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Lehti uudistuu.

Kuten ehkä jo huomasit, uu-
si Koiviston viesti on hieman 
muuttunut. Uusi, lehteä jat-
kossa tekevä työryhmä esit-
täytyy sivulla 5. 

s. 2

Päätoimittajalta
Hartaast´ ja haikeuvel´
Muistokirjoitukset

s.3

Puheenjohtaja Jarmo Ratian 
terveiset seuran jäsenille.

s. 6
Miten Hellevin 
kansallispuvun   
valmistuminen etenee.

Maailmalla kansallispuvut 
ovat nyt erityisesti in. 
Japanilaisia kimonoja 
hankitaan taideteoksiksi 
kotien seinille. 
Urheilijat pukeutuvat 
kansallispukuihin 
edustusasujen sijaan, 
osallistuessaan kuningas 
Haraldin vastaanotolle. 
Koiviston puku on 
vanhimpia karjalaisia 
kansallispukuja. Meillä 
on peritty etuoikeus tätä 
äyrämöistä pukua kantaa. 

s. 7 

Kuukauden tarina:
Muuttolintujen 
matkassa.

Lintuinfluenssapandemian 
uhkaamassa maailmassa on 
herätty huomaamaan, ettei 
muuttolintujen keväinen pa-
luu aina ole  yksiselitteisen 
riemullinen tapahtuma. 

s. 8 

Paikallisseurojen oma sivu.

Varapuheenjohtaja Juha-Veik-
ko Kurki kertoo jäsenmaksu-
jen muuttuneesta keräysta-
vasta. Nyt voi Karjalan liiton 
jäsenmaksun maksaa myös 
Koiviston Seuran kautta.

Hyvän ruoan, haastelun ja 
mukavan musiikin ääreen 
oli hyvä kokoontua paljon 
keskustelua herättäneen 
vuosikokouksen päätteeksi.

Vuosikokouksen protokollaan 
kuuluivat edellisen puheenjohta-
jan Helge Teikarin kutsuminen 
seuran kunniajäseneksi ja haike-
ansuloiset kiitokset seuran pitkä-
aikaisen sihteerin Paula Hovin jät-
täessä tehtävänsä. Hänen kauniit 
kuvansa Koiviston kotirannoista, 
puheenjohtajan kiitossanat ja 
Paulan myönteisyys muistuttivat 
kaikkia meitä siitä, mistä tässä 
koivistolaisuudessa on kysymys. 

Itse vuosikokouksessa eniten 
keskustelua herätti karjalaisuus ja 
se mikä on koivistolaisten suhde 
Karjalan liittoon. Liitto nähdään 
karjalaisuuden edunvalvontajär-
jestönä, eikä sitä haluta olla si-
sältäpäin murentamassa. Liiton 
uudistunut jäsenmaksukäytäntö 
muuttaa myös Koivisto Seuran 
käytäntöä siten, että jäsenmaksun 
yhteydessä on mahdollista maksaa 
seuran kautta myös Karjalan lii-
ton viiden euron jäsenmaksu. 

Seuramme puheenjohtajina 
jatkavat edelleen Jarmo Ratia ja 
Juha-Veikko Kurki. Johtokun-
taan valittiin Raimo Kyytsönen, 
Eero Ahtikari, Risto Kitula ja 
Esko Kaukiainen. Heidän lisäk-
seen hallituksessa jatkavat Virpi 
Huhtanen, Marja-Leena Mon-
tonen, Hanna Silfver ja Jorma 
Simola. Varajäsenenä toimineen, 
hiljattain edesmenneen Alpo Hä-
mäläisen tilalle valittiin Riitta 
Nurmi Porvoosta. Johtokunnan 
järjestäytymiskokouksessa uudek-
si sihteeriksi valittiin Marja-Leena 
Montonen.  

Seuran toimintasuunnitel-
massa oli perinteisten tapahtu-
mien, kuten Karhulassa 22.-23.7 
järjestettävien Koivisto –juhlien li-
säksi suunnitteilla mm. Koiviston 
Sankarimuistomerkin ympäristön 
siivoustalkoot. Tarkoituksena on 
myös osallistua koivistolaisen uu-
den laulukirjan hankintaan yh-
dessä Porvoolaisten kanssa, sekä 
nimetä ensimmäistä kertaa Vuo-
den Koivistolainen.

Suomen Koiviston Seuran vuosikokous ja talvijuhlat kokosivat koivistolaiset taas 
kerran runsain mitoin yhteen Porvooseen.

Talvijuhlat Porvoossa

Koiviston Seuran perustajajäsenen ja Koivisto Viestin aikaisemman 
päätoimittajan Härkäläläisen Niilo Villasen poika Yrjö Villanen johti 
talvipäivän iloisen musiikkiesityksen.

Kylvämättä kasvavaa

Musiikin kylvötyötä tekee kuiten-
kin toisen polven koivistolainen 
Yrjö Villanen, joka toi talvijuhla-
väen iloksi Porvoon keskuskoulun 
neljännen An satsin musiikkiryh-
män.  Heleästi lapset lauloivat ja 
soittivat talvilaulujen sikermän, 
jossa Suomen todettiin olevan 
urheilumaa ja eksyttiinpä niissä 
lumiukon kanssa Stockmannille 
porkkanaostoksillekin. 

Musiikkiluokkien opettaja 
Yrjö Villasen isä, Niilo Villanen 
on yhdessä Sulo Jukasen kanssa 
toimittanut koivistolaisista kan-
sanlauluista laulukirjan Ennen 
minä lauloin.

Kirjaan on koottu koivisto-
laista lauluperinnettä ja muistu-
tettu siitä, että Koiviston Viestillä-
kin on ollut oma osuutensa tämän 
kansanperinteen tallentamisessa. 

Niilo Villasen kansansäveleen 
sanoittama karjalaisten ruokien 
muistelu sai koko salin laulamaan 
ja arvuuttelemaan eri ruokalajien 
nykynimiä. Himpselhuttu taisi ol-
la kiisseliä ja tytinä lihahyytelöä. 

Siksi on varmasti paikallaan 
jatkaa tapaa ja kirjata tänne tuon 
murteisen ruokalaulun sanat. 
Melkeinpä pitäisi pyytää jotakuta 
koiviston murteen taitajaa suo-
mentamaan tämän laulun sanat 
meille yleiskielisille.

1. Nyt muistellaan myö ruokii, mit-
kä olliit muotii, Karjalas`ko oltii ja 
piiraat paistettii.
:,: Uhvatella tanakkaa, uunist`saatii 
jamakkaa, hyrrii, tirrii, rietsinää, 
serpaa, tytinää:,:

2. A juoksutos ol tuttuu ja syötii 
himpselhuttuu, hapalohkoo, kulit-
saa, pällii, piranaa.
:,: Paatakkaa ja paraskii, vatruskaa 
ja varenii, vallii, rallii, ruppanaa, 
otrakakkaraa:,:

3. Vot vattii sekä kuppii, monen-
laista suppii, horniaa ja varrii, tui-
maa, imelää.
:,: Putroo sekä piirakkaa. Tyhkästä 
ja timakkaa. Suuruspallaa, paussi-
naa, liital kuhajaa:,:

4. Kyl tuiman ruuvan tuntoo, ko 
katsoo kauhan kuntoo. Makkuu mi-
käls mahtuu, suolaa kopran kans.
:,:  Riehtilät ja sukunat, varistokset 
murkinta, Köyhtyy saap, mut laih-
tuu ei, meil päi sanottii:,:

 Sanat Niilo Villanen
 Sävel  kansansävelmä.
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ISSBN 0780-1289
KUSTANTAJA: 
Suomen Koivisto-Seura r.y.
Jäsenlehti
Ilmestyy kerran kuukaudessa.

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

Aineisto vastaanotetaan mieluiten 
digitaalisena: 
studio@salokanneltoivonen.fi. 
Muussa tapauksessa paperikopiot 
ja/tai disketti tai CD-levy. Valokuvista 
laserkopio riittää tai kuva osoitteeseen: 
Studio Salokannel & Toivonen,  
Päijänteenkatu 11, 15140 Lahti. 
03 7824 553
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 vuo-
den jäsenlehdet.
Jäsenlehden postituksesta pohjoismai-
hin +2e/vuosi, eurooppaan +7 e/vuosi 
muualle maailmaan +12 e/vuosi
Pankkiyhteys:
Nordea Lahti 109130 - 305880

Viestijuoksu on aina jännittävää. Ei riitä että itse 
juoksee lujaa, on osattava ottaa kapula vatsaan, on 
lähdettävä liikkeelle edellisen osuuden vauhti huomi-
oiden ja oman osuuden jälkeen on hallitusti annet-
tava kapula eteenpäin. Viesti on joukkuelaji -niin on 
Koiviston Viestikin.

On etuoikeus saada olla mukana tässä viestissä. Tunnelma on sa-
mankaltainen kuin edellisellä olympiaadilla, jolloin sain seurata 
Olympia-soihdun kulkua vähän lähempää. Samallatavalla kuin 
olympialaisissa, niin nytkin viesti kulkee ajassa kaukaa menneestä 
nykyhetken kautta tulevaan, tuleville sukupolville.  On arvokasta 
jatkaa sellaista menneiden sukupolvien työtä, jonka on ajateltu ja 
toivottu jatkuvan tulevaan. 

Viestin vieminen on myös välittämistä. Tämä lehti välittää 
tapahtumia menetystä Koivistosta ja menneistä sukupolvista. Se 
välittää evakkojen tarinaa ja tämänpäivän Koiviston ja koivistolais-
ten kuulumisia. Välittäminen on myös tärkeänä pitämistä, huoleh-
timista, vaalimista, arvostamista, välittämistä. Koivistolaisuus on 
ehdottomasti asia, josta ja jota kannattaa välittää.

Minulla, kuten varmaan aika monella Viestin lukijoista, on 
juuret kahtaalla. Olen elänyt ja asunut isäni maisemissa. Jos koi-
vistolaisuuteen kuuluu meri, niin lahtelais-hämäläiset juureni ovat 
syvällä Salpausselän soraharjussa, lumessa ja totisesti karjalaisuuteen 
verrattaessa vähäpuheisuudessa. Kuitenkin kohdallani on käynyt 
niin, että koivistolaisuus, vaikkei se kotiseutumatkoista huolimatta 
ole kovinkaan konkreettista, tuntuu olevan usein vahvempi osa per-
soonaani. Uskon, että Koiviston menettäminen, niin katkeraa kuin 
se on ollutkin, on osaltaan auttanut ymmärtämään sen arvon. Kar-
jalaiset ovat hyviä tarinan kertojia. Laulurunoilla on välitetty kale-
valaista historiaa vuosituhansien ajan. Koivistojuhlien ja Koiviston 
Viestin avulla koivistolaisuus on edelleen hengissä ja voi hyvin.

Tässä ensimmäisessä toimittamassani lehdessä on paljon asioita 
lähipiiristäni. Se on varmasti ymmärrettävää, kun tietää viestivaih-
don nopeuden. Tulette jatkossakin lukemaan paljon Hilma-tädistä, 
JuhoPekoSipretin siitä ja tästä, rantahiekoista ja muiden sukulais-
teni kautta välittyneistä tapahtumista. Haluaisin kuiten ajatella 
laajemmin niin, että koivistolaiset ovat yksi suuri suku tai perhe. 
Ja aina kun tässä suvussa. tämän koivistolaisenperheen jäsenille ta-
pahtuu jotakin merkittävää, kiinnostavaa, kerrottavaa, aina silloin 
siitä kertoisimme toisillemme tämän lehden kautta. Ja jottei tämä 
lehti jäisi vain oman rannankulman sanomiksi, pyytäisin: ottakaa 
tämä lehti vielä enemmän omaksenne, oman tarinanne, sukunne ja 
perheenne menneen, nykyisen ja tulevan viestin välittäjäksi.

  Lahdessa 20.maaliskuuta 2006

  Riikka Salokannel
  Koiviston Viestin päätoimittaja Kostin siunaus on toimitettu 

läheisten läsnäollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Isämme, pappamme, veljemme

Kosti Kalevi 
LINNA
s. 11.7.1931 Humaljoki
k. 18.2.2006 Porvoo

Kotiin valkeaan uuteen
viimeinen venhe vie.
Lempeään hiljaisuuteen
kulkijan päättyy tie.

Muistoista aina rakentaa 
lohdutuksen.

Lapset ja lastenlapset perheineen
Siskot ja veljet perheineen

Em mie niikää oo tuon us-
konno perrää, ja jumalakkii 
on ennemmi semmone suur 
luonto tai meri. Mut kyl 
mie sen ymmärrän, et ih-
mine tarvitsoo jottai surem-
paa mihi hää vois uskoo.  
Myö tarvitaa kauneutta ja 
hyvyyttä ja sit myö tarvitaa 
noita riittei pitämää tään 
elämän jotekii tolkuus. 

Riitit on tärkeit lapsii kans ja per-
hees. Se et joulu on joulu ja pää-
siäine pääsiäine. Ja et hyö saavat 
nimmeen suvu kans. Nuoruutee 
tarvitaa jottai seremonioi, ja kyl se 
vihkiminekii puoltaa paikkaans, 
joka kerta. Ja vaik kui uhois, ettei 
näit tarvitse, ni tuon suurimman, 
kuoleman kans ei oikei uskaltais 
ruveta väittämää.

Sitä ei muka ajattele, mut 
mielees se on kummiikii joka 
päivä. Autoillees, yksinäisyyees, 
rakaie ihmisii kans. Heijä jotka 
vanhenoot vaik itse pyssyy ain sa-
manlaiseen. Se pelko kai siel jos-
sai on koko ajan, et mite hyö siel 
maailmaal ja elämässään pärjäjäät, 
ettei heitä sattuis liikaa.

Ja sitte on hyö, kenest on jo 
aika jättäänt. Heitä tulloo välist 

nii kova ikävä. Ja hyö tulloot mie-
lee monest, vaik nyt mummo täst 
kieleest. Tääkii on metkaa, kui 
aivot ois häntä muistellees iha eri 
asennoos ja kielkii käyp, vaik mil-
lokaa en tätä haastaant oo. Ja on 
se niikii, et välil tuntuu et nää jo 
menneet, on ihan täs liki, et heiä 
kans vois melkei ko yhes olla.

Ja sit välil tuntuu, et se kuo-
lema käyp turha liki. Sitä peläs-
tyy jottai tai tulloo se hätä niist 
rakkaimmiist. Ko niitä ei oikei 
raaskiis mänettää. Ja jottai suu-
rempii voimii niihi kai liittyy 
myös. Kerrakii, ko ajettii merel 
saaree päi, ja siin maisemaas niit 
rakkaimpii katselin, ni se tul 
vaa, ensi pieneen säveleen ja sit 
sanoin. Ja mie en varmast mik-
kää säveltäjä oo. Ja se laulu kuulu 
kaikil, ei vaa hänel jota katsoin, 
vaan isäl ja enol, ja sillekkii, jota 
ei koskaa olt. 

Sen sävel on yhäkii hauras, 
mie vähä koitin sitä laulaakii, 
jos joku toinen sen paremmi sä-
veleeks siirtäis ja soittais vaik sit 
joskus uruil. Mut kurkkuuha ne 
tarttuut kaik sävelet. Mut olemaas 
se on, ko vain sais ilmoil jotekii. 
Ja sanat on kans, nekkii vaa tulliit. 
Täs ne on teil kaikiil, jos vaik se 
sävel yhes löytyis.
  

Hartaast´ ja haikeuveel

Päätoimittaja Riikka Salokannel
Päijänteenkatu 11, 15140 Lahti
0400 94 96 95
Toimittaja Ina Ruokolainen 
0400 355 243
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 040 780 398
Tätä lehteä avustivat: 
Sirkka-Liisa ja Pekka Nuorteva

Hiuksissasi harmaata,
Silmäkulma kurtussa.
Silmissä on sama katse 
niin kuin nuorukaisella.
Joka käden ojensi,
siihen tartuin tiukasti
Ja mä lensin kanssas´ päiviin, 
öihin, vuosiin, unelmiin.

Seisot kalliolla nyt.
Sinä olet väsynyt.
Pian lähdet, yhdyt tuuliin, 
maailmoihin yhteisiin.
Olet vapaa menemään,
mutta täysin yksinään
ole koskaan en kun tuuli 
minuun koskee hellien.

Tuuli tarttuu hiuksiini,
olen tässä kanssasi.
Sinä kiedot minut syliis, 
tunnen kaikki voimasi.
Olen kanssas merenä,´
Tunnen voimas hetkenä,
jona tiedän maailma 
on meri – tuuli –vapaus.

Syliisi mä tähän jään,
enää koskaan yksinään,
ole en on mulla kaikki 
meri – tuuli - rakkaus.

  - RS -

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Rakas Puolisoni, Isimme, Pappamme

Teuvo Oskari 
HANTTU
s. 25.3.1934 Koivisto
k. 29.1.2006 Turku

Yhdessä elomme polkuja hyvin nuoresta asti teimme. 
Halki elämän aallokon yhteistä purttamme veimme. 
Yhtäkkiä elon ilta saapui purtesi kauas kuljetti 
ikuisen rauhan satamaan.

Rakkaudella ikävöiden
Sisko

Odotit, että kevät parempaa tois. 
Uskoimme, että elämä vielä voittanut ois. 
Mutta meidän läsnä ollessassamme
Jumala kutsui rakkaan isimme luokseen. 
Meille jäi sydän täyteen kyyneleitä hänen vuokseen,
vaan lapset nyt meille lohtua antaa
he tietävät; pappa nyt enkelinä meistä huolta kantaa. 

Suunnattomasti kaivaten
Mirja, Matti
    Veli-Matti, Vilhelmina, Valentin ja Viktoria
Sirpa, Jouko
    Otto, Eetu, Aape ja Iivo
Muut sukulaiset ja ystävät
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  Suomen 
  Koivisto-Seura r.y. 
  Perustettu 1948

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

Puheenjohtaja, Jarmo Ratia
Museokatu 24 A 20, 00100 Helsinki
puh. 09-447 748

Varapuheenjohtaja, Juha-Veikko Kurki
Koivistontie 2 C, 02140 Espoo
puh. 09-541 6751, 0400-601 838 

Sihteeri, Marja-Leena Montonen
Susisuontie 36, 06200 Porvoo
p. 019-668 811, 040-5005 026 

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
Eero Ahtikari, Piikkiö
Risto Kitula, 
Esko Kaukiainen, Tuusula
Virpi Huhtanen, Espoo
Hanna Silfver, Kaarina
Jorma Simola, Kotka

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

www.koivistolaiset.net

— Puheenjohtajalt iteltää —

Suomen  KOIVISTO SEURA ry:n 
sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 
11.3.2006 jo tutuksi tulleessa Ravintola 
Iriksen Armi salissa Porvoossa. 

Kokoukseen oli jälleen saapunut runsaslukuisesti 
seuran jäseniä eli lähes sata, mikä on oiva osoitus 
seuran jäsenten aktiivisuudesta. Onhan seuran 
vuosikokous paikka, missä jokaisella jäsenellä on 
mahdollisuus arvioida seuran toimintaa ja esittää 
näkemyksiä tulevaisuuden toiminnasta, mutta 
ennen kaikkea osallistua seuran luottamushenki-
löiden valintaan. 

Kulunut vuosi oli ensimmäinen  vuosi al-
lekirjoittaneen ja uuden varapuheenjohtajan  
johdolla. Erityisesti mieleeni on jääneet  kesän 
Koivisto -juhlat Lahdesta ja siihen liittynyt kes-
kustelutilaisuus Koivistosta ja koivistolaisuudes-
ta Mäntyharjulla Taidekeskus Salmelan tiloissa 
keskuksen johtajan, toisen polven koivistolaisen 
Tuomas Hoikkalan isännyydessä.   

Johtokunnan ja paikallisten Koivisto seuro-
jen ja sukuseurojen yhteinen keskustelutilaisuus 
”koivistolaisuuden tulevaisuudesta”  marraskuus-
sa  antoi paljon ajattelemisen aihetta ja virikkeitä 
etenkin sen pohtimiseen, miten saataisiin nuoriso 
mukaan seuran toimintaan ja kiinnostumaan koi-
vistolaisista juuristaan.

Koivisto seuran toimikunnat, kyläyhteisöt 
ja sukuseurat ovat toimineet aktiivisesti vuoden 
aikana. Oma käsitykseni on, että nuorison kiin-
nostus juuriaan kohtaan herää suvun kautta ja 
laajenee sitä kautta tiedon haluksi sekä kylästä 
että paikkakunnasta, missä esi-isät ovat eläneet 
ja lopulta koko karjalaisuuteen. Ainakin omalta 
osaltani kävi näin, kun vuonna 1979 tein pieneh-
kön sukuselvityksen ”Koiviston Ratiat”.

Koivistolaisuuden suhde karjalaisuuteen on-
kin värittänyt koko kulunutta vuotta Karjalan 
Liiton jäsenyyskysymyksen myötä.  Mielestäni 
kysymys sai suhteettoman suuret mittasuhteet 
sen merkitykseen nähden. Nyt kuitenkin vuosi-
kokous on yksimielisesti hyväksynyt kannanoton, 
että on kunkin jäsenen oma asia, 
haluaako hän kuulua Koi-

visto-seuran lisäksi myös Karjalan Liittoon. Tästä 
asiasta on tarkempi ohjeistus muualla lehdessä,  
joten tässä siihen ei tarvitse enemmälti puuttua. 

Seurassa on tapahtunut myös henkilövaih-
doksia. Koiviston Viestin pitkäaikainen päätoimit-
taja Juha Mattilan pyydettyä eroa päätoimittajan 
tehtävästä seuran johtokunta on valinnut uudeksi 
päätoimittajaksi Riikka Salokanteleen Lahdesta. 
Riikka muistetaan erityisesti Lahden Koivisto 
-juhlien erinomaisesti sujuneista järjestelyistä. 
Tämä nyt käsissänne oleva lehti on ensimmäinen 
Riikan toimittama Koiviston Viesti. Toivotan Rii-
kalle menestystä uudessa haasteellisessa tehtävässä.  
Samalla kiitän Juhaa, joka jätti myös taloudenhoi-
tajan tehtävät, hänen pitkäaikaisesta panoksestaan 
Koiviston ja koivistolaisuuden hyväksi.

Myös Paula Hovi ilmoitti jo hyvissä ajoin, 
että hän aikoo jättää sihteerin tehtävät tässä vuo-
sikokouksessa.  Paulan panos Koivisto Seuran hy-
väksi on ollut uskomattoman suuri. Varsinkin uu-
delle puheenjohtajalle Paulan työpanos ja hänen  
järjestelykykynsä  on ollut korvaamaton. Hänen 
tietonsa seuran historiasta ja menettelytavoista on 
ollut suureksi hyödyksi. Esitän Paulalle lämpimät 
kiitokset kaikesta, mitä hän on Koivisto seuran 
hyväksi tehnyt.

Vuosikokouksen valitsema uusi johtokunta 
on järjestäytymiskokouksessaan valinnut seuran 
uudeksi sihteeriksi Marja-Leena Montosen Por-
voosta. Tuntemukseni perusteella olen vakuuttu-
nut, että Marja-Leenalla riittää  intoa ja energiaa 
koivistolaisuuden eteenpäin viemisessä.

Vuosikokous kutsui seuran kunniajäseneksi 
entisen pitkäaikaisen puheenjohtajansa Helge 
Teikarin, joka joutui vielä töihin, kun vuosiko-
kous valitsi hänet kokouksen puheenjohtajaksi, 
minkä tehtävän Helge suoritti jämerästi mutta 
huumorilla. Haluan vielä tässä yhteydessä onni-
tella Helgeä kunniajäsenyydestä ja kiittää häntä 
hänen arvokkaasta työpanoksestaan Koivisto Seu-
ran hyväksi.

Ja lopuksi haluan kiittää omasta puolestani 
luottamuksesta, kun vuosikokous valitsi minut 

edelleen Suomen Koivisto Seuran 
puheenjohtajaksi vuodelle 

2006. 

   
Jarmo Ratia

IN MEMORIAM TEUVO  
HANTTU 1934 –2006

Teuvo oli Karjalan lapsia Koivis-
tolta. Laivuri isän omalla laivalla 
seilattiin sotaa pakoon Länsi-Suo-
meen. Ensimmäisen kokemuk-
sensa Turun saaristosta hän sai 
Airistolla. Oskari isä laittoi pojan 
veneeseen ja käski etsiä Auvaisber-
gin kartanon laiturin. ”Kyllä ne 
sieltä sitten neuvovat eteenpäin” 
oli isä evästänyt. 

Teuvo kunnioitti perinteitä ja 
teki lujasti töitä perheen menesty-
misen eteen. Hän vaati kanssaih-
misiltään paljon, muttei koskaan 
enempää kuin itseltään. Valmis-
tuttuaan Rauman merikoulusta 
Teuvo seilasi aikansa valtamerillä, 
kunnes Sisko houkutteli hänet 
maakravuksi Nesteen jalostamol-
le. Meri ei unohtunut, kesälomat 
ja vapaa-ajat Teuvo auttoi isäänsä 
Tähti- ja Wellamo.laivoissa. 60 -
luvulla meri sai lopullisen voiton 
ja skootterin ohjaustanko vaihtui 
laivan ruoriin. 

Klara tuli tutuksi tuhansille 
Turkulaisille ja turisteille. Teuvo 
oli Turun saaristomatkailun pio-
neereja ollen aloittamassa Turun 
Saaristotie -matkailureittiä. Teu-
von peräänantamattomuuttaan 
oli, että reitti perustettiin. Alku-
aikoina Klara -laiva viitoitti väy-
lät saarien välille. Työ ei katsonut 
kelloa eikä päivyriä. Eivät synkät 
yöt, eivätkä talven lumimyrskyt 
Klaraa pysäyttäneet, olihan siinä, 
Teuvon sanoin, modernit meren-
kulun apuvälineet, lämpömittari 
ja kompassi! 

Laiva oli yksi Teuvoa, perhet-
tä ja ystäväpiiriä yhdistävä tekijä. 
Monta reissua on saatu Klaralla 

Siunaus toimitettu 10.3. Kauniaisten kirkossa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Alpo 
HÄMÄLÄINEN
s. 20.6.1931 Koivistolla
k. 15.2.2006 Kauniaisissa

Kiittäen ja kaivaten
Liisa
Juha, Anne, Sara ja Rosa
Kirsi ja Mari
sukulaiset ja ystävät

Herra, kädelläsi uneen painan pään
Kutsut ystäväsi lepäämään
Käsi minut kantaa uuteen elämään
Ikirauhan antaa, valoon jään. (Anna-Mari Kaskinen)

kokea, kuka vieraana, kuka töitä 
paiskien. Siskon kahvi maistui lai-
vavieraille ja Mirka ja Sirpa olivat 
usein auttamassa. Me pojanklopit-
kin, Jouko ja minä, saimme kun-
nian toimia joskus laivamiehenä! 
Kapteeni käski: ”Trossi kiinni”, ja 
kuin ihmeen kaupalla laiva pysäh-
tyi oikeaan paikkaan. 

90 –luvulla, kun Merenkul-
kuhallitus varusti omia laivojaan 
Klaran reiteille, Teuvo siirtyi 
enemmän matkailuun. Alkoi tu-
ristiryhmien laivaus ympäri Turun 
saaristoa Nauvoon ja Seiliin. Mo-
net ovat ne sotaveteraaniryhmät, 
jotka on viety tutustumaan saa-
ristoon ja ennen kaikkea laivaan, 
joka itsekin oli sotaveteraani.

Eläkeiän lähestyessä Teuvo te-
ki raskaan päätöksen luopua Kla-
rasta. Myyntivuonna 2001 syntyi 
tyttäremme Viktoria, jonka toise-
na nimenä komeilee Klara muis-
tuttamassa papan laivasta! Laivan 
myymisen jälkeen oli enemmän 
aikaa olla kesäpaikassa Paraisilla. 
Kuitenkin pian alkoi valitettava 
sairaus verottaa voimia, eikä Teu-
vo ehtinyt nauttia eläkevuosista 
Korlahdessa, kuin hetken. Usein 
mietimme, eikö olisi oikeuden-
mukaisempaa, jos saisi nauttia 
työnsä hedelmistä pitempään ja 
antaa lastenlapsilleen elämänsä 
aikana kertynyttä viisautta! Pap-
pa on hyvin rakas meille kaikille, 
etenkin kahdeksalle lastenlapsel-
le. Papan ”kopitukset” ja ”vaaksan 
mittaukset” jäävät mieleen. 

Uupunut matkaaja rannalla 
himmeän maan, astui aurinkolai-
vaan suureen valkeaan.
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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

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

Tääpäivä Koivisto ja koivistolaiset

“Veistos on läsnä tässä ja nyt, 
 kuva on ikkuna johonkin”

Karjalanliitto järjestää 
kesäjuhlat 16. - 18.6.2006 
Haminassa. 

Simeon-sali, pikkuympyränkatu 34

klo 10-10.15
 Tervetuloa seminaariin
 Kansleri, prof. Kauko Sipponen

klo 10,15-10.45
 Manner-karjala ja Saaristo-Karjala  
 - Mikä yhdistää ja mikä erottaa? 
 TT Hannu Kilpeläinen

klo 10.45-11.15
 Suomenlahden merenkulku ja  
 saariston rantarosvot
 Professori Yrjö Kaukiainen

klo 11.15-11.45
 keskustelu ja 
 kysymyksiä alustajille

klo 11.45-12.45
 ruokatauko

klo 12.45-13.15
 Suomenlahden rannikkoseudun ja  
 saariston kauppa Viroon
 Opettaja Martti Korhonen

klo 13.15-13.45
 Ulkoraariston luonto
 FL Risto Hamari

klo 13.45-14.15
 Ihmisen ja hylkeen rinnakkaiselo 
 Suomenlahdella
 FT Juha Ylimaunu

klo 14.15-14.30
 tauko

klo 14.30-15
 Suursaari Suomen taiteessa
 Leena Räty, Etelä-Karjalan   
 taidemuseo 

Kesäjuhlaseminaari Haminassa 16.6.2006 klo 10-16.30

SUOMENLAHDEN ULKOSAARISTO - 
MERI-KARJALAA SUOMEN, BALTIAN JA VENÄJÄN RAJOILLA

Tämän kesän seminaariohjelma 
sopii erityisen hyvin koivistolai-
sille, sillä juhlaseminaarin aihe on 
hyvin merellinen. 

klo 15-15.30
 Saaristomatkailu - 
 tulevaisuuden kulttuuri- ja 
 luontokohde Suomenlahdella
 Matkailualan asiantuntija

klo 15.30
 keskustelu ja kysymyksiä 
 alustajille

klo 16
 Seminaarin päätös 
 kansleri, prof. Kauko Sipponen

Seminaarin päätteeksi on mahdol-
lisuus lähteä iltaristeilylle, joka vie 
Suomenlahden saaristoon ja jossa 
esitellään saaristolaiselämää ennen 
ja nyt. Risteily alkaa Tervasaaresta klo 
18 ja palaa samaan paikkaan n. klo 
22. Hinta 14e. Seminaarin hinta 10e. 
Lisätietoja Karjalan liitosta 
www.karjalanliitto.fi

Tarkempi ohjelma löytyy osoit-
teessa: www.karjalanliitto.fi. 

Viimekesän Koivisto-juhlil-
la esittäytyivät harrastaja-
taiteilijoiden lisäksi kaksi 
koivistolaisjuurista ammat-
titaiteilijaa.

Lahden Yhteiskoulun Muse-
on hiilikellari ja pannuhuone 
muuntuivat juhlaviikonlopuksi 
tunnelmalliseksi galleriaksi. Esil-
lä oli Taiteilija Camilla Björkma-
nin (-70) keraamisia veistoksia ja 
Timo Jakolan Vesijärvi -aiheisia 
pastellitöitä.

Naantalin vanhasta kaupun-
gista, siltä rantakadulta, löytyy 
pieni galleria Cilla B.  Siellä kan-
nattaa käydä tutustumassa Ca-
millan yhtä aikaa moderneihin ja 
samalla ikuisen muotoisiin veis-
toksiin, maalauksiin, grafiikkaan 
ja piirroksiin.

Björkmanin työt ovat moni-
puolisia, eri tekniikoilla tehtyjä 
veistoksia ja kuvia. Ensimmäiset 
työnsä, tämä Taideteollisen Kor-
keakoulun Keramiikkataiteen 

laitokselta valmistunut kuvan-
veistäjä, kertoo tehneensä vel-
jensä kanssa rantasavesta. Sini-
senharmaasta savesta muotoillut 
työt poltettiin saunanuunissa 
koviksi. 

Ihan suoraan rantasavikosta 
ei Camilla kuitenkaan taiteen 
ammattilaiseksi päätynyt. Hän 
on opiskellut myös Helsingin Va-
paassa taidekoulussa ja Lounais-
Suomen Käsi- ja taideteollisuus-
oppilaitoksessa. “Valmistumiseni 
aikoihin osallistuin töilläni usei-
siin kansainvälisiin näyttelyihin 
mm. Sveitsissä ja Ranskassa ja 
minut myös hyväksyttiin Suo-
men Kuvanveistäjäliiton jäsenik-
si. Omaa galleriaa olen pyörittä-
nyt valmistumisestani asti”

Työn alla on ollut näyttelyi-
den lisäksi tilaustyönä toteutet-
tava reliefi Poriin Mikael´s går-
deniin, jossa teoksen on määrä 
olla yhdistävänä linkkinä lasten-
tarhan lapsien, koululaisten ja 
seniorikodin asukkien kanssa. 
“Meillä on aina olleet kaikki 

sukupolvet yhdessä, kaikenikäi-
set. ”Kyllä Essu-mummolle oli 
aina ihmiset tärkeitä. Se piti 
niin kuin ihmisten puolta aina.” 
Camillan äidinpuolen suku on 
vahvasti koivistolaista.  Esteri-
mummo os. Pönni oli lähtöisin 
Tervahartialasta ja äidinisä Jus-
si Kaukiainen, merivartioston 
ylikonemestari, oli Penttilästä. 
“Rusupiirakan ja pottilohkon 
maku tulee helposti kielelle Es-
su-mummoa muistellessa” 

Vaikka iloinen Camilla on 
puhelias ja avoimen tuntuinen, 
ovat hänen teoksensa tapa il-
maista itseään. Eri tekniikoilla 
toteutetut työt pakottavat tekijän 
aina uudestaan tutkimaan uutta, 
aloittamaan alusta. Camilla te-
kee paljon maalauksia, piirrok-
sia, grafiikkaa ja kollaaseja mutta 
kolmiulotteiset veistokset tuntu-
vat kuitenkin omimmilta. “Veis-
tos on läsnä tässä ja nyt, kuva on 
ikkuna johonkin”. 

Teksti: Riikka Salokannel
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MUUTTOLINTUJEN MATKASSA
Lintuinfluenssapandemian uhkaamassa maailmassa on herätty huomaamaan, ettei 
muuttolintujen keväinen paluu aina ole  yksiselitteisen riemullinen tapahtuma. 
Kevään 2006 muuttolinnut joudutaan ottamaan vastaan pelonsekaisin tuntein.

Biologian kentässä työskentelevä 
Kurki -sukuinen perhe sai herä-
tyksen muuttolintujen vaaralli-
suuteen jo vuonna 1961.

Silloin tuli kirje Egyptistä, 
Yhdysvaltojen laivaston lääke-
tieteelliseltä tutkimusryhmältä 
numero 3. Ryhmä oli tutkimassa 
Afrikan pohjoisosan hyönteis-
levintäisiä sairauksia siltä varal-
ta, että Yhdysvaltojen armeija 
joutuisi joskus toimimaan siel-
lä. Tutkimus koettiin tärkeäksi, 
koska amerikkalaisia sotilaita oli 
Tyynen meren taisteluissa kuollut 
enemmän trooppisiin sairauksiin 
kuin japanilaisten luoteihin.

Tutkimusryhmä halusi tietää, 
kuinka tehokkaasti muuttolinnut 
siirtävät monenlaisia sairauden-
aiheuttajamikrobeja kantavia 
puutiaisia maasta toiseen. Kirjeen 
lähettänyt tohtori Harry Hoogst-
raal toivoi yhteistyötä, missä he 
selvittäisivät kuinka paljon ja 
minkä lajisia puutiaisia oli Egyp-
tistä pohjoiseen lähtevissä muut-
tolinnuissa. Suomalaisten hän 
toivoi katsovan, kuinka paljon 
niitä on jäljellä lintujen saapuessa 
Suomeen. Etelärannikollamme 
muuttolintuja tarkkailevat ren-
gastajat voisivat näppärästi lisätä 
työohjelmaansa puutiaisten tal-
teenoton.

Suostuimme yhteistyöhön, 
koska Suomen kannalta oli tär-
keätä tietää miten paljon sairau-
denlevittäjäpuutiaisia muuttolin-
nut kuljettavat. Sovimme myös, 
että muuttolinnuilta poimittuja 
puutiaisia toimitetaan Egyptiin 
trooppisten virusten tunnistamis-
ta varten.

Suurlähettilään 
puutiaiskauhu           

Ensimmäisellä pyynnöllä saim-
me innostetuksi viisi lintujen 
rengastajaa puutiaistarkkailijoik-
si Signildskärillä, Valassarilla ja 
Oulussa. Lintujen muuton al-
kuvaiheessa he toimittivat joku-
sia näyteputkiin suljettuja eläviä 
puutiaisia Egyptiin. Lähettämi-
sen byrokratia osoittautui kuiten-
kin ongelmalliseksi, koska eläviä 
eläimiä saa toimittaa yli rajojen, 
vain eläinlääkärin kirjoittaman 
terveysvakuutuksen kera. Kukaan 
eläinlääkäri ei voinut kirjoittaa 
tuollaista todistusta puutiaisille, 
koska niitä oltiin lähettämässä 
juuri siinä toivossa, että niistä 
löytyisi sairaudenaiheuttajamik-
robeja. 

Koska kyseessä oli amerikka-
laisen tutkimusryhmän tarvitse-

ma aineisto, kysyimme Yhdysval-
tojen Suomen suurlähettiläältä, 
voisiko puutiaiset lähettää diplo-
maattipostissa. Suurlähettiläs ei 
kuitenkaan uskaltanut ottaa kul-
jetusvastuuta. “Mitä tapahtuu, 
jos diplomaattipostia kuljettava 
kone putoaa ja nuo kauheat eläi-
met karkaavat luontoon. Hänen 
kauhunsa ei väistynyt, vaikka 
totesimme lentokoneen putoa-
miseen liittyvän riskin olevan 
pienen verrattuna luonnon ta-
pahtumaan, jossa sadattuhannet 
muuttolinnut kuljettavat ihoon-
sa verenimentään kiinnittynei-
tä puutiaisia, joiden tiedetään 
pudottautuvan pois isännältään 
heti kun ovat saaneet suolistonsa 
täyteen verta.

Puutiaiset läpäisevät 
kaksi tullia ja eksyvät 
viidakkoon

Käsissämme oli luvattomasti ja 
ilman terveystodistusta Suomeen 
tulleita puutiaisia, joita kaivattiin 
tutkimuskohteeksi niiden alku-
perämaassa. Päättelimme, että 
tällaisten eläinten palauttaminen 
kotimaahansa on hallinnollisesti 
oikea ratkaisu.

Puutiaiset pakattiin näyte-
putkissa tukevan turvalliseen lä-
hetysrasiaan ja pantiin matkaan 
Eläinmuseon virkapostilähetyk-
senä. Päällykseen kirjoitettiin: 
“Puutiaisia tieteellistä tutkimusta 
varten. Lisäksi siihen liimattiin 
lentoposti- ja pikakirjemerkit, 
jotta näytteet saataisiin ajoissa ja 
hyväkuntoisina vastaanottajille. 
Paketti läpäisi sekä Suomen että 
Egyptin tullit.

Kun lähettämämme paket-
ti saapui Yhdysvaltain laivaston 
tutkimusyksikköön Egyptissä, 
ei Hoogstraal itse ollut paikalla. 
Hän oli lähtenyt tutkimusretkelle 
Afrikan viidakkoon. Laboratori-
on henkilökunta oivalsi paketin 
tärkeäksi ja kiireelliseksi, mutta ei 
voinut avata sitä, koska se oli osoi-
tettu henkilökohtaisesti Hoogst-
ralille. Hoogstralin viidakkoleirin 
läheisyydessä oli tasainen aukio, 
jolle lentokone voisi laskeutua. 
Armeijan lentokone lähetettiin 
viemään pakettia. Jätettyään pa-
ketin Hoogstraalin paikallisille 
avustajille kone poistui välittö-
mästi. Paketin avattuaan Hoogst-
raal ei voinut muuta kuin todeta 
paketin tulleen väärään paikkaan, 
keskelle kuumaa viidakkoa, mis-
sä ei ollut laitteistoa puutiaisten 
virussisällön tutkimiseen. Puutiai-
setkin olivat matkansa rasittami-
na henkihieverissä tai kuolleena. 
Lajitunnistus niille voitiin sentään 
suorittaa.

Kairosta 
Neuvostoliiton 
kautta Suomeen 

Myöhemmin 
kesällä 
Hoogstraal  lähti 
Afrikasta kiertomatkalle 
Venäjälle, missä hän kylmän sodan 
tunnelmia murtaen nosti Neuvos-
toliiton puutiaistutkijoiden työn 
tuloksia Länsimaisten tutkijoi-
den tietoon. Tämän hän toteutti 
käännättämällä tutkimusyksik-
könsä laskuun  venäjänkielisiä 
tutkimusraportteja englannin-
kielelle. 12 kg:n painoinen 
ja arvoltaan mittaamaton 
monistenippu siitä syn-
tyi. Kansainväli-
sen yhteistyön 
edistämisen 
alalla se oli todelli-
nen uroteko.

Neuvos-
toliitosta 
Hoogstraal palasi 
Suomen kautta 
Pariisissa pidettävään 
kongressiin. 

Suomessa Hoogstraal hakeu-
tui Yhdysvaltojen suurlähetys-
töön, joka selvitti olinpaikkamme 
ja järjesti puhelinyhteyden. Pu-
helu tuli kurkisukuisen perheen 
kesäkotiin Hangon läntisen selän 
äärelle, jonne Hoogstraal lausut-
tiin tervetulleeksi. Hän voisi tu-
tustua siellä kollegoihinsa, myös 
sellaiseen saaristoluontoon, missä 
muuttolintujen puutiaistarkkailu 
oli suoritettu.

Perheen piirissä tuo tapaa-
mispaikaksi sovittu merellinen 
kesäkoti koetaan korvikkeeksi 
Koiviston Kurkelaan jääneelle 
merenrannalle. Kesäkotimme 
vihkimisen tällaiseksi perhekoh-
taista menetystä paikkaavaksi 
merenrannaksi suoritti Koiviston 
Kurkelassa syntynyt ja siellä nuo-
ruutensa elänyt Impi Maria Kurki 
ensivierailullaan vuonna 1955. 

Pihapenkille istuuduttuaan 
ja iltaruskossa kylpevää merimai-
semaa pitkään katseltuaan hän  
lausui liikutuksen vallassa: “Sama 
meriö!  - Se oli lyhyennaseva, mut-
ta kaiken sanova puhe. Ja puheelle 
löytyi sittemmin myös katetta.

Hoogstraal saapui Yhdysval-
tain suurlähetystön autolla, jonka 
kuljettajaksi oli palkattu helsin-
kiläinen bussinkuljettaja. Sattui 
niin, että tuo kuljettaja oli usein 
kuljettanut Pohjois-Haagan linjal-
la liikkuvassa bussissaan perheen 
Sirkka-Liisa äitiä kahden pienen 
vilkkaan lapsensa kanssa. Olimme 
siis tuttuja ja tapaaminen oli sen 
mukainen. Vieraamme sai täten 
tuntuman siihen melkoisen kat-
tavaan tuttavuuksien verkostoon, 

joka erikoislaatui-
sella tavalla yhdistää 

suomalaiset toisiinsa.

Kaspianmeren tunnus 
löytyi Hangon läntiseltä 
selältä 

Tervetuliaiskahvilla Hoogstraal 
kertoi kokemuksistaan Venäjällä. 
Hän mainitsi käyneensä myös 
Kaspian merellä. Hämmästyk-

sekseen Sirkka-Liisa saattoi 
kertoa, että oli siellä toki 
purjehtinut koivistolai-
siakin merenkävijöitä, 
jopa ihan nimeltä tun-
nettuja lähisukulaisia.

 - Niinkuin nyt esimerkiksi 
“Helena-mummun sis-
kon mies. Ja oli siellä 

purjehtinut Pekka-puo-
lisonkin sukulaisia; ihan itsensä 

Nobelin öljylaivoilla.
Lintuja harrastavalle Hoogst-

raalille Kaspian meri oli kuitenkin 
tuottanut pienen pettymyksen-
kin. Hän valitti, ettei hän ollut 
päässyt tutustumaan räyskään, 
joka tunnetaan meren nimik-
kolintuna. Sen tieteellinen ni-
mikin on Hydroprogne caspia. 
Tai oikeastaan Hoogstraalille oli 
kyllä näytetty taivaanrannassa 
liikkunutta valkeata pistettä ja 
sanottu, että kyseessä on räyskä, 
mutta todelliseksi kohtaamiseksi 
ei Hoogstraal tällaista katsonut. 
Hän yllättyi, kun sanoimme, et-
tä voimme kyllä näyttää hänelle 
räyskiä samalla kun esittelemme 
hänelle kallioluodoille levitettyä 
raatokärpäskoettamme. Yhdellä 
näistä luodoista pesi nimittäin 
kymmenien räyskien kolonia. 

Tuolle luodolle noustuam-
me täyttivät pesiltään häätyneet 
ja äänekkäästi rääkkyvät räyskät 
yllämme olevan ilmatilan. Laji 
siis esittäytyi varsin näyttävällä 
ja mieliinpainuvalla tavalla. Esit-
täytymisen varjopuolena olivat 
ne hyvin maaliinsa osuneet ulos-
tesuihkaukset, joilla räyskät tor-
juivat kotiluotonsa pesimärauhaa 
häiritseviä ihmisiä. Räyskien tavat 
tuntien olimme kyllä varautuneet 
tähän pukemalla Hoogstraalin 
päälle kumisen sadetakin sekä 
merenkävijöiden leveälierisen 
sydvestin. Suojavarusteista huo-
limatta vieraan housut ryvettyi-
vät  perusteellisesti. Päästyään 
meitä saaristossa kuljettaneeseen 
kalastajamoottoriin Hoogstraal 
tarkasteli housujaan ja totesi, että 
nytpä suttaantuivat hänen ainoat 
matkassaolevat housunsa. Naures-
kellen hän lisäsi, että seuraavana 
aamupäivänä hänen tehtävänään 
on pitää Pariisissa suuren kan-
sainvälisen kongressin avauspu-
he. Toiminta biologian työken-

tässä johtaa usein tämänkaltaisiin 
kiusallisiin tilanteisiin. Niistä on 
sitten vain selvittävä hymyssä 
suin. Emme tiedä, minkä keinon 
Hoogstraal keksi.

Puutiaisten vaihto Keski-
Euroopassa 

Kun lintujen kevätmuutto oli 
päättynyt ja kerätyt puutiaiset 
tunnistettu lajilleen, voitiin tode-
ta tutkimuksen tulos: Egyptistä 
oli lähtenyt etupäässä afrikkalai-
sia Hyalomma marginatum puu-
tiaisia (WHO Bulletin 28:235, 
1963), joiden tiedetään kantavan 
monia ihmiselle vaarallisia sai-
raudenaiheuttajia. Suomeen saa-
puvilla muuttolinnuilla oli kyllä 
melkoisesti puutiaisia, mutta 
vain kahdella ne olivat vaarallisia 
trooppisia puutiaisia. Useimmilla  
Suomeen saapuvilla muuttolin-
nuilla oli lastinaan Keski- Euroo-
passa ja Suomessakin eläviä Ixodes 
ricinus puutiaisia (Ann.Med. Exp.
Fenn 41:457-468,1963). Voitiin 
laskea että muuttolinnut 
tuovat niitä  Suomeen 
vuosittain noin 2.3 
miljoonaa.Tämä 
merkitsee tiettyä 
vahvennus-
ta puu-
tiaiskan-
taamme, 
mutta puu- tiaisten 
levittämi- en saira-
uksien kirjoon ne 
eivät oikeastaan tuo 
mitään uutta.

Oli siis käynyt niin, että Af-
rikassa lintuihin  tarrautuneeet 
Hyalomma- puutiaiset olivat saa-
neet verentarpeensa tyydytetyksi 
ja pudottautuneet tyytyväisinä 
maahan jo Keski-Euroopassa. 
Siellä niiden tilalle oli kiivennyt 
Keski-Eurooppalaisia puutiaisia. 
Näistäkin osa oli pudottautunut 
pois ennen kuin niitä kantavat 
muuttolinnut saapuivat Suomeen. 
Parhaiten selvisivät sellaiset puu-
tiaiset, jotka olivat tarrautuneet 
hyönteissyöjälintuihin.  Niiden 
tiedetään selviytyvän Keski-Eu-
roopasta Suomeen jopa parissa 
päivässä.  

Tekstin lähettivät 

Sirkka-Liisa ja Pekka Nuorteva  

Kirjotuksii
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Hellevin  puku
Tälviisii perinteitä siirretää

Koiviston puku
Karjalainen kansanpukuperinne on saanut vaikutteensa 
idästä ja etelästä. Keskiajan ja renessanssin muotipiirteet 
ovat olleet vallitsevia. Koiviston puku juontuu äyrämöises-
tä kansanpukuperinteestä, jolle oli tyypillistä pitäjäkohtai-
suus. Vaatetuksen perusteella voitiin tietää miltä seudulta 
henkilö oli. 

Omp´on mulla tyttäriä
kuin on muilla ystäviä.
Tytöt Karjalan tulevat.
Puna, valko, musta,
paljon korua ja kirjousta,
löytyy pukimissa näissä,
Karjalaisten kassapäissä.

Koiviston sä muistat armaan,
siellä viimeiseksi varmaan, 
hurstut-puku päälle pantiin,
säppäleihin somistaitiin.
Päällystakki valkonuttu
Koivistolla oli tuttu.

Karjalassa on ollut kaksi kansan-
ryhmää äyrämöiset ja savakot. 
Äyrämöiset olivat Karjalan al-
kuperäiskansaa ja savakot sinne 
1600- luvulla lännestä muutta-
neita. 

Koiviston naisen puku on 
yksi vanhimpia kansallispuku-
jamme. Ensimmäisen kerran sen 
valmistusohjeet julkaistiin Koti 
ja yhteiskunta -lehdessä vuonna 
1899. Pukuun kuuluu villainen 
hurstut-hame, jossa puna-mus-
ta-valko -ruudulliseen hameeseen 
on ommeltu raidallinen helma, 
hurstuen terä. Alimmaisena on 
punainen verkaliepeys.

Rekkopaidassa on kookas pu-
nasävyinen rekko ja pystykaulus. 
Halkio on vasemmalla. Kauluk-
sen halkio kiinnitetään paljinsol-
jella. Koristetut hihansuut sulje-
taan raksien kautta pujotetuilla 
nauhoilla.

Esiliinan pää on koristettu 
sinisin ja punaisin kudotuin rai-
doin, välissä on valkoinen nyytin-

ki. Helmassa on tummansiniset 
solmeillut hapsut.

Viitassa on vajaamittaiset hi-
hat. Malleja on kaksi, joko suora 
alaspäinlevenevä viitta, tai muo-
tolaskostettu viitta. Kaula-aukkoa 
koristavat punaiset kirjonnat. 

Tytönpäähine on verkainen, 
tinanastoilla koristeltu säppäli. 
Vaimojen päähineenä on huntu, 
joskin vanhimpina aikoina juh-
lapuvun päähineenä käytettiin 
hattua eli natsia. Vaimon hunnun 
malli hyväksyttiin virallisesti vasta 
vuonna 1980.

Huntu tehdään valkeasta 
palttinasidoksisesta kankaasta. Se 
asetetaan päähän sitomalla kol-
me kulmaa yhteen ja taittamalla 
neljäs kulma pesän alle.  Hunnun 
päälle laitetaan punaisesta veras-
ta sinisellä silkinauhalla reunus-
tettu palmikonnenä. Erityisesti 
kirkossakäyntiä varten niskaan 
kiinnitetään viellä kaksipuoliset 
palmikonnenät, joissa punainen 
verka on reunustettu keltaisella 
silkkinauhalla.

Asuun kuuluvat myös tasku. 
Sukat ovat valkoiset ja jalkineina 
joko mustat kengät tai nahanvä-
riset lipokkaat. Käsityönopettaja 
Hilma Kaukiaisen mukaan alku-
peräisissä puvuissa pidettiin myös 
muita koruja, joita koivistolaiset 
merimiehet olivat matkoiltaan 
tuliaisiksi tuoneet.

Koiviston miehen puku 
julkaistiin 1950 Tyyni Vahterin 
kirjassa. Alkuperäinen Koiviston 
äyrämöispuku on Kansallismu-
seon kokoelmassa. Puvun takki 
ja housut ovat luonnonvalkoista 
villakangasta. Päähineenä on le-
veäpesäinen, ruskea huopahattu, 
pajariskihattu, jonka pesää kier-
tää tinaheloilla koristettu samet-
tinauha.

Karjalassa miehet käyttivät 
yleisesti vanhanmallisia pitkiä 
housuja, mutta myös polvipitui-
sia. Koiviston housujen leikkaus 
on vanhaa keskiaikaista tyyliä, 
uuden ajan vaikutusta on kui-
tenkin housujen lyhyys. Lahkeen 
halkiot sidotaan kiinni musta-
valkoisilla nyöreillä.  Sukkina 
valkoiset villasukat ja jalkineina 
lipokkaat, mustat kengät, pieksut 
tai upokkaat.

Lähde: Kansallispukukeskus, Jyväskylä

Merenraikas raidoitus
hameenhelman koristus.

Puvut nää kun ylles puet,
kansas´aatetta Sä tuet.
Sukat, kengät, taskut, nauhat,
huivit, soljet, käädyt, paulat.
Muista, että kaikk´on aitoo,
puvut kunniaan se taikoo.

Katkelma käsityönopettajatar Hilma Kau-

kiaisen (1897 – 1994) kirjoittamasta, eri 

kansallispukuja esittelevästä runosta.

Saa nähdä nähdäänkö ensi 
kesänä Karhulassa ainakin 
yksi uusi koiviston puku. 
Koivisto Seura tukee puku-
jen hankintaa, mutta tämä 
puku tarvitsee valmistuak-
seen myös muiden koivisto-
laisten tukea.

Viimekesäisten Koivisto -juhlien 
tunnelmissa kaikki alkoi. Hellevi 
haluaisi sittenkin itselleen puvun. 
Yhden puvun päähinehunnun 
kankaat löytyivät tarpeettomina. 
Siitä voisi aloittaa oman puvun 
kokoamisen.

Irma Kurki kuuli suunnitel-
mista ja ennen Australian mat-
kaansa hän kaiveli kätköjään.  
Muotoonharsittu luonnonvalkoi-
nen viittakangas ja Vuorelmalta 
löytyneet esiliinan palat saivat 
pukuprojektiin vauhtia.

Kaikki koivistolaiset eivät 
suinkaan ole käsityöihmeitä. Pu-
vun kirjaillut vaativat taitoa ja 
kärsivällisyyttä. Halikkolaisen 
Hellevin naapuri, ompelija Heli 
Raute tarvittiin apuun.

Mutta viellä puuttuu osia: 
ruudukas hamekangas ja raida-
kas helma, paita rekkoineen ja 

Kuva viime kesän Koivisto -juhlilta Lahdesta. Tarkemmin essunhelmaa 
katsellessa heräsi kysymys, onko kuvassa Koiviston naisen puku?

tasku. Löytyisikö teidän muiden 
koivistolaisten kätköistä osia tä-
hän pukuun. 

Pukuja voi toki hankkia mo-
nella tavalla, ostaa valmiina tai 

tehdä itse valmistussarjasta. Tai-
tavimmat ovat varmasti kutoneet 
pukukankaatkin itse. Tämä Hel-
levin puku syntyy toivottavasti 
koivistolaisten palapelinä. 
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Kansallispuku Suomessa
Kansallispuku perustuu 
kansanpukuun

Kansallispuvut ovat pukuhisto-
rian asiantuntijoiden nykykäyt-
töön kokoamia uusintoja kansan 
perinteisistä ja yksilöllisistä juhla-
asuista. Asuja käytettiin 1700- ja 
1800-luvulla. Kansallispuvut pe-
rustuvat alueensa ja aikakautensa 
tyypillisiin kansan pukeutumista-
poihin.

Ensimmäiset kansallispuvut 
koottiin Suomessa 1800-luvun 
jälkipuoliskolla, joka oli kan-
sallisromantiikan aikaa. Silloin 
ihailtiin kansan käsityötaitoa 
naapurimaiden ja keskieuroop-
palaisten mallien mukaisesti. 
Kiinnostuttiin myös kansan pu-
kuperinteestä, jonka yleismuoti 

oli syrjäyttänyt koko maassa 
1800-luvun loppuun tultaessa. 
Kansan eli rahvaan käyttämät 
perinteiset juhla- ja arkivaatteet 
muuttuivat hitaasti ja niissä oli 
paikallispiirteitä.

Kansallispukumalleja on 
tänään Suomessa nelisensataa, 
joista yli puolet on suomenkie-
lisiltä alueilta ja vajaa puolet 
suomenruotsalaisilta alueilta. 
Malleja ovat koonneet eri vuosi-
kymmeninä lukuisat tutkijat ja 
virkamiehet. Kokoamis- ja tutki-
musperiaatteet ovat vaihdelleet.

Lähde: Kansallispukukeskus, Jyväskylä 

Toimituksen esittely
Maaliskuusta lähtien Koiviston Viestillä on ollut uusi 
toimitus. Liikkuvaan junaan on haasteellista hypätä, joten 
toivommekin, että mahdollisimman moni koivistolainen 
voisi osaltaan lehden tekoon myönteisesti osallistua. 

Lehden sisältö seurailee pääsään-
töisesti aikaisempaa. Jatkamme 
kirkkoherra Mauno Koivunevan 
aloittamaa viestiä. Kerromme leh-
dessä Koivisto Seuran ja Säätiön 
kuulumiset. Varaamme tilaa tämän 
päivän koivistolaisuudelle, ihmisil-
le, teoille ja tapahtumille sekä ny-
kyiselle Koivistolle. Tarkoituksena 
on edelleen tallentaa ja välittää 
koivistolaista historiaa ja kulttuuri-
historiaa, mutta tuoda esille myös 
perinteen siirtymistä eteenpäin.

Toivomme, että lehden enti-
set avustajat jatkaisivat kirjoitta-
mistaan, sekä tietenkin toivom-
me saavamme uusia kirjoittajia 
ja kuvaajia. 2000 kirjainlyönnin 
artikkelit, joissa mukana olisi 1-3 
kuvaa, olisivat ihanteellisimmat.

Paikallisyhdistykset tulevat 
saamaan enemmän tilaa toiminto-
jensa esittelyyn. Pyytäisimmekin 
jokaisen seuran nimeämään oman 
Koiviston Viestin kirjeenvaih-
tajansa, jotka sitten välittäisivät 
paikalliset pienet ja suuret uutiset 
ja tapahtumat lehden lukijoille 
eripuolille Suomea ja rajojen yli-
kin. Kuva vaikka kevätretkestä ja 
100 sanan teksti voisi olla sopiva 
muoto.  Näin saisimme pidettyä 
huolta siitä, ettei lehti esittelisi yk-
sipuolisesti vain toimitusta lähellä 
olevia tapahtumia.

Uutena palstana, joka toisi 
lehteä lähemmäksi niitä viimei-
simpiäkin jälkipolvia, tulisi kuval-
listen onnittelujen ja muistamis-
ten palsta. Malliksi laitoin oman 
poikani kuvan. Teillä varmasti on 
kaikilla omia päivänsäteitänne, 
joita ylpeänä esittelisitte ja on-

nittelisitte lehtemme sivulla. Ja 
samalla kun lapsi tai nuori näkisi 
oman kuvansa ja nimensä Koivis-
ton Viestissä, se väistämättä kyt-
kisi häntä mukaan koivistolaisuus 
tietoisuuteen. 

Päätoimittaja 
Riikka Salokannel 

Siis JuhoPekoSipretiMatiJuljuk-
seMailinRiikka Koiviston Pent-
tilästä, Kaukiaisii ja Mäkeläisii. 
Näinhän se esittely kuuluu. Koi-
vistolaisuudestani olen aina ollut 
vahvasti tietoinen, mutta erityi-
sesti viimekesäisten Koivisto -
juhlien järjestelyt saivat minut 
aktiivisesti mukaan toimintaan. 

Päätyökseni olen Sinebry-
choffilla muotoilupäällikkönä. 
Viimeisimmän koulutukseni, 
medianomi AMK myötä olen 
saanut koulutusta myös lehdente-
osta ja kuvajournalismista. Olen 
toiminut Ampumahiihtäjä-leh-
den päätoimittajana, toimittanut 
Benjamin Sanomat –asiakasleh-
teä, kirjoittanut kansainväliseen 
Biathlon Magazine -lehteen. 
Kuulun Pakkauslehden toimitus-
neuvostoon ja jopa Oluen Ystävät 
-lehden toimituskuntaan.

Koiviston Viesti on tärkeä 
foorumi koivistolaisuudelle, on 
aina ollut. Uudet ajat tuovat uu-
det haasteet. Lehden tulee säilyt-
tää mielenkiintonsa myös niiden 
lukijoiden mielessä, joiden suh-
de Koivistoon on löyhempi. Sen 
ajankohtaisuuteen ja journalis-
tiseen tasoon on jatkossa kiinni-
tettävä erityistä huomiota. Onkin 

tärkeää, että olemme saaneet oi-
keita journalismin ammattilaisia 
mukaan toimituskuntaan.

Toimittaja, valtiotieteiden 
maisteri Ina Ruokolainen

Ina Ruokolainen on lahtelainen 
toimittaja ja verkkoviestinnän 
kouluttaja. Hän on suorittanut 
toimittajatutkinnon Sanoma 
Osakeyhtiön toimittajakoulussa 
ja valtiotieteiden maisterin tut-
kinnon Helsingin Yliopistossa. 

Koivistolaiseen toimintaan 
hänkin tuli mukaan viimekesän 
juhlille osallistuen tiedottamiseen. 
Tyttärensä ja äitinsä olivat muka-
na Kaljaasin Kannella näytelmäs-
sä. Veljensä Pontus Salmi saarnasi 
juhlajumalanpalveluksessa. Inan 

koivistolaiset juuret löytyvät Al-
vatin kylästä, josta isänäiti Tyyni 
Salmi, s. Patanen, oli kotoisin. Isä 
Pertti Salmi syntyi vuonna 1931 
Helsingissä, mutta vietti paljon 
kesiään lapsena Koivistolla.

Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen 

Rami ei ole koivistolaisia. Sen 
kuulee jo häntä kuunnellessa. Hän 
on niitä sukuun naituja, jotka 
yrittävät pysyä vauhdissa, itkussa 
ja naurussa mukana. Hyvinä puo-
linaan voi mainita, että rannalta 
kumminkin. Mummola oli Ry-
mättylässä ja siellä saaren kalama-
jassa meri on edelleen läsnä.  

Meillä, Rami on siis puo-
lisoni, on oma suunnittelutoi-

misto Lahdessa Mallasjuoman 
vanhalla Taidepanimolla.  Siellä 
tehdään pääasiassa visuaalisen 
markkinoinnin ja markkinoille 
tuotteistuksen suunnittelua, siis 
graafista suunnittelua ja pakkaus-
suunnittelua. Viime kesän juhlien 
ilme, käsiohjelmat ja muut liput 
ja laput ovat kaikki Ramin käsi-
alaa. Samoin Lahden koivistolais-
ten Koiviston kirkko postimerk-
ki, jonka hän kuvasi edelliskesän 
Koiviston matkalla.

Näillä voimin, yhdessä en-
tisten ja uusien avustajien ja kir-
joittajien kanssa, haluamme viedä 
Koiviston Viestiä osuudellamme 
ansiokkaasti eteenpäin.

  -Riikka Salokannel-
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Haluatko onnitella 
lähimmäistäsi tai 

lapsuuden ystävääsi? 
Tällä palstalla julkaisemme 
kuvallisia onnitteluja 10e/kuva.

Aineisto vastaanotetaan mieluiten 
digitaalisena, otsikolla: 
Koivistoviesti/onnittelut, osoitteeseen 
studio@salokanneltoivonen.fi. 
Muussa tapauksessa disketti tai 
CD-levy. 
Valokuvista laserkopio riittää tai kuva 
osoitteeseen: 
Studio Salokannel & Toivonen,  
Päijänteenkatu 11, 15140 Lahti. 

Muista kuvaa valitessasi:
- lähikuva on aina parempi kuin
 etäältä otettu
- vain tarkasta kuvasta saadaan  
 onnistunut tulos
- jos haluat pitää ystäväsi, 
 älä lähetä kuvaa jota ystäväsi 
 ei lehteen haluaisi

Tekstiä voit liittää mukaan 
enintään 40 lyöntiä.

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

Onnitteluit ja 
muistamissii

Tääl tapahtuu

Römpöttiläiset

Perinteinen kevättapaaminen Riihimäen asemaravintolassa 
lauantaina 1.4.2006 alkaen klo 12.00 
haastelun, arpajaisten sekä hyvän ruuan merkeissä.

Ilmoitathan tulostasi 26.3. mennessä 
Tuulalle puh. 044-5228 098 tai Riitalle puh. 09-5879 147 

Tervetuloa.

Koiviston Virkit

Kevättapaaminen Kouvolassa asemaravintola Aseman vintissä
26.3.2006 alkaen klo 14.00 

Ilmoitathan tulostasi Hannu Virkille puh. 050-5991 111

Tervetuloa joukolla mukaan. 
Kahvitarjoilu.

Sukumatka Valamoon

Soukan suvun bussi-laiva matka Valamoon 3–5 heinäkuuta. 
Bussi lähtee Turusta Pietariin, jossa noin 4 tuntia.
Valamo laivalla 11 tunnin risteily Valamoon, puolihoito. 
Mukana muitakin kuin suvun jäseniä. 
Alustavasti tilattu 20 paikkaa.

Tiedustelut: 
Aulis Soukka puh. 0400-412 650

Lahden Koivistolaisten
TALVIRETKI

Tähkäpäälle Kalliolaan Pajutie 22, perjantaina 7.4.
Kuljetus klo 13.45 tilausajopysäkiltä museon vierestä.

Tilaisuudessa mm. katselemme kesäjuhlillamme esitetyn Koivisto-
laisnäytelmän ”Kaljaasin kannella”.

Tervetuloa runsain joukoin. 
Johtokunta

Onnea Osku 18 v.
24.3. Sisilia

LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKILPAILU

Koivisto-juhlilla Karhulassa 22. – 23.7.2006

Sarjat: 1 – 6-vuotiaat, 7 – 11-vuotiaat ja 12 –17 -vuotiaat
Aiheet ovat kaikille sarjoille samat:
 Kalareissu
 Valtava vonkale
 Kalavale
 Kalakauppias

Töiden tekotapa on vapaa. Kukin osallistuja voi lähettää kilpailuun 
3 työtä. Vain annettujen aiheiden mukaiset työt ovat mukana kil-
pailussa. Töiden tulee olla Karhulassa perjantaina 21.7. kello 16 
mennessä. Jos töiden palautusta toivotaan postitse, mukaan tulee 
laittaa osoitteella ja postimerkillä varustettu kirjekuori.

Postissa tulevat työt voi lähettää osoitteeseen:
Jorma Simola, Pertonpolku 11, 48410 Kotka

Voittajat palkitaan näyttelyjen avajaisissa lauantaina.

     Taidetoimikunta

VALOKUVAUSTA LAPSILLE!

Taidetoimikunta järjestää tänä vuonna valokuvaustehtävän lapsille.
 Lapset halutaan kuvaamaan jotain koivistolaisuuteen liit-
tyvää aiheella ”Tää on Koivistolt”.
Kuvata voi mummoja ja vaareja tai Koivistolta peräisin olevia tava-
roita: vaatteita, leluja, astioita, koriste-esineitä, kirjoja tms. muisto-
juttuja koivistolaisista juurista.
 Kuvat voivat olla hauskoja ja hassuja tai hienoja ja arvok-
kaita. Kuvissa voi olla esineiden lisäksi ihmisiä tai ihmisten lisäk-
si esineitä. Jokaiseen kuvaan tulee liittää pieni selostus siitä, mistä 
kuvassa on kyse sekä kuvaajan tiedot. Osallistua voivat kaikki alle 
18-vuotiaat.
 Kuvat voivat olla värikuvia tai mustavalkoisia. 
Kuvat lähetetään paperimuodossa ja A5 kokoisina(15 x 21cm) 
Leena Airaksiselle osoitteeseen Metsäpirtintie 10 A 1, 02130 Espoo, 
heinäkuun 15. päivään mennessä. 
Saapuneet kuvat asetetaan näytteille Lasten ja nuorten kuvataide-
kilpailun yhteyteen.
 Mikäli kuvat halutaan palautettavaksi postitse, mukaan 
tulee liittää osoitteella postimerkillä varustettu kirjekuori

Ja sitten vaan innolla valokuvaamaan!
     Taidetoimikunta

KUTSU TAIDENÄYTTELYYN!
Kaikki koivistolaiset taiteilijat ja taiteenharrastajat ovat tervetulleita aset-
tamaan töitään näytteille Koivisto-juhlille Karhulaan 22. - 23.7. 2006

Jokainen näytteilleasettaja voi tuoda näyttelyyn 3 työtään.
Töiden tulee olla Karhulassa perjantaina 21.7. klo 16.
Tilantarpeen kartoittamiseksi tarvitsemme ennakkotietoa töiden 
määrästä.
Osallistumisesta voi ilmoittaa Leena Airaksiselle 
kesäkuun alkuun mennessä: 
 Leena Airaksinen, Metsäpirtintie 10 A 1, 02130 Espoo
 p. 050 - 5481601
Lähetettävät työt toimitetaan osoitteeseen:
 Jorma Simola, Pertonpolku 11, 48410 Kotka

     Taidetoimikunta

Sukuseura Koiviston Heinot ry 

pitää sääntömääräisen vuosikokouksen 29.4.2006 klo 13.00 alkaen 
Turussa laivaravintola Mustassa Rudolfissa. Ravintola sijaitsee Au-
rajoessa lähellä Auran siltaa Itäisen Rantakadun varressa.
Käsitellään vuosikokoukseen kuuluvat asiat. 

Toivotan jäsenistön tervetulleeksi.
Unto Erlamo
Koiviston Heinot ry:n puheenjohtaja.

Taidetoimikunnan 3 ilmoitusta 
lehtiin 3 ja 4 !!!!

Pyydämme eri paikallisseurojen 
ilmoittamaan oman Koiviston 
Viestin kirjeenvaihtajansa yhteys-
tiedot toimitukseen.
studio@salokanneltoivonen.fi. 
Studio Salokannel & Toivonen,  
Päijänteenkatu 11, 15140 Lahti. 

Heli Vahvelainen 
valmistui 2002 Vaasan 
Yliopistosta hallintotie-
teen maisteriksi ja tam-
mikuussa 2006 Helsingin 
Yliopistosta oikeustieteen 
maisteriksi. 
Helin isoäiti on 
Elli Sofia Kontto s.Oksman 
Makslahdesta.

Karjalan Liiton jäsenmaksun 
voi nyt maksaa Koivisto Seuran 
jäsenmaksun yhteydessä

Suomen Koivisto Seura jatkaa ke-
vätkokouksen päätöksen mukaisesti 
Karjalan Liiton jäsenenä. Se merkitsee 
sitä, että Koivisto Seura perii myös 
Karjalan Liitolle kuuluvan osuuden 
jäsenmaksusta. Jäsenmaksukäytän-
tö halutaan pitää mahdollisimman 
yksinkertaisena. 

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

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

Toimi siis seuraavasti: 
¤ Jos haluat olla mukana vain Koivisto 
Seurassa, maksa 20 euroa tilillepano-
kortissa olevalle Koivistoseuran tilille. 

¤ Jos haluat kuulua Koivisto Seuran 
kautta myös Karjalan Liittoon, maksa 
yhteensä 25 euroa.

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

Tilillepanokortissa on myös ohjeet 
jäsenmaksumenettelystä.

Teksti: 
Juha-Veikko Kurki, Koivisto Seuran vpj.


