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Tiijjät sie?
Juha O Luukka

Juha O Luukka

Juha O Luukka

Teuvo Tikkanen

Niiko viimekuises Viestis 
kerrottii heti ensmäsel si-
vul (…Isät katsovat poiki-
aan…) ja viel kokonaisel 
sivul myöhemminkii, ni 
vuoskymmenii vuotettu 
suunnitelma Koivisto san-
karhautuumaa palautta-
mine sil kuuluvaa kuntoo 
ja asemaa saattaa käyvvä 
tottee viel mei Koivistol 
syntyneijjä elinaikan. 

Siel kotiseuvvu maa-
peräs lepäjää kymmenii vv. 
1939 - 1944 sovis kaatu-
nehhii koivistolaisii sotu-
rii. Sinne o miukii toiskes 
nuoremp ennoi siunattu 
kirkkomaal v 1942, vaik-
kei hänest löyvetty jälkee-
kää, ko hää kaatu Syväri-
joel, Shemenskis.

Alkuperäset hauvat ja 
koko hautauumaa tutuou-
tuuit sottii aikan, mut nyt 
o koittamas aika, millo 
kirkkomaal alkuperäsel 
paikal saavat 93 soturii 
ja kaks lottaa lopultakkii 
arvollee kuuluva muiste-
lupaika 115-vuotiaa kirko 
vieres.

Sinne saap nyt oma 
muistokive myöskii Koi-
vistol syntynt Manner-
heim-risti ritar, kenest o 
kyl aikasmmikii olt puhet-
ta Viesti sivuil. Kuka olkaa 
tuo nuor urho, kuka anto 
henkeen isänmaa puo-
lest? Mikä tekköö hänet 
kaikist erottuvaks muite 
Mannerheimristi-ritarii 
joukos? Kummas sovas 
hää erikoisest ansioitu, 
talvi- vai jatkosovas? Mil-
lo hänel ritari arvo myön-
nettii ja millo hää kaatu? 
Ja viel, mis taisteluis? Siin-
hä o siul melkone joukko 
kysymyksii, mut älä vaivu 
epätoivoo. Noist ritareist-
ha löytyy paljo tietoo eri 
tietolähtehis, nii et jos siul 
o yhtää vainuu vähäsem-
mistkii määrist tietoo, ni 
älä epäröi yhtää, vaa tee 
niiko Jiivee, ja lähetä ti-
tois Viesti Toimituksee, ja 
"Niitä kuniaa!” niiko Pa-
tala äitil ol tapan sannoo.

Martti Piela

Matka Koivistolle

Kotiseutumatka Koivistolle teh-
tiin 26.5. – 28.6. 2019. Matkan 
suunnittelijana ja johtajana toimi 
Juha O Luukka. Juhan juuret Koi-
vistolla ovat satoja vuosia vanhat. 
Matkalaiset olivat kaikki kokenei-
ta ja asiantuntevia koivistolaisia jo 
tietyssä sukupolvessa. 

Joitain ongelmiakin kohdat-
tiin Federaation puolella. Mat-
katoimiston, Travelhitin johtaja 
Svetlana Gråhn ratkaisi sellaiset 
erittäin nopeasti ja matka jatkui 
aina sitten hyvissä merkeissä.

Juhan yksi tavoite oli kertoa, 
mitä kaikkea 1918 on tapahtunut 
Koiviston alueella. Viipurissa hän 
piti esitelmän aiheesta. Yleisö mykis-
tyi, monelle tuli eteen läheistenkin 
nimiä erilaisissa yhteyksissä näissä 
tapahtumissa. Tässä oli alku Juhan 
dramaattiselle aihepiirille 1918 ta-
pahtumista alueella. Tästä kuullaan 
varmuudella jatkossa.” Niin kauan 
kuin asiat ovat vaiennettuja, ne tois-
tavat itseään. Puhumattomat asiat 
siirtyvät ylisukupolvisesti.”

Mitä karjalaisuus on

Hyvän elämän pohtijat sanovat, että 
ihmisen on hyvä tietää, mistä hän 
on lähtöisin. Karjalassa oli ihmisten 
keskinäinen yhtenäisyys. Kaikki aut-
toivat toisiaan ja juhlia riitti. Kukaan 
ei jäänyt yksin, niin kuin nykyään.

Tarja Paavola lähtee Koivistol-
le Turusta. Tarjan juuret Koivis-
tolla ovat äidin puolelta Eistilässä 
ja sen länsirannalla. ”Äitini äidin 
Amalia Hytin vanhemmat Miila 
os. Hoikkala ja Anton Hytti asui-
vat Hyttölässä. Äitini isän Gabri-
elin äiti Matilda Känä os. Agge ja 
isä Anton Känä asuivat Eistilässä 
niemen itärannalla.

Tarja sanoo olevansa ylpeä kar-
jalaisuudestaan ja koivistolaisuu-

destaan. En ole koskaan hävennyt 
olla evakon tytär. Luonteenpiirtee-
ni olen perinyt enemmän Karjalas-
ta kuin isäni puolelta Vehmaalta. 
Lapsuudessani meillä oli ruoka-
pöydässä useasti karjalaisia ruokia 
kuten hapanlohkoa, pottilohkoa, 
piranapiirakkaa ja paljon kalaa. 
Olihan äitini kalastajan tytär.

Tämä oli nyt sitten ensimmäi-
nen matkani Koivistolle ja samalla 
sukuni. Isovanhemmat ja äitini 
eivät sinne synnyinseuduilleen pa-
lanneet. He eivät myöskään Karja-
la-ajoistaan koskaan kertoneet. Nyt 
olen käynyt siellä äitini kotitante-
reilla vahvistamassa juuriani.

Nina Sappinen Valkeakoskelta 
oli ensi kertaa Koivistolla. Hänen 
juurensa Koivistolla tulevat äidistä 
Aini Rauha os Luukka ja vanhem-
mat Adolf ja Adele Luukka os. 
Hytti ovat asuneet Saarenpäässä 
ennen sotia.

Olen ylpeä karjalaisuudestani. 
Karjalaiset ovat iloisia, rempseitä 
ihmisiä, murre on aivan ihanaa. 
Meilläkin on kodissa ollut joitain 
karjalaisia tapoja ja ruokaperin-
teitä. Koiviston historia on mie-
lenkiintoista ja varsinkin saaristo-
laisten elämä on ollut ihan oma 
maailmansa. Luen juuri poikani 
yo- lahjaksi Koivisto-seuralta saa-
maa kirjaa koivistolaisten elämäs-
tä vuosisadan vaihteessa. Käynti 
Koivistolla oli hieno kokemus. 
Koiviston saari oli upea hiekka-
rantoineen ja isovanhempieni talo 
oli hyvässä kunnossa ja hoidossa. 
Pohdin, miten kasarmi vaikutti 
saarelaisten elämään. Kaikkeen 
tulee varmaan jatkossa vastauksia.

Riitta-Liisa Eerola Helsingistä ker-
too sukujuuristaan. Äidin äitini 
Adele os. Iitti oli syntynyt Koiviston 

Koivusaaressa vuonna 1898. Sikäli 
kuin tiedän, kaikki hänen esivan-
hempansa olivat koivistolaisia.

Minun karjalaisuuteni elää äi-
din tarinoiden kautta. Toisin kuin 
moni muu evakkotielle kotoaan 
joutunut, äitini muisteli mielellään 
lapsuuttaan ja nuoruuttaan. Näin 
olen saanut kuvaa saarelaisten elä-
mänmenosta ja arvoista. Äiti oli 

nutta puolustussotaa. Kaikki oli 
hyvin suunniteltua ja jo pitkään 
harjoiteltua. Raskas tuli oli pääosin 
10 tuuman patterilta. Tulitoiminta 
oli tarkkaa ja voimakasta. Tällainen 
osaaminen ei onnistu hetkessä, 
kaikkea pitää etukäteen pohtia ja 
harjoitella. Koiviston sotaopit eivät 
ole hävinneet mihinkään.

Matkalaiset Koiviston kirkon sisäänkäynnin edustalla. Kirkon läheisyyden 
tuntee jokainen voimakkaana. Kirkko juhlisti alueen ihmisten elämää aikoinaan 
vuosikymmenien ajan.

Kunniavartio Risti ja Purje merkin edessä. Riitta-Liisa Eerola, 
keskellä Nina Sappinen ja Tarja Paavola. Hetki on tunteikas ja 
siinä saadaan yhteys Koivistolle haudattuihin omaisiin.

Mannolan kansakoulu on Pensionaatti Mannolan pihapiirissä. Koivistolla 
ymmärrettiin koulutuksen, kulttuurin ja sivistyksen merkitys. Yhteisöt, 
jotka tekevät työtä tämän hyväksi, ovat voimakkaita yhteisöjä.

täyttänyt 16 vuotta, kun hän lähti 
talvisodan evakkotaipaleelle karjan-
kuljettajana ja sitä myöden evakko-
na reiluksi vuodeksi töihin Satakun-
taa ja sitten lottakomennukselle. 
Nuoresta iästään huolimatta äitini 
oli tottunut tiukkaan työhön jo ko-
tona ajan tavan mukaan. Hän oli 
suorittanut kansakoulun jo 11-vuo-
tiaana ja kovasta opinhalusta huoli-
matta ei tie kirkonkylän keskikou-
luun auennut. Kuka ne työt tekköö, 
tuumattiin kotona.

Matti Agge on kaikkien tun-
tema koivistolainen. Hänellä on 
loputon määrä tarinoita Koiviston 
elämästä. Matti on hyvin perillä 
Koiviston sotilaallisesta tilanteesta 
sodissa ja Koiviston sotilaselämäs-
tä. Kasarmi oli hyvä työnantaja, 
joskus oli pientä kärhämääkin. 
Matti pohtii Koivistolla tapahtu-

Koivistolla lepäävät 
vainajat – omaiset
Alueen luovutuksen jälkeen mo-
nenlaista on tapahtunut suoma-
laisille hautausmaille ja haudoille. 
Joitain hautoja on vaikea paikal-
listaa hautaismaiden päälle raken-
tamisesta johtuen. Nykyiset koi-
vistolaiset haluaisivat muistaa ja 
asettaa kukkia läheisten haudoille. 
Joku halusi rauhoitella ja tyynny-
tellä tätä surua: ”Koivistolaisten 
läheiset, omaiset ovat esi-isien, 
isänmaan mullassa. He lepäävät 
isiensä pyhässä maassa.”

”Sitä Koivistoa, jota kaipaamme,
emme voi koskaan menettää.
Sitä Koivistoa, jota rakastamme,
tulemme aina kaipaamaan.”
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Hartaast´ 

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

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

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

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

Tilaukset, osoite- ym. muutokset: 
aina kirjallisena, 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

Siunaus toimitettu 25.5.2019
lähimpien läsnäollessa.

Lämmin kiitos osanotosta.

Merikapteeni

Martti
HENTULA
s. 4.11.1928 Humaljoki
k. 4.5.2019 Hanko

Kirpos köydet laiturista ajan.
Mastot painui taakse taivaan rajan.
Illan suussa purjein tyhjentyvin
luotsi palaa: siellä kaikki hyvin.

Isää, ukkia ja iso-ukkia
lämmöllä kaivaten
Arja, Ari ja Armi perheineen

Merimiehen housut
Taivaal näkkyy merimiehepöksypaikaver sinistä. Har-
maiden pilvien välistä pilkistävä sinitaivas on lupaus 
kauniimmasta ilmasta. Pilvien raoista pilkistävä väri 
todellakin tuo mieleen housun paikan, vähän rispaan-
tunutta ja haalistunutta kankaan reunaa ja alapuolelta 
ommeltu värikkäänsininen paikka. Kesätaivasta katsel-
lessa ajatukset vaeltavat merimiehen vaatteisiin. Isäni 
purjehduspaita oli todella pitkään harmaa, vuosien saa-
tossa kulunut ja vanunut villapaita. Äitini ei taida ihan 
käsityön ihmelapsi olla, todistuksessa todistettavasti ar-
vosana 7+, mutta parsia hän osaa. Jopa niin hyvin, että 
sai siitä lapsenlapseltaan erityismaininnan. ” Mummo 
on hyvä, kun mummo osaa parsia”, ilmoitti aikoinaan 
leikkikoululainen kavereilleen. No kulunutta villapai-
taa joutui sitäkin paikkailemaan. Purjehtijoitten pukeu-
tumisessa on nykyisellään aika tarkat tyylit ja merkit. 
Niinpä isänikin harmaan villapaidan vasen kyynärpää 
oli parsittu punaisella villalangalla ja oikeanpuoleinen 
vihreällä.

Vastaani tuli tekstiilialan opinnäytetyö otsikolla: ”Kor-
jaa kauniisti, kuluta hitaasti. Parsiminen osana kestä-
vää kehitystä”. Ajan henkeä on vanhan arvostaminen. 
Arvostetaan asioita, joissa on merkitystä. Korjaamalla 
kauniisti saadaan esineisiin ihan uusi ulottuvuus. Ja-
panilaisille on tälle nimi: wabisabi. Käsitettä kuvataan 
monesti ”epätäydellisyydessä, keskeneräisyydessä ja 
häviävyydessä olevaksi kauneudeksi sekä yksinkertai-
suuden ja vaatimattomuuden ihannoimiseksi”. Käy-
tännössä se voi tarkoittaa, että vanhan puisen kulhon 
halkeama korjataan vaikka kullalla niin, että särö nä-
kyy, mutta korjaus tekee esineen vielä arvokkaammaksi 
ja kauniimmaksi. Japanilaisen ravintolan seinälle on 
ripustettuna vanha, tulipalossa osin hiiltynyt ovi, kuin 
paraskin taideteos.

Mutta ei meidän tarvitse mennä Japaniin saakka kat-
somaan mallia. Riittää kun käännymme isoäitiemme 
puoleen, otamme mallia omasta kulttuurihistorias-
tamme. 50-luvulla julkaistussa Irja Teerisuon teokses-
sa ”Hoida oikein vaatteesi” esitellään seikkaperäiset 
ohjeet koristeelliseen parsintaan laakapistoilla. Siinä 
reikä peitetään koristekuviolla. Reikä voi olla iso tai 
pieni, kangas ohutta tai paksua, mutta reiän ympärille 
ommeltu kuvio muuttaa rikkeen koristeeksi.

Kirsikkakuvioisen aamutakkini niskassa on reikä. Sen 
sijaan, että ompelisin sen ompelukoneella umpeen rut-
tusaumaksi, taidankin koittaa parsia sen. Olkoon se 
sitten kuin arpi kehossa. Ensinäkemältä voisi ajatella, 
että arpi on ruma. Mutta sitten kun miettii, miten ko-
va homma oli senkin arven hankita, niin merkityksen 
kautta sen voikin nähdä kauniina, hyvänä asiana.

Juhannuspäivä on Suomen lipun päivä sekä Johannes 
Kastajan syntymäpäivä, jota on vietetty jo 400-luvun 
alkupuolelta lähtien. Johanneksen uskotaan syntyneen 
puoli vuotta ennen Jeesusta ja Raamatun mukaan hän 
oli Jeesuksen serkku. 

Johannes Kastaja saarnasi parannuksen tekoa ja kään-
tymystä, jota nykysuomeksi käännettynä voisi kuvata 
oman elämän suunnan arvioimiseksi: Sen kysymistä itsel-
tään, että ovatko elämänarvot minulla kohdillaan? Minkä 
mukaan minä viime kädessä elän elämääni? Mihin minä 
panen turvani ja mikä itselleni on arvokasta? 

Johannes Kastajan varsinainen tehtävä oli tasoittaa tietä 
Kristukselle ja saada ihmiset nöyrtymään hänen sanomal-
leen. Hän ei elänyt itseään varten, vaan Johannes Kasta-
jan toiminta tähtäsi siihen, että Kristus saisi kaiken huo-
mion ja kunnian. Hän vain valmisti tietä Vapahtajalleen. 

Juhannus on suomalaisille suven ja keskikesän, yöttömän 
yön juhla. Kustaa Vilkuna kertoo suomalaisia kansan-
perinteitä, tapoja ja uskomuksia kuvailevassa kirjassaan 
"Vuotuinen ajantieto", miten juhannusta on aikoinaan 
vietetty maatalousvaltaisessa Suomessa. Kaikkien tapo-
jen, uskomusten ja jopa taikojen tarkoituksena on ollut 

Pontus Salmi

Juhannus – keskikesän juhla ja kasvun juhla

hyvän sadon, karjaonnen ja kaikinpuolisen menestyksen 
edistäminen ja turvaaminen. Esimerkiksi ovenpielien 
koristamisella juhannuskoivuilla tai juhannuskokkojen 
polttamisella on ennen muinoin uskottu karkotettavan 
pahoja henkiä.

Keskiaikainen sananparsi "kirjava kesäinen Kiesus, 
monimuotoinen Jumala" kuvastaa sitä, miten kesäisen 
luonnon runsaus nähtiin ja koettiin Jumalan hyvyyden 
ja armon osoituksena. Kasvun ja kaiken hyvän takan on 
Luoja, joka mahdollistaa luonnon kasvun lisäksi meille 
myös oman itsemme kasvamisen.

Johannes Kastaja kuvasi suhdetta Jeesukseen sanomalla: 
”Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. ” 
Tällä hän tarkoitti sitä, että ihmissydän on kuin astia, 
jonka täyttää aina jokin. Sen voi täyttää monilla asioilla, 
ja hän haluaa sen täyttyvät Jeesuksesta. Johannes Kastajan 
ajatus Kristuksesta sydämen Herrana avaa näkökulman 
myös kristityn kasvulle. Kyse ei ole täydelliseksi tulemi-
sesta, vaan Jeesuksen armon vastaanottamisesta. 

Vasta armon – ansiottoman rakkauden minun kohdalle - 
omaksuessaan voi tulla sekä kasvaa siksi, joka todella on.
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

Koivisto-säätiön asiamies vaihtuu
Koivisto-säätiön asiamies 
Pertti Hoikkala on jättä-
mässä pitkään ansiokkaasti 
hoitamansa tehtävän. Hän 
joutui ottamaan sen vastaan 
Säätiön ensimmäisen asia-
miehen eli isänsä S.O. Hoik-
kalan äkillisesti kuoltua itse-
näisyyspäivän aattona 1979. 
Siitä tulee tänä vuonna siis 
kunnioitettavat 40 vuotta. 
Pertin aikana Säätiö on mer-
kittävällä tavalla kehittynyt 
ja vakiinnuttanut toimin-
tonsa. Muutama vuosi sit-

ten toteutettiin mm. suuri 
peruskorjaus siinä Porvoon 
keskustassa olevassa talos-
sa, jossa Säätiöllä on useita 
asuinhuoneistoja. Jotkut 
epäilivät, että Säätiön talous 
kaatuu remonttiin, mutta 
Pertti osasi luotsata aluk-
sen läpi karikkoisen väylän. 
Säätiö on erittäin kiitollinen 
uskolliselle ja luotettavalle 
työntekijälleen!

Uudeksi asiamieheksi 
on valittu yo-merkonomi 
Anne Markkanen (s. 1961). 

Hänenkin juurensa ovat 
vahvasti Koivistolla. Isä 
Mauno Ratia ja äiti El-
na Ratia, os. Niemi olivat 
molemmat Humaljoelta. 
Perheessä on aina vaalittu 
huolella koivistolaisia juuria 
ja lapset on otettu aktiivises-
ti mukaan. Lapsena Anne 
oli aina mukana Koiviston 
juhlissa, vähän vanhempana 
rooli muuttui niissä enem-
män talkoolaiseksi, kerran 
jopa nuoren koivistolaisen 
puheenvuoron pitäjäksi. 

Nyt elämässä on taas uusi 
vaihe - oma alkuperä, suvun 
historia ja sen tarinoiden 
siirtäminen omille lapsille 
on merkityksellisen tärke-
ää. Annen tavoittaa sähkö-
postitse osoitteesta koivis-
tosaatio@gmail.com

Säätiö on iloinen siitä, 
että uusi sukupolvi tulee 
jatkamaan koivistolaisia pe-
rinteitä ja toivottaa uuden 
asiamiehen lämpimästi ter-
vetulleeksi!

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

Juhannus - keskikesän juhla ja Suomen 
lipun päivä

Äiti pesi juuriharjalla tuvan lattiaa ja lauloi: ”Juhannus 
on meillä herttainen, kirkas taivas on sininen, tupa on 
jo pesty puhtoinen, pihamaakin laastu on. Koivujen 
lehvät portailla huiskii’, kesän lemmestä pihlaat kuiskii, 
kalliolle kokko kohoaa, kunhan yö nyt ennättää.”

Äiti komensi: ”Mää, hae mehhii (juhannuslehviä)!” 
Silloin isä sanoi minulle: ”Mennäähä myö miehet niitä 
äiti mehhii hakemaan!”

Puukko ja kirves mukanaan isä lähti kävelemään 
venelaituria kohti, minä perässä puolijuoksua. Kalasta-
jamoottoriveneellä haettiin juhannuslehvät läheisestä 
Ravitsan saaresta.
Juhannustunnelmaa Patalassa 1939, Aarre Sorvari.

Koivistolla huoneet siivottiin aina ennen juhannusta. Ju-
hannusaattona tuotiin tuoksuvia koivunoksia sisälle ja 
koristettiin piha asettamalla portaiden eteen kokonaisia 
nuoria koivuja. Saunomisen jälkeen nautittiin ateria, ja 
sitten lähdettiin katsomaan kokkoa rantaan tai niitylle.

Varsinkin nuoret suuntasivat kohti kirkkosaarta, 
missä pidettiin yleisiä juhannusjuhlia. Kirkkosaareen 
pääsi Kirkonkylästä ja muistakin kylistä erityisillä lai-
vavuoroilla. Monet soutivat sinne omalla veneellä. Niin 
laivat kuin veneetkin koristeltiin koivuin.

Kyläläiset keräsivät hyvissä ajoin kuivia oksia, risuja 
ja muuta joutavaa puuta kokkopaikalle. Ainekset kasat-
tiin mahdollisemman suureksi kartiomaiseksi keoksi, 
jotta se palaisi pitkään. Kokon keskelle pystytettiin kor-
kea salko, johon kiinnitettiin kolme tai neljä tuuheaa 
katajanoksaa. Ne nimitettiin vanhoiksi piioiksi tai po-
jiksi. Jos oksat paloivat kokon mukana, naimattomat 
pääsivät naimisiin.

Kun iso kokko oli palanut, hiilloksessa paistettiin 
perunoita. Kokolla pyörähdeltiin myös piirileikkejä ja 
saatettiinpa tanssiakin. Kirkkosaaren juhannusjuhlissa 
oli tanssin lisäksi aina monipuolista ohjelmaa: puheita, 
laulua, lausuntaa ja soittoa sekä erilaisia kilpailuja. Juh-
lapaikan ravintolassa myytiin virvokkeita.

Juhannuksen oli tapana varsinkin vanhempina ai-
koina tehdä taikoja ja ottaa enteitä. Myös nuoret miehet 
pyrkivät näkemään tulevia. Sanottiin, että morsiamensa 
saa nähdä, jos nousee juhannusyönä kolmasti muute-
tun rakennuksen katolle ja asettuu hajareisin istumaan.

Juhannuspäivänä kyläiltiin tai otettiin vastaan vie-
raita kauemmistakin kylistä. Silloin järjestettiin myös 
julkisia juhlatilaisuuksia. Ensimmäistä Suomen lipun 
juhlaa vietettiin Helsingissä v. 1927 ja Koivistolla v. 
1930. Juhlat muodostuivat ymmärrettävästi hyvin har-
taiksi ja isänmaallisiksi.

Koivistolla alkoi liputus juhannusaattona klo 18 ja 
kirkonkellot soivat. Juhannuspäivänä klo 13 vietettiin 
”lyhyt, mutta harrastunnelmallinen hetki siniristilipun 
kunniaksi”. Puheiden, lausunta- ja lauluesitysten jäl-
keen huudettiin kolminkertainen eläköön -huuto va-
paalle isänmaalle ja laulettiin Maamme-laulu.
Juhannuksen vietosta kirjasta ”Koiviston arkielämää”, 
Leena Rossi, 2003.

Hyvää Juhannusta kaikille!
Eija Tuominen

Haukkavuoren koulu toivottaa tervetulleiksi!
Kotkansaaren Haukkavuo-
ren koululta saamme hyvät 
tilat tämän kesän Koivisto-
juhlille. Järjestelytoimi-
kunta kävi katsastamassa 
paikat, ja sopimassa yksi-
tyiskohdista. Koulu ottaa 
meidät todella sydämelli-
sesti vastaan.

Huomioittehan, että 
varaatte Tuula Raukolalta 
luokkatilat suku- ja kylä-
kokouksille. Ilmoittakaa 
arvioitu osallistujien määrä, 
ainakin silloin jos paikalle 
odotetaan yli 20 henkeä, 
niin tiedämme varata sopi-
vat tilat. Ilmoittakaa myös 
tarvitsetteko videotykkiä ja 
haluatteko jotain kokoustar-
joiluja. 

Ilmoittautumiset Tuula 
Raukola puh. 0445 228 098 
raukola.tuula@gmail.com. 
Myös seurojen myyntipöy-
tätarve on syytä ilmoittaa 
etukäteen.

Pitkämatkalaiset va-
ratkaa hotellimajoituksia 
ajoissa. Kotkan seudulla on 
paljon muita tapahtumia sa-
mana viikonloppuna. Myös 
Haminassa ja Ruotsinpyh-
täällä on mukavia majoi-
tuspaikkoja. Ja huomatkaa 
hiljentää, kun moottori-
tien vauhdista käännytte 
Kotkan sisäänmenoteille. 

Siellä salamavalot välkkyvät 
ja nopeusrajoituksia seuraa-
malla vältytte ikävältä lisä-
maksulta.

Muistilistalle myös tai-
detöiden ja perinnenäyt-
telyyn menevien asioiden 
toimittaminen ajoissa pai-
kalle. Arpajaisvoittoja ote-
taan myös vastaan, niistä 
viesti Riikalle koiviston.

viesti@gmail.com. Vii-
mevuoden piilenheiton 
mestarit muistavat var-

71. Koivisto-juhlat 
3.- 4.8.2019

mastikin toimittaa kier-
topalkinnot uudelleen 
jaettaviksi.

Kuva järjestelytoimikunnan tutustumiskäynniltä. Oikealta Jukka Ratia, koulun rehtorit 
Anu Tiilikainen ja Tiina Teittinen, Eeva Simola, Jorma Jack ja Tuula Raukola. Kuvan 
nappasi järjestelytoikunnan vetäjä, Koivisto Seuran edustaja Riikka Salokannel.
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Miekii oon juuriltain koivistolaine Ajankohtaisia, mielenkiintoisia, erilaisia, tavallisia… ihmisiä joita yhdistää yksi asia; koivistolaiset juuret.

Eerik ja Henrik Pietarinen Tuusulasta 
ajavat molemmat rallia. Isoäiti Leila os. 
Hämäläinen on Koiviston Kiiskilästä. 
isoisoisä oli Nestor Matti Hämäläinen 
ja isomummo Kaino Loviisa os. Eskola 
Pullin saaresta. Myös ukki Arvi Pelko-
nen on Karjalan poikia Räisälästä, Arvin 
äiti oli lähtöisin Pyhäjärveltä. Ylpeänä 
voivat koivistolaiset seurata jälkipolvien-
sa urheilu-uraa. Jo pienestä pitäen pojat 
olivat ropailleet mopoja ja laitelleet au-
toja. Kun heidän setänsä Kimmo Pieta-
rinen antoi kesken jääneen ralliautonsa 
heille rakenneltavaksi, oli ideana, että 
sillä myös ajettaisi kilpaa. Oppi autojen 
laittoon on tullut tekemisen kautta. Ee-
rikin kartanlukija on hänen serkkunsa 
Juhana Raitanen, joka sentään on käy-
nyt autoasentajapuolen koulutuksen. 
Veljeksistä nuorempi Henrik on ajanut 
pari vuotta veljeään vähemmän, mutta 
tavoitteet ovat pojilla samat: saada ajaa 
ammattilaisena.

Ensimmäiset kilpailut Eerik ajoi 
reilut viisi vuotta sitten, kun ikää riit-
ti. Alkuun he ajoivat kotimaan sarjaa. 
Kalliin harrastuksen mahdollisti ensim-
mäinen oma auto, oma tekeminen ja jo 
alusta sakka mukana olleitten sponso-

Pietarisen veljekset ralliauton 
ratissa -serkkupoika lukee karttaa

voitto. Tällä kaudella Eerik ajaa Skodalla 
Toni Gardemaisterin tallissa neljä MM-
osakilpailua: Ruotsin rallin ja Jyväskylän 
lisäksi Portugalin rallin ja joko Saksas-
sa tai Walesissa neljännen. Tiimin talli 
on Kouvolassa. Auton huoltomiehet ja 
tiimipäällikkö tulee tallilta. Henrikillä 
kartturinsa Juha Lummaan kanssa meni 
tämänvuotisen SM-sarjan talvirallit vä-
hän kehnommin ja jatkokausi on vielä 
vähän auki. Kesärallit sopivat nuorelle 
Henrikille paremmin, niissä on tilaa 
käyttää tietä leveillä linjoilla. Talvirallit 
on tarkempaa ajamista ja niissä kokemus 
on iso etu.

Erik ajaa myös Saksan mestaruus-
sarjaa Ooppelilla. 7 osakilpailun sar-
jassa on oma huoltotiimi, oma kartturi 
on kuitenkin rinnalla kaikessa. Kilpai-
lukaudella, kun ei käydä siviilitöissä 
normaali harjoituspäivä alkaa fyysisellä 
harjoituksella. Päivällä ajetaan sitten tes-
tiajoja. Suomessa Mikkelin seudulla on 
hyviä harjoitusteitä, jotka saadaan har-
joituksen ajaksi suljettua muulta liiken-
teeltä. Kilpailujen edellä aika käytetään 
ajonuottien tekemiseen. Kukin rallireitti 
voidaan ajaa siviiliautoilla kaksi kertaa 
etukäteen nuotitusta varten.

rien tuki. Sponsoreita on ollut isompia 
ja pienempiä, ehdottoman tärkeitä ja 
arvokkaita kaikki. Vaikka rallissa menes-
tymisen ehto on hyvä ajopeli, ei se yksin 
riitä. ”Pitää osata kääntää myös rattia”, 
kuten Eerik asian ilmaisi. Hyvältä ralli-
kuskilta vaaditaan rohkeutta ja nopeaa 
reaktiokykyä. Fyysinen kunto on oltava 
kova, jotta jaksaa kolmipäiväisiä kilpai-
luja ajaa. Ennen kaikkea on pystyttävä 
pitämään ”pää kasassa, ettei tee tyhmiä 
virheitä”.

Eerik on kartturinsa Juhanan kans-
sa ajanut Suomen Mestariksi vuosina 
2017 ja 2018. Henrik voitti viimevuossa 
2-sarjan Suomen Mestaruuden. Eerikin 
ja Juhanin Kansainvälinen läpimurto oli 
viimevuoden Jyväskylän WRC2 -rallin 

Parasta rallissa velipoika Henrikin 
mielestä on silloin, kun ”kello näyttää, 
että kerkiää”. Ulosajot ja renkaitten ha-
joamiset puolestaan ärsyttävät. Rohke-
utta, nopeutta ja kestävyyttä vaativa laji 
näyttää aika hurjalta. Pelottavalta se voi 
tuntua, jos kylmiltään pääsee ralliauton 
kyytiin, mutta ajaminen ei poikia pelota. 
Koiviston Kiiskilän rannasta proomulla 
talvisodan evakkoon pikkulapsena läh-
teneen Leila-mummon mielestä kaikis-
sa pojissa on karjalaista välittömyyttä ja 
joustavuutta, vaikka kilpailuihin kes-
kittyessä ei aina niin juttu luistaisikaan. 
Kaikkien kanssa tullaan toimeen, mutta 
kilpailuissa kilpaillaan vain siitä yhdestä: 
voitosta. 
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Karjalan kunnailta Pääteasemalle
Monien evakkotaival päättyi Pai-
mioon ja siellä on kirkkopuistossa 
Paimion Karjalaseuran pystyt-
tämä muistomerkki nimeltään 
Pääteasema. Iso kivi johon tai-
teilija Raili Mikkonen on tehnyt 
koskettavan reliefin ”Karjalaisten 
tulo Paimioon”.

Kiven jalustassa on useita pie-
niä kiviä laattoineen, jotka ovat 
menetetyiltä alueilta. Vieraillessa 
Paimion Karjalaseuran, johon it-

sekin kuulun, tilaisuudessa 3.6. 
kävin perinteisesti myös muisto-
merkillä. Silmiini osui Koiviston 
kivi. Kuvasin sen ja ajattelin, et-
tä lehden kautta välitän terveiset 
lukijoille Pääteasemalta. Kivissä 
on jo ajanpatinaa, sammalta jne, 
mutta niinhän tässä ihmiselossa-
kin aina merkkejä näkyy iän myö-
tä. Käynti muistomerkillä on aina 
yhtä koskettava.

Muurikkalan Kyläyhdistys 

on pystyttänyt vastaavan muisto-
merkin nimellä Lähtöasema Mie-
hikkälän kirkonkylälle. Vuonna 
1944 koko pitäjä evakuoitiin ja 
väki siirtyi Paimioon, Piikkiöön, 
Tarvasjoelle, Marttilaan ja Pöy-
tyälle. Lähtöasema kiven edessä 
on ko kunnista noudetut kivet 
nimilaattoineen. Isossa salpalin-
jan estekivessä taideteos ”Evakot 
lähtevät”. Toisin kuin karjalaiset 
Miehikkälän väki pääsi palaamaan 

koteihinsa lokakuussa 1944. Se ei 
vähennä samaa lähtemisen ja ko-
din jättämisen tuskaa mitä kokivat 
karjalaiset

Kun Paimiossa vuonna 2014 
järjestettiin kuvaelma evakkojen 
tulosta niin mukana oli Vatnuo-
rin evakko Tahvo Hovi, jota esitti 
Jorma Kakkonen. Mie sisko kans 
olin niit Miehikkälä evakoit. Kos-
kettava kuvaelma ja silmät vesis 
siin myö sisko kans noustii Kyysilä 

isotuva isännä hevosekyytii. 

Kotinsa menettäneitä karjalaisia 
muistaen ja kunnioittaen heitä 
jaksamisesta silloin kun uhrauk-
set olivat suuret ja aika oli kovaa. 
Karjalaisella sisulla ja voimalla he 
selvisivät koettelemuksista.

Terttu Ravi

Armi Oinonen

71. Koivisto-juhlat
 3.-4.8.2019 Kotka
Kotkansaaren Haukkavuoren koulu 
Opintie 2, Kotka

Ohjelma
Lauantai 3.8.

12.00 Juhlien avaus ja lipun nosto
12.00 Näyttelyitten avaus
13.00  Taidenäyttely
 Lasten kuvataidekilpailun näyttely
 Perinnetoimikunnan näyttely
 Sankarihautahankkeen esittelyä
 Koivisto tori ja arpajaiset
 Suku- ja kyläkokouksia
 Piilenheittoa
 Mölkky kyläjoukkueilla
 Kahvio 
 Lounas
 Selvittelemme vielä mahdollisuutta lähteä 
    laivaretkelle Kotkan edustalle.
18.00 Muistojen ilta, Hollolan Näyttämön
 Sajakuvanäytelmä Mummo. Liput 10€, 
    mummon kanssa lapsenlapsi ilmaiseksi.
 Kyläkynttilät

Sunnuntai 4.8.

10.00 Juhlajumalanpalvelus
 Seppelten laskut sankari- ja karjalaan 
    jääneitten muistomerkeille
12.00 Taidenäyttely
 Lasten kuvataidekilpailun näyttely
 Perinnetoimikunnan näyttely
 Koivisto tori ja arpajaiset
 Suku- ja kyläkokouksia
 Kahvio
 Lounas
14.00 Pääjuhla
 Karjalaisten laulu
 Tervetulosanat
 Tervehdykset
 Musiikkiohjelmaa
 Juhlapuhe
 Ohjelmaa
 Nuoren koivistolaisen puhe
 Musiikkia
 Ansiomerkkien jako
 Vuoden koivistolaisen julkistaminen
 Mie muistan
 Päätössanat

Eija Tuomiselta 0400 244 290, tuominee@gmail.com, on tilattavissa 
valmiiksi tulostettuja esitteitä yrityksille ja yhteisölle suunnattavia 
sankarihautahankkeen tukihakemuksia varten. Ilmoittakaa 
tarvitsemanne määrä, keneltä aiotte hakea ja esitteitten toimitusosoite.

Sankarihautahankkeen rahankeräyksen lupanumero on RA/2019/519

ON AIKA PALAUTTAA 
KOIVISTON SANKARIHAUTAUSMAA ARVOISEKSEEN

Koiviston sankarihaudassa lepää oman kotiseutunsa mullassa 93 koivistolaista sotilasta ja 
kaksi koivistolaista lottaa, jotka kuolivat sodassa 1939-1944. Sankarihautausmaan muis-
tomerkit tuhoutuivat sodan jälkeen. Meillä on nyt lupa ja suunnitelma palauttaa sanka-
rihautausmaa arvoonsa alkuperäiselle paikalle Koiviston kirkon kirkkomaalle. Suomen 
Koivisto-Seura ja sankarivainajien omaiset pitävät tärkeänä, että sotilaat ja lotat saavat 

arvoisensa hautamuistomerkin. Heistä jokaisen nimi tullaan kaivertamaan muistokiviin. 
Koko hauta-alue kunnostetaan muistomerkkisuunnitelman mukaisesti. Näin parhaiten 

kunnioitamme heidän muistoaan.

Sankarihautausmaa sijaitsee Koiviston kirkon vierellä Primorskin kaupungissa enti-
sessä Koiviston pitäjässä. Koiviston sankarihaudan kunnostamisen toteuttaa Suomen 

Koivisto-Seura ry yhdessä Pietarin läänin kulttuurikomitean, Viipurin piirihallinnon ja 
Primorskin kaupungin kanssa. Kunnostus alkaa kesällä 2019 Venäjän hallinnon vahvista-
mien suunnitelmien mukaisesti. Suunnittelutyö on tehty Suomessa ja hanke rahoitetaan 

keräysvaroin.

Toivomme, että yritykset ja yhteisöt, joilla on koivistolaisia ja karjalaisia yhteyksiä ja halu 
osoittaa kunnioitusta sankarivainajiemme muistolle, osallistuisivat mahdollisuuksiensa 

mukaan sankarihauta-hankkeen toteuttamiseen. Parhaiten se käy lahjoituksena Koivisto-
Seura ry:lle virallisen keräyksemme kautta. 

Keräysvarojen tilinumero on FI46 1091 3000 3058 80 ja viite: 202112. 
Sankarihautahankkeen rahankeräyksen lupanumero on RA/2019/519.

Koivistolaisten sankarivainajien ja heidän omaistensa puolesta kiittäen

Suomen Koivisto-Seura ry
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Tuli syksy. 
Lapset saivat 
aloittaa 
keskeytyneen 
koulunkäynnin. 

Paitsi omia lapsia, Martalla oli 
Kallioisissa vielä ottopoika. Lisäk-
si talon väkeen kuului palvelijoita, 
navettapiika ym. Usein kävi vie-
railemassa vielä sukulaisia perhei-
neen. Vieraita oli talossa melkein 
joka päivä. Martta oli hyvänluon-
teinen emäntä, tosin äkkipikai-
nen. Mutta ei hän kauaksi aikaa 
jaksanut jäädä vihoittelemaan, 
vaan leppyi helposti. Hän oli kova 
riiustelemaan, eikä paljoa piitan-
nut olipa mies varattu vai vapaa. 
Meillehän se asia ei kuulunut, se 
oli sivuseikka. Meitä kohdeltiin 
aina kuin piispaa pappilassa. Vie-
railimme hyvin usein toistemme 
luona. Lehtosilla saimme usein 
käydä kuuntelemassa kideradiota 
Siellä sain ommella lapsilleni vaa-
tetta, kun oma ompelukoneeni oli 
jäänyt Karjalaan. Mitä pitemmälle 
aika kului, sen paremmin opim-
me tuntemaan paikkakuntaa ja 
sen asukkaita. Nämä suhtautuivat 
meihin kuin ihmisiin ikään. Tun-
simme olomme kodikkaammaksi 
täällä kuin aikaisemmissa evakko-
paikoissa.

Tuli syksy. Lapset saivat aloit-
taa keskeytyneen koulunkäynnin. 
Matkaa koululle oli 200 m vail-
le viisi kilometriä, joten mitään 
koulukyyditystä heille ei ollut. 
Lapsistamme viisi lähti kouluun, 
ja varsinkin pienimmille koulu-
matka talvipakkasilla oli hankala 
kuljettavaksi jalan. Onneksi moni 
kylän isäntä otti lapsiani kyytiin, 
vaikkei saanutkaan maksua. Tä-
mäkin osaltaan osoittaa kyläläis-
ten myötämielistä suhtautumista 
siirtoväen. Itseäni suututti monta 
kertaa se, etteivät lapseni saaneet 
hevoskyyditystä kouluun noiden 
vaivaisten 200 metrin vuoksi.

Elämä alkoi sujua entistä 
paremmin, kun mieheni sai työ-
tä halkometsissä. Eihän hän tot-
tumattomana sellaiseen työhön 
kovinkaan mainittaviin palkkoi-
hin päässyt. Asiain tila kuitenkin 
ymmärrettiin, ja saimme huolto-
avustusta kunnes hän pääsisi pa-
remmin palkattuihin töihin.

Joulu lähestyi. Tuleehan se 
joulu joka vuosi, tulee köyhim-
päänkin kotiin. Ei soinut kannel 
joulua täällä. Kannel oli jäänyt 

Impi Piela
Elämän melskeissä (XIV)

Impi Piela

riippumaan Lehtolan talon pirtin 
seinälle sotaa pakoon lähdettäessä. 
Kokoonnuimme silti viettämään 
yhteistä joulua, isän perhe ja oma-
ni, kuin lapsuudessa ikään. Yhdes-
sä lauloimme joululaulut, "Synkkä 
yö ol maailmassa.."Ja "Joulupuu 
on rakennettu.." Laulut laulettiin 
myös varhain jouluaamuna, niin 
kuin lapsena Patalassa. Laulettiin 
"Enkeli taivaan.." ja isän lempivir-
si "Ilmestyi paimenille.." Olimme 
tyytyväisiä siitä, että saimme nyt 
elää yhdessä täällä ja että oli rauha.

Jouluaamuna otin mukaa-
ni muutamia isompia lapsiani ja 
lähdin heidän kanssaan joulukirk-
koon. Kirkko oli paljon pienem-
pi ja vanhempi kuin kirkkomme 
Koivistolla. Kirkko oli tupaten 
täynnä joulun sanomaa kuule-
maan tulleita. Löysimme tilaa par-
vekkeelta, mistä olikin hyvä näkö-
ala kirkkosaliin, mutta istuinsijaa 
emme saaneet. "Enkeli taivaan" 
kajahti täälläkin ilmoille lämpöi-
sesti. Pappi luki täälläkin tuon tu-
tuksi tulleen Jouluevankeliumin: 
"Teille on tänä päivänä syntynyt 
Vapahtaja, joka on Kristus Herra, 
Daavidin kaupungissa". Kyynel 
vierähti poskelleni ajatellessani 
kaikkia ihmiskohtaloita tässä so-
dan runtelemassa maassa. Miten 
vaikeata onkaan pysytellä oikealla 
tiellä ihmisten, jotka etsivät vain 
valtaa ja kunniaa. Vain joulunako 
lauletaan En etsi valtaa loistoa? 
Kuoro kajautti parvekkeelta "En-
keläänet taivahasta/ kertoo yöhön 
eksyneille/.. Kristus syntyi teille". 
Koko kirkkokansa herkistyi kuun-
telemaan tuota sanomaa.

Kirkolta palattuamme vietim-
me joulua karjalaisten perinteitten 
tapaan. Joulupäivä tuli käyttää le-
poon ja raamatun tutkiskeluun 
sekä virsien veisuuseen. Lapsena 
nousimme varhain ylös, että saim-
me yöllä syödä, pelata suutaria ja 
leikkiä muita leikkejä olkien päällä 
lattialla. Tämä oli jo toinen joulu, 
jonka jouduimme viettämään vie-
raissa nurkissa. Tämä joulu tuntui 
nyt mieluisammalta kuin edel-
linen, koska nyt oli ainakin tilaa 
riittävästi. Niinpä joululaulutkin 
kaikuivat kirkkaampina pappilan 
avarissa saleissa. Jouluyö, juhlayö, 

päättynyt kaikk´ on työ. Viimeksi 
lauloimme aina jouluiltana "Ju-
mala ompi linnamme".

Tahvanan aamuna jatkui 
joululaulujen yhteislaulumme. 
Vanhimmat lapset kiiruhtivat jo 
varhain aamulla kyselemään naa-
pureilta “Onks Tahvana koton 
vai kankahal?” Naapurit suhtau-
tuivat lapsiimme kuin sukulais-
lapsiin. Pienimmät pojat, jotka 
olivat kiinnostuneita kideradios-
ta, sanoivat usein: “Männää He-
lisiil tuntisii kuuntelemmaa!” Nyt 
Tahvanan päivänä he saivat ihailla 
naapurien joulukuusta ja heille 
tarjottiin jouluruokaa ja juomaa. 
Illaksi meidätkin oli kutsuttu 
Helisille heidän joulunviettoonsa 
tutustumaan. Koskaan ei unohdu 
se ystävyys, joka kehittyi naapu-
reittemme ja meidän välille. He 
saivat meidät tuntemaan itsemme 
jälleen ihmisiksi eikä toisen luo-
kan kansalaisiksi, evakoiksi. Eli-
mäellä ihmiset olivat ystävällisiä 
ja ojensivat useinkin auttavan kä-
tensä, kun jouduimme apua pyy-
tämään. Leipä oli pantu kortille jo 
ennen tänne muuttoamme. Sain 
enimmäkseen pieniä kortteja, kos-
ka lapsille annettiin kaikille 4,5 
kg:n ja minulle 6 kg:n annokset. 
Vain Janne sai suuremman kort-
tiannoksen. Korttiannokset eivät 
meille riittäneet, mutta täällä ei 
meidän sentään nälkää tarvinnut 
nähdä. Hamstraajia kierteli pitkin 
pitäjää muitakin kuin minä. Mi-
nun oli yritettävä hankkia leivän 
lisää perheelleni. Niinpä kaiketi 
muittenkin.

Kerran menin vieraisille erään 
kotikylän siirtolaisperheen luo. 

Heidät oli sijoitettu Isoontalo-
on noin kymmenen kilometrin 
päähän pappilasta. Karjalassa he 
olivat olleet aivan lähinaapurei-
tamme. Vanha mummo Kaisa 
kertoi sisään astuttuani: “Täs käi 
nii paljo sellasii raattaajii, vai miks 
niit sannoot,” hän yritti muistel-
la sanaa hamstraajia. Otto, joka 
asui perheineen tässä Isossatalos-
sa, kertoi saavansa talosta kaiken, 
mitä tarvitsivat. “Meil o kyl kaik 
iha hyväst,” hän sanoi, ja naurah-
ti päälle. Toisella suunnalla, noin 
6 km päässä, asuivat niin ikään 
kotikyläni Passojat. Heiltä sain 
usein leipäkortteja, he kun olivat 
jo vanhempaa väkeä ja saivat oike-
astaan talosta kaiken tarvitseman-
sa. Niin selviydyimme päivästä 
toiseen vuoden 1940 loppuun. 
Alkoi uusi vuosi. “Joulu rauhan, 
ilon suokoon, Uusi Vuosi onnen 
tuokoon!” luki piirustuspaperissa, 
joka vuosiluvun kera kiinnitettiin 
oven yläpuolelle kotona Karjalas-
sa aina vuoden vaihtuessa. Lap-
set siihen olivat lisäksi piirtäneet 
jotain aiheeseen liittyvää. Nyt 
emme tällaista vuosilukupaperia 
oven ylle ripustaneet, eivätkä lap-
setkaan mitään piirustaneet. Vuosi 
oli kulunut loppuun rauhallisissa 
merkeissä; nyt oli alkamassa uusi 
vuosi, 1941, jolle tietystikin toi-
voimme kaikkea hyvää.

(Jatkuu)

KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

Karjalaan jääneiden 
muistomerkki Elimäen kirkolla. 
Kuva: MP

Elimäen kansakoulu (puurakennus). Kuva: MP
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Martti Piela

Mie tiijjän

Ihmisikä 

Kylhä se seitsemäkymmänt vuot-
takii nykyaikan ihmise iäks riit-
täis, mut esmerkiks mie itsekii 
oon jo kymmänä vuotta kauvem-
mi rampant täm maailma kamara 
pääl. Ja miehä oon syntynt koh-
ta kolme vuotta enne talvisottaa. 
Mite sattuuki tuollane järkeily 
unohtummaa! Vai näiks tuo miu 
vanha viholline Painovirhe Paha-
laine olt ohjaamas täm miu näp-
päimistöi toimintaa?! Onneks mei 
uus puheejohtaja jo herättel niitä, 
ko sattuit lukemaa miu viimeker-
tasta tekstiäi sinisel markinaalil, 

oikehii ajatuksii aja rientämisest, 
ko hää kirjottaa omal palstallaa 
saarepääläiste evakuoinnist Kur-
kelast talvisova alkaes 80 vuotta 
sit. Mie kyl luulenkii, et työ var-
mast uskoitta häne laskutaitoaan 
paremmi, ko miu, ja ettei tei tar-
vint ottaa essii kynnää ja paperii 
ja alkaa räknäämmä 2019 miinus 
1939 allekkai ja katsomaa, et mitä 
jääp viiva al.

Jopas sattukii somast, et 
toukokuu Viestis tul haastettuu 
suomalaisii lätkämenestyksest, 
ko nyt justii suomalaiset pelasiit 
enstäi nii ”rakkaa vihollise” Ruot-
si ko Vennäi joukkueet ja sit viel 

viimemmäks eile, EU-vaali-iltan, 
itsevarmat kanatalaiset ”möröt" 
Ratislavas maarakkoo ja ottiit 
himotu Maailmamestaruuspo-
laali itsellee ja toivat sen Suomee! 
Semmone joukkue, ko muut luu-
liit, et "ei noil jannuil oo näis ku-
viois mittää sanomist", ja kutka 
kuiteskii toivat koko poti kottii! 
Jo kolmanne kerra!

Mut asjast toisee, niihi miu 
kysymyksihei. 

Enstäkshä mie koiti saaha ongit-
tuu teilt tietoo siint, et mitä se 
Talin vaati Suomelt siint hyväst, 

Vanhaan hyvään aikaan ker-
rostalojen pesutuvissa ja hyvin 
varustetuissa omakotitaloissa 
oli mankeli, jolla puuvillakan-
kaiset liinavaatteet rutistettiin 
sileiksi. Pellavaiset pyyhkeet ja 
pöytäliinat pantiin ojennuk-
seen kuumalla silitysraudalla. 
Aika vaivalloista - mutta ’elämä 
on’. Paitsi, että ei se välttämättä 
ole! Kauan sitten on jo keksit-
ty ’pyykkirullat’, joiden avul-
la homma hoituu helposti jo 
pyykin kuivausvaiheessa ilman 
sähköä tai suuria käsivoimia. 
Tämmöisiä rullia ei vaan oikein 
löydy kaupan hyllyiltä. Nyt 
hyvä uutinen: Niitä alkaa löy-
tyä Vatnuorin kyläyhdistyksen 
myyntipöydiltä, uudella nimellä 
’mankelputki’ . Eikä maksa pal-
jon (kokeeksi 5€/kpl, käyttöön 
5 putken setti 20€). 

Tiedetään, tiedetään, että 
froteiset pyyhkeet ja lakanat ei-
vät tämmöistä rutistelua kaipaa 
ja myös, että nuorempi väki on 
unohtanut aktiivisesti manke-
loinnin ja silittämisen. Heidän 
mielestään lakanan rypyt oi-
kenevat ne maatessakin ja ”pöy-
dillehän ei tarvitse mitään liinoja 
levittää! ”. 

Kertokaa heille nyt, kuinka 
helposti voi päästä nauttimaan 
arjen ylellisyydestä käyttämäl-
lä mankelputkea! Ja varatkaa 
omanne Koivisto-juhlilla lunas-
tettavaksi (Sanna 050 5904528 
(klo 17 jälkeen) tai vatnuor.
kylayhdistys@gmail.com). Put-
kia on olemassa vain rajallinen 
määrä.

Mankelputki – sillä sileäksi!
Liinavaatteet ja pöytäliinat silityssileiksi helposti ja ekologisesti

Näin se toimii:

1. Ota tasaisen kostea liinavaate – suoraan pyykkilingosta (A) - ja vedä suoraksi. 
Lakanat ja isot pöytäliinat vedetään ’tavalliseen tapaan’ nelinkertaisiksi (B), suuret 
aluslakanat kuusinkertaisiksi, jotta mahtuvat rullalle, jonka pituus on 50 cm. 

2. Aseta taiteltu liina tasaiselle alustalle ja oio käsin kaikki rypyt ja ylimääräiset taitokset. 
3. Kääri taiteltu liina mankelputken (C, D) ympärille tiukasti oikoen koko ajan syntyviä 

ryppyjä ja pikku taitoksia (E).
4. Käsi- ja astiapyyhkeet ja tyynyliinat taitellaan pöydän päällä kolminkertaisiksi (F, G).
5. Vie rullat liinoineen (H, I) lämpimään, ilmavaan paikkaan (J) pariksi päiväksi
6. Korjaa talteen sileä liina(K) tai säilytä rullalle käärittynä.

Niin helppoa se on!
Tapani Hovi

et hää suostuis sallimaa Ahve-
nammaa linnottamise. Näihi 
kaikkii kolmee kysymyksee mie 
löysi vastaukse Ilkka Enkenperki 
kirjast Vuosisata (Porvoo 2016), 
sen 1930-luvust kertovas osas. 
Siel luvetellaa, et Talin ois tyytynt 
”vaa" Suursaare, Lavansaare, Ty-
tärsaare ja Seiskari vuokrauksee 
kolmekskymänäks vuuvveks. Ne 
kaks jälkimmäist kysymystä liit-
tyit kulttuuritapahtummii. Maail-
makuulusuutee justii 80 vuotta sit 
kohos 13-vuotias ihmelaps Heimo 
Haitto, hääko voitti Isos-Ritanni-
as kansoivälise viulukilpailu, vaik 
hää ol oikiastaa kaks vuotta nuo-

remp, ko kilpailuu osanottjan ois 
virallisest pitänt olla. Toivo Särk-
kähä vilmas viel saman vuon Hei-
mo-pojast elokuvankii, "Pikku 
pelimanni", mis Heimo esitti itse-
ään. Kymmänä vuotta myöhemmi 
sil tehtii viel jatko-osakii. "Pikku 
pelimanni" esitettii telkkariskii ei 
kovi kauva sit.

Kolmas kysymys koski viel 
tännääki toimivaa elinvoimaista 
kulttuurlaitosta, Suome Akatemi-
aa. Se perustettii jo vuuvve alus 
kaheksakymmänt vuotta sit.

A

C

D

E

F

G

B
H

I

J

K
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Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

Muista ystävääsi 
ilmoituksella.

Sankarihautahankkeen rahankeräyksen lupanumero on RA/2019/519.
Sankarihautahankkeeseen osoitettavat varat voi maksaa tilille:
saaja: Suomen Koivisto-Seura ry
tilinumero: FI46 1091 3000 3058 80, NDEAFIHH
viite: 202112
Varatuista nimikkoelementeistä ollaan yhteydessä erikseen.

Uusi ylioppilas 
ANNI HOIKKALA on 
valmistunut ylioppilaaksi 
Ressun lukiosta. 

Isoisä Martti Hoikkala 
Tiurinsaaresta, isoisän isä 
Juho Armas Hoikkala ja 
isoisän äiti Hilja Peippo. 
Anni on kutsuttu myös 
Ranskan suurlähetystöön 
tilaisuuteen, koska 
kirjoitti laudaturin 
ranskan kielestä.

Lapsenlapseni 
LUKAS HEINO on 
päässyt ylioppilaaksi 
Kemiönsaaren lukiosta 
(Kimitoöns Gymnasium).

Lukaksen isä on Harri 
Heino ja isoisä on 
Martti Tapio Heino. 
Tapion vanhemmat; isä 
Sulo Heino on kotoisin 
Koiviston Piisaaresta ja 
äiti Siiri Heino (Kurki) on 
kotoisin Kurkelasta.

Uusi ylioppilas 
ANNI HOIKKALA on 
valmistunut ylioppilaaksi 
Ressun lukiosta. 

Isoisä Martti Hoikkala 
Tiurinsaaresta, isoisän 
isä Juho Armas Hoikkala 
ja isoisän äiti Hilja 
Peippo. Anni on kutsuttu 
Ranskan instituuttiin 
suurlähetystön tiede- 
ja kulttuuriosaston 
tilaisuuteen kirjoitettuaan 
laudaturin ranskan 
kielestä.

Kevään ylioppilas 
mainioin arvosanoin 
on myös ANNELE 
SALOKANNEL Maskusta. 
Annele kirjoitti 
Puolalanmäen lukiosta.

Annelen isän, merivartija 
Ossi Salokanteleen 
isovanhemmat laivuri 
Julius Kaukiainen ja 
Rauha os. Mäkeläinen 
Koiviston Penttilän 
kylästä.

Ylioppilaiksi ovat 
kirjoittaneet HENRIIKKA 
HOVI Kuopion 
Klassillisesta lukiosta 
ja JOHANNES MYLLÖ 
Kangasalan lukiosta. 

Kummankin 
isovanhemmat ovat 
Kaarina ja Olavi Hovi. 
Jälkimmäinen lähtöisin 
Koiviston Vatnuorin 
Pullinniemestä. 
Johanneksen toisetkin 
isovanhemmat, Liisa 
ja Pentti Myllö, ovat 
karjalaisia, Vuokselasta ja 
Sakkolasta.

ZINA HELLEN on 
päässyt ylioppilaaksi 
Helsingin Suomalaisesta 
Yhteiskoulusta.

Isän äidin äiti oli Senja 
Mäkinen os. Karvonen 
Koiviston Kiiskilästä.

Ylioppilas 
MATILDA SEPPINEN 
Kuninkaantien lukio, 
Espoo. 

Vanhemmat: Merja ja 
Pertti Seppinen, Veikkola. 
Isoisä Tauno Seppinen 
(1.6.1929) Kotterlahti.

Ylioppilaaksi Kouvolan 
yhteislyseosta valmistui 
ROOSA-MARIA SIHVOLA. 

Roosan isomummi on 
Onerva Hilska Koiviston 
Härkälästä Koivisto-tuotteita

Pronssilaattoja  
varastossa. 

Hinta 57 €

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

Tilaukset seuran sihteerille.

Putkihuivi 12 €
Motiivi koivistolaisen naisen 
kansallispuvun rekon mukaan.

Rahankeräyksen ohje:
Poliisihallitus on 11.6.2019 myöntänyt rahan-
keräysluvan Suomen Koivisto-Seura ry:lle lu-
panumerolla RA/2019/519. Lupa on voimassa 
yhden vuoden 11.6.2019 - 10.6.2020 välisenä 
aikana koko Suomen alueella Ahvenanmaata 
lukuun ottamatta. Kerättävät varat käytetään 
Primorskin kaupungin alueelle Venäjälle pysty-
tettävän Koiviston sankarihautamuistomerkin 
suunnitteluun ja rakentamiseen sekä alueella 
olevan sankarihauta-alueen kunnostamistoi-
menpiteisiin. Pystyttämisestä ja kunnostamises-
ta vastaa Suomen Koivisto-seura ry paikallisten 
yhteistyökumppaneiden avustuksella.

Jos edellä määrätty hanke ei toteutuisi paikan 
päällä, kerätyt varat käytettäisiin vaihtoeh-
toisesti Koiviston sankarihautamuistomerkin 
virtualisoimiseen ja historiikin tekemiseen 

Sankarihautahankkeen rahankeräyslupa on myönnetty

sankarivainajista sekä lisäksi Suomen ajoista 
kertovien infotaulujen tekemiseen ja pystyttä-
miseen Primorskin alueelle tai sankarivainajien 
nimitaulujen hankinta- ja kiinnitysprojektiin 
Koiviston kirkossa Primorskissa. Kerätyt varat 
on tarkoitus käyttää vuoden 2020 loppuun 
mennessä sekä osittain mahdollisesti sen jäl-
keen varojen riittävyyden mukaan valmiin 
sankarihauta-alueen ylläpitämisestä aiheutuviin 
kuluihin.
 
Käytännön toimenpiteet ovat alkaneet Venä-
jällä Koiviston sankarihautamuistomerkin pys-
tyttämiseksi. Hauta-alueen topografia on val-
mistunut ja kivielementtien pohjaratkaisujen 
suunnittelutyö on käynnissä. Kivimateriaalien 
toimittamista on tehty sopimus. Kivielementit 
ovat valmiina noin kahden kuukauden päästä.


