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Tiijjät sie?
Miu issäi, Piela Johannes,
hää läks 13-vuotiaan poikaseen laivapojaks vissiinki
jonkuu sukulaise laivaa. Ko
ol suorittant asevelvollisuuvve merivoimis, hää alottel
toimeentulloon hankkimist
kalastajan, enneko pääs Möllikä satamaa lankukantoo,
mis mei äitikii toimi ”ylösottajaan” ”pirsiis". Mut eihä
hänel palkka ois piisant lopult vaimo ja kymmänä lapse
elättämissee. Onneks hää sai
pikkuserkultaa, kaimaltaa,
opastusta muurari hommii.
Mitä sota hävitti, ni mei isä
rakens; aina töitä riitti ammattimiehel.
Ennevanhaaha Suomes ol
aika vähäse teollista toimintaa. Siks kaik koivistolaisii
hommissaa tarvitsemat työkalut, esmerkiks, joutu tekemää
itse. Koivistolaisist kehittykkii
varsinaisii taiturei vähä monel
alal: ol laivarakentajjii, värkättii teräväkokkasii koivistolaisvenehii, kutottii korehii
kankahii ja mattoi, karstattii
villoist lankaa ja nii etellee.
Sellasil kavereil ko mie ois
varmast kontant kovat ajat,
jossen ois pääst lukemaa, ko
en ois luultavast mittää kunnollista saant käsilläi aikaseks,
mitä oisi voint alkaa myyvvä
henkei pitimiks.
Mut paljo ol sellasii koivistolaisii poikii ja tyttärii,
kutka pärjäsiit hyväst niis ammateis, mihi hyö valmistuit,
"sitko tulliit isoiks". Tietäisköhä teist lukijoist kukkaa,
ois lukent tai kuult taik vaik
iha arvajais, et kukas Koivistol
tunnetu suvu etustaja valmisti
nii suurta tarkkuutta ja kauneutta vaativii tuottehii, et
niitä myyvvää nyt maailma
turuil iha kymmänii tuhansii
euroil hinnal? Ja mis hää toimi? Akus sie täst asjast jottai
tiijjät kertoo, ni paaha tietois
kirjottaen ja lähetä Viesti Toimituksee, ni katsotaa, oliskos
mei sia kanssais samallaine
tieto. (Voipha niitä taitajii olla varmast muitakii, ko mitä
miul o mieles.) Nii, ja mist
sit tiptoes o peräsi? Ja kukas
sie itse oot, et voijjaa räntätä
nimmeis essii ja kiitellä tietoniekkaa.
Martti Piela

Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Ville Hilska Kannaksen koululta teatterikorkeakouluun
Kaikki alkoi Kannaksen lukiossa, kun Ville otti
muutaman teatterikurssin, koska arveli niiden olevan
helpompia tai ainakin rennompia kuin lukuaineet.
Ronja Ryövärin tytär oli ensimmäinen iso produktio. Lukion jälkeen meni pari vuotta haahuillessa, kunnes Lahden Kansanopiston
teatterikoulutus imaisi mukaansa.
Tämän kesän teatterikorkeakoulun pääsykokeista Ville Hilska oli
yksi läpäisseistä. Ammattilaisura
näyttelijänä odottaa.
Kansanopiston teatterikoulutus oli intensiivinen 9kk koulutus.
”Se oli semmonen reilusti yli satavuotias rakennus ja me asuttiin
sen yläkerrassa. Ihan älytön meininki, mutta harmillisesti se vanha, alkuperäinen päärakennus on
sittemmin myyty, mikä on suuren
suuri sääli. Sieltä oli yli kolmenkymmenen vuoden aikana puskenut monia hienoja tekijöitä”.
Helsinkiin Ville muutti 2015
ja pääsi Ylioppilasteatteriin, joka
myös on ikivanha, mutta hyvin
säilynyt ja uusiutunut instituutio.

myöhempäänkin. ”Eli se tulee
viemään leijonaosan kaikesta
ajasta. Fiilis on aika hiton hyvä”.
Toistaiseksi hienoin produktio oli lopputyönä Love Me
Tender-nimellä mennyt esitys
Elviksen viimeisestä päivästä, tai
ylipäätään kuolemasta ja rakkaudesta. Ville esitti Elvistä ja lopputyön ohjannut teatterintekijä
Otto Pilli oli Elviksen manageri.
”Siinä oli kaikki kikat käytössä
mitä osattiin ja kaikki mukana
mitä silloin omistettiin, aina savukoneista autoon. Se oli hieno
esitys ja sen erityisen ajanjakson
päättänyt juttu”.
”Parasta teatterin tekemisessä on ihmiset. Ajatus on, että
taide, teatteri on luvallinen väline muuttaa ihmistä. Mä voin
sillä näyttää sen mitä näen ja
ajattelen itse ja toivoa, että se
resonoi katsojassa, kuulijassa tai

”Sieltä sai itseensä kaikkea uutta ja
vanhaa ja siellä mä oon jäsenenä
edelleen. Syksyllä YT:n pikkujoulussa mut ritaroidaan eli musta
tulee Ylioppilasteatterin ritari”.
Nämä kaksi ”laitosta” ovat olleet
valtavan hienoja paikkoja kasvaa ja
tunnustella teatterinkenttää.
Teatterikorkeakoulun pääsykokeet olivat nelivaiheiset. Viimeinen vaihe kesti 3 päivää ja näyttelijäkokelaita oli siellä alle 30, joista
kaksitoista sitten valittiin. Tämän
luokan kanssa Ville tulee opiskelemaan seuraavat viisi vuotta. Osan
hän tuntee jo etukäteen, siellä on
vanhoja Lahden kansanopistolaisia. Kova koulu oli siis sekin jo!
Ensimmäiset pari vuotta näyttää
lukujärjestyksen ja ennakkokäsitysten perusteella siltä, että tahti
on kova ja tiivis ja koulussa istutaan aamusta yleensä iltakuuteen
asti, mutta esitysten aikaan vielä

kokijassa. Sillä voi pienellä teolla muuttaa toisen elämän. Myös
ihan se merkityksien luominen
on ihanaa. Kanssaihmisten,
kollegoiden merkitys on tietysti loputon ja valtava. Teoshan
aina elää, nousee tai kaatuu tekijöittensä mukana. Yhdenkin
kun ottaisi pois, niin se ei olisi
enää sama. Toisaalta jos yhden
taas lisää, siitä tulee vääjäämättä
erilainen. Olisi absurdia ajatella,
että paremman maailman voisi
jotenkin rakentaa yksin.” Villellä
on vahva joukkueurheilutausta,
joka on ehdoton vahvuus kaikenlaisessa ryhmätyöskentelyssä.
”Mä pelaan jalkapalloa yhä aktiivisesti ja meillä on maailman
upein divarifutisjengi, FC Ratapihan Dynamo, joka koostuu
nimensä mukaisesti junantuomista, alkujaan ei-helsinkiläisistä. Meillä on siellä oikein oma

Näytelmäkuvat ovat Kannasen lukion proggiksesta Ronja
Ryövärintytär.

lahtelaisloossi, ainakin viidesosa
tulee sieltä.”
”No, oon kuullut näistä Koivisto-juurista. Että isän isä oli sieltä Makslahen kylästä, isänisänisä
taas Härkälästä. Härkälän kylässä
taisi aikanaan olla meitä Hilskoja
kuin sieniä sateella, eli tämä sukuhaara sikisi sieltä. Isoisä, Unto
Hilska, oli pitkän linjan koivistolais- ja ylipäätänsä karjalaisaktiivi
kaikkine kunniamerkkeineen.”
Isänäiti asui aikanaan Römpötissä, muttei kuitenkaan syntynyt
siellä. Rautatietyöläisen lapsena
tie vei kuitenkin sinne. Syötti
meille penskana jotain perinneruokia, mutta se siitä.”
Koivisto-juhlilla Ville on joskus lapsena ollut ja osallistunut
piirustuskilpailuunkin. Karjalaisuutta on tietenkin jalkapallonuoruus ja perinpohjainen lajikoulutus entisessä Viipurin Reippaassa.

”Kannaksen lukio, joka on aikanaan muutettu justiinsa sieltä
Kannakselta. Siellä laulettiin aina
Karjalaisten laulua, koska se oli
koulun laulu. Osaan sen yhtä
hyvin perstuntumalta kuin hämäläisten laulunkin. Kaikki isän
puolen sisarukset ovat sieltä valmistuneet. Eli se on ollut semmonen meiän suvun koulu.” Topelius on sanonut: "Karjalainen on
juurikuin päivänpuoli Suomen
kansasta: avomielinen, kohtelias,
vilkas ja kevytmielinen, helposti
ohjattava ja helposti eksytetty,
herkkäuskoinen kuin lapsi, ei
kuitenkaan ilman suomalaisen
itsepintaisuutta, mutta herkäs
oppimaan ja varustettu lahjoilla,
jotka ainoastaan tarvitsevat hyvää kasvatusta, joka asettaisi hänet kansansa parhaiden sekaan."
Allekirjoitan itsestäni lähes tuon
kaiken” virnistää Ville lopuksi.

2

Nro 7 Heinäkuu 2019

Hartaast´
Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Ihmisten teot
Kaisa Koivula

Rauha hyvä vai Hyvä Rauha

Jos nyt kirjoittaisin synnistäkin, kun olen pari kertaa kirjoittanut kuolemasta.

…vai peräti Rakas Rauha? Mikä olikaan se oikea tapa
aloittaa oikean kirjeen kirjoittaminen? Sellaisen, joka kirjoitettiin kauniilla käsialalla, kaunolla, aikuiset
mustekynällä ja lapsen lyijykynällä. Kirjeessä ei turhia
jaariteltu, vaikka arkiset asiat kuvailtiinkin seikkaperäisesti ja siinä sivussa se vakavin ja tärkein asia myös.
Lehmä on poikinut, Alli lähtenyt oppikouluun, Hilta
on huonona (mutta selviää). Minulla on muutamia
Koivistolle lähetettyjä tai Koivistolta kirjoitettuja kirjeitä. Teillä muilla on varmasti paljon, paljon enemmän. Ehkäpä jollakulla on tärkeä kirjeenvaihto säilytettynä siististi sidottuina nippuina.

Raamatun mukaan synti menee niin, että Aatami ja
Eeva valitsivat Paratiisissa olla noudattamatta yhtä Jumalan käskyä. Koska Jumala oli luonut meistä perinnöllisiä, toisistamme lisääntyviä, tulivat tuon valinnan
seuraukset kaikkien ihmisten kannettaviksi. Meistä tuli
pysyvästi syntisiä emmekä enää pysty täysin vapaasti
valitsemaan, teemmekö hyvää vai emme. Meidät oli
luotu niin riippuvaisiksi toisistamme ja koko pallosta,
että samalla, kun me lankesimme syntiin, koko maailma meni pilalle. (Jos kiinnostaa, näitä asioita voi tutkia
esim. 1 Moos 2: 15–17, 1 Moos 3, Room 7 ja Room
8: 19–23:sta.)

Nykyään parhaimmillaan lähetetään sähköpostiviesti.
Tosin niistäkin neuvotaan, ettei hankalia asioita pidä kirjoittaa näkyviin, kun kirjoitetusta tekstistä voi
joutua tilille. Tai kuulumiset päivitetään sosiaaliseen
mediaan. Kahdella lauseella fasebookiin tai kuvana
instagrammiin. Mielipiteelliset ajatukset kirjoitetaan
blogiin, mutta niitä ei kohdenneta tietylle yhdelle henkilölle, vaan epämääräiselle joukolle blogin seuraajia,
jotka joko vahvistavat omaa näkemystään tai ovat vastaan kaikkea kirjoitettua.
Milloinkahan itse asettuisi aloilleen ja kirjoittaisi oikein kunnon kirjeen? Ei mitään sellaista sähköpostikirjettä tai työpostia, vaan oikean kunnon kirjeen. Sellaisen ihmiseltä
ihmisille -kirjeen, joka sisältäisi
tärkeitä asioita ja tuntemuksia,
todellisen vastauksen kysymykseen mitä kuuluu? Ja sitten se
joku toinen vastaisi ja kertoisi
mitä kuuluu, näkyy, tuoksuu,
tuntuu. Sellaista kirjeenvaihtoa tämä maailma kaipaisi
enemmän.

Minusta tämä näkyy maailmassa, meidän elämässämme,
nykyään. Kaikki jotenkin hajoaa käsissämme.
Haluan kirjoittaa tähän yhden kuvitteellisen esimerkin.
Luomisessa ihmisille annettiin ravinnoksi ”kaikki siementä tekevät kasvit, joita maan päällä on” (1 Moos 1:
29). Kun katsoo täällä Suomessa ympärilleen, näkee vihreää kaikkialla. Joka paikka tursuttaa jotain. Ihana veh- "Käärme pettää". Kuva Hattulan kirkosta.
reyden rikkaus! Mutta hyvin vähän mitään syötävää. Jos
kaikki kasvit olisivatkin syötäviä, pystyisimme varmaan tettaisiin talteen seuraavaa satokautta varten, vaikka ne
ovatkin kasvin herkullisin osa? En pysty kuvittelemaan
ruokkimaan koko maapallon väestön.
meitä elämässä kestävän kehityksen mukaisesti. Meidän
Mitä sinulle tulee mieleen, kun ajattelet tuota asiaa? Mi- tähänastiset hankkeemme ovat yleensä sujuneet toisella
nulle tulee nopeasti mieleen ylilaidunnus, joka ikinen tavalla.
ruohon korsikin syöty. Ruskea pallo, jolla tuuli puhaltaa hiekkaa paikasta toiseen. Jos meillä olisikin tarpeeksi Teemmehän me välillä hyvääkin. Pidemmän päälle se
ruokaa kaikille 7,7 miljardille, emmekö me kuitenkin ei vain näytä kestävän. Kun katselen meitä tällä pallolsöisi kaiken niin, että taas olisimme nälissämme? Kuinka la – sitä, miten toteutamme alussa saamaamme käskyä
kauan kestäisi vastuullinen syöminen? Kasveja syötäisiin varjella puutarhaamme (1 Moos 2: 15) – tulee mieleeni,
vasta sitten, kun ne ovat ehtineet siementää? Monivuo- että kyllä tuo Raamatun tarina syntisistä ihmisistä taitaa
tisten kasvien juuria ei revittäisi maasta? Siemeniä lai- pitää paikkansa.

Juhannus
Pirtti puhtoiseks’ onko pesty?
Pihamaa jo onko laastu?
Metsän meijut kotiin kannettu?
Uksen pieliin pystyyn nostettu?
Tupa kukin koristeltu?
Talo jo valmis vastaan ottamaan
Kirjavan Kiesuksen tupaan tulla?
Mittumaaria juhlistaaksi?
Keskikesää koristaaksi?

Toimitus ei vastaa sille
lähetetystä materiaalista. Lehden
vastuu ilmoituksista rajoittuu
ISSBN 0780-1289
ilmoitushintaan.
KUSTANTAJA:
Kirjoittajat vastaavat tekstien sisällön
Suomen Koivisto-Seura r.y.
oikeellisuudesta ja toimittamiensa
Jäsenlehti. Ilmestyy kerran
kuvien käyttöoikeuksista.
kuukaudessa, kuun 20. päivänä.
Toimitus voi tarvittaessa lyhentää tai
Lehteen tarkoitetun
muokata sille toimitettua aineistoa.
ilmoitusmateriaalin tulee olla
Liikeilmoitukset
50 snt/ppm
toimituksessa viimeistään lehden
ilmestymistä edeltävän kuun lopussa. Kuolinilmoitukset 34 snt/ppm

Jo on aika kokon kohota,
Liekkein loimun taivaille nousta,
Savun kiiriä korkialle
Julistamaan kaikkialle:
Nyt on kesän korkein aika,
Suomen suven suloin juhla,
Yöttömän yön on suuri ilta,
Juhla Johannes Kastajan,
Ihmisen Pojan airuen,

Aineisto mieluiten digitaalisena:

Tilaukset, osoite- ym. muutokset:

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

aina kirjallisena, mieluiten
sähköpostitse Koivisto-Seura ry.n
varapuheenjohtajalle
katarina.hovi@gmail.com
Tilauksia ei tarvitse uusia.
Seuran jäsenmaksu 36 e, sisältää
vuoden jäsenlehdet. Seuran kautta
voi myös maksaa Karjalan Liiton
jäsenmaksun 20 e.

Päivä Luonnon ylistyksen,
Kesäpäivän seisauksen,
Aika aarnivalkioiden,
Yö taikain, virvatulten,
Taikain aika juhannuksen:
Kukkaan puhjeta sanajalan,
Yön varjoihin ilmetä kosijan.

Martti Piela

Jäsenlehden postituksesta Pohjoismaihin veloitetaan +3 e/vuosi ja
muualle Eurooppaan +8 e/vuosi.
Pankkiyhteys:
Nordea FI46 1091 3000 3058 80
Päätoimittaja
Riikka Salokannel, 044 2312 422
koiviston.viesti@gmail.com
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

71. Koivisto-juhlat

Kaipuu rannoille Koiviston
Tänä kesänä on tehty jo monta matkaa Koivistolle
ja useita on vielä edessäkin. On ollut ilo todeta, että entinen kotiseutu kiinnostaa nuorempiakin polvia
yhä enemmän. Matkoilla etsimme yhdessä kotitalojen
paikkoja sekä jaamme toisillemme tietoja ja tarinoita
entisajan elämästä Koivistolla.

3.- 4.8.2019 Kotka
Kotkansaaren Haukkavuoren koulu
Opintie 2, Kotka
Ohjelma
Lauantai 3.8.

Sunnuntai 4.8.

12.00 Juhlien avaus ja lipun nosto
12.30- Näyttelyitten avaus
Koivistolaisten taidenäyttely
Lasten kuvataidekilpailun näyttely
taruolennoista
Lasten työpaja
Perinnetoimikunnan näyttelyt Meri on
lähellä ja Muistoja välirauhan ajasta
Sankarihautahankkeen esittely ja
arpajaiset sen hyväksi
Koivistolainen tori
Suku- ja kyläkokouksia
Piilenheittoa
Mölkky kyläjoukkueilla
Kahvio
12.30-14.30 Soppatykki keittolounas
18.00 Muistojen ilta
Pihapelien palkintojen jako
Hollolan Näyttämön
Sajakuvanäytelmä Mummo. Liput 10€
Mummon kanssa lapsenlapsi ilmaiseksi.
Kyläkynttilät

10.00

Pääsylippu 25 €

Juhlajumalanpalvelus Kotkan kirkko
Karjalaisen kansan messu
11.00 Seppelten laskut sankarihaudalle ja
Karjalaan jääneitten muistomerkeille
12.00 Taidenäyttely
Lasten kuvataidekilpailun näyttely
Perinnetoimikunnan näyttely
Koivistolainen tori ja arpajaiset
Suku- ja kyläkokouksia
Kahvio
12.00-13.45 Soppatykki keittolounas
14.00 Pääjuhla
Karjalaisten laulu
Tervetulosanat
Yhteislauluna Mie Muistan
Tervehdykset
-Kotkan kaupunki
-Kotkan ev.lut seurakunta
-Primorsk
-Karjalaseurojen Kymen piiri
Musiikkia Tapio Jokinen laulaa,
Mikko Hauhia säestää
Juhlapuhe Kymi Sinfoniettan
toimitusjohtaja Riikka Luostarinen
Kansantanssia, Kotkan kansantanssijat
Nuoren koivistolaisen puhe
balettitanssija Anni Jokimies
Musiikkia Tapio Jokinen laulaa,
Mikko Hauhia säestää
Vuoden koivistolaisen 2019 julkistaminen
Huomionosoitukset ja ansiomerkit
Terveiset vuoden 2020 Koivisto-juhlilta
Päätössanat
Koivisto Seuran pj. Eija Tuominen
Maamme laulu

Kesäkuussa olin ryhmän kanssa Saarenpäässä ”yömatkalla”. Yövyimme aivan Koiviston salmen rannassa. Isäntämme, pietarilaiset kesäasukkaat, olivat hyvin vieraanvaraisia.
Itse yövyin isoäitini Pauliina Samulin serkun, laivuri Anton Kukon, entisessä talossa. Talo oli viime kesästä kovasti
muuttunut sisä- ja ulkopuolen korjausten jälkeen. Pihalle
juuri valmistunut pieni vierastalo oli myös käytössämme,
Anton Kukon entisessä saunatuvassa yöpyi kolme rouvaa
ja naapurin huvilassa loput ryhmästä.
Iltanuotiolla tarinoimme ja tutustuimme toisiimme
loistavan Nadja-tulkkimme avustamana. Uusien ystävyyssuhteiden luominen ja vanhojen ylläpitäminen on
tärkeää, jotta kotiseutumatkat onnistuvat tulevinakin
kesinä. Kun kerroin isännällemme, että tässä Anton
Kukon talossa oli ennen ensimmäinen kylän radio, niin
hän sanoi nauraen: ”Nyt talossa on saaren ensimmäinen
sisävessa”. Sain myös tietää paikan, josta hän oli löytänyt hopealusikkakätkön jonkin aikaa sitten. Hopeat
löytyivät pihalta maahan kätkettyinä. Nämä 74 vuotta
piilossa olleet hopeaesineet, joskin hieman kärsineet,
olen toimittanut Arvi Jaakkolan jälkeläiselle.
Lämpöä oli 28 astetta ja hyttysiäkin riitti, mutta molempina päivinä kävelimme 10 km kylää ristiin rastiin
tutkien. Kiilin rannalla vilvoittelimme rantavedessä,
kävi joku uimassakin. Maisema selkärannalla oli kauneimmillaan. Kävivät jotkut autokyydillä myös Patalassa ja Eistilässä. Kylällä kierrellessä meitä kutsuttiin teelle
useampaan paikkaan mm. Johannes Hiiren taloon, Anton Känän taloon ja myös isäni kotipaikan huvilaan. Lisäksi usealla pihalla kävimme juttelemassa paikallisten
kesäasukkaiden kanssa. Saimme myös nähdä piipun,
joka oli löytynyt eräästä Patalasta siirretyn talon uunista. Kukahan sillä on joskus tupakkaa poltellut?
Kesäkuun lopulla tehtiin matka Eistilän kylään ja Tiurinsaareen, jossa ei ryhmiä ollut käynyt vuoden 2009
jälkeen. Itse yllättävän esteen takia jouduin luopumaan
matkasta, mutta hyvin lopulta oli onnistunut tämäkin
matka. Ensimmäisenä päivänä ei ollut kovan tuulen
vuoksi merelle menemistä, mutta korvaavana ohjelmana tehtiin mielenkiintoinen retki Terijoelle. Seuraavana
päivänä tuuli oli tyyntynyt tarpeeksi, ja saariretket onnistuivat. Kirkkosaareen kävivät tutustumassa kaksi reipasta matkalaista, jotka kävelivät kirkkosaaren ympäri.
Kesäjuhlan viimehetken järjestelyt ovat parhaillaan menossa. On hienoa kokoontua taas yhteen vaalimaan Koiviston muistoa. Ei päästetä katkeamaan tätä perinnettä.
Tervetuloa Kotkaan!
Eija Tuominen

		
		
		

Suomen
Koivisto-Seura ry
Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

Puheenjohtaja, Eija Tuominen
Rauhankatu 14 a B 16, 20100 Turku
puh. 0400 244 290
tuominee@gmail.com
Varapuheenjohtaja, Katarina Hovi
Kavallinpelto 6, 02710 Espoo
puh. 050 482 1240
katarina.hovi@gmail.com
Sihteeri, Virpi Huhtanen,
Ahtaanmäki 1 A 2, 02280 Espoo
puh. 0440 501 806
virpi.huhtanen@kolumbus.fi

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

Johtokunta:
Virpi Huhtanen, Espoo
Jorma Simola, Lahti. 040 564 9341
Matti Agge, Parainen. 040 536 7701
Tuomo Kokkala, Kotka. 050 589 4443
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400 800 752
Riikka Salokannel, Lahti. 044 2312 422
Hannu Seppinen, Turku. 040 703 1244
Tuula Raukola, Kotka. 044 522 8098

Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj.
Sirpa Taskinen, 040 5811 642
koivisto-saatio@kolumbus.fi
Asiamies
Anne Markkanen, 0400 687 717
koivistosaatio@gmail.com

4

Nro 7 Heinäkuu 2019

Kotiseutumatka Koivistolle
Porvoon Seudun Koivistolaiset tekivät viikonloppumatkan
Koivistolle ja Viipuriin 15.-16.6.2019.

Iloisia matkalaisia hotelli Westin rannassa Kurkelassa.

Markku Vainio
Kokeneen matkanjärjestäjän Kari Hämäläisen kipparoimana 32
yhdistyksen jäsentä ja ystävää
suuntasivat lauantaiaamuna Karin
kuljettamalla linja-autolla kohti
Vaalimaata. Päivä oli pilvinen ja
hiukan vettäkin ripotteli, mutta
se ei meitä matkalaisia haitannut.
Rajamuodollisuudet sujuivat
muitta mutkitta. Ohitettuamme
Viipurin oli monelle edessä jo tuttu
maantie kohti Koivistoa. Vapriikinojan läheisyydessä yhdistyksemme puheenjohtaja Riitta Nurmi
otti vanhan tavan mukaan laulunjohtamisen itselleen. Saavuimme
Koivistolle puolenpäivän jälkeen.
Karin opastuksella lähdimme
kiertämään kyliä. Ensiksi ajoimme Humaljoelle, missä Karin ja
hänen naisapureidensa avustuksella joimme ”kenttäkahvit” sekä
söimme voileipiä ja marjapiirakoita. Sitten matka jatkui Myllyojan,
Penttilän, Kotterlahden ja Möllikän kautta kirkolle. Kirkkomaalla
Riitta Nurmi, Marja-Leena Montonen, Veikko Kurki ja Kari Hämäläinen laskivat kukat ”Risti ja
Purje”-muistomerkille. Lauloimme: ”Maa on niin kaunis”.
Kiertelimme Koiviston keskustaa. Vanhan rautatieaseman
alueelta suuntasimme kohti Pulliniemeä. Vastaan tulivat Tervahartiala ja Mannola, mistä jatkoimme
hautausmaalle, johon pysähdyimme. Tämän jälkeen olivat vuorossa
Makslahti, Hoikkala ja Kurkela.
Kurkelassa meitä odotti majapaikkamme West. Se sijaitsee kauniilla
paikalla meren rannalla.
Hotelli on hieno, siisti ja ny-

Kolmen polven patalalaiset Kirkkorannassa (vas.) Eija, Emmi, Siiri,
Anne ja Markku.

Virtase talo o viel pystys.

kyaikainen. Sisäänkirjautumisen
jälkeen meitä odotti illallinen.
Ravintolassa vietimme iltaa. Riitta Nurmi otti johtaakseen kylälaulujen esittämisen avustajinaan
Eija Vainio ja Anne Markkanen.
Koiviston valssi laulettiin yhdessä.
Marja-Leena ja Rainer Montonen
hoitivat illan jatkoksi leikkimielisen tietokilpailun. Illan aikana
eräät matkalaiset kävivät Kurkelassa ja Kiiskilässä katsomassa
vanhoja kotipaikkoja.
Seuraava aamu valkeni aurin-

puistot ym. historialliset kohteet
tulivat tutuiksi. Mitä tarinoita!
Kauppahalli ja pellavakauppa -ne pakolliset- kuuluivat myös
käyntikohteisiin. Lounasta nautimme idyllisessä ravintola Espilässä. Lounaan jälkeen vietimme
aikaa torilla, kauppahallissa ja
kuka missäkin. Alkuillasta Kari
Hämäläinen suuntasi sitten linjaauton kohti rajaa ja koti-Suomea.
Olimme onnellisesti Porvoossa illalla. Meille kaikille jäi
matkasta tosi mahtavat muistot.

koisena ja alkoi aamupalalla. Meidän oli sitten lähdettävä eteenpäin
kohti Viipuria.
Viipurissa kiertoajelun opastuksen otti haltuunsa Emer Silius.
Hänen valtaisalla tietomäärällään
saimme hyvin paljon uutta mielenkiintoista tietoa kaupungin
vaiheista. Kiertelimme muutaman
tunnin ajan ympäri kaupunkia ja
kuulimme talojen ja paikkojen
historiaa. Keskustassa, Papulassa,
Talikkalassa monet koulurakennukset, kasarmit, urheilukentät,

Kaaliallaa o kovast laitettu kieltoloi. Puomii ja valvojiikii. Sekkii lie
nyt siit mänt Olha se tiekii kyl lope kehno jot hankala sinne ol männä.
Taivaantietä pääs takasii tasasemmi.

Mainittakoon, että matkalla oli
mukana myös kolmen polven
koivistolaisia Patalasta: Markku
Vainio (äiti Elsa Vainio os. Piela),
Anne Markkanen (Markun tytär),
Emmi ja Siiri Markkanen (Annen
tyttäret).
Kiitos kaikille mukanaolleille hienoille ihmisille!
Yksi matkalainen Markku Vainio
Pirkko Metso-Vainio napsi kuvat

Mustikkapaikkoja katselemassa mummolan mailla Koiviston
Kaalialassa. Komeat oli varret ja runsaasti niitä olikin,mutta eipä
näkynyt raakileita. Mikkää ei oo niiko enne ko mummo mustikat
poimi ja Viipuri toril käi myömäs! Olliit kuulema nii puhtait ja hyvi
poimittui,et het männiit kaupaks.
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71. Koivisto-juhlat Kotka
Käytännön pikku ohjeita juhlaväelle

Kokoukset Koivisto-juhlilla

Saapuessasi juhlille Autoliiton
miehet opastavat paikoituksessa.
Koulun pihalta löytyy invalidipaikoitus ja viereiseltä parkkialueelta
ja kadun varrelta paikkoja. Koulun pihalla on lipunnosto, pihapelit ja soppatykki. Sisätiloissa muu
toiminta eri kerroksissa. Käytettävissä on kulkemista helpottamaan
hissi. Ensiapuryhmä päivystää
kumpanakin päivänä.
Kotkan kirkko on kävelymatkan päässä. Lounasruokailuiksi on

Lauantaina 3.8.
klo 11.00
Koivistosäätiö
		Hallintoneuvosto
		Hallitus
klo 13.00
Saarenpää-Hyttölä
klo 14.00
Saarenpään Hilskat Ry
klo 13.00
Villasen suku
klo 14.30
Patalan Kyläkokous
klo 12.30-14.00 Rautasen Kyläkokous
klo 14.00-15.30 Härkälän Kyläkokous
klo 14.00
Helsingin Koivistolaiset
klo 15.00
Vatnuorin Kyläkokous

soppatykillä keitetyt keittolounaat, nakkikeittoa ja lihakeittoa.
Kahviosta saa myös suolaista, sillä
lauantai on aika pitkä päivä pelkästään keiton voimalla.
Yhteiskuljetuksia kannattaa
kysellä eri seuroilta ja onpa joitain
hotellivarauksiakin kuulema vielä
saatavilla. Toisin kuin naapurissa
Kotkassa kaikki toimii ja järjestyy.

Sunnuntaina 4.8.
klo 12.30
Koiviston Kurkelaseura
klo 12.30
Kaukiaisen Sukuseura
klo 12.30
Tervahartialan Kyläkokous
klo 12.30
Humaljoen Kyläkokous

Kotkan kirkko.
Kirkkokatu 26, Kotka
Kotkansaaren Haukkavuoren koulu.
Opintie 2, Kotka

Uusia koivisto-tuotteita
Saatavilla Koivisto-juhlilla

Uudet Koivisto-puserot
myynnissä Koivisto-juhlilla.

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

Elämän melskeissä (XV)

Elimäen joki pappilan kohdalla

Oli tammikuun alkupuoli. Valmistelin Osuuskassan tilinpäätöstä, joka nyt oli lähetetty minulle
tänne Elimäelle. Sehän oli jäänyt
tekemättä Koivistolta kiireesti poistuttaessa. Oli jo myöhäinen ilta.
Lähdin omalle puolellemme taloa “pitämään iltahuutoa”, tarkistamaan tilanteen ja laskemaan
lapset. Huomasin, että yksi lapsista puuttui. Vanhempani olivat
jo asettuneet levolle ja lukinneet
oven. Kolkutin ovelle ja kysyin, eikö yksi lapsistani ollut siellä heidän
luonaan. Ei, ei ollut. Astuin sisään
huoneeseen ja sytytin valon. “No
tuosha tuo nukkuu puuloota pääl.”
Koppasin lapsen syliini ja vein kamariin omaan vuoteeseensa. Jälleen
olivat kaikki karitsani laumassani.
Tammikuun lopulla syntyi
viides poikamme, sisarusparven
kahdeksas. Synnytin kotona, ilman
lääkäriä enempää kuin kätilöäkään.
Tällä kertaa oli kuitenkin, Janne,
lasten isä läsnä. Hän käveli hermostuneena edes takaisin lattialla, sillä
vaikka olikin jo kahdeksas lapsemme, hän ei ollut koskaan nähnyt
synnytystä. Kun tuskani kiihtyivät,
Janne hermostui yhä enemmän ja
toisteli: “Tän pittää olla viimene!”
Helppo sanoa! Kun poika sitten oli
syntynyt, isä oli niin hyvillään kuin
olisi ensimmäisen lapsensa saanut.
Tuskin olikaan ensimmäisestään
niin iloinnut.
Koska en ollut edeltäkäsin arvannut synnytyksen aikaa, enkä
ollut varannut mitään vaatetta lasta
varten, ei nyt ollut mitään, mihin
olisin vastasyntyneen käärinyt. Nyt
olisin tarvinnut sitä Vapaahuollon
äitiyspakkausta, ajattelin. Edelliskesänä naapuri oli käynyt kertomassa,
että Vapaahuollossa jaettiin vaatetavaraa. Paikkakunnan paras mies
oli kuulemma jakamassa. Hän kehotti minuakin tulemaan mukaansa. Lähdinkin silloin. Pyysin saada
miesten kengät ja haalarit. Vastaus
oli, etten saa, koska olin muka jo
aikaisemmin saanut. Yritin selittää, etten ollut koskaan aikaisemmin edes käynyt paikassa. Kenkiä
ja haalareita en kuitenkaan saanut.
Samassa siinä ilmoitettiin, että oli
jaossa vauvan varusteita niille, jotka halusivat. Ei olisi tarvinnut kuin

Moision kartano Elimäellä

vain sanoa, antakaa minulle, koska
piakkoin tarvitsen. Mutta pelkoni
esti minua avaamasta suutani. Vaikenin, koska en halunnut kenenkään tietävän, että jälleen odotin
lasta, vaikka jo ennestään oli seitsemän. Nyt tuo kaunis äitiyspakkaus
olisi ollut kovasti tarpeen. Isän avustamana pesin lapsen ja kääräisin sen
paitani sisään. Kävin levolle lapseni
viereen huoaten helpotuksesta. Toisaalta: taas oli yksi suu lisää ruokittavana. Kun kaikki oli ohi, kutsuin
äitini luokseni. Hän antoi minulle
omistaan vähän lapsen riepuja. Niin
oli pahin puute torjuttu. Usein olin
ajatellut, että kuolisin vielä nälkään
tämän lapsijoukkoni kanssa. Ja taas
oli tullut yksi lisää. Mutta aina, kun
uusi lapsi syntyi, oli toinen toistaan
parempi. Olihan viimeksi tullut toisia pienempi ja avuttomampi. Jo silloin, kun ensimmäinen poikamme
tuskin oli oppinut kävelemään, ja jo
syntyi toinen, ajattelin, etten voisi
rakastaa tätä vastatullutta, koska toinenkin oli vielä niin pieni raukka,
jo silloin oli rakkaus vain kasvanut.
Toivuttuani lapsivuoteesta
lähdin Vapaahuoltoon. Olisiko
heillä vielä niitä lapsen pakkauksia, nyt sellainen olisi tosi tarpeen. “Miksi ette silloin kesällä
ottanut?” “Enhä mie kehant virkkaa, ko miul o nii paljo lapsii, ja
kukkaa ei sillo viel tietänt mittää.”
Rouva tuijotti minua suurin silmin: “Eihän se mikään häpeä ole!
Tuohan on lapsellista!” Kerroin
hänelle, papin rouvalle, kuinka
monta kertaa olin saanut kokea
ylenkatsetta ihmisten joukossa,
kun minulle oli siunaantunut niin
monta lasta. “Kerra töihi männessäi, ko mie ototin taas lasta, kävelin rantaa pitki, minnuu vastaa tul
yks omakyläläine, ja puuskahti:
“Joks sie hönttö taas oot sellane!“
Että usko, kui vaikeast miul käi.
Sil naisel ei itsellää olt yhtää lasta.”
Enää ei papin rouva ihmetellyt, miksi olin vaiennut, valitti
vain, ettei enää ollut yhtään pakkausta jäljellä. Eikä niitä voinut
ostaakaan. Pakkauksia oli kyllä alkanut tulla kauppoihinkin, mutta
kaikkihan oli kortilla. Silti rouva
etsi jotain omistaan ja lahjoitti ne
minulle puhellen samalla, että oli

synti ajatella, että on hävettävää
saada paljon lapsia.
Oli päästy jo huhtikuun puolelle, kun alkoi uusi joukkosiirto.
Meillekin annettiin määräys siirtyä Lappvärtiin (?). Mutta vastasyntynyt kun oli vielä niin pieni ja
paikkakuntalaiset niin hyviä meitä
kohtaan, emme olleet halukkaita
muuttamaan pois. Siksi pyysimme huollon johtajalta lupaa saada jäädä Elimäelle. Pyyntöömme
suostuttiin, ja niin muuttomme
jäi sikseen sillä kertaa. Olimme
kovasti kiitollisia eritoten huoltojohtajalle, joka mielestämme
olikin pitäjän paras mies. Elämä
jatkui arkisin ehdoin; tuntui siltä
kuin olisi päivä ruvennut vihdoin
paistamaan risukasaankin.
Kotikylän Tölköt oli sijoitettu aivan lähinaapureiksemme.
He pistäytyivät usein luonamme
kylässä; vanha Pekko montakin
kertaa päivässä. Keppi turvanaan
hän kulkea köpitti kyläilemässä.
Pekko oli oikein iloinen mies ja
piti kovasti lapsista. Lapsetkin
pitivät hänestä, sillä hänellä riitti
kerrottavaksi paljon vanhoja merimieskaskuja. Kun Pekko tuli
käymään, hän usein ilmoitti tulleensa katsomaan luotamme liikettä, kun kotonaan oli aina niin
hiljaista. Olimme niin tottuneet
Pekon käynteihin, että ellei häntä
alkanut kuulua tulevaksi, luulimme hänen sairastuneen.
Elämä oli todella alkanut tuntua kotoisalta, kun ei tarvinnut
kuulla kenenkään komenteluja eikä leipääkään tarvinnut toisen kädestä odottaa. Ja lapsille riitti tilaa.
Vaan eipä makeaa mahan
täydeltä. Huhut alkoivat kiertää,
että pitäjään saadaan uusi pappi.
Pappilaa ruvetaan kunnostamaan
tälle uudelle kirkkoherralle. Joudutte taas lähtemään.
“Taaskaa ei tiijetä, mihi myö
jouvutaa!” surkuttelimme keskenämme huhujen voimistuessa.
Eikä savua ilman tulta. Eräänä päivänä huoltojohtaja tuli
ilmoittamaan, että pappilaa ruvettaisiin korjaamaan uutta kirkkoherraa varten. Olisi muutettava
pois papin tieltä. Hän ilmoittaisi
myöhemmin, milloin. Huolto-

Ison Pappilan sivurakennus 60-luvulla

johtaja oli seurakunnan pastori,
pitkä, tumma, komea mies ja
erittäin hauska puheissaan. Hän
lupasi kyllä hankkivansa meille
uudet asuinpaikat. Mutta sehän
oli helpommin sanottu kuin tehty.
Kotiväkeni, isä, äiti ja muut,
oli kyllä helppo sijoittaa, hehän
olivat kaikki aikuisia Terho-poikaa
lukuun ottamatta. He muuttivat
kaikki Kotirantaan. Mutta minun
suurperheeni muuttamisesta syntyi suuri Mutta. Koska meitä oli
kymmenen ja lapset kaikki pieniä,
ei sijaa tahtonut löytyä maan päällä. Sulo, huoltojohtaja, ehdotti silloin pappilan pihatuvassa asuvalle
leskelle, että hän muuttaisi Tuomelaan. Siellä hänelle ja hänen
perheensä menot maksettaisiin
kaikki, vuokrat, sähkö, puut. Leski ei kuitenbkaan olisi halunnut
muuttaa, mutta kun hänen oli
pakko. Siksi hän kantoi vihaa siitä
minua ja huoltojohtajaa kohtaan.
Meidän piti nyt siirtyä pihatupaan asunmaan. Asunto ei
kylläkään ollut kehuttava. Tupa
suuri, kylmä kuin hauta. Lattia maalaamatonta lankkua. Iso
leivinuuni. Pirttipöytä ja pitkät
penkit seinustoilla. Pihatuvan yhteydessä oli vielä kylkiäinen, noin
7-8 neliötä sekä eteinen.
Ennen muuttoamme tein
asunnossa suursiivouksen. Laitoin
myös ikkunoihin verhot. Lapsille
laitoin polan, joka mahtui uunin
taakse ja itselleni samalle seinänvierustalle oman sängyn. Kun olin
saanut kaiken valmiiksi, Sulo tuli
katsomaan. Hän ihmetteli, miten
se kolkko asunto oli saatu kodikkaan oloiseksi.
Pappilan korjaustyöt alkoivat heti. Joka päivä sieltä kuului
jyrinää ja kolinaa. Miesten täytyi
ahkeroida kovasti, sillä oli kiire;
kirkkoherran oli määrä muuttaa
jo toukokuussa korjattuun pappilaan asumaan. Kaunista jälkeä
työmiehet tekivätkin.
Jonkin ajan kuluttua kirkkoherra tuli tarkastuskäynnille. Hän
oli kuuleman mukaan peräisin
Viipurista, pitkä, komea, viisissäkymmenissä, Mauri Myrsky nimeltään. Alusta alkaen huomasi,
että hän oli touhukas, jopa häti-

köivä. Kun hän oli viipynyt pappilassa muutaman päivän ajan, hän
oli jo saanut kasvilavat ikkunan
alle. Sitten eräänä aamuna hän
ilmestyi luokseni, käsi kohosi
nostamaan hattua ja kirkkaalla
äänellä sanoi: “Hyvää huomenta.
Saanks mie pyytää emäntää kastelemmaa näit taimii nii kauva, ko
myö muutetaa tänne koko pere
siin kahe viiko peräst?”
Toukokuun lopulla koko
Myrskyn perhe muutti Elimäelle
rouvaa lukuun ottamatta. Rouva,
“kotivänrikki” Sirppa, tulisi myöhemmin. Kirkkoherran kasvatusvanhemmat Ola ja Maarit seurasivat kirkkoherran oman perheen
mukana
Kirkkoherran talouteen kuului vielä lasten, Ailan, Saara Marjan, Santun ja Kallun, lisäksi piika
Suoma, jonka tilalle myöhemmin
tuli Leena.
Olin tiedustellut Myrskyltä,
saisinko käyttööni myös piharakennuksen kylkiäisen, koska
meillähän oli vain yksi tupa käytössämme. Kirkkoherra ei osannut
vielä sanoa; “vasta, kun vaimoni
tulee,” hän oli sanonut. Muutaman päivän kuluttua rouva Sirppa sitten saapuikin. Kirkkoherra
odotteli pitkään maantien laidassa
vaimoaan tulevaksi. Viimein auto
saapui ja pysähtyi portin luona.
Ulos astui Itse Rouva. Oli hyvin
edustavan näköinen, hieman pyylevyyteen taipuva, noin nelikymmenvuotias. Hän oli pukeutunut
mustaan takkiin, päässään kovalierinen Panama-hattu, musta
sekin. Hatussa sulka koristeena.
Jalassa rouvalla oli hienot piikkikorkokengät. Kasvoillaan hänellä oli hyvin itsetietoisen, oman
arvonsa tuntevan ihmisen hymy.
Keinuvin askelin hän asteli pappilaan miehensä rinnalla. Ainakin
ensi näkemältä tuntui hyvin sopivan papin rouvaksi.
Papin perhe oli nyt siis kokonaan saapunut Elimäelle. Kysyin
nyt uudelleen, saisinko sen kylkiäisen kokonaan käyttöömme.
Myrsky ilmoitti nyt, että hän tarvitsi sen itse omaan käyttöönsä.
(Jatkuu)
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Jussi Helle laulaa sotaa paenneista koivistolaisista

Jussi Helteen toinen digisinglejulkaisu Precious Recordsin artistina
on erääseen maailmanhistorian
toistuvista kipupisteistä pureutuva Familiar Scars . Laulaja-lauluntekijän sanomallinen kappale
on akustisen kitaran kuljettama

balladi, jossa asetutaan sotaa henkensä edestä pakenevien ihmisten
asemaan.
- Alkuperäinen kipinä kappaleeseen syttyi, kun mietin karjalaisten isovanhempieni ja heidän
sukupolvensa kohtaloa kotinsa

menettäneinä pakolaisina - ja miten heidän kohtalonsa toistuu nykypäivänä esimerkiksi Syyriassa,
tekijä kertoo.
- Uskon, että laulun ja luovan
ajattelun voima piti karjalaiset ja pitää nykypäivänä useat muut
sotia paenneet - hengissä ja järjissään kovan kohtalon kurimuksessa. Monet niin sanotut auttajat ja
aseveljet toivat vain lisää tuhoa ja
tuskaa, laulaja jatkaa.
- Halusin ottaa tämän aiheen
esille, jottei suomalaisten pakolaisten eli karjalan evakkojen
kohtaloa unohdettaisi. Mutta
myös muistuttamaan siitä, että
saman kohtalon jakavat lukemattomat yhtä syyttömät ihmiset vielä nykypäivänkin maailmassa, hän lisää.
Singlen kansikuvassa nähdään
Jussi Helteen isoisän isän Kaarlo
Pullin rakentama, juuri vesille laskettu kuunari Koivisto, joka sai
toimia eräänlaisena Nooan Arkkina, kun laivan rakentajien kotikylä kiireellä evakuoitiin hyökkäävän Puna-armeijan tieltä.
Loppuvuodesta ilmestyvän
albumin toisena maistiaisena
(debyyttisingle The Last Goodbyen jälkeen) julkaistava Familiar
Scars on mietteliäs ja uhkaavankin melankolinen kappale, jossa
tuottaja Tim Sharpin rakentama
äänimaailma tukee hienosti kappaleen sanomaa.

veä vertoi Koivisto kirko Kustaa
III:e lahjottamal kultasel kalkil.
Porvoosee se joutu Iso viha jälkee
sillo, ko Viipuri piispa istuin siirrettii Porvoosee 1721.)
Ristiritareistha työ ootta varmast kuulleet jossetta muute, ni
koulupenkil. Ne ollit niitä, kutka
lähtiit sotimaa Pyhäl maal, Palestiinaa, muhametilaisii vastaa. Kaikha
myö muistetaa Ropin Huuti tarinast Enklanni kuninkaa Rikhart
Leijonamiele; häähä läks kotimaastaa Palestiinaa taistelemmaa ja jätti
hallitushommat kierol veljellee
Juhanal (kuka lopult sai kutsumanime Maaton). Ei hääkää saant
haltuhuun pyhhää Kraali maljaa,
vaa jäi Itävalla herttua vangiks. Pääs
lopult vappaaks 100.000 marka (=
Enklanni ruunu kahe vuuvve tulloi
määrä) lunnahii vastaa.
Viel ois tehnt mielei jatkaa
juttuu esmerkiks Enklanni Sukkanauha ritarikunnast, mut mitäs
myö noist Rexit-maa tarinoist, ko
o tärkeämpääkii asjaa - viimekertase Tiijjät sie? -kysymyksee vastaammine.

Vapauveristi 1. luoka Mannerheim-risti nro 1 luovutti resitentti
Ryti v. 1941 itsellee Marskille. Ja
seuraavaan vuon tuo kunnia suotii
kentraali Heinrichsil.
2. luoka ritarimerkkei o jaettu 191:l sottii aikan erityisest
kunnostuneil sotilail. Ensimmäiseks ritariks leivottii ”Suome
Rommel”, kentraalmajur Ruben
Lagus. Kolme ritarii - Pajari, Juutilaine ja Wind - o saant ottaa vastaa suomalaise sotilaa korkeimma
kunniamerki kahtee kertaa.
Mut miehä kysyinkii koivistolaisritarist Ahti Heino -nimeltää.
Hää ol syltynt Koivistol 1921.
Ritariks nro 27 JR 5:e sotamies,
konekivärmies Heino nimitettii
jatkosova aikan lokakuus 1941 Talis ja Villavaaras osotetu rohkeuve
ansiost. Niinikkää hää o kaikist
nuoremp Mannerheim-risti ritar.
Korpraaliks korotettu Heino kaatu
Maaselä Krivil tammikuus 1942.
Nää tiijjot löytyyt Seppo Porvali kirjast "Marskin ritarit, 191
ihmiskohtaloa" (Valitut Palat,
Helsinki 2001)

Digisinglen kansi (kuv. Susanne Jokinen).

Jussi Helle on kokenut muusikko ja esiintyjä, joka on jo kolmen vuosikymmen ajan viihdyttänyt yleisöään trubaduurina,
useiden cover- ja tribuuttibändien
solistina ja omallakin tuotannollaan perinteisen kitararockin traditiota kunnioittaen. Precious Recordsin studiolla äänitettävä uusi
kappalemateriaali edustaa Jussin
paluuta juurilleen akustisemman
musiikin pariin.

Familiar Scars on kuunneltavissa kaikissa suoratoistopalveluissa, kuten Spotifyssa juhannusaatosta eli pe 21.6. lähtien.
Haastattelupyynnöt, lisätiedot ja
keikkamyynti:
Marko Ahola 040 6310202
Jussi Helle 0400 980328
marko@preciousrecords.fi
Precious Records
www.preciousrecords.fi

Mie tiijjän
Martti Piela
Varmast jokahine meist o joskus
suurel mielihalul popsint köyhii
ritarei. Mie oon ainaskii. Itse suome sana ritari o lainattu ruotsi
kielest, mis riddare tarkotti ratsumiestä, mikä taas kuvas raskaast
aseistettuu soturii, kuka ratsasti
taistelukentäl ”kotimaa ja kuninkaa kunnia puolest”. Enkähä mie
tietystkää mittää kannipalismii
oo harjottant. Eikä nuo keskiajal
kunniaa ja mainetta kuninkaallee
(ja isännällee verovapauksii niittäneet) ritarit köyhii olleet. Hyö
niittiit varsinkii keskiajalt lähtie
ympärillee kuolemaa. 30-tvuotise sova aikan suomalaiset ”hakkapeliitat” hävittiit porvoolaise
kentraalii Torsten Stålhandske
johol Saksamaata puolustaessaa
rotestanttista uskoaa ”sitä vanhaa
vainoojaa, kavalaa kauhiaa”, Paavii, vastaa. Noist ajoist o peräsi
Porvoo tuomiokirkos vielkii sen
kaikist kalliimp aarre, kullattu,
hopehine Siikritus-kalkki. (Tosin se o nii arvokas, et se tuuuvaa
kirkkoo vaa sillo tällö pankkiholvist nähtävil. Ei se kylläkää

Hei

Tiijjät sie?
Mannerheim-ristin ritari 27,
19.10.1941 oli sotamies Ahti
Heino s. 20.9.1921 Koivistolla. Hän oli 14.1.1942 kaatuneista ritareista nuorin. Taistelut, hyökkäysvaihe 26.8.1941
Tali, 21.9.1941 Villavaara,
jossa haavoittui. Tiedot kirjasta "Marskin ritarit".
Tauno Seppinen, Lahti

Kyselit Mannerheim ristin
ritareista. Koivistolla (Vatnuorista) syntyisin Ahti Heino (s. 20.9.1921) sai ritarin
arvon 19.10.41 numero 27.
Oli tuolloin sotamies, mutta
yleni vielä korpraaliksi.
Kaatui 14.1.1942 Krivin taisteluissa. Ahti Heino
toimi konekiväärikomppaniassa iskurymänsä ampujana.
Ritari nimityksessä erityisesti
mainitaan, että kp kädessä ensimmäisenä oma-aloittesesti
hyökkäsi ensimmäisenä ja siten ratkaisevalla hetkellä johti
voitokkaaseen ratkaisuun itse
vaikeasti haavoittuen. Nämä
taistelut käytiin Villavaarassa
ja Talissa.
Nuoresta iästään johtuen
Ahti Heino ei taistellut talvisodassa vaan vasta jatkosodassa. Kaaduttuaan hän oli nuorin Mannerheim ristinritari.
Juhannusaattoterveisin
Sakari Palmola

8

Nro 7 Heinäkuu 2019

Tääl` tapahtuu
Perniön ja ympäristön
Koivistokerhon rantailtaa
vietetään Pennipoukamassa,
Lehmijärventie 187, 25170
Kotalato 14.8.2019 klo
17.00 alkaen. Ohjelmassa
uintia, makkaranpaistoa ja
mukavaa yhdessäoloa.
Tervetuloa!
Johtokunta

Saarenpään Hilskat Ry
Kutsu vuosikokoukseen
Seuramme vuosikokous pidetään Koivisto-juhlien yhteydessä
lauantaina 3.8.2019 heti kyläkokousten jälkeen.
Tervetuloa joukolla mukaan!
Hallitus

Lahden Koivistolaiset
Tervetuloa rantatapahtumaan su 11.-19.8. klo13.00
Paikka: Paimelassa Heimo Tähkäpäällä,Pajutie 22,17110 Kalliola
Ohjelmassa mukavaa yhdessäoloa! Tarjolla keittoa ja grillausta.
Tarjoilua varten ilmottautumiset 4.8. mennessä
Ulla Saarnio puh.040-1574717 tai
sähköposti ulla.saarnio@phnet.fi

Villasen suku Koiviston Härkälästä!

Tervetuloa joukolla mukaan!

Kokoonnumme sukukokoukseen Koivisto-juhlille Kotkaan
lauantaina 3.8.2019 kello 13.

Tervahartialan
kyläkokous

Tervetuloa!

4.8. klo 12.30 Haukkavuoren koululla.
Tervetuloa!

Vatnuorin kyläyhdistys ry:n
Vuosikokous 2019
pidetään lauantaina 3.8.2019 Haukkavuoren koululla Kotkassa
Koivisto-juhlien yhteydessä alkaen klo 15.00. Kokoustila selviää
juhlapaikalla. Työlistalla sääntöjen määräämät asiat.

Muista ystävääsi
ilmoituksella.

Tervetuloa!
Yhdistyksen hallitus

Saarenpään-Hyttölä
Kyläkokous Kotkansaaren Haukkavuoren koululla
la 3. elok. 2019 klo 13.00.

Härkälän kyläkokous
Koivisto-juhlilla lauantaina 3.7. klo 14.00 alkaen
Kaikki härkäläläiset tai asiasta kiinnostuneet
tervetuloa mukaan
Härkälän kylätoimikunta

Humaljoen kyläkokous
Koivisto-juhlien yhteydessä sunnuntaina 4.8. klo 12:30 - 14.
Käsitellään sääntömääräiset asiat ja jutustellaan.
Mukaan voi ottaa muistitikulla katsottavaksi matkakuvia, vanhoja
kuvia ym.
Johtokunta

Koivisto-juhlat 2019
Helsingin Koivistolaiset ry
Yhdistyksen kokous järjestetään Kotkassa Koivisto-juhlien yhteydessä osoitteessa: Opintie 2 (Haukkavuoren ala-aste). Kokous
pidetään lauantaina 3.8.2019 klo 14:00 alkaen.
Kokouksen ainoa aihe on vuodelta 1964 olevien sääntöjen
muuttaminen nykyaikaan sopiviksi. Sääntöjen muutos on
käsiteltävä kahdessa perättäisessä kokouksessa ja muutosasia on
hyväksyttävä kummassakin kokouksessa kolme-neljäsosan (3/4)
enemmistöllä.
Tervetuloa Kotkaan ja päättämään asiasta!
Johtokunta

KOIVISTON AUTO
www.koivistonauto.fi

Perinnetoimikunta toivottaa kaikki tervetulleeksi osallistumaan
käsityökilpailuun, jonka aiheena on Meri on lähellä.
Tekniikka ja materiaali vapaa; puutyö, virkkaus, kirjonta, ompelu ym. tai sekatekniikka.
Kilpailutyöhön liitetään mukaan tekijän nimi ja ikä, sekä yhteystiedot ja ne toimitetaan osoitteeseen:
Jorma Simola, Proomukatu 6A 14, 15140 Lahti
Tai tuodaan juhlapaikalle.
Huom. Töiden nouto näyttelyn päätyttyä sunnuntaina.
Koivisto-seuran Perinnetoimikunta
Onko sinulla tekstejä, kuvia, tai muuta materiaalia koivistolaisten Välirauhan ajasta?
Perinnetoimikunta toivoo aiheesta muistoja, joista kootaan
videoesitys kesän juhlille.
Materiaalia vastaanottaa ja lisätietoja antaa:
Sakari Palmola, Korvenkatu 21, 03600 Karkkila.
sp: pappapalmola@gmail.com p. 044-5611018.
Onko sinulla muistoja Koivistolta, joita haluaisit tallentaa jälkipolville. Etsimme esineitä kuvattavaksi muistojen, tai tarinan
kera. Esimerkiksi työkalut, käsityöt, kodin tarvikkeet. Voit tuoda
pienempiä esineitä kuvattavaksi Koivisto-juhlille Perinnetoimikunnan osastolle.
Voit myös lähettää kuvia, muistoja ja tarinoita sähköpostilla:
koivisto.muistot@gmail.com tai osoitteella Juha Nyman, Mäkitie 6, 25630 Särkisalo.
Tallennamme aineiston nettiin kaikille tunnuksen kautta nähtäväksi. Toivottavasti saamme myös tällä tavalla monia muistoja
talteen.
Koivisto-seuran perinnetoimikunta

