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Sankarihautatoimikunta työssään. Virpi Huhtanen, Oleg Lihovidov, pj Eija 
Tuominen, Jouni J Särkijärvi, Juhani Pekkola ja Seppo Mäkinen

Tääl meilpäi, Suome toiseks vanhem-
mas kaupungis, pienes Porvoos (nii 
toiseks suuremp kaupunki vaik hää 
Iso viha jälkee olkii), o viime aikoin 
kirjoteltu paikallislehe sivuil pyhist 
asjoist - ehtoolliskalkeist. 

Vähä aikaa sit ko tuomiokirkos 
ol lasvitriini takan esil kirko kaikist 
kalliimp esine, Sifridus-kalkki. Mie 
olin sen par kertaa aikasemmi ehtint 
nähhäkii; sillo se ol vappaast esil alt-
tari reunal ja sitä pääs hyväst tarkas-
telemmaaki. Myöhemmi sitä o vaa 
tuotu seurakunnal nähtäväks, seko 
o nii kallisarvone, et sitä säilytettää 
jossai paikallispanki holvis. 

Museo johtaja käi oikee kansal 
kertomas sen männeest historiast. Mie 
voin sen teil täs iha hyväst lyhyest ker-
tooki, vaikken oltkaa häne esitystään 
kuulemas. Kalkki ol Kolmekymmänä-
vuotise sova sotasaalista. Porvoosee sen 
ol tuont jalkaväe kentraal, Pommerni 
käskyhaltija, vapaaherra ja valtaneuvos 
Arvid Forbus, kuka ol sen ”löytänt” 
hylättyyn Westfalenist Osnabrüki kir-
kost. Kalkki joutu Porvoo kirko omis-
tuksee sillo, ko Viipuri piispa muutti 
Porvoosee, ko Kymijoest tul Ruotsi ja 
Vennäi väline raja. Arvokas ehtool-
lisesine o kullattuu hopiaa, ja varmast 
miljoona arvone ainaskii. 

Yks rohvessor kirjotti vähä myö-
hemmi niisanotust Ejby kalkist, mitä 
säilytettää Turu tuomiokirko kalleuk-
sii joukos. Se o valmistettu Turus, mut 
tanskalaine merrosvo Otto Rud ryösti 
sen käyvessää tervehtimäs turkulaisii v. 
1509. Samal reissul hää käi hävittämäs 
Porvoonki aika tasaseks. (Hänel käi 
lopult vähä samal taval ko Enklanni 
Elisapeti merrosvol Francis Drake´ilki 
- korotettii aatelissäätyy ja nimitettii 
amiraaliks.) Minnuu vähä ihmetytti, 
ko täkäläiset tietäjät olliit unohtanneet 
kokonaa Koivisto kirko täyttä kultaa 
oleva ja paljo painavamma Kustaa 
III:nne lahjaks antama ehtoolliskalki, 
mitä säilytettää nyt Kansallismuseos.

Porvoost ol kotosi myös se Koi-
visto kirko alttaritaulu lasmaalaukse 
tekijä, Lennart Segerstråle. Häne 
taiteestaa ei Koivisto kirkos oo nyt 
mittää jälel, ko viholliset ei tahto-
neet antaa raamatu sanomal mittää 
arvoo, vaa tervasiit koko maalaukse. 
Sithä kuulat täyvensiit teokse hävi-
tykse lopullisest. 

Mut mei kirkos ol aikoinaa kalks 
muutakii ikkunamaalaust. Kukas se 
osajais kertoo, mitä tai keitä ne si-
vuikkunoijja lasmaalaukset esittiit 
ja toiseks viel, et kuka ne taulut ol 
tehnt? Akus siult löytyy nuo tiijjot, 
ni paaha selvitykseis tulemaa Viesti 
Toimituksel, ja iloitaa sit yhes siu 
kanssais, jos osut oikiaa. 

Martti Piela

Tiijjät sie?

Riikka Salokannel

Oleg Lihovidovin kanssa. On hyvä uran 
alussa päästä toteuttamaan päävastuullisena 
isoja suunnitelmia. Mutta erityisen hienok-
si asian tekee, että Vaaralan omatkin juuret 
ovat Koivistolta. Hän on suvultaan Penttilän 
kylän Kaukiaisia.

Hankkeen etenemisessä ”Koivisto lä-
hettiläämme” Seppo Mäkisen kulttuurin ja 
maan tapojen tuntemus on ollut myös suu-
reksi avuksi. Pelkkä kielitaito ei riitä, vaan on 
tunnettava alueen hallinnon ja päätöksente-
ko-järjestelmän toiminta. Mäkinen on myös 
erinomaisella tavalla rakentanut ja pitänyt 
yllä hyviä suhteita eri toimijoihin. Hän on 
huolehtinut myös siitä, että meillä on yhteys 
myös Primorskin kaupungin johtoon. Seu-
raavassa vaiheessa onkin kaupungin kanssa 

Johdonmukaisesti ja määrätietoisesti asi-
aa valmistellut Suomen Koivisto-Seuran 
sankarihautatoimikunta saattoi jo hieman 
huokaista tyytyväisyydestä tavatessaan Vii-
purin piirin kaupunkirakennushallinnon 
puheenjohtajan, arkkitehti Oleg Lihovi-
dovin Karjala-talolla. Puheenjohtaja Eija 
Tuomisen johdolla huolella valmisteltu 
suunnittelu – ja lobbaustyö oli saatu vai-
heeseen, jossa suunnitelmaan tehdyt vii-
meiset Lihovidovin suosituksesta tehdyt 
muutokset saivat yhteisessä tapaamisessa 
hyväksynnän. 

Oleg Lihovidovilla on kokemusta mo-
nista vastaavista muistoalueista. Hänen vi-
rastossaan he vastaavat niin rakennusluvista, 
kaavoituksesta kuin rakennusvalvonnastakin. 
Lihovidov on käynyt Suomessa aikaisem-
minkin, ja erittäin sympaattisena henkilönä 
suhtautui koko hankkeeseen paitsi ammatti-
taitoisesti myös erittäin myötämielisesti. 

Toimikunnan tapaamisessa piirustuk-
sen laatinut maisema-arkkitehti Terhikki 
Vaarala kävi vielä yksityiskohtaisesti suun-
nitelman läpi. Sankarihauta-alue tulee 
kirkon välittömään läheisyyteen juuri sille 
paikalle minne tiettävästi 88 kaatunutta 
on haudattukin. Aila Salon Risti ja purje 
veistos on samalla puolella kirkkoa. Alu-
eelle tulee hautojen kohdalle kaarimainen 
istutusalue, graniittipylväinen muistopat-
sas ja kuusi kappaletta muistokiviä, joihin 
kaiverretaan kaikki alueelle haudattujen 
nimet, syntymä- ja kuolinvuodet. 

Hiljattain Aalto yliopistosta maise-
ma-arkkitehdiksi valmistuneelle Terhikki 
Vaaralalle työ on ollut todella mielenkiin-
toinen. Hieno kokemus on ollut työsken-
tely useita vastaavia kohteita suunnitelleen 

Koiviston sankarihauta-alue toteutumassa

päästävä yksimielisyyteen esimerkiksi säh-
kötolpan paikasta ja siitä, miten sankari-
hauta-aluetta hoidetaan.

Sankarihautatoimikunnan, johon 
puheenjohtaja Tuomisen lisäksi kuuluvat 
Juhani Pekkola, Katariina Aaltonen ja Koi-
visto-Seuran edustajana Virpi Huuhtanen, 
työ ei vielä lopu tähän valmiiseen suunni-
telmaan. Seuraavaksi on löydettävä projek-
tin mahdolliset toteuttajat, budjetoitava 
yksityiskohtaisesti projekti ja hankittava 
rahoitus muistoalueen toteuttamiseksi. 
Ajatuksia ja sopivia rahoituslähteitä toimi-
kunnan mielessä toki jo on, mutta tiukka 
neuvotteluvaihe on edessä, jotta touko-
kuussa päästäisi jo ensimmäisiä alueen 
rakentamiseen liittyviä toimia tekemään.

Kuin parhaimmaksi lahjaksi Suomen itsenäisyyden juhlavuodelle 
etenee myös Koiviston sankarihauta-alueen suunnitelma kohti 
lopullista valmistumistaan. Viipurin piirin, Leningradin alu-
een Kaupunkirakennus- ja kaupunkikiinteistöhallintokomitean 
Kaupunkirakennushallinnon päätös oli hankkeelle suosiollinen. 

Maisema-arkkitehti Terhikki Vaarala ja Viipurin piirin 
kaupunkirakennushallinnon puheenjohtaja arkkitehti 
Oleg Lihovidov
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Hartaast´ 

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

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. 

Toimitus 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

Tilaukset, osoite- ym. muutokset 
aina kirjallisena tai 
sähköisesti Koivisto-Seura 
r.y.n varapuheenjohtajalle tai 
edellämainittuihin osoitteisiin. 
Tilauksia ei tarvitse uusia. 

Seuran jäsenmaksu 34 e, sisältää 
vuoden jäsenlehdet. Seuran kautta 
voi myös maksaa Karjalan Liiton 
jäsenmaksun 15 e.

Jäsenlehden postituksesta Pohjois-
maihin veloitetaan +3 e/vuosi ja 
muualle Eurooppaan +8 e/vuosi.
Pankkiyhteys: 
Nordea FI46 1091 3000 3058 80

Päätoimittaja 
Riikka Salokannel, 044 2312 422
koiviston.viesti@gmail.com
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398

Siunaus toimitettu 8.12.2017
Lämmin kiitos kaikille muistaneille.

Siunaus on toimitettu 11.11.2017 sukulaisten ja ystävien
läsnä ollessa. Lämmin kiitos osanotosta.

Suuret kiitokset keskussairaalan os. 9 ja Armilan sairaalan
os. 5 henkilökunnalle Ailan hyvästä hoidosta.

Rakkaamme

Martti Ensio 
KARVONEN
* 17.09.1929 Koivisto
† 15.11.2017 Porvoo

63 yhteistä vuotta saimme viettää
toisiamme tukien, kunnioittaen ja
rakastaen.

Suurella kaipauksella
ja kiitollisuudella muistaen
Seijasi

Isää ja pappaa rakkaudella muistaen
Keijo, Heli, Esa ja Elisa
perheineen
sukulaiset ja ystävät

Äitimme, mummimme

Aila Irene
RÖMPÖTTI
o.s. Kurki
s. 5.6.1926 Koivisto, Humaljoki
k. 19.10.2017 Lappeenranta

Lähti lentoon enkeli taivaan,
tuli luokse äitimme armaan.
Kosketti hiljaa posken nukkaa,
silitti hellästi hopeista tukkaa.
Enkeli uneen äidin tuudittaa,
enkeli meitä lohduttaa.
Me tiedämme, et ole siellä yksin,
vaan kuljet isän kanssa käsityksin.

Raila ja Jorma
Rauli ja Eira
 Anna ja Rolf
 Essi ja Mikko
 Janne
Reija
 Riikka ja Riina
Arja ja Alan
 Alex, Ariana ja Adam
sukulaiset ja ystävät

Pukeutuminen juhlaan!
Kukaan ei lähde juhliin pukeutumatta. 

Riisryynputroo
Kyl mie yritin, mut ei oikee sujunt tää karjalaine murre 
puurojuhlassa. Olin löytänyt isotätini kätköistä vanhan 
lehtileikkeen, joka humoristisella tavalla kertoi kesäi-
sestä toiveesta saada riisryynputroo heinäkuus. Kertoi 
juttu miehen ja naisen suhteesta ja erilaisuudestakin, 
mutta se ei ole nyt aiheena, vaan puuro, perinteet ja 
kieli. Tuo pakina oli kirjoitettu karjalan murteella ja 
lukutaitoisena ajattelin saavani sen ääneen luettua, 
mutta harjoittelusta huolimatta niin vaan muutoin 
kerkeävä kieleni takerteli pahasti, eikä nuottikaan oi-
kein kotoisan karjalaiselta kuulostanut. 

Äidinkieli, tuo ensimmäinen kuulemalla oppimam-
me kieli, on nuotiltaan ja rakenteeltaan sydämem-
me, tunteittemme kieli. Sen nyansseista tunnemme 
tunneskaalaan. Siksi äitini sisarineen puhuu yhteistä 
koivistoaan tavatessaan vaikka haudan äärellä. Siinä ei 
tunteilla teeskennellä, vaan kaikki kumpuaa ytimestä. 
Se ei silti tarkoita, ettemmekö me voisi oppia moni-
kielisiksi ja sopeuttaa puhetyylimme aina kulloisenkin 
keskustelun mukaisesti. Olen opiskellut vain hiukka-
sen saksaa. Saksalaisten vieraitten kanssa puhuimme 
keskenämme englantia. Pudottaessani salaattikastike-
kulhon säpäleiksi tahmeaksi roiskeeksi lattialle, niin 
vaan saksankielinen paha sana karkasi. Olin jossain 
aivojeni sopukassa ystäviäni kuunnellessa aktivoinut 
omankin alitajuisen kielitaitoni.

Tunnen koivistolaisen puhetyylin omakseni, sekoi-
tettuna Angelniemellä kuulemaani rannikkosuomeen 
ja Lahen yleiskieleen. Samalla lailla 
tunnen omakseni erilaisia tapo-
ja ja rutiineja. Kuuluu asiaan 
osallistua yhteislauluun, vaikka 
nuotin vierestä ja vaikkei laulun 
sanat niin omilta tuntuisikaan. 
Kuuluu asiaan kuunnella van-
hempien ihmisten turinoin-
tia. Kuuluu asiaan noudattaa 
perinteitä. En halua jouluk-
si hiekkarannalle. Joului-
nen puurojuhla, kuusi-
juhla on hieno perinne 
ja oiva tilaisuus välittää 
perinteisiä tapoja ja tottu-
muksia eteenpäin. Joulu on 
otollista aikaa, sillä asioihin 
suhtaudutaan myötämielisesti. 
Mitä koivistolaisesta joulunvie-
tosta voisimme korostaa omis-
sa jouluperinteissämme?

meidät on kutsuttu, ja jonne lippukin on lunastettu. Siihen 
juhlaan emme voi mennä edes Koiviston kansallispuvussa. 
Sinne voimme mennä vain Kuninkaan itsensä valmistamas-
sa puvussa. Vanha hengellinen laulu alkaa: ”Oi, Jumalan´ , 
kuink´  iloitsen, Sinulta puvun sain, Se sopii mulle taivaa-
seen , johonka matkustan. ”  Se puku on oikeastaan puettu 
päällemme jo kasteen hetkellä. Monet olemme kuitenkin 
joutuneet uudistamaan kasteen armoliiton ”tuhklaajapojan 
reissun” vuoksi. Meille lohduksi Raamattu todistaa: ”Vaik-
ka me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin Hän, Jumala, 
uskollisena, sillä Hän ei kadu liittoaan”.

Juhlapukuun pukeutuneina toivotamme toisillemme 
Jumalan siunaamaan Joulujuhlaa!

Valma Luukka

Vanhemman väen keskuudessa on tiedossa, että joissa-
kin kutsuissa on ollut myös maininta siitä, millaisessa 
puvussa juhliin voi mennä. Vielä 1960-luvulla oli esim. 
ylioppilaskunnan juhlissa frakki ja valkoinen pitkä puku. 
Myös häissä on ollut naisilla valkoinen pitkä puku ja mie-
hillä frakki tai smokki. Väitöstilaisuuksissa on samoin ol-
lut pukuvaatimus puhumattakaan presidentin kutsuissa.

Rippipukuina oli vielä 1950-luvulla pojilla musta 
puku ja valkea paita kravatteineen sekä tytöillä pitkä val-
kea puku, joka esimerkiksi itselläni oli sisareni häämek-
ko. Jossain vaiheissa tästä vaaaditusta juhlapuvusta tuli 
monelle katkeruuden aihe (kuten nykyisin lukion toisen 
luokan tansssiaispuvuista). Varsinkin varattomien nuor-
ten kohdalla alemmuuden tunne lisääntyi kun näkivät 
varakkaiden pukuloistoa. Niinpä jo 1960-luvun alku-
puolella, jolloin olin Herttoniemen seurakunnan lehtori-
na, alettiin siirtyä samanlaisiin seurakunnan omistamiin 
alboihin (alba=valkoinen), joihin kukin voi pukeutua 
ilman alemmuuskompleksia.

Olemme huomanneet, että on yksi puku, joka kelpaa 
kaikkiin juhliin puhtaana ja siistittynä. Se on kansallispu-
ku. Varsinkin nyt juhlavuonna toivoisi, että presidentin 
juhliin menisi mahdollisimman monta kansallispukuista 
kutsuttua. Toivoa sopii, mutta tuskinpa hoksaavat; aika 
on niin kovasti muuttunut epäkansalliseksi.

Joulun alla alamme pukea myös kotiamme juhlaa 
varten. Ennen kuurattiin lattiat hiekalla ja vedellä, pestiin 
ikkunat ja vaihdettiin verhot. Myös kaikki muu kodissa 
oli pyyhitty pölyistä,  ja koti tuoksui kaikenkaikkiaan 
juhlalta ja joululta. Kuusi tuotiin sisälle vasta kun tupa 
oli kaikilta osin valmis juhlaan. Pellavaiset pöytäliinat 
levitettiin jouluruuan alle.

Ennen kuin pukeudumme juhlaan, täytyy myös ruu-
mis pestä ja alusasu vaihtaa. Haluamme tuoksua itsekin 
puhtaalta ja suojella juhlapukuamme sekä ulkoa että sisältä.

Olemme monet ennen sotaa Koivistolla syntyneet jo 
loppusuoralla. Olemme matkalla suureen juhlaan, johon 
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

  Suomen 
  Koivisto-Seura r.y. 
  Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

Puheenjohtaja, Jouni J. Särkijärvi
Kuurinniityntie 1, 02750 Espoo
puh. 040 516 4951
jouni.sarkijarvi@pp.inet.fi
Varapuheenjohtaja, Tuula Koppinen
Rauhalanpuisto 10 B 36, 02230 Espoo 
puh. 050 516 5651
tuula.koppinen@kolumbus.fi
Sihteeri, Virpi Huhtanen, 
Ahtaanmäki 1 A 2, 02280 Espoo. 
puh. 0440 501 806
virpi.huhtanen@kolumbus.fi

Taloudenhoito,
Karjalan Tilikeskus/Patrikainen
Ratakatu 47, 53100 Lappeenranta 
puh. 05 544 8850
Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Proomukatu 6 A 14, 15140 Lahti
puh. 040 564 9341
Taidetoimikunta, Marke Hongisto pj.
Halkaisijantie 4 E 46, 00980 Helsinki
050 539 8693
marke.hongisto@fmi.fi

Hallituksen muut jäsenet:
Virpi Huhtanen, Espoo
 varalla Marke Hongisto, Helsinki
Jukka Ratia, Mäntsälä. 0500 978 206
 varalla Hannu Veijalainen, Lahti 
Matti Agge, Parainen. 040 536 7701
 varalla Eija Tuominen, Turku
Tuomo Kokkala, Kotka. 050 589 4443
 varalla Jorma Jack, Kotka 0500 619 482
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400 800 752
 varalla Katariina Aaltonen, Espoo 
 puh. 050 4393 791

Riitta Nurmi, Porvoo. 041 455 8885
 varalla Marja-Leena Montonen, Porvoo
Hannu Seppinen, Turku. 040 703 1244
 varalla Tuula Agge, Parainen
Tuula Raukola, Kotka. 044 522 8098
 varalla Eeva Karkia, Miehikkälä

Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj. 
Sirpa Taskinen, Helsinki 040 5811 642
Asiamies Pertti Hoikkala 040 583 5397
Linnankoskenkatu 15 C 10, 06100 Porvoo
koivisto-saatio@kolumbus.fi

Kehnot asjat mie unohan, parraat muistot 
piän pinnall
Historia oli pitkään kirjoittamatonta, ja se välittyi 
eteenpäin kertomuksina. Tärkeimmät yhteiset asi-
at puettiin runomuotoon, jollaisina ne on helpointa 
muistaa. Musiikilla, laulamisella voidaan muistijälkeä 
vielä vahventaa.

Lapsena ajattelin, että Suomi on ollut olemassa jo pit-
kään. Näinhän se suhteessa omaan ikääni olikin, vuo-
sikymmeniä. Nyt huomaan, että olen ollut mukana jo 
kaksi kolmasosaa itsenäisen Suomen taipaleesta, kuten 
Suomen Koivisto-Seurakin. 

Kuva minua edeltäneistä vuosikymmenistä jäi vähän 
epämääräiseksi. Jos on elänyt jonkin aikakauden, ei 
siinä omasta mielestä ole paljon kertomista. Mutta se, 
mikä aikaisemmin oli tavanomaista, ei ole seuraavalle 
sukupolvelle niinkään selvää. 

Nuorisoa syytetään joskus siitä, että he ottavat kaiken 
annettuna ja valmiina. Kuitenkin jos ei tiedä, miten 
tähän on päästy, ei myöskään osaa arvostaa sitä työtä, 
jolla kaikki on saatu aikaan. 

Joissain suvuissa on kronikoitsijoita, jotka ovat kirjan-
neet muistiin tapahtumia ja kokemuksiaan. Näiden 
todistusten arvo kasvaa ajan kuluessa. Ne ovat viestejä 
menneestä maailmasta, jota ei enää ole; ja parempia 
kuin ne periytyvät sukualbumit, joiden valokuvissa 
tuntemattomat ihmiset esiintyvät parhaissa vaatteis-
saan tuntemattomissa tilaisuuksissa.

Me kaikki voimme osaltamme synnyttää kirjallista pe-
rintöä jälkipolville. Voimme pitää 

päiväkirjaa, laatia matkakerto-
muksia, kirjoittaa muistumia. 
Omaelämäkertoja on kuiten-
kin syytä varoa; niissä kertoo 
helposti omasta erinomaisuu-
destaan jotain, minkä muut 
tulkitsevat luonneviaksi.

Joulun nyt tullessa yksi 
ylittämätön lahjaidea on 
tarjous kertoa jälkipolvil-
le omakohtaisesti men-
neisyydestä. Suomalainen 
harvoin lähtee tosissaan 
kyselemään ikääntyneem-
miltä, hyvä jos jaksaa 
kuunnella, kun toinen ker-
too. Siksi se tarvitsee nostaa 
lähemmäs samaa merkittä-
vyyden tasoa kuin kaleva-
laisten runojen laulanta.

Rauhallisen joulun ja hyvän 
uuden vuoden toivotuksin,

Jouni J Särkijärvi

Hän syntyi siis vuonna 
1917, jolloin Suomi itse-
näistyi, Koivistolla Saa-
renpään kylässä, Matilda 
ja Aleksander Mäkeläisen 
13- lapsineen perheeseen. 
Heistä on elossa vielä 3 vel-
jeä, joista Yrjö Särkisalosta 
ja Henry Piikkiöstä, olivat 
tyttäriensä kanssa juhlimas-
sa siskonsa merkkipäivää. 
Kalervo-veli oli estynyt tu-
lemaan.

Rakel löysi nuorena 
neitosena kotipitäjässään 
porilaisen, sotaväkipalvelus-
ta suorittavan Eero Saarisen, 
josta myöhemmin tuli hä-
nen aviomiehensä. Niinpä 
Karjalan tyttö muutti evak-
koretken myötä Satakun-
taan, Poriin. Leskenä Rakel 
on ollut jo yli 20 vuotta ja 
jälkipolvea on siunaantunut 
5 sukupolvea. Omia lapsia 
Rakelilla ja Eerolla on 2 ja 
Raimo-poika syntyikin jo 
Koivistolla v.1939 ja tytär 
Raili Porissa 1946. Rakel 

Äiti – Rakel 100 vuotta

asui isä-Eeron kuoltua yk-
sin kerrostalo-osakkeessaan 
aina maaliskuuhun 2017 
asti, jolloin hän pääsi vas-
taremontoituun palvelutalo 
Palmu – Porin asuntoon. 
Siihen asti tytär ja poika 
vuoroviikoin auttoivat ko-
tona selviytymisessä. Lop-
puaikoina kävi myös koti-
palvelun aamuisen puuron 
keittämässä.

Palmu-Porin hen-
kilökunta järjesti upean 
100-vuotisjuhlan perjan-
taina 13.10.2017 kello 13. 
Presidenttiparin onnittelu-
tervehdyksen 100- vuotiaal-
le Rakel Saariselle luettiin 
ensimmäisenä ja siitä seurasi 
erilaisia kukkatervehdyksiä 
pienine puheineen. Myös 
Koiviston Mäkeläisen suku-
seuralta tuli onnitteluter-
vehdys suvun vanhimmalle 
jäsenelle. Ohjelmassa oli 
myös runolausuntaa, kuo-
rolaulua haitarin säestyksellä 
ja nähtiinpä päivänsankari-

Raili Ilonen

Rakel Saarinen o.s. Mäkeläinen, täytti 13.10.2017 täydet 100 vuotta. 

kin Rakel tanssimassa par-
ketilla vävypoikansa kanssa 
’’Kultainen nuoruus’’ valssin 
tahdissa. Se saikin monet 
salamanvalot vilkkumaan ja 
lopuksi tanssipari sai ansai-
tusti kunnon aplodit. Kak-
kukahvit tarjottiin kaikille 
asukeille ja Rakelin vierail-
le. Lähimmät omaiset juhli-
vat vielä Rakelia uudestaan 
seuraavana päivänä samassa 
Palmu-Porin suuressa päi-
väsalissa. Nyt oli mukana 
myös kauempaa tulleita se-
kä pikkuväkeä, sitä viidettä 
sukupolvea. Oli mukavaa 
yhdessäoloa, muistella aikaa 
ja välillä laulettiin Rakelin 
mielilauluja esim. ’’Oi muis-
tatko vielä sen virren.’’

Usein Rakel-äiti palaa-
kin ajatuksissaan Karjalaan 
ja mielellään kertoo tarinoi-
ta sieltä. Me omaiset vie-
railemme usein hänen luo-
naan ja tuntuu turvalliselta, 
kun hänellä on nyt ympäri 
vuorokauden hoitopalve-

lu uudessa asunnossaan. 
Itseliikkuvana, rollaattori 
apuvoimanaan, hän pääsee 
kulkemaan päiväsaleihin ja 
tekee osaston käytävillä pi-
dempiäkin kävelylenkkejä. 
Vielä kotona asuessa Rakel 
teki lähes päivittäin ulkona 
pienen kävelylenkin. Nä-
köaisti on vuosien saatossa 
huonontunut niin, että lu-
keminen ja käsityöt eivät 
ole moneen vuoteen olleet 
mahdollisia. Se onkin ollut 
ahkeralle käsityöihmiselle 
kova paikka.

Kiitollisena tyttärenä, 
muistelen äitini antamaa 
apua kaikissa ompeluasi-
oissa ja erityisesti lapsieni 
hoitamisesta, kun he olivat 
pieniä itseni käydessä töissä. 
Nyt on meidän nuorempi-
en aika olla äidin apuna ja 
tukena. Veljeni Raimon se-
kä jälkikasvujemme kanssa, 
toivomme Rakel-äidille Ju-
malan siunausta lopputai-
paleelle. 

Rakel Saarisen viisi sukupolvea
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Jääkäri Keijo Tervahartiala 5Pr Luumäki

Luntakin oli jo 
20–30 senttiä, 
mutta sää oli 
vielä leuto.

Vihollinen vetäytyi uusiin asemiin 
Karsikkojärven ja Semsjärven 
kapeikon taakse. Näiden eteen 
tyrehtyi JR 35:n I pataljoonan 
hyökkäys. Vihollinen yritti vielä 
panssarien vahvistamana vallata 
takaisin menettämänsä Mäntyse-
län kylän, mutta rykmentin III 
pataljoona torjui hyökkäyksen. 
Vihollisen seitsemän hävittäjän 

muodostelmakin lensi taistelu-
kentän yli, mutta se ei ryhtynyt 
hyökkäykseen.

Kun vajaavahvuinen rykment-
ti ei pystynyt murtamaan viholli-
sen järvikannaksella olevia asemia, 
päätti 4. divisioonan komentaja 
vallata Kumsan kylän. Tehtävän 
suoritti JR 25. Kumsa vallattiin 
27.10.1941. Näin Karsikkojärven 

Kukkulan valtaus

JR 35:n jääkärijoukkue sai tehtä-
vän vänrikki Martti Vinarin joh-
dolla tiedustella vihollisen aikeita 
ja puolustusasemia Mäntyselän 
ja Juustjärven välisessä maastos-
sa. Taaskin yhtenä tehtävänä oli 
maaston tiedustelu aiotun etene-
mistien molemmin puolin ryk-
mentin tulevien tehtävien varal-
ta. Venäläisen kartan mukaisesta 
kukkulasta ja sen laella olevasta 
parakista tuli ottaa selvää. Lunta-
kin oli jo 20–30 senttiä, mutta sää 
oli vielä leuto.

Partion saavuttua parakin lä-
heisyyteen käski vänrikki Vinari 
jääkäri Tuure Virran ja kersantti 
Keijo Tervahartialan edetä mah-
dollisimman varovasti parakille ja 
selvittää sen vihollistilanne. Virta 
tarttui ovenkahvaan ja sai sen toi-
sella riuhtaisulla raolleen. Samalla 
parakista tulitettiin konepistoolil-
la, yksi luoti läpäisi Virran lakin 
kokardin yläpuolelta ja teki hänen 
päähänsä verisen jakauksen. 
– Havaittuani kaverini saaneen 
osuman ammuin konepistoolil-
lani sarjan oven läpi, sieltä tuli 
hetken kuluttua kaksi vihollisso-
tilasta ulos kädet ylhäällä antau-
tuen vangeiksi, muistelee Keijo 
Tervahartiala.

Hurja joukko jääkäreitä  2 osa
Rykmentti kohti Karhumäkeä Seppo Posio

Vangit partion 
“vahvistuksena”

Siinä samassa paikalle tuli Vina-
ri aiemmin vangiksi antautuneen 
karjalaispojan kanssa kuulustele-
maan vankeja. Tämä Heikki, jos-
ta oli tuleva tulkkimme, oli omien 
sanojensa mukaan “saanut liittyä 
sotilaana ryssiä vastaan”. 

Mutta tilanne jatkui jännittä-
vänä: Tervahartiala ja hänen taiste-
luparinsa Voitto Sariola syöksyivät 
parakkiin sen savupiipun taakse, 
missä arvatenkin oli paras suoja.
– Samalla joku tarttui Sariolan 
kiväärin piippuun ja yritti ottaa 
sen. Huomasin sen ajoissa ja kä-
vin vanjan kimppuun, sain siinä 
painiskellessamme siepatuksi hä-
neltä hänen Naganinsa, kertoo 
Tervahartiala.

Tuvan tarkemmassa tutki-
muksessa ei aseita tai ammuksia 
löytynyt. Vinari palasikin par-
tionsa kanssa jatkamaan tehtävää. 
Vangit kulkivat partion keskivai-
heilla kivääreineen, joista oli pois-
tettu lukot. Heidät erotti meistä 
se, ettei heillä ollut lumipukua.

Vihollissotilas opastaa 
tietämättään

Suon takana olevalla kukkulalla 
viittoili lumipukuinen mies. Luu-

limme omiksi, mutta erehdyim-
me. Mukanamme ollut tulkkim-
me, edellä mainittu Heikki, kertoi 
venäjää puhuvan miehen antavan 
meille ohjeita, ettei saa jatkaa 
siihen suuntaan, koska siellä on 
vihollisia. Siis vihollissotilas luuli 
huutavansa omilleen, jotka olivat 
tulossa edellä kerrotusta parakista.

Vänrikki Vinari oli juuri an-
tamassa käskyä kukkulan valtaa-
miseksi, kun joukon hännillä tul-
lut Martti Pausio nojasi tukevasti 
mäntyyn, tähtäsi ja laukaisi; kuk-
kulalla ollut vihollissotilas retkahti 
hangelle. Martti ei ollut tietoinen 
Vinarin aikeista saada kukkulalta 
suurempaa saalista.

Lämmin ateria vangeillekin

Partiointia jatkettiin suunnitelmi-
en mukaan koko päivä. Lumipu-
vuttomat vahvennukset ihmette-
livät, kun saavuttiin seuraavaan 
kohteeseen:
– He ymmärsivät käyttäytyä oi-
kein: heittäytyä maahan ja jatkaa 
etenemistä syöksyen kuten mekin, 
kirjoittaa Tervahartiala.

Illalla rykmentin esikuntaan 
saavuttuaan saivat kaikki lämpi-
män aterian vankeja myöten. Ta-
vanomainen urakka oli suoritettu 
ja joukkue pääsi teltoille lepoon. 
Rykmentin tiedustelu-upseeri 
Veikko Hankomäki sai johtajal-
tamme tiedon vihollisen levittäy-
tymisestä puron vartta Orehjärven 
pohjoispäätä kohden..

Lähteet: 
Kaino Tuokko, 1. Divisioona 1941–44,
Paavo A. Kairinen, JR 35 sotatiellä 
1941–44, 
Lietolaisveteraanien kertomukset

Kirjoittaja on lietolainen sotahis-
torian harrastaja ja luennoitsija.

Vieljärven kylästä 14.8.1941 SA kuva.

Keijo Tervahartiala 
24.1.1922 Koivisto – 2.10.1991 Lieto

Talvisota vei nuoren miehen 17-vuotiaana rintamatehtäviin, 
5.Pr Jatkosotaan hän osallistui aluksi JR 35:ssä Äänislinnan 
ja Karhumäen suunnilla. Ansioistaan hän sai 19- vuotiaana 
kersantin arvon ja oli tuolloin iältään rykmenttinsä nuorin 
kersantti. Myöhemmin hän taisteli 20.Pr:ssa Syvärillä ja Vii-
purissa jääkärijoukkueen johtajana. Hänelle on myönnetty 
urheudesta sodan aikana VM 2 (2 kpl), VM 1 ja VR 4. So-
tilasarvo luutnantti.

Jatkosota alkaa juhannuksena 1941
20.7.1941 yli vanhan rajan, JR 35 Käsnäselässä. Elokuussa 
1941 sai jääkärijoukkue tehtävän koota tietoja Vieljärven itä-
puolella olevan rintamalinjamme Sotjärvi-Syväjärvi-Kirves-
järvi-Hiisjärvi vastaisen linjan vihollisryhmityksestä. Katso 
hurja joukko artikkelia. Pyhäjärven taistelut, alkoivat 4.9., 
oli avain Petroskoin valtaukseen syyskuu 1941. Katso hurja 
joukko artikkelia. Petroskoin valtaus 1.10. 1941. Katso hur-
ja joukko artikkelia. Karhumäen valtaus 5.12. 1941. Katso 
hurja joukko artikkelia. Poventsan valtaus 8.12. 1941. Katso 
hurja joukko artikkelia. 9.12. 1941 hyökkäysvaihe päättyi. 
Katso hurja joukko artikkelia
 
Viipurin taistelut 20.Pr. Joukkueen johtajana, joukkue ryh-
mittynyt Viipurin länsipuolella sillan molemmin puolin Vii-
purin puolustuksen murtuessa.

kylässä olevan vihollisen selustayh-
teys saatiin katkaistua.

Vihollisen Karhumäen alueen 
puolustus ei antanut periksi, vaan 
se yritti uudelleen vallata Kumsan 
kylän varhain aamulla 28.10. Sin-
ne oli jäänyt paljon vihollisen tui-
ki tarpeellisia varastoja. Tämänkin 
hyökkäyksen torjui päättäväisesti 
JR 25.
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Kalastajat, 
merenkulkijat ja 
hylkeenpyytäjät 
menettivät heille 
tyypillistä ja 
välttämätöntä 
esineistöä ja 
tavaraa. 

Tiettävästi tuhoisimpana se riehui 
Koiviston rannoilla marraskuussa 
1824. Se on osa tapahtumaa, joka 
koetteli koko luoteista Euroop-
paa. Suomenlahden rannoilla sen 
aiheuttamia tuhoja korjattiin mm. 
Hangossa, Suomenlinnassa ja Vii-
purissa. Pahiten kärsittiin ulap-
pasaarilla ja Koivistolla. Pietarin 
kaupungissa yli neljään metriin 
noussut tulva vaati satoja ihmis-
henkiä.

Koivistolla vahingot olivat 
kaikkiaan 6814 ruplaa ja 50 ko-
peekkaa. Mittatikkuna voisi pitää 
hyvää venettä. Sellaisen sai noin 
15 ruplalla. Ainakin 18:ssa Koi-
viston kylässä kärsittiin vahinkoja. 
Tulvan (noin 2,3 m) pelloille nos-
taman meren hiekan aiheuttamaa 

Syysmyrskyjen aikaa
Syksyllä myrskyää, lounaismyrsky tuo usein 
myös tulvan 

vahinkoa ei rahassa pystytty laske-
maan. Kansallisarkistossa säilyneet 
tarkat vahinkoluettelot kuvaavat 
hyvin Kannaksen rannikon elin-
keinoja. Kalastajat, merenkulki-
jat ja hylkeenpyytäjät menettivät 
heille tyypillistä ja välttämätöntä 
esineistöä ja tavaraa. Mitään ”yli-
määrästä” heillä ei näytä olleen. 
Ainoa kokonaiskuvasta poikkeava 
oli kievarin pitäjä.

Yleisimpiä menetyksiä olivat 
heinät, halot ja ladot (aitat). Oli-
vatko ne kaikki omaan käyttöön 
vai kenties osaksi myyntiin? Se 
ei asiakirjoista selviä. Simo Ratia 
Humaljoen kylästä menetti kuu-
tin (500 ruplaa) ja 60 syltä halko-
ja (240 ruplaa). Arvelen, että ne 
olivat menossa Pietariin. Talvihan 

Heikki Rytkölä

KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

oli tulossa. Ingertilän Johan Ber-
tilsson Luuka menetti kivilastissa 
olleen lotjan. Määränpää lienee 
silläkin ollut keisarikunnan pää-
kaupunki, jonne upposi loput-
tomasti monen laatuista kiveä. 
Myös Kiislahdessa menetettiin 
kuutti. Sen hinnaksi arvioitiin 
400 ruplaa. Saarenpäässä oli me-
netetty ”vahva vene”, 50 rupla. Se 
lienee ollut itäisellä Suomenlah-
della yleinen suurhaapio. – Nuo 
esimerkit ovat sieltä kalliimmasta 
päästä. Tavallinen tappio oli muu-
tama kuorma heinää, á 10 rupla 
sekä lato tai aitta. Verkkoja maini-
taan. Samoin tervaa, suolaa, viljaa 
ja hylkeen nahkoja sekä suolattua 
silakkaa. Varmasti omaan käyt-
töön ja ehkä myyntiinkin.

Tuon ajan sanomalehdet 
kirjoittelivat paljonkin luoteisen 
Euroopan tapahtumista ja Pieta-
rin katastrofista. Viipurin ”koh-
talonyöstä” kertoi lyhyesti vain 
kaupungin saksankielinen sano-
malehti. Miksi ei muuta? Oliko 
se tuon ajan tapa pitää mielet rau-
hallisina?

Koivisto-Seura kutsuu paikallisyhdistyksiä, kyliä ja sukuja

Koivisto-juhlat 2018 -talkoisiin
Koivisto-juhlia vietetään pääkaupunkiseudulla heinä-elokuun vaihteessa. 
Aika ja paikka täsmentyvät alkuvuodesta. 

Koivisto-juhlien järjestämisessä ollaan uuden 
edessä. Ensi kesän Koivisto-juhlien käytännön 
järjestelyt toteutetaan yhteistyönä Koivisto-
Seuran ja kaikkien koivistolaisten yhdistysten 
kesken. Koivistolaisia yhdistyksiä pyydetäänkin 
ilmoittamaan osa-alue, jonka järjestelytehtävis-
tä yhdistyksessä ollaan kiinnostuneita. Eri osa-
alueita ovat mm. ohjelmatarjonta, lipunmyynti, 
arpajaiset, tuotemyynti, järjestyksenvalvonta, 
kahvila, kilpailut kuten piilenheitto ja mölkky 

jne. Ehdotuksia ohjelmasuorituksista ja muusta 
sisällöntuotannosta lauantain iltapäivään ja il-
taan sekä sunnuntain juhlaan otetaan mielellään 
vastaan. Arpajaisia varten yhdistyksiä pyydetään 
keräämään arpajaisvoittoja. 

Ehdotukset voi lähettää seuran sihteerille säh-
köpostilla virpi.huhtanen@kolumbus.fi tai puhe-
limitse 0440-501 806.

TEHHÄÄ JUHLAT YHES! Johtokunta

Puurojuhlassa Nuorisoseurantalolla
Lahden koivistolaiset viettivät perinteistä puurojuhlaa 
Vesikansan Nuorisoseuran talolla. 

Reilut parikymmentä koivis-
tolaista oli paikalla. Puheen-
johtaja Jorma Simola avasi 
tilaisuuden laulattamalla yh-
teislauluna Enkeli taivaan ja 
lukemalla jouluevankeliumin. 
Joulupuuron oli haudutellut 
emäntä Ritva Lääveri. Löytyi 
puurosta mantelikin. 

Yhteisten joululaulujen 
lisäksi musisoivat Jaana Hy-
värinen laulaen ja soittaen 
viulua säestäjänään Anemone 
Stsuskka. Kuultiinpa tilaisuu-
dessa myös leppoisa tarina 
kesäisestä joulupuurotoivees-
ta. Talvisesta rantamaisemasta 
oli tunnelmallista asettua jou-
lunalusaikaan.
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Koiviston sankarihauta-alueen 
kunnostussuunnitelma etenee
Koivisto-Seura ry:n sankarihautatyöryhmä: Katariina Aaltonen, Virpi Huhtanen, 
Juhani Pekkola, Eija Tuominen pj. ja tulkkina sekä yhteyshenkilönä Seppo Mäkinen.

Viipurin yliarkkitehti ja Primorskin 
kaupunki ovat hyväksyneet sanka-
rihautatoimikunnan suunnitelman 
sankarihauta-alueen kunnostami-
seksi ja arkkitehti Terhikki Vaaralan 
suunnitelmasta tekemät piirustukset. 

Lokakuun neuvottelumatkal-
la saimme myös tietää, että ko. 
maa-alueen rekisteröintiprosessi 
on jo aloitettu. Lupaprosessi siis 
etenee ja ensi kesään mennessä 
pitäisi olla valmis. 

Viime käynnillä annoimme 
myös Primorskin kaupungin-
johtajalle Karjalan Liiton mallin 
mukaan muotoilemamme ehdo-
tuksen sankarihautasopimuksesta. 

Sankarihautatoimikunta on 

aloittanut työnsä huhtikuussa 
2016. Toimikunnan edustajat 
ovat käyneet tähän mennessä 
neljä kertaa sankarihauta-alueen 
kartoitus- ja neuvottelumatkoilla 
Primorskissa ja Viipurissa. Kaikki 
tapaamiset ovat sujuneet hyvässä 
ilmapiirissä ja jokaisessa tapaami-
sessa on päästy askel eteenpäin. 
Tapaamiset jatkuvat edelleen mm. 
marraskuussa on sovittu tapaami-
nen Viipurin piirihallinnon joh-
tajan kanssa.

Sankarihauta-alueen 
kunnostussuunnitelma

Tarkoituksena on rajata koko 

Neuvottelumatkalla Koivistolla 6.3.2017. Vas. Primorskin kaupunginjohtaja Egor 
Ekimenok, museonjohtaja Irina Kolotova, Viipurin yliarkkitehti Oleg Lichovidov, Eija 
Tuominen, Seppo Mäkinen ja Juhani Pekkola.

Koiviston sankarihauta-alue heinäkuussa 2016. Eija Tuomisen arkisto.

sankarihauta-alue harmain gra-
niittitolpin ja rautaketjuin sekä 
alkuperäisen ison, valkoisen san-
karivainajien muistoristin paikalle 
pystytetään uusi harmaa graniitti-
nen muistomerkki, johon sanka-
rivainajien nimet tulevat. Hauto-
jen paikoille istutetaan pensaita. 
Vuonna 1992 pystytetty Risti- ja 
purjepatsas jää rajatun alueen si-
säpuolelle.

Olen kerännyt Koiviston 
seurakunnan Kuolleitten ja hau-
dattujen -luettelosta Koiviston 
sankarihautaan haudattujen san-
karivainajien nimet. Koiviston 
seurakunnan asiakirjoissa ei ole 
valmista listaa Koiviston sankari-

hautaan haudatuista sankarivaina-
jista eikä ko. listaa ole muualta-
kaan löytynyt. 

Sankarivainajien tietoja olen 
verrannut myös sota-arkiston tie-
toihin ja muihin saatavilla oleviin 
lähteisiin. 

Koiviston sankarivainajat, 
jotka on siunattu ja haudattu 
Koiviston sankarihautaan, ovat 
kaatuneet vuosina 1940 – 1944. 
Koiviston sankarihautaan on 
myös siirretty aiemmin muualle 
haudattuja.

Koiviston sankarihautaan on 
kirkonkirjojen mukaan haudattu 
ja siunattu 86 sankarivainajaa. 

Lisäksi joulukuussa 1939 on 

haudattu Koiviston kirkkopuis-
toon Koiviston 1. sankarivainaja 
Aarre Joutsimies, joka syntyi 1914 
ja kaatui 10.12.1939 Saarenpääs-
sä. Aarre Joutsimiehen nimi kuu-
luu sankarihautatoimikunnan 
mielestä myös uuteen muisto-
merkkiin. 

Pyydän ystävällisesti ottamaan 
yhteyttä, jos teillä on viereisellä 
sivulla olevasta listasta poikkeavaa 
tietoa. 

Eija Tuominen, 
sankarihautatoimikunnan pj.
puh. 0400 244290 tai 
email: tuominee@gmail.com

Eija Tuominen 

Museonjohtaja Irina Kolotova 
täytti 70 vuotta
Koiviston sankarihautatoimikun-
nan edustajat kävivät marras-
kuussa sankarihaudan kunnos-
tushankkeen merkeissä Viipurissa 
tapaamassa Viipurin piirihallin-
non johtajaa G. Orlovia. Samalla 
tapasimme myös arkkitehti O. Li-
hovidovin ja kansainvälisiä asioita 
hoitavan V. Vasiljevin. 

Saimme tietää, että Koiviston 
sankarihaudan kunnostussuun-
nitelma on hyväksytty Viipurin 
kaupunkirakennushallinnon ko-
kouksessa 30.10.2017 muutamin 
muutossuosituksin ja saimme 
myös mukaamme ko. päätösdo-
kumentin. Koiviston sankarihau-
dan kunnostushanke eteni jälleen.

Irina Kolotovan syntymä-
päivä 15.11.2017 osui sopivasti 
tähän Viipurin matkaan, joten 
poikkesimme myös Koiviston 
kirkkomuseossa onnittelemassa 
Irinaa Koivisto-Seuran puolesta. 
Onnittelimme Irinaa ruusuilla 
ja Koiviston adressilla. Koiviston 
vaakunapinssinkin kiinnitimme 
Irinan rintaan. Veimme Irinalle 
lahjaksi myös Koiviston vaaku-
nalla koristellun piirakkalapion. 

Kiitimme Irinaa monivuoti-
sesta hyvästä yhteistyöstä Koivis-
to-Seuran ja kotiseutumatkaili-
joiden puolesta sekä suomalaisen 
historian esille tuomisesta kirkko-
museossa. Kiitimme häntä myös 

yhteyshenkilönä toimimisesta 
meneillään olevassa sankarihauta-
projektissa.

Irinaa olivat onnittelemassa 
samaan aikaan hänen lähimmät 
työtoverinsa. 

Eija Tuominen
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Mie tiijjän
Kyl siin ol monellaista kyytii, mist myö 
evakkokansa sillo saatii nauttii, ko päästii 
matkustelemmaa valtio kustantannuksel 
ympär Suome nientä - enstäi talvikeleil sit 
kesäsil. Millo saatii kolistella juna kyyvis 
härkävaunu lattial, millo tarpoo hevose ree 
peräs. 

”Niihä meitä viijjää, et kaik putro-
kupitkii lentelööt!” voivottel entinekkii 
evakko, ko yritti syyvvä aamuputroaan 
keikkuva-koliseva härkävaunu lattial is-
tues. Vaik mie oon täyvvellisest unohtant 
toise evakkoreissu tapahtumat sej jälkee, ko 
lähettii tihkusattees Saarepää laiturist sei-
laamma manterel päi ja ehin vaa viimeseks 
murehtii sitä, et miu ja Hanski laivat jäivät 
vihollisel sotasaaliiks, ko myö oltii  piilotet-
tu ne pihlaja kaikist korkeammil oksil, ja et 
syksy ko tulloo, ni mei laivatha paljastuut. 

Mut sem mie kyl muistan, kui mie 
jossai vaihees matkaa enne Perniöö saapu-

Martti Piela

mist aatteli itseksei: "Mitä muuta tahan-
sa, koha ei tätä!” Mut enhä mie ennää nii 
ajattele, ko tiijjän, mite virolaisil käi. Kyl 
Suome sotilaijja kannatti sittekii panna 
hanttii neuvostojoukoil. Saatii nytkii iha 
äskettäi juhlii satavuotista itsenäistä Suo-
mee. 

Jos olliit monesorttisii säät, ni mo-
nekirjavii olliit matkakohteetki. Levällää 
ko kalamiehe evväät, vähä joka puolel 
armasta isämmaata. Kirjavii ko räsyma-
to kutteet. Karvose Penakii, muistattaha 
työ sen MM-mestaraitajuoksija, kertoo, 
et hää o aikannaa käynt kolmeetoist eri 
kouluu. Suome maantietoo hää varmast 
osajaa hyväst, ja maailmaa hää o käynt 
kierämäs viel eriksee kilpailumatkoillaa.

Siinthä mie teilt viimeks kyselinkii, 
et kui monta rosenttii suomalaisist ol 
meitä evakkoi, kutka jouvuttii jättämää 
koit ja lähtemää täysi uusii oloihi, tunte-

mattomil teil? Ja toiseksha mie viel tivasi 
teilt tietoo siint, et mihi läänii pääty kai-
kist enemmä siirtoväkkee sit, ko soat ol 
so´ittu ja tilit tehty selviks?

Porvoo Karjala-Seura julkas muuta-
ma vuos sit kirja, minkä tekemissee mie-
kii oon syyllistynt, mist ainaskii löytyy 
vastaus näihi kahtee kysymyksee. ”Hyvi-
hä meitä o pietty” -kirjas (2010) kerrotaa 
sivul 55 (Siirtoväen sijoitus), et 11 ro-
senttii koko Suome väestöst Kannakselt, 
Sallast ja Petsamost jouvuttii sijottammaa 
uusil paikkakunnil ja et kaikist enemmä 
(73.812) asettu asumaa Hämmee läänii. 
Uuvemmaa lääni aluel asettu 69 801, 
Turu ja Pori lääni 67 922,  Kuopio lääni 
50.484, Kyme lääni 42 264, Vaasa lääni 
35 142, Mikkeli lääni 25 051, Oulun lää-
ni 13 279 ja sit Lapi lääni aluel vaa 8.003 
evakkoo.

Koiviston sankarihautaan haudatut 
ja siunatut vuosina 1942 - 1944 

(Lisäksi Aarre Joutsimies haudattu 
kirkkopuistoon v. 1939)

1. Aho Armas 1915 - 1943 
2. Airaksinen Samuli 1919 - 1942 
3. Autio Sulo 1910 - 1940 
4. Hammar Eino 1923 - 1943 
5. Harilainen Lauri 1923 - 1943 
6. Heino Ahti 1921 - 1942 
7. Herrala Urho 1924 - 1943 
8. Hietanen Arvo 1918 - 1942 
9. Hilska Alpo 1921 - 1941 
10. Hilska Eero 1919 - 1941 
11. Hoikkala Heimo 1921 - 1942 
12. Hoikkala Teuvo 1901 - 1941 
13. Hoikkala Väinö 1900 - 1940 
14. Hovi Ahti 1918 – 1940
15. Joutsimies Aarre 1914 – 1939 
16. Kallinen Juho 1898 - 1941 
17. Kallonen Armas 1921 - 1944 
18. Karvanen Tauno 1920 - 1943 
19. Kaukiainen Aarne 1917 - 1942 
20. Kaukiainen Viljam 1907 - 1941 
21. Kiikka Vilho 1910 - 1940 
22. Kohi Teppo 1917 - 1940 
23. Koho Viljam 1897 - 1941 
24. Kokkala Toivo 1921 - 1941 
25. Kurki Ahti 1920 - 1941 
26. Kurki Väinö 1920 - 1942 
27. Kyytsönen Eino 1909 - 1941 
28. Kyytsönen Väinö 1904 - 1941 
29. Lehtola Toimi 1920 - 1942 
30. Lukkari Armas 1912 - 1943 
31. Luukkainen Konsta 1916 - 1943 
32. Lymy Erland 1913 - 1944 
33. Maisala Alpo 1918 - 1942 
34. Mannonen Ahti 1920 - 1941 
35. Mannonen Armas 1905 - 1941 
36. Mannonen Aura 1920 - 1943 
37. Mannonen Toimi 1921 - 1944 
38. Matikka Erkki 1923 - 1943 
39. Mattila Eero 1922 - 1943 
40. Montonen Pentti 1920 - 1942 
41. Mäkeläinen Anton 1909 - 1943 
42. Mäkeläinen Johannes 1917 - 1942 

Koiviston sankarihautausmaa  v. 1943. Eija Tuomisen arkisto.

43. Niemi Erkki 1916 - 1942 
44. Niemi Viljo 1916 - 1942 
45. Närjä Kaarlo 1917 - 1942 
46. Peippo Aalto 1922 - 1942 
47. Peippo Tauno 1911 - 1941 
48. Peipponen Aleksi 1902 - 1943 
49. Peussa Aarne 1900 - 1941 
50. Piela Alpo 1924 - 1943 
51. Piela Arvi 1917 - 1942 
52. Piiparinen Raikas 1911 - 1940 
53. Pätsikkä Viljam 1915 - 1943 
54. Pääkari Antti 1902 - 1941 
55. Pörrö Tuomas 1910 - 1941 
56. Ratia Jorma 1922 - 1943 
57. Ratia Kristian 1921 - 1941 

58. Reitti Pentti 1923 - 1942 
59. Riutta Ilmari 1920 - 1941 
60. Rokkanen Rauha 1920 - 1942 
61. Roti Joonas 1918 - 1940 
62. Ruottu Erkki 1921 - 1943 
63. Rutanen Tauno 1908 - 1942 
64. Römpötti Aarne 1920 - 1942 
65. Sairanen Olavi 1917 - 1940 
66. Saksi Viljo 1909 - 1942 
67. Samuli Ilmari 1920 - 1941 
68. Seppinen Olavi 1916 - 1942 
69. Seppinen Toivo 1907 - 1940 
70. Simola Tahvo 1922 - 1943 
71. Sipari Kaarlo 1919 - 1941 
72. Soini Paavali 1918 - 1941 

73. Stirkkinen Oiva 1922 - 1942 
74. Tervahartiala Arvo 1906 - 1941 
75. Tikka Toivo 1906 - 1940 
76. Tiltti Olavi 1918 - 1943 
77. Torkkeli Aadolf 1909 - 1940 
78. Torvasti Aarne 1920 - 1942 
79. Tuuli Aadolf 1904 - 1943 
80. Tuuli Arvo 1922 - 1942 
81. Ukko Anton 1893 - 1940 
82. Vartiala Matti 1901 - 1941 
83. Venäläinen Julius 1902 - 1941 
84. Villa Aalto 1917 - 1942 
85. Virkki Urho 1916 - 1941 
86. Vyyryläinen Olavi 1915 - 1941 
87. Vyyryläinen Reino 1916 - 1942
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Tääl` tapahtuu

Turun ja ympäristön Koivistolaiset

Kiitoksii kaikil mukana olosta kuluneel vuueel.
Samal viisii jatketaa enskii vuonna. 
Toivotaa et Kajuutan osoite Itäpellontie 2 20300 Turku jossa 
toimintamme tapahtuu tulis monel uueelkii koivistolaisel, 
höi jälkipolvel tai vaa koivistolaisuudest kiinnostuneel ihmisel 
tutuks. Tervetuloa
 
Naistenpiiri kokoontuu ensimmäisen kerran maanantaina 
8.1.2018 klo 13 ja jatkaap siit joka kuukauden ensimmäisenä 
maanantaina sammaa aikaa.
Jaalamiehet alottaat torstaina 11.1.2018 klo 14 tsaijun, haastelun 
ja laulun merkeissä. Kokoonnutaan joka torstai paitsi viikol jollo 
yhistyksellä muuta ohjelmaa. Mahtava tilaisuus jälkipolville tulla 
mukaan ja kuulla vielä tarinoita kalastuksesta ja merenkulusta.
Kajuuttaillat joka kuun kolmas tiistai klo 17
Alkuvuoden kajuuttailtojen ohjelmaa:
Tiistaina 16.1.2018 projektikoordinattori biologi 
 Marja Saarinen kertoo kalastuksen nykytilasta.
Tiistaina 20.2.2018 ekonomi, sotahistorian harrastaja 
 puhuu aiheesta: Viipurin viimeinen päivä 20.6.1944
Perinnekalastuspäivä lauantaina 3.3. 2018 klo 12
 Matti Aggen talon rannassa Gundvikintie 243 Parainen
 Haastellaa entisajan kalastuksest, putka. 
 Mahdollisuus makkaranpaistoon. Omat eväät mukaan. 
 Lisätietoa Matilta 040-5367701
Sääntömääräinen Vuosikokous sunnuntaina 11.3.2018 klo 14
 Kahvitarjoilu, tervetuloa.

Virpi Huhtanen, Ahtaanmäki 1 A 2, 02280 Espoo 
puh. 0440 501 806, virpi.huhtanen@kolumbus.fi

Tilaukset seuran sihteerille.

Koivisto-kalenteri 2018.  15 €
Koruja voi tilata edelleen pukinkonttiin!

Konepesunkestävä tarjotin 30 x 38 cm. 

 26 €

Koivisto-tuotteita

Suomen Koivisto-Seura ry kiittää jäseniään 
kuluneesta itsenäisyyden juhlavuodesta 2017
ja toivottaa kaikkiin koivistolaisiin koteihin

Rauhaisaa joulunaikaa ja 
kaikkea hyvää uudelle vuodelle 2018!

Suomen Koivisto-Seura ry:n

Vuosikokous
Lauantaina 17.3.2018 klo 11 
TURUN Karjalatalolla, Itäpellontie 2, Turku

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tulokohvit klo 10 alkaen. Vuosikokouksen jälkeen Koivisto-Seuran 
jäsenetuna tarjoama keittolounas jälkiruokakohveineen ja

Kuljetus:
Yhteiskuljetus reitillä 4.45 Pitkäkoski, Vuorelan 
tallit Onkamaan kautta; 5.30 Haminan linja-au-
toasema; 5.45 Karhulan linja-autoasema; 6.45 
Porvoon Kuninkaanportin Shell; 7.45 Espoon 
Ikean pysäkki; 9.15 Salon ABC Piihovi tai sopi-
muksen mukaan matkan varrelta.

Hinta 30 euroa, kun tulee kyytiin ennen pää-
kaupunkiseutua, ja 20 euroa, kun tulee kyytiin 
pääkaupunkiseudulta tai sen jälkeen.

Ilmoittautuminen 28.2.2018 mennessä 
Tuula Raukolalle, p. 044-522 8098 tai 
raukola.tuula@gmail.com
Kuljetus maksetaan etukäteen Suomen Koivisto-
Seuran tilille FI78 1519 3000 1868 47, viite 20268

Tervetulloo!
Johtokunta

Talvijuhla noin klo 12.30 alkaen. 

Ohjelmassa: Evakkomatkan muistelua, Henri Mäkeläinen
Koiviston työväenyhdistyksen historia, Heimo Pulli
Koiviston sankarihautahanke, Eija Tuominen
Musiikillaan viihdyttää Jaalamiehet-yhtye


