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Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Ilmastin tilan syntyvaiheita Skaftkärrissä
Toukokuun lopulla 1948
Gabriel Ilmasti saapuu
hankkimalleen maatilalle Porvoon Skaftkärriin
Perniön Koskelta. 7 hehtaarin tila muodostuu metsä- ja
peltoalueesta. Loivasti itään
laskevien peltojen yläpäät
ovat hoidettua peltoaluetta,
mutta sarkojen suopohjaiset
alapäät kasvavat miehen
mittaista vesakkoa. Kesä
tekee tuloaan ja Gabrielin
matkan päätehtävä on kauran kylväminen muutamalle
peltosaralle. Tämän tehtyään hän palaa perheensä
luokse Perniön Koskelle.

Teksti: Esko Porala
Kuvat: Tauno Ilmastin arkistot
Gabrielin perhe on
kulkenut saman tien, kuin
muutkin siirtolaiset
Evakointimääräyksen mukaisesti
kotona Koiviston Hoikkalan kylässä oli parin viikon aikana pakattu tavaroita ja ohjeiden mukaisesti
ne odottivat hyvässä järjestyksessä
pihalla luvattua poiskuljetusta.
Tätä kuljetusta ei kuitenkaan koskaan tullut ja tavarat jäivät sinne,
mutta perhe lähti.
Koti jätettiin ja vähäinen
omaisuus, kaksi lehmää ja hevonen mukanaan perheen jäsenet
kulkivat kahtena ryhmänä kohti
länttä. Lauritsala toimi kokoontumispaikkana ja matkan jatkuessa
perhe jakaantui jälleen kahtia. Äiti
Maria, vanhin tytär Laura lapsineen ja miniä Eila lapsensa kanssa
matkasivat Lauritsalasta junalla
Riihimäelle ja Karjaan kautta Perniön Koskelle. Täällä he päätyivät
lopulta Kosken kartanon sivutilalle Lehtiniityyn.
Isä Gabriel jatkoi matkaa kahden tyttäriensä Irjan ja Lahjan,
sekä lehmien ja hevosen kanssa
halki puolen suomen päätyen lopulta Toijalaan. Sieltä matka jatkui junalla Turkuun ja sieltä hekin
suuntasivat muun perheen perässä
Perniön Koskelle.
Sivutilalla naiset osallistuivat
kartanon töihin ja Gabriel teki hevosellaan hevosmiehen töitä.

Tauno Ilmasti heinää niittämässä ja hänen sylissään ovat Liisa ja Annukka Kurki, sekä Marja-Leena
Ilmasti. Hevosenselässä on Kari Kurki.

Elämää Perniön Koskella
Sota loppuu ja elämä hakee uudella paikkakunnalla uomiaan. Ihmiset
hakeutuvat työn pariin,
koteja kunnostetaan ja
myös koulut aloittavat
toimintansa
Perniön asemaseudulla sijaitsevassa Autereen vanhassa kanalassa
aloittaa toimintansa myös
Viipurin Läänin kiertävän Kotiteollisuuskoulun
käsipuuseppäkurssi, jossa perheen nuorin poika
Tauno suorittaa ammattiopintonsa. Hän tekee
siellä itselleen opintotyönään hienon höyläpenkin,
jonka ääressä Tauno tulee
työskentelemään itsenäisenä puuseppänä useita
vuosikymmeniä. Vielä tänäkin päivänä höyläpenkkiin kiinnitetään pieniä
korjauksia vaativia tarveesineitä.
Gabrielin perhe asuu
pari vuotta Lehtiniityssä,
jonka jälkeen siirrytään
asumaan lähellä olevan
Kivilinnan vapautuneeseen asuntoon. Täälläkin naiset tekevät tilan töitä ja Gabriel hoitaa hevosellaan kyntö ja muita töitä.

Gabriel hoitaa
hevosellaan kyntö
ja muita töitä.
Uuden asuinpaikan etsintä
1947 siirtolaisien uudelleen asuttaminen alkaa ja saman vuoden
syksyllä Gabriel tutustuu tarjolla
oleviin kohteisiin. Sodan jalkoihin

menetetyn tilan koon pohjalta hänellä on mahdollisuus
valita suurehko asutustila.
Tämän asian tiimoilta hän
kierteleekin tutustumassa
mahdollisuuksiin ja tarjontaan Tampereella, Harjavallassa ja Raisiossa, mutta huonolla menestyksellä. Kymissä
olisi sopiva asutustila, mutta
tämänkin hän jättää valitsematta.
1948 kevättalvella hän
menee tutustumaan Porvoon
alueen mahdollisuuksiin ja
käy arvioimassa mm. Askolan Huuvarissa metsäalueita.
Täältä hän löytää sopiva kohteen ja sopii ottavansa tarjotun alueen. Jostain kumman
syystä alue luovutetaan kuitenkin jollekin toiselle. Kaarenkylästä on tarjolla sopiva
tila, mutta tämä ei kuitenkaan
miellytä Gabrielia.
Vuoden aikana Gabriel
on kuitenkin sairastunut ja
kun Porvoon kaupungilla on
tarjolla Skaftkärrin alueella
pieniä n. 7 hehtaarin maaalueita, päättää hän ja perhe
ottaa sieltä maa-alueen.

jatkuu sivulla 4
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Hartaast´

Jos ei mieli nousekaan

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Meil ol enne musta kana
”ja se muni mustii munnii muuri pääl. Mieko vein sen
apteekkarrii, ni apteekkaar kysy: ”Mist poika mustii
munnii sai? No ko meil ol enne musta kana ja se muni
mustii munnii muuri pääl. Mieko vein sen apteekkarrii…. ” ja tätieni muistelema runo jatkuu ja jatkuu vaan.
Vaan meilläpä eletään tuota lorua todeksi. Tästä kesästä
tulee kana (ja kukko) kesä.
Olen nyt viiden maatiaiskanan kanaemo. Viikon vanhoista kananpojista ei vielä oikein tunnista tuleeko kukkoja vai kanoja, mutta veikkaanpa että kaksi rotevinta ja
mustaa ovat kukkoja. Samoin punakirjava kukonpoika
pyrähtelee jo orrelle. Ehkä kaksi kanaa on joukossa. Elokuulla taitaa olla kukkopeijaiset, sillä mikään parvi ei
kestä kolmea kukkoa samalla tunkiolla.
Perittyjen tarinoiden rohkaisemana uskaltaudun kanafarmariksi taajama-alueelle. Pullin Ullakin taannoin
matkusti linja-autossa kanat mukanaan pahvilaatikossa.
Eiköhän mekin saada kanat kerran siirrettyä auto- ja
merimatkan taa saareen, kunhan kesäloman aika koittaa. Tosin venettä veteen laskiessamme mietimme, että
millainen olisi laivakana mukana purjehdusretkillä.

Sisältöä koskeva varoitus: Tämä kirjoitus sisältää pelk- ontuva jalka menisi sijoiltaan vaan pikemminkin parankiä psykologin neuvoja. (Eli te, jotka sellaista inhoatte, tuisi.” (Heb 12: 12, 13)
voitte hypätä suoraan yli.)
Siis vaikka kädet roikkuisivat sivuilla, ne voi nostaa ylös.
Kevät on tiukkaa aikaa sille, jonka mieli ei nousekaan Vaikkei yhtään rukoiluttaisi tai ylistyttäisi. Jos Jumalan
maasta. Luonto herää eloon - talven
lähestyminen on ennen ollut sinulle
näännyttämät ihmisetkin. Mitä jos
tärkeää, käänny hänen puoleensa nytoma mieli ei herääkään? Ympärillä
kin. Käsien perässä lähtee mielikin
kaikki tuntuvat onnellisilta, vain
nousemaan (hiljalleen). Vaikka jalat
minä en. Mitä jos omassa sisimmäskuinka tuntuisivat haluttomilta, niilsä synkkenee sitä mukaa, kun valo
lä voi kuitenkin astella. Keho edellä
ulkopuolella lisääntyy? Ei puhkea
lähtee mielikin liikkeelle (hiljalleen).
sielu lauluun, ei kukkaan!
Omien arvojen suuntaan kulkeminen, ”suorien polkujen kulkeminen”
Tiedetään (se on yhä uusissa ja uuparantaa sitäkin, mikä rikkoutui,
sissa tutkimuksissa ja käytännön työssä todettu), että kun ei jaksanut pitää itselle tärkeästä kiinni.
paras keino hoitaa masennusta on tehdä niitä asioita,
joita pitää tärkeinä. En kirjoita ”tuntuvat” tärkeiltä. Ja vauhti saa olla hidas!
Masentuneena ei paljon tunnu, ei houkuttele mihinkään. Vaan edelleen on asioita, joita ennen arvosti; nii- Näin sanoo Herra, Jumala: ”Teidän vanhuutennen päiden arvo ei ole hävinnyt (vaikka tunteet ovatkin). Niitä viin saakka minä olen sama, vielä kun hiuksenne harkannattaa edelleen raahautua tekemään. Ne nostavat maantuvat, minä teitä kannan. Niin minä olen tehnyt
ja niin yhä teen, minä nostan ja kannan ja pelastan.”
maasta - ennen pitkää.
(Jes 46: 4.)
”Ojentakaa siis hervonneet kätenne ja halvaantuneet/
rauenneet polvenne! ’Kulkekaa suoria polkuja’, jottei Kaisa Koivula

Ei kai viisi kanaa mikään elämää suurempi seikkailu ole,
mutta olen mielissäni siitä, että ainaisen -sitten kun on
aikaa, ja maatila ja rengit ja vermeet ja maailma kierretty ja kuu valloitettu, niin sitten teen niitä asioita mitä
olen aina halunnut- sijaan lähdin toteuttamaan yhtä
unelmistani. Mitään järkeä tässä kanatouhussani ei kyllä
ole. Olkoon tämä nyt vaikka aikuisten leikkiä.
Koiviston Penttilässä äijän sisarukset asustelivat samoilla huudeilla. Samoin evakkoreissun päätepisteessä Angelniemellä Aatoli asui Syrjälässä, kävelymatkan
päässä mummolasta. Aatolilla ja Hilta-tätillä, vai olisiko oikeammin sanoa Pirjolla ja Sakarilla oli kanoja
ja kanala ja siellä minä lapsena kävin. Ensin aikuisten
kanssa hakemassa munia, lopulta osasin ja uskalsin
kulkea matkan itseksenikin. Ja vaikka matka oli korkeintaan
pari kilometriä, oli se
seikkailu, tai ainakin
vaati reipasta ja rohkeaa mieltä. Silloin
joskus ja edelleen,
rohkeus ja reipas
mieli meitä kuljettaa.

Keho edellä
lähtee mielikin
liikkeelle

Rakkaamme

Aarre Viljo
RAKKOLA

Rakkaamme

s 3.9.1929 Koivisto, Saarenpää
k 17.4.2012 Naantali

Pentti Veikko

Vene rannasta loittoni hiljaa,
vei soutajan mukanaan,
oli valaistu vastaranta,
vana veneen jäi jälkehen vaan.
Kiittäen ja kaivaten
Eila

KYYTSÖNEN

Meri tyyntyy, varjot pitenee,
rauhan ranta lähenee vene hiljaa satamaan saapuu.
Isää kaivaten
Oili ja Matti
Kiitos yhteisistä päivistä
lapsuuden, kiitos vuosista
jälkeen sen, sinua kaipaan aina,
pappa kultainen.
Pappaa ja tupla-pappaa kaivaten
Vesa ja Teemu

s. 16.8.1926 Koivisto
k. 23.4.2012 Espoo
Pois aurinko painui,
lankesi ilta, jäi taivahan rannalle
säihkyvä silta,
mut kaukaa korven tummuvan
yöstä soi laulu ihmisen työstä.
(Eino Leino)
Kaivaten
Kirsti
Kari, Maritta ja Anne
perheineen
sisar perheineen

Muut sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu 12.5.2012.

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
Lasten kuvalliset onnittelut 6e/kpl

Aineisto mieluiten digitaalisena:
studio@salokanneltoivonen.fi
Muussa tapauksessa paperikopiot ja/
tai disketti, muistitikku tai CD-levy sekä
valokuvat toimitetaan osoitteeseen:
Studio Salokannel & Toivonen,
Koiviston Viesti
p. 03 7824 553
Rauhankatu 8, 15110 Lahti.
Aineisto palautetaan vain jos mukana
on postimerkillä varustettu palautuskuori osoitteineen.

Siunaus toimitettu.
Lämmin kiitos osanotosta.

Tilaukset, osoite- ym. muutokset
aina kirjallisena tai sähköisesti
edellämainittuihin osoitteisiin.
Tilauksia ei tarvitse uusia.
Seuran jäsenmaksu 28e, sisältää vuoden
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 10e.
Lehdessä julkaisemattomia artikkeleita ja
kirjoituksia julkaistaan seuran kotisivuilla
www.koivistolaiset.net, jossa myös tämäkin lehti on luettavissa myöhemmin.

Jäsenlehden postituksesta pohjoismaihin +2e/vuosi, eurooppaan +7 e/vuosi
muualle maailmaan +12 e/vuosi
Pankkiyhteys: Nordea 151930-186847
Päätoimittaja
Riikka Salokannel, 0400 94 96 95
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398
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Johtokunna asjoi

— Puheenjohtajalt` itseltää —
Lapsen lahjakkuus: ihmetellä ilman ennakkoasennetta ”Kaikki organisaatiomallit ovat vääriä.”

Suomen Koivisto-Seura tiedottaa jäsenilleen ja
koivistolaisille yhdistyksille tällä palstalla johtokunnan käsittelemistä asioista.
Vuosikokouksen valitsema johtokunta kokoontui järjes- o Karhulan ja ympäristön Koivistolaiset osallistuvat
täytymiskokoukseen vuosikokouksen jälkeen 17.3.2012.
Kotkan Meripäivien avajaiskulkueeseen 26.7.2012
Seuran sihteerinä jatkaa Virpi Huhtanen. Seuran työvaKoiviston lipun kanssa. Lisäksi he markkinoivat
liokuntaan valittiin puheenjohtajan, varapuheenjohtajan,
meripäivillä koivistolaisia tuotteita.
sihteerin ja Koiviston Viestin päätoimittajan lisäksi johto- o Johtokunta on antanut Saarenpään Hilskat ry:lle luvan
kunnan jäsen Hanna Silfver Turusta. Seuran raha-asioita
julkaista yhdistyksen kotisivuilla ennen vuotta 2007
hoitaa edelleen Karjalan Tilikeskus Lappeenrannassa.
ilmestyneitä Koiviston Viestin numeroita.
o Amer Sports lahjoittaa seuralle Urpo M. Hilskan (s. 1918
Johtokunta kokoontui 28.4.2012 uuden puheenjohtajan
Härkälä) muotokuvan. Urpo M. Hilska oli Amer Oy:n
Jouni J. Särkijärven kotona.
perustajia, työturvallisuusasioiden kehittäjä Suomessa ja
o Johtokunta jatkaa vuosikokouksen alla aloitettua uuden
Tekniikan akateemisten puheenjohtaja 1966–68.
strategian kehittelyä. Strategiaa esitellään koivistolaisille o Sihteeri Virpi Huhtanen on Karjalan Liiton Karjalaisten
yhdistyksille syksyn yhteistapaamisessa.
pitäjäyhdistysten liiton hallituksessa kannaksen lounais
o Johtokunta selvittää mahdollisuuksia koivistolaisen
rannikon ja ulkosaarten pitäjien edustaja. Liiton vuosi
perinne-esineistön tallettamiseksi ja sijoittamiseksi
kokous pidettiin 24.3.2012 Karjala-talolla.
museoihin. Esillä ovat myös virtuaaliset mahdollisuudet.
Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä seminaarissa etsittiin
o Koivisto-juhlat pidetään vuonna 2013 Kotkan
mahdollisuuksia pitäjäyhdistysten välisen yhteistyön
Karhulassa 3-4.8.2013. Vuonna 2014 juhlat on tarkoitus
tehostamiseksi. Yhtenä mahdollisuutena esiteltiin
pitää Koivistolla. Vuoden 2015 juhlien järjestäjäksi
Koivisto-Seuran syksyisen yhteistapaamisen kaltainen
kaivataan ehdokkaita..
kokoontuminen karjalaisten pitäjien kesken.
o Koiviston Viestistä julkaistaan teemanumero, joka on
o Koivistolaisten yhdistysten syystapaaminen järjestetään
suunnattu erityisesti jälkipolville.
Porvoon Vanhamoision seuratalolla 29.9.2012 klo 12.00
o Koivisto-Seuralle perustetaan Facebookiin oma sivu,
alkaen. Lounastarjoilu alkaa klo 11.00. Käsiteltävinä
ja seuran Internet-sivuja kehitetään.
asioina ovat alustavasti Koivisto-Seuran uusi strategiao Vuoden Koivistolaiseksi 2012 tuli määräaikaan mennessä
ehdotus, hyväksi havaittujen kokemusten jakaminen
neljä ehdotusta. Nimitys julkistetaan kesän Koivistomuille ja seuraan kohdistuvat odotukset.
juhlien pääjuhlassa Helsingissä sunnuntaina 29.7.2012. o Johtokunnan seuraava kokous on Koivisto-juhlilla
o Lahden Koivistolaiset kantavat Koivisto-Seuran lippua
Munkkiniemen yhteiskoululla Helsingissä 28.7.2012
Karjalaisten kesäjuhlien lippukulkueessa 17.6.2012.
klo 10.00. Työvaliokunta kokoontuu 2.6.2012 klo 14.00
o Koivisto-Seura on mukana Mommilanjärven
puheenjohtajan luona.
soutelutapahtuman evakkolähdössä 21.7.2012.

64. Karjalaiset kesäjuhlat järjestetään Lahdessa
15.-17.6.2012. Juhlat teemoina ovat Karjalaiset
kädentaidot ja muotoilu Lahti WDC –muotoilupääkaupungin ja Karjalan Liiton vuoden teemoihin liittyen.
Kesäjuhlilla on kolme seminaaria, joista perjantaina
15.6. Vanhaan Suomeen
liittyvä Kaksi Suomea –yhdistyminen 1812 –kesäjuhlaseminaari, lauantaina
16.6. Löytyykö Agricola –
arkeologiaseminaari ja Juuret –muotoiluseminaari.
Monilta osin kesäjuhlat noudattavat perinteistä
ohjelmakaavaa hengellisine
tilaisuuksineen, urheilu- ja
piirakkakisoineen ja kulkueineen. Lauantain avajaisissa
tutustutaan Juuret-muotoi-

		
		
		

lutapahtuman osana tunnettujen suunnittelijoiden
tekemiin asusteisiin, joiden
kuosi pohjautuu Viipurin
kansallispukuun. Sunnuntain ohjelmassa on runsaasti
musiikkia. Juhlapuhujana
on kenraali Gustaf Hägglund.
Tasavallan presidentti Sauli
Niinistö on kesäjuhlien suo- Katso kesäjuhlista lisää:
jelija.
www.karjalanliitto.fi>Tapahtumat>Karjalaiset kesäjuhlat

Suomen
Koivisto-Seura r.y.
Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

www.juuretkarjalassa.wordpress.com/tietoa-tapahtumasta

Puheenjohtaja, Jouni J. Särkijärvi
Kuurinniityntie 1, 02750 Espoo
puh. 040-561 4951
jouni.sarkijarvi@pp.inet.fi
Varapuheenjohtaja, Tuula Koppinen
Rauhalanpuisto 10 B 36, 02230 Espoo
puh. 050-516 5651
Sihteeri, Virpi Huhtanen,
Ahtaanmäki1A2, 02280 Espoo.
puh. 0440-501 806
virpi.huhtanen@kolumbus.fi
varalla Risto Kaukiainen, Helsinki

Taloudenh. Karjalan Tilikeskus/Patrikainen
Ratakatu 47, 53100 Lappeenranta
puh. 05-5448850
Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Proomukatu 6 A 14, 15140 Lahti
puh. 040-564 9341
Taidetoimikunta, Leena Airaksinen pj.
Metsäpirtintie 10 A 1, 02130 Espoo
puh. 050-548 1601
Senioritoimikunta, Helge Teikari pj.
07190 Halkia
puh. 019-664 8112

Tämä toteamus kannattaa ottaa huomioon niin järjestötoiminnassa kuten hallinnossa ja yrityksissäkin. Sen
sanomana on, että jokaisella mallilla on omat etunsa ja
haittansa. Siksi kyse ei saa olla ihanneratkaisun etsimisestä vaan vähiten huonon vaihtoehdon löytämisestä.
Sen jälkeen ei pidä ryhtyä hurraamaan ja vaatimaan
yksimielistä tukea muutokselle – kuten yleensä tehdään
– vaan tutkia kriittisesti, mitä ongelmia vielä jäi ja mitä
niille voidaan tehdä. Sadussakin tarvittiin pieni lapsi
huomaamaan, että keisarilla ei ollut vaatteita; aikuisilla ei riittänyt kantti asettaa kyseenalaiseksi sitä, mikä
ylhäältä annettiin.
Järjestötoimintaan kuuluu välttämättä tietty määrä paperityötä ja hallinnon hoitamista. Kaikki siihen
käytetty energia on poissa muusta toiminnasta. Siksi
on syytä aina välillä pohtia, mitä voitaisiin tehdä järkevämmin. Yksi esimerkki tästä on Koiviston Viestin uusi
palsta, jolla kerrotaan seuran johtokunnan käsittelemistä asioista. Tällä korvataan aikaisempi johtokunnan
pöytäkirjakopioiden laaja jakelu. Säästämme työtä, ja
tieto leviää paremmin.
Otamme myös pieniä askelia internetin ihmeelliseen
maailmaan. Facebookiin on avattu Suomen Koivistoseuran sivu, jossa on mahdollista käydä keskustelua yhteisistä asioista. Kaksi ensimmäistä viikkoa se on onnistunut piilottelemaan bittiavaruudessa ilman ainoatakaan
kävijää, mutta ehkä vastaisuudessa asiaa tulee enemmän.
Seuran internet-sivuja on myös tarkoitus täydentää vähitellen. Näillä ei ole tarkoitus korvata vanhempia keksintöjä kuten kirjeitä ja puhelinta vaan avata uusia mahdollisuuksia. Elämme ajan mukana.
		
###
Kesän aikana koivistolaiset ja muut karjalaiset kokoontuvat moniin yhteisiin tapahtumiin. Näistä meille lähimpiä
ovat Karjalan liiton kesäjuhlat Lahdessa 15.-17.6. ja 64.
Koivisto-juhlat 28.-29.7. Helsingissä. Niiden valmistelussa ovat järjestäjät tehneet valtaisan määrän työtä,
joka näkyy parhaiten siten, että mitään ongelmia ei näy.
Tämän ”näkymättömän työn” tekijöille on syytä antaa
kiitos; ilman heidän panostaan ei näitä yhteisiä juhlia
saataisi aikaan. Parhaita kiitoksia tietysti on sekin, että
aktiivisia osallistujia on juhlilla paljon.
Koivisto-seuran tavoitteena on järjestää vuoden
2014 Koivisto-juhlat itse Koivistolla. Emme vielä tiedä,
mitä kaikkea tämä käytännössä edellyttää. Oletettavasti
sekä ohjelman laajuus että osanottajamäärä jäävät tavanomaista selvästi pienemmiksi. Järjestelyvastuukin joudutaan jakamaan uudella tapaa. Tarkoituksena on ensi vuoden kesällä selvittää tarkemmat puitteet, joissa joudutaan
toimimaan. Tämän jälkeen katsotaan, millainen yhtälö
muodostuu juhlien sisällöstä ja syntyvistä kustannuksista. Kaukonäköisimmät voivat jo nyt tarkistaa, onko oma
passi voimassa vielä juhlien aikaan ja kuusi kuukautta sen
jälkeenkin, mitä viisumi edellyttää.
Jos ja kun 2014 jää monelle koivistolaiselle yhteisen kesätapahtuman osalta välivuodeksi, on seuraavan
vuoden juhlilla tätäkin suurempi merkitys. Niille ei
vielä ole ilmoittautunut halukasta järjestäjäyhdistystä,
mikä täten toivomuksena ilmoitettakoon.
jjs

Hallituksen muut jäsenet:
Raimo Kyytsönen, Mäntsälä
varalla Hannu Veijalainen, Lahti
Eero Ahtikari, Piikkiö. 050-525 5174
varalla Airi Saarinen, Turku
Tuomo Kokkala, Kotka. 050-589 4443
varalla seppo Rytkölä, Kotka
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400-800 752
varalla Pertti Hämäläinen, Espoo
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teerilla kaksistaan kaatavat
puut. Vastapalveluksi Gabriel käy vetämässä hevosellaan
Tetrien talopuut metsästä.
Tällä kertaa puut sahaa laudoiksi Johansson kenttäsirkkelillään. Samalla sirkkelillä
sahataan myös muiden naapureiden puutavarat.
Talon piirustukset on
suunniteltu siirtolaisasutusta silmällä pitäen ja ovat
ajan standardien mukaiset.
Saman talomallin piirustuksia käytettään pienin muutoksin kaikilla rakennuksilla. Joku laittaa sisääntulon
eteiseen sivusta ja jollakin
mennään eteisestä suoraan
keittiöön, kun taas toisella
siinä on olohuone. Mittasuhteitakin muutetaan ja talot ovat
asuinpinta-alaltaan eri kokoisia.
Toiseen kerrokseen rakennetaan
huoneita asuintarpeen mukaan,
mutta useissa talossa sinne jää vain

valetaan lähialueen uudisrakentajien toimesta talkootyönä käsikäyttöisellä myllyllä. Mukana
ovat mm. Heinebrunin Anselmi,
Karvasen Paavo, Ruottu, Töllikön
Toimi ja talon oma väki. Seinärakenteita vahvistetaan lisäämällä
valun sekaan runsaasti lähialueelta hakattua kiilakiveä ja samalla
säästetään myös sementtiä. Sama
talkooväki käy valamassa myös
muiden talkoisiin osallistuvien
perheiden talojen perustukset.
Talkoissa talkooväelle tarjotaan
ruokaa, mutta miestä vahvempaa
ei tarjolla ole.
Talon rakentaminen etenee
suunnitellusti ja nytkin palkkalistalla on taas Henebrunin Anselmi.
Rakentaminen etenee siihen vaiheeseen, että on piipun ja tulisijojen muurauksen aika ja työhön
palkataan muurari Koskenlaita.
Työ etenee hyvin ja viimeisiä tiiliä muurattaessa Gabriel lähtee
kaupunkireissulle. Ensimmäiseksi

Lauantai iltana kesäkuun
viimeisenä päivänä 1948
perhe saapuu junalla Porvoon asemalle ja suunta
sieltä Skaftkärriin. Valtion
toimesta Karvasen Simon
valitseman tilan mäenrinteeseen on rakennettu kahden asunnon parakki jonka
toiseen asuntoon asetutaan
asumaan. Toisessa päässä Talo on valmis ja sen asukkaat ovat kesäpäivänvietossa talon rappusilla.
asuu Simo perheensä kanssa.
näköjään silloin tapahtuu juuri se, rin katoamista.
mistä hän on varoittanut.
Lattian kuivuttua sauna on
Navetan ja saunan
Syksyn aikana Gabriel on valmis ja perhe muuttaa saunarakentaminen
päättänyt mielessään rakentaa tupaan jouluksi. Parakki jää nyt
Tämän jälkeen tilojen rakentami- vielä saunankin saman vuoden Simolle, joka myöhemmin asuinnen alkaakin kovalla vauhdilla. puollella ja lisäpuita kaadettaessa talojen valmistuttua rakentaa
Heinäkuun alussa Ilmastin met- huomioi hän myös saunamatesästä kaadetaan puita navettara- riaalien tarpeen. Lokakuun lokennusta varten, omalla hevosella pussa sauna alkaakin nousemaan
ne vedetään rakennusalueen lähei- ja rakentamista helpottaa leuto
syyteen. Tämän jälkeen paikalle loppusyksy. Lumisade yllättää
tulee Tölkön Eikka veljensä kans- kuitenkin pärekattoa tehtäessä
sa omistamallaan kenttäsirkkelillä, ja päreitä ladottaessa joudutaan
jossa puut sahataan rakennustar- aina ensin pyyhkimään kädellä
vikkeiksi.
lumet sivuun. Saunan savupiiNavetan rakentaminen aloi- pun ja tulisijat tulee muuraamaan
tetaan ja se eteneekin vauhdilla tuttu muurari Pielan Leevi. Looman talon miesten voimin ja kun pulta sauna oli enää lattian maavielä Heinebrunin Anselmi on lausta vaille ja Tauno ottaa työn
palkattu rakennusmieheksi, niin tehtäväkseen. Lattian hän maanavetta valmistuukin jo lokakuun laa Permon punaruskealla lattiaaikana. Rakentamisen loppuvai- maalilla. Lämmin pieni huone ja
heessa puutavara pääsee kuitenkin huono tuuletus tekivät kuitenkin
loppumaan ja ei auttanut muu, maalarille tepposen. Maalauksen
kuin kaataa metsästä lisää puita ja valmistuttua Tauno menee ulos,
sahata niistä taas kenttäsirkkelillä jolloin ulkoilman ja maalauskaarakennustavaraa.
sujen vaikutus iskee yllättäen maaPuiden kaataminen aloitetaan lariin. Hänen on tarkoitus mennä
ja ensimmäisien puiden kaaduttua pellon poikki asuntoparakille,
Gabrielilla on asiaa kaupunkiin ja mutta seuraava muistikuva häMaria Ilmasti uuden tilan tontilla.
Tauno ilmasti Porvoon Linnamäellä v.1950.
lähtiessään hän sanoo Taunolle, nellä tulee myöhään illalla, jolloin
että älä vaan lyö kirveellä jalkaasi. hän havahtuu olevansa pimeässä parakin osista itselleen saunan ja kylmä ullakko.
hän ajaa viinakauppaan ostamaan
Keväällä pääsiäisenä aloitet- muurarille savuviinapullon ja täKuinka ollakaan, kun Tauno aloit- ja jossain metsänreunassa. Peläs- käyttää osan tarvikkeista talonsa
taa ensimmäisen puun karsinnan tymisen ja ihmettelyn jälkeen hän yläkerran seinien rakentamiseen. tiin pohjatyöt kellarin kaivami- män jälkeen matka käy rakennussella, joka tehdään käsityönä ja tarvikkeiden hankintaan vieressä
kimpoaa kirves oksasta suoraan näkee vähän matkan päässä olevan
savinen maa kuljetetaan hevos- olevalle Simolinille. Pyörän hän
hänen sääreensä, mutta haava ei talon ikkunasta kuultavan valoa Talon rakentaminen
kärryillä taloa ympäröivään suo- jättää kaupan eteen ja viinakaupan
ole kuitenkaan kovin iso. Gabrie- ja paikantaa olevansa puolisen
lin tultua kotiin asiasta kerrotaan kilomeriä sivussa asuinparakista. Helmikuussa 1949 alkaa asuin- maaston täytteeksi. Kivijalka lau- paperikassi kainalossa menee suohänelle ja kuultuaan tapahtuman Lopulta maalari pääsee kotiinsa, talon puiden kaataminen ja met- doitetaan ja kun raudoitukseen ei rittamaan ostoksiaan. Päivä on olhän toteaa olevan viimeinen kerta, jossa muut perheenjäsenet ovat jo sästä ajo. Mukaan on saatu Tetren saada rautaa, tehdään perustuksen lut erittäin sateinen ja kun hänen
kun hän varoittaa ketään, koska huolissaan ja ihmettelevät maala- veljekset Niilo ja Tauno, jotka jus- seinistä 25cm paksut. Perustukset tulee ulos kaupasta kastuneen paperikassin pohja pettää, jolloin savuviinapullo putoaa katuun ikävin
seurauksin. Harmistuneena Gabriel potkii lasinpalasia sivummalle,
kun paikalle sattuu pari ”hönössä” olevaa miestä. Nämä näkevät
Gabrielin touhun ja kieltävät tätä
potkimasta pullonpalasia, koska
jossakin osassa voi vielä olla viinatilkka jäljellä. Tuohtuneen Gabriel
kuitenkin tokaise, ”että parempi
maassa, kuin jumalattoman suussa”. Tämän jälkeen hän suuntaa
uudelleen viinakauppaan ja ostaa
uuden savuviinapullon.
Muuraus valmistuu ja hän
antaa pullon muurari Koskenlaidalle. Tämä kuitenkin suutahtaa
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ja sanoo ettei muuraa sen takia,
että saa viinapulloja, mutta kyllä
hän voi ottaa sen ja kaipa se tulee
joskus juotuakin.

Muutto uuteen taloon
Syyskuussa talo saadaan valmiiksi ja siihen muuttavat asumaan
Gabrielin ja Marian lisäksi Tauno ja yläkerran yhteen valmiiseen
huoneeseen muuttaa sotaleskeksi
jäänyt tytär Laura kolmen lapsensa kanssa. Asukkaiden muuttaessa
taloon siellä ei ole vielä sähköjä.
Sähköt saadaan vasta saman
vuoden lopussa. kun ensin hankitaan kuparijohdoille ostolupa.
Tämän hankkeen tiimoilta Gabriel ja lähelle oman talon rakentanut Korander matkaavat Helsinkiin Valtionkonttoriin anomaan
kuparijohdoille hankintalupaa.
Perusteellisen selvityksen jälkeen
lupa saadaan ja Porvoon Sähkölaitoksen miehet rakentavatkin
alueelle sähkölinjat, jonka jälkeen
taloihin saadaan sähkövalot.
Muuton myötä saunan tilat
vapautuvat ja Gabrielille tulee
kiire päästä saunomaan. Kovalla
hopulla hän hankkii Simolinilta muuripadan ja kiukaan, jotka
muuraa paikoilleen Pielan Leevi.
Nyt sauna on muuten valmis,
mutta lauteet puuttuvat ja kiire on
päästä saunomaan. Gabrielpa keksiikin tähän keinon, hän kantaa
vanhan pöydän saunaan ja tämän
jälkeen löylyt otettaan kiipeämällä
vuorotellen pöydällä istumaan.
Muuton myötä ensimmäinen
suurempi askel siirtolaisena on
otettu ja edessä odottavat työläät
vuodet, niin peltojen raivaamisineen, paikkakunnan elintapojenkin opettelun, kuin työpaikkojen
hankinnan muodossa.
Rakentamisvuoden aikana
Gabrielin sairaus on ottanut yliotteen ja vaikean sairauden murtamana hän kuoleekin vuoden
1950 alussa 59vuotiaana. Kuolin
ilmoitus on luettavissa Koiviston
Viestissä n:o 4, joka ilmestyy helmikuussa 1950.
Vasta valmistuneessa talossa asuu nyt leski Marian lisäksi
Laura lapsineen ja Tauno, joka on
armeijassa. Kevään aikana Maria
huomaa, ettei hän selviä maanviljelystä ja karjanhoidosta, joten
hän pyytää tyttärensä Irjan perhettä avukseen. Laura siirtyy lapsineen asumaan alakertaan ja Irjan
perhe muuttaa heinäkuussa 1950
Perniöstä talon yläkertaan. Loppukesästä yläkertaan rakennetaan
huone ja kun keittiöön tarvitaan
hella, palkataan taas tuttu muurari
Leevi Piela muurariksi.
Elämä kylässä asettuu omiin
uomiinsa ja yhteistyössä naapureiden kanssa kohdataan eteen
tulevat vaikeudet ja arjen haasteet.

Karjalan Käkösten 15-vuotis juhlakonsertti Turussa
Sekakuoro Karjalan Käköset juhli 15-vuotista toimintaansa juhlakonsertilla sunnuntaina 22.4.2012 Hansasalissa Turussa. Tilaisuuteen saapui
juhlaväkeä salin täydeltä ja tunnelma oli iloinen ja vapautunut.
Konsertin ohjelmisto koostui
yli kahdestakymmenestä vuosien varrella lauletusta laulusta.
Väliajalla Airi Saarinen ja Unto
Jack hauskuttivat yleisöä mainioilla sketseillään.
Vuonna 1996 iloinen joukko karjalaisia laulajia päätti perustaa uuden kuoron Turkuun.
Unto Jackin ehdotuksesta
kuoro sai nimekseen Karjalan
Käköset. Aikanaan kuoroon
on kuulunut lukuisia laulajia.
Enimmillään heitä on ollut 36.
Kuluneen 15 toimintavuoden aikana kuoro on osallistunut Karjalanliiton kesäjuhlien
kuorokavalkadiin 14 kertaa.
Aiheet lauluihin on ammennettu kesäjuhlien teemasta.
Sovituksista on vastannut director musices Veikko Norontaus ja kuoroa johtaa Irma-Sisko Norontaus. Irma-Sisko on
suorittanut musiikki¬opintoja
Turun yliopiston musiikkitieteen laitoksella ja hän on erikoistunut musiikkiterapiaan
Turun konservatoriossa. Kuoron johtamista hän on opiskellut mm. Ilmo Riihimäen
johdolla.
Säestyksestä huolehti musiikinopettaja ja hanuritaiteilija
Marko Valtonen. Valtonen valmistelee parhaillaan väitöskirjaansa. Hänen äitinsä Marjatta
Valtonen on laulanut kuorossa
alusta asti ja toimii kuoron rahastonhoitajana. Kuorolaiset
ovat pääasiassa Turusta ja lähiympäristön kunnista.
Kuoro esiintyy viisitoista
kertaa vuodessa. Keväisin ja
jouluisin pidetään perinteiset konsertit. Joulukonsertti
on Maarian kirkossa Turussa.
Muita esiintymispaikkoja ovat

Tauno Ilmasti muisteli Ilmastin tilan
rakennusvaiheita.

Kuorolaisia Hansasalin täydeltä.

olleet Saga -seniorikeskus,
Ruissalon kylpylä, MS-keskus ja erilaiset karjalaiset tapahtumat. Harjoitukset ovat
kerran viikossa.
Esiintymismatkat ovat
suuntautuneet Tallinaan,
Hampuriin, Tukholmaan
ja Reykjavikiin. Ohjelmisto on koostunut kuoron
ikimuistoisista kappaleista,
sekä kalevala-aiheisiin tehdyistä uusista sovituksista. Ihminen ikääntyessään
haluaa muistella kauniita
muistoja ja näitä muistoja
on paljon juuri karjalaistaustaisilla ihmisillä. Se on
arvokas asia.
Juhlatilaisuudessa kuoroa muistettiin eri tahoilta.
Varsinais-Suomen Karjalaisseurojen piirihallituksen
varapuheenjohtaja Arja Kulmala luovutti kuoronjohtaja
Irma-Sisko Norontaukselle
Karjalanliiton kultaisen ansiomerkin karjalaisen kulttuurin edistämisestä. Hopeisen ansiomerkin sai Marjatta
Valtonen aktiivisesta ja pitkäaikaisesta osallistumisesta
kuoron jäsenenä ja rahastonhoitajana.
Kuoro sai Karjalanliiton
seurojen välisen toimintapalkinnon sijoituttuaan kolmanneksi seurojen välisessä
toimintakilpailussa. Kuorolaisille jaettiin kuoromerkit
sekä viidentoista että kymmenen vuoden harrastamisesta kuoron riveissä.
Me kuorolaiset haluamme kiittää kaikkia, jotka ovat myötävaikuttaneet
harrastuksessamme vuosien
mittaan. Kivoja muistoja

Kuoronjohtaja Valter Ahlqvist avaa tilaisuuden ja kertoo kuoron taustasta.

Karjalan Käköset, vas. kuoron taiteellinen johtaja Irma-Sisko Norontaus,
edessä (selin) hanuritaiteilija Marko Valtonen.

tuli taas lisää omaankin elämään.
Juhlaväki tuntui tyytyväiseltä konsertin antiin. Nähdään taas samanlaisissa iloisissa merkeissä.

Kuvat Jorma Kallonen
Teksti Kyösti Hoikkala:
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Lotan tarina

Kuvat Teemu Töyrylä

Syvärannan Lottamuseo Tuusulassa on museoammatillisesti hoidettu erikoismuseo, joka
tallentaa lottien historiaa ja tutkii naisten vapaaehtoista työtä osana maamme historiaa.
Museo avattiin yleisölle vuonna 1996. Syvärannan Lottamuseota ylläpitää Lotta Svärd
Säätiö. Uusittujen näyttelyiden suunnittelusta on vastannut muotoilijapariskunta Marko
Luoma ja Heli Kauhanen.
Museon päänäyttely Lotan tarina – Vaadi aina enin itseltäsi
on elämyksellinen ja koskettava
näyttely, jonka lähtökohtana ovat
lottien henkilökohtaiset kokemukset. Näyttely kertoo maailman suurimmasta vapaaehtoisesta maanpuolustusjärjestöstä Lotta
Svärdistä, joka aloitti toimintansa
valtakunnallisena järjestönä vuonna 1921. Sääntöjensä mukaan
järjestö toimi kansan puolustustahdon ja siveellisen kunnon kohottamiseksi sekä avusti suojeluskuntajärjestöä uskonnon, kodin ja
isänmaan puolustamisessa. Sodan
aikana lotat toimivat mm. kenttäja sotasairaaloissa, sairasjunissa,
kaatuneiden evakuointikeskuksissa, eläinlääkinnässä, muonitustehtävissä, lottakanttiineissa,
viestinnän, sääpalvelun, ilma- ja
merivalvonnan tehtävissä sekä va-

rushuollossa. Järjestö lakkautettiin
vuonna 1944.
Näyttelyssä katsoja pääsee
osaksi koskettavaa Lotan tarinaa.
Näyttelyteknologia mahdollistaa
museon kokoelmien ja kuvien käytön uudella tavalla. Opastukset ja
museopedagogiset tuotteet antavat
lisätietoa lotista sekä luovat opetusalustan eri oppiaineille. Kävijä pääsee mukaan lotan komennukselle
halki Suomen multimedian avulla.
Alkuperäisiä valokuva-albumeja,
jotka kertovat lotan rintamakomennuksista tai eläinlääkintälotan
päivittäisestä työstä, on mahdollista selata kosketusnäytöiltä. Myös
erään kaupungin lottatoimintaan
on mahdollista tutustua nykytekniikan avulla.
Erikoisnäyttely Elämää Syvärannassa liittää Syvärannan osaksi Tuusulan rantatien maineikasta

kulttuurihistoriaa. Syvärannan
huvilapuutarhan loistokkain aika
oli vuosina 1904–1916 venäläisen
aristokraattiperheen omistaessa
tilan. Muotopuutarhasta muistuttavia käytäviä on ennallistettu
samoin kuin ainutlaatuinen art
nouveau -portti on kunnostettu.
Muisto menneiltä ajoilta - marmorinen Josefina-veistos - on konservoitu entiseen loistoonsa.
Lottakanttiini on suosittu
kohtaamispaikka, ja sen suussa sulavat tuotteet vievät kävijän matkalle menneeseen. Kanttiinissa on
tarjolla herkullisten vanhan ajan
leivonnaisten ohella mm. pulaajan vastiketta.
Museossa voi paneutua Lottien historiaan ja lotta-aatteeseen
erittäin perusteellisesti. Sota-aikana lottien toimet ja velvollisuudet
olivat moninaiset.

Lotat sodassa
Lotat tekivät sotavuosina 1939–1944 työtä Puolustusvoimien ja siviiliväestön hyväksi.
Heidät ohjattiin ennen sotaa saamansa koulutuksen mukaisiin tehtäviin. Vuodesta 1939
alkaen järjestön jäsenmäärä kasvoi nopeasti naisten antaessa panoksensa maanpuolustustyöhön. Suurin osa lotista työskenteli sotavuosina kotirintaman huoltotehtävissä.
Kenttälotat palvelivat kenttäarmeijan yksiköissä tai sotatoimialueella.
Talvisodan päättymisen jälkeen
Lotta Svärdin keskusjohtokunta
julkaisi järjestön sotaponnistuksista kertovan teoksen Lotta Svärd
1939–1940, missä lottien työtä
kuvattiin ihanteellisessa valossa.
Sadat ulkomaiset toimittajat ylistivät suomalaisten väsymätöntä työtä. Ulkomaisen lehdistön myötä
”talvisodan ihme” käsitteenä levisi
maailmalle. Talvisodan ihmeellä
tarkoitettiin, että Suomi kesti sotilaallisesti ja kansa yhdistyi.
Talvisodan aikana lottien toiminnassa ilmeni myös puutteita ja
heikkouksia. Tehtäviä oli paljon,
ja erityisesti koulutetuista kanslia-,
ilmavalvonta- ja viestilotista oli
pulaa. Käskytysjärjestelmä osoittautui epäselväksi, ja lottia lähti
sotatoimialueelle ohi järjestön
kontrollin. Talvisodan päätyttyä
lottien koulutusta lisättiin ja yhteyslottajärjestelmää parannettiin.

Yhteyslotat
Puolustuslaitoksen ja Lotta Svärd
-järjestön yhteistyön parantamiseksi perustettiin yhteyslottaverkosto rajatoimiston alaisuuteen.
Yhteyslottien tehtäviä olivat mm.

lottatyövoiman koulutus ja sijoitus sekä niihin liittyvät toimistotehtävät., Heidän toimenkuvaansa kuului kenttälottien
varustehuolto, sairaus- ja tapaturmatapaukset sekä jatkosodan
aikana palkkojen maksaminen.
Yhteyslottien apuna toimivat
lottavanhimmat, jotka olivat
kenttälottien lähimpiä huolto- ja
opashenkilöitä. Kotirintaman yhteyslotat ohjasivat lottatyövoimaa
rintamalle keskusjohtokunnan
pyyntöjen mukaan.

Muonitusjaosto
Muonitusjaosto oli Lotta Svärdin suurin jaosto. Muonituslottia
työskenteli kotirintamalla ja sotatoimialueella. He vastasivat talvi- ja jatkosodan aikana liikkeellä
olevien joukkojen muonituksesta.
Lotat huolehtivat evakuoitavien ja
muiden apua tarvitsevien ravitsemisesta. Talvisodan aikana lotat
leipoivat kotirintamalla leipää
jopa 100 000 kiloa päivässä. Jatkosodan aikana kotileivonta vähentyi, koska leipomot toimivat
tehokkaammin.

Kanttiinitoiminta
oli tuottoisaa, ja
niiden voitto käytettiin armeijan
hyväksi.
Rajatoimisto
Lotta Svärdin Kannaksen toimisto, myöhemmin rajatoimisto,
vastasi vapaaehtoisten linnoitustöiden muonituksesta Karjalan
kannaksella kesällä 1939. Sodan sytyttyä rajatoimisto ylläpiti
sotatoimialueella kanttiinitoimintaa ja järjesti evakuoitavien
muonituksen. Rintamalla lotat
seurasivat miehiä usein etulinjan
tuntumaan. Kanttiinien ja muonituspaikkojen elintarviketoimitusten turvaamiseksi perustettiin
lottien leipomoita ja sikaloita.
Sotilaskanttiinien pito oli
jaettu Lotta Svärdin ja Suomen

sotilaskotiyhdistyksen kesken.
Kanttiinit olivat armeijan virkistyspaikkoja. Kahvin- ja pullanmyynnin lisäksi niissä järjestettiin illanviettoja ja hartaushetkiä.
Kanttiinitoiminta oli tuottoisaa,
ja niiden voitto käytettiin armeijan hyväksi.

Lääkintäjaosto
Lotta Svärd varusti ja ylläpiti kahdeksaa kenttäsairaalaa sotavuosina. Lääkintälotat työskentelivät
sota- ja kenttäsairaaloissa sekä varuskunta- ja sotavankisairaaloissa.
Lotat toimivat myös sairasjunissa,
laboratorioissa, veripalvelussa, sotilas- ja kenttäapteekeissa sekä lääkintäkeskusvarikoilla. Talvisodan
aikana lääkintälottia työskenteli
rintamalla joukkosidontapaikoilla.
Hoitotehtävien lisäksi lääkintälotat
siivosivat, auttoivat ruokailussa,
huolsivat välineitä ja paikkasivat sotilaiden vaatteita. Potilaita tuettiin
henkisesti kuuntelemalla ja auttamalla kirjeiden kirjoittamisessa.
Lääkintälotat työskentelivät
siviilien huollossa ensiapuasemilla, kaasupuhdistusasemilla,
hammasklinikoilla, ilmavalvontaasemilla, kulkutautisairaaloisssa ja
toipilaskodeissa. Lotat avustivat
sotalapsien kuljetuksissa Ruotsiin
ja Tanskaan.
Kaatuneiden evakuoimiskeskuksissa (KEK) lotat valmistelivat kaatuneet sotilaat viimeiselle

matkalle. Tehtävä oli lottien töistä
henkisesti raskain ja tämän vuoksi
vapaaehtoinen. Suomessa vainajat
lähetettiin kotiseudulle haudattaviksi. Vaikeana sota-aikana järjestelyllä oli tärkeä merkitys mielialan ylläpitämisessä.
Talvisodan jälkeen lottia alettiin kouluttaa aiempaa enemmän
hevosten hoitoon. Eläinlääkintälotat toimivat hevossairaaloissa.

Varusjaosto
Varusjaosto oli jäsenmäärältään
järjestön pienimpiä. Sodan sytyttyä rintamalottien ja sotilaiden
varushuolto muodostui tärkeäksi.
Talkoilla valmistettiin lumipukuja
ja hevosenloimia, kehrättiin lankaa ja sidottiin olkipatjoja. Lotat
tekivät tallukoita sekä tuntemattomien lottien ja sotilaiden paketteja. He huolehtivat myös invalidien ja kaatuneiden omaisten
vaatehuollosta.
Varuslottia työskenteli kenttäsairaaloissa, vaatevarikoilla, pesuambulansseissa ja pesulajunissa.
He kunnostivat sotapalveluksesta
vapautuneille siviilivarusteita. Lotat tekivät yhteistyössä varusteita
mm. marttojen kanssa.

Toimisto- ja viestijaosto
Toimisto- ja viestilotat vapauttivat
eniten miehiä taistelutehtäviin.
Toimistotehtävien lisäksi lotat
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Paimenpojan kintereillä.
Viimeiset kierrokset 1976-1989

Kippari ja kirkkoherra, sulkuvahti ja suuriruhtinas kalenteri Saimaan kanavalta 1872-1902

Kirja perustuu Mauno Koivunevan Päivämies lehteen kirjoittamiin Paimenpojan kierroksilta – pakinoihin. Kirja on teossarjan viides ja viimeinen osa ja
kattaa pakinat vuosilta 1976–
1978 sekä sen jälkeisiä tekstejä
aina Koivunevan muistokirjoitukseen syksyllä 1989. Viipurissa syntynyt Koivuneva toimi Koivistolla ja sittemmin
1950-luvun alusta vuoteen
1971 saakka Utajärvellä
kirkkoherrana.
Utajärvelle hän päätyi oltuaan sodan jälkeen ensin evakkopappina ja sitten lyhyen
aikaa Haapavedellä.
Koivuneva
toimi
kirkkoherran työnsä ohella aktiivisesti
vanhoillislestadiolaisuuden piirissä ja
oli tunnettu muun
muassa poronhoidostaan. Paimenpojan kierroksilta – pakinoissa hän
kuvaa omintakeisesti ja humoristisesti sekä
omaa elämänpiiriään että yleisempiä valtakunnan ja uskon asioita.
1970-luvun keskivaiheilla hän toimii yhä monien eri askareiden parissa,
mutta ajat ovat jo muuttumassa ja Koivunevan kolmelle vuosikymmenelle
ulottunut pakinointi päättyy lähestulkoon varoittamatta. Koko teossarjan viimeinen osa ansaitsee silti asemansa ennen muuta sen takia, ettei Paimenpoika
kuitenkaan lopulta vaiennut eivätkä hänen terveisensä pakinoiden mukana
hävinneet.

Tervetuloa Saimaan kanavalle ja sen lähiseuduille vuosiksi 1872-1902. Tervetuloa kippareiden ja kirkkoherrojen, sulkuvahtien ja suuriruhtinaiden pariin.
Nimensä mukaisesti kalenteri kertoo Saimaan kanavan ja sen lähiseutujen tapahtumista ja ihmisistä. Ja tietenkin laivoista. Kalenteri vie myös kansanvalistuksen ja vapaaehtoisen kansalaistoiminnan piiriin, ennen kaikkea lukuisien kansakoulujen ja erilaisten
kansalaisyhdistysten (esim. nuorisoseurat,
raittiusseurat, vapaaehtoiset palokunnat)
perustamisen ja toiminnan pariin. - Kirjan
lähteinä on käytetty ajan sanomalehtiä,
kanavanhallinnon virkailijoiden kirjeenvaihtoa ja muita dokumentteja sekä kanavaa käsittelevää kirjallisuutta. Kalenterin 30 vuodelta on joka kuukaudelle
sijoitettu ainakin yhdestä kahteen tapahtumaa, useimmiten niitä on tätä
enemmän. Tapahtumien valinnoilla
on pyritty valottamaan elämän koko
kirjoa. Kirjassa on kattava henkilö-,
paikkakunta- ja laivahakemisto.
Esimerkiksi laivahakemisto käsittää noin 100 alusta.
Kirjassa esiintyvistä paikkakunnista on tähän poimittu
esiintymismäärältään 23 ensimmäistä: Viipuri, Lappeenranta,
Juustila, Lauritsala, Rättijärvi,
Mustola, Lavola, Simola, Imatra,
Pälli, Nurmi, Kilpeenjoki, Ihantala, Räihä, Huusniemi, Ykspää, Pulsa, Pietilä, Kananoja, Rakkolanjoki , Saarela,
Kintere ja Lautala.
Kotisivullani www.reijoveealho.fi on tarjolla lisää tietoa. Löydätte sieltä otteita kirjasta sekä henkilö-, paikkakunta- ja laivaluettelon ja kirjan asiasanoja - sekä lisää tietoa
siitä, mistä kirjaa on saatavilla.

Veikko Seppänen
ISBN 978-952-67163-3-6
www.paimenpojankierroksilta.net

hoitivat kenttäpostia ja kirjesensuuria. Viestilotat toimivat kotija kenttäjoukkojen puhelin- ja
lennätinhenkilöstönä, radisteina
ja kaukokirjoittajina. Lotat työskentelivät kassanhoitajina, kanslisteina, kortistonhoitajina, kielenkääntäjinä ja salakirjoittajina.
Sääpalveluasemilla toimi säähavaintolottien lisäksi kartanpiirtäjiä ja meteorologeja. Toimisto- ja
viestijaostoon kuuluivat myös
ilmavalvonta-, meri- ja valonheitinlotat.

Ilmavalvontalotat
Lotat työskentelivät ilmavartijoina eli tornilottina ympärivuorokautisesti yleensä kahden tunnin
vuoroissa. He tarkkailivat vihollisen lentotoimintaa korkeissa
rakennuksissa tai ilmavalvontaa
varten rakennetuissa torneissa.
Työ vaati teknistä osaamista ja oli
hyvin vastuullista, koska ilmatorjunta toimi valvojien ilmoitusten
perusteella. Torneissa vastattiin
myös sääpalvelusta ja kulovalvonnasta sekä raportoitiin viholliskoneista pudotetuista paketeista ja

ISBN 978-952-93-0304-5, Oy Nord-Print, Helsinki 2012.
213 sivua, joista kuvitettu 8.
Reijo V. Alho VTM, tietokirjailija			

miehistöstä.
Vihollislentojen seuraamisessa pyrittiin siihen, että viesti
etenevästä koneesta olisi 150 km
edellä itse konetta. Viestit havaintoasemilta lähetettiin ilmavalvonta-aluekeskuksiin (IVAK), joista
ne välitettiin ilmapuolustukselle
ja väestönsuojelulle.

Merilotat

Rannikkoseuduilla ja saaristossa
toimi merisuojeluskuntien rinnalla merilottaosastoja, joiden
jäsenet saivat erikoiskoulutuksen.
Merilottakursseja järjestettiin
1930-luvulla esim. Turussa, Uudessakaupungissa, Rymättylässä ja
Söderskärin majakalla. Oppiaineita olivat merenkulkuoppi, merija ilmavalvontapalvelus, viestitys
lipuilla, puhelimella ja radiolla.
Kurssilaiset opiskelivat myös järjestötietoa, ensiapua, muonitusta
ja purjehdusta. Merivalvontatorneissa tarkkailtiin lento- ja meriliikennettä. Merilotat työskentelivät
saaristossa ja laivoilla muonitus- ja
lääkintätehtävissä.

Valonheitinlotat

Sodan pitkittyessä armeija kärsi jatkosodan aikana miehistöpulasta.
Puolustusvoimat alkoi kouluttaa
lottia ilmatorjuntaa tukevien valonheittimien miehistöksi keväällä
1944. Opiskelun aloitti Helsingissä, Turussa ja Tampereella yli 200
ylioppilastyttöä. Lotat opiskelivat
miehistön kanssa valonheitinjohtajiksi, kuulosuuntimenkuuntelijoiksi, valonheitinlotiksi ja sähköä
tuottavien voimalaitteiden konelotiksi. Valmistuttuaan lotat saivat
sotilasarvot.
Valonheitinlaitteistot olivat
kalliita, minkä johdosta valonheitinhenkilökunnalle annettiin asekoulutus niiden suojelemiseksi.
Lotta Svärdin keskusjohtokunnan
mukaan asepalvelus ei kuulunut
lottien koulutukseen. Keskusjohtokunta joutui neuvottelujen jälkeen joustamaan järjestön
aseettomuusperiaatteesta, ja valonheitinlotat saivat koulutuksen
Terni-kiväärin käyttöön. Lotista
muodostettiin 1. Ilmatorjuntarykmentin 14. Valonheitinpatteristo, joka toimi kolmena jaoksena
vastaten 11 heittimestä. Valonheitinjaokset Kilo1, Kilo2 ja Leppä1

www.reijoveealho.fi

muodostivat Puolustusvoimien
ainoat naisista koostuneet taisteluvastuuta kantaneet yksiköt.

Keräys- ja huoltojaosto
Jaostossa tehtiin keräys-, huoltoja valistustoimintaa. Lotta Svärd
-järjestö keräsi varoja sotilaille,
sotainvalideille ja siviileille sekä
omaan toimintaansa. Varoja kerättiin myyjäisillä, keräyksillä sekä hyväntekeväisyysmerkkien ja
arpojen myynnillä. Lotat jakoivat
kotimaasta ja ulkomailta saatuja
lahjoituksia apua tarvitseville.
Keräys- ja huoltojaosto jakoi
varoja ja antoi tukea monipuolisesti eri tahoille. Sosiaalinen
huoltotyö kohdistui sotainvalidien lisäksi sotaleskiin ja -orpoihin,

vähävaraisiin perheisiin, siirtoväkeen, Itä-Karjalan lapsiin ja pommituksista kärsineisiin.
Sotatoimialueiden henkiseen
huoltoon kuuluivat rintamalle
toimitetut radiot, ajanvietepelit ja
kirjallisuus. Kenttälotille tarjottiin
valistusta, neuvontaa ja virkistystä. Rintamalla järjestettiin viihdytyskiertueita, joissa esiintyivät
Suomen tunnetuimmat taiteilijat. Kotirintamalottien ”henkisen
uudistumisen mahdollisuuksia”
ylläpidettiin järjestämällä ohjelmallisia tilaisuuksia, esitelmiä ja
työiltoja, joita valistuslotat kävivät
ohjaamassa.
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Onnitteluit` ja
muistamissii`
Muista ystävääsi
ilmoituksella.

Tällä palstalla julkaisemme
onnitteluja.
Aineisto digitaalisena otsikolla:
Koiviston viesti/onnittelut,
osoitteeseen:
studio@salokanneltoivonen.fi.
Muussa tapauksessa disketti,
CD-levy, postikortti tai valokuva
osoitteeseen:
Studio Salokannel & Toivonen,
Hämeenkatu 5, 15110 Lahti.
Kuvien lähetys omalla vastuulla.
Kuvat palautetaan vain jos
mukana on osoitteellinen
kirjekuori postimerkkeineen.

Tääl` tapahtuu
Lähde Karhulan ja ympäristön koivistolaisten mukana

Turun ja ympäristön Koivistolaiset

Helsinkiin, koivistojuhlille 28-29.7.2012
Bussi Karhulan linja-autoasemalta lähtee la.28.7. kello 9
paluu illalla ”muistojen illan ” jälkeen.
Sunnuntaiaamuna lähdemme Karhulan linja-autoasemalta
kello 8, paluu juhlien loputtua.

Yhteiskuljetus Helsinkiin Koivistojuhlille
Lauantaina 28.7.2012 aamulla ja paluu sunnuntaina 29.7.

Sitovat ilmoittautumiset 10.6. mennessä
Pertti Villa 050 56 76 052 tai
Eeva-Marjatta Simola 050 32 27 516

Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset 21.6.2012 mennessä
Tuulalle 040-7238474.

Tervetuloa! 			Johtokunta

Olemme varanneet yöpymiseen huoneita Kalastajatorpalta.
90€ 1henk.huone ja 110€ 2 henk.huone.

Matkan varrelta pääsee mukaan.

Taidekeskus Salmelan kesä
Vuoden koivistolaiseksikin valitun Tuomas Hoikkalan pitämä Taidekeskus Salmela on
Mäntyharjussa sijaitseva kulttuuritapahtuma, jonka ohjelmaan kuuluvat kesäisin kuvataidenäyttelyt, konsertit ja luennot sekä 3-4 vuoden välein järjestettävä Nuorten kuvataidekilpailu. Historiallisessa kirkonkylämiljöössä sijaitsevat, vuosittain vaihtuvat taidenäyttelyt esittelevät suomalaisen nykytaiteen tunnettuja nimiä ja nuoria lahjakkuuksia.

Viipurin residenssissä syntynyttä taidetta esillä kesän
näyttelyssä
Taidekeskus Salmela esittelee ensi kesän näyttelyssä nuoria taiteilijoita
ja taiteen merkkinimiä, kuten Marika Mäkelän maalauskokoelman,
Kesän Nuoren taiteilijan Milla Kuisman debyytin Salmelassa sekä veistoksia kuvanveistäjä Arvo Siikamäeltä sekä useilta nuorilta veistäjiltä.
Mielenkiintoisen lisän näyttelyyn tuovat Viipurissa syntyneet teoskokoelmat taidemaalari Kristian Krokforsilta ja taidegraafikko Tuula
Lehtiseltä, jotka työskentelivät Salmelan Viipurin taiteilija-ateljeessa
syksyn aikana.
Salmelan kesän 2012 kuvataiteilijat ovat taidemaalarit Kristian Krokfors, Milla Kuisma, Juha Kuosmanen, Tapani Mikkonen, Marika Mäkelä,
Tuomas Mäntynen ja Topi Ruotsalainen, taidegraafikot Tiina Kivinen,
Johanna Koistinen ja Tuula Lehtinen sekä kuvanveistäjät Aaron Heino,
Elisa Lientola ja Arvo Siikamäki. Lisäksi näyttelyssä esitellään kokoelmia
useilta taiteilijoilta, joiden nimet julkistetaan kevään aikana.

Salmelan kesän Nuori taiteilija on Milla Kuisma

Näyttelyssä taidegraafikkojen kärkeä
Maalausten ja veistosten rinnalla kesän näyttely esittelee taidegrafiikkaa.
Esillä on myös taidegraafikkoina tunnettujen taiteilijoiden Johanna
Koistisen, Tuula Lehtisen ja Tapani Mikkosen harvinaisia uniikkiteoksia. Johanna Koistisen ja Tapani Mikkosen kokoelmissa esiintyvät
luonto- ja kasviaiheet, ja Tuula Lehtisen teoskokonaisuuden innoittajina ovat olleet vanhat valokuva-albumit ja äidin kertomukset Viipurista.
Lehtisen maalaamisen ja painetun kuvan keinoin toteutetuissa teoksissa
nivoutuu sotia edeltävä aika tähän päivään.

Oopperalaulajat Jorma Hynninen ja Tommi Hakala
solisteina kesän konserteissa
Salmelan kesän Avajaiskonsertissa 9.6. esiintyvät oopperalaulaja Tommi
Hakala ja pianotaiteilija Kristian Attila. Konsertin ohjelmassa kuullaan
säveltäjä Olli Kortekankaan kantaesitys Lauluja Viipurin kulmahuoneesta, joka on saanut inspiraationsa Kortekankaan vieraillessa Salmelan Viipurin taiteilija-ateljeessa. Konsertin muita säveltäjänimiä ovat
mm. Toivo Kuula ja Jean Sibelius.
Merikanto-konsertissa 29.7. Mäntyharjun kirkkoon saapuvat
esiintymään oopperalaulaja Jorma Hynninen Oulun tuomiokirkon
16 laulajan Sofia Magdalena -lauluyhtyeen säestämänä. Kuoroa johtaa
Raimo Paaso ja säestäjänä toimii piano- ja urkutaiteilija Markus Vaara.
Ohjelmassa kuullaan mm. Oskar Merikannon rakastetuimpia lauluja.

Jörn Donner luennoi Salmelassa
Taidekeskus Salmelan kesään kuuluu heinäkuussa myös kirjailija professori Jörn Donnerin luento. Hän luennoi 8.7. Mäntyharjun kulttuurisalissa aiheenaan Miksi kirjoitan.
Salmelan näyttelyt ovat avoinna 9.6.-12.8.2012 päivittäin klo 11-18,
ryhmille tilauksesta 28.5. alkaen. Lippuvaraukset Taidekeskus Salmelasta p. 050 3388 114, info@taidekeskussalmela.fi

wwwtaidekeskussalmela.fi
Salmelan kesän 2012 Nuoreksi taiteilijaksi on valittu 31-vuotias taidemaalari Milla Kuisma Helsingistä. Lahdesta kotoisin oleva, Helsingissä
työskentelevä Kuisma yhdistää teoksissaan abstraktiin maalausjälkeen
vanhoista ristipistomalleista poimittua kuvastoa. Taiteilija lavastaa
maalamalla kollaasimaisia tiloja, tapahtumapaikkoja kertomattomille tarinoille. Absurdit maisemat rönsyilevät villiintyneistä kasveista ja
putouksista. Kankaalla vuorottelevat järjestys ja epäjärjestys, kohina ja
hiljaisuus, syvyys ja pinta.

KOIVISTON AUTO
www.koivistonauto.fi

