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Tiijjät sie?

Virpi Adamsson

Oiskos olt jottai kaks-kolmkym-
mänt metsrii mei kotirannas sisnisal-
me partahil siint paikast, mis piene 
poja jalat ei ennää tavanneet pohjaa, 
ko ol sellani kivi, mihi ast isommat 
veljet jaksoit uijja, ja mihi miukii 
miel ois tehnt, mutko ei käsivarret 
kantaneet. Myö kutsuttii sitä kivvee 
Napakiveks. 

Vennäi naapuris, ei kiveheito-
kaa pääs Neuvostoliito rajast, ol en-
nevanhaa Kivennapa-nimine pitäjä. 
Sielhä ol syntynt esmerkiks runoilija 
Edith Södergran. Mut mie en täs nyt 
häne runojaan käy teil esittelemmää, 
vaa kerron yhest veljessova aikasest 
karjalaisest vasemmistolaisest, Sal-
mela nimeltää, kuka ol hääkii syn-
tynt Kivennaval. Vaikkei hää olt 
saant minkäällaist sotilaskoulutusta, 
ni hänest kehkeyty punakaarti yks 
kaikist paremmist komentajist, kuka 
nous johtamaa punasii puolustusta 
Tampereel. Hää kuol aika erikoisel 
taval. Tiijjät sie, kuka tää Raivolas 
kansakoulu käynt kaver ol ja mite 
hää kuol?

Aika moni koivistolainekkii 
varmast tietää Valkealas syntynee 
Tuomas Hoikkala nime. Onha hä-
ne perustamaan Salmela taitekeskus 
maineikas koko mei armahas isäm-
maas. Miekii olin aikeis männä Män-
tyharjul viime kesän kuuntelemmaa 
”Sinise ja valkose” laulaja Jukka 
Kuoppamäe 60-vuotistaiteilijakon-
serttii, ko täält Porvoost ol järjestetty 
kuletuskii paikal, mut sit miult jäi 
kuiteskii jostai syyst tuo Mäntyharju 
reissu tekemättä. Kuoppamäel, kene 
isäiti isoisä ol Sakari Topelius, o tääl 
Porvoo saaristos kesämökki ja siks 
hää o erityise suosittu täälpäi. 

Salmela o tunnettu, mut kuites-
kii aika tavalline nimi. Mie kysyn nyt 
viel kolmannest Salmelast. entisest 
autokauppias Salmelast. Hää ryhty 
keräilijäks ja perusti kotimuseonkii. 

Miul o sellane motto, et: Tuo 
raha, mää raha, älä miu kohal kassaa 
tee. Ei tääkää Salmela kaver rahhaa 
varsinaisest kerrää ainakaa rikastuak-
see. Mut mitä hää keräilöö? Ja mis 
päi Suomee? 

Akus siul o tietoo näist Salme-
loist, et kuka Salmela se ”punakent-
raal” ol ja mite hää kuol, ja kuka se 
kotimuseo perustant keräilijä-Sal-
mela on ja mis hää toimii, ni paap-
pas tietoo Toimituksel ja kerro oma 
nimmeis lisäks, et mist sie tietois 
ongit. 

Turistaa sit ens vuuve puolel 
vaik, et mitä itse kuki o keränt koti-
heen piirongi laatiko pohjal.

Martti Piela

Koivisto on läsnä Metkan taiteessa
Raumalainen taiteilijaryhmä Metka on edistänyt yli 40 vuotta 
karjalaisuuden säilymistä kotipaikkakunnallaan. 

joka poiki Koivisto-aiheisia ja 
tunnelmaisia teoksia. Rannat 
olivat juuri sellaisia kuin äiti oli 
aikanaan kertonut.

Keramiikkataiteilija Kirsi 
Backman kuvailee ryhmässä 
mukanaolon auttaneen käsitte-
lemään omaa karjalaisuutta.

”Minulla on juuret isän 
kautta Koivistolla ja äidin kaut-
ta Satakunnassa. On ollut an-
toisaa voida taiteen avulla jäsen-
tää, mistä mikäkin ominaisuus 
itsessä on kotoisin.”

Hän kertoo käyneensä läpi 
isänsä evakkomatkaa ja yrittä-
neensä ymmärtää, mitä tämä 
on joutunut kokemaan. Työ 
nimeltä ”Ja sota heitti verkkon-
sa heidän ylitseen” kuvaa isän 
suvun evakkotarinaa.

Meri on läsnä muisteluissa. 
Taidegraafikko Kirsi Kuusisto 
muistelee omaa käyntiään juuril-
laan Lavansaaressa 1990-luvulla. 
”Mainingit löivät sen hiekkaran-
noille kuin Välimerellä.”

Backman pohtii, miten koi-
vistolaiset merimiehet pääsivät 
tutustumaan vieraisiin kulttuu-
reihin jo kauan ennen televisi-
ota tai somemaailmaa. ”Isoisä 

Sen perustajajäsen ja pitkäai-
kainen puheenjohtaja on koi-
vistolaissyntyinen Aila Salo, 
jolle Lotta Svärd Säätiö myönsi 
äskettäin Vuoden Lotta 2020 
kunniamaininnan.

Koivistolaisilla on muu-
toinkin ryhmässä vahva edustus. 
Se ei ole sattumaa. Koiviston ja 
Rauman historiat kietoutuvat tii-
viisti toisiinsa. Aila Salon isä Fi-
lip Hollming perusti Raumalle 
vuonna 1945 telakan Neuvosto-
liitolle toimitettavien sotakorva-
uskuunareiden rakentamiseksi. 
Koivistolaisilla oli tallella puura-
kenteisten alusten valmistuksen 
ammattitaito, ja heitä saapuikin 
Raumalle sankoin joukoin.

Myös Metkan nykyisellä 
puheenjohtajalla, taidegraa-
fikko Ulla Stenbackilla ja ke-
ramiikkataiteilija Kirsi Back-
manilla on koivistolaisjuuret. 
Jokainen Metkan kahdeksasta 
taiteilijasta on karjalaista suku-
perää, yksi on avioliiton kautta 
karjalaissukuun liitetty. 

”Metkalaisuus ei ole tarkoit-
tanut sitä, että kuvia tehtäisiin 
vain Karjalasta. Jokainen tekee 
omalla tavallaan, Karjala yhdistää 
meitä henkisesti”, kolmiulotteista 
kuvaa tekevä Aila Salo kertoo.

Metkalaiset ovat kokoon-
tuneet hänen luokseen. Tapaa-
misessa on mukana Rauman 
Taidemuseon tuore museointen-
dentti Heta Kaisto, joka haluaa 
tutustua kaikkiin paikkakunnan 
taiteilijaryhmiin. Kahvipöytään 
istuessa hän pyytää, kertokaapa 
minulle Koivistosta.

Aila Salo oli 11-vuotias tal-
visodan syttyessä vuonna 1939. 
Muista nykyryhmäläisistä vain 
yksi on ehtinyt syntyä Karjalas-
sa. Taidegraafikko Marja-Liisa 
Reponen-Boman oli puoli-
toistavuotias, kun perhe lähti 
evakkoon Viipurista viimeisen 
kerran. Siispä Aila alkaa kertoa 
Koiviston pitäjästä, joka löytyi 
merikartoilta jo 1400-luvulla 
nimellä Achtela tai Björkö. Se oli 
ennen kaikkea merenkulkupitä-
jä, jossa oli hyvä satamapaikka.

Ulla Stenback kertoo käy-
neensä äitinsä synnyinkodin 
raunioilla 1995 Koiviston saa-
ren Eistilän kylässä. Hän oli 
hyvin vaikuttunut matkasta, 

Iski Peippo toi aikoinaan me-
rimatkoiltaan Tiurinsaaren ekat 
farkut. Ja gramofonin. Itse sain 
pukeutua hänen tuomaansa 
vaaleansiniseen silkkiyöpaitaan 
mamman luona yöpyessä.”

Heta Kaisto yllättää. Hän 
kertoo lähettäneensä valoku-
vaajan Koivistolle, nykyiseen 
Primorskiin. Rauman taide-
museossa avautuu tammikuus-
sa 2020 kaksi Karjala-aiheista 
näyttelyä. Hanneriina Mois-
seiseisen Kannas ja Hanna 
Koikkalaisen Lakkautettu ky-

lä. Jälkimmäinen on raja-alueen 
töitä pitkään tehneen Koikka-
laisen poikkitaiteellinen teos, 
jonka uutena osana on valo-
kuvainstallaatio muun muassa 
Räisälän ja Koiviston kylistä.

”Kaikenlainen evakko-
taustaan liittyvä esineistö 
kiinnostaa. Olen kuullut, että 
Suistamon alueelta on tuotu 
matkoilta menetettyyn Karja-
laan niin paljon kasveja, että 
niistä on perustettu kokonaisia 
puutarhoja”, Kaisto kertoo.

Nykypäivän metkalaiset: Ylärivissä Maija Kantanen, Aila Salo, Kirsi Backman ja Kirsi Kuusisto. 
Alarivissä Mari Luukko, Ulla Stenback ja Marja-Liisa Reponen-Boman. Kuvasta puuttuu Mirja 
Luukko. Ryhmään ovat kuuluneet myös edesmenneet Mirjam Kivinen ja Aune Saarnisto-Juvonen.

Helena: Aila Salon kotikokoelmista löytyvä lasimaalaus Helena 
on metkalaisen Mirja Luukon tekemä.
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Hartaast´ 

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Jumala sanoi: "Kasvakoon maa vihreyttä, siementä tekeviä 
kasveja ja hedelmäpuita, jotka maan päällä kantavat hedel-
missään kukin lajinsa mukaista siementä." Ja niin tapahtui. 
Maa versoi vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmä-
puita, jotka kantoivat hedelmissään kukin oman lajinsa 
mukaista siementä. Jumala näki, että niin oli hyvä. 
(1 Moos 1: 11, 12)

ISSBN 0780-1289
KUSTANTAJA: 
Suomen Koivisto-Seura r.y.
Jäsenlehti. Ilmestyy kerran 
kuukaudessa, kuun 20. päivänä.
Lehteen tarkoitetun 
ilmoitusmateriaalin tulee olla 
toimituksessa viimeistään lehden 
ilmestymistä edeltävän kuun lopussa. 

Toimitus ei vastaa sille 
lähetetystä materiaalista. Lehden 
vastuu ilmoituksista rajoittuu 
ilmoitushintaan. 
Kirjoittajat vastaavat tekstien sisällön 
oikeellisuudesta ja toimittamiensa 
kuvien käyttöoikeuksista.
Toimitus voi tarvittaessa lyhentää tai 
muokata sille toimitettua aineistoa.
Liikeilmoitukset 50 snt/ppm
Kuolinilmoitukset  34 snt/ppm

Aineisto mieluiten digitaalisena: 
studio@salokanneltoivonen.fi 
Muussa tapauksessa paperikopiot, 
muistitikku tai CD-levy sekä valokuvat 
toimitetaan osoitteeseen: 
Koiviston Viesti, 
Riihelänkatu 28, 15810 Lahti
Aineisto palautetaan vain jos mukana 
on postimerkillä varustettu 
palautuskuori osoitteineen.
Koiviston Viesti toimitus, 0400 780 398

Tilaukset, osoite- ym. muutokset: 
aina kirjallisena, 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.

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

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

Uusi iloinen 20-luku

Mikä teki edellisen 20-luvun iloiseksi? Kieltolaki? Elo-
kuvat? Autot? Vuosikymmenen teemoja olivat kulttuuria 
leimaava iloisuus ja vallattomuus. Ensimmäisen maailman-
sodan jälkeen pako todellisuudesta oli tarpeen. Entä nyt, 
onko vuorossa uusi iloinen 20-luku? Meillä täällä ei sotaa 
ole hiljattain ollut. Tosin kansakunta näyttää jakautuvan 
toisilleen vihamielisiin leireihin. Missä on ihmisten välinen 
hyvä tahto ja kannustavuus? Lähialueilla sotaisia kriisejä 
on ollut enemmänkin. Kriisejä, joiden mainingit yltävät 
meille saakka. Euroopan pakolaisasiaa ei olla lähimainkaan 
ratkaistu.

Maailmankirjat tuntuvat muutenkin olevan sekaisin. Mi-
kään ei ole niin kuin ennen. Ainakin ilmastosotaa käy-
dään kaikkialla, tuntuu siltä, että maailman pelastaminen 
tuleville sukupolville on hiuskarvan varassa, tai nuorten. 
Päästäänkö päästötavoitteisiin asuntojen energiaremont-
tien tuella ja sähköautojen verohelpotuksilla? Riittävätkö 
suomalaisten pienet teot? 

Kaiken tämän keskellä olemme kaikki iloisen 20-luvun 
tarpeessa. Tarvitaan iloisuutta ja leikkimieltä, hyvää tahtoa 
toinen toisiamme kohtaan, tulevaisuuden uskoa. Uuden-
vuoden lupausten aikaan kiersi haaste kehua kolmen päi-
vän aikana kaikkea ja kaikkia, joita kohtaa. Kolmen päivän 
kuuri riittäisi muuttamaan omaakin hyvinvointia.

Reseptigeneraattori arpoo kerran viikkoon kalaruokaresep-
tin ja Itämeri pelastuu. Lihansyöjän 
kannattaa satsata lähellä tuotet-
tuun laatuluomuun. Uuden 
Vuoden tinakenkien sijaan va-
letaan mehiläisvahasta valmis-
tettuja onnenapiloita. Pienen 
pieniä tekoja, uudenvuoden 
lupauksia, joita on helppo 
noudattaa. Meitä on niin 
paljon, ja jos kaikki tekisivät 
omat pienet, suuret, hyvät 
tekonsa, niin se riittäisi, 
näin uskon.

Tehokas toiminta syntyy 
innon ja ilon sivutuot-
teena. Positiivisuus antaa 
meille energiaa, joka on paitsi 
puhdasta ja luonnonmukaista, 
myös riittävän voimakasta mo-
tivoimaan meitä ponnistuk-
siin, joita tarvitaan. Olemme 
ansainneet iloisen 20-luvun.

Kaisa Koivula

Metsä kirkkoni olla saa

Olen hiljan saanut kuulla parikin luentoa ympä-
ristöpsykologian tutkimustuloksista. Ne ovat ilah-
duttavia. Monien uusien ja vanhojen tutkimusten 
mukaan luonnossa oleskelu edistää ihmisen vastus-
tuskykyä, mielialaa, mielenterveyttä ja keskittymis-
kykyä. Oli mm. havaittu, että jo siinä, kun tuijot-
telee luontoa ikkunasta 40 sekuntia, tarkkaavaisuus 
paranee. Viherkasvit olivat saaneet samanlaisia vai-
kutuksia aikaan ja jopa luontokuvien katseleminen.

Erityisen kiinnostavaa minusta on se, että näitä 
vaikutuksia oli havaittavissa, vaikka ihmisellä ei olisi 
ollut tarkoituksena nauttia luonnosta. Ja jopa silloin, 
kun ihminen ei erityisemmin välittänyt luonnosta.

Suomalaiselle tämä on ymmärrettävää. Nautim-
me luonnosta, metsä on ikiajat ollut turvamme. 

Minulle – niin kuin arvata saattaa – tämäkin 
ilmiö puhuu Jumalasta. Jo sanamme ’luonto’ viittaa 
Jumalaan. Sehän tarkoittaa jotakin luotua. Jos on 
jotain luotu, jossain on myös tekijä, Luoja.

Ja sitten se, että luontovaikutukset tuntuvat 
myös niissä, jotka eivät niitä kaipaa tai eivät kiinni-
tä niihin huomiota. Tuli mieleeni, että ihmisen sielu 
luonnostaan aukeaa ottamaan vastaan siunauksia, 
joita Jumala on luontoonsa kätkenyt. 

Tietoja Koiviston 
historiasta kaivataan
Lahden museon tutkimuspäällikkö Hannu Takala te-
kee tutkimusta Karjalan kannaksen historiasta vallan-
kumousvuosien 1917-1921 ajalta. 

Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda yksilön nä-
kökulma poikkeusajan tapahtumiin: Millaista elämä 
oli Kannaksella juuri ennen itsenäistymistä ja heti 
sen jälkeen, ja miltä epävakaa aika ihmisistä tuntui? 
Lähteinä ovat aikakauden sanomalehdet ja arkistoihin 
talletetut muistelmat sekä aiempi tutkimus. Nyt kui-
tenkin kaivataan lisää muistitietoa. 

Onko Sinulla suvussasi säilyneitä päiväkirjoja, jul-
kaisemattomia valokuvia tai kerrottuja muistoja vuo-
sien 1917-1921 tapahtumista Koivistolla tai muualla 
Kannaksella? Tai jopa suurlakon ajalta 1905? Erityises-
ti kiinnostavat muistelukset sisällissodan ajalta 1918, 
brittisotilaista Koivistolla 1919, Kronstadtin kapinal-
listen saapumisesta rannikolle 1921 sekä yleisesti venä-
läisistä pakolaisista Kannaksella ja siitä miten ihmiset 
tapahtumiin suhtautuivat. 

Aivan tavallisilta ja arkipäiväisiltäkin tuntuvat 
asiat ovat tutkimuksen kannalta tärkeitä, sillä perin-
teisesti tutkimus on keskittynyt suuriin linjoihin tai 
sotatapahtumien kerrontaan. Nyt on tarkoitus saada 
Karjalan kansan ääni kuuluville. Erityisesti naisten ja 
lasten kokemukset ja havainnot kiinnostavat. 

Jos sinulla on tietoja tai aineistoa, jonka arvelet kiin-
nostavan tutkijaa, ole hyvä ja ota yhteyttä:
Hannu Takala, 050 559 4158 tai hannu.takala@lahti.fi. 

Pienikin juttu voi olla mielenkiintoinen.

Kalansaalista myydään huutokaupalla Koivisto 
Tiurinsaaressa 1919. Museovirasto, kuvaaja T. H. Järvi. 

Viipurin Sanomat 28.10.1905: Koiviston Rautasen kylän 
kansakoulun naiskäsitöiden opettajattareksi on valittu 
neiti Maria Puputti.
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

  Suomen 
  Koivisto-Seura ry 
  Perustettu 1948

Toimii koivistolaisten yhdyssiteenä 
- järjestää kotiseututilaisuuksia
- harjoittaa julkaisutoimintaa
- suorittaa kotiseutukulttuuriin liit-
tyvää 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. 
Veli Sainio, 050 505 6676
veli.sainio@kolumbus.fi
Asiamies 
Anne Markkanen, 0400 687 717
koivistosaatio@gmail.com

Siunaus on toimitettu 10.1.2020 Kemiön kirkossa.

Rakkaamme

Yrjö Johannes 
PIELA
s. 29.3.1934 Humaljoella
k. 30.12.2019 Kemiössä

Lämmöllä muistaen
Ester
Sisarten lapset perheineen
Sukulaiset ja ystävät

Nukkuneen on osa onnekkain,
siks siunaten sen suomme lähteneelle.
Ja hiljennymme rukoillen:
Tuo Herra rauha hälle.

Koiviston uusi hautausmaa vihittiin 
vuonna 1892

Hautausmaa sijaitsee noin 2,5 km:n päässä kirkolta 
Viipuriin menevän tien varrella. Nimimerkki A. P. 
kertoo Koiviston viestin maaliskuun numerossa 1951 
hautausmaan perustamisesta mielenkiintoisia asioita. 

Hautausmaan perkaus ja kiviaita

Kun Koivistolle perustettiin uusi hautausmaa, tehtiin 
sen ympärille riukuaita, joka maalattiin punaiseksi. 
Kun se sitten jonkun ajan perästä oli korjauksen tar-
peessa, ruvettiin miettimään toisen kestävämmän ai-
dan tekoa.

Toiset esittivät kiviaitaa, toiset taas istutettua 
kuusiaitaa. Kuusiaidan puoltajat moittivat kiviaitaa 
kalliiksi ja kiviaidan puoltajat kuusiaitaa. Silloin ukot 
tuumivat, että mikäs siinä, mennään ja tehdään itse 
se aita, niin eikö tule halvemmaksi. Mennään mies 
talosta ja kaksi parhaasta.

Päätettiin perata hautuumaalta kivet pois ja teh-
dä niistä aita. Laskettiin, kuinka paljon kunkin tulee 
maksaa tai jos tulee työhön, niin montako työtuntia 
hänelle tulee. Hevoselle määrättiin sama tuntipalkka 
kuin miehellekin. Näin päästiin asian alkuun. 

Kirkossa kuulutettiin, minä päivänä minkin ky-
län oli tultava työhön. Mukaan oli otettava lapio ja 
rautakanki. Työ järjestettiin sillä tavoin, että ensin kai-
vettiin juoksuhaudan tapainen pitkä hauta. Toisesta 
reunasta mentiin eteenpäin. Kun tuli kiviä vastaan, 
joita ei saatu ylös, olivat siellä kivimiehet, jotka pora-
sivat niihin reiät ja latasivat ne. Sitten kuului huuto: 
”Ampu tulee!” Kaikki lähtivät karkuun. Kun kivet 
olivat pamahtaneet, huudettiin miehet takaisin. Siellä 
oli nuorasta tehty nuotta, jolla kivet vedettiin haudas-
ta ylös. Useasti kuului huuto: ”Nuottamiehet tänne!” 
Sitten kivet nostettiin kärryille ja vietiin aitavierille, 
jossa aidantekijät asettivat ne paikoilleen. 

Notkopaikoille hautuumaalla vedätettiin ulko-
puolelta hiekkaa, jotta maa olisi tullut tasaiseksi. Sil-
loin oli hautuumaalla elämää ja vilskettä. Kiviaita tuli 
valmiiksi. Sitten vielä kivimies J. R. Suurhasko teki 
portinpylväät kivestä ja seppä Pursiainen rautaportit 
ja niin oli hautuumaa kunnossa aidan puolesta.

Sotien jälkeen venäläiset alkoivat haudata omiaan tälle 
samalle hautausmaalle. Pari-kolme vanhaa suomalais-
ta hautakiveä löytyy sieltä vielä. Hautausmaan vanhat 
portinpylväät ovat edelleen paikoillaan ja vanhaa kivi-
aitaa on vielä jonkun verran näkyvissä.

1920-luvun puolivälissä hautausmaa kartoitettiin 
ja hautapaikat merkittiin kortteihin. Vuonna 1928 
valmistunut ja tiilistä rakennettu siunauskappelimme 
on edelleen pystyssä osin entisöitynä ja korjattuna, 
mutta muutettuna ortodoksiseksi kappeliksi.

Eija Tuominen

Johtokunna asjoi

Kauppias Salme Kurjen muistolle

Haminan Seudun Koivistolaiset kunnioittaa perustaja-
jäsenensä Salme Kurjen muistoa. Yhdistys perustettiin 
6.11.1970. Salme toimi tilintarkastajana v. 1976-1979.

Hallituksenjäsen v. 1980-1981. Emäntänä vuodes-
ta 1992 alkaen niin kauan kuin voimia riitti. Monet oli 
hapanlohko-illat ja kahvitukset,joissa Salme oli emän-
nöimässä yhdessä toisten emäntien kanssa. Ko Vatnuori 
Kure kauppa jäi raja taa, niin Hamina Poitsilas kaupa-
käynti jatku ja monil o mukavii muistoi siint ko sai tutu 
perree kans kauppoi tehä. Yhdistys muistaa lämmöllä ja 
kiitollisuudella aktiivista jäsentään. 

Haminan Seudun Koivistolaiset

Oli 22.10.1932 isä-Erlandin syntymäpäivä. Lahjan par-
haan hän sai,kun syntyi tytär samana päivänä. Kasteessa 
nimen sai Salme Inkeri. En tiiä syntyikö Viipurissa vai ko-
tona Vatnuorissa. Jos kotona, kätilönä varmaan naapurin 
Edla, jolla taito oli auttaa lapset maailmaan.

Pitkän matkan hän kulkea sai pienillä, nopeilla jaloil-
laan. Vatnuorin hiekkarannatko energian antoivat? Kum-
misetäni Urho sanoi et kaupas ollessaan hän kantoi soke-
risäkkiä kulmista kiinni pitäen. Säkki itsensä mittainen.

Hänellä oli positiivinen luonne. Jos joku oli pahasti, 
hän hyvän kautta etsi ratkaisun. Viime vuodet häneltä meni 
toisista huolta pitäen. Onni oli, että sai asua omassa kodis-
saan viime viikkoihin asti.

Nyt toivomme viimeiselle matkalle lempeitä tuulia, 
myötäistä matkaa, jota mein tarvitsee ilman Sinua jatkaa. 

Maija-Liisa
Tuija perheineen

Vatnuorin Kuren kaupan rappuset joita Salmekin 
aikoinaan kulutti.

Johtokunnan kuulumissii

Suomen Koivisto-Seura ry:n johtokunta on 
päättänyt kokouksessaan 17.11.2019, että 
koivistolaisten evakoiden kuolinilmoituksissa 
saa käyttää Koivisto-Seuran tunnusta kaikissa 
tiedotusvälineissä ilman erillistä lupaa.

Johtokunta
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Museokamaa koivistolta

Museokamaa Koivistolta
Päätoimittaja Riikka Salokannel

Museokamaa Koivistolta ar-
tikkelissa esitellään Koiviston 
kirkolla olevan museon ko-
koelmasta löytyneitä esineitä 
ja asioita. Museojohtaja Irina 
Kolotova on lupautunut lä-
hettämään näitä kuvia, jotta 
yhdessä voimme syventää nii-
hin liittyvää tietoa ja tarinoi-
ta ja siten vahvistaa käsitystä 
alueen kulttuurihistoriasta. 

Museoetsivä on päätoi-
mittaja Riikka Salokanteleen 
alter ego, joka selvittää kysei-
siin esineisiin liittyviä asioita 
lähinnä netin hakukoneiden 
ja aiheeseen liittyvän kirjalli-
suuden avulla. Leena Rossin 
kirjoittama Koivistolaisten 
arkielämää on keskeinen läh-
teistä.

Koivistolaisena tietoläh-
teenä olisitte sitten te hyvät 
Koiviston Viestin lukijat, 
koivistolaisjuuriset ihmiset, 
joilla mahdollisesti omakoh-
taisia kokemuksia ja lisätietoa 
asiasta. 

Näitä ajatuksia, kuviakin 
voitte lähettää toimitukseen 
sähköpostilla koiviston.vies-
ti@gmail.com, postiosoit-
teella Koiviston Viesti co/
Salokannel, Riihelänkatu 28, 
15810 Lahti ja jos oikein asia 
polttelee mielessä, eikä saa 
aikaiseksi kirjoittaa, niin voi 
myös soittaa numeroon 044 
2312 422. 

Sitten aina seuraavan 
Museokamaa Koivistolta 
-palstan yhteydessä olisi vuo-
rossa uusi esine, ja samalla 
edellisen esineen kommentit. 
Näin saamme yhdessä talle-
tettua koivistolaista kulttuu-
rihistoriaa esineisiin liittyvien 
tarinoitten ja kokemuksien 
kautta.

Koivistolaiset tietolähteet

Ruokatalous-oppia
Hilkka Hilska

Museoetsivä selvittää

Hilkka Hilskan vanha muistivihko ruokatalousoppia

Ruokatalouskurssit

Irina Kolotovan lähettämien, 
Koiviston museon kokoelmien 
kolmannessa kuvassa on hieman 
ruttuinen vihko. Makslahtelaisen 
talon uumenista löytyi vielä Hilk-

ka Hilskan ruokatalousopin vih-
ko. Hilkan sukulaiset tietäisivät 
varmaan kertoa sekä Hilkasta, ja 
siitä, missä ja milloin hän on ruo-
kataloutta opiskellut? 

En tiedä mistä Hilkka on ruoka-
talousoppinsa saanut, mutta yksi 
mahdollisuus on 1924 perustettu-
jen Makslahden Marttojen kurs-
situs.  Marttatoiminta oli alkanut 
Suomessa 1899. Alkuun järjestön 
nimi oli Sivistystä -kodeille yhdis-
tys, mutta jo vuoden päästä nimi 
muutettiin Martta – Yhdistyksek-
si. Alkuun yhdistyksen tarkoitus 
oli ollut herättää ja vahvistaa kan-
sakuntaa venäläisten sortotoimien 
alla, mutta vähitellen siitä kehittyi 
Suomen suurin kotitalousjärjes-
tö. Näin kirjoittaa Leena Rossi 
kirjassaan Koiviston arkielämää 
1880-luvulta 1930-luvulle.

Koivistolle Martta-toiminta 
levisi vasta itsenäisyyden ajalla. 
Järjestö korosti puolueettomuut-
taan ja siihen oli helppo liittyä. 
Karjalassa Martat leimautuivat 

pienviljelijänaisten järjestöksi. 
Koiviston kylissä toimi 10 Martta 
-yhdistystä. Makslahden Martat 
olivat toinen Koivistolle perus-
tettu järjestö. Juuri tuona vuonna 
1924 Marttapiiriliitot saivat val-
tion rajaseutuvaroista huomatta-
vaa avustusta kotitalousneuvon-
taan.

Martat kokoontuivat useim-
miten kerran kuussa jäsentensä 
kodeissa. Tapaamisissa tehtiin 
käsitöitä. Illan emäntä tarjosi pul-
lakahvit. Ainakin Kiiskilässä oli 
sovittu, että kahvileipää sopi olla 
vain yhtä laatua, jotta tilaisuuksis-
sa pysyttäisiin yksinkertaisuudessa 
ja vaatimattomuudessa. Käsityö-
taitoja ja muita kotitaloustaitoja 
sekä puutarhanhoitoa opittiin 
konsulenttien pitämillä kursseil-
la. Kenties Hilkka Hilskan muis-

Sotilaspoikatoiminnasta Koivistolla 

Lieneekö joulunpyhät vieneet 
ajatukset toisaalle, vai onko idea 
tiedon tuottamisesta tälle museo-
kamaa -palstalle vielä sen verran 
uusi, ettei palautetta ja kokemuk-
sia sotilaspoikatoiminnasta toi-
mitukseen tällä kertaa ole saatu. 
Vaikka nyt jo kysellään ruoka-
talousopin ja Martta-toiminnan 
muistojen perään, voi hyvin vä-

littää tarinoita noista aikaisem-
mistakin aiheista: ostokorteista ja 
kaupankäynnistä, sotilaspoikatoi-
minnasta tai Koiviston sotilaspii-
ristä. Olisi hienoa, jos saisimme 
syvennettyä perinnetietoa ja muis-
teluita vielä aikalaiskertomuksilla, 
tai muistoilla kuulluista tarinoista 
ja ihmisistä.

tivihko on ollut juuri tällaiselta 
ruokatalouden kurssilta. Aiheina 
saattoi olla leivonta- ja säilöntä tai 
kala- ja kasvisruoka. Ruokakurs-
seilla pyrittiin lisäämään kasvisten 
ja vihannesten käyttöä kotitalou-
dessa. Kursseilla tutustuttiin myös 

uusiin ruokalajeihin.  Esimerkiksi 
rosolli ja ja soikeat riisitäytteiset 
karjalanpiirakat olivat monille 
kyläläisille uusia ruokia, sillä niitä 
ei tehty Koivistolla perinteisesti, 
kirjoittaa Rossi kirjassaan.

...Metkan taiteessa
jatkuu sivulta 1

Metkalaiset innostuvat. 
Evakot voisivat pitää näyttelyn, 
jossa esiteltäisiin, mitä koppa-
sivat mukaan evakkomatkalle. 
Aila Salo kaivaa esille pienen 
Rebekka-patsaan. Sen on tehnyt 
koivistolainen taiteilija Mikko 
Hovi 1930-luvulla. Ailan äiti osti 
sen keittiön ovelta, kun taiteili-
jan ystävä kiersi myymässä töitä. 

”Näitä on valettu vain kaksi. Toi-
nen on Ateneumissa”, hän tietää.

Seuraavaksi Heta Kaisto saa 
tutustua Metkan leikekokoel-
maan. ”Näissä valokuvissä näkyy 
mieletön sisaruus”, hän ihastelee.

Taiteilijat korostavatkin ryh-
mäläisten läheisyyttä. Pohjanmaalle 
muuttaneeseen Maija Kantaseen 
on säilynyt tiivis yhteys. Samoin 
aktiivitoiminnan jättäneeseen pe-
rustajajäsen Mirja Luukkoon.

”Tämä on niin hyvä ja lep-

poisa porukka, riitaisuutta ei ole. 
Se on hyvä pohja pitää yhtä. Kes-
keistä on ollut tukea toisiamme ja 

antaa rakentavaa kritiikkiä. Yh-
dessäolossa on lempeä ote.”
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Aitapylväät ja ketjut asennettuna joulukuussa 2020.

Sankarihautahankkeen viimeisiä kuulumisia

Sunnuntaiaamu 1.12.2019 
valkenee vähitellen 

Tuuli puhaltaa meren, koivisto-
laisten meren aallot vaahtopäiksi 
ja lyö ne kohisten rantaan. En-
tisajan hevospeli on vaihtunut 
nykyaikaiseksi linja-autoksi, kun 
koivistolainen kirkkokansa kulkee 
kohti Koiviston kirkkopuistoa. 
Mielessä innostunut uteliaisuus, 
pieni jännityskin, nähdä uusi Koi-
viston sankarihautausmaa.

Silmien eteen avautuva nä-
kymä täyttää kaikki odotukset, 
ylittääkin ne. Teksti KOIVIS-
TON SANKARIVAINAJAT 
vastaa samalla paikalla aiemmin 
sijainneen alkuperäisen Koiviston 
sankarihautausmaan ison ristin 
tekstiä. Teksti venäjäksi kertoo sa-
maa viestiä. Vielä keskeneräinen 
sankarihauta-alue on ystävällisesti 
siistitty talvisodan muistopäivän 
aikaan ensimmäistä evakkoonläh-
töä muistelemaan saapuneita jou-
lukonserttivieraita varten. 

Kaikkein vaikuttavimmilta 
näyttävät kuitenkin ne kuusi laat-
taa jykevillä alustoillaan, joiden 
pinnoilla nimet kertovat heistä, 

jotka antoivat suurimman uhrin. 
Nimi kohoaa sitä siveleviin sor-
miin. Nimilaatat saavat sivulleen 
monta lämmittävää liekkiä, jot-
ka valaisevat ja palavat tasaisesti 
tuulen suojassa. Samassa suojassa 
kuljemme mekin - suojassa, jonka 
meille antoivat nuo nimet, sanka-
rivainajat.

Havuseppele sinivalkoisin 
nauhoin tuo sankarivainajille 
tervehdyksen Suomenlahden pe-
rukoille sen suulta. Veteraanin 
iltahuutoa säestävät vain tuuli ja 
meren aallot.

Risti ja Purje on ollut tärkeä 
osa niin monia kotiseutumatko-
ja koivistolaisten kotiseudulle jo 
lähes kolmen vuosikymmenen 
ajan. Sen vierellä ovat hiljenty-
neet niin evakkosukupolvet kuin 
jälkipolvetkin. Risti ja Purje on 
nyt seilannut uuteen paikkaan 
Koiviston kauniin kirkon toisel-
le puolelle keula edelleen merta 
kohti. Siinä se vartioi vierellään 
kellotapulin entistä paikkaa ker-
toen tarinaa Koivistolla ennen 
eläneestä merenkulkijoiden ja lai-
vanrakentajien heimosta, joka tai-

Virpi Huhtanen

si elämän meren äärellä ja turvasi 
Suuremman varjelukseen. Risti ja 
Purje on edelleen keskeinen osa 
koivistolaisten kotiseutumatkoja 
synnyinseudulle ja omille juurille.

Koivisto-Seuran puheen-
johtaja Eija Tuominen ja evakko 
Esko Orava laskivat ensimmäisen 
seppeleen uudelle sankarihauta-
muistomerkille. Koivisto-Seuran 
sihteeri Virpi Huhtanen ja evak-
ko Martti Piela laskivat seppeleen 
Ristille ja Purjeelle kaikkien Koi-
vistolle jääneiden muistoksi.

Eija Tuominen 
1.12.2019 joulukonserttimatkal-
la saimme nähdä sankarihauta-
alueen jo lähes valmiina ja laskea 
muistoseppeleen uudelle sankari-
vainajien muistomerkille. 

Seuraavalla viikolla tuli viesti 
Primorskista, että oli tehty valitus 
Pietarin läänin kansainväliselle ko-
mitealle muistopatsaan ”sankari”-
sanasta. Valittaja oli käsitykseni 
mukaan vedonnut nykyisin ve-
näjän laissa olevaan pykälään. 
Suunnitelmamme, joka sisältää 
myös muistopatsaan tekstin, oli 
hyväksytty aiemmin useassa venä-
jän hallinnon virastoissa mm. Pie-
tarin läänin kulttuurikomiteassa.

Valituksen jälkeen Primorskin 
kaupunki ja urakoitsija katsoivat 
parhaaksi siirtää muistopatsaan 
urakoitsijan varastoon odotta-
maan asian ratkaisua. Primorskin 
kaupungin valtuuston puheen-
johtaja Svetlana Ryzhova kehotti 
tekemään selvityksen ja oman nä-
kemyksemme asiasta Pietarin lää-
nin kansainväliselle komitealle tai 
muuttamaan muistomerkin teks-
tiä. Yhdessä Primorskin kaupun-
gin kanssa päädyimme siihen, että 
kannattaa muuttaa muistopatsaan 
tekstiä, eikä aloittaa todennäköi-
sesti pitkää selvitysprosessia lop-
putuloksen ollessa epävarma.

Aikaisemman muistopatsaan 
tekstin KOIVISTON SANKA-
RIVAINAJAT 1939 – 1944 tilal-
le päätettiin kaiverruttaa seuraava 
teksti:

SODASSA KAATUNEILLE
KOIVISTOLAISILLE

1939 – 1944
Sama venäjäksi.

Tämä sinänsä ihmetystä he-
rättävä vaatimus poistaa sana 
”sankari” muistomerkistä, varsin-
kin tässä vaiheessa, ei kuitenkaan 
koivistolaisten sankarivainajien 
arvoa himmennä. Sodassa kaatu-
neet koivistolaiset ovat meille ar-
vostettuja sankarivainajia. 

Muistopatsas uusin tekstein 
pitäisi olla taas paikallaan tammi-

kuun loppupuolella. Aitapylväät ja 
ketjut ovat asennettu jo joulukuus-
sa. Keväällä urakoitsija tekee vielä 
viimeistelytöitä hauta-alueella.

Lauantaina 5.9.2020 vietäm-
me Koivistolla muistomerkin pal-
jastusjuhlaa ja samalla vuosittaista 
kesäjuhlaa. Ryhmämatkat kesä-
juhlaan ovat suunnitteluvaihees-
sa. Hotellikiintiöitä on jo varattu 
Koivistolta sekä Viipurista. Asiasta 
lisää Koiviston viestin helmikuun 
numerossa.

Rahankeräys jatkuu 10.6.2020 
saakka. Suomen Koivisto-Seura ry 
kiittää lämpimästi kaikkia jo hank-
keeseen lahjoittajia. Muistomerkin 
osiin kohdistuneista lahjoituksista 
on kertynyt jo lähes 10 000 euroa.

Muistomerkin osien vara-
uksia omaksi nimikko-osaksi voi 
vielä tehdä. 

Varattavana on vielä:

Aitapylväät, järjestys meren puo-
lelta laskien. Numerot: 8, 9, 11, 
12, 13, 16, 21, 23, 24, 26, 28, 29. 
Hinta 160 e/kpl
Rautaketjut, järjestys meren puo-
lelta laskien. Numerot: 18, 19. 
Hinta 50 e/kpl

Muistopatsas ¼ osa 3 kpl. 
Hinta 700 e/kpl
Koivuangervopensaita 20 e/kpl

Tiedustelut ja varaukset: 
Eija Tuominen puh. 0400 244290 
tai email. tuominee@gmail.com

Yleiskuva hauta-alueelta tulevia varauksia ajatellen.
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Toivuttuaan poikansa menetyksen 
tuottamasta järkytyksestä myös 
vanhempani ryhtyivät suunnitte-
lemaan kotiseudulle paluutansa. 
Kaikki me olimme samaa mieltä 
siitä, että sota, joka oli lyöty kauas 
Neuvostoliiton puolelle, ei sieltä 
enää takaisin tulisi. Siksi oli pääs-
tävä takaisin kotiin ja aloitettava 
elämä siellä uudelleen alusta. Sota, 
jonka piti kestää vain kaksi vuotta, 
oli jo nyt kestänyt yli kaksi vuotta. 
Mutta Koiviston saarille ei ollut 
pääsyä muuten kuin erikoisluvalla. 
Kuukauden kuluttua vanhempani 
saivat tiedon, että he saisivat pala-
ta. Minua ja lapsiani ei kuitenkaan 
päästettäisi. Jouduimme jäämään 
edelleen Elimäen pappilan sivu-
rakennukseen. Vain naapurien 
hyväntahtoisuus meitä kohtaan 
kannustivat minua kestämään.

Rippikoulu oli ohitse. Ulkona 
oli aloitettu pihan puhdistustyöt. 
Puutarhassa suoritettiin taimenten 
harvennusta. Saara-Maria haravoi 
pihalla lehtiharavaa heilutellen ja 
lauleli haravoinnin tahdissa:
Osta sinä, poika, se kukkava kello, 
kukkuva kello, kukkuva kello, 
minun kammarini ikkunalla kuk-
kimaan!

Kaarlo-pappi kuuli tytön laulun ja 
sanoi moittien: “No mutta, Saara-
Maria!” “Eihä se miu syytäi oo, et 
laulu on nii ko on, enhä mie sitä 
oo keksint!” Tyttö puolustautui ja 
jatkoi vaan lauluansa. “Mutta ei-
hän sinun tarvitse sitä laulaa, tuol-
laista renkutusta!” Saara-Maria lo-
petti, mutta aloitti uuden laulun: 
Hei heilini kammarin ikkunan alla, 
heilini kammarin ikkunan alla
kasvaa koivu sorja, kasvaa koivu -
Laulu katkesi kuin iskusta. Pappi-
lan pihaan astui nuori pari, vih-
kimistä varten tulleita. Halusivat 
kuulla, oliko kirkkoherra kotona. 
Pappi, joka puuhaili puutarhas-
saan kädet multaisina, kehotti hei-
tä astumaan paraatiportaita sisälle 
taloon ja pyysi heitä odottamaan 
sanoen, että pappi kyllä pian tuli-

Impi Piela
Elämän melskeissä (XX)

Ahtahat asuinsijat

Impi Piela

si. Itse hän lähti keittiön kautta si-
sälle, peseytyi, vaihtoi papinkauh-
tanan yllensä ja meni nuorten luo. 
Pari todistajaa kutsuttiin paikalle 
ja nuorten suureksi hämmästyk-
seksi heidän kanssaan ulkona pu-
hunut mies olikin kirkkoherra itse 
ja toimitti vihkimyksen. 

Tulivat heinäkuun heleät päi-
vät ja heinänkorjuun aika. 

Olin Kallioisilla heinätöissä. 
Saimme vihdoin heinät siellä sei-
päille. Oli perjantaipäivä ja ryh-
dyin lämmittämään saunaa lap-
silleni. Pappilan väki saunoi itse 
lauantaisin.

Kesätaivaalle alkaa nousta 
ukkospilviä. Koko pappilan mä-
en väki on heinätöissä, ja koska 
kaikki olvat tottumattomia maa-
talon töihin, heinänteko edistyy 
hitaasti. Vähän väliä kuuluu ko-
mento: “Haravoikaa ripeämmin, 
kohta tulee ukkonen!” “Vai niin, 
vai niin! Haravoikaa vaan itte,” ka-
pinoi Saara-Maria. “Kiljusen her-
rasväki se siellä taas!” hän jatkaa 
ja kajauttaa ilmoille “työlaulunsa” 
’Haravata liikutamme´. Siinä sa-
massa ilmestyy Mauri-kirkkoherra 
eteeni juuri, kun olen nostamas-
sa vettä kaivosta saunaa varten. 
“Saanko minä pyytää? Tulisitteko 
auttamaan meitä pellolla, kun on 
niin paljon heiniä vielä hajalla 
ja on ukkonen tulossa?” Noste-
len vedet saunalle, sytytän tulen 
uuniin ja lähden pellolle. Otan 
vielä Viljon mukaani. Pellolta 
kuuluu rähinää. Kiljusen herras-
perhe siellä on täydessä vauhdissa. 
Pappi poistuu ja niin väki hilje-
nee. Aloitamme työt reippaasti. 
Jonkin aikaa työskenneltyämme 
Martta ei voi olla toteamatta: “Jos 
meillä olisi ollut tällainen huiske 
alusta alkaen, heinät olisivat olleet 
jo ajat sitten seipäillä!” “Älkää sit 
ennää tulko sanomaa, et miul ei 
oo mittää tekemistä!” “Ja nyt te 
siis tulitte näyttämään meille!” 
“Pirulaine, saanha mie varmuuttai 
näyttää muuvalkii ko tei pelloil. 

Työshä mie olin äskekkii, mut en 
kehant kieltäytyy, ko kirkkoherra 
itse pyys auttamaa. Vaik oisha miu 
pitänt olla tulematta!” 

Pappi oli palannut pellolle ja 
kuullut kaiken; oli vetäytynyt la-
don syrjälle. Itse en huomannut 
häntä ennen kuin Viljo huomautti 
minulle: “Hää kuul kaike!” “No 
siinhä kuul suomalaise totuuve!” 
sanoin Viljolle.

Heinät oli saatu seipäille. Ei 
ollut ukkonen kuitenkaan tuonut 
sadetta vaan vaimein jyrähdyksin 
oli kulkenut ohitse.

Kesällä kävin marjassa, syksyi-
sin naapurien pelloilla auttamassa, 
niittämässä ja perunoiden nos-
tossa. He olivat osoittaneet koko 
ajan meitä kohtaan ystävällisyyttä, 
miksemme me siis heille? Emme 
toki itsekään eläneet raamatun 
sanoman mukaan: Rakastakaa vi-
hollisianne ja tehkää hyvää niille, 
jotka teitä vahingoittavat. Olim-
me vain ihmisiä; ei tehnyt mieli 
rakastaa, kun vuokraa suuresta 
tuvasta maksaen saimme kuiten-
kin asua saukon tuvassa taivas 
kattonamme varsinkin syksyllä, 
jolloin rippikoulu kesti pimeästä 
pimeään.

Koulut olivat alkaneet, ja Vil-
jo oli päässyt ammattikouluun. 
Vaan mistä rahat hänen koulun-
käyntiään varten? Huomasin leh-
dessä ilmoituksen: ”Laivayhdistys 
myöntää apurahoja varattomille 
ammatti- ja oppikouluun pyrki-
jöille. Hakemukset toimitettava 
papin tai opettajan välityksellä. 
Itse ei saa apurahaa hakea”.

Ajattelin pyytää kirkkoherraa 
tekemään tuon apurahahakemuk-
sen. Olihan hän saanut tahtonsa 
läpi ja sai pitää rippikouluansa 
meidän asunnossamme. Kysyin 
häneltä: “En minä tiedä mitään 
sellaisista hakemuksista” kuului 
kieltävä vastaus. Yritin kääntyä 
sen pastorin puoleen, joka ai-
kaisemmin oli ollut ystävällinen 
meitä kohtaan. Hänkin kieltäytyi. 

Kenen puoleen kääntyisin? Päätin 
yrittää itse, vaikka ilmoituksessa 
kiellettiin apurahan oma hakemi-
nen. Nyt kun poika oli päässyt op-
pilaaksi ammattikouluun, oli hä-
nelle rahat siihen jotenkin saatava. 
Lähetin hakupaperit yhdistykselle 
suoraan. Pian tuli ilmoitus, että 
apuraha oli myönnetty, mutta ra-
ha maksettaisiin vain papin väli-
tyksellä. Lähdin kirjeineni Mauri-
kirkkoherran luo ja pyysin häntä 
nyt välittäjäksi, kun asia muuten 
oli jo järjestyksessä. “Kuka teille 
tämän apurahan haki?” Myrsky 
halusi tietää. “Itsehä mie hain.” 
“Sehän oli viisaasti tehty, sehän 
oli viisaasti tehty,” pappi toisteli 
ja suostui välittäjäksi. Ja niin pää-
si vanhin lapsista ensimmäisenä 
kouluttamaan itseänsä. Monesti 
olen mielessäni kiittänyt tuota 
laivayhdistystä, joka auttoi lasta-
ni pääsemään paremman elämän 
alkuun tuon apurahan turvaaman 
ammattikoulutuksen avulla.

Syksyllä 1942 Janne vapautet-
tiin sotatoimista epämääräiseksi 
ajaksi. Kun hän tuli kotiin, rippi-
koulu oli taas käynnissä. Nyt mei-
tä oli siis kymmenen kylkiäisessä, 
kuuden neliön huoneessa. 

Eräänä iltana rippikoulun 
päätyttyä kirkkoherra muisti, että 
suurperheen isä oli palannut rin-
tamalta. Hän kurkisti oven raos-
ta sisälle ja kysyi: “Saanko minä 
pyytää?” ja painoi ovan nopeasti 
kiinni. Liekö omatunto kolkutta-
nut, vai pelkästään häpesikö hän, 
kun huomasi, miten elimme kuin 
silakat pystyyn suolattuina. “Saan-
ko minä pyytää isäntää ulos?” Sinä 
syksynyt oli sadellut runsaasti ja 
olimme joutuneet vetäytymään 
suojaan sateelta tuohon louk-
koon. Kirkkoherra ei kylläkään 
ollut niitä miehiä, jotka surivat 
Naantalin köyhyyttä, kun Turku 
rikas kerran oli. Leipäpappi ei 
liiemmälti hengen miekkaa heilu-
tellut. Rippikoulussa hän kehotti 
nuoria menemään vihille, mutta 

kieltäytyi vihkimästä pariskuntaa, 
jos huomasi, että oli otettu förs-
kottia, “langettu syntiin”, niin 
kuin hän sanoi. Myöhemminhän 
hänet tästä syystä erotettiinkin vi-
rasta määräajaksi 

Maatöihin hän oli innostu-
nut, koska halusi saada kaiken 
riittämään nyt, kun kaikesta sota-
aikana oli pula. Hän oli tosiaan 
niitä variksia, jotka vaakkuvat: 
miul kaik, miul kaik! Hänen per-
heensä oli sen sijaan hyvin tottu-
maton maatöissä. 

Saara-Marja rallatteli silloin 
tällöin pihamaalla. Kasvatusäiti 
Ole oli hyväsydäminen. Hän olisi 
useinkin tahtonut osoittaa meil-
le ystävällisyyttä, mutta hän oli 
jo kovin vanha. Hän istui tuon 
tuosta pirtissämme juttelemassa 
kanssani. En kuitenkaan voinut 
vastaan ottaa tavaraa, jota hän jos-
kus tarjosi, sillä tiesin, ettei hänellä 
ollut oikeutta tuoda mitään meil-
le pappilasta. Kerran, kun olin 
tulossa kaivolta vesiämpäriä kan-
taen, hän seisoi ulkorakennuksen 
luona paketti kädessä odottamassa 
minua. Kun torjuin hänen tuo-
mansa lahjan, hän pudotti paketin 
vesiämpäriini ja lähti saman tien 
sisälle sanomatta sanaakaan. Olin 
toivottomassa tilanteessa. Sisälle 
tultuani ongin pussin ylös ämpä-
ristä. Siinä oli kuusi kananmunaa. 
Jos veisin ne takaisin pappilaan, 
Ole joutuisi pulaan. Vähintään 
hänelle saarnattaisiin pitkään. Oli 
siis vain vaiettava, enhän halunnut 
vahingoittaa ihmistä, joka tahtoi 
meille hyvää. Kerroin hankalasta 
tilanteesta Helisen Fannylle. Hän 
oli sitä mieltä, ettei kannattanut 
palauttaa munia pappilaan. “Syö-
tä lapsillesi!” oli hänen neuvonsa. 
Niin teinkin, eikä koirakaan pe-
rään haukkunut. Ei voinutkaan, 
kun ei tiennyt.

Jatkuu

Kallioisen talo 60-luvulla. Pappilan ulkorakennus 60-luvulla.
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Mie tiijjän
Martti Piela

Nyt justii, ko mie yritän täs kir-
jotella teil ajatuksiai näi vuuvve 
lopul, koululaiset läksiit ympär 
Suomee viettämää joululomi-
aa. Hyö pääsiit toteammaa van-
haa sanontaa muokate, et ”nyt 
o vuos pulkas”. Tuol ”pulkal" ei 
siin tarkotettaaka mittää ahkioo. 
Siin ”pulkka” takottaakii päivä-
työmiehe puupalikkaa, mihi hää 
työpäivä päätteeks teki puukollaa 
love sem merkiks, et taas oL yks 
päivä tehty isännä hyväks, ja sitko 
o tarpeeks monta lovvee tult vuol-
tuu ”pulkkaa”, ni sit pääsenkii 
hoitamaa oma perree elättämistä. 

Jossai päi saatettii viime yö 
viettää teltois metsäs, toisaal 
käytii viel kirkoskii kuusijuhlaa 
viettämäs Pyhä perree ja paime-
nii seuras (vaik nyt nii onkii tult 
muotii, et koulul ei piä olla mit-
tää tekemist kirko kans), toisil ol 

ohjelmaa koulu jumppasalis (mis 
näyttää viel jotkut uskaltava esit-
tää Tiernapoikii näytelmääki.) 
Siint tullooki mielee oma kan-
sakouluaikai, ko meilhä Hakkala 
koulus esitettii kuusijuhlas tuo 
vanha keskiaikane mysteernäy-
telmä joka joulu. Miekii sain 
olla yhten joulun siin mukan. 
Oisin nii halunt olla Herootes, 
taik sit vaik Murjaan, ja heilutelt 
miekkaa ja marssnti ja herjant: 
”Hoo, minä tykkään, et sinä 
olet yks tyranki”, ko osasin koko 
näytelmä ulkoo, mut jouvvuinki 
vaa esittämmää Mänttii, pyörit-
telemmää tähteäi ja kerjäämmä 
kynttilä pätkää. 

Kyl minnuu nii sieppas, ko 
Hesaris yks pakinoitsijalanttu 
äity noitumaa noita tiernapoikii, 
et mukamas hyö ois olleet lais-
kurei ja hunsvottei, kutka ei ois 

tehneet mittää leipään ees. Tos-
asjasha entisaikoi tiernapojatha 
olliit kyöhii ja joutuit lauluillaa 
kerräämmä rahhaa saahakseen 
suuhupantavaa. Höi pit jo aa-
muvarrai vuorollaa tulla läm-
mittämmää luokkahuone, auttaa 
opettajjaa päiväl, puhistammaa 
musta taulu ja oppituntii jälkee 
jäähä siivoomma luokkahuone.

Niiko joulukuu Viestis Koi-
visto-Seura puheejohtaja Eija 
Tuomine tarkkaa selostikkii, ni 
nyt o Koivisto kirko Sankarhau-
tausmaa kunnostustöis etetty jo 
loppusuoral. Mie olin oikee ilo-
ne, et olin iha viime tingas ehtint 
mukkaa Turu koivistolaisii histo-
riallisel 80-vuotisevakkomatkal, 
ja sain olla mukan sytyttämäs 
kynttilät oma ennoi siunauspai-
kal nyt laitetu muistolaata ees. 
Näinhä mie siel Arvi Pielakii 

nime, kuka vois olla miu issäi 
sukulaine. 

Mut meinajaa iha jäähä ker-
tomattakii vastaus viimekertasee 
Tiijjät sie? -kysymyksehei Kei-
saruruist. Mie luulen, et silloko 
myö ensmäistä kertaa käytii Koi-
vistol, lieks olt 1998, ja ajettii ko-
tisaarel ast Photon-aluksel, ni siel 
kirko lattial yhes nurkas loju pari 
metri-pari pitusta putkee, mitkä 
miust näyttiit, et olis voineet olla 
vaik urkupillei. Ne urutha olliit 
vaski ja ne ol valmistant Kanga-
sala Urkutehtaa mestar Ilmar He-

Kuvassa Tellervo ja Mauno Koivuneva 1947.

Koiviston lestadiolaisuus  2. osa

Valma Luukka

Saarenpäästä tuli vähitellen les-
tadiolaisten kylä. Saarenpäähän 
sijoitettiin seuratilaisuudet, jois-
sa vierailevat puhujat saarnasivat 
sen jälkeen, kun Karjaluoto oli 
kuollut syöpään v. 1891 ja hänen 
poikansa hukkunut. Siihen asti 
Karjaluodot olivat pitäneet Kot-
terlahdessa puhujatkin. Keskei-
simpiä Saarenpään lestadiolaisia 
olivat mm. Matti Kala (1844-
1922) ja hänen joka oli Matti 
Kalan lankomies. Harilainen oli 
myös pyhäkoulunopettaja.

Matti Kalan kotona pidet-
tiin ahkerasti seuroja. Kala lä-
hetettiin Pohjanmaalle silloin, 
kun hajaannukset alkoivat uu-
denheräyksen muodossa. Kala 
oli niitä harvoja, jotka palasivat 
kokouksesta ”vanhoillisena”. 
Kala seurasi Oulun kokousta v. 
1898 suurella murheella, mutta 
sai lohdutuksen paluumatkalla 
Viipurisssa käydessään eräässä 
lestadiolaisperheessä.

Matti Kala oli ahkera Jumalan 
sanan lukija, ja samaa harrastivat 
myös Kristian Hytti (”Esi-Kristi-
an) ja Aleksanteri Reitti. 

Muita tunnustavia Saaren-
pään lestadiolaisia olivat Taavetti 
Hytti, Juhana Tölkkö, Katriina ja 
Ville Rakkola, Juhana Pulli, Ville 
Pulli, Ville Hilska, Jaakko Rak-
kola (sanan kuljettajana talosta 
taloon) ja vielä Kristiina Tölkkö, 
Maria Ilmasti, Kristiina Pulli sekä 
eräs Kaukiaisen mummo, joka oli 
rohkea tunnustaja. 

Mainitsemisen arvoinen on 

muuan vanha vaimo Pohjanmaal-
ta, jota kutsuttiin ”Reeta Mari-
mammaksi”. Hän kävi todennä-
köisesti saarnaamassa parannusta 
kirkkoherra Pietari Härköselle, 
joka tuli Koivistolle v. 1896. 

Saarenpään Hyttölän kylä-
osasta mainittakoon vielä Riitta 
Talo (s. 1837) sekä Pärtty ja Bea-
ta Hytti. Hyttölän kylään asettui 
asumaan myös Matti Passoja, 
joka tuli Kälviältä 1890-luvulla. 
Hänestä tuli herätysliikkeen tuki-
pylväs, vaikka hän ei ollut varsi-
nainen puhuja, kuten eivät muut-
kaan mainitut miehet.

Harilaisen kyläosassa oli suu-
ri talo Joel Harilaisella (s. 1845) 
ja hänen vaimollaan Varvulla (s. 
1852). Pariskunta oli innokas seu-
rojen järjestäjä. Seppä Mäkeläisen 
vanha Anni toimi seurakanttorina.

Saaristossa oli myös lesta-
diolaisperheitä sekä Ingertiläs-
sä että Eistilässä. Ensimmäisiä 
liikkeen edustajia olivat Mari ja 
Juhana Piironen. Mari Piironen 
oli koivistolainen mutta Juhana 
Piironen tuli Pohjanmaalta. He 
menivät avioliittoon 1870-luvul-
la. Juhana Piironen oli lestadio-
lainen jo tullessaan Koivistolle. 
Hän oli ammatiltaan kirvesmies. 
Koiviston saarten lestadiolaisten 
tukipylvääksi mainitaan Aatami 
Pulli, joka sanoi painavan sanan, 
kun ns. ”narvalaisuus” oli tulossa 
saareen ennen vuosisadan vaih-
detta. Tämä omituinen hyppy-
herätys sai kuoliniskun Pullin 
toimesta. Narvalaisuutta kutsut-

tiin Koivistolla ”pumpulaopiksi” 
(Tämä nimitys johtui liikkeen 
eräästä saarnaajasta A. Kumpu-
laisesta ja nimen kuuloharhasta). 
Aluksi liike sai kannatusta yhdel-
tä lestadiolaisnaiselta, jonka nimi 
oli Beata Ljung ja parin vuoden 
ajan oppia saarnattiin Mikko 

Rakkolan talossa. Muita harhoja 
ei saarella esiintynyt. Aatami Pul-
lin ymmärrykseen ja päätöksiin 
luotettiin kaikissa opin asioissa, 
vaikka hän ei ollutkaan varsinai-
nen saarnamies. Hän oli entinen 
”lukija” ja hyvin vanha. Muita 
saaren vanhoja lestadiolaisia oli-

"Pumpulaoppi" 
sai kuoliniskun 
Aatami Pullin 
toimesta.

vat Mikko Rakkola ja hänen vai-
monsa Kristiina sekä Otto Karhu 
vaimonsa kera.

(jatkuu...)

Mieki tiijjän
1. 26500 markkaa
2. Kangasalan Urkutehdas
3. Vaski

Veijalaise Hannu Hoikkalast

KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

lin. Suome markis urut maksoit 
26 200 mk. Näi kertoo Koivisto 
kirkost ostamai kija Койвисто 
- Приморск Срровецедний 
сборник (Kotiseudun opaskirja-
nen) (OSTROV 2017)
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Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

Muista ystävääsi 
ilmoituksella.

Suomen Koivisto-Seura ry:n sääntömääräinen
Vuosikokous

sunnuntaina 15.3.2020 klo 11
Vanhamoision seuratalolla,

osoite: Kaarenkyläntie 112, Porvoo.
Vuosikokouksessa päätetään sääntömääräiset asiat

ja Karjalan Liiton jäsenyyteen liittyvistä asioista sekä valitaan 
edustajat Karjalan Liiton liittokokoukseen 25.4.2020.

Tulokohvit klo 10 alkaen.
Äänioikeuden tarkistaminen aloitetaan klo 10.30.
Koivisto-Seuran jäsenetuna tarjoama keittolounas 
tarjoillaan vuosikokouksen päätyttyä noin klo 12.

Tervetuloa vuosikokoukseen päättämään yhteisistä asioista!
Johtokunta

  *   *   *   *   *   *   *
Suomen Koivisto-Seura ry:n

Talvisodan päättymisen muistotilaisuus
sunnuntaina 15.3.2020 noin klo 12.30

vuosikokouksen ja ruokailun jälkeen
Vanhamoision seuratalolla,

osoite: Kaarenkyläntie 112, Porvoo.
Ohjelmallisessa iltapäivässä mm.

historioitsija, tutkija, FT Pirkko Kanervo kertoo
talvisodasta ja talvisodan tapahtumista Koivistolla.

Muistellaan yhdessä 
koivistolaisten kohtalonhetkiä 80 vuotta sitten!

Vapaa pääsy!    Tervetulloo!    Johtokunta

Hyvät koivistolaiset 
paikallis-, kylä- ja 
sukuyhdistykset!

Koivisto-Seuran verkkosivu-
jen uudistus on meneillään. 
Lähetä yhdistyksesi ajan-
tasaiset yhteystiedot seuran 
sihteerille kirjallisena sähkö-
postilla 
virpi.huhtanen@kolumbus.fi. 

Merkitse tietoihin yhdistyk-
sen nimi oikeassa kirjoitus-
asussa ja puheenjohtajan ja 
sihteerin nimi sekä molempi-
en sähköpostiosoite ja puhe-
linnumero! 

Yhteystiedot julkaistaan Koi-
visto-Seuran julkisilla verk-
kosivuilla. Lähetetyillä yhte-
ystiedoilla katsotaan olevan 
julkaisulupa.

Johtokunta

Kesän 2020 kotiseutumatkat

Koiviston matka helatorstai 21.5. - su 24.5.2020 (4 päivää)
Käynnit mm. kauppala, Humaljoki, Vatnuori (veneillä)
Yöpyminen Kurkelan hotellissa.
Matkanjärjestäjä Kari Hämäläinen
Ryhmän kerää ja matkanjohtaja Eija Tuominen

Saarenpään matka to 4.6. - su 7.6.2020 (4 pv)
Kaksi yötä saaressa, 1 yö Viipurissa
Matkanjärjestäjä Travelhit
Ryhmän kerää ja matkanjohtaja Eija Tuominen

Eistilä - Tiurinsaari matka to 25.6. - su 28.6.2020 (4 pv)
Kaksi yötä Koivistolla ja yksi Viipurissa
Matkanjärjestäjä TravelHit
Ryhmän kerää ja matkanjohtaja Eija Tuominen

Seiskarin matka pe 17.7. - su 19.7.2020 (3 pv)
1. yö Koivistolla, päivä Seiskarissa 2. yö Viipurissa
Matkanjärjestäjä TravelHit
Ryhmän kerää ja matkanjohtaja Eija Tuominen

Saarenpään matka pe 7.8. - su 9.8.2020 (3 pv)
1. yö Koivistolla, päivä saaressa, 2. yö Viipurissa
Matkanjärjestäjä TravelHit
Ryhmän kerää ja matkanjohtaja Eija Tuominen

Tiedustelut ja varaukset
Eija Tuominen
email: tuominee@gmail.com
puh. 0400 244 290

Tunnistaako kukaan?
Tämmoinen teksti löytyi Seija 
Korpelan Maija Liisa Korpelalle 
os. Kurki lähettämästä vuoden 
2011 joulukortista.
Aleksanteri Haskon aikoinaan 
lapsille lukema loru:

Ensimmäinen Esin Paavo
Toinen Torrin Juonas
Kolmas Kolin Saska
Neljäs Niemen Tuomas
Viides Villasen Paavo
Kuudes Kuren Kalle
Seitsemäs Sepän Saara
Kahdeksas Kallosen Tuomas
Yhdeksäs Rikin Yrjö
Kymmenes Kyykky täti

Tunnistaako kukaan edellä mai-
nittuja? 
Yt. Terttu Ravi

Vastauksia toivotaan:
koiviston.viesti@gmail.com

PIIRAKKAJUHLA

Sunnuntaina  1.3.2020  klo 13 - 15
Yhtenäiskoululla Kirkkotie 176,  07170 Pornainen

- Esitelmä: Talvisodan rauhan valinnat – oliko niitä?  
  VTT, Dos, tietokirjailija Martti Turtola
- Piirakka-ateria: Tarjolla käsin tehtyjä, paikalla paistet- 
  tuja uunilämpöisiä karjalaisia perinnepiirakoita. 
- Arpajaiset: Monenlaisia voittoja   -  Haastelua !

Halukkaat leipurit! Tervetuloa leipomaan tai opettele-
maan maksutta klo 9.00 alkaen. Ilmoittautumiset 24.2. 
mennessä Sannalle, sanna.sorvala@gmail.com  / puh. 
050- 5904528 klo 17 jälk.

- Pääsylippu maksaa 15 € / 12v 5 €, ei edellytä jäsenyyttä.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!  Vatnuorin kyläyhdistys ry
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LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!  Vatnuorin kyläyhdistys ry

Turun ja ympäristön Koivistolaiset

23 h risteily Viking Amorellalla 9.-10.3.2020
Kokoontuminen Viking Linen terminaalissa Turussa 
maanantaina 9.3.2020 klo 8.00
Paluu Turkuun tiistaina 10.3.2020 klo 7.35

2 hengen Seaside-hytti 45€ /hlö 
1 hengen Seaside-hytti 50€ /hlö
Omaa ohjelmaa kokoustilassa ma klo 12-14 (sis. kahvi ja 
hedelmä)
Arpajaisvoitot ovat tervetulleita
Buffet päivällinen ruokajuomineen ma klo 15.00
Kahvi ja pulla kahviossa

Viimeinen ilmoittautumis- ja maksupäivä 18.2. 
nimi + syntymäaika (pp.kk.vv).
Ilmoittautumisen yhteydessä voit myös kertoa halustasi 
toteuttaa yhteistä ohjelmaa 
(esim. laulaa, lausua runoja, pitää puheen yms.)

Ilmoittautumiset: Saara Miiluniemi, 
saara.miiluniemi@gmail.com, 045 322 1997
Maksut tilille: Sirkku Miiluniemi, FI64 3636 3003 2037 59 
(viesti: oma nimi)

Tervetuloa mukaan!


