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KOIVUNIEMEN HISTORIAA 

Bastuskärin saaren vakituinen asutus katsotaan alkaneen v.1695, kun Yrjö Hannunpoika Söörmarkusta 
osoitti Ulvilan käräjillä oikeudelle kirjeen, jossa annettiin oikeus asettua Bastuskärin kruunin saarelle. 
Hänen jälkeläisiään ovat Bastuskärin ja Sandberg-Koivuniemen asukkaat. Saaren tilat ovat vanhoja luot-
sitiloja. 

Sandbergin tilan viimeinen asukas oli luotsin leski Marketta Sofia Sandberg (1858-1933), joka oli kanta-
tilan tytär. Koivuniemen tilanviimeinen asukas, Jooseppi Salomon Santanen, oli hänen veljensä. Sand-
bergin tila huutokaupattiin vuonna 1913 ja sen osti laivuri Frederik Anttoora. muistitiedon mukaan hänellä 
oli valtakirja J.S.Santaselta, mutta kauppahinta nousi yli valtuuden ja laivuri teki kaupat omiin nimiinsä. 
Seuraavan vuoden alussa 2. tammikuuta 1914 kansakoulunopettaja Jooseppi Salomon Santanen osti 
Sandbergin tilan rakennukset. 

Jooseppi Salomon Santanen (1860-1946) valmistui opettajaksi Jyväskylän opettajaseminaarista vuon-
na 1883 ja työskenteli Ahlaisten Kellahdella, Porin Vähäraumalla, Viipurin Hovimaalla ja lopuksi Heinäjo-
ella Karjalan Kannaksella. Kolmenkymmenen opettajavuoden jälkeen hän palasi takaisin Bastuskäriin ja 
asettui asumaan Koivuniemen tilalle. Eläkepäivinään hän kuljetti jonkin aikaa saarelle postia ja kierteli 
henkivakuutusmiehenä. 

Sunnuntaisin J. S. Santanen kokosi saariston väkeä ja luki heille postillaa ja piti lapsille pyhäkoulua. saa-
ren kansakoulutoiminta alkoi Koivuniemen tilalla. Eläkepäivinään hän opetti Bastuskerin kansakoulussa 
pojille käsitöitä. Hän lainasi myös rahaa sitä tarvitseville. Useimmat maksoivat lainansa työnteolla. San-
tanen oli herrasmies ja hyvin tarkka taloudenpidossa. Hän kirjasi kaikki tulonsa ja menonsa. Hänen ruo-
kavalionsa sisälsi melkoisesti tuoreita vihanneksia, marjoja ja ruokaa piti syödä vain kohtuullisesti. 

Hänen viimeisenä syksynään oli myrskyinen ilta, kun hän oli palaamassa Anttoorasta. Noin 200 metriä 
ennen kotiaan myrskylyhty sammui ja hän eksyi polulta. Hän joutui viettämään myrskyisen ja sateisen 
yön rantalepikössä, josta koululaiset hänet aamulla löysivät. Viimeisen talvensa hän asui Reposaaren 
pappilassa, mutta maaliskuussa hän palasi kotiinsa. Jooseppi Salomon Santanen kuoli 25. huhtikuuta 
1946 kotonaan. Hänen leposijansa on Ahlaisten kirkonmaalla lähellä kellotapulia. 

(Kauko Säämäen esitelmää Koivuniemen - Sandbergin asukkaista 15.8.1992 mukaillen)  

 

Piirin toimintakertomuksessa vuodelta 1940 mainitaan seuraavaa: 

"Piirihallitus sai vastaanottaa joulukuun 31 pnä 1940 lahjakirjan, jossa 
eläkkeellä oleva kansakoulunopettaja Jooseppi Salomon Santanen 
ilmoittaa lahjoittavansa omistamansa 7,5 ha suuruisen Koivuniemi nimi-
sen huvilatilan Ahlaisten pitäjän Bastuskärin luodolta, Suomen Punai-
selle Ristille Satakunnan piirihallituksen harkinnan mukaan käytettä-
väksi ja muuten lahjakirjassa mainituin ehdoin." 


