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Tiijjät sie?

Suomalainen sukellusvene
Vesihiisi

Nytko justii tänkertase Viesti
ilmestymise aikoihi o kulunt
melkee päivällee 77 vuotta
Mainila laukauksist ja Suome
ja Neuvostovaltio hyökkäämättömyyssopimukse yksipuolisest
irtisanomisest, mikä johti talvisova alkamissee, soppii varmast
täl sinisel markinaalilkii taaskii
haastaa sovast.
Viime aikoinha Vennäi
konneet o eksyneet sillo tällö
Suome ilmatillaa. Näist ”valtiovierailuist” varsinkii myö tääl
Porvoos ollaa saatu nähhä ja
kuulla esimerkkii, ko onha noita ilmatila loukkauksii sattunt
useammi ko kerra justii tääl
Porvoo öljyjalostamo lähettyvil.
Ilmatila loukkauksii tapahtu varmast enne talvisottaaki.
Mut rajaloukkaukset ei sillo rajottunneet pelkästää ilmatillaa.
Niitä käi myöskii merialueil.
Ilmesest yks sellane sattu yli
kaks viikkoo enne Mainilatapahtummii, 9.11.1939, Saarepää vesil.
Nyt mie utelenkii teilt, et
mikä alus uppos tihkusattees ja
suunnillee 8 - 9 povoori tuulel
aamuyöst sinä päivän törmättyään johokii liikkuvaa esineesee,
kaike järje mukkaa neuvostosukellusvenneesee. Ja kuis käi
laiva miehistöl? Akus tiijjät täst
mittää, ni paappas tietoo Viesti
toimituksee, kerro myös, mist
sie tuon tietois löysit ja paa sit
viel oma nimmeis al, ko ethä
sie nimeäis häppee varmastkaa,
niiko em miekää.
Martti Piela

Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Koivistolaisten kirkkopyhä
9.10.2016 Särkisalossa

Jorma Kallonen

"Miksi tätä kansanosaa saa
heitellä miten sattuu."
Hieman kolean, mutta muuten
kauniin syyssään vallitessa kokoonnuttiin koivistolaisten kirkkopyhään nykyään Salon kaupunkiin kuuluvaan Särkisaloon.
Kirkkopyhää on vietetty Särkisalon kauniissa saaristolaismaisemissa jo 1980 -luvulta alkaen.
Särkisaloon asutettiin siirtolaisia
pääosin Koiviston saarilta. Täältä
he saivat mahdollisimman hyvät,
entisiä kotipaikkoja vastaavat asutustilat meren rannalta.
Paikalla oli puolensataa koivistolaista sukujuurta omaavaa
tai karjalaisuudesta muuten innostunutta sanan kuulijaa. Tilaisuuden järjestivät Salon srk.
yhdessä Perniön ja Ympäristön
Koivisto-kerhon kanssa. Paikalli-

Kirkkopolun varrelle, Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille seppeleen laskivat
Jenny Nyman ja Ahti Kaukiainen.

Kirkkokahvit juotiin seurakuntakodissa.

sen enemmistön lisäksi läsnä oli
myös koivistolaisia mm. Paraisilta,
Kaarinasta, Turusta ja Rymättylästä. Aluekappalainen Juha Hekkala
oli jälleen pukenut päälleen alkuperäisen Koiviston seurakunnan ja
evakkomatkalle pelastetun juhlakasukan.
Kirkkopolun varrelle, Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille seppeleen laskivat Jenny
Nyman ja Ahti Kaukiainen.
Kirkkokahvit juotiin seurakuntakodissa. Tilaisuus aloitettiin
hiljentymällä kuulemaan Koiviston kirkonkellojen lyöntejä. 1939
tehty äänite oli saatu siistittyä turhista rahinoista ja nyt se kuulosti
selkeältä. Juha Hekkala tarkensi
vielä tuon aikakauden kellojen
soittotapaa, joka poikkesi nykyisistä "konesoitoista". Myöhemmin puheessaan hän mainitsi

miten kirkko kulkee aina mukana
ihmisten muutoissa. Koivistokerhon puheenjohtaja Risto Kitula lausui avaussanat ja MarjaLiisa Kitula juonsi tapahtumaa.
Kahvipöydässä oli tietysti käsin
tehtyjä maistuvia piirakoita. Jenny Nyman luki Saarenpään evakkotarinoita vuodelta 1969, joita
myös Ahti Kaukiainen muisteli
kokeneensa. Koivistolaiset toivat
eloa paikalliseen päätöksentekoon
jopa siinä määrin, että paikalliset
alkoivat ihmetellä miksi siirtolaiset ovat mukana joka toimikunnassa. Tämä lisäsi "kilpailumieltä"
ja aktivoi samalla paikkakunnan
omaa väkeä. Rauni Rokka esitti
pikkuruisen ukulelensä säestyksellä Kalevala-mitalla kauniin
laulun, joka kertoi orpoudesta ja
kodittomuudesta. Hän myös säesti yhteislauluja pianolla.

Aluekappalainen Juha Hekkala
oli pukenut päälleen alkuperäisen
Koiviston seurakunnan ja evakkomatkalle pelastetun juhlakasukan.

Rauni Rokka esitti pikkuruisen
ukulelensä säestyksellä kauniin
laulun kodittomuudesta.

Vapaan sanan aikana kuulimme miten Koiviston sankarihautausmaan palautus alkuperäiseen
arvoonsa etenee. Asiaa hoitavan
työryhmän aktiivijäsen Eija Tuominen Turusta kertoi myönteisiä
uutisia projektista. Koiviston uusi
kulttuuritalo on jo rakenteilla ja
näin Koiviston kirkon kirkkosali
vapautuisi lähiaikoina alkuperäiseen käyttöön.
Tuula Agge kertoi taustaa
juuri valmistuneesta "Neljä koivistolaista" -videosta, jossa kerrotaan
neljästä koivistolla valmistetusta
laivasta ja niiden rakentajista sekä
Hollmingin telakasta Raumalla.
Matti Hilska jatkoi aiheesta kertomalla kuunari Koivisto -kokoelmastaan ja halusi lisää materiaalia
tallennettavaksi, valokuvia ja esi-

neitä. Samalla syntyi keskustelua siitä, että kuunari Koivistoa
pidettiin pitkään viimeisenä
Suomessa käsityönä rakennettuna puulaivana, mutta se olikin Vappu. Rakennushankkeen
päämiehenä oli Johannes Mannonen, jolla oli piirustukset valmiina päässään. Osakkaiksi hän
sai Arvo Virkin ja Toivo Samulin. Rakennuspaikaksi valittiin
Pensalo. Vesillelasku tapahtui
1947 ja jo seuraavana vuonna
Vappu myytiin Karibialle Etelä-Amerikkaan. (Vapusta kertoi
Perniönseudun lehti 1.9.2016.)
Kiitokset Perniön Koivisto-kerho ja seurakunta ! - Tapaamisiin
taas ensi vuonna !
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Hartaast´

”Kyllä on pimeää!”

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Näin me melkein kaikki 5,5 miljoonaa huokailemme joka vuosi tähän aikaan. Eikö tähän pimeyteen nyt mikään
valo pilkota? Sataisi edes lumen, että jotain näkisi! Aurinkoa kaivatessa tulee mieleen kaikenlaista valoa koskevaa.

Kotitalon paikka
Luulisi, että yksi kerta riittäisi, mutta ei. Nimittäin omien
juurien pohdintaan, koti-Koivistoon ja suvun- ja perheiden tarinaan on palattava yhä uudelleen ja uudelleen. Ja
vaikka tuntuu, että tarinat ovat moneen kertaan kuultuja,
niin aina tulee kuitenkin kuulleeksi jotain uutta. Niin
kuin nytkin, kun saman pöydän ääreen sattui karjalaisia vähän eri puolilta. Siinä nopeasti kerrattiin Koiviston
ominaispiirteet ja vertailtiin oloja Laatokan tuonpuoleiseen Suojärveen. Tässä keskustelussa oli turha odottaa
suunvuoroa. Jokainen kilvan kertoi omaa tarinaansa.
Kyllä Koiviston merellisyys on tehnyt siitä ihan ainutlaatuisen elämänpiirin. Vaikka meri tuntui välillä etäännyttävän, oli se kuitenkin aktiivinen reitti ulkomaailmaan.
Koivistolaiset olivat nähneet ja vähintäänkin kuulleet
muutakin maailman menoa, kuin naapurituvan kuulumisia ja lähikylän juoruja. Avarakatseisuutta on riittänyt.
On ollut kykyä kohdata toisenlaisia ihmisiä. On nähty,
että maailmaan mahtuu kaikenlaista.
Myös lähes kaikki kylät ja asumukset ovat sijoittuneet
Koivistolla suhteessa mereen ja rantaan ja vesiteitse kulkemiseen. Ei siellä kaikki toki rantaviivassa ole asustaneet,
mutta meri on ollut keskeinen osa logistiikkaa. Ja onhan niitä metsäkylällä asuneita ollut varmaan jokaisessa
pitäjässä, mutta ei Koivistolla kuitenkaan ollut sellaisia
valtaisia salomaita joiden perukoilla metsien keskellä olisi
asuttu. Koko ajatus synkkien kuusimetsien keskellä asumisesta jossain tuolla kaukana tuntui vieraalta. Ei taida
olla koivistolaisesta syvien metsien mieheksi, olihan se
Julius-äijäkin veljiensä kanssa päätynyt siihen, ettei Mäntsälän korvissa voisi evakkoelämää asua, vaan jotenkin on
meren ääreen päästävä takaisin.
Nuo tarinat olivat niitä moneen
kertaan kuultuja. Se päivän uusi
oppi liittyikin siihen, että kotiseuturetkellä metsäkyliin talon
tarkan paikan saattoi tunnistaa
puustosta. Kun kaikki talot oli
evakkoon lähtiessä poltettu,
niin tuhkasta ei noussutkaan
kuusimetsää, vaan talon
paikalla viihtyivät vain koivut. Vuosikymmenien jälkeenkin kotitalon paikka, on
koivikolla merkitty.
(Siitä onneksi ei tällä kertaa puhuttu, miksi Jussi-setä ei tykännyt horsmista, niistä palopaikalle
ensimmäisenä ilmestyneistä pioneerikasveista).

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

Jumala vertaa itseään valoon ja aurinkoon:
»Aurinko ei enää ole sinun päiviesi valona eikä kuu kirkasta sinun teitäsi, vaan Herra on sinun ikuinen valosi
ja sinun Jumalasi on sinun kirkkautesi.
Sinun aurinkosi ei enää laske eikä kuu katoa, sillä Herra
on sinun ainaisena valonasi. Sinun murhepäiviesi luku
on täyttynyt.« (Jes 60: 19,20)
Auringosta voi suunnistaa ja sen kiertoon perustuu käsityksemme ajasta. Raamatun mukaan Jumala tietää, mihin suuntaan ihmisten kannattaa kulkea. Mikä on oikein
ja mikä väärin. Hän myös mielellään ilmoittaa oikean
suunnan niille, jotka haluavat sen tietää. Jumala tietää
myös ajan kulun: milloin hän on luonut maailman, mikä
aika nyt on, kuinka kauan meillä on vielä aikaa jäljellä
yksityisinä ihmisinä ja koko tämän pallomme kanssa.

matun mukaan Jumala aikanaan hävittää kaiken pahan
aiheuttajan ja aiheuttajat. Hän on aloittanut työn jo nyt:
hän auttaa mielellään, jos joku pyrkii parantamaan tapojaan. Ja lopulta – lupaa Raamattu – luodaan uusi maa ja
uusi taivas, jossa pahaa ei enää ole.
Ja tietenkin valo valaisee.
Pimeässä kaikki kissat näyttävät samalta, vasta aamulla
tajuaa, että tuo onkin oranssin raidallinen. Joulukuussa
ikkunat näyttävät ihan hyviltä, huhtikuussa valo paljastaa
kuinka paljon likaa ikkunoissa ja kaikkialla huushollissa
taas on. Ja tietenkin kaikki muukin näkeminen perustuu
valon heijastumiseen. Mitään emme näkisi, jos valo ei
siitä heijastuisi. Raamatun mukaan Jumalan käsitysten
tunteminen auttaa käsittämään, millainen maailma on:
mikä täällä on hyvää, mikä pahaa; missä on ilon ja elämän
lähde; mikä on kaiken tarkoitus; mistä tässä on kysymys.
Maailmankatsomus värittää kaiken, antaa tietyn merkityksen kaikelle, mitä ihminen ajattelee, näkee, kokee.
Valoa voi heijastaa ja se voi loistaa jonkin materian
läpi ja tulla siksi näkyväksi. Sateenkaari syntyy, kun vesipisarat taittavat valoa. Kuu näkyy siksi, että se heijastaa
valoa. Raamatun mukaan ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, heijastamaan jostain siitä, millainen Jumala on. Vajavaisesti toki: kuu ei ole aurinko, sateenkaari ei muistuta
aurinkoa, mutta jotain auringon olemuksesta ne heijastavat. Jotain ihminenkin Jumalan olemuksesta heijastaa.
Joskus teemme hyvää toisillemme. Joskus olemme iloisia
kauneudesta, hyvyydestä, toisten onnistumisista. Joskus
toteutamme jotain jumalallista – vähän.

Aurinko lämmittää.
Pitkän palelemisen jälkeen on ihana osua auringon läikkään, sulkea silmänsä ja kääntää kasvot kohti aurinkoa.
Nauttia lämmöstä. Tulee mieleen Jumalan ihmistä kohtaan osoittama lämpö. Ja tietenkin koko elämämme tällä
pallolla on riippuvainen lämmöstä. Mitään ei syntyisi,
mikään ei kasvaisi, mikään ei liikkuisi, kukaan ei tietäisi mistään mitään ilman lämpöä. Jos Aurinko pimenisi
äkisti, laskeutuisi pimeys maapallolle noin 8 minuutin
ja 20 sekunnin kuluttua ja sen jälkeen kaikki, minkä tie- Ei ihme, että Jumala vertaa itseään valoon.
dämme olevan olemassa, alkaisi hävitä. Raamatun mu- Hän aikoo jatkossakin tehdä osallisiksi valostaan ne, jotka
kaan olemme täysin riippuvaisia siitä, miten Jumala on sitä haluavat ja kaipaavat:
luonut maailman ja pitää elämää täällä yllä.
»Kaupungissa on Jumalan ja Karitsan valtaistuin, ja kaikki
palvelevat Jumalaa. He saavat nähdä hänen kasvonsa ..
Valo piristää ja virkistää.
Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun tai auringon
Miten sitä keväällä herääkään henkiin rämmittyään
valoa, sillä Herra Jumala on heidän valonsa.» (Ilm 22: 3–5)
ja taisteltuaan läpi synkän talven! Vaikkei vielä tuliValoa on tiedossa.		
Kaisa Koivula
si lämmintä, tulee kuitenkin valo, elämä, ilo. ”Kyllä
vastustaa!”, sanotaan Kemijärvellä kaamoksen aikaan.
On keksitty kirkasvalolamppukin: puoli tuntia kirkasta
valoa päivässä nostaa monen masennuksesta takaisin
Rakas tätimme
elämään tavallista elämää. Raamatun mukaan Jumala
on ilon ja hyvinvoinnin lähde, myös pimeyden keskellä.

Elvi Maria

Kirkas valo häikäisee ja voi sokaista.
Jo edellä mainitulla kirkasvalolampulla voi saada harmia aikaan, jos sen valossa on liian pitkään. Jäätikölle ei
kannata lähteä ollenkaan ilman aurinkolaseja, jos haluaa säilyttää näkönsä, ja aurinkoa ei pidä katsoa lainkaan.
Raamatun mukaan Isää Jumalaa ei voi nähdä maan
päällä tuhoutumatta. Jeesus, joka on ihmiseksi tullut
Jumala, oli aikoinaan ihmisten nähtävänä. Mutta Isä,
Jumalan toinen persoona, on ihmisen nähtäväksi liikaa.
Valo tappaa taudinaiheuttajia.
Tuberkuloosiparantoloihin rakennettiin aikoinaan isot
parvekkeet, jotta potilaat pääsivät niille nauttimaan
auringosta ja sen bakteereja tappavasta voimasta. RaaToimitus ei vastaa sille lähetetystä
materiaalista. Lehden vastuu
ilmoituksista rajoittuu ilmoitushintaan.
Kirjoittajat vastaavat tekstien sisällön
oikeellisuudesta ja toimittamiensa
kuvien käyttöoikeuksista.
Toimitus voi tarvittaessa lyhentää tai
muokata sille toimitettua aineistoa.
Liikeilmoitukset
50 snt/ppm
Kuolinilmoitukset 34 snt/ppm

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

SIPPO
s. 29.3.1925 Koivisto
k. 30.9.2016 Hyvinkää
Ota hänet vastaan
ja taivaaseen kanna.
Hellyydellä peittele
ja levätä anna.
Ikävöiden ja kaikesta kiittäen
sisarien ja veljen lapset
perheineen

Siunaus toimitettu läheisten saattamana 15.10.
Kiitos osanotosta
Uurna lasketaan Kemiön hautausmaahan.

Tilaukset, osoite- ym. muutokset
aina kirjallisena tai sähköisesti KoivistoSeura r.y.n varapuheenjohtajalle tai
edellämainittuihin osoitteisiin.
Tilauksia ei tarvitse uusia.
Seuran jäsenmaksu 32e, sisältää vuoden
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 12e.
Lehdessä julkaisemattomia artikkeleita ja
kirjoituksia julkaistaan seuran kotisivuilla
www.koivistolaiset.net

Jäsenlehden postituksesta Pohjoismaihin veloitetaan +3 e/vuosi ja muualle
Eurooppaan +8 e/vuosi.
Pankkiyhteys:
Nordea FI46 1091 3000 3058 80
Päätoimittaja
Riikka Salokannel, 044 2312 422
riikka@riikkasalokannel.fi
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398
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Muistokirjoitus

— Puheenjohtajalt` itseltää —
Jos sie virheit halajat, piä hoppuu

Kaarlo Julius Pönni oli syntynyt 26.10.1914
Koiviston pitäjän Härkälän kylässä Julius ja
Hilda Pönnin kuusilapsiseen perheeseen toiseksi
vanhimpana.
Kansakoulun hän kävi
Härkälän kylän koulussa.
Kotitalo jäi luovutettuun
Karjalaan.
Asevelvollisuuden hän
suoritti rannikkotykistörykmentissä Koiviston saaren
Saarenpään linnakkeessa.
Hän pestautui vuonna
1937 Koiviston satamassa
Zachariassenin laivaston
höyrylaiva Rolfsborgiin
laivapojaksi. Kronoborgissa hän palveli matruusina
vv.1938 – 1942 ja kirvesmiehenä vv.1942 – 1945.
Merillä aikaa kului kaikkiaan kahdeksisen vuotta.
Hänen matkansa ovat johtaneet Australiaan, Intiaan,
Amerikkaan, Texasiin ym.
monien pikkuvaltioiden
satamiin.
Puhjenneen
sodan
vuoksi laiva ei enää voinut purjehtia ja jäi vuonna
1943 Uudenkaupungin satamaan, jossa Kronoborg oli
Syväsalmessa naamioituna
sodan loppuun. Höyrylaiva
Kronoborg jouduttiin luovuttamaan sotakorvauksena
Venäjälle ja Kalle oli sitä viemässä Leningradiin vuoden
1945 keväällä, jonka jälkeen
hän erosi Zachariassenin
palveluksesta 18.6.1945.
Viimeisen laivavuoden
aikana hän teki talonmiehen
toimiin verrattavia tehtäviä.
Laivan ollessa satamassa
Kalle tutustui Siskoon, avioituivat ja saivat pojan Jorin vuonna 1944. Kalle sai
työpaikan Uudenkaupungin
telakalla puuseppänä ja Sisko
oli töissä Vason ravintolassa.
Hän rakensi omin käsin

Männäistentielle omakotitalon, jossa hän asui tämän
vuoden helmikuuhun asti
viimeiset vuodet kotiavun
turvin. Puutarhan hoito
omenapuineen ja marjapensaineen sekä ruusu- ja tulppaanipenkkeineen oli rakas
harrastus.
Hänellä oli puupaatti,
jonka hän oli itse sisustanut.
Meri ja kalastus olivat hänelle erittäin tärkeitä.
Kalle menetti vaimonsa Siskon vuonna 1961 ja
poika Jori hukkui vuonna
1964 Rauman edustalla K8
kuljetusveneonnettomuudessa suorittaessaan asevelvollisuutta Kuuskajaskarissa. Pojan menettäminen
oli hänelle suuri suru koko
loppuelämän. Kalle avioitui
vuonna 1962 Kertun kanssa
ja jäi toisen kerran leskeksi
vuonna 1996.
Uudenkaupungin Telakalta hän jäi eläkkeelle 65
vuotiaana.
Kalaa hän valmisti usein
ruoakseen. Ruoanlaitossa piti käyttää suolaa, voita ja kermaa, jotta siitä sai maukasta.
Kodin kiinteistöineen hän
hoiti erittäin huolellisesti.
Kallelle karjalaisuus oli
erittäin tärkeää, ja että baskeri oli päässä oikeanlaisesti! Hän osallistui aktiivisesti
kesäisiin Koivisto-juhliin ja
teki monen monituista matkaa Koivistolle kotikonnuilleen. Tärkeitä olivat kävelyt
kotirannan hietikolla.
Satavuotisjuhlat vietettiin runsaan sukulais- ja
ystäväjoukon kera. Kalle oli
onnellinen juhlista, jossa oli

Lämmin kiitos kaikille Teille, jotka kunnioititte
rakkaamme

Martti Ratian
muistoa ja otitte osaa suruumme.

Lihaksiin ja aivoihin pätee sama sääntö: jos haluat
käyttää niitä, käytä niitä jatkuvasti. Eikä sitä koskaan
ole liian aikaista aloittaa.
Vietän kerran vuodessa viikon jossain päin maailmaa
ratkomassa erilaisia älypähkinöitä, nyt viimeksi lokakuussa Slovakiassa. Ensin viedään läpi sudokun MMkisat, loppuviikosta taas muiden kynällä ja paperilla
selvitettävien tehtävien (englanniksi puzzles) MMkisat. Näissä on sama organisaatiomalli kuin urheilussa: kansalliset liitot järjestävät karsintakilpailut, joiden
pohjalta lähetetään joukkue.
Suomalaisten sijoitukset eivät ole mainittavia, ja ne
pysyvät johdonmukaisesti vuodesta toiseen samalla
tasolla. Silti tehtävien kimppuun hyökätään aina yhtä
innostuneesti. Tulokset auttavat pitämään myös omat
jalat maassa: ei luule itsestään liikoja, kun näkee vauhdin, jolla huippujen kynä liitää.

ruokaa, musiikkia, muisteloja ja tanssia. Viime
vuonna lokakuussa 2015
vietettiin kotona Männäistentiellä vielä 101 v juhlat.
Kalle kunnioitti eläkkeensaajien kuoron laulua seisten, koska hänelle nimenomaisesti laulettiin.
Joulujuhlassa työväentalolla hän vielä lausui
runon: Koivisto, Koivisto,
joka oli hänelle erittäin rakas hyvin painokkaasti.
Jouluviikolla vuonna 2015 hain Kalannista
Putuksen Einen Kallen
luokse. Eine on kotoisin
Koivistolta Pönnin naapurikylästä Putukselta. Hän
toi karjalanpiirakat ja kuusen oksat, joilla saimme
joulun tuoksua tupaan.
Itse toin joulutortut, jotka paistoin Kallen keittössä sillä aikaa, kun Kalle ja
Eine tekivät olohuoneessa
aikamatkaa Koivistolle
kirjaa Männääks Härkälää
selaillen. Minusta oli aivan
ihanaa kuunnella heidän
keskusteluaan aidolla Karjalan murteella. Joimme
yhdessä keittiössä kahvit
karjalanpiirakoiden, muna-

voin ja torttujen kera. Eine
antoi Kallelle joululahjaksi
villaiset rannekkeet.
Näin vietimme yhteistä lempeää lämminhenkistä Joulua tuvan jäädessä
lähtiessämme mukavan
kodintuoksuiseksi. Kalle
jäi lepäämään tyytyväisen
oloisena.
Viime kuukaudet hän
vietti palvelutalossa. Kävin Kallen luona viikkoa
ennen hänen kuolemaansa
8.9.2016. Hän oli hyvin
väsynyt ja kertoi ranteiden
palelevan. Muistin Einen
antamat rannekkeet. Hain
ne kaapista ja puin hänen
käsiinsä. Kalle käpertyi kyljellään kädet toisiinsa liitettyinä sängyllään. Peittelin
väsyneen miehen. Siinä jätettiin tietämättäni hiljaiset
jäähyväiset.
Kalle antoi pitkän
elämänsä aikana meille
jälkeenjääville paljon mietittävää omalla vahvalla
karjalaisella persoonallaan.

Kioskien lehtitarjonnasta päätellen suomalaiset harrastavat aivourheilua kasvavassa määrin. Perinteisten
sanaristikoiden rinnalle nousee sudokujen, kakurojen ja muiden loogisten ongelmien lehtiä. Tämä
sopii hyvin kansalliseen perinteeseen: arvoituksilla
ja kaikenlaisten vekottimien keksimisellä on vahva
historiallinen pohja.
Aikaisemmin uskottiin aivojen kehittyvän valmiiksi
nuoruudessa ja ryhtyvän sitten rappeutumaan hitaasti
kiihtyvällä vauhdilla. Nykyinen
käsitys on toinen: hermosoluja syntyy jatkuvasti, ja
aivoissa muodostuu uusia
yhteyksiä. Jopa iäkkäiden
muistiongelmistakin osa
näyttää olevan vain sitä,
että isommasta kasasta
tietoa ja kokemusta on
hitaampaa kaivaa asioita
esille kuin väljemmästä
nuoresta päästä.

Katriina Mäntylä
pitkäaikainen tuttava

Erilaiset visailut sopivat
myös koivistolaisten
tilaisuuksiin, ja niihin
voi osallistua kaikki
läsnäolijat. Arvuuteltavaa löytyy esimerkiksi
murresanoista, perinneresepteistä, asusteista,
työkaluista…samalla
tulee pidetyksi yllä kulttuuriperintöä.
Kysellään kun tavataan.
Jouni J Särkijärvi

Omaiset

		
		
		

Suomen
Koivisto-Seura r.y.
Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net
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puh. 050 4393 791
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Neljä koivistolaista - elokuvan esittely
Timo Aaltonen - raumalainen merikapteeni
Isäni oli paljaskonttinen raumalainen ja äitini suku tulee
Suomenlahden perukasta Koiviston saaresta. Äitini isä,
isoisäni August Mannonen oli tunnettu laivanrakentaja
Koivistolla.
Hän ja hänen serkkunsa Kaarlo
Pulli rakentelivat laivoja siellä jo
nuorina miehinä. Laivanrakennuksen lisäksi serkukset harjoittivat myös muita yhteisiä liiketoimia Koivistolla.
Monivaiheisen evakkomatkan jälkeen äitini suku päätyi
asumaan Raumalle. Siellä koivistolaisten perustama Hollmingin
telakka tarjosi työtä ja toimeentuloa monille karjalasta paikkakunnalle muuttaneille. Ensimmäiset
muistikuvani telakasta on 60-luvun alusta. Muistan kun isoisäni, yksi telakan perustajista, tuli
joskus sunnuntaisin kävelyretkellään hakememaan pikkupoikia,
minua ja veljeäni telekalle. Meille retken kohokohta oli vierailu
telakan pääkonttorissa Karilassa,
jossa saimme maistaa punaista
limonadia.
Lapsuuteni kesät vietimme
lähisukulaisten kesken isoisäni huvilalla 3. Petäjäs nimisessä
saaressa aivan telakan lähistöllä.
Telakan kumu ja työn äänet kuuluivat hyvin sinne asti. Useasti
kesäiltaisin nuotiolla kalansavustuksen yhteydessä enot ja tädit
kertoilivat tarinoita, joissa vilahteli Koivistolla rakennettujan
laivojen nimiä. Elsa-täti muisti
jonkun tarinan Saarentähden
vesillelaskusta, Aune-tädilla oli
värikäs muistikuva laivan lykkäjäisistä, Pentti-eno kertoi kuunari
Koiviston monivaiheisista rakennustöistä ja isoisä Aukusti kertoi
laivapuukaupoista Köyliössä.
Kun vartuin isommaksi ja
olin itsekin valinnut merellisen
ammatin, alkoi minuakin kiinnostaa sukumme historia, laivat ja

laivanrakennus. Joskus 70-luvun
lopussa Elsa-tätäni kertoi Tampereen yliopistin kansanperinteentutkijan professori Erkki AlaKönnin käyneen vuosina 1969 ja
1970 Raumalla haastattelemassa
nauhurille isoisääni ja hänen serkkuaan Kaarlo Pullia aiheenaan
laivanrakennus Koivistolla, sekä
sotakorvauskuunareiden rakentaminen Raumalla. Tämän kuultuani, otin hetimiten yhteyttä Tampereen yliopistoon. Sain kuulla
professorin olevan jo ikämies ja
asustelevan Koivukoti nimisessä
vanhainkodissa Tampereella. Soitin Ala-Könnille vanhainkotiin ja
kysyin häneltä tietoja naihoista.
Hän lupasi pyytää vielä virassa
olevaa entistä assistenttiaan lähettämään nauhat minulle lainaksi.
Kopioimme äänitteet C-kaseteille
Raumalla Hollmingin telakalla
tuolloin rakenteilla olleessa maailman suurimmassa tutkimusaluksessa Akademik Mistislav Keldissä.
Äänikasetit jäivät vuosiksi
pöytälaatikkooni. Kuuntelin niitä silloin tällöin. Aina nauhoja
kuunnellessani minusta tuntui,
että niitä pitäisi voida hyödyntää
vielä jotenkin paremmin. Tähän
saakka olin kuullut vain hajanaisia tarinoita laivanrakennuksesta
Koivistolla, pätkiä sieltä ja täältä
suvun vanhimpien kertomana.
Halusin saada yhtenäisemmän
kuvan sukumme vaiheista ja varsinkin sen harjoittamasta laivanrakennus- ja merenkulkutoimista.
Vuonna 1997 päätin tehdä asialle
jotain. Lainasin Pentti-enolta vanhan sukumme valokuva-albumin.
Siinä on useita kuvia Koivistolla
rakennetuista laivoista ja niiden

Kuunari Koivisto koeajolla Rauman satamassa kesäkuussa 1946

vesillelaskuista. Marssin albumi
kainalossa ja haatattelukasetit
kassissa raumalaisen kulttuurielokuvientekijä Jouko Nummelan
luokse. Kysyin häneltä, että onko
mahdollista tehdä tällä aineistolla,
sekä haastattelemalla vielä elossa
olevia sukumme jäseniä, dokumentti-tyyppinen elokuva laivanrakennuksesta Koivistolla. Aluksi
Nummela ei innostunut lainkaan
koko asiasta, vaan sanoi, että elokuvan tekemisessä on iso työ ja se
maksaa jonkun verran rahaa. Tässä
kohtaa minä laskin nopeasti päässäni läpi kaikki kaikki sukulaiset,
jotka haluaisivat ostaa filmin, sekä
mahdolliset muut rahoittajat. Jonkun aikaa neuvoteltuamme pääsimme sopimukseen rahoituksesta ja Nummela lupautui tekemään
elokuvan. Syksyllä 1997 kävimme
Turussa haastattelemassa äitini
serkkua merikapteeni Eero Mannosta ja Raumalla haastattelimme
enoani Pentti Mannosta. Elokuva
valmistui keväällä 1998.
Elokuvan nimeä "Neljä Koivistolaista" mietimme kauan.
Nimi keksittiin lopulta filmillä
esitettävistä neljästä koivistolaisesta purjelaivasta Pohjantähdetä, Polariksesta, Saarentähdestä

ja Koivistosta. Nimen voi myös
yhdistää neljään Raumalle perustetun Hollmingin telakan koivistolaiseen perustajaan August
Mannoseen, Kaarlo Pulliin, Hugo
Pöntyseen ja Filip Hollminkiin.
Elokuvan alussa kerrotaan
vuonna 1037 merihätään joutuneesta Koivistolla rakennetusta
kolmimastokuunari Pohjantähdestä. Se menetti peräsimensä
haaksirikossa Ahvenenmaan pohjoispuolella Storbrottenin majakkalaiavn kohdalla. Alus hinattiin
Raumalle jossa se julistettiin kuntoonpanokelvottomaksi. Pohjantähteen palataan elokuvassa
myöhemmin uudelleen kuunari
Saarentähden rakentamisen yhteydessä. Seuraavaksi elokuvassa kerrotaan yleisesti Koiviston
historiasta ja laivarakennuksesta
siellä. Tämän jälkeen keskitytään
kolmen Koivistolla rakennetun
purjealuksen Polariksen, Saarentähden ja Koiviston rakennusvaiheiden esittelyyn aikajärjestyksessä. Elokuvan loppuosassa
kerrotaan Sotakorvauskuunareiden rakentamista varten perustetun Hollmingin telakan tulosta
Raumalle. Loppusanoina August
Mannonen kertoo telakan pe-

rustamisesta seuraavasti: "Ei tääl
mittään kellään tekemistä olis
olt, jos meitä Pullin Kallen kans
ei olis olt. Myös ko oltii laivanrakentajii tuollasest pojannalikasta
ast, nii myöhä osattii laivat tehhä.
Tehtii Koivistol nii hyvvii laivoi,
että luokan tarkastaja ko käj ja
hyväksy meijä laivat ja ne olliit
parempii ku toisten rakennukset,
nii sit ku kyseltii sotakorvauksiin
sellasii miehii, jotka puulaivoi olt
tehnt, niin tämä tarkastaja sano,
et kyl hää miehet tietää. Tarkastaja otti yhteuttä Pullin Kalleen,
Kalle otti taas yhteyttä minnuu
ja sit kutsuit meijät Helsinkii ja
sellai se sit läks".
Isoisäni sanoistavälittyy katsojalle koivistolaisten laivanrakentajien suuri varmuus ammattitaidostaan ja ylpeys omaa työtä kohtaan.
Tämä elokuva on kunnianosoitus
heille. Elokuva on myös valtakunnallisesti ainutlaatuinen ja arvokas
historiallinen dokumentti suomalaisesta talonpoikaismerenkulusta
ja laivanrakennuksesta. Kaiken
lisäksi elokuva todistaa, että totta
tosiaan ennen miehet olivat rautaa
Koivistollakin ja laivat puuta hii ohoi. Siitä me, heidän jälkeläisensä voimme olla aidosti kiitollisia
ja ylpeitä.

Elokuvan myynti:
JN Kulttuurivideot /
Jouko Nummela
Rautatienkatu 23, 26100 Rauma.
Puh. 02 822 6674

Kirjan nimi, Suursaaresta Petsamoon - pakkoluovutettua Suomea
TK-kuvaajien ikuistamana, kertoo oleellisen teoksen sisällöstä. Painotuoreessa 176 sivuisessa kirjassa on luovutetuista pitäjistä lähes 700
valokuvaa alkuperäisillä kuvateksteillä. Lisäksi jokaisesta pitäjästä on
perustietoja talvisotaa edeltävältä ajalta.

Suursaaresta Petsamoon - kirjan esittely
Kohtalon vuosina Suomen armeijan Tiedotuskomppanioiden kuvaajat kulkivat joukkojen mukana
tallentaen varsinaisten tehtäviensä
ohella myös maisemia, rakennuksia, miljöitä ja ihmisten elämää
sodan keskellä. Kirjan runsas kuvitus on pääosin jatkosodan ajalta, ja siitä syystä pakkoluovutettu
Suomi näyttäytyy näillä sivuilla

venäläisten jäljiltä, sodan arpeuttamana. TK-kuvaajien filmeille
piirtyivät muun muassa luovutettaviksi joutuneet Karjalan pitäjät
ja Petsamon lääni sekä osittain
rajan taakse jääneet alueet Sallasta
ja Kuusamosta.
Karjalasta jäi kaikkiaan 39
kuntaa kokonaan luovutetuille
alueille: Antrea, Harlu, Heinjo-

ki, Hiitola, Impilahti, Jaakkima,
Johannes, Kanneljärvi, Kaukola, Kirvu, Kivennapa, Koiviston
mlk., Kuolema
järvi, Kurkijoki,
Käkisalmen mlk, Lavansaari,
Lumivaara, Metsäpirtti, Muolaa,
Pyhäjärvi Vpl, Rautu, Ruskeala,
Moskovan välirauhansopimuksessa Neuvostoliitolle joutui luovuttamaan osan alueistaan 21 kuntaa.

ISBN:
978-952-472-267-4
Vuosi:
2016
Kirjailija: Juha Vartiainen
Alfamer / Tarusto Kustannus Oy
37,50€
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Mäntsälän viimeinen evakko
Talvisodan jaloista pelastettu Koiviston kirkon kattokruunu sai 52 vuoden jälkeen kodin Mäntsälän kirkosta.
Sotien jälkeen Mäntsälään tuli yli 3000 evakkoa. Viimeisin
Koivistolta vuonna 1991, kun
talvisodan syttyessä vuonna 1939
Koiviston kirkosta puulaatikossa evakkomatkalle lähtenyt yli 3
metriä korkea kattokruunu pääsi
vihdoin uuteen kotiinsa Mäntsälän kirkkoon.
Viiden vuoden sotimisen jälkeen Koivisto menetettiin viholliselle.
-Evakot hajaantuivat eri puolelle
Suomea ja jouduttiin siirtymään
paikasta toiseen, ennenkuin päästiin asettumaan lopulliselle paikalle, muistelee kunnallisneuvos
Soini Hämäläinen, joka oli vasta
13-vuotias talvisodan syttyessä.
Pronssinen kruunu oli tuotu
ensin Pohjois-Hämeeseen, mutta
pian sen tie vei Raumalle sinne
sijoitettujen koivistolaisten laivureiden ja kalastajien mukana.
Tyylillisesti se ei kuitenkaan sopinut Rauman kirkkoon ja kruunun
matka jatkui seuraavaksi Pornaisiin. Siellä kirkko oli puolestaan
liian pieni isolle kruunulle.
Askolan kirkko oli taas liian
matala korkealle kruunulle. Siellä evakkomatkalaista säilytettiin
kellotapulissa ennen kruunun
päätymistä lopulliseen sijoituspaikkaansa Mäntsälän kirkkoon.
Koiviston kirkosta alkanut evakkomatka oli kestänyt 52 vuotta.
Mäntsälään kruunu päätyi
piispa Erkki Kansanahon toivees-

ta. Piispa oli ollut nuorena pappina pakkaamassa yhdessä kirkkoherra-isänsä kanssa pronssista
kruunua aikoinaan oljilla vuorattuun puulaatikkoon Koiviston
kirkossa. Pyörät lähtivät nopeasti
pyörimään.
-Piispa oli huolissaan pelastamastaan kruunusta ja ehdotti kirkkoherra Jaakko Leinoselle ottamaan
kruunu Mäntsälään, kun kirkkoa
korjattiin, tuolloin kirkkovaltuuston puheenjohtajana ollut Hämäläinen muistelee.
-Otin yhteyttä Koiviston eri järjestöihin, jotta sain kaikilta yksimielisen päätöksen, että kruunu
voitaisiin sijoittaa Mäntsälään
eikä kukaan pääsisi sanomaan,
että se pitäisi panna Porvooseen
tai jonnekin muualle. Politiikassa
olin tottunut, että asiat pitää etukäteen varmistaa, ettei tulisi ristiriitaa, Mäntsälän kunnanvaltuuston puheenjohtajanakin aiemmin
istunut Hämäläinen jatkaa.
-Mäntsälässä ei myöskään kukaan
vastustanut kruunun ottamista
tänne. Kaikki olivat yksimielisiä,
Hämäläinen toteaa ylpeänä.
Kirkkovaltuuston puheenjohtajana Hämäläinen toi Koiviston
miesten kanssa kruunun Mäntsälään. Kruunu oli yhä siinä puulaatikossa, mihin se oli Koivistolla 52
vuotta aiemmin pakattu.
-Kruunu on 3 metriä pitkä ja se oli
aika painava. Nostimme sen laatikosta ja veimme Mäntsälän kun-

1970-luvulla Koiviston Viestissä pakinoi nimimerkki Taavetti.
Tämä pakina julkaistiin 14.6.1972.

Taavetti "kävi" Koivistolla
Mie otan taas kynän tuosta ja annan musteen juosta. Nii se kirjoitti entinekkii likka. Oottaks
kuult ko mie kävin Koivistolla.
Nyt kuuletta. Venneellä mäntii.
Voi ihme ko ol kommee vene.
Kalakaverin vene. Vuorineuvos
hää ol. Hänel ol sellane nimikii et
jos mie sen tähän kirjotan ni suu
auki katseletta. Että ossaa lukkee.
Olkakii haastel, ett mää vaa kalastammaa. Ei tarvii ostaa pyhäks
mittää ruokaa. Eikä ostantkaa.
No sit mie mäni vuorineuvokse luoks yöks. Jos ol kommee vene,
nii ol huushollikii. Palmuje al mie
vaa käveli. Vähält piti etten sanont
päivää yhel kuvapatsaal. Nii ol ko
elävä ihmine. Ei tarvint jonottaa
vessaakaa. Ol ainaski kymmene
vessaa. Mitäs mie nyt teil kaikkii
haastamaa. Mielee jäi monta baarikaappii. Yö män nii lupsakast.

Aamul mie mäni katsoo
tuulooks ulkon. Ei tuullu, mut
oli sakia sumu. Lähettii kuitenkii
mänemää. Mie haastoi kaveril, et
jos myö ajetaa jonkuu pääl ko ei
nähhä mittää, sitä hääkii pelkäs.
Olha myö ajettu jo monta tuntii, sit tuumattii et ajetaa rantaa.
Ei myö kyl tiejetty mis päi ranta onkaa. Kännyttii kuitekii eri
suuntaa. Vissii ol kova kurvi, ko
mei soutuvene sukels. Siin ol mei
kalavehkeet. Mut ei ollu ennää.
Tultii viimiseel rantaa. Siin
rannaan ol paljo lautatapuloi.
Iha niiko Koivisto Kotterlahes.
Mie huusi kaveril et myö tultiikoo Koivistol. 'just ol sama haju
ko Koivisto satamas. Lokit kirku.
Lautatapulois ol sama lemu. Ja ku
vesi liplattel mei vennee kylkee,
ni miu mielikuvitus kiiri kauas
menneisyytee.

Mika Valkama

Kattokruunu alkuperäisellä paikallaan Koiviston kirkossa

nalliskodin ruokasaliin. Katossa
oli koukkuja ja nostimme sen
koukkuun. Se mahtui just sieltä katosta lattiaan, Hämäläinen
muistaa.
-Muistan kirkkoherra Jaakko
Leinosen sanoneen kruunusta
sen roikkuessa katosta: "Aika
rohjo!".
Korjauksen jälkeen vuonna
1991 kirkko siunattiin uudelleen
käyttöön. Siunausta oli suorittamassa myös piispa Erkki Kan-

Mie muisti kesäillan Koivistol. Aurinko ol jo matalal. Meri
kimaltel se viimeisis säteis. Kotipihan puut huojuivat hiljaa. Se ol
luonto-äidin vienoo soittoo. Se
ol musiikkii meil väsyneil ihmisil. Monta kertaa myö uupuneet
ihmiset ummistettii silmät siihe
soittoo ja nukuttii onnellisin.
Sunnuntai-aamusi kantautui kirkost urkujen soittoa ja juhlallist
lauluu. Tult miu mielee kevätkii.
Niityilt tul tuoree heinä haju. Ja
ku puut tul hiirekorval, ni sillo alko ko uus elämä. Sitä seutuu myö
rakastettii. Rakastettii merta ja
rantoi. Omaa kotiamme. Rakastettii toinen toisiamme. Oltii ku
yks veli ja yks sisko. Oikee miul
tuli kaipaukse kyyneleet silmii ku
mie tuollasii aatteli.
Ei myös iin rannal olt ku pikkuse aikaa, ni vahti tulloo ja huutaa: -Lähtekää heti ja hyvän sään
aikaan. - Niin myö lähetääkii,
heti ku sumu häipyy, mie vastasi.
Ettäkö nää noita kieltotauluja,
"Maihinnousu kielletty". Nähää

sanaho, joka oli puoli vuosisataa
aiemmin lähettänyt kruunun
vihollista pakoon.
-Koiviston kirkossa oli myös
neljä pienempää kattokruunua,
mitkä on sijoitettu eri puolelle
Suomea.
-Koiviston kirkko on yhä pystyssä
ja venäläiset pitävät sitä kerhotilanaan. Kirkon ison huoneen sisälle
on tehty pienempi huone. Kirkon
sali on siis käytännössä tuhottu,
Hämäläinen surkuttelee.

nähhää, mut myö luultii et nuo
on vanhoi sota-aikaisii lappuloi,
ettei viholline saa täs kohas nousta maihi, mie haastoi. - Ei myö
olla tuhopolttajii, katso nyt ku
mie heitän tään sätkän merree,
syttyyks siu tapulis. Sit ko mie
haastoi kuka tuol hytis istuu, kyl
hää sit ol jo liiakii kohtelias.
Myö uotellaa millo sumu
häipyy. Vähitelle aurinko nous ja
ilma kirkastu. Myö lähettii kottii
päi. Mie katselen rannoil olevii
huviloit. Sit tarttuu silmii kaks
maista. Hyö ottaat aurinkoo, eikä heil oo mittää pääl. Mie virka kaveril mitä mie näi ja pyyvän ajamaa oikee lähelt rantaa.
Kahta kertaa ei tarvinnu käskee.
Mitä lähemmäs päästää, meil rupes selviimää, ettei hyö ookkaa
vanhoi akkoloi. myä lähestyttää
hyvvää vauhtii. Ei oo ennää ko
muutama metri. Kaveri näk jo
ilma kiikariikii, Mie piän koko
ajan silmääl millo likat lähtöö
juoksemaa pakkoo.
Vissii kaveri tek samalviisii

Alunperin vuonna
1904 Koiviston
kirkkoon lahjoitettu
kattokruunu
matkasi 1939
talvisodan sytyttyä
koivistolaisten
mukana ympäri
Suomea. PohjoisHämeen kautta
Raumalle, sieltä
Pornaisten ja
Askolan kautta
vuonna 1991
lopulta Mäntsälään.
-Sota ei kuitenkaan hävittänyt kirkkoa. Venäläiset eivät saaneet sitä palamaan, kun se oli kivikirkko. Esimerkiksi Kannaksella oli puukirkkoja,
mitkä ovat palaneet. Se on johtunut
venäläisten huolimattomasta tulen
käsittelystä, ei niitä ole tahallaan poltettu, Hämäläinen valistaa.

ko uht äkkii rysäht ja kovast. Hää
ajo päi kivvee. Myö lennettii sinne
sun tänne ja viimiselt vennee pohjal. Vuorineuvos löi pääskii jonnekii ko tolkku män siinä paikas.
Venneesee alko tulemaa vettä iha
tulvimal. Mie rupeei pumppaamaa vettä pois, mut enemmä sitä
tul ko män. Vene män pohjaa. Ei
siin ollukkaa oikee syvvää. Hytist
jäi katti vee pääl. En mie kerinny
huutaa appuukaa, ko neitoset tul
auttamaa. Ensiks hyö vettiit kaveri
rannal. Sit hyö rupes antaa hänel
tekohengitystä. Suusta suuhu. Mie
ko näi mite hyväst hyö osas antaa,
eikä heil heil ollu mittää pääl, ni
mie tekkeytyi puolkuolleeks. Olin
niiko sokissa. Toinen tyttö alko
minnuu auttamaa. Aika pia mie
tuli tajuihi. Turhaa nii sukkelaa.
Kaver heräs vasta sairaalas. Häne
syy se ol. Mitä ajjaa päi kivvee. Siit
ko tultii kottii, ni Olga ol heti kysymäs - Saitteko kallaa? Mie virkoi et
kala miehee. Muttei tuotu kottii...
Terveisin Taavetti
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Sapalahden koululta evakoksi kokkilaan
Täs Koulus kesä mänt hyväst, ainakii meil lapsil. Olha tää
koulu tehty lapsii vart. Mut oika asunto pitäi löytää, no
sellasta on luvattu meil Tammepään kartanost kokkilast.
Nii Äiti olkii saant asunnon kokkilast, Tammepään kartanost. Yhteen
aamun sit hää laitto mei vähät tavarat patjapäällisiin. Sit tul hevone,
jonka kärril mei tavarat nostettiin,
sillä päästii lauttarantaan.
Hevosmies jätti meijät lauttarantaan, sopivat hevosmiehe
kans, et hää tuop vast illasuus nää
tavarat mänkää työ lossil kokkilaan. Lossi ol kapulalossi, Äiti
veti kapula kans lossi vaijerist et
saatii lossi liikkumaan. Kokkilan
puolel ku päästii, Äitil ol iha hiki.
Siint rannast ku nuoustii mäkkee
ylö, siin tievieres ol nätti kuusiaita
jos ol portti. Portin pylväät olliit
muurattu pyöreist luonno kivist.
Siin mäntii sissää, siel ol nii
hienoo kaunis piha ja valkone
komia kartanon päärakennus.
Pihan toisel puolel ol iso kivinen
navettarakennus. Sen ohi mäntii
peltotietä. Tien alta män puro,
joka liris mukavast, ja tien toisel
puolel ol pieni lampi ja sen takan
ol iso lato. Tieltä käänyttii oikial
jost tultii talo pihal. Siel ol nätti
rapattu talo, jonka kulmat ol tiilet
muurattu näkyviin iha nätist.
Siin ol kaks sisääkäyntii. Oikean puoleises myö päästii sissää,
eteisen jälkee tultiin olohuoneeseen, jos ol mies tekemäs väliseinää,
siis se jaetiin kahel perheel. Oikial
ol ovi keittiöön mis ol iso hella ja
yks sänky. Olohuoneest män toine
ovi, jost pääs pieneen kulmahuoneeseen. Tää on mei huone.
Siin ol porinmatti hella jos ol
keittolevy päällä. Ikkuna ol pihalle
päin. Sinne ol tuotu sänky. ”Siul
pittää tehä pien sänky tuoho keittöö vaste oleval seinäl, nii tähä vällii soppii pien pöytä ja yks tuolikii.
Kai niitä kartanost löytyy”. Nyt
mäntii ulos katselemmaa. Talohan ol hyvin rakennettu, Kellaris
ol tillaa polttopuil ja pitemmäl ol
oven takana viel ruokakellar Pihalt
löyty kaivo ja huussi.
Talo ol pello reunas, pello toisel
puolel ol kartano, monine rakennuksineen. Illasuus tul hevone ja
toi mei tavarat. Äiti laitoi meil sänky kuntoo, se ol häne mielestään iso
sänky, kai herrasväen sänky.
Illal siin kävi evakkoi, äiti
keitti höil korviketta ja leivänpalan kans kelpas kaikil. Nii nukuttii
hyväst omas huonees. Seuraavin
päiviin ol kaikelaista asiaa hoijettava. Saatii elintervikekortit, maito saahaan ostaa kartanost, Isält
tul kirje, hää sai pienen loman.
Evakkoi tul lissää, olohuonees
ol kaks perhettä ja keitiös ol yks
vanha mummo. Evakot ol kaik
tuttuja Äitil.
Nii siihen ol pakko kotiutuu.

Iltahämäris ku olin pihal, ihmettelin mikä siin vilahteli. Sit selvis
et pihal on liito-oravia. Niitä Äitin
kans illal katseltii. Ne hyppäs kuusesta ja liiti pihan toiselle puolelle
olevaan pähkinäpensaaseen. Pähkinäpensas oli meille myös uusi
kokemus, sen alta löytyi pähkinöitä, niissä oli niin kova kuori, ettei
sitä hampailla saant rikki. Kivellä
kun sen napautti rikki, saatiin uusi makuelämys. Ei olt Koivistol,
ainakaa mei kyläs.
Metsäs, siin talo lähel ol hyväst marjaa. Mustikat oliit jo vähä
pehmosii, mut Äiti kuivatti niitä.
Kauniin päivään ne olliit paistinpellin pääl auringos ja niiä pääl ol
ikkunapoka. Yöllä ja pilvisiin päiviin ne ol keittiön hellan pääl. Nii
saatii kuivattui mustikoita, jotka
säilöttiin lasipulloihi. Niitä Äiti
käytti lääkkeen monnee vaivaan.
Puolukaa ol siin mäe pääl jos
ol vähä aukeeta. Mie oli mukana
ja miul ol iso peltimuki mihi mie
poimin ja tyhjensin ne Äitin ämpärii. Mut sit Äiti säikähti, mei
yläpuolel pyöri kaks mahottoman
issoo kotkaa. Äiti hermostu ja
vei miut ison kuuse al. Äiti tiesi
et kotka ol Koivistol vient vuuve
vanhan lapsen.
Äiti pääs aina välil kartanon
puutarhaan työhön, no perunan
nostos ol hää vissii kolme päivää.
Mie olin mukana kahteen päivään. Siel saatii pien pussi perunoi. Kartano sauna lämpes kaks
kertaa viikos. Myö evakot saatii
käyvä siel viimosiin, ja sauna ol
täys väkkee.
Sit yhteen iltaan tul meil mies
sissää. Miul män hetki enneko
tunsin ISÄ. Hää halaili meitä, hää
ol laihtunt ja ainakii viikon vanha
parrrasänki tek vaikutuksen et hää
on kovast vanhettunt. Hänel ol
nyytti mukan. Hää oli Äitille ostant tulles käytetyn sarkapuseron,
jot pakkasil olis jottai lämmintä
takkii. Äiti pisti sen pääl, see ol
pari numeroo liia iso ja rumaakii.
Siin vilahti Äitin kasvoil katkeruus, et hää hieno Uuraan rouva
joutuu kävelee tälläses luntus. Isäl
hää sano ”eihä tää häävi oo, mut
lämpöseltähä tää tuntuu, kyl mie
täl täs kävelen”. Isäl ol sakkariini
pien rasia. Niistä Äiti ilostu, ”nyt
keitän hyvän mustikkasopan”.
Siin jutelles Äiti muisti et kartano sauna on tänä iltaan lämmin.
Nii hyö läksii saunaan ja mie jäin
tuppaan. Ku hyö tullit saunast, Isä
ol saant. parrankii ajettuu siel. Äiti
oli häne vaatteitaan pessyt siel ja
toi ne ”kottii” kuivumaan.
Kartanos ol oma sähkölaitos
ja sähköt katkaistii siin 9 paikkeil

Seppo Mannonen

Salpalahden koulu

illalla, paitsi jos oli jottain erikoista tarvetta. Isä nyytis ol viel kyntilän puolikkaita, joita hää ol keränt joittenkii juhlii siivotes. Nii
siin illal syötii puuroo ja makiaa
mustikkassoppaa.
Aamul miettivät mite tehtäisii sänky Sepolle. No laveri tuohon keittiön seinää vaste. Siihen
tarvitaa muutama lauva pätkä.
No niitä löyty puuliiterist, nii
hetke pääst ol miulla sänky. Sit
hyö kävivät toisee patjapäällisen
laittamas vähä olkii ja taitivat sen
kaksinkerroin, nii ol miul hyvä
sänky. Sit hyö lähtivät hoitelemmaa mei asioita yhes. Kun hyö
tulliit, isäl ol paperisäkki olal. No
siin ol meil kauryynii. Ol ostat
sen yhelt, maanviljelijältä. Äitil ol
tilattu kansanhullosta uuvet kengät, se ol Äitille tärkeää, kun nuo
ainoot kengät olliit hajoamas. Ilta
män Isän kanssa rattoisasti.
Sit Isä rupes kirjoittaa kirjettä siskolleen, joka työskentel
Helsingin Naistelinikal. Hänel ol
mahollisuus hankia jotain vaatetetavaroita. Äiti luettel mitä hää
haluais talvikengät, sukkii, pitkä
talvitakki, hattu. Sillo Isä keskeytti
”älä nyt kaikkee toivo, Hiljalla on
sisko jolla kolme pientä lasta, ja
mies kaatu sova. Sitä siskoo häne
pittä enssijaisest auttaa” No lista
pieneni ja hää lupas mennä käymään Hiljan luona seuraaval lomal. Hänen pittää lähtee jo aamul
aikase ja hää joutuu Riihimäel.
Mie olin nukkunt hyväst omas
sängys. Äiti keittel miul kaurapuuroo, voita ei olt ja maitookaa ku
puol lasillista. Äiti ol tehnt voileivät
isäl ja maitooki evääks. Mie söin
puuroo ja kurkuu jäi aina akanoi,
sit Äiti huomas itsekkii et säkist

keitetys puuros ol akanoi enemmö
ku kaupast kortil ostetuis.
No mut näis ei tarviin käyttää
ostoskorttin kuponkii. Sit myö Äiti
kans lähettii kaupas käymää, Sinne
ol tult sokeritoppa. Semmone iso
valkee kartio tolppa. Siin myyjä
pienel kirveel hakas paloja Nii meil
ol sokerii ja viel voitakii pien pala.
Leipäkortil sai leipää tai jauhoi, meil
kelpas jauhot. Kaupas ol myytävänä
sokerisakset, Äiti osti nekkii.
Sit mäntii kartanoo, navetas
ol erillinen maitohuone. Siltä myö
saatii maitoo, meil ol kannu mukana ja siihe myytii 2 liträä maitoo.
Se oli vähän enemmän mitä meil
olis kuulunt, mut Äiti ol kartanon
töis aina välil, nii siint hyvät saatii
maitoo vähä reilummi. Äiti opetti
”et täält siekii voit hakke maion, ku
nyt nää ihmiset tuntee siut”. Maiost
ol sekkii hyöty et Äiti otti kermaa
maijon päält pois ja siin vispattii
voita. Mie jouvuin sitä vispaamaa
ku Äitin kyynärpää ol kippee. Voista
oli paljo hyötyy, esimerkiksi aamulla keitetys puurost leikattii viipaleita
paistinpannulle. Missä niitää voissa
hieman paistettiin nii pärjättii koko
päivä kaurapuurolla.
Leipää paistettii talon evakoi
kans yhes. Paistopäivän ol kartanon evakkolapsii maistelemäs mei
leipii. Sit ol kivvaa ku ol paljo kavereita. Talon olehuoneen kopeis ol
perhe kummassakkii. Toisen perheen Isä kävi siel, mut toisen perheen isä kävi hyvin harvo, ol vissii
meril. Keittiös asu vanha mummo,
häne liikumine ol huonoo.
Illat pimeni ja kartanon sähköt sammuivat 8-9 välil iltasin.
Sillo mummo tul mei kans, istumaa hämärää. Meil ol porimatis
tuli, nii luuku raost tul pienivalo

mei huoneesee. Mummo istu siin
mei puolel ja heil ol Äiti kans paljo
asioi kerrotavaa toisilleen.
Niist hämärähetkist jäi monta juttua miuuki mieleen, niiku
jostai vanhast sovat jossai Balkkanil. Mis ol joku koivisto mies joutunt mukkaan. Sillo sovat olivat
paljo raakempii ku nykyisi. Joen
yli ol kivisilta, mis ol viholline
vastas, siin sillal hakattii vihollista
miekoil, kirveil ja keihäil. Mut ei
päästy yli. Sit tehtii pitkist riuvuist
keihäitä, niihe pääs keihään kärki
toises pääs ol poikittia pari puuta, Niitä työnnetii ihmisjokkoon
mone miehen voimal vatsa kohalt. Siin ne huusit rius verissään,
sit riuku ihmisinnee heitettiin
jokkee. Taas uusii riukui sotilai
sekkaa, nii saivat lyötyy vihollisen.
Myös tarina naisten hallitsemas
itämeren saarest jäi mieleen. Saares
naiset ol ottaneet vallan ja tehneet
miehist orjii. Naisis ol pätevii seppii, jotka tekivät miesten jakoihi
kahleet nii miehet käveliit huonost.
Sepät takoivat kirveet, miekat ja
muut rautaset esineet. Hevosii naiset käyttiit ratsuina. Jos laiva haaksirikoutu saaren rantaan, naisten
ratsujoukko ottiit miehet vangiks ja
pistiit kahleisii. Miehet pantii karsinaan ja hoitiit niiku sikkoi. Mut
miehet, vaik olliit kahleis, joutuivat
tekemään työtä, kute kyntäämää ja
kaikkii pelto- ja metsätöitä.
Merimiehet tiesiit saarest jottai ja pelkäsiit saarta. Mut täyve
kuun aikaan naiset hakkiit yhe
miehe tuppaansa, ja huvittelliit
sen kanssa. Sit Äiti ja mummo
rupesiit hihittämmää. Mie ihmettelin miks? Nii mei syksy alko
kulumaan täs Tamepään kartano
muonamiehen talos.
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Kuva: M Piela

Lassisii ja muovisii
Oisinks mie lot jottai kaheksa vuuuve ikäne, ko sain ensmäset silmälasit. Myö asuttii sillo evakos Hakkala koulul
Särkisalos. Mäntii äiti kans Turkuu.

Euroseteli
Mei pitäis nyt yhes täs ratkassa
Tää tosi vaikia ropleema,
Ko tasan ja sovus ois jaettava
Tää siivouspalkaks saatu seteli,
Tasan, puoliks, kahtee pekkaa,
Ilma riiatta.
Voitaiskos myö tää kymppi
Muitta mutkitta
Kahtee ossaa vaa täs repässä,
Suit sait ja sumelematta,
Nii et toise puolikkaa saisit sie,
Ja toise taas sit saisinkii mie?
Vai oiskoha sentää paremp sittekii,
Et kahtia myö se jaettais niiviisii,
Et kuvapuole mie ottaisi,
Arvopuole taas taskuheis sie panisit?
Mei pittää vaa rauhas saaha harkita,
Mite paremp ois ratkassa tää ongelma,
Et enemmä ei toine sais ko toinekaa.
Siin nyt onkii meil paikka tosi vaikia!
Martti Piela

Lystiihä se ol päässä ajelemmaa
savuttaval pussil, mis ol häkäpönttö peräpääs, ja sai männä
huristaa nii kauas ja nii komiaa kaupunkii ko Turkuu, melkee viel komiampaa ko Viipur.
Oliha mie Viipuriski käynt
lääkäris, ko äit vei miut hinkuyskä jälkee korvalääkärii, ko
korva ol alkant vuotamaa. Siint
korvalääkärist mie en pitänt sit
yhtää, ko hää määräs, et miu
kippee korva taaks pit voijella
mustaa tököttii, mikä haiskii nii
pahalt, et!
Ei, en yhtää pitänt korvalääkärist, mut en sem paremmi
pitänt silmälääkäristkää. Hääko
määräs, et pit ostaa miul rillit,
mitä miu piti sit käyttää koko
aja. Pois sai ottaa vast iltasel
nukkumaa männes. Omast
mielestäi ei niil laseil nähnt yhtää sem paremmi ko ilmakaa.
Iha pelkkää ikkunalassii! Olliit
viel pyöriät, nii et mie näyti iha
pöllölt. Ja kaveritkii haukku
minnu rohvessoriks. Ja sitko
leikittii Tartsanii koulu metsikös tie takan ja hypittiii puust
puuhu ja rintaa lyötii ja kajautettii ilmoil Apinoija Kuninkaa
huuvvo, ni ne rillithä olliit tiel
siin touhus! Ja ko sai pelätä koko aja, et putovaat, ja äiti suuttuu, ko ne maksoitkii nii paljo.
Kesti monta vuotta, enneko
mie sain uuvet, Helsingist ostetut
silmälasit, ko näkö alko huonontuu nii paljo. ko oppikoulus joutu
lukemaa enemmää ja enemmä.
Kymmänii vuosii myöhemmi
sattukii kuiteskii sit nii somast,
et ne ensimmäiset rillit löytyitki

Mie tiijjän

Kaksitehoiset muovilinssit

Sarvisankaiset

jostai. Äitiks lie säilyttänt, vai oliknks mie itse, vaikken muistantkaa.
Mut eihä ne olleetka iha ikkunalassii, niiko mie olin muistant. Eikä
ne olleet iha pyöriätkä. Nii olliit
uuveaikaset, et poika ois tahtont ne
itsellee. Mut siin käi nii surkiast, et
ne sangat ko olliit iha ohkaset, nii
jotakii metallii vaik olliitki, ni sangat
olliit vuosii kulues hapertunneet, et
eihä ne kestäneet. Männiit poikki
heti kättelys, lassii kehykset niiko
sangatkii.

Ainaha ne rillit olliit hankalat, niiko tiel! Varsinkii urheiluja voimistelutunneil. Ko hevose
päälkää hypätes ei oikee uskaltant
niitä pittää pääs, ko pelkäs, et jos
putovaat ja männööt rikki. Silloha
taas ei hypätes oikee nähnt iskee
kässii oikiaa aikaa hevose pääl, ja
sillai sit hyppy epäonnistu.
Aikaa myöte niitä erilaisii
rillei keräänty kymmänii. Ol sarvisankasii, ol muovisii, paksui ja
ohkasempii, hoppeevärisii ja kullahohtosiiki. Aluks kaik linssit ol
hiottu lasist.
Ja ko miu näkköi senko huononi huononemistaa, ni laseistha
tul paksui ja painaviiki. Eikä niitä
koti-Suomest ees saant hankittuuka. Niitä joutu enstäi tillaamma Saksamaalt ja sit myöhemmi
Ranskast. Ja oottaa sai aluks viikkoi, enneko pääs panemaa ne nenällee. Mut sitko kehitys kehitty
etteepäi, ni jossai keksittiiki puristammaa linssit muovist.
No, sithä niie paino putos roimast. Pääkää ei tuntunt ennää nii
raskaalt! Nii ainaskii tuntu. Eikä
ennää välttämättä tarvint kaksii
lassii hankkiika, ko keksittii kaksteholasit, enstäi rajalliset ja sit rajattomat. Mie en kuiteskaa oikee
tottunt katsomaa, oikial taval op-

Mut sithä Nikolai II män
ja rikko Aleksanteri vala,
ja ko tilasuus tul, Suomi
irrottautu karhu otteest.
Vuos 1939 jällee kaks
ahnasta vallahimosta kansajohtajaa, Talin ja Hitler
tahtoit lissää Leepensraumii, vaik kummalkii ol
iha tarpeeks tillaa omissaa. Toisel
kyl ol viel enemmä ko toisel. Hyö
tekkiit hyökkäämättömyyssopimukse keskennää. Rippentrop ja
Molotov pantii asjal. No, eihä se
tarkottant sitä, et hyö ei olis hyökänneet toisii kimppuu. Lisäpöytäkirjas nuo kaks kettuu jakkoit
Eurooppaa etupiireihi. Ja taas ” ta
sie tuo, mie otan tän”.

Jossei oo mittää syytä, minkä perustel vois alottaa sova, ni
sit pittää keksii syy. Niiko "jossei
rahhaa oo, ni sit pittää lainata".
Talin ”lainas”. Hää pan Mainilas
omat tykit tulittammaa ommii
miehii. Ja nii voitii sit akressiivista Suomee lähtee höykyttämmää,
mikä ei suostunt ”aluevaihoksii”.
Ja siint sit koivistolaispojat ja miehet saivat maksaa hengellää.
Viime kerralha mie kysyin, et
taitaaks kukkaa sannoo, kui monta koivistolaista kaatu talvisova
aikan 13.3.1940 männes.
Koivisto Seura julkasus vuuvelt 1956 ”Koivisto/muisto meren
rannalta”, minkä Sulo O. Hoikkala ym. ovat julkasseet Niilo Villase

Ensimmäiset

Ainaha ne rillit
olliit hankalat, niiko tiel!
Varsinkii urheilu- ja voimistelutunneil.

pint kurkkimaa alaosalt yläosal ja
takasii koko aja. Miul o jälel viel
kymmänii linssii, ko en oo kaikkii hävittänt. Oon aatelt, et kehitysmaihi varmast vielkii tarvitaa
linssei ja sankoiki. Aina o kuiteskii
jäänt toimittamatta niiitä etellee.
Jottai neljäkymmänt vuotta
sit, ko mie käin viel Hesas Kalevakaul silmälääkäris, ni mie kysyin
sillo kerra lääkäriltäi, et eiks miul
kannattais tehhä sellasta silmäleikkausta, mikä operaatiotapa ol
niihi aikoihi tult Suomeeki vissii
Vennäimaalt; sielko kuulemma
lääkär leikkas pyöriväl pöyväl
makkaavilt potilailt viillo viillo
perrää ja parans mone likinäköse
silmät yhel istumal. Ei kannata,
sano miu lääkär, ko sit vanhempan, jos miul tullaa harmaa kaihi,
ni sit ei voijjakkaa sitä ennää leikata. Nii sit mie oon oottant, et
millo se kaihi isköö.
Nyt yli kolme vuuve aikan sitä
leikkausta o siirretty tähä ast. Mut
nyt sit tehtii se kaihileikkaus tääl
Porvoos kahes eräs. Mykiö korvattii muovisel implantil, oikee kirkkahal, ja nyt mie sit näenkii kummalkii silmäl tarkemmi ko koskaa,
ja väritkii o kirkkaammat ko enne
eläissäi. Viel pittää kuiteskii lukulasitkii hankkii, ko esmerkiks tuo
hajataittesuus o nii suur. Ja tippoi
pittää tiputellla silmii monta kertaa päiväs viel viikkoi aja.

Martti Piela

Jos kaikki ne kyyneleet mukaan laskettais,
kautta aikain mi äidit on vuodattaneet
poikain ja miesten tähden, jotka sodissa sai
hurmehellaan kastella sotatantereet,
niin hukkuisimme mereen kyynelten.
Kuka silloin tarinan kertoisi ihmisen?
27.10.16

Sota o helppo alottaa, mut vaikiampaa sitä o saaha loppumaa.
Saattaaha sota kyl syttyy välist iha
vahingoskii, iha niiko riita tavallissi ihmisiiki keske. Mut usjammiha
sottaa o joku syy.
Sota syttyy herkäst, ko sottii
halutaa. Suome sota (1808-09)
sai alkuun siint, ko Vennäi ja
Ranska keisarit päättiit, et molemmat tarvitsiit enemmä, ko
mitä höi jo ol. Aleksanter ja Na-

Martti Piela

1943

poleon kohtasit Tilsitis ja alkoit
jakkaa Eurooppaa samal viisii, ko
viel nykysikkii parlamenteis politiikot: Ota sie tuo, mie otan tän.
Se ”tuo” ja ”tää” ei höil kummalkaa kuulunt, mut eihä niil vähäpätösil omistajil mittää sanvaltaa
asjas olt. Ja nii Suomest tul Vennäi maa Suurruhtinaskunta, mikä
justii sillo ol hyväks mei Suomel.

toimittaman, o loppusivuil kerrottu niijjä koivistolaisii nimet,
useimmat kuvvii kans, kene elemä
päätty talvisova aikan. Mie laski,
et höitä ol 83. Tuo luku saattaa
heittää muutamal numerol, ko pit
välist käyttää harkintaa, et kuuluuks tää taik tuo sankarvainaa nyt
mukkaa luettavvii joukkoo vai ei.
Kuva, mikä täs nyt o mukan,
o otettu siin sankarvainajii siunaustilaisuuves, millo miu Toimiennoiki siunattii Koivisto kirko
sankarhautuumaaha. Siin no surijoijja joukos moni mei sukulainekkii, nii et se o hyvi muistosa
nii miul ko Tani-serkulleiki, kene
alpumist kuva o peräsinkii.
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Onnitteluit` ja
muistamissii`
ANTTI HOIKKALA väitteli
21.10. tohtoriksi Kemiasta,
aiheena puna-apilan
estrogeenit.
Vanhemmat Annikki ja
Urpo Hoikkala. Isä Koiviston
Hyttölän kylästä.

ILARI NORRBACKA
valmistui Turun ammattiinstituutista tietotekniikkaasentajaksi.
Ilarin iso-mummi MirjaLiisa Vesala ja iso-pappa
Sirkka ja Ilmari Sutela
ovat kotoisin Koiviston
Piisaaresta.

TUOMAS HOIKKALA
on valmistunut
tradenomiksi Laureaammattikorkeakoulusta
toukokuussa 2016 ja hänen
nuorempi veljensä
JOONAS HOIKKALA on
valmistunut diplomiinsinööriksi Aalto-yliopiston
Insinööritieteiden
korkeakoulusta kesäkuussa
2016.
Veljesten isoisä Lauri
Hoikkala oli kotoisin
Koivistolta Hoikkalan
kylästä. Vanhemmat ovat
Kari ja Sirkka Hoikkala.

Muista ystävääsi
ilmoituksella.

Tääl` tapahtuu
Perniön ja ympäristön Koivistokerho

Turun ja ympäristön koivistolaiset

Perinteistä joulujuhlaa vietetään 12.12.2016 klo 18.00 alkaen
Perniön Seurakuntatalossa.

Joulujuhla lauantaina 3.12.2016 klo 15
Turun Karjalaisten talolla Itäpellontie 2 Turku

Tervetuloa!
johtokunta

Yhdessäoloa, jouluruoat pöydässä, jolupukkikin on kutsuttu.
Ruokailu 20€ jäseniltä ja 30€ muilta.

Joululahjaksi

Ilmoittautuminen
Riitta Pohjanuomalle 050-5579134 25.11 mennessä.
Ota mukaan iloinen mieli ja noin 5€ pieni paketti pukinkonttiin.

Koivisto pähkinänkuoressa
Koivistolaiset evakossa
Koiviston arkielämää
Koiviston merenkulun historia
Honkalaivat ja halkolastit
Koiviston historia
Länsi-kannaksen murrekirja
Sanaparsii Koivistolt
Neljännesvuosisata lottatyötä koivistolla
Kannakselaistytöstä evakoksi tynkä-suomeen
Koiviston yhteiskoulu, matrikkeli
Merenkävijän muistelmia
Koiviston kolmet kasvot
Kurkela-hoikkala kuvina
Koivisto-Koivisto, laulukirja
Koivistolaiset 1939
Patala, kotikylä Koivistolla
(lisäksi postimaksu)

€ 10,00
25,00
25,00
8,50
8,50
15,00
8,50
8,50
5,00
5,00
5,50
5,00
6,00
20,00
15,00
7,00
25,00

Tilaukset
Koivisto-Säätiö
c/o Pertti Hoikkala
Linnankoskenkatu 15 C10, 06100 Porvoo
koivisto-saatio@kolumbus.fi
hoikkala.pertti@gmail.com

Koivisto-tuotteita

Tervetuloa

Karhulan ja ympäristön koivistolaiset
Vietämme pikkujoulua 3.12.2016 Kirjavaisen kahvilassa, Karhulan
torin laidalla. Tilaisuus alkaa kello 16.
Ilmoittautumiset
Marja-Liisa Montoselle 25.11.mennessä numeroon 05 063 738.
Joulupukki lupasi vierailla juhlassamme,
joten ota pikkupaketti mukaan.
Tervetuloa
Johtokunta

Lahden Koivistolaiset
Joulujuhla su 4.12 klo 13.00
Palvelukeskus Onnela, Harjulankatu 1
Tervetuloa mukaan
Johtokunta

otin

tarj
a
t
t
r
a
k
n
o
Koivist
ksi
joululahja
Konepesunkestävä, 30 x 38 cm

Tarjotin 26 €
Suomi 100 -juhlavuoden Koivisto-kalenteri 2017
on tilattavissa sihteeriltä 1.12.2016 alkaen.
Virpi Huhtanen, Ahtaanmäki 1 A 2, 02280 Espoo
puh. 0440 501 806, virpi.huhtanen@kolumbus.fi

KOIVISTON AUTO
www.koivistonauto.fi

