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Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Salpalinja Suomen puolustuksen turvana
65. Koivisto -juhlat
Ensi kesänä me kaikki
kokoonnumme
Karhulaan Helilän
koululle 3.-4.8.2013
Tavataan siellä ja taas
juhlitaan!
Tervetuloa!

Viesti on luettavissa
myös netissä.
www.koivistolaiset.net

Aurinkoinen maaliskuinen pakkaspäivä
kruunasi härkäläläisten vierailun Miehikkälään,
Salpalinjan museoon
Salpalinjan museolle, siellä meitä oli vastaanottamassa
lumipukuinen mäntykangas.
Talvisodan ponnistelujen jälkeen alettiin rakentaa mittavaa
puolustuslinjaa Suomenlahdelta
aina Jäämerelle asti, josta Salpalinjan museo on kansallisesti
tärkeä toisen maailmansodan
muistomerkki.
Aluksi meille näytettiin video tulenjohtobunkkerissa tästä valtavasta rakennusurakasta.
Jotta olisimme saaneet oikean
kuvan alueesta, näimme myös
kuvasarjan alueesta kesäasussaan. Vaikka talviolot rajasivat
museoalueeseen tutustumista,
se ei kuitenkaan vähentänyt aiheen kiinnostavuutta.
Majoitusbunkkerissa oli ollut hella ja vesijohto mukavuuksina, mutta makuulaverilla nukuttiin tiukasti vierekkäin kuin
sardiinit purkissa. Lähkitaistelutilanteisiin oli viritetty ovelia yllätyksiä vihollisen varalle.
Tutustuimme myös ampumabunkkeriin, taisteluhautoihin ja
näimme miten betonista pystyttiin valamaan pieniä puolipallon
muotoisia bunkkereita. Mielenkiintoinen tutustumiskohde;
suosittelen.
Maittavan aterian jälkeen
emäntämme Haminan koivistolainen Terttu Ravi kertoili
omista kaalialaisista juuristaan
ja suvun päätymisestä Miehikkälään. Kaaliala ja Härkälähän
olivat naapureita samalla niemellä Koivistolla.
Terttu oli meitä vastassa
lottapuvussaan, jaloissa villasukat ja nahkamonot. Hänen
panoksensa Kaakonkulman
lottaperinnetyössä on mittava.
Koivisto-juhlille esillepantu lottanäyttely oli Tertun kokoama.
Tästä ja muustakin lottaperinteen tallentamisesta saimme
kuulla.
Lottien työtä tähystystornien valvojina on kunnioitettu
muistolaatoilla tornien sijaintipaikoilla. Paimiossa on päätepiste-muistomerkki muistutuksena
sinne päättyneestä evakkovaelluksesta. Nyt Miehikkälään
puuhataan lähtöpiste-muistomerkkiä, merkkinä, mistä tämä

Kata Aaltonen, Härkälän kylän sihteeri

Seppo Töytäri, Jouni Aaltonen, Aarre Iitti, Raija ja Leo Parkkinen, Terttu Ravi, Pentti Iitti, Reino ja Tuula
Koivisto, Jaana Putus, Anja Huovilan takaa kurkkaavat Helka Heinonen ja Kata Aaltonen; Sirpa Rajala ja
laitimmaisena Pekka ja Liisa Hämäläinen poikansa ja miniänsä kanssa

Kolmen
murteella esitetyn
monologin
aikana siirryttiin
murheesta iloon
ja riemuun.
evakkovaellus aikanaan lähti liikkeelle. Terttu lausui myös mm.
Koivistolaisen lottavirren.
Tertun lottapuku vaihtui
kansanasuun, josta putkahti esiin
koivistolainen nainen. Kolmen
murteella esitetyn monologin aikana siirryttiin murheesta iloon ja
riemuun. Esitystä elävöitettiin runoilla. Vaikka Terttu onkin runotyttö, omia runojaan hän ei meille
nyt esittänyt.
Me kiitämme ilolla ihanasta iltapäivästä rajan tuntumassa.
Vierailukäynnit muiden koivistolaisten luona ovat olleet kokemustemme mukaan hyvin antoisia.

5 miestä taisteluhaudassa ovat etualalla Seppo Töyräri takanaan
Pentti Iitti sekä Aarre Iitti oppaan takana Leo Parkkinen

Suomen Salpa
Salpalinja, Salpa-asema, Luumäenlinja
1200 kilometrinen puolustuslinja rakennettiin ylipäällikkö Mannerheimin
käskystä talvisodan jälkeen vuosina
1940-41 ja 1944. Sitä oli tekemässä
enimmillään 35 000 miestä ja heitä
muonittamassa 2 000 naista.
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Hartaast´

”Tulevaisuus ja toivo”

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Lojaalia ja arvostavaa
Olen lojaali juurilleni. Siksi en ole mennyt mukaan
esimerkiksi politiikkaan, vaikka moneen asiaan haluankin vaikuttaa. Minulla on nimittäin sekä punaiset
että valkoiset juuret. Ja koska myös arvostan juuriani,
haluan sen osoittaa niillä keinoilla, joita käytettävissä
on. Moneen asiaan taide on keinoista hienoin.
Aion osallistua taideteokseen. Kuvataiteilija Kaisa Salmi toteuttaa Lahden Fellmaninpuistossa yhteisöllisen
performanssin. Taideteoksen toteuttamiseen toivotaan
osallistuvan sekä yhdistyksiä ja yhteisöjä että yksityisiä
ihmisiä, suurta joukkoa ihmisiä.
”Vaikka entinen Fellmanin kartanon pelto alueena viittaa
sisällissodan loppuvaiheeseen, teoksen pyrkimyksenä on käsitellä sisällissotaa sekä kansallisena että kansainvälisenä
tragediana ja puolueettomasti. Mukaan toivotaankin sodan molempien osapuolten jälkeläisiä.
Fellmanin pellolle koottiin huhti-toukokuussa 1918 punaisten läntisten joukkojen antautuessa yli 20 000 sotilaan
ja siviilin vankileiri. Vangit joutuivat viettämään pellolla
lähes viikon ennen kuin siirtäminen Hennalan kasarmialueelle alkoi. Kaisa Salmen osallistavassa taideteoksessa
toistetaan tämä tapahtuma nykyaikaisessa muodossa. Teos
on sekä Suomessa että kansainvälisesti laajuudeltaan ja
toteutustavaltaan ainutlaatuinen ja merkittävä”.
Ajattelen, että osallistumiseni teokseen, on kunnioittava aikamatka juurilleni. Se on kohtaaminen, tutustuminen läheisiin ihmisiin, heidän
tunteisiinsa ja ajatuksiinsa, heidän elämänkohtaloihinsa vielä
vuosien takaa. Evakkovaellukseen osallistuminen herättänee
samanlaisia tunteita.

Kun kirjoitan tätä Koiviston Viestin kirjoitusta, on
kristikunnan suurin juhla, pääsiäinen. Sen tapahtumiin
sisältyy ihmiskunnan tulevaisuus ja toivo. Raamatun
mukaan Jumala itse antaa sen meille lahjaksi. Maailmalta kuuluvat sanomat kertovat sen sijaan toivottomilta ja synkiltä. Lähi- sekä Kaukoidässä on jatkuvia
sotatilanteita. Talous on monissa maissa, jopa korkean
elintason maissa retuperällä. Poliitikot laskevat ja riitelevät. Pahalta näyttää ja varsinkin kuuluu.
Kun Viestimme ilmestyy, on jo kevät tai ainakin kevään
airueet, ensimmäiset kukat putkahtavat maasta ja muuttolinnut alkavat palailla pesäpöntöilleen. Itse asiassa koko
kevät on ylösnousemuksen todistaja. Kuollut maa alkaa
elää, puut ja pensaat puhkeavat lehtiin ja kukkiin. Pääsi- Paluuta entiseen ei ole, mutta samat lauseet voimme siläisen sanoma ylösnousemuksesta saa tuhansia todistajia ti oppia. Niitä olivat esim. ”Toivossa on hyvä elää!” ja
uutta luovasta Jumalasta. Epäuskomme saa huutia ja usko ”Niin kauan kuin on toivoa, on elämää”.
tarttuu kiinni lupaukseen paremmasta tulevaisuudesta.
Uusi kevät on kertomus siitä, että Jumala luottaa meiParempi tulevaisuus tarkoittaa ajatuksissamme sitä, hin vielä ja antaa taas kerran yrittää ” viljellä ja varjella
että rakastavalla Isällämme on enemmän sanavaltaa maata”, jonka Hän on antanut meille hoidettavaksi jo
maailmassa, että paha väistyy ja turvallisuus ja rauha luomisvaiheessa. Sillä tavalla itse asiassa tämä maa rapalaa maahamme ja maailmaamme. Lapset saavat ra- kennettiin sodan jälkeen. Meille karjalaisille annettiin
kastavan kodin ja viisaat opettajat. Vanhukset saavat jokaiselle pieni maapala viljeltäväksi. Jokaisella oli työtä
kauniin kohtelun ja hyvän hoidon. Aikuiselle riittää raivaamisessa ja rakentamisessa. Leipä saatiin omasta
työtä ja jokainen kantaa oman vastuunsa itsestään ja pikkupellosta. Puita harvennettiin metsäpalstalta sen
perheestään. Päättäjät saavat takaisin kansan kunnioi- verran, että saatiin koti pystyyn. Äidit siunasivat leivät
tuksen ja luottamuksen, ja vastaavasti ottavat vastuun ja isät rukoilivat kylväessään. Pyhät levättiin ja arjet uupäätöksistään. Kukaan ei tunne olevansa syrjäytynyt ja rastettiin . Liikalihavuutta ei juuri ollut. Monet saivat
syrjäytetty. Talkoohenki palaa kyliin ja yhteisöihin. Ra- tervaskannon maineen.
hat menevät sinne, missä niitä todella tarvitaan, ei vain
harvojen osinkoihin.
Jumala antaa vieläkin tulevaisuuden ja toivon. Hänelle
annamme kiitoksen tästäkin keväästä.
Vaikeina sodan jälkeisinä vuosina oli vähän rahaa, mutta enemmän huolenpitoa toisistaan, jopa vieraista. Ko- Vielä nyt lumen keskeltä kevättä odotellen
deissa yritettiin yhdessä, jokaisella oli omat vastuualu- Valma Luukka
eensa. Rakkautta ja halua opettaa ja oppia oli jokaisella.

Rakkaamme

Terttu Liisa

Rakkaamme

Vaito Antero

SUUTARI
s. 04.10.1935 Koivisto
k. 14.02.2013 Rauma

PULLI

Syvästi kaivaten
Anneli perheineen
Pentti perheineen
Tuomo perheineen
Marja-Leena perheineen
sukulaiset ja ystävät

Jo Karjalan kunnailla lehtii puu,
jo Karjalan koivikot tuuhettuu,
käki kukkuu siellä ja kevät on,
vie sinne mun kaihoni pohjaton.
			
Valter Juva

s. 21.9.1928 Koivisto, Saarenpää
k. 26.3.2013 Askola

Kaivaten
Sirkka, Antti, Mandi ja Teo
Kaarina-sisko
Omaiset ja ystävät

Kutsu tää ei tullut tietämättä.
Ovi rauhan maahan oli raollaan.
Vaan arvaamaton oli se aamun hetki,
kun enkeli tarttui käteen väsyneen.

Siunattu hiljaisuudessa lähimpien omaisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

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

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
Lasten kuvalliset onnittelut 6e/kpl

Aineisto mieluiten digitaalisena:
studio@salokanneltoivonen.fi
Muussa tapauksessa paperikopiot,
muistitikku tai CD-levy sekä valokuvat
toimitetaan osoitteeseen:
Studio Salokannel & Toivonen,
Koiviston Viesti
p. 03 7824 553
Rauhankatu 8, 15110 Lahti.
Aineisto palautetaan vain jos mukana
on postimerkillä varustettu palautuskuori osoitteineen.

Siunaus Askolan siunauskappelissa 20.4., kiitos osanotosta.

Tilaukset, osoite- ym. muutokset
aina kirjallisena tai sähköisesti
edellämainittuihin osoitteisiin.
Tilauksia ei tarvitse uusia.
Seuran jäsenmaksu 28e, sisältää vuoden
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 10e.
Lehdessä julkaisemattomia artikkeleita ja
kirjoituksia julkaistaan seuran kotisivuilla
www.koivistolaiset.net, jossa myös tämäkin lehti on luettavissa myöhemmin.

Jäsenlehden postituksesta pohjoismaihin +2e/vuosi, eurooppaan +7 e/vuosi
muualle maailmaan +12 e/vuosi
Pankkiyhteys: Nordea 151930-186847
Päätoimittaja
Riikka Salokannel, 0400 94 96 95
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398
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Karjalaiset kesäjuhlat Porissa 14.-16.6.2013

— Puheenjohtajalt` itseltää —

Sie, mie – myö yhes -teemalla Karjalaseurojen
Satakunnan piiri toivottaa sekä karjalaiset
että muiden heimojen edustajat tervetulleiksi
Karjalaisille kesäjuhlille Poriin.

Nöyryyve teeskentelyst hyötyyp ain

Karjalaseurojen Satakunnan piiri yhdessä Karjalan
Liiton ja Karjalaisen Nuorisoliiton kanssa järjestää 65.
Karjalaiset kesäjuhlat Porissa. Porissa on kokoonnuttu
vuonna 2002 ja sitä ennen
vuonna 1976. Tässä välissä
kesäjuhlat on järjestetty Satakunnassa Raumalla vuonna 1988.
Järjestelyorganisaatiota
johtaa Karjalaseurojen Satakunnan piirin puheenjohtaja Jouko Hämäläinen. Kesäjuhlien teemana on Karjalan
Liiton vuositeeman mukaisesti musiikki. Musiikkia
esitetään eri tavoin yksin ja
yhdessä, niin kevyttä kuin
harrasta, ilon ja myös kaipauksen tuntein sekä duurissa
että mollissa. Jopa jatsia on
tarjolla, Porissa kun ollaan.
Musiikki yhdistää ihmisiä

ja tähän sopii kesäjuhlien
yhteisöllisyyttä korostava
slogan ”Sie, mie, myö yhes”.
Juhlien
keskeinen
tapahtuma-alue on Porin Urheilukeskus, jossa
sijaitsevaan Karhuhalliin
on keskitetty pääosa juhlien tapahtumista. Karhuhallissa järjestetään myös
piirakkakilpailu VIP-tapahtumineen ja lauantain
juhlatanssit.
Kesäjuhlat avataan perinteisesti Karjalan Liiton
järjestämällä seminaarilla
perjantaina puolilta päivin Promenadikeskuksessa.
Perjantai-iltana Promenadisalissa esiintyy viimeisiä kertoja ennen lakkauttamistaan
Satakunnan Sotilassoittokunta.
Perjantai-iltana on lisäksi mahdollista risteillä

Kokemäenjoella Charlotta-aluksella ja viettää iltaa
Karjala-jazz-tapahtumassa.
Joen varren lähialueet ovat
vanhaa satakuntalaista kulttuurimaisemaa.
Lauantai on täynnä
mielenkiintoista ohjelmaa
ja tutustumiskohteita. Klo
11 alkaa Promenadikeskuk-

Luvassa on perinnettä parhaimmillaan.
sessa professori Reijo Pajamon johdolla karjalaisten
kuorojen kuorokavalkadi.
Illalla on Promenadi-salissa
Karjalaisen Nuorisoliiton
kansantanssikonsertti.
Akustiikastaan kuuluisassa Keski-Porin kirkossa
on lauantaina klo 17 alkaen Muistojen iltakirkkoti-

laisuus, jossa muistellaan
menetettyjä kotiseutuja ja
sytytetään kynttilät kokonaan tai osittain nykyisen
rajan taakse jääneelle paikkakunnalle.
Karhuhallissa laitetaan
jalalla koreasti lauantaina
klo 20 alkaen aina yli puolen
yön. Vaihtoehtona on lauantainakin klubi-ilta, tällä
kertaa keskikaupungilla hotelli Vaakunan ravintolassa.
Sunnuntain ohjelmaan
kuuluvat aina kunnianosoitukset Karjalaan jääneiden
vainajien ja sotiemme sankarivainajien muistomerkeillä.
Perinteiseen tapaan
juhlakulkue lähtee matkaan
kauppatorilta klo 12 kohti
Urheilukeskusta, jonne on
matkaa vajaa 2,5 kilometriä.
Kulkueen jälkeen on mahdollista ruokailla edullisesti
Karhuhallin ruokalassa ja
ehtiipä vielä tehdä karjalaisella torilla ostoksiakin ennen päiväjuhlan alkamista.

Suomen Koivisto-Seuran talous nojaa jäsenmaksuihin.
Menopuolella valtaosa rahasta käytetään Koiviston
Viestin toimittamiseen, painamiseen ja jakeluun. Voisi
sanoa, että jäsenmaksu on oikeastaan tilausmaksu, ja
jäsenyys tulee sen kylkiäisenä.
Yleinen kustannustaso nousee tasaisen varmasti. Tämä
vuosi on viimeinen, jona nykyinen jäsenmaksu riittää
kattamaan menot. Tämäkin edellyttää, että kaikki muistavat sen maksaa.
Jäsentemme kokonaismäärä vähenee vuosi vuodelta.
Joissain karjalaisseuroissa on saatu jäsenmäärä kasvuun;
tämä olisi siis mahdollista meilläkin. Siksi kannattaa
pyytää mukaan uutta väkeä ja tarjota jäseneksi liittymistä, tai ainakin Koiviston Viestiä, seuran tärkeintä
jäsenetua.
Seuran tilaisuuksissa ja netissäkin on tarjolla koivistolaishenkisiä tuotteita. Myös näiden kauppaamisesta jää
jonkin verran tuloa seuralle. Ehdotukset uusista myyntiartikkeleista ovat tervetulleita.
Järjestötyössä on aina ongelmana rajanveto talkootyön
ja korvattavan työn välillä. Harrastustoiminnasta on
yleensä kustannuksia. Siksi ei voida odottaa saavansa
korvauksia siihen osallistumisesta; omaan piikkiin tässä
toimitaan. Vain jotkin pakolliset tehtävät ovat sellaisia,
että niitä ei ole kohtuullista sälyttää kenellekään. Kokousmatkoja on myös tarpeen korvata,
jotta kukaan ei varattomuuttaan
kieltäytyisi luottamustehtävistä.
Seuran vuosikokous vietiin
läpi ennätysnopeudella. Tällaiset yhdistykset ovat vähän
kuin kirkkovene: se liikkuu
rivakasti, kun kaikki soutavat
samassa tahdissa. Muutoin
kuuluu vain airojen kolinaa.

Rakas puolisoni, isämme, äijämme ja veljemme

Jouko Mikko

SIMOLA

Jouni Särkijärvi

s.7.12.1928 Tervahartiala (Koivisto)
k.1.3.2013 Helsinki
Emme tiedä omaa matkaa
miten kauan saamme jatkaa.
Siksi kerro Karjalasta
muistojemme maailmasta,
miten siellä Karjalassa
kesäöinä tienoot nukkui,
miten siellä käki kukkui,
linnut lauloi
-ja käki kukkui.
Kaivaten
Raija
Reima, Tina, Jesper ja Pinja
Ari
Aimo perheineen
Aatos perheineen

Rakkaamme siunattiin 27.3.2013
Lämmin kiitos muistamisesta ja osanotosta

		
		
		

Suomen
Koivisto-Seura r.y.
Perustettu 1948

Toimii koivistolaisten yhdyssiteenä
- järjestää kotiseututilaisuuksi
- harjoittaa julkaisutoimintaa
- suorittaa kotiseutukulttuuriin liitty
vää kokoamista ja tallentamista.

www.koivistolaiset.net

Puheenjohtaja, Jouni J. Särkijärvi
Kuurinniityntie 1, 02750 Espoo
puh. 040-516 4951
jouni.sarkijarvi@pp.inet.fi
Varapuheenjohtaja, Tuula Koppinen
Rauhalanpuisto 10 B 36, 02230 Espoo
puh. 050-516 5651
Sihteeri, Virpi Huhtanen,
Ahtaanmäki1A2, 02280 Espoo.
puh. 0440-501 806
virpi.huhtanen@kolumbus.fi
varalla Risto Kaukiainen, Helsinki

Taloudenh. Karjalan Tilikeskus/Patrikainen
Ratakatu 47, 53100 Lappeenranta
puh. 05-5448850
Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Proomukatu 6 A 14, 15140 Lahti
puh. 040-564 9341
Taidetoimikunta, Leena Airaksinen pj.
Metsäpirtintie 10 A 1, 02130 Espoo
puh. 050-548 1601
Senioritoimikunta, Helge Teikari pj.
07190 Halkia
puh. 019-664 8112

Hallituksen muut jäsenet:
Raimo Kyytsönen, Mäntsälä
varalla Hannu Veijalainen, Lahti
Matti Agge, Parainen. 040-536 7701
varalla Airi Saarinen, Turku
Tuomo Kokkala, Kotka. 050-589 4443
varalla seppo Rytkölä, Kotka
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400-800 752
varalla Pertti Hämäläinen, Espoo
Riitta Nurmi, Porvoo. 041-455 8885
varalla Marja-Leena Montonen, Porvoo

Hannu Seppinen, Turku. 040-703 1244
varalla Tuula Agge, Parainen
Tuula Raukola, Kotka. 044-522 8098
varalla Mirja Haapanen, Hamina
Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj. Sirpa Taskinen
puh. 040-5811 642
Säätiön asiamies Pertti Hoikkala
Vanha Veckjärventie 11, 06150 Porvoo
puh. 040-583 5397
koivisto-saatio@kolumbus.fi
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Tatu Koch, seikkailija ja monitaitoinen mies
Selvitys siitä mitä ja miten sain selville Tatun
kertomusten todenperäisyyden.
Viipurissa alettiin suunnitella vakavasti uuden suojeluskunnan perustamista tammikuun loppu- tai
helmikuun alkupäivinä 1918. Esikunnan jäseneksi tuli mm. Kosti
Niemelä varapäällikkönä. Hän
oli saanut sotilaskoulutuksensa
Pietarissa ja hänen sotilasarvonsa
oli venäläisperäinen varakapteeni. Pietarista hänet oli lähetetty
ilmoittautumaan Viipurin punaisille, mutta hän marssikin valkoisten suojeluskuntalaisten puolelle
ja liittyi heihin. Suojeluskunnan
toimintasuunnitelmaksi tuli, että kaupungin valtauksen alkaessa
vapautettaisiin valkoiset vangit ja
yhdessä heidän kanssaan vallattaisiin kaupunki sisältä käsin.
Suurena ongelmana oli aseiden
puuttuminen. Niitä hankittiin salakuljettamalla Pietarista, ostamalla
venäläisiltä joukoilta ja jopa punakaartilaiset myivät aseitaan. Aseiden hankkijoita oli useita, mutta
heidän joukossaan mainitaan
myös Kosti Niemelä ja Tatu Koch.
Tatun kerrotaan mm. varastaneen
konekiväärivöitä veturitallissa seisoneesta punaisten panssariautosta.
Nämä vyöt jäivät tosin kätköönsä
sodan loppuun asti.

Kapteeni Niemelä
Lavansaarelle kokoontuneet valkoiset olivat esittäneet toivomuksen saada johtoonsa upseerin.
Kun muita lähtijöitä ei ollut, lähti
kapteeni Niemelä yksin huhtikuun 8. päivänä 1918 Virojoelle,
jonne lavansaarelaisten oli määrä
saapua yrittääkseen murtautumista Savon rintamalle. Matkalla
oli monia vaaranpaikkoja. Hän
oli esimerkiksi piilossa sängyn
alla, kun punaiset tutkivat taloa,
jossa hän sillä hetkellä oli. Myöhemmin hän kuitenkin joutui
punaisten vangitsemaksi, kuljetettiin ensin Haminaan ja sitten
Viipuriin Hotelli Contnentalissa
sijainneen punaisten vakoiluosaston kuulusteltavaksi. Hän osasi
kuitenkin puhua itsensä vapaaksi
sillä ehdolla, että kävi ilmoittautumassa aamuin – illoin, mutta hän
ilmoittautui myös suojeluskunnan esikunnalle ja jatkoi toimiaan
varapäällikkönä.
Huhtikuun puoliväliin mennessä olivat valkoisten päämajan
valmistelut sodan viimeistä suurta tapahtumaa varten valmiit.
Kun tästä tuli tieto Viipurin suojeluskunnalle, lähetettiin sieltä
viesti kaupungin suojeluskunnan
toimintasuunnitelmasta piirittäville joukoille. Aluksi aiottiin
suojeluskunnan ehdotus torjua
sen vaarallisuuden vuoksi, mutta
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Hemmo Louhivuori

Tatu Koch

lopulta suunnitelma hyväksyttiin.
Toimintamääräystä suojeluskunnalle viemään lähetettiin 15-vuotias poika Antti Hirvonen. Huhtikuun 23 p:nä, aamupäivällä saapui
sitten jännityksellä odotettu määräys onnellisesti kaupunkiin päässeen Antti Hirvosen takin hihaan
ommeltuna. Tämä ranskaksi kirjoitettu määräys kuului suomennettuna: ”Saavun kaupunkiin 24
p:nä illalla. Valloittakaa itäiset patterit. Jollette voi, rikkokaa tykit.
Sammuttakaa kaupunki illaksi.”
Monista eri syistä johtuen Patterimäen valtaus ei onnistunut pysyvästi ja lopulta suojeluskuntalaiset
joutuivat antautumaan punaisille
24. päivän iltana.

Vankina Pyhän Olavin
tornissa
Seurasi marssi Viipurin linnaan punaisten reunustamia katuja pilkkahuutojen seuraamana. Vangit, noin
130 miestä sijoitettiin aluksi Pyhän
Olavin tornin lähellä olevaan kellarihuoneeseen ja sen eteiseen. Tilaa
oli miestä kohden 0.26 neliömetriä. Avoimesta luukusta kuultiin,
kuinka ryssän sotilaat ehdottivat,
että koko joukko olisi heti paikalla
teurastettava. Joku punaisten päälliköistä kuitenkin lopetti tällaiset
puheet nuhdesaarnallaan. Vankeja
vietiin kuulusteltavaksi. Pari kuulusteltavaa, kapteeni Niemelä ja
johtaja Pietinen, joutuivat muita
tiukemmalle. Muuan punainen,
jonka valkoiset olivat vanginneet
aikaisemmin, väitti, että häneltä
oli silloin muka otettu parisataa
markkaa rahaa ja syytti näitä kahta
miestä ryöväyksestä, koska he olivat
olleet paikalla tapahtuman aikana,
Niemelä lisäksi päällikkönä. Reino
Pietinen pääsi kuitenkin takaisin
kellariin, vaikka hänet oli uhattu
asettaa seinää vasten. Niemelä sen
sijaan vietiin ”etsivään osastoon”
lisäkuulusteluun ja aiottiinkin
jättää sinne muka varkaudesta
syytettynä, mutta pääsi hänkin
sentään takaisin linnaan, kun oli

taipuvainen siitä hyvästä lunnaiksi
suorittamaan varastetuksi väitetyn
summan, jonka mies sai noutaa
Niemelän omaisilta hänen kotoaan. (Tästä voi päätellä, että myös
hänen vaimonsa Maija Niemelä
oli silloin Viipurissa. Hehän olivat
menneet naimisiinkin Viipurissa.)
Seuraavana päivänä vangit laitettiin
kantamaan satoja kiloja painavia
laatikoita usean kymmenen metrin
päässä olevaan kellariin. Vangit siirrettiin tyhjennetyn varaston päällä
olevaan tilaan, joka olikin sitten
25. päivän illasta 28. päivän iltaan
heidän sijoituspaikkanaan. Tilaa
oli nyt huomattavasti aikaisempaa
enemmän. Katosta oli löytynyt
luukku ullakolle ja sieltä löytyi erilaista tavaraa, kuten niinimattoja,
paperimyttyjä ja venäläisten sotilaiden alusvaatteiden jäänteitä. Näitä
voitiin käyttää makuualustoina.
Kapteeni Niemelä on kertonut:
”Ruoka oli kehnoa, mutta se johtui ehkä siitä, ettei punaisilla itselläänkään ollut parempaa. Kuiva,
korpuiksi tehty leipä ja silli olivat
pääravintonamme. Joskus saimme
kauraryynipuuroa, mitä syötiin
lautasten puuttuessa paperin ja
laudankappaleiden päältä omatekoisilla puulusikoilla tai –veitsillä.
Mikä pahinta, niin juomavedestä
oli tavaton puute. Linnaan ei nimittäin tullut vesijohtoa, joten
vesi oli sinne kuljetettava muualta,
ja kun emme saaneet juuri muuta
kuin silliä ja leipää, niin käsittää
kyllä, että saimme kärsiä janoa.
Kun juomavettä tuotiin, niin asetuimme kaikki miehet jonoon ruokakunnittain ja sitten vuorotellen
jokainen sai juoda puolen kauhallista. Jos vettä jäi jäljelle, niin asetettiin mies sitä vartioimaan.”

Koch pelastuu
Tuomari Heinonkoski, joka oli
myös vangittuna, on kertonut mm.
seuraavaa: ”Kerran komendantti Raunion vierailu oli synkintä
laatua, kun hän haeskeli joukostamme muuatta herra Koch´ia,
nuorta, reipasta rautatieläistä, joka
oli muodollisesti ollut punaisten
vakoilijanakin, mutta todellisuudessa vakoillut suojeluskunnan
hyväksi. Arvasimme heti, että oli
kysymys ystävämme Koch´in elämästä tai kuolemasta ja vaikenimme, ja niin pelastui Koch. Mutta
vielä kerran uudelleen kävi Raunio
haeskelemassa Koch´ia, nytkin
yhtä huonolla menestyksellä, sillä
Koch oli sillä kertaa vintillä – taas
tähystysreiästä urkkimassa meidän
hyväksemme. Reipas ja miellyttävä
oli muutoin tuo poika, pelkäämätön ja uhkarohkea. Ahkera vieraissamme kävijä oli myöskin muuan
tumma mies, parrakas silmälasiniekka, jonka nimeä en ainakaan
minä koskaan tullut tietämään.
Hän kuului punaisten esikuntaan
ja kertoili meille, miten punaiset
olivat aikoneet pian jättää Viipurin
ja kuinka linnakin sitten jäisi meille. Puhui myöskin siitä, että punaiset olivat jonakin päivänä käyneet
hieroskelemassa rauhaa valkoisten
puolella Papulassa, jossa eversti Coler kuitenkin oli, suostumatta minkäänlaisiin myönnyttelyihin, vain
vaatinut ehdotonta antautumista.
– Tämänkin tumman miehen puheista kuulsi läpi tarkoitus saavuttaa meidän kauttamme punaisille
etuja, ja selittää myöskin miksi punaiset sittenkin yleensä kohtelivat
meitä kutakuinkin säädyllisesti.
Toisin olisivat tahtoneet kohdella
ryssäläiset sotamiehet, sillä usean
kerran yrittivät he, kuten omin

korvin kuulimme, suomalaisten
vahtiemme estelyistä huolimatta
tunkeutua vankihuoneeseemme
tappamaan meitä, mikä ei kuitenkaan onnistunut, kun suomalaiset
hengenheimolaisensa verilöylyn estivät. Ei tietysti ollut erittäin ylösrakentavaa kuulla sitä kinastelua,
mikä alhaalla vankilamme ovella
suoritettiin meidän hengestämme.

Tykkitulen jyskeessä
Torstaina, perjantaina ja lauantaina (25. – 27. huhtikuuta) olivat ottelut laukauksista päätellen
toisinaan vallan hirvittävät. Kuularuiskut rätisivät, kiväärit paukkuivat ja tykit jyskivät. Erittäinkin oli punaisten linnan patterista
ylläpitämä tuli miltei koko ajan
mitä kiihkein. Tykeillään, jotka sijaitsivat n. 25 metrin päässä
meidän vankilahuoneestamme,
he jyskyttivät Papulan mäkeä,
jonne valkoiset olivat sijoittuneet,
lakkaamatta. Varsinkin öisin yltyi
heidän tykkitulensa suorastaan
hirvittäväksi. Teki kaamean-romanttisen vaikutuksen, kun lattialla pimeässä huoneessa pitkällään ollen seurasi salaman tapaisia
välähdyksiä, mitkä lakkaamatta
valaisivat huoneen tykkien jyrähdellessä. Ikkunan luona nukkuen
saatoin nähdä linnan korkean
tornin aina huippuun asti joka
kerta, kun tuli tykistä syöksähti,
ja vavahtelipa ankarasti vanhan
linnan kallioinen perustus ja sen
satavuotiset muurit. Sitten alkoivat valkoiset puolestaan ampua
linnan patteria ja pian osui heidän shrapnellinsa keskelle patteria. Siitäkö punaisille hätä käteen,
sillä patteri vaikeni sen erän perästä kokonaan.” Kun myöhemmin
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kaksikin tykin ammusta osui vankien sijoituspaikkaan, kuitenkaan
ketään vahingoittamatta, suostuivat punaiset siirtämään vankinsa
linnan päähuoneisiin. Huoneita
oli 5 – 7 tilavaa huonetta ja niistä oli näköala Linnansillalle sekä
kaupungin lähiosiin.

tiin vilkutella jostakin löydetyllä
morse-lampulla Papulaan päin
merkkejä, että linna oli valkoisten
hallussa, mutta merkkejä ei ymmärretty. Tuli kuitenkin lakkasi
ja piirittäjä tarkasteli valonheittäjällä linnan tornia. Mutta kun
tangossa liehui edelleen verenvärinen lippu, alkoi pommitus uudelleen. Nyt kiiruhdettiin linnassa
vaihtamaan lippu. Kun ei oikeata
ollut, leikattiin palanen jostakin
tavattua mustaa kangasta, kiinnitettiin se valkoiseen pöytäliinaan
ja näin kokoon kyhättyä lippua
torniin viemään nousivat kapteeni Turunen, Einar Koskinen ja
Aleksander Tatu Koch. Koch kiipesi – pommituksen yhä jatkuessa – tankoon sitoen lipun nuoralla kiinni ja niin kohosi itsenäisen
valtakunnan merkki, vaikkakin
tilapäinen ja epävirallinen, vaiherikkaan linnan torniin ensi kerran
sen 600-vuotisen olemassaolon
aikana. Pommitus linnaa vastaan
lakkasi kohta tämän jälkeen noin
klo 02.30. Mainittakoon, että lipputanko katkesi seuraavana vuonna valtakunnan lipun voimasta,
kun vietettiin itsenäisyyspäivää ja
ilma oli todennäköisesti tuulinen.

Pöytäliina lipputangossa

Lääkkeitä noutamassa

Linnan komendantti Nilow tuli
neuvottelemaan valkoisten vankien esikunnan kanssa ja tuloksena oli, että linna luovutettiin
aseineen vangeille ja Nilow sekä
hänen jäljellä olevat miehensä,
joita oli 20 – 25 miestä, muuttuivat nyt vuorostaan vangeiksi.
Esikunnan huoneesta alettiin nyt
tarkasti seurata vihollisen linnan
siltaa myöten alkanutta perääntymistä. Kulkipa siinä ohi loputtoman tuntuinen jono aseellisia
ja aseettomia punaisia, naisia ja
lapsia, nuoria ja vanhoja. Kuljetettiin siinä tykkejä ja kuularuiskuja
sekä lukemattomia hevoskuormia
kaupungista ryöstettyä omaisuutta. Punaisten linnaan määräämä
vahtipäällikkö käveli koko ajan
täysissä punamerkeissä ja aseella
varustettuna linnan portin ulkopuolella, eivätkä ohi kulkevat
punaiset näin ollen saattaneet aavistaakaan, että valkoiset olivat jo
linnan käskijöinä.
Ennen kuin ehdittiin vetää
alas linnan tornista punainen lippu ja asettaa tilalle toinen, alkoi
jysähdellä ankara tykkituli. Viipurin piirittäjät olivat alkaneet
tulituksen. Joku oli laskenut, että linnan pihalle ja välittömään
läheisyyteen tuli 26 ammusta.
Henkilövahinkoja ei kuitenkaan
tullut. Linnan tornista koetet-

Kun linnassa oli pantu merkille
kaupungissa vallitseva hiljaisuus,
lähetettiin klo 03 tienoissa, päivän
valjettua, kaupungille pari tiedustelijaa tutkimaan tilannetta. Aleksander Koch oli taas toinen. He
lähtivät ratsuilla karabiinit selässä
ja kahdenlaiset paperit taskussa:
linnasta saadut punakaartin laput
ja esikunnan kirjoittama todistus,
että he olivat muka lääkkeitä noutamassa. Pojat eivät kuitenkaan
ehtineet kuin hiukan Katariinankadun mäen alapuolelle, kun kohtasivat kaupungin valtaajien kärkimiehet ja joutuivat tilintekoon,
mitä he olivat miehiään; onneksi
voitiin heidän puheittensa luotettavuus pian todeta, kun käännyttiin takaisin ja linnaa varovasti lähestyttäessä valleilla olijat eläköön
huudoin tervehtivät tulijoita.
Näin päättyi suojeluskuntalaisten noin viikkoa muuta maata
aikaisemmin alkama vapaustaistelu, kun hallituksen joukot vapauttivat Viipurin, mutta viipurilaiset
olivat saaneet kestää 3 kuukautta
punaisten hirmuvaltaa. Hallituksen joukkojen piiritys oli kestänyt
6 päivää, kunnes Viipuri vapautui
29. huhtikuuta 1918. Vapautumista oli suuresti auttanut suojeluskuntalaisten urhea toiminta,
vaikka läheskään kaikki ei mennyt
suunnitelmien mukaisesti.”

Valkoinen savu on jo noussut Sikstuksen kappelin
savupiipusta merkkinä uuden paavin nimittämisestä.
Maailmanlaajuinen katolinen kirkko on saanut uuden
keulakuvan ja pääsiäisjuhlallisuuksien päähenkilön.
Edellinen paavi, Benedictus XVI jätti tehtävänsä
28.2.2013 ensimmäisenä
paavina 1400-luvun jälkeen
pyytämällä eroa tehtävästään
kesken virkakauden, joka
paaveilla yleensä kestää kuolemaan asti.
Suomen Sveitsin suurlähettiläs, Alpo Rusi, jonka
virka-alueeseen kuuluu myös
Vatikaani, tapasi paavi Benedictus XVI:n useamman
kerran. Valtuuskirjansa paaville hän jätti 17.12.2009.
suureen messuun hän osallistui tyttärensä Tanjan kanssa
lokakuussa 2010. Viimeisen
kerran hän tapasi paavin
vastaanotolla tammikuussa
2013. Paavi vaikutti silloin jo
hyvin väsyneeltä.
PH.

Alpo Rusi, Paavi Benedictus
ja Leena Rusi

Agricolan päivänä

Martti Piela

On eelleen maassamme kova sana:
poika Pernajan, Mikael Agricola.
Eelleen yhteinen on kansallamme kieli.
Vaan minnepä kaonnut lie yksimieli?
Hallitus soutaa, huopaa, eestaas soutaa.
Oppositio tuon tuosta sen kaataa koittaa.
Suuriruhtinas oman soi kansalle kielen,
aloitteesta Snellmannin, ruotsinkielisen.
Loi Lönnrot runoista Karjalan kansan
Kalevalan, eepoksen voittamattoman.

KOIVISTON AUTO
www.koivistonauto.fi

Miks´ siis yrittää jokainen eri suuntiin
vetää peittoa päältämme, kun kuitenkin
siitä lämpöä riittäisi aivan hyvin
jokaiselle suomalaiselle yllin kyllin,
jos vain valtaa ei ahneus, omanvoiton pyynti
saisi mielissä valtaan nousseiden rälssin.
Yksi kansa, kaksi kieltä ja enemmänkin hyvin tilaa olis maassa pakolaisillekin.
(Näitä päivänä suomalaisen kirjallisuuden
mietiskelee evakkopoika karjalainen.)
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Seprakauppaa Seiskarissa
Seiskari, itäisen Suomenlahden pohjukassa, 4 km pitkästä
pääsaaresta ja n. 33 pienemmästä saaresta koostuva saariryhmä, sijaitsi 45 km päässä Koiviston kirkolta.

Martti Piela

Se mainitaan jo vuonna 1395 Viipurin linnan arkistoissa. Tarton
rauhan jälkeen Seiskari kuului
Suomelle. V. 1921 Seiskarissa asui
kirkonkirjojen mukaan 848 asukasta. Autonomian aikana Seiskari
oli osa Koiviston pitäjää, mistä se
erotettiin itsenäiseksi kunnaksi
Lavansaaren ja Tytärsaaren tavoin
v. 1903. Venäläiset rakensivat saaren pohjoiskärkeen 28 metriä korkean, Venäjän ensimmäisen rautamajakan vuonna 1858. Majakan
loiston korkeus merenpinnasta oli
30 metriä. Saaren asema Suomen
ja Viron välillä tarjosi hyvän mahdollisuuden käydä ns. seprakauppaa (viron sõber = ystävä),
Äitini, Patalan kylässä v. 1903
syntynyt Impi Piela (s. Lehtola,
v:een 1913 Leipäsäkki) kuvailee
Muisteloissaan omia nuoruudenaikaisia kokemuksiaan luultavasti
1920-luvun alkupuollla seprakaupasta seuraavasti:

Huvireissulla saarissa käynti
oli elämys. Saaret olivat kauniita
olipa sitten talvi tai kesä. Entäpä
meri sitten! Meri ja sen siniset
laineet, jotka myrskyn puhjetessa yltyivät valkopäisiksi aalloiksi,
jotka vyöryivät toistensa perään
kuin toisiaan takaa ajaen, mikä
niistä ensimmäiseksi ehtisi lyödä
rantaan aivan kuin saaren nielläkseen. Tyynellä säällä taas meren
pinta päilyi kirkkaana kuin peili. Tuntui kuin meren tummaan
syvyyteen voisi upottaa kaikki
sydämensä surut, kaikki elämänsä
murheet.
Talven myrskysäillä tuuli lennätti lumiryöppyjä kiivaasti jäätä
pitkin ja jääröykkiöitten kohdalla
synnytti korkeita kinoksia, jotka
tarjosivat jonkinlaista suojaa sille,
joka sattui myrskyn aikana jäällä kulkemaan. Vaikka tuntuikin
kuin olisi kaikki maailman pahanilman linnut olevan liikkeellä,
silloinkin luonnonvoimien rajuus
sai ihmisen ihailun valtaan. Leutoina talvina auringon paistaessa sai nähdä ympärillään laajalti
jäätä ja sinistä taivasta. “Seiskari,
Suomenlahden helmi..” Majakka
oli siellä se paikka, jonne ainakin
nuoret ensimmäiseksi kiirehtivät
saarelle tultuaan, tulivatpa he miltä suunnalta tahansa.
Tiina kierteli kaikki paikat
saarella joutohetkinään. Hän
hämmästyi kovasti huomatessaan,
kuinka likaista vesi saaren kaivoissa oli. Ei ollut kaivon kaivoa, jossa
vesi olisi ollut yhtä puhdasta kuin
mihin hän oli Koivistolla tottunut. Täällä vesi oli punaisen ruskeata, kuin virtsaa. Ensin Tiina
arvelikin niiden olevan likakaivoja. Kuullessaan, että vesi kaivoissa
oli ruokavettä, hän luuli tulevansa
siinä paikassa sairaaksi, jos hänen
pitäisi sitä vettä juoda. Emännän
kanssa jutellessaan hän ihmetteli,
eivätkö ihmiset sairastu tuollaista
vettä juodessaan, hän sai kuulla:
“Ves piddää vaa keiddää, enne go
juop.”

Seiskari oli kaunis,
varsinkin kesällä.
Majakka seisoi ylväänä saarella. Varsinkin nuoriso kävi siellä
usein. Samoin Nuorisoseuran talolla, mikä oli saaren suurimpia
rakennuksia. Tiina ja Elma lähtivät Seuratalolle iltaa viettämään,
Eivät he viihtyneet tupakansavuisessa pirtissä kiroilevien ja juopuvien miesten keskellä. Nuorisotalo
olikin jo täynnä tyttöjä ja poikia.
Joku vanhemmanpuoleinenkin
oli osunut joukkoon. Piirileikki oli jo täydessä käynnissä, kun
tytöt astuivat sisään. Kuului tyttöjen heleää laulua: "Tytöt kun
lahdella laulelivat.." Jonkun ajan
kuluttua alkoi tanssi. Valssi. “Seiskarin kaunis Siiri” tempaisi kaikki
mukaansa, ketkä vain valssia osasivat tanssia. Säkkijärven polkan
alkaissa soida kaikki, jotka kynnelle kykenivät, iskivät innoissaan
lapikasta lattiaan. Useilla pojilla
oli täällä suplikassaappaat jalassa. Oli aikoinaan koivistolainen
Rikina ihmetellyt nykyajan meininkiä: “Eipä ennen, eipä ennen!
Suvesaares käytii. Suplikaskengis
siapahnas tanssittii, mut sulhaset
silti saatii! Mut mitäs nyt? Rosetit
ees, rosetit takan, pojil kakskymmänt ruplaa jalkoi all! Eipä enne,
eipä enne.” Oikein mukavaa olla
ensi kertaa täällä päin maailmaa,
tuumivat Tiina ja Elma palatessaan Nuorisoseuratalolta.
Ilta oli mennyt hyvin, mutta
lopulta oli tietysti palattava yöpy-

mispaikkaan, Pärttylään. Siellä oli
vielä täysi rähinä päällä. Ei täällä
varmaankaan saisi nukuttua koko
yönä. Tupakansavuisessa pirtissä
joku vielä sylkeä roiskauttaa lattialle pitkän roiskauksen tupakkamiesten tapaan. Joku oli sammunut pirtin seinustalle pitkän
penkin päälle tietämättä mitään
tämän maailman menosta. Hiljaista ei tuntunut tulevan koko
yönä. Majatalo tuntui olevan
kuin läpikäytävä: toisia tuli, toisia
meni. Tiina ja muut nuoret onnistuivat saamaan toisen kamareista
ja saattoivat saada nukkuakin.
Tosin pojat joutuivat nukkumaan
kahden tytön välissä. Se oli ehkä
nuorille mieleenkin, vaikkei mitenkään vaarallista, kun huoneessa
oli muitakin vielä.
Ne, jotka olivat yöllä saaneet
unen päästä kiinni, nousivat aamusella jatkaakseen matkaansa
kuka minnekin. Joku lähti kohti Viron rannikkoa, joku toinen
Kronstadtiin päin, kolmas taas
Viipuriin. Joku sai myytyä kuormansa paikan päällä, sillä löytyihän täältäkin toki ostajia. Näitä
olivat useimmiten sellaiset, joilla
ei ollut omaa nimikkoputkaa. Välittäjiä.
Kun Venäjän raja suljettiin,
tuli kalanmyynnissä vaikeuksia.
Jos kalaa saatiin runsaasti, hinta
halpeni. Kotimaahan ei kannattanut lähteä myymään ja ajelemaan pitkiä matkoja sisämaahan.
Sanottiin: “Rahhaa tulloo helpol
nii ko kallaa verkol.” Mutta se,
joka itse on ollut kalastajana, tietää kyllä, kuinka kovaa työtä on
varsinkin rospuuttotalvina siirrellä
verkkoja yhtä mittaa paikasta toiseen, menettää verkkonsa ja taas
hankkia uudet tilalle. "Turha saap
olla tekemättä", sanotaan myös.
Olisi annettukin jäädä turha työ
tekemättä, mutta kun oli elanto hankittava itselle ja perheelle.
Eikähän yrittänyttä laiteta. Siksi
aina yritettiin uudelleen, vaikka
monesti meni kaikki: meni verkot
ja kojut ja putkat. Monesti oli vain
hiuskarvan varassa, ettei mennyt
henkikin.
Rikostalvina saattoivat kalastajat löytää itsensä kilometrien
päässä sieltä, missä oli ollut tarkoitus kalastaa: milloin Lavansaaresta, milloin Tytärsaaresta tai Seiskarista, joskus jopa Kotkan edustan
saarilta. Kaikesta huolimatta seuraavana talvena rakennettiin uudet putkat, ostettiin uudet pyydykset, yritettiin uudelleen!

Herraskainen D
Tiina viipyi saarella viikon verran. Sitten hän lähti kotimatkalle enonsa seurassa. Mala oli itse
lähtenyt jo aikaisemmin viemään
kalakuormaansa. Taas yllätti lumimyrsky matkaajat, jälleen kerran. Pyrytti niin, ettei ollut saada
silmiään auki. Ei näkynyt maata,
ei taivasta. Oli mahdotonta pysyä
jäätiellä, kun kaikki jäljet olivat

peittyneet lumeen. Tiina yrittää
suojautua kylmältä kääriytymällä
tiukemmin puoliturkkinsa suojaasn. Kylmä puistattaa luihin ja
ytimiin saakka. Ajatukset kiertävät edelleen saaren maailmassa.
Miten ystävällisiä ihmiset olivatkaan! Ja kovia puhumaan. Käyttivät kaikessa herras-d:tä, kovaa t:tä
ei juuri kuullut lainkaan. Heidän
murteensa kuulosti Tiinasta oudolta.Tiinaa nauratti vieläkin,
kun hän muisteli heidän nopeatempoista puhettaan.
On ajettu tuntikausia ankarassa lumimyrskyssä. Annettiin
hevosen valita suunta. Tiinaa alkaa

Kyllä riitti
joukolla pakinaa!
todella paleltaa. Hän nousee reestä
ja alkaa juosta reen perässä, mutta
juoksemisesta ei tule mitään. On
hypättävä takaisin rekeen. Eno
auttaa hevosen loimen hänen ympärilleen. Eno tarkistaa kompassilla suunnan. Kyllä, kotiin päin
ollaan matkassa. Hevonen vaistoaa, missä päin koti on. Lumituiskussa on eteneminen kuitenkin
kovan takana. Tiinaa puistattaa
loimen sisälläkin. Matka tuntuu
kestävän iäisyyden. ”Kohtsillää

päässää rantaa;” eno sanoo, kun alkaa tuntua suojaisammalta. “Jollei
tuuli oo kääntynt, ni mei pitäis..”
Hän pysäyttää hevosen ja ottaa
kompassin jälleen esiin. “Vot, kyl
myö ollaa oikeaa suuntaa menos,”
sanoo sitten ja nykäisee ohjaksista hevosen uudelleen liikkeelle.
Jonkun ajan päästä tullaankin
onnellisesti Kiilin rantaan. Sieltä
jatketaan Langas-Mariin, kuuden
kilometrin matkan rannasta. Eno
nousee reestä, kiinnittää hevosen,
laittaa sille vällyn selkään ja heiniä
eteen.
Itse väsyneet matkalaiset menevät sisään ruokalaan. Sinne on
jo tullut toisia raasseleita aikaisemmin. Useimmat odottelevat
myrskyn tyyntymistä jatkaakseen
jälleen matkaa koteihinsa. Kyllä
riitti joukolla pakinaa! Riitti siinä
kyselijöitä ja kertojia. Kerrattiin
matkan vaiheita, kuinka kukin oli
selvinnyt jäällä myrskyn kourissa.
Tämän pysähdyspaikka oli pysähdyspaikka oli aina auki kesät
talvet ympäri vuorokauden. Kuka
tahansa kulkija sai tulla mihin aikaan tahansa. Tarjoiltiin saijua, ja
usealla oli omat naukut muassaan.
Taskumatti kuului jokaisen kalamiehen varusteisiin. Jos ei se ollut
osunut mukaan, sen sai täältä ostaa, vaikka olikin kieltolain aika.
Jotkut kalastajat rikastuivatkin
kuljettamalla kalakuormassaan
pirtukanistereita. Se oli sitä seprakauppaa Viron kanssa! Ystäviä
kun oltiin! Muutamista, joita onnisti, tuli upporikkaita. Kaikille ei
käynyt yhtä hyvin. Niille, jotka
paloivat poliisien yllättäessä, kävi
kalpaten.
Eräänä keväänä, kun oli vaikea työttömyysaika monet saariston miehet kävivät Virossa ja salakuljettivat sieltä pirtukanistereita,
jopa suksimiehetkin. Kerrottiin
jopa tapauksesta, jolloin poliisi
lainasi salakuljettajalle suksensa,
kun tiesi miehen perheen olevan
hyvin tiukalla.
Kun eno ja Tiina olivat levähtäneet majapaikassa jonkin aikaa,
juotettiin hevonen, ja ajettiin
enon kotiin. Oli jo aamupuoli
yötä, kun tultiin perille. Tiina oli
väsynyt ja vilu puistatti vieläkin
hentoa ruumista. Aamulla hänellä
oli korkea kuume.
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Kirjotuksii` ja kuulumissii`

Laukkuryssät ja Koivisto pöytäkirjojen kertomana
Laukkuryssät olivat Suomessa kierrelleitä venäläisiä, joko Vienan
tai Aunuksen kuvernementeista kotoisin olleita kauppiaita.
Hallitukset jo Kustaa Vaasan
ajoista alkaen koettivat turhaan
ehkäistä heidän kaupankäyntiään.
Suomen jouduttua Venäjän yhteyteen jatkui viranomaisten taistelu
laukkuryssien harjoittamaa laitonta toimintaa vastaan.
Koko maaseutu olikin heille
vapaata markkina-aluetta, sillä
kauppoja sai olla vain kaupungeissa. Vuonna 1859 senaatti sai
oikeuden antaa lupia kauppapuotien perustamiseen myös maaseudulle. Kauppoja perustettiinkin,
mutta laukkuryssien toiminta jatkui Suomen itsenäistymiseen asti.
Koivistollekin kuvernööri antoi heti kauppaluvan Viipurista
kotoisin olevalle venäläissyntyiselle kauppiaanleskelle Irina Sapetovalle ja vähän myöhemmin
kestikievari Jeremias Armiselle.
Myöhemmin kauppoja tuli lisää, mutta kulkukauppiaiden
toiminta jatkui entisellään. He
aiheuttivat paikkakunnalla paljon pahennusta, koska viettelivät
varsinkin nuorta väkeä ostamaan
kalliita tavaroita ja veivät rahat
pois paikkakunnalta. Lisäksi heidän pelättiin levittävän tauteja.
Niinpä Koivistolle vuonna 1869
perustettu kunnanvaltuusto ensi
töikseen määräsi 20 markan sakon
niille, jotka ostavat näiltä tavaraa
tai majoittavat heidät kotiinsa.
Sakkorahan sai ilmiantaja.
Riesa jatkui ja toista kymmentä vuotta myöhemmin, helmikuussa 1883, asiaa käsiteltiin kuntakokouksessa, jolloin päätettiin:
”Kunnassa runsaassa määrin kiertävien laukku-ryssäin eli kontti-venäläisten kuljeskelemisen estämiseksi, kun kunnan palvelijain voimat
eivät näytä siihen riittävän, päätettiin pyytää lupa- ja vahvistus Herra
Kuvernööriltä, että ken tahansa saa
ottaa sanotuilta kiertokauppiailta
heidän tavaransa takavarikkoon
ja viedä kruununnimismiehelle ja
jotta takavarikkoon ottaja saa, kun
tavara on tullut laillisesti tuomituksi menetetyksi, puolen tavaran hinnasta kulujen pois luettua ja toinen
puoli lankeaa pitäjän vaivasille.”

Hannu Veijalainen
Kuvat kirjasta Karjala 3, Karjalan yhteiskunta ja talous

Tukkijuoksuu
Mist ne sinne salmee olliit tulleet?
Vettä pitki uitettu varmast jostakii.
Mutt sitähä nää pojat eivät surreet,
riitti, et ne meitä salmes ootteliit.
Niitä täys ol salmi, rannast rantaa.
Ei tarvint, ko vaa vähä matkaa kahlata,
ni pääskii tuki pääl jo helpost kiipeämmää.
Jäi uimine sil kertaa myöhempää,
Ei passant kauaks aikaa yhe tuki pääl
kenekää jäähä askeliaan miettimää,
ko muute saatto äkkiä nii käyvä,
et kahereisi tukilt putos ja sai kipiää.

Kulkukauppias Stepan Stepanov (Taavetti Pääkkönen, kuten häntä kutsuttiin) sovittamassa
villatakkia Kiteen Loukunvaarassa asuvan Tarkkosen apulaisneitosille.

Koivistolla
toimittiinkin ripeästi

Kulkukauppias Juho Karpoff kuormineen kauppamatkalla
Tohmajärven Petravaarassa

Aivan vuosisadan lopulla
Viipurissa kiinnitettiin huomiota
venäläisiin kulkukauppiaisiin ja
muihin kiertäviin henkilöihin.
Huhtikuussa 1899 kunnat saivat
Wiipurin Läänin Kuvernöörin
virkakirjeen, jossa todetaan, että
ko. henkilöitä kulkee tavattomia
määriä ympäri lääniä ja että toiminta
”näyttää olevan järjestetty toimenpide, jonka tarkoitus, väärillä
lupauksilla muka kohta tapahtuvasta maan uudestaan jakamisesta
tilattoman väestön eduksi, nähtävästi on tässä väestössä herättää

tyytymättömyyttä ikivanhaan
lakiin maanomistusoikeudesta
tässä maassa perustuviin olosuhteisiin, niin on jokaisen kansalaisten ehdottomana velvollisuutena koettaa vastustaa näitten
yhteiskuntajärjestyksellemme ja
varmoille maanomistusoikeussuhteillemme vihamielisten ja
täydellisesti väärien huhujen
levittämistä.” Lopuksi kehotetaan kuntaa ryhtyä toimenpiteisiin ja tekemään päätökset
15. kesäkuuta 1898 annetun
asetuksen mukaisesti ”kiireellisenä”.

Toukokuun 1. päivänä varsinaisessa kuntakokouksessa
pitäjäntuvassa käsiteltiin ko.
kirjelmä ja keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti
”kaikkien luvattomien venäläisten kulku kauppiasten ja
väärien huhujen levittäjien
estämiseksi ja poishäätämiseksi:
Joka mainittuja kaupustelioita suojelee eli tekee niiden
kanssa kauppaa sakotetaan
viisikymmentä (50) markkaa
ja itse kauppiasta myös 50
markkaa
Joka todistettavasti saattaa
Kruunun miehelle ilmi suojelian eli kaupan tekijän maksetaan hänelle siitä 50 markkaa
palkintoa, kunnan kassasta.
Sekä päätettiin, että kuka
hyvänsä saapi ottaa kiinni luvattomia kulku kauppiaita ja
saattaa heidät nimismiehelle
syytettäväksi. Tälle päätökselle
pyytetään läänin Herra Kuvernöörin vahvistusta.”

Jos tarpeeks vauhtii pit, ni hyväst ehti
uimarannast saharantaa ast yhtä kyytii,
ko tukilt toisel paljai jaloi juossa kipitti
ni kertaaka ei puota tarvint tukiilt.
Ei mielee koskaa tult meil pojakoltiaisiil,
et mite käyvä sankareil siin ois saattant,
jos jalka liukkahal ois tukil lipsahtant
ja merree poika puont ois tukkii vällii,
mahotonta ois varmast veest ylös päässä
omi voimi suma alt takasii tuki pääl
Vaik tarpeeks tuka alt kyl löyty ällii
vaarallissii hankkiutuu näi koitoksii,
ni sitä järkee ei löytynt sillo ainaskaa,
et mitäs sit, jos itku kaikest seurajaapki,
jossei itsellee, ni vanhemmil tok kuiteskii.
(Tiijjä, löytyisköhä viel vanhemmitekaa!)

Runo o tositarina männehilt
evakkopäivilt Särksalos Hakkala
rannast.
Martti Piela

Tiijähä mie
Se ”Koivisto vappaaherra” ol kenraali Hans
Wachtmeister.
Hää menetti maat ja mannut 1681 ko Kaarle yhestoist valtiopäiviin ja virkamiesten avul peruutti ne
eli tek retuktion. Samal lakkas se Koivisto vapaaherrakuntakii. Metka juttu, et 30 vuotta aikasemmi
puhuttii tai oikeast pelättii retuktiijoo. Nää lahjotuksetha ol antant Kustaa toise Aatolvi tytär Ristiina.

Ku hää ilmotti erohankkeestaan elokuuss 1651 ni
valtaneuvosto kieltäyty esittelemäst asiaa valtiopäivil ko aateliset ei hyväksyis erroo ku hyö pelkäsiit,
et jos Ristiinal annetaa ero ni sillo maas tehhää
retuktio ja hyö menettäät lahjotukset ruunul. Ristiinaha peru eroilmotukse sama vuuve marraskuus
mut eros kuitenki sit kolme vuotta myöhemmi.

Mie melkee arvasi, et kyl ainaskii sie, Hannu, vastaukse varmast

Veijalaise Hannu

Martti Piela

täm miu Kortioni solmu nopiastkii kynälläis aukasisit. Ja viel äitis kielel
ja issäis murtehel! Nii, et kiitoksii siul! Rahhaaha ei näist tiijjotehtävist kyl kenelkää kostu, mut ainaha tieto o valttii, vaik opiskelijapiireis
tuskailootki, et kuka tietoo lissää, se tuskaa lissää. Mut eihä myö pojat
tuskastuta! Toivotaa, et jatkos toisetkii Viesti likijat innostuis penkomaa
tietoo entisest kotiseuvustaa,
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Onnitteluit` ja
muistamissii`
KIMI ALIFROSTI on
valmistunut diplomiinsinööriksi Tampereen
teknillisestä yliopistosta
syksyllä 2012.
Mummi Siiri Leskinen,
o.s. Hoikkala Rautaselta
ja pappa Pekka Leskinen
Uudenkirkon Makulasta.
Vanhemmat Sirpa o.s.
Leskinen ja Altti Alifrosti
Perniöstä.
Kimiä onnittelevat
kummitäti Virpi Huhtanen
sekä Timo, Pekka ja Johanna

Muista ystävääsi
ilmoituksella.

Tääl` tapahtuu
Lasten ja nuorten kuvataidekilpailu

Koiviston Heinot ry.

Koivisto-juhlilla Karhulassa 3. - 4.8. 2013

Sääntömääräinen vuosikokous la 11.5.2013 klo 13.00 Turussa,
laivaravintola Musta Rudolfissa, Itäinen Rantakatu, Auran sillan
lähellä.
Kaikki sukuseuran jäsenet ovat tervetulleita.

Sarjat: 1 – 6-vuotiaat, 7 – 11-vuotiaat ja 12 – 17-vuotiaat
Aiheet ovat kaikille sarjoille samat:
Yhteisenä teemana on tänä vuonna MUSIIKKI.
Aiheet ovat:
1. Metsän laulukuoro
2. Taikasoitin
3. Keikkabändini
Töiden tekotapa on vapaa. Ne voi toteuttaa myös kollaasina, jossa on
käytetty useampia materiaaleja: paperia, kangasta, pahveja, kierrätysmateriaalia tms.
Kukin osallistuja voi lähettää kilpailuun 3 työtä.
Vain annettujen aiheiden mukaiset työt ovat mukana kilpailussa.
Töiden tulee olla Karhulassa perjantaina 2.8. kello 16 mennessä.
Jos töiden palautusta toivotaan postitse, mukaan tulee laittaa osoitteella
ja postimerkillä varustettu kirjekuori.
Postissa tulevat työt voi lähettää 30.7.mennessä osoitteeseen:
Tuula Raukola
Sammonk. 18 B 23, 48600 Kotka
Voittajat palkitaan näyttelyjen avajaisissa lauantaina.
Taidetoimikunta

Tervetuloa
Hallitus

Tervetuloa Härkäläläisten kesämatkalle
Koivistolle 11. - 14.7.2013
Matkaamme Lappeenrannan ja Saimaan kanavan kautta Viipuriin
ja Koivistolle.
Yöpyminen Karelia Park -hotellissa. Perjantaina laivalla Viipuriiin.
Viipurissa yövymme hotelli Drusbassa.
Lauantain vietämme Koivistolla. Mahdollisia reittitoiveita otetaan
vastaan.
Sunnuntai on ostospäivä.
Hinta 415,- laskettu 30 osallistujan mukaan
Ilmoittautumiset 20.5. mennessä
kata@fi.ibm.com tai ilt. p. 050-4393791 ja
Ristolle ilt. p. 040-5088167

*******************************************************

Kutsu taidenäyttelyyn!
Kaikki koivistolaiset taiteilijat ja taiteenharrastajat ovat tervetulleita
asettamaan töitään näytteille Koivisto-juhlille Karhulaan 3. - 4.8. 2013
Jokainen näytteilleasettaja voi tuoda näyttelyyn 3 työtään.
Töiden tulee olla Karhulassa perjantaina 2.8. klo 16 mennessä.
Näyttelyyn osallistumisen voi ilmoittaa
Leena Airaksiselle p. 050-548 1601 heinäkuun alkuun mennessä.
Lähetettävät työt postitetaan osoitteeseen:
Tuula Raukola
Sammonk. 18 B 23
48600 Kotka
Taidetoimikunta

Turun ja ympäristön koivistolaiset
Juhlimme Vappua tiistaina 30.4 klo 17
Kajuutassa Itäpellontie 2. Simaa, kahvia
ja mukavaa yhdessä oloa.
Vain elämää teatteri esitys Sipilänmäen
kesäteatterissa Piikkiö. Tiistaina 18.6 alkaa yhteislaululla klo 18.30. Esitys alkaa
klo 19. Lippuja Seija Ahtikarilta 0505356174. Liput 14 €. Kahdellekymmenelle ensimmäiselle hintaan sisältyy
kahvilippu.
Lähdemme yhteiskuljetuksella Koivistojuhlille 3-4.8 Karhulaan.
Lähtö lauantaina Turun Tuomiokirkolta.
Matkan varrelta pääsee mukaan. Yöpymisestä ja matkan hinnasta tarkemmat
tiedot toukokuun viestissä. Paluu sunnuntaina juhlien jälkeen. Ilmoittautumiset Hannu Seppinen 040-7031244

Vuosikokouksessamme 9.3.2013 valittu johtokunta:
Matti Agge puheenjohtaja
040-5367701, aggematti@gmail.com
Heimo Pulli varapuheenjohtaja 050-5180537
Hannu Seppinen sihteeri
040-7031244, hannuseppinen@gmail.com
Riitta Pohjanuoma rahastonhoitaja, vastaa jäsenmaksuista
050-5579134 marja.pohjanuoma@gmail.com
Hanna Silfver vastaa ilmoituksista ja tiedottamisesta
040-7711425, hannahiiri@luukku.com
Jorma Kallonen 0400-834723, jorma.kallonen@nic.fi
Kirsti Laaksonen, voi kysellä Suomen Koivistoseuran
myyntituotteista 0400-442388
Pirjo Harju 044-3674648
Toimintamme jatkuu monipuolisena omassa Kajuutassamme Turun karjalaisten talon alakerrassa Itäpellontie 2, 20300
Turku.
Ota yhteyttä ja Tervetuloa mukaan. Kajuuttailtoihin sopii
tulla mukaan milloin vain. Kokoonnumme joka kuukauden
kolmas tiistai klo 17.

Kotiseutumatka Vatnuoriin
8.-9. päivänä kesäkuuta 2013
Matkaohjelma:
Lauantaina 8.6.
Bussi lähtee Halkiasta klo 7.00, Järvenpäästä 7.15 ja Helsingistä
Mikonkadun turistipysäkiltä klo 8.00. Aamuateria nautitaan hotelli
Leikarissa. Viipurissa on mahdollisuus käydä ostoksilla. Majoitumme Mannolan ”hotelliin”, jossa illallinen.
Sunnuntaina 9.6.
Lähdemme aamupalan jälkeen kohti Vatnuoria. Vatnuorissa nautimme jotain ”kenttäpurtavaa”.
Matkan hinta:
Hinta 275,00€, sisältää matkan, viisumin, majoituksen ja ohjelmassa mainitut ruokailut. Suoritus matkasta 30.4.2013 mennessä TT
Matkat Oy:n tilille 535714-247819.
Viisumi:
Ryhmäviisumia varten viisumianomus, kopio passin kuvasivusta ja
yksi passikuva on toimitettava 5.5.2013 mennessä osoitteeseen TT
Matkat Oy, Hakalankaari 12, 07190 HALKIA.
Viisumianomuskaavake löytyy TT Matkojen www-sivuilta http://
www.ttmatkat.com/.
Ilmoittautuminen:			
Ilmoittautuminen matkalla toivotaan tehtävän huhtikuun aikana,
viimeistään 5.5.2013 mennessä Helge Teikarille puh. 019 664 8112
tai TT Matkat Oy puh. 040 8291 824

Männää sakil

Vatnuorin kyläyhdistys
psta Helge Teikari

Humaljoen kylätoimikunnan kesäretki 28.6.-30.6.2013
Reitti: Kemiö-Perniö-Salo-Helsinki-Pernaja-Vaalimaa-ViipuriKoivisto-Humaljoki
Majoitus Hotelli Viipurissa, hinta 320 euroa, kun matkassa n. 40
henkeä, sis. kolme päivällistä.
Ilmoittautumiset: maijanmatkat@seutuposti.fi, p. 050 590 9510.

