumaan sinne porvareiksi ja 
sieltä käsin harjoittamaan elinkeinoaan. 
Valtakunnan keskuksesta Tukholmasta 
katsottuna alue oli tosiaan Itäranta, 
mutta tämän vanhan hallintoalueen 
nimen ottaminen lehden nimeksi 
1930-luvun Suomessa ei varmasti olisi 
ollut paikallaan.

Mutta mistä johtui, että vaikka 
kirjoituksessa todettiin alueen maan-
tieteellisesti kuuluneen Karjalan Kan-
nakseen, se ei taloudellisesti, eikä henki-
sesti sinne kuulu, eivätkä rannikkolaiset 
muutenkaan ole yhteydessä sinne päin? 
Mielestäni vastaus on selvä. Vaikuttava-
na tekijänä oli koivistolaisten vuosisato-
ja harjoittamien elinkeinotoimintojen 
luonne. Talonpoikaispurjehdus, kalas-
tus, söprakauppa, vilkas kaupankäynti 
Pietariin Suomen itsenäistymiseen asti 
y. suuntautuivat merelle ja vieraisiin sa-
tamiin. Koivistolainen ikään kuin seisoi 
kasvot merelle päin, jolloin sisäkannas 
jäi selän taakse.

Rannan Sanomat jäi lehden nimek-
si ja oli varmasti sopiva sen ajan tilan-
teessa ja toimintaympäristössä.

Hannu Veijalainen

KUULUIKO KOIVISTO 
KANNAKSEEN
Rannan Sanomien näytenumero ilmestyi lauantaina 24.5.1930. 
Lehti ilmoitti olevansa ”Koiviston ja Saarien, Johanneksen, 
Kuolemajärven ja Uudenkirkon paikallinen uutis- ja ilmoitusleh-
ti”. Se oli vahvasti koivistolainen, sillä lehden toimitus ja konttori 
sijaitsivat Koivistolla.
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Tällä palstalla julkaisemme myös
kuvallisia onnitteluja 6e/kuva.

Aineisto vastaanotetaan mieluiten 
digitaalisena, otsikolla: 
Koiviston viesti/onnittelut, osoittee-
seen: studio@salokanneltoivonen.fi. 
Muussa tapauksessa disketti, CD-levy 
tai valokuva osoitteeseen: 
Studio Salokannel & Toivonen,  
Hämeenkatu 5, 15110 Lahti. 

Tekstiä voit liittää mukaan tekstiä
90 kirjaimen verran.
Kuvien lähetys omalla vastuulla. 
Kuvat palautetaan vain jos mu-
kana on osoitteellinen kirjekuori 
postimerkkeineen.

Koivisto-tuotteet
Servetit, sininen ja valkoinen

ruokailu 7e ja kahvi 6e

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 

Olen MEERI SYLVIA syntynyt 
17.10.2007. Minut kastettiin 
edesmenneen iso-mummini 
Sylvi(a) Koivulan os. Pu-
tus (Koiviston Penttilästä) 

kaimaksi. Oikealla on mum-
mien Ritva Westman, sitten 
iso-ukkini Kai Koivula ja 
minä olen äitini Miian sylissä. 
Koivistolaisuus jatkuu...

Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

Viime lehden Juha Villasen 
onnitteluissa isä Kaarlo Vil-
lanen on tietenkin kotoisin 
Härkälästä eikä Härkäky-
lästä.

Valmistunut 15.12.2007 
ALISA TOIVONEN agrono-
miksi Sveriges Lantbruksu-
niversitet, Uppsala.

Alisan vanhemmat Raila 
ja Ville Toivonen Rauma. 
Äidin isä Unto Kauranen. 
Unton vanhemmat Pärttyli 
ja Matilda o.s. Kaukiainen 
Saarenpäästä.

Turun ja ympäristön Koivistolaiset

Kajuuttailta 19.2.2008 huom. klo 16.00 alkaen

Fl. Sirpa Wahlqvist tulee kertomaan sotakorvauskuunareiden raken-
tamisesta Raumalla Koivistolaisin voimin. 

Naistenpiirin aloitus aina klo 13.00

MATKA KIISKILÄÄN 1-2.6.08

Bussilla Helsingistä Koivistolle josta laivalla Pulliniemen ympäri 
Kurkelan laituriin. Sieltä taas bussilla Kiiskilään.
Näe Koiviston rannat mereltä ja tee paikkavaraus ajoissa

Koiviston Hämäläisten   Kiiskilän kylätoimikunta
Sukuseura r.y.
Pertti Hämäläinen  Martti Kurki
Puh. 0400-416626   Puh. 050-467949

P.S. Tilaa samalla uusi Kiiskilä-kirja.

PIETARIIN 6-8.9.08

Bussilla Helsingistä Viipurin, Koiviston ja Terijoen kautta Pietariin, 
jossa ollaan kaksi yötä. Kun kaikki tärkeät nähtävyydet on katsottu 
lähdemme paluumatkalle suoraa tietä.
Tee ennakkovaraus ajoissa, niin varmistat paikkasi ja matkan toteu-
tumisen.

Helsingin Koivistolaiset r.y.
Pertti Hämäläinen puh. 0400-416626

Tervetuloa popsimaan koivistolaisii piirakkoi ja 
leppaamaa serpaa Pornaisiin Halkian Kivistölle 

Sunnuntaina helmikuun 24 p:nä 2008 klo 13.00.
Murkinan järjestävät Vatnuorin Kyläyhdistys ry ja
Koiviston Seniorit.

Ohjelmaakii on ja kohviikii hörpätää ja sen kans makioi
piirakkoi. Tään kaik saap kahelkymmänääl eurol.

Ilmottautumiset 15.2.2008 mennessä p. 019-6647103

HELSINGIN KOIVISTOLAISET ry.
toivottaa Onnellista Uutta Vuotta 2008 kaikille koivistolaisille!

Tammikuun tupailta pidetään Karjalatalon Laatokka-salissa 
tiistaina 15.1.2008 klo 18.00 

Meillä on silloin tarinailta. Muistellaan yhdessä millainen oli 
”se joulujen Joulu”, joka jäi mieleen. koivistolaisia sananlaskuja 
ja sanontoja. 
Tarjolla on kahvia ja piirakoita!

Tervetuloa! 

Helmikuun tupailta on tiistaina 12.2.2008 klo 18.00

Silloin on aiheena ”Minun Härkäläni”, siitä kertoo meille Kata Aal-
tonen.
Tulkaapa joukolla kuulemaan! Perinteinen kahvi- ja piirakkatarjoilu. 
Ja tietysti paikalla on mukavaa juttuseuraa!

Maaliskuussa pidetään yhdistyksemme vuosi-kokous tiistaina 11.3. 
klo 18.00 Laatokka-salissa. Merkitkää jo nyt allakkaan! Vuosiko-
kouksen jälkeen on kevään viimeinen tupailta. Tervetuloa!

Johtokunta

EVAKKOLASTEN HENGELLINEN PÄIVÄPIIRI
Karjajatalo os. Käpylänkuja 1. Galleriakappeli 3. krs

Kokoontuminen kuukauden 3. keskiviikko klo 14 – 16
Ennen ohjelman alkua kahvitarjoilu klo 13.30 alkaen.
Alussa hartaushetki. 
Lauletaa ja veisataa, haastellaa ja muistellaa.
Puretaa sisimpii tuitoi yhes ja naapuri keral.

KEVÄTKAUDEN OHJELMA 2008

Ke 16.1. Evakkolapsi ja elämänkaari
 ´Antrean tyttö´ hammaslääkäri Terttu Törmä
Ke 13.2 Evakkolapsen hengellinen kasvu - esteitä ja kasvun suuntia
 ´Kirvun evakko´ KTM Eero Voutilainen
Ke 13.3 Sotalapsen muistin ´mustat aukot´
 Sotalapsi, kirkkoherra Erkki Kokko
Hyvän paimenen sunnuntaina 6.4. klo 18.00 Agricolan kirkossa, 
 Helsingissä Evakkolasten Tuomasmessu
Ke 23.4 Kevätretki Kangasalalle, 
 karjalaisen kulttuurin keskukseen Äijälään.

Karjalainen kirjasto: Olemme koonneet myös karjalaista kirjastoa, 
joka on auki aina tilaisuuksien aikana. Seiltä voit lainata mielen-
kiintoista luettavaa.
Lämpimäst tervetulloo!
Irma Kumpula 040 – 522 5210
Tapio Karvonen 0500 – 44 7764

Karjalatalolle sie pääset bussilla 65A ja 69 tai raitiovaunu 1 ja 1A.

Suomen Koivisto seura ry.n vuosikokous 
8.3.2008 klo 10.30

Ravintola Iiris, Aleksanterikatu 20, Porvoo

Esillä vuosikokousasiat

Suomen Koivisto seura ry.n talvipäivät 
8.3.2008 klo 13.00

Ravintola Iiris, Aleksanterikatu 20, Porvoo

Tarjolla noutopöytä noin 25€

Eläinlääketieteen lisensiaatti 
MIIA JAKAVA-VILJANEN 
väitteli lääketieteen tohto-
riksi Helsingin yliopistosta. 

Miian vanhemmat ovat Rit-
va ja Heimo Jakava Turusta. 
Isä Heimo on Koiviston 
Humaljoelta. Kummityttöä 
onnittelee Unto Jack.


