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Tiijjät sie?
Jotkut teist saattaat viel muistaa ajan, ko yhes kilpaijijalehes
esiinty joka viikko sellane piirretty lepposa olone pikkune
ukkeli, kene nimi ol Jallu.
Hää piilottel jossai lehe sivul, ja joka numeros kysyttii, et
”Mis Jallu luurajaa?" Lukijoi pit
lukkee lehti nii tarkkaa, et hyö
äkkäsiit sen Jallun lymyämispaika ja lähettiit löyvöstää lehe toimituksee tiijjon. Lehti lupas siint
tiijjost jottai hyvvää palkaks.
Mut miepäs en kutsukkaa
kettää teitä Jalluu etsimää. Se,
mitä mie nyt utelen, ei kyl oo
mitekää eriksee Koivistoo koskevaa - iha vaa kaikkii suomalaisii liittyvää.
Miehä oon ennekii kertont Viesti sivuil, et mei äiti ei
koskaa kiront. EI hää katsont
hyväl, et muutkaa turvautuit
sieluvihollise appuu (jos joku
meist perillisist erehty käyttämää voimallista kieltä, ni sai
kuulla: "Mää pesemää suus
saippual!"). Itse hää korkeentai
saatto pahas paikas parahtaa:
"Voi pahalaine, emmie paremmi sano!", taik sit "Voi syntine!" Joskus, jos hää oikee suuttu, ni pääs häne suustaa: ”Voi
turki pippur punane!”
Mut kylhä mone suomalaise miehe (ja viime vuosin
naiseki) suust kuuloo värikkäämpääki kieltä, jos joku esmerkiks sattuu osumaa peukalohheen, ko isköö vasaral naulaa
seinää. Sillo kyl löytyy sanavarastost Pelsepupi erilaiset lisänimet. Yks niist sieluvihollise
kiertoilmasuist o ”piru", eiks
ookkii? O olemas ainaskii pari
suomalaista sanontaa, mitkä
paljastaat, mist se piru löytyy.
Ja täl kertaa mie utelenkii teilt,
et Mis se piru luurajaa?
Nyt ei tarvitse kertoo muuta, ko yksinkertasest vastata tuoho miu kysymyksehei, ko tietoo
ei oo varsinaisest eriksee räntätty mihikää kirjaa. Se tietoha joko on tai ei oo jokahise omist
kokemuksist jäänt itse kunkii
sanavarastoo vuosii varrelt. Nyt
riittääki vaa, et asjast peril oleva
toimittaa Viestil vastaukse oma
nimmeen kans. Viel paremp ois
kyl, jos samal kertois jonkuu tapahtuma, mis o kuult jompaa
kumpaa sanontaa käytettävä
(taik voipha niitä löytyy usiampiiki sanomuksii pirust).
Martti Piela

Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Ruotsin saaristolaivasto
Koivistonsalmessa kesäkuussa 1790
1790 oli alkamassa kolmas sotakesä. Kustaa III:s oli luopunut aluevaatimuksista
Nyt hänen ainoana päämääränään
oli rauhan saaminen. Hänelle oli
tullut myös selväksi, että sodan
ratkaisu tapahtuu merellä.
Saaristolaivastossa oli nyt 349
alusta, jotka kaikki kuitenkaan
eivät olleet heti käytettävissä, esimerkiksi eversti Jacob Törningin
tykkisluuppidivisioona Marstrandista Ruotsin länsirannikolta lähteneenä ei ollut vielä Suomenlahdella.
Kuninkaan käskystä saaristolaivaston pääosa lähti liikkeelle
Viaporista toukokuun 8. päivänä.
Kaksi päivää myöhemmin Kustaa liittyi siihen Pellingissä ottaen
komennon itselleen. Vähän myöhemmin eskaaderiin liittyi kapteeni Leijonanckersin Tukholmasta
lähtenyt osasto. Haminan venäläislinnoitukseen hyökättiin 15.
ja 20. toukokuuta ja edetessä Koivistonsalmelle tuhottiin rannikolla olleita Venäjän tykkipattereita.
Iltapäivällä kesäkuun 2. päivänä ankkuroiduttiin Piispansaaren edustalle. Suunnitelmassa oli
aseman valtaaminen Koivistolla ja
näin Pietaria uhkaamalla pakottaa
keisarinna rauhanneuvotteluihin.
Maihinnousua varten Koivistonsalmella suoritettiin tiedusteluja.
Kustaa oli määrännyt veljensä
Kaarle-herttuan avomerilaivaston
purjehtimaan itään ja lyömään
Kronstadtissa talvehtinut Venäjän
avomerilaivaston pääosa. Suuret
avomerilaivastot kohtasivatkin
aamulla 3. kesäkuuta Seivästön
edustalla.
Mereltä kuuluvat tykin laukaukset aiheuttivat hälytyksen saaristolaivastossa. Kustaa nousi kello
puoli viisi mutta tykkituli merellä
oli loppumassa, kun kuningas kello 8:n tienoilla sivuutti laivoineen
Koiviston kirkonkylän. Iltapäivällä taistelut merellä jatkuivat neljän
tunnin ajan. Nyt saaristolaivasto
luovi suuren laivaston ja Koiviston
välillä noin kahden merimailin
päässä rannikosta tunnin ajan, jonka jälkeen palasi asemapaikalleen.
Taistelut jatkuivat seuraavana
päivänä. Nytkin saaristolaivasto
suunnisti merelle, mutta palasi
pian takaisin koska sen apua ei
tarvittu.
Kustaa sai jälleen lisävahvistusta eversti Törningin osaston
saapuessa pitkän merimatkan
jälkeen. Saaristolaivasto siirtyi

asemiin Koiviston kirkonkylän
edustalle.

Maihinnousu Koivistolle
Aamulla kesäkuun 7. päivänä suoritettiin suunniteltu maihinnousu
Koivistolle 3000 miehen voimin
kenraalimajuri Frans Polletin johdolla. Yksi osasto varmisti Pietarin
suuntaa, toinen Viipurin suuntaa
ja kolmas oli reservinä Koivistolla.
Kuningas oli varmasti tyytyväinen,
sillä hänen mielestään Koivistolle
suoritetulla maihinnousulla oli
suurempi merkitys kun mahdollisesti voitetulla meritaistelulla.
Tilanne muuttui kuitenkin
nopeasti. Venäläiset kasvattivat
painetta niin, että kymmenen
päivän kuluttua, kesäkuun 17.
päivänä Pollet joutui vetämään
joukkonsa rannassa odottaviin
everstiluutnantti Victor von
Stedingkin aluksiin.

Uuraansalmen taistelu
Kesäkuun 13. päivänä kuningas
päätti tuhota Venäjän saaristolaivaston Uuraan-eskaaderin, suorittaa maihinnousu ja lisätä näin
paineita rauhanneuvotteluihin.
Koiviston vesillä hänellä oli 12000
miestä ja 158 alusta. Uuraan operaatioon hän irrotti 115 alusta
ja 7000 miestä. Hyökkäyslaivas-

ton hän jakoi kolmeen osastoon.
Vasemmanpuoleista johti everstiluutnantti Claes Hjelmstierna
tehtävänään edetä Suonionsaaren
ja pohjoisen mantereen välistä
ja suorittaa siellä maihinnousu.
Kuninkaan komennossa olleen
keskustan tarkoitus oli hyökätä
pääväylän suuntaisesti Uuraansalmeen. Oikealla olevaa osastoa
johti eversti Sidney Smith tehtävänään hyökätä Uuraansaaren ja
mantereen välisen salmen kautta
itään Uuraansalmesta.
Kovan myrskyn johdosta
Hjelmstierna ja kuningas joutuivat odottelemaan Teikarinsaaren
luona sään paranemista.
Smithin osasto sen sijaan pääsi liikkeelle edeten Pullinniemen
ja Tuppuransaaren välistä Kirkkoniemeen, jossa muun muassa
Kakin hylätty vanha puukirkko
syttyi ruotsalaistulituksessa tuleen
ja venäläinen ammusvaunu räjähti. Smithin joukot tekivät maihinnousun niemeen ja venäläisten
perääntyessä valtasivat näiden tykkipatterin. Venäläiset toivat kuitenkin kaleereistaan lisää joukkoja
ja kun Smith ei saanut Teikariin
juuttuneilta tukea ruotsalaisten
perääntyminen alkoi mies miestä vastaan taistellen. Viimeisinä
perääntyivät Smith ja luutnantti
Dohna, jotka tulivat puolijuoksua
kuulasateessa rannalla odottavaan

Hannu Veijalainen

sluuppiin. Laivalla Smithiä
odotti kuninkaan 17. päivänä
antama määräys hyökkäyksen
lopettamisesta, koska ”venäläisten asemat ovat liian vahvat”.

Ruoka ja juoma
loppumassa
Joukkojen huolto vaikeutui.
Miesten muonavarastot hupenivat ja niinpä saaristolaivastossa aloitettiin 21.6. säännöstely;
kahdeksan miehen ruokakunnan piti tulla toimeen 6 miehen annoksella. Miehet olivat
kuitenkin ilmeisen tyytyväisiä,
koska leipä- ja viina-annokset
pysyivät entisellään.
Makean veden puute kasvoi ongelmaksi etenkin sen jälkeen, kun Koiviston maihinnousujoukot oli ollut pakko
vetää aluksiin. Juomavettä haettiin Koivistonsaaren luoteisosan ja Piispansaaren kaivoista
ja lähteistä parkaaseilla (barkassi, parkaasi=45 jalan pituinen,
8 airoparinen, tykein ja järein
laita-asein varustettu suurempien laivojen apualus). Laivaston pappi Anders Winberg (jäi
venäläisten vangiksi Viipurin
kujanjuoksussa) kirjoittaa sotapäiväkirjassaan eräästä vedenhakumatkasta:
jatkuu vedenhakumatkasta sivulla 7
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Hartaast´

Kesän 2016 muistoja

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Mennyt kesä on monella tapaa muistiin merkittävä. Pitkän, parivuotisen kipujakson jälkeen sain lonkkaleikkauksen ja kesä hupeni kävelemään harjoitellessa. Onneksi
kesä oli harjoitteluaikaa, ettei tarvinnut liukastella.

Koivu ja Tähti
Ei minua kukaan kaapannut Kanadaan Sakari Topeliuksen sadun lasten tavoin. Isonvihan aikaan sijoitetulla
sadulla oli todellisuuspohjaa, sillä kirjailijan isän isoisän
olivat kasakat kaapanneet ja vieneet orjaksi Venäjälle.
Myöhemmin tämä karkasi, ja kulki aina auringonlaskun
suuntaan löytääkseen lopulta tien Etelä-Suomeen ja sieltä
Tukholmaan, jossa tapasi lopulta äitinsä. No niin sadunkin tyttö ja poika karkasivat ja tähteä, kahta pikkulintua
ja kotikoivun muistikuvaa seuraten löysivät lopulta tiensä
takaisin kotiin.
No minua odottavat kotona portinpieluksen tammet ja
tavallaan koivukin, sillä ensikesän Koivisto-juhlien järjestelyjen kannalta on huomattavasti helpompaa junailla asioita Suomesta käsin. Siis kotikoivu ja tähti, täältä
tullaan. Kahden vuoden pesti Kanadassa on päättymäisillään. Kalliovuoret ja Kanadan luonto on ollut hieno
kokemus. Kokemus on ollut myös koti-ikävä, joka vaanii
jokaisessa juhlapyhässä ja viestissä Suomesta.
Koti-ikävä, miksi sitä tuntee silloinkin, kun kokee olevansa uudessa paikassa kotonaan. Mitä sitä oikein ikävöi,
taloa, mennyttä elämää, ihmisiä, jotakin epämääräistä?
Pitäisikö koti-ikävän olla lievempää silloin, kun on vapaaehtoisesti lähtenyt kotoaan? Saako koti-ikävä vaivata
evakkoa tai pakolaista, joka tietää, ettei vanhaan kotiin
ole enää paluuta ja jonka koti-ikävän ilmaukset voidaan
tulkita kiittämättömyydeksi.
Sadun tyttöä ja poikaa johdattivat pikkulinnut, heidän
sisarustensa sielut. Niin minuakin. Tärkeintä kotiinpaluussa on palata perheen, lasten ja vanhempien luo. Lähemmäksi sukulaisia, ystäviä sitä omaa
porukkaa, joiden arvon taas huomasi silloin, kun heitä ei lähellä
ollut. Kiitollinen saa olla siitä,
että on perhe ja läheisiä, joiden
luokse palata.

Tänä kesänä saivat rikkaruohot vapaasti kasvaa. Vettä
satoi. Rikkaruohot kilpailivat kukkaset ja juureskasvit.
Isäntä osasi perata perunamaansa ja sipulipenkkinsä,
mutta muuta hän ei edes olisi jaksanut, sillä vesiheinä
tahtoi tappaa jopa perunat. Rikkaruohot ovat ovelia. Ne
osaavat olla lähes emokasvin näköisiä, joten oudolta saattaa mennä kasvi mukana, jos alkaa nyhtää rikkoja. Siksi
päätimme antaa niiden kasvaa. Nyt elokuussa on ollut
tosi työ saada kukat kauniisti näkyviin.
Auskultointiaikana biologian yliopettaja piirsi taululle
kuvan, jossa kasvoivat kukat ja rikkaruohot rintarinnan.
Hän selitti, että kasvattajan tässä tapauksessa opettajan
tehtävä on nyhtää pahat taipumukset lapsen elämästä ja
tukea hyviä taipumuksia. Opettajan tulee löytää lapsen ja
nuoren lahjakkuudet ja kannustaa niissä. Hyvä vertauskuva ja jäi mieleen.

dolla. Uitiin ja leikittiin toisten samanikäisten kanssa.
Nykyajan vaaroista ei voitu kuvitellakaan. Köyhyydestä
huolimatta me sodan jaloista tulleet saimme elää turvallista aikaa vanhempiemme rakkauden kohteina. Emme
kadehdi nykyajan pokemoneja. Mutta toivoisimme, että
osaisimme heitäkin tukea ja auttaa kasvamaan oikeaa ihmisen elämää.

Kasvatustyö nykyaikana ei ole yhtä helppoa kuin omassa nuoruudessani. Johtuu monista sivuopettajista. Kaverit, facebookit ja netti yleensä tuovat outoja vaaroja
ja riippuvuuksia nuorten elämään. Ei puhuta enää turvallisesta lapsenuskosta ja vanhempien myötäsyntyisestä
rakkaudesta. Turvallinen Jumala-kuvakin on monelta
murtunut. Koulumaailmassa usein pilkataankin kodin
kasvuperinteitä.

Työn teko oli meille tärkeä ilon lähde. Varsinkin puutarhanhoito. Tänä vuonna opin senkin, että nuoret eivät
halua tulla hoitamaan kukkamaitamme. Ei edes pienestä
palkasta. Siitä tiedosta tulin surulliseksi.

Sairastaessa on usein tullut mieleen nuoruuden voima
ja terveys. Silloin juostiin kesäkaudet kuin vasikat ke- Syyskuun terveisin Valma Luukka

Rakkaamme
Rakas Puolisoni, Isäni ja Vaarimme

Matti Kalervo

PULLI
* 01. 09. 1934 Koivisto
† 12. 08. 2016 TYKS
Sinua ikuisesti rakastaen ja kaivaten
Ilmi
Lohtuna muistot rakkaat
Teija, Ari, Helmi ja Sade
Ritva, Mirja ja Eero
Markku perheineen
Omaiset ja ystävät
Hopeaside katkesi.
Kirpos köydet laiturista ajan,
mastot painui taakse taivaanrajan.
Illansuussa purjein tyhjentyvin
luotsi palaa: Siellä kaikki hyvin.
		

Tauno Koskela

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

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.

Syyskuussa alamme taas katsella kauniita värejä puissa ja
pensaissa. Korjaamme roskat talven alta ja istahdamme
iltaisin takan eteen. Kiitämme Jumalaa siitä hyvästä, mitä
taas olemme tänä kesänä oppineet.

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

Kaarlo Julius

PÖNNI
s. 26.10.1914 Koivisto
k. 08.09.2016 Uusikaupunki
Koivisto, Koivisto kaunis on Koivisto
sinisen salmen rannalla
Siellä mie synnyin, lapsena leikin
rannalla hietikkosannalla.
Koivisto, Koivisto, tuuli jos viekin
purteni suureen maailmaan
Koiviston rantaa, merta ja santaa
unhoita mie en milloinkaan.
		

K.T.Mannonen

Rakkaudella muistaen
Martta-sisko perheineen
sisarusten lapset perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että rakkaamme siunataan
lauantaina 1.10.2016 kello 13:00 Uudenkaupungin
siunauskappelissa, jonka jälkeen muistotilaisuus
Seurakuntakeskuksessa, Koulukatu 6.
Kiitos lukuisille vuosien varrella Kallea auttaneille.

Tilaukset, osoite- ym. muutokset
aina kirjallisena tai sähköisesti
edellämainittuihin osoitteisiin.
Tilauksia ei tarvitse uusia.
Seuran jäsenmaksu 32e, sisältää vuoden
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 12e.
Lehdessä julkaisemattomia artikkeleita ja
kirjoituksia julkaistaan seuran kotisivuilla
www.koivistolaiset.net, jossa myös
tämäkin lehti on luettavissa myöhemmin.

Jäsenlehden postituksesta Pohjoismaihin veloitetaan +3 e/vuosi ja muualle
Eurooppaan +8 e/vuosi.
Pankkiyhteys:
Nordea FI46 1091 3000 3058 80
Päätoimittaja
Riikka Salokannel, 050 387 2044
riikka@riikkasalokannel.fi
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398
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— Puheenjohtajalt` itseltää —
Itsesä kans voip haastaa hiljempaakin

Lippupuhe Porvoon Koivisto-juhlilla 30.7.2016

Syksyisin niin kunnat kuin valtiokin värkkäävät talousarvioitaan. Eturyhmät vaikeroivat, media repii otsikoita ja kansalaiset ovat ymmällään. Kokonaisuutta
on vaikea hahmottaa; määrärahoja leikataan, mutta
budjettien loppusummat silti paisuvat. Ja vaikka valtio
ja kunnat velkaantuvat vauhdilla, tästä huolestuneetkin esittävät itse lisää menoja.

Martti Piela
Hyvät koivistolaiset ja koivistolaisten ystävät!
Arvoisat kuulijat!
Seitsemän seitsemättä vuosikymmentä sitten, v.1949, kokoontui näille main, tuolla parisensataa metriä loitompana,
silloisen seurakuntakodin sijoille yli tuhatpäinen koivistolaisten joukko laulamaan kunnioitusta nuoren, 32-vuotiaan
itsenäisen Suomen siniristilipulle. Lippu oli säilynyt tahrattomana, maa selviytynyt suuren naapurin kuristusotteesta
viiden raskaan sotavuoden kärsimysten jälkeen. Karjalainen
kansa oli tosin joutunut jättämään kotinsa, astumaan mieron tielle, monet kahdestikin; mutta Suomi, evakkokansankin isänmaa, oli säilyttänyt itsenäisyytensä. Se kansa, ne
koivistolaiset, meidän isämme. äitimme, setämme, enomme, meidän tätimme, jotka olivat kukin omalla tavallaan
olleet varjelemassa maataan, jotkut ”siellä jossakin”, toiset
kotirintamalla, he, jotka olivat kaikista koettelemuksista
selviytyneet, ne koivistolaiset olivat nyt noudattaneet Koiviston Viestissä silloisten johtohenkilöittemme esittämää
kutsua saapua Porvooseen yhteiseen tapaamiseen, haastamaan toisistaan erilleen joutuneiden ystävien, entisten
naapureiden, sukulaisten ja tuttavien kanssa, kertomaan
kohtaloistaan evakkoretkillä, vaihtamaan kuulumisia - Mis
työ nyt elättä? Hyvästkös työ pärjäättä? Onks lapsii siunaantunt lissää?
Sotien päättymisestä oli kulunut neljä vuotta. Useimmat olivat jo ehtineet lunastaa itselleen uudet maapalat,
raivata vähäiset viljelysmaat, rakennetaa uudet asumukset,
saada lapset koulutielle. Oli päästy jälleen leivän syrjästä
kiinni. Oli aika huoahtaa.
Vaikka olikin saatu elämä taas raiteilleen, saattoi monen mieleen kaikesta huolimatta, kaikista riemullista tapaamisista ja jälleen näkemisistä huolimatta, hiipiä mieleen
ajatus, kuten minulle, Saarenpään laiturilta laivan kannelle
kesäkuussa 72 vuotta sitten nousseelle ekaluokkalaiselle,
käy usein vielä nytkin:

Julkinen kulutus on jo vuosia ylittänyt kansalaisten
kyvyn kustantaa sitä. Tätä kierrettä on vaikea oikaista,
kun poliitikkoja suitsutetaan sen perusteella, paljonko
rahaa he saavat menemään palveluihin ja näyttäviin rakennushankkeisiin. Säästäväisyydestä ei kehuja kerry.
Ensi vuonna valtio aikoo jälleen velkaantua kansalaisten puolesta noin tuhat euroa nokkaa kohti. Ainakin
tämän verran pitäisi siis ohjata kannattaviin kohteisiin
eli siis sellaisiin, joista myöhemmin saadaan vastaava
tuotto. Muutenhan on vain kyse rahojen tuhlaamisesta
seuraavan sukupolven piikkiin.

Samal taval, miust tuntuu, et miu elloi tääl
o jotenkii puolinaiseks, vaillinaiseks jäänt.
Mikä mie nyt oonkaa, oikiastaa?
Evakko en ennää oo ainaskaa.

Vaaleissa saatu valta näkyy mahdollisuutena tehdä
huonompia päätöksiä kuin mitä muuten syntyisi.
Tyypillisiä esimerkkejä ovat poliittiset virkanimitykset ja kuormasta syöminen eli julkisten varojen ohjaaminen omalle kannattajakunnalle. Näyttävyyttä
haetaan lisäksi liikenne- ja rakennushankkeilla, joissa
asianmukainen vaihtoehtojen vertailu jätetään tekemättä, jotta voidaan valita oma mielen mukaan eikä
parhainta niistä.

No, oonks mie siirtolaine sit?
Niiko thaimaalaiset? Taik somalit?
Ei, ei! Suomesha myö eletää nytkii.
Ja suomalaiseksha mie oon syntynytkii.
No, siirtokarjalaine, oonks mie sit se?
Oonks mie oikee saant siirtosyvämme?
Mite sattuu ja kennee, ko juuriltaa
ihmine repässää? Ja viel kaks kertaa?

Juuri nyt haeskellaan ehdokkaita ensi kevään kunnallisvaaleihin. Toivokaamme,
että yhteisten asioiden
hoitaminen kiinnostaa
täyspäisiä ihmisiä enemmän kuin egotrippaajia.
Seurauksista nautimme
seuraavat neljä vuotta.
Jouni J Särkijärvi

Vain yhden yön paikassa kussakin,
Mä pääni missä kallistin,
Miss' silmät suljin iltaisin,
Ol' aikaa jäädä nukkumaan.
Toki yksi yö vain kerrallaan,
Paikkaa vaihtaa kun taas piti seuraavaan,
Kuin tumman heimon soittaja,
Kuin takaa-ajettu harhailija,
Riensin etsimään uutta yösijaa
Mennyttä muistellen,
Tulevaa paeten.
Martti Piela

		
		
		

Suomen
Koivisto-Seura r.y.
Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

Puheenjohtaja, Jouni J. Särkijärvi
Kuurinniityntie 1, 02750 Espoo
puh. 040 516 4951
jouni.sarkijarvi@pp.inet.fi
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68. Koivisto-juhlat 		

Porvoo

Kiitospuhe Koivistolaisten juhlassa
31.7.2016
Riikka Luostarinen

”		Tultapolttaa
on siu henkeis siu sisukseis,
taik lämmittää,
		

saap aikaseks.

Ottaa kipunaa, kasvaa ja kehittyy,
		 tarttuu toisii, varjeloo vanhaa
		 ja luop uutta.
Se just on sitä koivistolaisuutta,
		 se just on sitä karjalaisuutta.

		”
Arvoisa valtioneuvos, hyvä juhlaväki,

Olin todella otettu ja iloinen, kun kuulin, että minut on nimetty
Vuoden Koivistolaiseksi 2016. Tämä on minulle suuri kunnia.
Koivistolla vuonna 1937 syntynyt äitini Kaisla Luostarinen on koivistolaisen Marja Villasen ja Viipurista
Koivistolle muuttaneen Eino Aarnivuon (ent. Angerman) tytär. Nämä Karjalan mummoni ja vaarini asuivat lapsuudessani samassa korttelissa Vantaan Korsossa. Vaikka mummoni kuoli ollessani vasta 6-vuotias,
minulla on yhä vahvoja muistoja yhteisistä tärkeistä
hetkistämme: Löytäessäni alussa lukemani runon kirjoittajan, Niilo Villasen mietelmän ”Kupist juop kuka
vaa, mut tassilta juomises tarvitaakii taitoo.” en voinut olla hymyilemättä; Marja-mummoni vihki minut
ja veljeni kahvinjuonnin saloihin jo ollessamme hyvin
pieniä. Mummo lähetti vaarin ostamaan lakua ja seksii ja laittoi kohvin tulelle. Puolitoista senttiä kahvia
ja loput maitoa. Maitokahvi tassille, sokerpala kielelle
ja kahvitassi taidokkaasti sormenpäiden päälle. Näin
nautittuna kahvi maistui monin verroin paremmalta.
Tärkeitä olivat myös lauluhetket: Mummo istui
keinutuolissa, minä sylissä, ja yhdessä lauloimme mummon pienestä laulukirjasta sydämen kyllyydestä laulun
toisensa perään.
Mummon ja vaarin puheissa vilahtelivat usein Koivisto, Karjala, Terijoki ja Viipuri ja puheesta välittyivät
kaipaus ja rakkaat muistot.
Äidilleni karjalaisuus ja karjalaiset tavat olivat luonnollinen osa arkea ja juhlaa ja siirtyivät myös meihin
lapsiin: Pääsiäisestä muodostui tärkeä juhla virpomisineen ja Pääsiäisaamun tanssivan auringon seuraamisineen, perhejuhlien vieraita kestittiin monin herkuin ja
Juhannuksena lähdettiin usein nimenomaan Pornaisiin - ei vain kesäteatteriesityksen vuoksi - vaan myös
katsomaan Pornaisten kirkkoon siellä olevia Koiviston
kirkon kattokruunuja.
Joskus tuntuu siltä, kuin elämässä olisi sattumia,
jotka määrittelevät elämän kulun. Myöhemmin kuitenkin näkee, mikä tarkoitus näillä sattumilla on ollut
elämän suuremmassa mittakaavassa.
Lääkäri antoi äidilleni kehotuksen opettaa isoveljeni laulamaan, jotta hänen keuhkonsa vahvistuisivat.
Äitini huomasi Helsingin Sanomissa ilmoituksen ensimmäisestä pääkaupungissa toimivasta musiikkileikkikoulusta, ja ilmoitti veljeni sinne. Päivähoitoa ei
tuolloin ollut, eikä minua voinut jättää yksin kotiin
moneksi tunniksi. Sain kuitenkin luvan tulla mukaan
tunneille, vaikken ollut vielä täyttänyt vaadittavaa nel-

jää vuotta. Osoitin sen verran taipumusta ja innostusta
alalle, että vanhempani etsivät minulle sopivaa soitinta
ja opettajaa. Onnekseni sain opettajakseni viulutaiteilija Dina Enderin, joka sytytti minuun lopullisesti rakkauden musiikkiin. Tämä Helsingissä ensikonserttinsa
aikanaan pitänyt Viipurin musiikkiopiston kasvatti oli
muuttanut lahjakkaiden taiteilijasisartensa kanssa Terijoelta pääkaupunkiin. Suureksi surukseni rakastamani
opettaja menehtyi, kun olin 9-vuotias, mutta palo viuluun ja musisointiin jäi jäljelle!
Opiskeltuani koulun jälkeen muutaman vuoden
Sibelius-Akatemiassa, tarvitsin kipeästi uutta viulua
ja jousta. Kuin lahjana taivaasta, Dina Enderin sisaret
ottivat äitiini yhteyttä. He halusivat antaa Dinan viulun ja jousen minulle kuultuaan ammattiopinnoistani.
Tutkiessani jossain vaiheessa 1930- ja 40-lukujen musiikkikritiikkejä Helsingin yliopiston arkistossa, löysin
mm. konserttiarvostelun, jossa kerrottiin Dina Enderin
esiintyneen Terijoella pianisti George de Godzinskyn
säestyksellä. Oli sykähdyttävää saada tietää, että viuluni
on soinut taitavissa käsissä jo aikanaan niin Terijoella,
Helsingissä kuin Viipurissakin.
Olen perheeni ja sukuni ainoa muusikko; Olin
kuullut puhuttavan ainoastaan äidin suvussa Koivistolla asuneesta sukulaismiehestä, joka oli niin taitava,
että sai lusikatkin soimaan. Enempää ei perimätieto
kertonut. Aivan muutama vuosi sitten sain käsiini papereita, joista selvisi, että tämä muusikkosukulainen
olikin ollut pääinstrumentiltaan nimenomaan taitava
viulisti. Henkeä salpasi - se oli kuin lämmin tervehdys
sukupolvien takaa!
Musiikki on aina ollut kansainvälinen ala. Minäkin
jatkoin opintojani Helsingin jälkeen niin Kööpenhaminassa, Tel Avivissa kuin Lontoossakin. Kaikissa näissä
kaupungeissa löysin aina parhaat paikat latautumiseen
meren ääreltä. Jossain vaiheessa, asuessani jo Kotkassa
lähellä merta, palaset loksahtivat kohdalleen; kaipuuni
meren äärelle täytyy olla geeneissäni: Se on perua koivistolaisista sukujuuristani!
Elämä vie joskus toiseen suuntaan, kuin itse kuvittelee. Jouduin jättämään itselleni niin rakkaan kokopäiväisen viulunsoiton sekä aloittamani kapellimestariopinnot terveydellisistä syistä. Ryhdyin opiskelemaan
taiteen alan hallintoa ja johtamista. Olin lähdössä töihin konserttiagentuuriin Pariisiin, kun Kymenlaakson

Orkesterista Kotkasta ja Kouvolasta otettiin yhteyttä,
ja pyydettiin hakemaan Kymi Sinfoniettan toimitusjohtajaksi, Sillä tiellä olen edelleen.
Kymenlaaksossa on pitkät ja monipuoliset musiikki- ja orkesteriperinteet. Kymi Sinfoniettan perustajat
olivat silti ennakkoluulottomia, sillä se on yhä Suomen
ainoa kahden kaupungin, Kotkan ja Kouvolan omistama orkesteri. Se konsertoi ja toimii tasapuolisesti
kummassakin kaupungissa ja yhdistää positiivisissa
merkeissä koko maakuntaa.
Kun aloitin vuonna 2000 työskentelyni silloin vielä
uudessa orkesteriyhtiössä, ajattelin, että kansainvälisesti
korkeatasoinen orkesteri voidaan luoda missä vain, jos
potentiaalia ja tahtoa riittää. Ei tarvitse olla maailman
metropoleissa, Lontoossa, Pariisissa, eikä Helsingissäkään. - Ja ihmiset ovat yhtä tärkeitä ja ansaitsevat mahdollisuuden kuulla upeata musiikkia hyvän orkesterin
soittamana yhtä lailla pienemmilläkin paikkakunnilla.
Mottonani on ollut, että se, mitä tehdään, tehdään
hyvin - muuten ei kannata tehdä ollenkaan. Orkesteri
otti haasteen vastaan ja kaikkien tekemä kova työ on
kantanut hedelmää monella tavalla. Soitamme ainoana orkesterina maailmassa yhteiskonsertteja Pietarin
Filharmonikkojen kanssa, olemme olleet ideoimassa ja
toteuttamassa Kymenlaakson oman säveltäjän, Uuno
Klamin mukaan nimettyä kansainvälistä sävellyskilpailua. Mutta muusikkomme jalkautuvat myös normaalin
konserttitoiminnan lisäksi pienryhmissä ahkerimmin
Suomessa päiväkoteihin, kouluihin ja vanhainkoteihin, eli vievät musiikkia myös niille, jotka eivät itse
pääse ilman apua konserttisaliin.
Tässä työssäni olen saanut olla musiikin sanansaattaja: voin tuoda orkesterin kanssa ihmisten ulottuville
musiikin valtavan voiman, kaiken sen ilon, elämykset
ja oivallukset, mitä musiikki on antanut minulle itsellenikin.
Voi sanoa, että olemme toimineet Niilo Villasen
ohjeen mukaan: ” Elämä pitää olla tuottamista eikä
uottamista.”
Haluan vielä lausua lämpimät kiitokseni Suomen
Koivisto-Seuralle sekä vanhemmilleni, jotka väsymättä
kuljettivat ja tukivat minua musiikkiharrastuksessani
ja -opinnoissani! Onnea, ja kotkalaisittain sanoen ”hyvää tuulta” Koivisto-Seuralle ja sen tekemälle jatkuvalle
kulttuurinedistämistyölle!
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Risto Hannukainen
oopperassa ja vaikka missä
Koivisto-juhlilla Porvoossa kävi myös Risto
Hannukainen. Hänestä kerrottiin lyhyesti jo elokuun
Viestissä. Risto on ollut mukana monessa, kuten voimme
tästä Riston omasta tarkennetusta kirjoituksestaan lukea.

Päivä aurinkoinen
Kyllähän jokainen meistä,
Maan päälle syntynyt
Eevan tytär, Eevan poika,
Aatamin perillinen,
Tietää joskus kohtaavansa
Kuoleman lopullisen.
Tuon tiedon kovin kerkeästi,
Niin mieluusti, jokainen
Syrjään sysää, tuonnemmaksi,
Mielen syvyyksiin
Pois arkea häiritsemästä,
Kunnes päivänä niin kuin tämä Syyspäivä aurinkoinen Kuin muisto kesän menneen Salavihkaa, äkisti, mieleen
Luo tunteen niin kaihoisen:
Kuinkahan monta kertaa vielä
Jotain näin kaunista nähdä saan?
Kuinka kauan vielä
Saan surra, iloa tuntea?

Martti Piela

Oopperassa aloitin 1956-joulukuussa ensimmäisen valtion kustantaman balettikoulutuksen. Koulutus kesti vuoteen 1962 jolloin siirryin
sopimukselle, se kesti 1968 kevääseen asti. Oppia sain monelta eri
opetustasolta. Lukuisia suomalaisopettajia, Bolshoi Theater, Kirov
Theater, Pariisin oopperasta, Englannista, Tanskassa, Ruotsista, Yhdysvalloista. Suomen Kansallisoopperan baletti hajosi 1968 johdon
toimesta. Sen jälkeen en katsonut enää voivani jatkaa Suomessa, joten tein Sopimuksen Ruotsiin Stora Teahterin kanssa, sielläkin tuli
johtajavaihdoksia. Osalle esiintyjiä sopimukset vapautettiin.
Olin saanut Pohjola-Norden stibendin Tanskaan. Opettajaksi
olisin saannut Pariisin suuren oopperan johtajattaren Yvet Chovireen. Erillilaisien sattumuksien takia "ajauduin karille", ja urani
tanssijana päättyi.
Lapsiesiintyjänä olin eri oopperoissa Tosca, Boheme, Garmen,
Pajatso, Boris Godunov, Opri ja Oleksi, muitakin siihen vielä kuului.
Googlen Tietokannasta löytyy lisää oopperan encoresta.
Siirryin urheilun pariin vuonna 1972. Erilaisia urheilun tehtäviä
seurajohtaja-liittovastaavana 1972-2015, mm. Meri ja Retkeilyn kehittäjänä. Ohjaustoimintaa lapsille, aikuisille ja invalideille.
Suolasen Merimelojan tunnustus Melonut itämeren pohjois
osuuden, Ruotsista Tukholma-Suomi.Koko Saaristo meri Meloen
kiertäen.
Rakentamiseen olen ollut osallinen, kolme omaa kotia olen
tehnnyt ja muutakin rakentamiseen liittyvää .

Risto Hannukainen, äidinpuoleltaan Pulli ja isoäitinsä kautta
Pukkien sukua

Terveiset näin lyhkäsesti. Risto Hannukainen

SA-KUVA

Päivä täys yllätyksii
Ol siinkii jo tarpeeks yllätystä,
etten olt kuult puhelime hälytystä,
ko olin nii hartahast uutisii kuunnelt
ja aamul varrai Hesarii tosissai lukent.
No, sitko pit syömää Omenamäkkee lähtee,
mie vast huomasin siult tekstarin tullee
Mie soiti siul ja selitteli
miks näi oikee miul (poikkeuksellisest) kävi.
Miu suunnitelmai muuttukii sit niiviisii,
et mie tulel pistinkii vaa rokkapurki.
Kiireest lusikoin sopan suuhuhei
ja pyöräl kohta painelin ostoksillei.
Sit ei muutako kyytii oottelemmaa.
Tempasin vaimolleis muutama neulelehe matkaa.
Mie olin kyl oikiastaa aavistantkii
(ja sallaa toivont ainaskii)
et tännää minnuu tuuristais
ja puolukkapiirakka minnuu teil oottais.

Siin en sit mitekää pääst pettymääkä,
ko kohvipöyväs tarjol ol piirakkaa ja muuta hyvvää
Olpas onni, etten Omenamäkkee olt mäntkää syömää!
Sit tul neljännepolve poika teil kyläilemmää.
(Se kaver joka puolel pyöri ko tuulviiri ja väkkärä!)
Ol mukavaa saaha hänet sylliiki ottaa
ja etesee kukkii katsomaa kantaa!
Mut sitko olin jo kyytii siult pyytelemäs kottii,
ni sithä se vast suur yllätys minnuu oottikii:
Taas kutsuttii meitä keittiöö takasii,
ja eiks pöyväs pihkamaitokattila höyryntki!
Sitä herkkuu en olt pitkää aikaa missää maistant.
Teil veljei seuras viimeks vissii syyvvä olin saant.
Ol miu päiväi siis taas täys yllätyksii.

Martti Piela

Evakkotiellä
Sotavuonna piti lähteä,
ilman selvää johtotähteä.
Iso naapuri käy päälle ryskyen,
tykinpiiput tulta jyskyen.

Miten käypi rakkaan isänmaan?
Mistä kodin uuden jälleen saan?

Kenties vielä jossain voisi elää,
missä karjalainen laulu helää.
Miksi ihminen näin toista vainoaa, Ehkä usko, toivo onkin siellä
vaatien sen kotipaikkaa ainoaa? sydämessä täällä elon tiellä.
Mikä meillä nyt on edessä?
Kun näin elämäänsä rakentaa,
Näin moni miettii silmät vedessä. saa kiittää luojaa, kaiken antajaa.
Moni haave, unelma on poistunut,
lähtökin on jälleen toistunut.
Pertti Lehtoniitty, Naantali
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Talvi Saarenpäässä
Talvi Saarenpäässä saattoi olla hyvin ankara. Koska saari oli melko matala pinnanmuodostukseltaan se oli alttiina sekä idästä että kaakosta tuleville myrskyille.
Tuuli kieputti kujaset täyteen lunta ja toisinaan kinokset nousivat
matalampien talojen ikkunoiden
tasolle. Pimeä tuli varhain. Silloin
sytytettiin tuli öljylamppuun,
mutta monessa kodissa sitä poltettiin hyvin säästeliäästi, sillä öljy
oli kallista. Lampun sytyttämistä
yritettiin siirtää mahdollisimman
pitkälle. Tämä loi käsitteen ”hämärikkö”. Se oli lyhyt aika valon
katoamisen ja pimeän tulon välillä. Silloin otettiin esille sellaisia
töitä jotka eivät vaatineet hyvää
valaistusta, yksinkertaista kutomista tms. Miehet taas saattoivat
suunnitella seuraavan päivän töitä. Tämä antoi myös tilaisuuden
levähtää hiukan ennen iltatöiden
aloittamista, pitää lapsia sylissä ja
rupatella naapurin kanssa. Kahvikupillinenkin oli virkistävää tässä
vaiheessa. Hämärikön valo oli
usein hyvin kaunista niin että tätä
aikaa alettiin suorastaan odottaa.
”Myö pietää hämärikköö ”, sanottiin. Äiti pyrki viettämään hämärikköä missä sitten asuimmekin ja
minä olen perinyt tämän mieltymyksen häneltä.
Jo ennen varsinaista talvea
saarelaiset joutuivat usein kokemaan kovia pahimpien syysmyrskyjen aikaan. Jo lapsena opin,
että meri voi olla hyvin vaarallinen. Minun korkealaitaisen rautasänkyni sijaitsi makuuhuoneessa
niin että saatoin nähdä ikkunasta
merelle. Kovimmat tuulet nostivat
aallot niin pitkiksi, että ne vyöryivät välistä puutarhamme aitaa vasten. Kuutamo öinä saatoin nähdä,
miten valtavaksi aallot nousivat
ennen kuin ne särkyivät kohisten
rantaan.

Rannan Sanomat maaliskuussa 1932

Hilkka Miettinen os. Hilska

Näkymä Osuuskaupan ikkunasta

Muistan, että äiti oli kiinnittänyt suojelusenkelin kuvan seinään
sänkyni yläpuolelle, sellainen näkyi olevan muissakin kodeissa.
Saaren lapset joutuivat kuitenkin
ennen pitkää näkemään, ettei suojelusenkelin toimenkuvaa voinut
täysin ymmärtää.
Oli päiviä, jolloin kovan
myrskyn aikana kylälle levisi tieto, että kalastajat tai osa heistä ei
ollut palannut mereltä, mistä he
olivat menneet pelastamaan verkkojaan. Kalastajat olivat laskeneet
verkkonsa avomeren, ns. selkärannan puolelle, missä sijaitsivat
monet maineikkaat apajapaikat.
Siellä ei ollut ainoatakaan saarta
suojaamassa tuulen voimalta. kaukana etelässä häämötti vain Viron
matala rannikko.
Noina pelon täyttäminä päivinä saarelaiset riensivät joukolla

metsän läpi selkärannalle, sillä sinne hukkuneet ennen pitkää ajautuivat. Kuolleet kalastajat tuotiin
hevosen rattailla Osuuskaupan
pihaan ja nostettiin laiturilla kiskojen varassa kulkevalle vaunulle.
Kylmä meri oli vääntänyt heidän
vartalonsa ja raajansa luonnottomiin asentoihin. Lohduttomampaa ja kauhistuttavampaa näkyä ei
voinut kuvitella.
Kun sitten hukkuneiden
omaiset tulivat paikalle, he puhkesivat toivottomaan itkuun kuten
kaikki muutkin paikalla olevat.
Omaa lamaannuttavaa järkytystäni en osaa kuvata. Hukkuneet
kuljetettiin vaunulla laiturin vieressä olevaan hirsiaittaan ja heidät
pidettiin siellä kunnes puuseppä
sai heidän arkkunsa valmiiksi.
hautajaiset pidettiin kunkin kodissa ja sitten arkut kuljetettiin

Saarenpää–laivassa Koiviston
kirkkomaahan haudattaviksi.
Jo lapsena opin ymmärtämään, mitä verkot merkitsivät
kalastajalle. Monet kalastajat kutoivat niitä itse ja se oli paljon
aikaa ja taitoa vaativaa työtä. Verkot olivat kalliita ostaa ja usein
ne ostettiin lainarahalla, joka oli
tarkoitus maksaa heti pois kun
verkot alkoivat tuottaa ja kalastus saattoi olla hyvinkin tuottavaa työtä. Verkoista riippui siten

usein koko perheen toimeentulo,
siksi kalastajat yrittivät pelastaa
niitä myrskyistä uhkarohkeissakin tilanteissa, oman henkensä
kaupalla. ”Eihä verkkoi voi merree
jättää” sanottiin. Se oli pääperiaate
ja vaaralliset tilanteet toistuivat.
Lähteet: Hilkan omat lapsuudenmuistelmat 8-vuotiaaksi saakka (1931-39)
ja keskustelut isän ja Sirkka- serkun
kanssa (Sirkka Rytkölä os. Hilska).
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Jatkuu sivulta 1.
Ruotsin saaristolaivasto Koivistonsalmessa
Yhdeksän aikaan illalla venäläiset alkoivat pensaista sekä
Koiviston kirkolta pohjoiseen tai
pohjoisluoteeseen vetämästään
linjasta ampua yhteislaukauksia
vedenottajiamme vastaan. Meidän
25 miehen ryhmityksemme vastasi minkä pystyi, muun tekivät sen
suojana olleet tykkipurret.
Myös hevosten ape hupeni,
joten niitä siirrettiin, jos mahdollista, laiduntamaan saariin.

Karjaa ostamassa
Koivistolla
Kuninkaan johtama saaristolaivaston vahva osasto teki 28. kesä-

Viimeinen taistelu
Koivistonsalmessa

kuuta matkan Koivistonsalmelle
tiedustelemaan venäläislaivaston
asemia. Osasto pysähtyi kirkonkylän edustalle ja tunnustelijoita
lähetettiin eteenpäin kuninkaan
itse osallistuessa retkeen. NassauSiegenin prinssin (ranskalaissyntyinen amiraali Karl Henrik Nikolaus Otto) johtama venäläisten
soutueskaaderi havaittiinkin parin
mailin päässä idässä.
Ruotsalaissotilaita nousi maihin Koivistolle muonavarastoja
täydentämään. He ottivat karjaa
talonpojilta ja lupasivat, että elikoista suoritetaan korvaus, kun
alue on taas Ruotsin hallussa.

rähtäen joko ruotsalaisosumasta
tai venäläisaluksen miehistön
tunaroitua ruutia käsitellessään.
Saaristolaivastossa palveleva
suomalaissyntyinen tykkijunkkari-aliupseeri Johan Schoultz ikuisti maalauksin taistelutilanteita koko sodan ajalta. Tästä taistelusta
tehty oheinen työ on mielenkiintoinen. Maalauksessa Kustaa on
vasemmassa alakulmassa olevassa
pikku sluupissa ja oikealla venäläinen tykkilautta lentää räjähtäen ilmaan miehistö mukanaan.
Maalauksessa näkyvää Koiviston
kirkkoa laivat käyttivät tuona kesäisenä yönä suunnistautumisensa
kiintopisteenä.
Taistelun ollessa käynnissä
Hjelmstierna sai – saavuttamastaan menestyksestä huolimatta -

kuninkaalta käskyn lähteä vetäytymään heti aamulla läpimurtoon
lähtevän saaristolaivaston muun
osan luokse. Ampuminen jatkui
puoli kolmeen, jolloin osapuolet olivat Piispansaaren kohdalla.
Koivistolla olleet ruotsalaiset pysähtyivät kuljetusalustensa kanssa
3. heinäkuuta aamuviideltä Ruotsin avomerilaivaston pohjoispuolelle päättäen näin kuukauden
sotansa Koivistonsalmella.

Parhaimmat Joulun Toivotukset
Amerikan Yhdysvalloista.
Kolmannella sivulla Ida-rouva kertoi, että he olivat muuttaneet Kaliforniaan ja aloittaneet
kaiken alusta alkaen uudelleen,
koska olivat menneenä vuonna
menettäneet kaiken omaisuutensa. ”Joten nyt me saamme maistaa
vähän samaa, mitä te olette joutuneet kestämään viime vuosina.”
Aviomies oli matkustanut ta-

kaisin Minnesotaan, rouva kertoi
edelleen, ja myynyt kaiken sen,
mitä oli jäänyt jäljelle, jopa kaikki rouvan kirjatkin, senkin, jossa
oli niin kauniita kuvia Suomesta,
sen, jonka äitimme oli lähettänyt. ”Mutta olen saanut hyvän
työpaikan kirjanpitäjänä eräässä
maalaiskerhossa San Fernandon
laaksossa, joten toivon pian pääseväni jälleen jaloilleni, jos elän
tarpeeksi kauan.”

Viimeisellä sivulla rouva Larsen kertoo heidän uuden osoitteensa Woodland Hills´issä. Lopuksi hän iloitsee siitä, että hänen
ruusunsa kukkivat edelleen, vaikka koko kesä on ollut kuivaa. Hedelmäpuita toki kastelleen keinotekoisesti. Vaikka lunta ei olekaan
satanut koko laaksossa, he voivat
useimpina kuukausina nähdä lunta vuorilla.

Meriliikenne Oy -nimine yhtiö,
mikä pan töpinäks. Yhtiö hallitukses ol sellasii tunnettui nimmii ko Holminki, Seppine, Ratia
ja Mannone. Erlant Kurki toimi
yhtiös puhheejohtajani ja toimitusjohtajan ol justii A.K.Seppine,
kenel ol aikasempaa kokemusta

höyrylaivoist, hääko ol ehtint palvellai englantilaisil höyryonkareil.
Hyö hankkiit yhtiö omistuksee alukse nimelt s/s Merenneito.
Täst Neijjost kerrotaa Seppise
Hannu ja Reiti Sukuseura julkasus
Koiviston Kotterlahden Seppisiä v.
1741 - 2000.

Varmast teitä saattaa kiinnostaa viel se tieto, et se Meriliikenne
sulautu muutama vuos myöhemmi (1933) perustettuu Seppinen
ja Kemppi -nimisee yhtiöö, mikä
sova aikan jo siirty toimimaa Raumal.

Iltayöstä 2. heinäkuuta kuului
mereltä kiivasta ammuntaa ja tulen kajoa näkyi idässä. Kuningas
keskeytti ruokailun ja siirtyi kahdeksan airoparin sluupilla kohti
Koivistonsalmea. Tiedustelussa
viisi päivää aikaisemmin havaittu
Nassau-Siegenin prinssi hyökkäsi
laivastoineen koko salmen leveydeltä. Osa ruotsalaisaluksista oli
valmiina kirkonkylän edustalla
ja Hjelmstierna laivoineen Ravitsan luona. Hjelmstiernan alukset
avasivat tulen kello 23.15. Neljännestunnin kuluttua korkea
pistoliekki valaisi hetkeksi koko
vihollislinjan, kun yksi venäläiskuunari räjähti huumaavasti jy-

Tietolähteet: Raoul Johnsson: Kustaa III
ja suuri merisota
Jussi T. Lappalainen: Kuninkaan viimeinen kortti
Kuvalähde: Stig Jägerskiöld: Ruotsinsalmi

Joulukortti Amerikasta
Kun asuimme evakossa Hakkalan koulun koulukeittolassa Särkisalossa, tuli sinnekin joku siirtoväelle tarkoitettu
avustuspaketti.
Muistan, että paketin lähettäjä oli
painettu isoin mustin kirjaimin:
C.A.R.E -järjestö. (Yritin netistä
löytää tietoa tuon nimisestä amerikkalaisesta avustusjärjestöstä,
mutta haut ohjautuvat vain terveyteen viittaaviin toiminjoihin.)
Kun se avustuspaketti tuli erään
joulun alla koululle, sain minäkin,
evakkolapsi, paketista okariinan,
pienen pakeliitista (muovista) valmistetun puhallinsoittimen, joka
näytti ikään kuin lentokoneelta. Emme kuulleet koskaan, että
kukaan muu karjalaisevakko olisi
saanut mitään.
Löysin vuosia jälkeenpäin
äitini saaman joulukortin Kaliforniasta. Ilmeisesti kortin lähettäjä, Mrs. Ida S. Larsen, oli ollut
pitempäänkin kirjeenvaihdossa
äitini kanssa, luultavasti sodan
päivistä lähten. Oletettavasti hän
oli saanut osoitteemme juuri tuon
CARE- tai jonkin muun amerikkalaisen avustusjärjestön kautta ja
halunnut omalta osaltaan tukea
suomalaista suurperheen äitiä.
Rouva Larsen oli ilmeisesti lähettänyt äidille muutaman dollarin
rahaakin. Oletan, että tämä joulutervehdys on joltisenkin 40- tai
50-luvun ajoilta.

Mie tiijjän
Viimeks, sillo Porvoo Koivistojuhlii alha mie uteli teilt, kutka
viel jaksatta näitä miu Koivistoo
jollai taval valasevvii tiijjomurusii
täält Viesti viimesilt sivuilt lukassa,
et mikähä mahto olla ensimmäise
koivistolaise valtamerepurjehuksee
soveltunnee höyrylaiva nimi.

Kortti oli oikeastaan useaan
osaan taitettu kirje. Päällimmäisenä oli kaunis rukoilevaa tyttöä ja
poikaa esittävä kuva, ja tekstinä
(englanniksi) Rukous puolestanne.
Viimeisellä sivulla oli painettuna runonmuotoinen joulutervehdys: Kirkkaat onnen hetket/
tuokoot ilon joulupäiväänne. /Ja
Hän siunatkoon perhettänne/ onnella, joka saapuu jäädäkseen. Alla
luki rouvan itsensä kirjoittamana:

Martti Piela

Martti Piela
20-luvu laivat Koivistol, nehä
olliit iha vuoskymmäne loppupuolel ast Koivisto vesil seilanneet
tuulvoimal. Ja ko aina ei Sinisel
salmelkaa riittänt puhtii puhaltaa,
ni herättii havittelemmaa höyrykäyttösii aluksii Koivistolkii.
1928 perustettii Koiviston
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Onnitteluit` ja
muistamissii`
Muista ystävääsi
ilmoituksella.

Tääl` tapahtuu
Koivistolaisten kirkkopyhä
Su 25.9.2016 klo 10:00
Mäntsälän Kirkossa, Vanha Porvoontie 8
Kirkkokahvit kirkossa
Mäntsälän Koivistolaiset johtokunta

MILI-MONA SALOKANNEL
on valmistunut
taiteen maisteriksi
tekstiilimuotoilun alalta
University of Arts of
London –yliopistosta.
Milin isoäiti Maili
Salokannel on Koiviston
Kaukiaisia Penttilästä.

KIMMO OLAVI KOKKALA on
valmistunut kauppatieteen
maisteriksi 13.11.2015
Åbo Akademista.
Kimmon isovanhemmat
Aleksanteri ja Lydia Kokkala
Koivistolta.
Isä Seppo Kokkala.

Koivisto – Säätiö jakaa avustuksia
Koivisto-Säätiö jakaa 30 opintoavustusta á 350 euroa
Niitä ovat oikeutettuja hakemaan henkilöiden jälkeläiset, joiden
vanhemmat tai esivanhemmat asuivat v 1939 tai v 1944 Koiviston
kunnassa tai Koiviston kauppalassa.

Koivistolaisten kirkkopyhää vietetään Särkisalon kirkossa
9.10.2016 klo 10.00.
Messun jälkeen kukkien lasku Karjalaan jääneiden
vainajien muistomerkillä.
Kirkkokahvit seurakuntatalossa.
Tervetuloa!
Salon Seurakunta

Perniön ja ympäristön Koivistokerho

HINDRICH KAUKIAINEN 1688-1758
Koiviston Penttilästä

Hakemukset on toimitettava lokakuun 31. päivään mennessä osoitteella:
KOIVISTO-SÄÄTIÖ, c/o Pertti Hoikkala
Linnankoskenkatu 15 C 10, 06100 Porvoo. (Ei kirjattuna postina.)

Kaikille Koiviston Kaukiaisille tiedoksi, että parhaillaan ollaan kokoamassa aineistoa Kaukiaisten suureen sukukirjaan, joka sisältää
kaikki neljä eri pääsukuhaaraa. Yhteiset esivanhempamme olivat
Hindrich ja hänen puolisonsa Gertrud.

Opintoavustusta myönnetään ammatti- ja korkeakouluissa opiskeleville.
Muita opintoavustuksia voidaan myöntää erikoistapauksissa. Opintoavustusta Koivisto – Säätiöltä voi saada vain yhden kerran.

Kirjan aineiston kokoamiseksi on perustettu työryhmä, jossa mukana Kirsti Raitio ja Eero Ahtikari. Lokakuun viimeisenä viikonloppuna kirjaprojektin ydinryhmällä on tarkoitus kokoontua Kannelniemen kansanopistolle.

Hakemuksissa pitää selvitä:
1)
hakijan nimi, syntymäaika ja –paikka,
hakijan omakätinen allekirjoitus.
2)
todistus koulusta, jossa opiskelee.
3)
vanhempien ja esivanhempien nimet niin pitkälle,
että heidän koivistolaisuutensa voidaan todeta ja
missä kylässä he asuivat vv.1939 ja 1944.
4)
pankkitiedot, minne mahdollinen avustus
voidaan lähettää.

Nyt toivotaan kaikkien Kaukiaisten, riippumatta siitä ovatko Kaukiaisten sukuseuran jäseniä, ottamaan yhteyttä kirjatyöryhmään,
jotta sukutaulujen lisäksi saisimme kirjasta elävän kertomuksen
sukujemme tarinasta. Samalla toivotaan, että mahdollisimman
monesta sukujemme kanta-hahmoista saisimme kirjaan mukaan
tarinaa, dokumentteja, kuvia, kertomuksia.
Aineistot ja yhteydenotot:
Eero Ahtikari 050 525 5174, Teppalantie 21, 21500 Piikkiö

Hakemuksen liitteenä tulee olla virkatodistus, josta selviää hakija
ja hänen vanhempansa.

Löytyisikö tukikohta Porvoosta

Jos on hakenut opintoavustusta aikaisemmin, mutta ei ole saanut,
voi anomuksen uudistaa vain lähettämällä uuden voimassa olevan
opiskelutodistuksen sekä mahdolliset muuttuneet yhteystiedot.

Palaan Kanadasta Suomeen ja aloitan kolmen kuukauden projektilla Porvoossa. Löytyisikö kauttanne sopivaa työhuone/majapaikkaa
vuokralle loppuvuodeksi?

Koivisto-Säätiön hallitus

Vastaukset sähköpostiin riikka@riikkasalokannel.fi

KUVIA KOIVISTO-KALENTERIIN 2017
Ensi kertaa julkaistu koivistolaisten oma kalenteri vuodelle
2016 teki hyvin kauppansa. Ilahduttavan palautteen siivittämänä jatkamme itsenäisen Suomen juhlavuoteen 2017, ja
kokoamme jälleen yhdessä kalenterin koivistolaisen omista
kuva-aarteista. Lähetä mielestäsi kalenteriin soveltuva kuva
mieluiten sähköisessä muodossa sihteerille sähköpostitse
virpi.huhtanen(AT)kolumbus.fi. Voit myös lähettää paperikuvan postitse (osoite Koivisto-Seuran yhteystiedoissa).
Koivisto-Seura palauttaa kuvat ilmoitettuun osoitteeseen
mutta ei vastaa kuvien toimittamisesta postitse. KoivistoSeura pidättää itsellään oikeuden säilyttää kuvamateriaali
tulevia kalenterijulkaisuja varten.
Merkitse kuvan oheen tiedossa olevat kuvan tiedot: missä
ja milloin kuva on otettu, mitä ja ketä/keitä kuva esittää
ja kenen kuva-arkistoon kuva kuuluu. Kuvia ei julkaista ilman lähdetietoja. Kuvaksi soveltuvat kaikenlaiset
kuvat niin entisiltä ajoilta Koivistolta kuin nykyajan
kuvatkin kotiseutumatkoilta, juhlilta, evakkoajalta jne.
Erityisesti kalenteriin kaivataan kuvia eri vuodenajoilta. Kuvat voivat
esittää maisemia, rakennuksia, tapahtumia, ihmisiä, arkiaskareita, kaikkea
arvokasta synnyinseudulta ja omilta juurilta. Haaste heitetään erityisesti
kylille, jotta kalenterissa on monipuolinen kuvitus Koiviston kauniista
kylistä. Lähetä kuvat 31.10.2016 mennessä.
Kiitos avustasi		

Johtokunta

Ajan merkit -näyttely Karjalatalolla
Kuvataiteilija ja toimittaja Aira Saloniemen Ajan merkit -maalausten näyttely on esillä Karjalatalon ala-aulassa 7.10.2016 saakka.
Tämä teoskokonaisuus on syntynyt huolestumisesta: yleisessä ilmapiirissä tuntuivat kovenevat arvot ja vaikeat ympäristökysymykset nousivat
entistä enemmän näkyviin. Tämä huoli on edelleen ajankohtainen.
Karjalatalon ala-aula, Käpylänkuja 1, Helsinki
Avoinna ma-to klo 9–20, pe 9-18 ja la-su 10-16.

KOIVISTON AUTO
www.koivistonauto.fi

