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Tiijjät sie?
Miu kegänumeroi o 42 taik 7.5, riip-
puu vähä tehtahast. Siint jääp kyl jo 
iha miehel sopiva jälki. 

Jälkiihä o monellaisii. On konk-
reettisii, niiko nyt niitä, mitä poliisit 
koirinnee seurajaat rikollista etsiessää, 
taik sit lummee tai savvee esmerkiks 
jääneet jälet. Ja sithä o aineettommii 
jälkii, niiko sillo, ko sanotaa esmer-
kiks, et poika seuras issääns jalajälkii, 
ko läks tienaamma leipääns samlal 
alal ko issäänki. Nykysihä pietää pal-
jo puhetta itse kunkii hiilejalajälist. 
Suomalaiset o kovast huolestunehhii 
siint, et kui suur hiilejalajälk aiheu-
tuuka, ko myö nyt lähetää lentämää 
etelää, Majorkal tai Taimaaha. Jotkut 
päättäätki sit lähtee junal Rovaniemel 
ja jatkaa sielt vaik jalkapatikas tuntu-
reil, mut kyl usiamp pohtija lähtöö 
kuiteskii sinne etelää. Sithä o viel 
sellane jälki, mist ei kukkaa kansalai-
ne suuremmi perusta: jälkivero. Mut 
siin ei taijjakkaa olla kyse samoist 
jälist, mist mie aloin kirjottammaa.

Mut justii tännää o kohuttu ens-
mäsist avaruusmiehist, ko nyt o ku-
lunt tasan 50 vuotta siint, ko ensmä-
ne ihmine astu Kuu pinnal, ja totisti 
sil teollaa, et ei se keltane kiekko, mi-
tä miljoonat nuoret ja vähäse vahem-
matkii miehet ja naiset o tuijjotelleet 
taivaal möllöttämäs, ni ettei se oo 
juustoo. Satat miljoonat ihmisethä 
näkkiit livenä, ko Kuu pinta pöläh-
ti, ko amerikkalaine astronautti Neil 
Armstrong tömähytti jalkaan kuu-
peräl. Eikähä juusto yleensä pöllyy 
(jossei sit oo iha hommees.) 

Mihi ihmiset vaa ensmäseks 
männöötki, ni eiks vaa mukan ook-
kii suomalainekkii. Niiko silloko 
ritti James Cook purjehti Austraa-
liaa kevvääl 1770; sillokii ol makan 
suomalaine Herman Spöring. No 
nyt ei kolme amerikkalaise astro-
nauti matkas olt kettää suomalaista 
(varmast sev vuoks, et liikakilloi yri-
tettii väistää matkaa lähties, ko vast 
Kuusha nuo kaverit painoit vaa 30 
killoo avaruuspukuinee). Mut myö-
hemmi kyl o suomalainekkii käynt 
kurkkimas Maata avaruuvvest käsi. 
No ei iha suomalaine, mut suoma-
laissyntyne. Ja vaikkei iha koivisto-
lainee, mut karjalaine kuitestii, kene 
suku ol Kannakselt lähtösi. Kysymys 
kuuluuki: Tiijjät sie, kuka se suoma-
laissyntyne astronautti on? Akus sen 
tiijjät, ni eiku kirjottammaa Toimi-
tuksee ja kertomaa samal, et kuka sie 
itse oot jamist sie tietois löysit. Siihe 
ast voijaa vaa jatkaa taivaa öise lampu 
tuijjottelluu. 

Martti Piela

Täl´ kertaa Kotkas´, Haukkavuore koulull´

puheenjohtaja Eija Tuominen 
yhdessä sankarihautatoimikun-
taan kuuluvan Juhani Pekko-
lan kanssa esittelivät hanketta 
pyyteettömästi. Kaikille tutusta 
kirkkopetäjästä oli viime talve-
na katkennut iso oksa. Oksasta 
saatiin niin uusi puheenjohtajan 
nuijamme, kuin muistotirroja. 
Varainkeruu artikkeleita oli-
vat myös linnunpöntöt, ran-
tahiekka ja pitsiliinat. Kaikki 
keinot tarvitaan, jotta ensike-
säksi muistomerkki valmiiksi 
saadaan. Arpajaiset olivat myös 
jännittävä ja hauska tapa kerätä 
varoja. Mukavasti oli voittoja 
kertynytkin ja arpajaistulotkin 
seura lahjoittaa varainkeruu-
kampanjaan.

Lauantaipäivän ohjelma 
eteni tutun kaavan mukaan. 
Soppatykki lauloi pihalla. Ihan 
gourmet-tasoiset tarjoilut eivät 

olleet, mutta kyllä täyttivät 
joukkojen muonitustehtävän-
sä. Perinteiset pihapelit pelat-
tiin myös. Muualla heitetään 
tikkaa, mutta koivistolaisittain 
kyseessä on piilen heitto. Kier-
topalkinnot löysivät taas otta-
jansa tarkkakätisimmistä ja ky-
läjoukkueitten muodostamat 
mölkky-joukkueet kilpailivat 
paremmuudestaan. Ehkä tär-
kein tapaamisten foorumi on 
myös lukuisat kylä-, suku- ja 
pitäjäseurakokoukset. Tänäkin 
vuonna 14 seuraa ja yhteisöä 
kokoontui Koivisto-juhlilla, 
kuka viralliseen vuosikokouk-
seensa kuka vähemmän muo-
dollisemmin haastelemaan tai 
edistämään yhteisiä hankkeita.

ka Ratian johdolla kahvituksen 
ja Turun seudun koivistolaiset 
Seppisen Hannun johdolla li-
punmyynnin. Tulevia vuosia aja-
tellen on hyvä tarkastella työn-
jakoa ja toimintamallia avoimin 
mielin, jotta juhlaperinteemme 
jouhevasti jatkuisi tuleville vuo-
sikymmenille.

Hienosti nousi siniristi 
salkoon lippulaulun saattele-
mana. Perinteisen kaavan mu-
kainen ohjelma alkoi nuorten 
kuvataidekilpailun palkintojen 
jaolla. Tämä lasten- ja nuorten 
kuvataidekilpailu yhdessä las-
ten työpajojen kanssa ovat niitä 
jatkuvuutta ruokkivia tapahtu-
mia. Suomalainen mytologia, 
taruolennot olivat tällä kertaa 
kilpailun aihe. Aikuiset saivat 
taiteilla vapaammin. Lahjakkai-
ta kuvantekijöitä koivistolaisissa 
on lukuisia. Hienoa oli myös, 

että kuvataiteilijamme olivat 
lahjoittaneet grafiikan töitään 
myyntiin sankarihautahank-
keen hyväksi. Perinnetoimi-
kunnan kilpailun aiheena oli 
puolestaan lähellä oleva meri 
ja näyttelyssä esillä muistoja 
välirauhan ajasta. Perinnetoi-
mikunnan näyttelyhuoneessa 
saattoikin pysähtyä ja rauhoit-
tua katselemaan ja kuuntele-
maan videoituja haastatteluja 
Koivisto-muistoista.

Koulun käytävät täyttyivät 
paikallisseurojen myyntipöydis-
tä. Pääseuran tuotetarjonta oli 
myös laajaa. Uudet siniset koi-
vistolaispaidat tekivät kauppan-
sa ja ensivuoden kalenterikin oli 
ehtinyt jo kesäjuhlaan valmiik-
si. Ajankohtaisin asiamme, 
sankarihaudan entistäminen 
ja varainhankinta siihen, oli 
luonnollisesti keskiössä. Seuran 

Kansallispuvut tuulettuivat 71. Koivisto-juhlilla.

Karjalasta kajahtaa.

On se hienoa, että joka ikinen 
kesä koivistolaiset kokoontuvat 
yhteen juhlimaan ja tapaamaan 
toisiaan, haastelemaan ja 
toivottamaan hyvää mieltä 
toisilleen. 71 Koivisto-juhlat 
järjestettiin tänä vuonna 
Kotkansaaren Haukkavuoren 
koululla. Kolmisensataa 
mieleltään ja juuriltaan 
koivistolaista yhdessä, siitä se 
juhlatunnelma syntyy.

Viimevuoden tapaan päävastuun 
juhlien järjestämisestä kantoi pää-
seura, mutta kyllä Kotkan ja Kar-
hulan koivistolaiset Jorma Jackin, 
Tuula Raukolan ja Eeva-Marjatta 
Simolan mallin mukaan ison vas-
tuun juhlien onnistumisesta kan-
toivat. Mäntsäläläiset hoitivat Juk-
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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 24.7.2019 ja lämmin kiitos osanotosta.

Muisto tilaisuus läheisten läsnä ollessa.
Kiitos osan otosta.

Kiitos Porvoon kotisairaalan 
tiimille ja kotihoidon perushoitajille.

Rakkaamme

Aarre Matti
TÖLKKÖ
s. 12.10.1930 Koivisto
k. 8.7.2019 Porvoo

Kaivaten
Raija
 Mathias ja Sanna
Kalevi perheineen
Timo perheineen
 Aili, Henna ja Antti
sukulaiset ja ystävät

Mökin rantoja laineet huuhtelee,
puut hiljaa kuiskii ja kuuntelee.
Ei saavu soutaja venheelleen,
ei lähde merelle verkoilleen.
Tuli sulle nyt vuoro lähteä pois,
juuri kun kesä kaunein ollut ois.
Niin hiljaa kuiskaamme sulle,
sua unhoita koskaan emme.

Rakkaamme

Paavo Kalervo 
KUUSELA
s 04.03.1937 Helsinki
k 18.06.2019 Porvoo

Auringon valoisa leikki  
meren aalloilla 
auringon kultaama silta 
saaresta mantereelle
Rakastit tätä merta
tätä saarta.
Sinne halusit matkasi
päättyvän auringon
siltaa pitkin valoisana
kesäpäivänä. 
Sinne missä meri , maa
ja taivas kohtaavat, missä
koivikon kellot kukkivat 
ja missä aallot
liplattavat rantakalliolle
   Raili

Paavoa rakkaudella muistaen 
Omaiset

Helmat hulmuten
Oli mukava pukea Koiviston puku päälle juhlaviikon-
loppuna. Se on oikeastaan aika ihmeellinen vaateparsi. 
Juhlapuku, joka on mukava päällä. Se on ajaton, vaik-
ka onkin aika vanhanaikaista mallia. Siinä ei tunne 
itseään sen enempää yli- kuin alipukeutuneeksikaan, 
vaan joka tilanteessa, mihin sen olen päälleni laitta-
nut, se on tuntunut juuri oikealta. Se on myös fiksusti 
tehty. Se mukautuu elämän aikana muuttuvan kehon 
muutoksiin paremmin kuin yksikään joustinneule tai 
älyvaate. Se on myös kaunis ja iloinen puku.

Kansallispukuista väkeä on ollut liikkeellä muuallakin 
kuin Koivisto-juhlilla Kotkassa. Elokuun viidentenä 
vietetään nimittäin kansallispukumme syntymäpäivää, 
ja sitä päivää vietetään kansallispukujen tuuletuksella. 
Silloin saa ilman syytä, mutta hyvällä syyllä, pukea pu-
kunsa tai vaikka vain osan* sitä päälleen ja lähteä ulos 
ihmisten ilmoille sen kanssa. (*tietenkin yhdistettynä 
muihin vaatteisiin, sillä mitään keisarin uusia vaatteita 
nämä kansallispuvut eivät ole). Voi osallistua johon-
kin monista, monista kansallispukujen tuuletuspäivän 
tapahtumista, tai voi pitää ihan omat tuulettajaisensa.

Syntymäpäivän ajankohta juontaa keisari Aleksanteri 
III ja keisarinna Maria Feodorovan Suomeen suun-
tautuneen vierailun ajankohdasta. 5.8.1885 valtiapari 
vieraili Lappeenrannassa. Suomen naiset antoivat kei-
sarinnalle lahjaksi soutuveneen ja sen soutivat paikal-
le kahdeksan eri maakuntia ja säätyä edustavaa naista 
pukeutuneena kansallispukuihin. He 
halusivat osoittaa, että Suomi oli 
kulttuuri-identiteetiltään oma-
leimainen. Samaa tahtoivat ne 
yli sata kansallispukuihin pu-
keutunutta, jotka olivat ran-
nassa vastassa hallitsijaparia. 
Tapaus oli ensimmäinen suu-
rimittainen kansallispukujen 
julkinen esiintyminen, ja 
siitä lähti liikkeelle kansal-
lispukuharrastuneisuu-
den kukoistus.

Ihanaa kansallispukujen 
tuuletuspäivässä on myös-
kin se, että pukuihin halu-
taan suhtautua rennommin. 
On hienoa, että pukuja halu-
taan edelleen käyttää ja näyttää. 

Olen viime aikoina harjoitellut rukoilemaan 
vainottujen kristittyjen puolesta. Siinä riittää 
hommaa, koska ”italialaisen tutkimuksen mu-
kaan kristinuskon kaksituhatvuotisen historian 
aikana henkensä on menettänyt uskonsa takia 
arviolta 70 miljoonaa kristittyä, joista 45,5 mil-
joonaa 1900-luvun aikana. International Society 
of Human Rights -järjestön mukaan kaikista us-
kontonsa takia vainotuista maailman ihmisistä 
kristittyjen osuus on jopa 80 prosenttia”, sanoo 
Wikipedian artikkeli.

Homma on yllättävän vaikeaa ja yllättävästä syys-
tä. Oma hyväosaisuus alkaa nimittäin nolottaa: 
”Täällä minä turvallisessa pohjoisessa rukoilen 
voimaa ja suojelusta noille toisille, jotka siellä jos-
sain kaukana kärsivät!” Rukouksen sanat tahtovat 
juuttua kurkkuun. Mitä minä ymmärrän oikeasta 
kärsimyksestä tai vainosta? Hyvähän sitä nojatuo-
lista käsin on toisia muistaa.

Kaisa Koivula

Nolottaa

Löydän kyllä tähän ilmiöön jonkinlaista selityksen 
poikastakin. Olen ollut huomaavinani, että me 
suomalaiset arvostamme kärsimystä. Taidamme 
ajatella, että se jalostaa. On jotenkin noloa ottaa 
kantaa asiaan, jossa on itse päässyt helpommalla 
kuin muut. Ei ole kokenut, ei ole viisastunut, ei 
ymmärrä syvällisesti.

Luulen kuitenkin, että kärsivät siskoni ja veljeni 
toivoisivat, että jatkaisin rukousyrityksiäni. Ru-
kouksen teho ei perustu siihen, kuinka ulko- tai 
sisäkultainen rukoilija on. (En itse asiassa tiedä, 
mihin rukouksen teho perustuu, mutta se on jo 
toisen kirjoituksen aihe.) Saattaisivat nuo kärsivät 
vähän ilahtuakin, jos tietäisivät, että pinnistelen 
edes rukouksessa heidän puolestaan. On aivan 
älytöntä olla rukoilematta toisille samaa hyvää, 
mitä itse on saanut, vain siksi, että on saanut hy-
vää enemmän kuin nuo toiset!

Sitä näköjään päätyy mitä ihmeellisimpiin ratkai-
suihin vain häpeää välttääkseen.
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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

Koulut ovat taas alkaneet – palataan hieman 
koulumuistoissa vuoteen 1945

Koiviston viestissä koulunjohtaja Hilda Myyryläinen kertoi Koiviston 
Yhteiskoulun kuulumisista: 

”Yli 750:lle oli kotiseudun koulussa vietetty kouluaika lapsuuden 
valoisaa, onnen aikaa. 

Koiviston salmen pohjoisrannalla, peltoaukioiden keskellä, laajalla 
vihreällä nurmikentällä kohosi ennen sotia elinvoimainen ja kodikas 
Koiviston Yhteiskoulu. 

Sotien jälkeen yhteiskoulu muutti Haminaan saman meren äärelle, 
jossa Koivistokin sijaitsee.

Vaikka koulu olosuhteitten pakosta onkin joutunut kauas suu-
rimmasta osasta koulupiirinsä asukkaita, pitävät nämä sitä edelleenkin 
omana koulunaan lähettäen lapsensa mahdollisemman runsaslukuisas-
ti tähän kouluun ja tukien sitä rahallisestikin. Vanhoille perinteilleen 
uskollisena jatkaa koulu toimintaansa Haminan Yhteislyseon uusissa, 
upeissa suojissa uskollisen, kouluun kiintyneen opettajakuntansa vaa-
limana.

Jos jo Koivistolla yhteiskoulu muodosti suuren perheen, niin si-
tä enemmän on koulussa kodin tuntua nyt siirtolaisuuden taipaleel-
la. Asuntovaikeuksien takia perustettiin oppilaiden auttamiseksi suuri 
oppilaskoti, jonka muonavahvuus on noin 100. Monelle oppilaalle 
on tämä koti tullut heidän ainoaksi kodiksi tällä hetkellä, jolloin hei-
dän vanhempansa, mikäli elävät, eivät ole ehtineet tai voineet kotiaan 
jälleenrakentaa tai sille pysyväistä paikkaa löytää. Oppilaskoti on sen 
henkilökunnan ja koulun opettajien hellän huolenpidon kohteena. 
Yhteisvoimin sen seinien sisällä voitetaan vaikeat läksyt. Siellä tehdään 
mitä moninaisimpia puhdetöitä myyjäisiä varten. Yhdessä siellä iloitaan 
ja surraan, jos suruun joskus aihetta ilmaantuu.

Oppilaiden avustustoiminta on myöskin kehittynyt sangen moni-
puoliseksi. Aikaisemmin saivat oppilaat runsaasti avustuksia sekä oppi-
laskodin kautta että myös suoraan. Nykyisin ovat avustukset pääasiassa 
henkilökohtaisia, oppilaiden harrastuksesta ja edistymisestä riippuvai-
sia. Suurimmalla osalla oppilaista on maksuttomat oppikirjat ja oppi-
lasmaksut on myös voitu pitää alhaisina.

Vaikka Koiviston Yhteiskoulu siirtolaiskouluna on muodostunut 
erityisesti siirtolaisten kouluksi, sisäoppilaitoksek-

si, niin ei se unohda paikkakunnalta ja lähistöltä 
kotoisin olevia oppilaitakaan. 

Tälläkin hetkellä ruokailee oppilaskodissa 
ilmaiseksi yli 10 sellaista varatonta oppilasta, 
jotka kotoaan käsin – jotkut yli 10 km:nkin 
etäisyydeltä – käyvät koulua ja joutuisivat 
kotimatkallaan syömään vain kuivat evään-
sä. Koulun oppilasmäärä on nyt 183, joista 
siirtoväkeen kuuluvia 107.

Koiviston Yhteiskoulun ystävät ovat var-
masti tyydytyksellä todenneet, että koulun 
omaksuma sisäoppilaitosjärjestelmä on oike-
aan osunut. Olen varma, että Koiviston Yh-
teiskoulun uutta koulutaloa rakennettaessa ei 
unohdeta varata huoneistoa oppilaskodille. 

Omaksumaansa johtotähteään seuraten 
oppilaittensa hyväksi ponnistaen uskon Koi-
viston Yhteiskoulun voittavan sen tielle an-
netut vastukset ja kulkevan yhä valoisampaa 
tulevaisuutta kohti.”
Hyvää syyslukukautta kaikille koululaisille ja 
opiskelijoille!

Eija Tuominen

sesta mainitsin myös. Kerroin, että me suomalaiset 
pidämme hyvää huolta Suomessa olevista venäläis-
ten sotilaiden haudoista. Minulla oli mukana ku-
via hyvin hoidetusta Hangon yli 400 venäläisen 
sotilaan hautausmaasta komeine muistomerkkei-
neen. Kuvat laitoin yleisön joukkoon kiertämään. 
sankarihautatoimikunnan Juhani Pekkolalla oli 
myös pari muutakin venäläisten sotilaiden hauta-
muistomerkkiä tietokoneellaan, joita katsoimme 
vielä kokouksen jälkeenkin. 

Lopetin puheeni: Kunnostetut hauta-alueet 
auttavat meitä muistamaan ja ymmärtämään his-
toriaa ja kunnioittamaan elämää ja rauhaa. Uskon, 
että tämä muistomerkki ja sen rakentaminen antaa 
entistäkin paremmat edellytykset yhteistoimintaan 
suomalaisten ja primorskilaisten välillä. Olga Ok-
sanen Kouvolasta tulkkasi puheeni.

Sankarihaudan kunnostussuunnitelman esit-
telivät seuraavaksi havainnekuvin Viipurin arkki-
tehtuurin asiantuntija Oleg Lichovidov, jolle myös 
kuuluvat Viipurin läänin suojeltavat kohteet sekä 
Leningradin läänin suunnittelutoimiston (kun-
nostusprojektin johtaja Venäjällä) pääarkkitehti 
Larissa Logasova. Oleg kertoi myös, että kirkon 
saneeraussuunnitelman osa on sankarihautaus-
maan kunnostaminen ja myöhemmin jatketaan 
laajemmin muitakin hautoja sisältävän kirkon 
hautausmaan kunnostamista. 

Kun Oleg kertoi, että Pietarin läänin kulttuuri-
komitea katsoi, ettei 2.30 m korkea muistomerkki 
sovi kirkon yhteyteen ja määräsi korkeudeksi 1 m (+ 
alusta 20 cm), niin venäläinen sotaveteraani nousi 
pystyyn ja meni suunnitelman luo. ”Miksi näin ma-
tala, pitää olla korkeampi. Suomessakin noin isot ja 
hienot muistomerkit heidän sotilaillaan.”

Paikalla ollut sotaveteraani ei ollut taistellut 
suomalaisia vastaan vaan saksalaisia vastaan. Hänen 
kanssaan oli kaksi vähän nuorempaa miestä ja he 
kaikki oli erittäin myötämielisiä sankarihautamme 

Tiedotustilaisuus ja kuuleminen 
Primorskissa 29.7.2019 
- asiana Koiviston sankarihaudan palauttaminen

palauttamista kohtaan. Halasivat kovin ja puhuttiin 
vielä kokouksen jälkeenkin heidän kanssaan.

Ohessa kuva, jossa vasemmalla tämän kertai-
nen tulkkimme Olga Oksanen ja kolme primors-
kilaista tukijaamme lisäkseni.

Oleg kertoi myös, että näitä kohteita, joihin 
kuuluu Koiviston kirkko, Viipurin kellotorni, Vii-
purissa oleva kauppiaan talo jne. hallinnoi tulevai-
suudessa Viipurin luonnonsuojelumuseo. Hän arvi-
oi, että Koiviston kirkko on saneerattu noin viiden 
vuoden kuluttua. Jumalanpalvelukset kirkossa ovat 
mahdollisia ja ne tuovat myös rahoitusta kirkolle

Viimeksi puhui Inkerin kirkon pastori, joka oli 
oli pahoillaan siitä, että haudan päällä kävellään eikä 
kunnioiteta vainajia eikä historiaa. Tästä on seurauk-
sena sielun köyhyys. Kun nyt yhdessä kunnostetaan 
hautausmaa, asukkaiden henkinen ja fyysinen hyvin-
vointi paranevat. Haudan kunnostaminen ja histori-
an ymmärtäminen ilmentää katumusta ja parannus-
ta. Katumusta seuraa anteeksianto.

Kokouksen päätti kaupunginjohtaja: ”Suun-
nitelma on hyväksytty ja muistopatsasta haluttiin 
korottaa alkuperäisen suunnitelman mukaiseksi 
2.30 m.”

Paikalla oli myös toimittaja, joka tekee jutun 
tilaisuudesta viipurilaisten ja primorskilaisten lu-
kemaan lehteen. Minulla oli puheeni myös pape-
rilla Olgan venäjäksi kääntämänä ja jonka annoin 
sitten lehtimiehelle mukaan.

Oleg Lichovidovin kanssa juttelimme vielä 
myöhemmin patsaan korkeudesta ja hän oli sitä 
mieltä, että kannattaa pysyä kuitenkin jo Pietarin 
kulttuurikomitean hyväksymässä suunnitelmassa. 
Tuskin komitea muuttaa päätöstään ja aikaa vain 
menisi turhaan uuteen prosessiin. Näin näen mi-
näkin asian. Muistomerkin nimilaattoja valmiste-
taan parhaillaan Viipurin Vuoriyhtiössä.
 
Eija Tuominen

Primorsk 29.7.2019 vas. tulkki Olga Oksanen, primorskilaiset 
sankarihautahankkeen tukijat ja Eija Tuominen.

Infotilaisuus meni hyvin. Paikalla 
oli noin 30 henkilöä ja tilaisuutta 
johti vt. kaupunginjohtaja Svetla-
na Ryzhova. Yleisö pyysi, että me 
vieraat kerromme ensin Koiviston 
sankarihaudan palauttamissuunni-
telmasta.

Olin valmistelut lyhyen pu-
heen, jossa esittelin hankkeen läh-
tökohdat Koivisto-Seura ry:n nä-
kökannalta. Kerroin mm. haudan 
kunnostamisen ja muistomerkin 
tärkeydestä meille koivistolaisille. 
Kerroin myös, että kunnostami-
seen tarvittava rahoitus tulee Suo-
mesta ja hanke rahoitetaan pää-
asiassa lahjoitusvaroin. Suomen ja 
Venäjän välillä sovitusta sopimuk-
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Rajajoella ihmeteltiin hiljalleen liruvaa ”rajapuroa” ja jättiputkien määrää. Moni matkalaisista kävi Tarton 
rauhan rajan mukaisesti vastarannalla ulkomailla.

Penttilässä keikkuu korkealla männyssä tuttu nimikyltti.

Lauri ja Marja Ratia Laurin isoisän Anton Ratian kellarin edustalla.

Kuvassa toisena oikealla olevan harmaan saunan rakensivat kesällä 
1941 Ratian veljekset Erkki, Urpo ja Yrjö.

jatkuu seuraavalla sivulla

Kolmisen kilometriä Koivistolta 
rantatietä Humaljoen suuntaan 
tien mutkassa tarkkaavainen huo-
maa korkealle mäntyyn kiinni-
tetyn kyltin Penttilä. Kyltissä on 
kylän nimen lisäksi vuosiluvut 
1600-1948. Mistä on kysymys 
Mäkeläisten sukuseuran puheen-
johtaja Risto Mäkeläinen.

- Kylttiä eivät ole vieneet 
puuhun evakkoon lähteneet en-
tiset penttiläläiset vaan nykyiset 
rannan asukkaat. Tämä on suuri 
ele heiltä. Nyky-penttiläläisistä 
suurin osa siirrettiin eri puolil-
ta Neuvostoliittoa vuonna 1948 
asuttamaan kylää, meidän Iisak-
kala-taloon tuli murmanskilaisia 
jo vuonna 1947. Vuosiluku 1600 
puolestaan kertoo milloin Penttilä 
on ensimmäisen kerran mainittu 
asiakirjoissa, kertoo Mäkeläinen.

Osa uusista penttiläläisistä 
kävi taloksi suomalaisten ehjiksi 
jääneisiin taloihin. Uusia taloja oli 
noussut jatkosodan aikaisen jäl-
leenrakennuksen ansiosta. Muu-
toin Penttilä oli tuhoutunut 1940 
lähes kokonaan, kun suomalaiset 
joutuivat vetäytymään Manner-
heim-linjalta, ja joukot polttivat 
taloja etteivät ne olisi jääneet vi-
holliselle asumiskelpoisina.

Mäkeläisten sukuseura on 
tehnyt kesäretkiä Penttilään vuo-
desta 1989. Alussa matkoja tehtiin 
joka vuosi, mutta vuodesta 2007 
joka toinen vuosi. Alussa matkan-
vetäjänä oli Eero Mäkeläinen. 

- Kesäretkiin liittyen ei oike-
astaan ole ollut muita ongelmia 
kuin rajan ylitykset. Virkamiehet 
eivät voi mitään rajabyrokratialle, 
heidän on toimittava ohjeiden 
mukaan. Ruuhkaa syntyy väki-
sin ja se harmittaa. Ongelman 
ratkaisi Allegro-junayhteys, se 
on ylivoimainen matkustustapa 
Viipuriin, jonne voi tilata bussin 

odottamaan.
Tämän kesän 2019 matka oli 

järjestyksessään jo 24. Mukana oli 
23 Mäkeläisten, Kaukiaisten ja 
Ratioiden jälkeläistä sekä heidän 
puolisoaan.

- Penttilän lisäksi on käyty 
aina Kirkolla ja Viipurissa, myös 
kauempana Sortavalassa, Käkisal-
messa, Pietarissa ja Kannaksen eri 
kohteissa. Ja tärkeimmät taistelu-
paikat on koluttu ja analysoitu, 
sanoo Risto Mäkeläinen.

Muolaasta Terijoelle

Kesän 2019 retken ensimmäise-
nä tutustumiskohteena oli Lauri 
Kanteen kotitalon paikka Muo-
laan Väärämäessä, jossa Laurin 
poika Heikki kertoi matkalaisille 
paikasta ja kuinka Soittolan ky-
län joutui lähtemään evakkoon 
2.12.1939. 

Heikki Kanne luki otteen 
isänsä kirjoittamasta kirjasta 
”Konsa vaino Suomeamme…” 
Kuulijat saivat elää uudelleen sen 
tuskaisan hetken, kun kotitalo oli 
jätettävä ja kuinka talosta piti pa-
lata pelastamaan tärkeät perheen 
valokuvat.

Rajajoen sillalla ihmeteltiin 
pientä puroa ja tuhotonta, jopa 
yli 4-metristen jättiputkien mää-
rää, joita sikäläiset eivät saa kas-
vin myrkyllisyydestä huolimatta 
tuhottua. Terijoella yöpymispaik-
kana oli Spa Hotel Terijoki, joka 
yllätti laadullaan. 

”Tsaarin seppä”

Seuraavana päivänä jatkettiin 
kohti Koivistoa ja Penttilää. Mat-
kalla Lauri Ratia innosti ryhmää 
etsimään äitinsä isoisän, kyläsep-
pä Erik Aution talon raunioita 
Jukkolassa. Seppä Autio oli ai-
koinaan saanut lisänimen Tsaa-
rin seppä, kun hän oli korjannut 
seudulla lomailleen Nikolai II:n 
veneen potkurin. 

Nyt aika oli tehnyt tehtävän-
sä, kun Lauri äitinsä Liisan kanssa 
kävi paikalla 1996, rauniot näkyi-
vät selvästi, mutta eivät enää.

Penttilässä jalkauduttiin etsi-
mään entisten kotitalojen paikko-
ja. Mäkeläiset menivät Iisakkalan 
tilalleen ja Ratiat Syrjän talolle.

- Oikeus ja kohtuus olisi, että 
penttiläläiset saisivat edes pienen 
rojaltin sinne rakennetun sataman 
öljytoimituksista. Sekin harmit-
taa, että Iisakkalan vuokralaiset 
eivät ole maksaneet mitään vuok-
raa. Tila on sentään ollut sukum-
me kotitila vuodesta 1761, toteaa 
Risto Mäkeläinen pieni virne suu-
pielessä.

Mutta kuka ripusti Penttilä-kyltin puun latvaan?

Penttilän kylän rantaa heinäkuussa 2019.

Martti Ratia
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Koiviston kirkolla, entisen sankarihautausmaan kohdalla hiljennyttiin kunnioittamaan 
paikalle haudattuja sotilaita ja lottia. Paikalle valmistunee Suomen Koivisto Seura ry:n 
toimesta muistoalue.

Muolaan Väärämäessä, Soittolan kylässä Heikki Kanne 
palautti mieliin evakkoon lähdön katkerat hetket.

Saiha mie nii sorree vaattee 
issellei etehei kirko pihal...

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

Virtase talo o viel pystys.Suurhaskon Anteron "nimikkokivi".

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

Terttu Ravi
Juhannusmatkalla koettiin mie-
luinen asia. Jotakin pysyvää Kaa-
lialassakin löytyi. Suurhaskon An-
teron "nimikkokivi" oli paikallaan 
ja aikaa uhmaten tukevasti maa-
merkkinä pystyssä tienposkessa. 
Silloin kun kaalialalaiset kanssani 
kotikylään matkasivat ja kivi tu-
li näkyviin, tiesimme, että pian 
olemme perillä.

Osa Terttu Ravin kuvista oli eksynyt jo heinäkuiseen Porvoon Koivis-
tolaisten matkakertomukseen.

Juhannusmatkalta Koivistolle

Antonin sauna jäljellä

Merikapteeni Anton Ratian ta-
lon paikalle ovat venäläiset ra-
kentaneet vaaleansinisen datshan. 
Entisen talon perustukset näky-
vät heikosti rannansuuntaisina. 
Pojanpoika Jarmo Ratia osoitti 
Antonin poikien Erkin, Yrjön ja 
Urpon kesällä 1941 rakentaman 
yhä paikallaan olevan saunan. 
Asiaa todistivat Erkin tytär Heidi, 
Urpon poika Lauri sekä Yrjön po-

jat Jarmo ja Martti sekä Yrjön tyt-
tären Maijan poika Mikko. Myös 
Ratioiden punatiilinen maakellari 
oli jäljellä koristeltuna amerikan-
kielisellä F..ck-kirosanalla.

Tilanne Penttilässä on ny-
kyään se, että uusia taloja on 
rakennettu ja vanhoja (suoma-
laisia) kunnostettu. Nyt rannalle 
muuttaa vapaa-ajanasuntoihin 
varakasta väkeä Pietarista. Entiset 
penttiläläiset harmittelevat, että 

kylätietä vaan ei saada kuntoon - 
tiehoitokuntaa ei ole ja kaupunki 
ei piittaa. 

Yksi asia on pysynyt samana 
sentään vuosikymmenet: upea 
hiekkaranta ja iso kivi etäänpänä 
rannasta Suomenlahden Koivis-
tonsalmessa, jonne kylän lasten 
piti pulikoida kesäisin ja suorittaa 
samalla uintitesti.

 

Muistohetki kirkolla

Koiviston kirkon kupeessa, Risti 
ja purje –patsaalla ja entisen san-
karihautausmaan kohdalla pidet-
tiin muistohetki. Humaljokelai-
nen Unto Jack lauloi Veteraanien 
iltahuudon ja patsaalle jätettiin 
kukkatervehdys. Paikalle on hau-
dattu 93 sotilasta ja kaksi lottaa. 

Suomen Koivisto-Seura ry 
rakentaa paikalle muistoalueen. 
Kuuteen nimilaattaan tulevat 

vainajien nimet ja hautaristien 
tilalle isoon kaareen koko kesän 
kukkivat koivuangervot. Tule-
vaisuudessa sankarien muiston 
ääreen voi kokoontua jälkipolvi. 
Varainkeruu on yhä käynnissä. 
Alue esiteltiin Koiviston Viestissä 
toukokuun 2019 numerossa.

Teksti ja kuvat: Martti Ratia 
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Oli toukokuun loppupuoli. Jan-
ne oli päässyt pika-asutustöihin. 
Kun hän eräänä toukokuisena 
iltana käveli pihamaalla, Myrsky 
huomasi hänet ja kiiruhti puoli-
juoksua Jannen luo. Jo kauempaa 
huuteli: “Saanks mie pyytää, jos 
rupeaisitte viraapelityönä sah-
haamma meil polttopuita.” Janne 
lupasi ja aloitti aina iltasella töiden 
jälkeen polttopuiden teon. 

Toukokuun viimeisenä sun-
nuntaina uusi kirkkoherra asetet-
tiin virkaansa. Menin seuraamaan 
toimitusta kirkolla. Kirkko oli 
koristeltu juhla-asuun. Piispa ja 
monta pappia seisoivat alttarin 
äärellä valkoisissa kaavuissaan. 
Se oli tosiaan vaikuttava näky. 
Piispa saarnasi kehottaen pappia 
olemaan hyvä paimen. ”Hyvä 
paimen antaa henkensä laumansa 
edestä.” Tilaisuuden vakava tun-
nelma kohosi vielä loppuvirteen 
“Sa Herra laumas ylipaimen”.

Kesäkuun puolella kysyin 
kirkkoherralta, paljonko he peri-
sivät meiltä vuokraa punaisesta pi-
hamökistä. “En tiedä vielä, kysyn 
vaimoltani,” oli jälleen vastaus. 
Jonkin ajan kuluttua kysyin uu-
delleen. Yhtä epävarma vastaus: 
“En tiedä, jos me siitä..” Ajattelin 
silloin, olkoon sitten, kunnes kar-
huatte.

Kesäkuun 16. päivänä Jan-
nelle tuli jälleen käsky palata 18. 
päivään mennessä sotatehtäviin. 
Mieltäni myllersi nyt viha koko 
maailmaa ja itseänikin kohtaan. 
Sain sanoa niin kuin Tommi hu-
malassa: Voi maailma, miks tänne 
synnyin! Vaan mitäpä voimme 
tehdä! Jannen oli lähdettävä. Hai-
kein mielin jätimme jäähyväiset. 
Parin, kolmen päivän kuluttua 
sain tiedon Jannen olinpaikasta. 
Kävin siellä häntä muutaman ker-
ran tervehtimässä, kunnes kerran 
sinne tultuani häntä ei enää siel-
tä tavoittanutkaan. Vaikka edeltä 
käsin olinkin tiennyt, ettei hän 
siihen paikkaan saisi jäädä, oli se 
kuitenkin suuri pettymys, enkä 
aluksi voinut mitenkään sopeu-
tua ajatukseen erosta. Taasko olin 
jäänyt kuin nalli kalliolle, yksin 
lastemme kanssa? Palattuani las-
ten luo en heille sentään sanonut 
mitään. 

Elämän levy oli jälleen pyö-
rähtänyt pahasti kyljelleen. Mie-
leni oli musta, tulevaisuus näytti 
synkältä. Oli sentään jäljellä yksi 
valopilkku: posti kulki säännölli-
sesti ja sain lähes joka päivä tietoa 
Jannelta. Olinkin sanonut hänelle: 
“Josset sie mittää muuta vaik lä-
hetäkkää, ni lähetä vaik tupakka-
aski kans, ni siit mie tiijän, et sie 
oot elos, ja mie oon tyytyväine!” 
Janne oli kuin uskollinen Musti-

Impi Piela
Elämän melskeissä (XVI)

Impi Piela

koira, lähetti aina tiedon itsestään. 
Ja olihan nyt Talvisodasta saadut 
kokemukset tukena.

Kirkkoherra oli järjestänyt 
minulle lasten kanssa tuliaiskah-
vit. Kun kirkkoherra huomasi 
murheeni, hän lohdutteli: “Ei se 
kestä kauan, tämä sota. Meillä on 
nyt Saksan vahva armeija takana!” 
Hän rupesi saarnaamaan kipeistä 
kokemuksistamme: “Kun olette 
saaneet lähteä kodeistanne..jne” 
Se kaikki kävi hermoilleni, jotka 
ennestäänkin olivat tarpeeksi kire-
ällä, siinä määrin, että purskahdin 
itkuun. Pappi lopetti ja yhdessä 
perheensä kanssa he lauloivat Oi 
Herra siunaa Suomen kansa. Kii-
tin kahvista ja lähdin. Se oli en-
simmäinen vierailuni kirkkoher-
ran luona. Jäi myös viimeiseksi.

Papeista on paljon puhuttu ja 
kirjoitettu. Lisä ei liene pahitteeks 
niiko selkää saahes ja maantie ja-
os. “Minä olen se Hyvä Paimen.” 
Näinhän on Kansojen Kaitsija 
lausunut itsestään. Pappia pide-
tään edelleenkin hyvänä paime-
nena. 

Lokakuu. Satoi lumiräntää. 
Piha oli hyvin märkä ja likainen. 

Sota syttyi evakon ja hyvän 
paimenen ja tämän kotivänrikin 
välillä. Aseina ei kylläkään käy-
tetty mitään tavanomaisia sota-
aseita: Aseina olivat liukas kieli ja 
poikkipuheet. Muuta ei tarvittu.

Hyvä paimen alkoi vaatia 
rippikoulun pitopaikaksi evakon 
perheen ainoaa huonetta, vaikka 
hänellä olisi ollut käytettävissää 
kolmen kilometrin päässä kirkol-
la upouusi seurakuntakoti siihen 
tarkoitukseen. Linja-autokyyti 
pappilan portilta kirkolle maksoi 
kolme markkaa. Se olisi papin 
mielestä ollut liiaksi. Touhukas-
han pappi oli. Ennen kuin ehti 
laukkuansa sisälle viedä kirkosta 
tultuaan, hän oli jo heittänyt sen 
pappilan portaille ja kiiruhtanut 
puutarhaansa. Lapset kitkivät 
hänen kasvimaataan kymmenen 
markan päivämaksusta käyden 
kotona syömässä. Pappi tarjo-
si kerran 12 vuotiaalle pojalleni 
työtä: “Jos tulet minulle ajamaan 
pelloille virtsaa, niin setä antaa 
sinulle palkaksi komean lantun.” 
Poikaa nauratti, eikä mennyt 
hommiin. Ahneus ja saituus eivät 
ole kaukana papin säkin täyttäjäs-
täkään. Kerran kirkossa käydessä-
ni kuulin hänen kuitekin saarnaa-
van: “Rakkaat seurakuntalaiseni. 
Älkää kootko aarteita maan päälle. 
Älkää ottako voikilostanne kisku-
rihintaa. Se on ahneutta ja ahneus 
on syntiä.” 

Kirkkoherralla oli pappilas-
saan käytössään kolmetoista huo-
netta. Ja kirkolla seurakuntasali. 

Evakolla oli yksi ainoa huone ja 
nyt sekin aiottiin häneltä viedä. 
Kun pienimmäinen ei vielä edes 
osannut kävellä, alkoi evakko 
puolustustaistelun. 

Minulle luvattiin käyttöön 
se kuusineliöinen kylkiäinen, jo-
hon emme edes olisi kaikki yhtä 
aikaa mahtuneet sisälle. Lähdin 
käymään siirtoväen huollossa. 
Huoltojohtaja oli vaihtunut, sillä 
entinen oli joutunut hänkin lähte-
mään sotaan. Selitin asiani uudel-
le huoltojohtajalle. Tämä kehotti 
meitä vain jäämään asuntoon, 
vaikka pappi tulisikin pitämään 
siinä rippikouluansa. Ei ollut 
apua, vaikka yritin tehdä selväksi 
hänelle, etten millään saisi pidet-
tyä lapsijoukkoani rauhallisina. 
Eikä yksi edes vielä osannut kä-
vellä. Lattiahan likaantuisi yli sa-
dan rippikoululaisen jäljiltä niin, 
etten voisi antaa lasteni kulkevan 
lattialla nelin kontin ja likaavan 
itseänsä. Ei se kuitenkaan huolto-
johtajaa vakuuttanut.

Palasin pappilaan ja selitin 
Myrskylle itselleen: “Eihä myö 
mitenkää mahuta siihe nii pienee 
kylkiäisee.”

“Sovitte tai olette sopimatta. 
Jollei järjestelymme teitä miellytä, 
etsikää uusi kortteeri!”

Voi turkin pippuri punainen! 
Mikä nyt taas neuvoksi? Yritin sel-
vittää prelaatille, ettei meillä ollut 
mitään mahdollisuutta etsiä uut-
ta kortteeria. “Eihä myö sellasta 
mistää saahakkaa.” Mutta pappi 
oli tiukkana: “Kyllä minun täytyy 
saada rippikoulu siinä pitää.”

Ei, ja taas ei. Toista sataa las-
ta rumppaamassa sisään ja ulos 
märillä syysilmoilla kaiken päi-
vää. Eikä nuorimpani edes pysty 
kävelemään. Epäterveellistäkin. 
Samassa huoneessa lapseni jou-
tuisivat nukkumaan 

kun ei ole edes sänkyjä. On 
vain pukkien päälle nostetut puu-
laverit. Niillä he nukkuivat kuin 

silakat suolassa. Isommat lapset 
makasivat penkeillä. Mikä hom-
ma olisikaan joka aamu kantaa 
vuodevaatteet kartanolle ja iltaisin 
takaisin sisälle. 

Janne oli päässyt lomalle. Va-
litin hänelle hätäämme ja ehdotin, 
että hän lähtisi puhumaan Hyrs-
kelle, ettei tulisi pitämään rippi-
koulua meidän tuvassamme. “Pa-
remmiha se sinnuu uskoo!” Janne 
empi hetken, mutta lähti kuiten-
kin. Palattuaan hän kertoi, että 
vastaus oli edelleen ollut sama: 
“Kyllä minun täytyy saada pitää 
rippikoulu siinä.” Sanoin Jannel-
le, että teen valituksen Lääninhal-
lituklseen. “Saahaa nähhä, mitä 
miu unnei merkitsöö.” “Tie, tie,” 
oli Jannekin samaa mieltä. “On 
täs jo tarpeeks, ko jouvun olemaa 
yksin kaheksa lapsei kans tälläses 
huonehes ko on ko joukkohauta. 
Ei luulis papilkaa kelvata tällä-
ne.!” jatkan rippisaarnaani. “Tie, 
tie, mitä sie siin saarnaat!” puheli 
Janne, jonka hermot muutenkin 
sodan johdosta olivat kireällä. 

Kun Jannen loma oli loppu-
nut, ajattelin: “Ei täst muute sel-
vää tuo, jos mie en kirjota ja selvitä 
asiaa totuuve mukasest. Ei oikeut-
ta maassa sa, ken itse sit ei hanki. 
Ja oma apu o ain paras apu.” Tar-
tuin kynään ja selitin asiani niin 
hyvin kuin taisin. Ei kestänytkään 
kauan, kun jo saapui vastaus. Va-
litukseni oli käsitelty, se oli otettu 
huomioon. “Olemme antaneet 
siirtoväen huoltojohtajalle mää-
räyksen, että hänen on valvotta-
va ja tarpeen vaatiessa ryhdyttävä 
toimenpiteisiin niin, ettei teidän 
asunnossanne pidetä rippikoulua 
niin kauan kuin seurakuntako-
ti on vapaa.” Olin tietysti kovin 
iloinen saatuani tämän vastauk-
sen. Iloitsin niin kuin pieni lapsi. 
En kuitenkaan kertonut toisille 
mitään. Kun sitten lähdin käy-
mään huoltotoimistossa, huolto-
johtaja sanoi minulle: “Jos pappi 

tulee teidän asuntoonne pitämään 
rippikouluansa, niin ilmoittakaa 
heti minulle.” Minua hymyilytti. 
Tiesinhän, mistä käsin oli huol-
tojohtajaan pantu puhtia. Löytyi 
laki muillekin. Rippikoulu oli jo 
ilmoitettu alkavaksi pappilan pi-
hatuvassa. Aloin puhdistaa tupaa 
kaiken varalta. Eihän sitä voinut 
olla varma, jos vaikka sittenkin 
tulisivat. Lämmitin vettä sauna-
tuvassa. Olin juuri kantamassa 
vettä ämpäreineni, kun huomasin 
papin menevän aittaan naapurin 
isännän kanssa jotain viljaa tarkas-
tamaa. Laskin ämpärit maahan ja 
lähdin minäkin aittaan. Halusin 
näet todistajan kuullen kieltää 
kirkkoherraa tulemaan asuntooni 
pitämään rippikouluansa. Astuin 
rappuja ylös aitan ovelle. Se oli 
avoinna. Tervehdin. Molemmat 
miehet vastasivat tervehdykseeni. 
“Hyvää päivää” tuli kuin yhdestä 
suusta. “Eiks kirkkoherra ois hyvä 
ja peruttais rippikoulu pittoo, nyt 
ko ois viel aikaa sunnuntaihi ast,.” 
ehdotin. “Ei tule sellainen kuu-
loonkaan. En kai minä voi pap-
pilan salissani sitä pitää. Oli mi-
ten oli, pihatuvassa se pidetään,” 
pappi ähkyi kiukusta aivan naama 
punaisena, ääni jyristen kuin uk-
konen taivaalla. Kun Myrsky noin 
jyrisi ja salamoi, katsoin parhaim-
maksi poistua paikalta. Lähtiessä-
ni sanoin: “Vaik työ meil tuollai 
määräyksii jakelettekii, ni löytyy 
niit toisii herroi, ketkä teitäk-
kii määräjäät.” En toki kertonut 
edellenkään mitään Lääninhal-
lituksen määräyksestä. Hetken 
perästä kuului puhelin soivan. Se 
oli asetettu paraatirappujen au-
laan. Ääni kuului kauas. “Haloo, 
haloo! Täällä puhuu kirkkoherra 
Mauri Myrsky. Hyvää päivää!” 
Enempää en ehtinyt kuulla, kun 
menin sisälle huoneeseeni ja aloi-
tin siivoustyön.

(Jatkuu)

Pappilan sivurakennus 1960-luvulla tai myöhemmin. 40-luvulla tuota 
vasemmalla näkyvää autotallia (?) ei ollut. - Olin 60-luvulla vuoden 
verran opettajana Elimäellä. Mittasin silloin sodanaikaisen punaisen 
rakennuksen ulkoapäin; sen mitat olivat 8 x 4 m, josta päädyn 
pienempi osa oli 2 x 4 m. Osan sen neliöistä vei puulämmitteinen hella. 
Sisältä koko mökki oli siis alle 32 neliötä.   Martti Piela
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Koivisto-säätiö

Martti Piela

Mie tiijjän
Et osajaaki käyvvä luonno pääl, 
ko vaa ajattelooki tuota miu kän-
nykkärietasta, mite hää luuloo, 
et hää paremmi tietää, mitä mie 
kirjotuksellai tarkotan. Iha vaa 
kiusatakseen muuttaa miu siu-
sanankii siaks ja väittää, et koivis-
to murtee sana tietois sijal pittää 
kirjottaa enklanni sana tiptoes. 
(Mitä vast hää luuloo, et ko hää 
o itse amerikkalaine vempele, ni 
häne soppii tuuvva se enklanti 
joka paikkaa essii!) Niiko mie oi-
sin mihikää varpasillaa nyt kesäl 
hiippailemas. Luuloo vissiinki, et 
miul nyt ois jouluaja tonttulaulut 
mielessäi. Ko eihä näppäimistös 
noita miu sanojai kirjottaes u ja 

Sirpa Taskinen

a-kirjaimet oo lähelläkkää toisiaa, 
ja enklanni sana tiptoes tuomine 
tietois-sana korvikkeeks o kyl iha 
järetöntä! 

Enne, silloko miekii lukioke-
siin olin Uuvemaa Sanomiis ke-
sätoimittajaan Porvoos, ni paino-
talois ol aina oikolukijoi, kutka 
tarkastiit oikeikirjotukse ja merk-
kasiit tarkast, mis kohas ol virhe 
ja mite se piti korjata. Uuvemaa 
Sanomis se ol yks tehtävä, mikä 
kuulu miu jokapäiväsii hommii 

urheilu- ja kulttuurtapahtumis 
käymisii ja niist kirjottamissii li-
säks. Käin yks kesäkii esimerkiks 
pussil Nurmijärvel seuraammas, 
ko esitetti Aleksis Kive näytel-
mää Seitsemä veljestä. Ja kirjotin 
siint lehtee jutu. Nii, ja sithä mie 
jouvuin joka päivä soittelemmaa 
ympär maakuntaa, et oiskos jottai 
tapahtunt, vaik kissa karant, taik 
joku ois pienes sieväs ajant Puk-
kilas pyörällää ojjaa. Nii, ja sithä 
miu pit viel purkaa jonkuu van-
hemma toimittaja tekemä haastat-
telu mustalt pyörivält piikikkäält 
”nauhuresilaittehelt” ja kirjottaa 
se kirjotuskonneel paperil, minkä 
lähetin sit etellee painoo konela-

tojiil. Niil kavereil hiki virtas, ko 
latomos ol aina kuuma ko pätsis.

Mut oonks mie taaskii jou-
tunt iha harhapoluil siint, mitä 
miu pitäis olla kirjottamas. Ko, 
miuha pit kertoo, et kuka tun-
netu koivistolaissuvu jäsen ol nii 
etevä käsistää, et valmisti nii kor-
kealaatusii esinehhii, et niitä nyt 
maailma turuil myyvvää huippu-
hintoihi? 

No, asja selviää Unto Erlamo 
toimittamast kirjast Piissaarelai-
set Koivistolta (Savon kirjapaino 
Oy) sivult  128, mis Marja-Leena 
Holmikari (s. Hollming) kertoo 
isästää August Fredrik Holmin-
gist, kuka toimi aikoinaa Pietaris 

Bolshaja Morskaja Ulitsa varrel 
Fabergé'l kulta- ja hopeaseppään 
ja valmisti Keisarinkii tillaamii 
koruesinehhii, mitä Häne Korke-
uteen jakel ympärillee niis paikois, 
mis vieral varsinkii purjehusmat-
koillaa, niiko esmerkiks Koivistol 
pistäytyessää. Nikolai II:se äiti, 
leskikeisarinna Maria Fjootorovna 
(Tanska rinsessa Taakmar) lahjot-
ti 1915 Suome Rautatiehallitukse 
Pääjohtaja Ahosel Hollmingi teke-
mä savukekotelo, mikä muutama 
vuos sit myötii Pukowski huuto-
kaupas 56 000 eurol. (Museovi-
raso kyl asetti sen vientikieltoo, 
nii et tiijjä hänt, mite siin loppuje 
lopuks käi.) 

Haminan Seudun Koivistolaiset 
suoritti toukokuussa muistokäynnin Ristiniemen hautausmaal-
la viime vuonna edesmenneiden perustajajäsenten Anja Kiiskin 
ja Altti Muurisen sekä Pielan perheen leposijoille. 

Ruusujen laskemisen lisäksi haudoille ripoteltiin Koiviston 
rannan hiekkaa. Sen oli Jaakko Piela tuonut 1990-luvulla Koi-
vistolta ja hiekan lähetti meille Leena Roine Helsingistä.

Mukana olivat Mirja Haapanen, Eeva Karkia, Raimo Hag-
man, Seija Kinnunen ja Raili Haapala

Eeva Karkia

Koivisto-säätiön puheenjohtajat ja 
asiamies vaihtuivat

Koivisto-säätiön hallintoneuvos-
ton kokous 3.8.2019 alkoi hiljai-
sella hetkellä hallituksen entisen 
puheenjohtajan Aarre Tölkön 
poismenon vuoksi.

Säätiön hallintoneuvoston 
puheenjohtajat vaihtoivat paik-
kaa, kun aikaisempi varapuheen-
johtaja Risto Mäkeläinen nousi 
puheenjohtajaksi ja Kalevi Luuk-
kainen siirtyi varapuheenjohtajak-
si. Vastaava vaihdos tehtiin myös 
Säätiön hallituksessa. Veli Sainios-
ta tuli uusi puheenjohtaja ja Sir-
pa Taskisesta varapuheenjohtaja. 
Säätiön tuoreena asiamiehenä on 
aloittanut Anne Markkanen. Pert-
ti Hoikkala siirtyi syrjään oltuaan 
asiamiehenä lähes 40 vuotta.

Muut hallintoneuvoston ja 
hallituksen jäsenet pysyivät sa-
moina, kun kaikki erovuoroiset 

valittiin uudelleen. 
Suurin muutos Säätiön toi-

minnassa liittyy talouteen, joskin 
tilikauden tulos 6.336 on vielä 
varsin tyydyttävä. Lahjoitukset ja 
testamentit olisivat erittäin ter-
vetulleita yhteisen koivistolaisen 
perinnön vaalimiseen.

Säätiö omistaa eri pörssiyh-
tiöiden osakkeita sekä asuinhuo-
neistoja Porvoossa Koivistolais-
ten Asunto Osakeyhtiössä. Yksi 
huoneistosta (45 m2) on Säätiön 
omassa käytössä, ja sitä voivat 
käyttää myös Porvoon seudun 
karjalaiset ja koivistolaiset yhtei-
söt. Huoneistojen vuokratulot 
ovat aikaisemmin muodostaneet 
Säätiön talouden vakaan pohjan. 
Vuosina 2012- 2013 talossa toteu-
tettu laajamittainen linjasaneeraus 
on kuitenkin heikentänyt tulosta 
merkittävästi, koska Säätiö jou-
tuu maksamaan sen kustannuksia 

vielä 2030-luvulle saakka. Vuok-
ralaisten vaihtuminen ja huoneis-
tojen mahdollisesti edellyttämät 
korjaukset ovat varsin työläitä. 

Säätiö pyrkiikin myymään 
huoneistot sitä mukaa kun ne 
vapautuvat vuokralaisilta. Huo-
neistoista saadut myyntitulot si-
joitetaan sääntöjen mukaisesti vä-
häriskisiin osakkeisiin ja muihin 
arvopapereihin. Hallintoneuvos-
ton kokouksessa esitettiin kritiik-
kiä myydyn huoneiston välitys-
palkkion suuruudesta, mutta se 
osoittautui väärinymmärrykseksi. 
Todellinen välityspalkkioprosentti 
oli siitä vain noin neljännes.

Vuonna 2018 säätiölle tuli 52 
opintoavustushakemusta, joista 
30 arpomalla valittua hakijaa sai 
350 euroa kukin. Opintoavustuk-
sen saaneiden nimet löytyvät Koi-
visto-säätiön kotisivuilta (Karjalan 
Liitto/jäsenyhdistykset). Koivisto-

laisille uusille ylioppilaille annet-
tiin kirja Koiviston Arkielämää, 
ja lisäksi heille tilattiin Koiviston 
Viesti vuoden ajaksi. 

Muita avustuksia ja stipen-
dejä saivat Esko Salo Härkälän 
Iitin sukukirjan julkaisemiseen, 
Suomen Koivisto-seura pitäjätau-
lun painatukseen ja Aarre Tölkkö 
Evakkopojan elämänvirta-kirjan 
julkaisuun. Jyri Taskiselle myön-
nettiin jatkoapuraha Merikoivis-
to-tutkimuksen valmistuttua. 
Tutkimus on luettavissa Helsin-
gin yliopiston historian laitoksen 
sivustoilta ja siitä on tulossa tii-
vistelmä Koiviston Viestiin. Koi-
visto-seuran taidetoimikunnan 
jakamat kannustusstipendit saivat 
Irmeli Roti, Meri Miiluniemi ja 
Kata Aaltonen.

Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj. 
Veli Sainio, 050 505 6676
veli.sainio@kolumbus.fi

Asiamies 
Anne Markkanen, 0400 687 717
koivistosaatio@gmail.com
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Koivisto-juhlat 3.-4.8.2019 Haukkavuoren koulu, Kotka

Mäntsälän koivistolaiset hoitivat kahvion.

Mummona Hollolan Näyttämön Mervi Valtanen, pappana Petri Määttä, tyttinä Katariina Juurikkala ja 
nuorta pappa esitti Pia Laaksonen.

Koivisto-Seuran myyntipöydällä uutta ja mielenkiintoista.

Ensiapuryhmällä leppoisat olot.Autot löysivät paikkansa.Soppatykki lauloi pihalla.

Mummot muistojen 
illassa ja juhlakansa 
pääjuhlassa
Lauantai-illan päätteeksi vietet-
tiin muistojen iltaa ja erityisesti 
muisteltiin mummoja. Hollolan 
Näyttämö oli tuonut Mummo 
-sarjakuvanäytelmän kaikkien 
katsottavaksi. Aika moni näytel-
män kohtauksista oli kuin suo-
raan yleisöltä poimittu. Ilmeistä ja 
naurunremakasta päätellen yleisö 
tykkäsi. Kyläkynttilöitten sytyttä-
minenkin oli sovitettu osaksi näy-
telmän kulkua. 

Itse pääjuhla sunnuntaina 
olikin sitten arvonsa mukainen. 
Puheenjohtaja Eija Tuominen oli 
avauspuheenvuoroonsa lainan-
nut takavuosilta ohjeita juhlien 
järjestämisestä. Kuinka silloin 
juhlakansaa oli moninkertainen 
määrä nykyiseen verrattuna. Ja 
juhlilla oli päästävä, vaikka kuor-
ma-auton lavalla.

Laulaen otettiin vastaan myös 
tervehdyksien tuojat. Kotkan kau-
punginjohtaja Esa Sirviö toivotti 
väen tervetulleeksi juuri Kotkaan. 
Hän myös osasi asennoitua ran-

nikkokaupunki Koiviston olosuh-
teisiin ja siihen, miten kehitys olisi 
voinut kehittyä, jos asiat olisivat 
käyneet toisin. Kotkan Kymin 
ev.lut seurakunnan Hannu Mart-
tilan tervehdyksessä muistutettiin 
yhteistyön ja yhdessä tekemisen 
tärkeydestä. Primorskin terveiset 
kuultiin Seppo Mäkisen tulkkaa-
minen museojohtaja Irina Koloto-
van kertomana. Vähän kerrallaan 
kirkko ja kirkonseutu muuttuu 
arvoisekseen. Arvokas oli myös 
Eija Vänskän karjalaisnaisen mui-
naispuku, joka päällään hän kertoi 
Karjalaisseurojen Kymenlaakson 
piirin ajatuksia.

Koiviston Kiiskilästä olivat 
laulaja Tapio Jokisen äidinpuolen 
sukujuuret. Mikko Hauhian säes-
tämänä hän lauloi toisen koivis-
tolaisen äidin pojan, Olavi Virran 
levyttämät Eevan ja Iltaruskon. 
Jälkimäisessä osassa esitystään hän 
liikutti yleisöä tuomalla appelsii-
nipuita aavikkoon. Kotkassa ei 
voida juhlia pitää ilman Juha Vat 

Vainiota, tällä kertaa kappaleena 
Yksinäinen saarnipuu. Lopulta 
kuljemme kaikki omia teitämme, 
alkuperäiskappaleen I did it my 
way viitoittamin askelin.

Hienojen ja innoittavien pu-
heitten sarjan aloitti juhlapuheen 
pitäjä, Kymi sinfoniettan toimi-
tusjohtaja Riikka Luostarinen, 
runon sanoin: 

Ken yhtä ihmistä rakastaa,
se kaikkia rakastaapi.
Ken kerran voi itsensä unhoittaa,
se unten onnen saapi.

Ken kerran itse on onnellinen,
se tahtois onnehen jokaisen
ja antaa ja antaa ja antaa vaan
oman onnensa aarteistaan.

Hän jatkoikin kertomalla juuri 
noin tunteneensa nuorena mu-
siikinopiskelijana miettiessään 
elämänsä suuntaa. Luostariselle 
valkeni, että hänen elämäntehtä-
vänään olisi tuoda ihmisille iloa ja 
valoa musiikin kautta. Antaa toi-
sille sitä kaikkea ihanuutta, jota 
itse oli saanut musiikissa ja musii-
kin kautta kokea.
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Koivisto-juhlat 3.-4.8.2019

Lasten ja aikuisten kuvataidepalkinnot
Lasten kuvataidekilpailu

Sarja 1-6 vuotiaat
Saara Helariutta 6 v palkittu taidetarvikepaketilla: 
 värikartonkilehtiö, pastellivärit, vesivärit, sivellinsetti
Sarja 7-11 vuotiaat
Hippu Perttula  10 v 1 palkinto, 25 €
Papsu Korpela  10 v 2 palkinto, 20 €
Tyyne Ilola    9 v 3 palkinto, 15 €
Aaro Helariutta 8 v palkittu: Piirtäjän suuri käsikirja 
  (3 v takainen palkinto joka jäi jakamatta)
Sarja 12-17 vuotiaat
Heini Perttula   14 v 1 palkinto, 25 €
Johanna Huhtanen 17 v 2 palkinto, 20 €
Heljä Perttula   12 v 3 palkinto, 15 €

Aikuisten taidenäyttely, 10 osallistujaa (11 
ilmoittautunutta)

Koivisto-säätiön kannustusstipendit
Terttu Saarinen, Raisio  50 €
Leena Laiho, Kotka  50 €
Liisa Ake-Helariutta, Parainen 50 €
muut osallistujat
Seppo Eloranta
Tarja Mäkeläinen
Leena Airaksinen
Marke Hongisto
Erkki Torkkeli 
 (teos Karjalan vaakuna siirretty perinnenäyttelyyn)
Pekka Kulmala
Eeva Heiskanen

Pihapelien tulokset
Piilenheitto: 

Naiset 
1. Eija Torkkeli, 29 pistettä
2. Eeva Karkia, 26
3. Pirkko Metso-Vainio, 26
Miehet 
1. Seppo Rytkölä, 36
2. Jaakko Torkkeli, 33
3. Seppo Rusi, 26

Mölkky: 

Kylä-joukkueet 
1. Humaljoki 1, 50 pistettä
 Eija Torkkeli
 Jaakko Torkkeli
 Pekka Kyytsönen
2. Humaljoki -Niemenkylä, 39
 Pirjo Jack-Vihanto
 Unto Jack
 Jorma Jack
3. Keskisaari, 35
 Terttu Keskisaari
 Pentti Keskisaari
 Vesa Keskisaari
4. Humaljoki 2, 27
 Eila Ratia
 Leena Ratia
 Jorma Ratia
5. Tähkäpäät, 7
 Maija ja Heimo
 Erkki Haarma

Lasten kuvataidepaja on jokavuotinen 
perinne.

Naisten tikkamestarit.

Perinnenäyttelyssä sai esineistä 
seikkaperäisen selvityksen.

Koiviston juhlia vuosien varrella.

Miesten tarkimmat.

Lipunnostossa Risto Pellava, Tuomo 
Kokkala ja Tuula Raukola.

Taidolla veistetty.
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Suomen Koivisto-Seuran johtokunta on myöntänyt 
kultaiset ansiomerkit seuraaville henkilöille:
Terho Lehtola 
Ahkera ja ansiokas toimija Porvoon paikallisyhdistyksessä sen perustamisesta lähtien 
vuodesta 1978, kädentaitajana tehnyt Koiviston kirkon pienoismallin, koivistolaisten 
tarinoiden kertoja. Merkkiä anoi Porvoon seudun Koivistolaiset

Seppo Mannonen

Aktiivinen ja pitkäaikainen toiminta Porvoon paikallisyhdistyksessä, mm. tapahtumi-
en kuvaesitykset, risteilyjärjestelyt, avulias puuhamies. Merkkiä anoi Porvoon seudun 
Koivistolaiset.

Myöntämisperusteet
Suomen Koivisto-Seura ry:n kultainen ansiomerkki myönnetään yhdistyksen jäsenelle 
pitkäaikaisesta toiminnasta koivistolaisen perinteen vaalijana.

Meri on lähellä

Kata Hovi arpajaisemäntänä. Myös linnunpönttöjä myytiin sankarihaudan hyväksi. Kaikkea kiinnostavaa.

Kultainen ansiomerkki kiitokseksi koivistolaisuuden hyväksi tehdystä työstä.

Keskellä ensimmäinen palkinto, meri- ja kalastusaiheinen nyplätty 
taulu, Kerttu Hilska. Vasemmalla jaettu toinen palkinto, ”Irjan iloinen 
matto”, Pirjo Wiksten. Oikealla jaettu toinen palkinto, ”Nuotta ja 
Ankkuri", meriaiheinen neuletyö, Asta Hilska.

Suomen Koivistoseura ry:n perinnetoimikunnan v. 2019 
käsityökilpailun ”Meri on lähellä” palkitut.

Pirjo Wikstenin kutomaan mat-
toon liittyy myös tarina:

Irjan iloinen matto

”Vaikka Irja Toikan elämä evakko-
na ja sodan jälkeen oli ankeaa, hän 
käytti iloisia ja värikkäitä vaatteita. 

Niistä leikatut matonkuteet 
ovat säilyneet melkein 50 vuotta. 
En raskinut heittää niitä poiskaan 
ja nyt Pirjo Wiksten teki niis-
tä upean, värikkään ja kauniita 
muistoja tihkuvan maton. Se on 
kudottu samalla poljennolla, jota 
äitinikin käytti. Kiitos taitavalle 
kutojalle!” Näin kirjoitti Leila, 
Irjan tytär, nähtyään maton pää-
siäisenä 2019.

Minä olin saanut Leilalta ko-
rillisen violetin sävyisiä tiukkoja 
matonkudekeriä, katselin niitä 
muutaman päivän, suunnittelin 
hiukan ja pääsin vauhtiin. Kuvio 
tuli jostain, rytmi samoin. 

Irja Toikka oli tullut Särki-
saloon Koivistolta, Saarenpäästä. 
Annan maton Leilalle, koska se on 

muisto, joka kuuluu Toikkalaan. 
Hienoa, että Leila oli säilyttänyt 
kuteet, jotka oli aikanaan leikattu 
kutojan asiantuntemuksella. Ne 
istuivat mattoon kuin kotiinsa, 
vaikka olivat olleet kerällä kau-
an….. (Mattoon liittyvä teksti: 
Pirjo Wiksten)

Nuoren koivistolaisen puhees-
sa puolestaan balettitanssija Anni 
Jokimies kiitti mummoaan peri-
mästään asenteesta, siitä, että lauk-
ku on tarvittaessa aina valmiina 
lähtöön. Ilman herkkyyttä ja läh-
temisen rohkeutta ei nuori tanssija 
olisi kansainvälisellä urallaan. Anni 
kertoi lämmöllä Kerttu-mammas-
taan, joka oli taiteilija, vaikkei it-
seään taiteilijaksi kutsunutkaan. 
Mamma kirjoitti runoja ja piirsi. 

Koivistolaisten esiäitien ketjusta 
juontaa myös Annin tietynlainen 
periksiantamattomuus asioiden 
suhteen. Jos jotain tahtoo tai täy-
tyy tehdä niin senhän tekee, vaikka 
mikä olisi. Ei siinä oikein auta muu 
kuin tarttua hommiin ja tehdä. 

Vuoden koivistolaiseksi va-
littiin teollisuusneuvos, diplomi-
insinööri Lauri Ratia. Hänen kun-
nostautumisensa elinkeinoelämän 
saralla olivat hengästyttävää kuul-

tavaa. Puheessaan hän vahvisti, mi-
ten karjalainen perintönsä on vah-
va. Elämän uudelleen aloittaminen 
ja rakentaminen lähes tyhjästä 
evakkomatkojen jälkeen ja kuullut 
tarinat Karjalasta, hänen tapauk-
sessaan Mustaruukista, Sortavalas-
ta ja Koivistolta eivät ole voineet 
olla vaikuttamatta siihen, miten 
Lauri Ratian oman elämän arvot, 
perhe, ura ja saavutukset, ovat ra-
kentuneet. Tarkemman henkilö-

kuvan Lauri Ratiasta julkaisemme 
syksyn Koiviston Viestissä.

Puheitten välissä ohjelmaa 
kevennettiin Tapio Jokisen mu-
siikkiesityksillä ja Satu Heinvuon 
ohjaamien Kotkan kansantanssi-
joitten kolmen tanssin sikermällä. 
Tilaisuuden lopuksi jaettiin seu-
ran ansiomerkit ja puheenjohtaja 
päätti tilaisuuden päätössanoihin. 
Hänellä oli vahva käsitys siitä, 
että ensivuoden Koivisto-juhlia 

voitaisi viettää Koivistolla juhlis-
taen samalla valmistunutta san-
karihauta-aluetta. Koska paljon 
on kuitenkin vielä tehtävää, on 
pienenä takaporttina myös vara-
suunnitelma, eli juhlat Salossa, jos 
Koivistolla ei vielä olla valmiita. 
Tilaisuus päättyi yhdessä laulet-
tuun Maamme-lauluun.
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Koivisto-juhlat 3.-4.8.2019

Sunnuntain pääjuhla

Kotkan kirkko on aivan 
kaupungin keskustassa.

Eija Vänskä.

Koivisto-Seuran puheenjohtaja Eija 
Tuominen.

Pääjuhlan juonsi Riikka Salokannel.

Riikka Luostarinen.

Karjalaisen kansan messu.

Seppo Mäkinen ja Irina Kolotova.

Juhlapuhuja Riikka Luostarinen, Vuoden 
Koivistolainen Lauri Ratia ja nuori 
koivistolainen Anni Jokimies

Esa Sirviö.

Seppelten lasku Karjalaan jääneitten muistomerkille ja 
sankarihaudalle.

Juhlajumalanpalvelus oli Kotkan 
kirkossa. Se oli toimitettu karja-
laisen kansan messun mukaan. 

Alkulaulussa Karjalan kunnailla 
kellot ne kaikui. Kyrie osuudessa 
kysyttiin murteella ”Kuulet sie, 

Karjalaisen kansan messu kuulet sie?”. Vastauslaulussa laulet-
tiin miten ”karjalainen kirkkokan-
sa Luojastansa laulelee. Ilostansa, 
itkustansa laulun säikeet sanailee. 
Kuule sisko, kuule veikko, kuinka 
sulle haastelen, rakkauvesta, lau-

peuvesta kalliin Hyvän Paimenen”. 
Psalmissa 121 luvattiin vielä, että 
”Herra siun elämäsi varjeleepi, jo-
kaisen askeleesi. Siunaa siut nyt ja 
aina, lähtösi ja tulosi.

Jumalanpalveluksen ja eh-

toollisen jälkeen laskettiin Koi-
visto-Seuran seppeleet Karjalaan 
jääneitten muistomerkille ja san-
karihaudalle. Toimitettiin juhlilta 
kukat vielä Karhulaan Karjalaan 
jääneitten muistomerkillekin.
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Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

Muista ystävääsi 
ilmoituksella.

Turun ja Ympäristön koivistolaiset

Kesä huilattu ja taas alkaat kokkoontumiset :
Naistenpiiri aloittaa maanantaina 9.9 klo 13
Jaalamiehet torstaina 12.9 klo 14
Kajuuttailta tiistaina 17.9 klo 17 ja siitä eteenpäin joka kuun 
kolmas tiistai sammaa aikaa. Mielenkiitoisia esitelmiä tai sit vaa 
haastellaa ja katsotaa kuuvii Koivistolt.

Tavataan siis Kajuutassa Itäpellontie 2, 20300 Turku
Kaik koivistolaisuudesta kiinnostuneet 

Tervetuloa mukaan.

Koiviston pitäjäesittely
Karjalatalolla 25.9.2019 klo 18
(Käpylänkuja 1, Helsinki)

Järjestää Karjalan Liitto, Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto ja 
Opintokeskus Sivis. 
Esittelijänä Koivisto-Seuran puheenjohtaja Eija Tuominen.

Kiitos juhlavieraille ja 
talkooväelle!

Suomen Koivisto-Seura ry

Koivisto-tuotteita

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.

Pronssilaatta 46 €

Hintoihin lisätään lähetyskulut. 

KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

Suomalaiset Koiviston kansallispukukortit vuodelta 1914. 
Kuvat lähetti Kimmo Takala, jonka äiti on Koivistolta, Koivusaaren 
Eistilän kylästä.


