
Koivula

1871 alettiin rakentaa koulurakennusta, mutta se jätettiin keskeneräiseksi, sillä se haluttiinkin 
muuttaa pappilaksi. Seuraavana vuonna siitä tuli kuitenkin koulurakennus.
Ensimmäinen v.t. kappalainen Ferdinand Bergh asui vuokralla Uotilassa 1875-76. Seuraava v.t. 
kappalainen Heikki Salonen asui myös aluksi vuokralla Uotilassa, kunnes 1880-luvun puolivälissä 
Koivula muutettiin papin puustelliksi korjausten jälkeen. Koulukin toimi vuokralla Uotilassa 
kunnes saatiin uusi v 1890 valmistunut koulurakennus. Pappilan siirryttyä Kivelän pappilaan 
Koivula toimi nuorisoseurantalona ja sen jälkeen suojeluskunnan talona. 

Konginkankaan nuorisoseura, jonka nimeksi valittiin Kömin nuorisoseura, perustettiin 14.12. 1907. 
Viikon kuluttua perustamisesta seura päätti ostaa Koivulan nuorisoseurataloksi kauppias Matti 
Pasaselta. Nuorisoseuran aikaan rakennettiin näyttämö kirkon puoleiseen päätyyn, sittemmin 
rakennettiin näyttämösali-siipi, jolloin rakennus vaan komistui. Myöhempää tekoa oli myös 
pihanpuoleinen kuisti. Kansalaissodan jälkeen aloitti suojeluskunta toimintansa Koivulassa. 
Suojeluskunnalla oli oikeus käyttää sitä korvauksetta. Koivula toimi myös käräjätalona 
Konginkankaan ja Sumiaisten käräjäpiirissä. Vuonna 1916 raivosi isorokko, jolloin Koivula toimi 
tilapäissairaalana. Koivula toimi kansakouluna uudestaan vuoden 1918 tienoilla.

Konginkankaan kunta perusti v 1916 erityisen kunnallisen suojeluskomennuskunnan. 6.10 1917 
perustettiin varsinainen suojeluluskunta.
1930 Suojeluskunta osti puolet Koivulan omistus- ja käyttöoikeudesta ja hinta suoritettiin 
korjaustöillä. Vuonna 1934 nuorisoseura myi Koivulan kokonaan suojeluskunnalle tietyillä ehdoilla 
saaden käyttää edelleen sitä edelleen toiminnassaan ja edellyttäen suojeluskunnan rakennuttavan 
rappeutumassa olevan talon valmiiksi. Suojeluskunta laajensi ja peruskorjasi Koivulan 
toimitalokseen, joksi se vihittiin 1.11.1936. Koivulassa oli sotien aikana suojeluskunnan varasto ja 
esikuntapaikka. Sotien jälkeen suojeluskunnat laukkautettiin ja Koivula siirtyi manttaalikunnalle 
vuoden 1934 nuorisoseuran edellyttämän ehdon mukaan.

Konginkankaan manttaalikunta siirsi joulukuussa 1952 tekemällään päätöksellä suojeluskunnalta 
marraskuussa 1944 tehdyllä lahjakirjalla saamansa Koivula-nimisen talon Maataloustuottajain 
Konginkankaan yhdistykselle. 1955 muodostettiin maataloustuottajien ja Konginkankaan 
Urheilijain muodostama Koivula-säätiö seurataloa kunnostamaan ja ylläpitämään. 
Koivulassa toimi jonkun aikaa Pataman kasvitarhan tarvitsema laatikkotehdas.
Säätiö myi rappeutuneen Koivulan Arvo Vertaiselle, joka purki talon. Koivulan piano lahjoitettiin  
vanhustentalolle, tuolit ja pöydät varastoitiin paloasemalle. Koivulan pellot olivat vuokralla.

Koivulan rakennuksen purkamisen jälkeen se toimi Koivula-säätiönä. Yhden hehtaarin tontti oli 
aiemmin yhteisalueena maarekisterissä nimellä "Kauppaharjun torpan maa". Alue oli lohkottu 
Uotilan, Jokelan ja Kömin maista. Tontti tuli säätiölle 1000 mk hinnasta. Säätiön sihteeri-
rahastonhoitajan toimi Atte Kaskari. Säätiön säännöissä oli määräys, että mikäli sen toiminta 
lakkaa, rahat on luovutettava Konginkankaan kunnalle. Sen oli muodostettava pysyvä rahasto.


