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Enne vanhaa, ko miekii keski-
kouluu käin Porvoos, ni ala-
luokil pit jo kevvää alus ja sit 
kesäaikan kerätä kasvei, mitä 
toisel luokal männes pit olla par 
kymmänt kasvii kuivatettun ja 
tallennettun Herpaarioo. Ja myö-
hemmi tuota kasvimäärää pit kar-
tuttaa neljälkymmänäl viel kahten 
seuraavan vuon kummalki. 

Mukkaa Herpaarioo pit jo-
kahise kasvi kohal liimata lipuke, 
mis kerrottii sen kasvi nimi suo-
meks ja latinaks, mihi lahkoo, 
heimoo ja sukkuu se kuulu, lati-
naks kaik kolme, mist ja millo se 
ol löyvetty. Ja sit pit osata luoka 
ees opettaja vierel kertoo kaik ul-
komuistist nuo tiijjot opel. 

Ei se oltkaa mikkää pien jopi, 
tuo kasvii kerruu. Mut jotkut in-
nokkaat keräsiit viel paljo ylikii 
vaa´itu verra. Ja muutamil kave-
reil ja tytöil ol sit näije kasvii jou-
kos oikee harvinaisuuksiiki, sellasii 
kukkivii kasvei, mitkä ei oikiastaa 
kuuluneet alumperi suomalaisee 
luontoo olleskaa. Niitä löyty es-
merkiks Maari rantamailt, Porvoo 
Linnamäe tienoilt, mis mie muistan 
50-luvul uinee joes usiamma kerra-
ki, ko sinne ol rakennettu rantaa 
uimakopitkii, mis pysty vaihtamaa 
vaatteet nii, ettei likat nähneet.

Porvooha sai jo 1365 ensmäse 
kerra kaupunkirivileekio, oikeuve 
käyvä ulkomaakauppaa, niiko Tur-
kukii. Sithä kilpailu Helsingi kans 
aiheutti kyl välist näije oikeuksie 
perumissiiki niiko Pietari Raahe 
aikanki, mut ainaskii jo 1830 män-
nes tilanne korjaantu lopullisest. 
Ko Porvoo vilkkaasee satamaa, 
mikä alkuaikoin ol justii Maaris, 
sai tulla ulkomailt ast laivoi, ni niie 
lasti mukan, painolastis ja viljasäk-
kilasti mukan kulkeutu rannoil 
sit erikoisii kasvii siemenii, mitkä 
maaha joutuessaa alkoitki kasva-
maa ja tuottamaa uusii siemenii. 
Nii sit vielkii voip Porvoos tavata 
oikee kaunihii kukkii kasvamas 
kauempanki jokirannast, ko tuul 
ol auttant levviimises.

Nythä mie sit kysynkii teilt 
tietäjilt, et mil saarel Koivistol voi, 
samal viisii ko Porvooski, enem-
mä ko muuval pitäjä alueil nähhä 
harvinaisii kasvei? Akus tän tiijjät, 
ni älä piä kynttilääs vaka kanne al, 
vaa paa tietois tulemaa Viesti Toi-
mituksel, kerro mist sie tuon tii-
jjon löysit ja kerro nimmeis kans. 
Sit saahaa nähhä, koha muistetaa 
pittää silmät auk. 

Ja kerrako kevät tulloo kuites-
kii, ni katsellaa luontoo. Lintui ja 
kukkasii!

Martti Piela

Tiijjät sie?

Jorma Kallonen

Oman miniäni isä oli Kiven-
navan Kirjavaisia. Perhe joutui 
lähtemään kotoaan ja jättämän 
kaiken taakseen kahteen ker-
taan. Heidän kotiseudukseen 
juurtui Hauhon Sappee.

Jokin aika sitten sain vies-
tiä paimiolaiselta, koivistolais-
juuriselta Tuula Kurjelta, josko 
lähtisin taas kaveriksi "Koivis-
tolaisristeilylle". Hän aikoi 
myös kysellä "meidän tiimim-
me" toisia jäseniä mukaan, eli 
Ailaa ja Anna-Maijaa. Minulle 
ajankohta sopi oikein hyvin, 
ja ilahduin, kun Tuula jonkin 
ajan kuluttua kertoi toistenkin 
lähtevän mukaan.

Lähdimme risteilemään 
Turusta aurinkoisena keski-
viikko iltana Baltic Princes-
sillä. Laivaan päästyämme 
majoituimme ja teimme al-
kuun pikavisiitin myymälään 
hankkimalla pientä napostel-
tavaa ja juotavaa. Kahvittelun 
jälkeen tutustuimme laivan 
tarjoamaan viihdeohjelmaan. 
Tällä risteilyllä artistivieraina 
olivat Aki Samuli ja Virve Ros-
ti - molemmat orkestereineen. 
Pahoittelimme, että Virven 
esiintymisvuoro alkaisi vasta 
klo 00:15. Epäilimme, että se 
jäisi meiltä näkemättä. Niin 
kuin sitten jäikin. Kun Aki oli 
lopettelemassa settiään, läh-
dimme katsomaan, mitä olisi 
tarjolla ilta / yöpalaksi, sillä 
olisi turha yrittää unta tyhjäl-
lä vatsalla - eikö niin! Yöpalan 
jälkeen suuntasimme hyttiker-
rokselle. Nautimme kaverei-
den kanssa maljan risteilylle, 
yhdessä ololle ja ystävyydelle.

Seuraavana päivänä oli 
koivistolaisilla omaa ohjelmaa, 
jota menimme katselemaan ja 
kuuntelemaan. Siellä tapahtuisi 
risteilymme pääohjelma. Retki-
vastaava Seija Jaakkola toivotti 
osallistujat tervetulleiksi. Hän 
kertoi, että paikalla oli koivisto-
laisia ja heidän ystäviään paitsi 
Turun seudulta myös Uudes-
takaupungista, Tampereelta, 
Uudeltamaalta ja Tukholmasta 
kaikkiaan noin sata henkeä! 

Yhteinen tilaisuus aloi-

Bill Clinton" selkään taputtaen! 
Jokaisen piti ehtiä kätellä mah-
dollisimman monta. Oli kerrot-
tava etunimi, syntymäpaikka ja 
kotipaikka. Se olikin hauska het-
ki ja puheenporina yltyi melkein 
korvia huumaavaksi. Jo päästiin 
jatkamaan ohjelmaa. Seuraavaksi 
esiintyi Jaalamiesten kuoro. Heil-
lä oli hauskasti tuttuihin säveliin 
tehty omat sanoitukset. Ensin 
kuultiin "Jaalamiesten jenkka". 
Sitten muisteltiin menneitä aiko-
ja "Kahden vanhan jaalamiehen" 
kanssa - Aukusti ja Armas siinä 
muistelivat. Jatkettiin "Jaalamies-
ten valssilla" jonka jälkeen käsket-
tiin napakasti "Lenkille, lenkille, 
lenkille!.. penkille kukaan ei jää 
makaamaan!" Laulettiin myös "sy-
dämen hyvinvoinnista". Sydämen 
hyvinvoinnista huolehtiminen on 
tärkeää, onhan kyseessä tärkeä 
kapine. Sirkku Miiluniemi säesti 
kuoroa haitarilla. 

Jaalamiesten esitysten jälkeen 
Paula Hovi lausui meille kauniin 
ja koskettavan Alpo Noposen ru-
non "Minä aikana ihminen kau-
nein on?"

Koivistolaisten puheenjohta-
ja Matti Aggen puheenvuorossa 
tämä muistutti mieliin, miten 
näin keväällä lapsina aina alet-
tiin kovasti odottaa, milloin saisi 
jättää kengät nurkkaan ja voisi 

kirmata ulos paljain jaloin. Van-
hemmat toppuuttelivat lapsia, 
että vasta sitten kun on tullut 
kesä ja pääskyset, on lupa juosta 
paljain jaloin. Sitä juostiin ulko-
na säällä kuin säällä paljain jaloin, 
jotka naarmuttuivat kauttaaltaan. 
"Kurki nokkii jalat" - sanottiin, 
muisteli Matti. Omassa lapsuu-
dessani meillä päin puhuttiin "va-
riksen saappaista". Jalkoja pestiin 
ja rasvailtiin, ja syksyllä ne olivat 
jo parkkiintuneet. Puhe oli hauska 
ja ajankohtainen.

Panu Helariutta esitti seu-
raavaksi omia runojaan. Niissä 
oli hauskasti asiaa "pilke silmä-
kulmassa". Hän on kirjoittanut 
viisi tuollaista runokirjaa, ja mi-
käli ymmärsin, olisi lisää tekeil-
lä. Kuulimme mm."Hän kaunis 
on","Turkulainen avioliitto", "Toi-
vo ja Rauha" ja "Menevä perhe".

Unto Jack jutusteli myös het-
ken lapsuusmuistojaan Koivistol-
la. Sitten Seija kysyi, muistaako 
kukaan, kuka oli se mies, joka me-
ni aikoinaan naimisiin luostarista 
karanneen nunnan kanssa. Tämä 
on taas sitä historian tietoa, jonka 
itse hallitsen, ja niinpä rohkai-
sin mieleni ja huikkasin: "Martti 
Luther!" - "Oikein", sanoi Seija ja 
antoi puheenvuoron Helge Teika-
rille. Hänellä oli syntymäpäiväksi 
saatu kirja, johon oli koottu Mart-

ti Lutherin ajatuksia.
Ohjelmassa seurasi arpa-

jaiset. Arpoja oli ostettu paljon 
ja yleisöä kiitettiin avokätisyy-
destä. Oli paljon myös arpajais-
voittoja saatu pöydälle. Minua 
onni suosi huulirasvan verran.

Aika oli vierähtänyt siivillä 
hauskaa ja mielenkiintoista oh-
jelmaa seuratessa. Laivan ateria-
tarjoilu oli taas erinomainen. 
Etenkin sillipöytä ja salaatit 
olivat erinomaisia ja monipuo-
lisia, kuten myös lämmin ruo-
ka. Jälkiruoaksi olenkin yleensä 
sitten vain ottanut jäätelöä ja 
kahvin. Toki jälkiruokapöydäs-
täkin löytyi useita vaihtoehtoja.

Täysin tyytyväisenä lähdin 
ruokasalista ja suuntasin aske-
leeni Iskelmäbaariin, jossa oli 
meneillään artistitapaaminen. 
Kiersimme vielä kaupoilla ja 
teimme viime hetken ostokset. 
Kävimme myös nauttimassa 
pullakahvit risteilyn päätteek-
si. Satamassa olimme ilta seit-
semältä. 

Hauska ja tapahtumarikas 
oli tämä risteily. Kiitos kaikil-
le järjestäjille ja esiintyjille ja 
kiitos etenkin risteilykump-
paneilleni Tuulalle, Ailalle ja 
Anna-Maijalle! Meillä oli taas 
mukavaa olla yhdessä. Nyt odo-
tellaan seuraavaa matkaa. :-)

Leena LaineTurun ja ympäristön Koivistolaisten 
risteily 22.-23.3.2017
Vaikka omat juureni eivät olekaan Karjalasta lähtöisin 
vaan Savosta, kunnioitan karjalaisten siirtolaisten ja 
heidän jälkeläistensä kiintymystä omiin juuriinsa ja hei-
dän pyrkimyksiinsä säilyttää muistot ja sukuperintönsä 
jälkipolville. 

Panu Helariutta lukee runojaan

Seija Jaakkola toivottaa matkalaiset tervetulleeksi

tettiin Hanna Kokkalan joh-
dolla tutustumalla toisiimme, 
eli kättelemällä. Käteltiin "kuin 
veltto läpsy", käteltiin "kuin ke-
honrakentaja" ja käteltiin "kuin 

Heikki Hovi ja Pentti Heino tervehtivät toisiaan reippaasti selkään 
taputtaen
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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 tai sähköisesti Koivisto-
Seura r.y.n varapuheenjohtajalle tai 
edellämainittuihin osoitteisiin. 
Tilauksia ei tarvitse uusia. 
Seuran jäsenmaksu 34e, sisältää vuoden 
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös 
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 15e.

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

Päätoimittaja 
Riikka Salokannel, 044 2312 422
riikka@riikkasalokannel.fi
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398

Siunaustilaisuus pidetty 5.5.2017.

Siunattu omaisten ja 
ystävien läsnä ollessa. 

Uurna laskettu Janakkalaan 
perhehautaamme. 

Lämmin kiitos osanotosta. 
Kiitokset Folkhälsanin 

Blomsterfondenin 
Helenahemmetin osasto 

Tulpanen henkilökunnalle 
siskomme hyvästä hoidosta.

Sosionomi

Mildred Elsmaj 
RATIA

s. 29.10.1936 Sortavala
k. 15.02.2017 Helsinki

De är så få bland sanden
i havet som förstå det.

Ensam har jag kommit,
ensam skall jag gå.

  Edith Södergran

Veljet ja lähiomaiset
Ystävät

Rakkaamme

Jorma Lauri Juhani
TERVAHARTIALA
(Bomba)
s. 13.4.1944 Koivisto
k. 13.4.2017 Hyvinkää

Sammui loiste silmien valon,
taukosi sykintä sydämen jalon,
herposi käsi auttava, antava,
rakkaus kaikkien kuormia kantava.
Päivänpaiste muistollesi.

Syvästi kaivaten
Marja
 Sirkku
 Suvi
  Aamos ja Alisa
Seppo ja Susan
Asko
 Jutta
  Katariina
Liisa
 Pasi, Jutta
  Joona, Stella ja Samu-Jesse
 Vesa ja Anna
Outi
 Emma
Sukulaiset ja ystävät

Jeesuksen teko

Kuulenko meren – kuuntelen
Olen huono kuuntelemaan. Annan ihmisten papattaa 
ja huomaan, että minulla ei ole hajuakaan mistä juuri 
nyt oli puhe. Muutenkin pidän hiljaisuudesta. Kirjoi-
tettuakaan en saa, ellei ole hiljaisuutta ja tilaa keskittyä 
ajatuksiin. No kellon raksutuksen kestän kyllä. 

Mutta meren äänet kuulen. Riippumatta siitä olenko 
kaukana valtamerien rannoilla, jossa mainingit ma-
talalla äänellään lyövät verkkaasti rantaan. Tai sisä-
saaristossa jossa ranta puhisee ja pulputtaa, kihisee ja 
laplattaa. Tuntuikin valtavan hyvältä, kun jäät lähtivät 
ja meri on vapaa kuultavaksi, nähtäväksi, haistetta-
vaksi ja maistettavaksi. Ja merituulta koskettavampaa 
kosketusta ei ole. 

Upporikkaalta tuntui myös, kun pyöräretkellä löydet-
tyyn hiekkarantaan tehtiin kevään ensiretki. Olihan 
jäistä vapautuneen veden yli lentävä tuuli koleaa, mut-
ta aurinko paistoi siniseltä taivaalta, matalat aallot ja 
painauma hiekassa juurakon suojassa tekivät rannasta 
täydellisen. Ja se hiekkaranta, yksin meillä. Ei voinut 
mitään sille, että ajatukset juoksivat Penttilän ranta-
hiekoille. Koko Koiviston rantaviiva oli yhtä upeaa 
hiekkarantaa, mäntykankaan suojaa ja sitä merta.

Harmitti miten huonosti olinkaan kuunnellut äitini 
kertomaa siitä, miten äijän kaljaasi oli Pellingissä jää-
nyt jäihin ja miehistö selvisi kävellen kotiin Koivis-
tolle joulun viettoon. Että äijäkin näitä 
samoja rantoja kulki, että sama ikui-
nen meri häntä keinutti, sama tuuli 
pyyhkäisi myös hänen ahavoitunei-
ta kasvojaan. Enää ei ole aikalaisia, 
jotka muistaisivat meriretkistään 
kertoa. Tai vielä on jokunen, mut-
ta muistammeko kuunnella, tal-
lettaa, kertoa tarinoita eteenpäin?

Kesän Koivisto-juhlille tuom-
me yhden meren tarinan. 
Vaikka ”Laulu on meren 
laulu” on esitys, käsikirjoi-
tettu tarina, on se yhtä totta 
ja koskettavaa, kuin muistot, 
omat tai muilta kuullut. Ne va-
vahduttavat meitä meren lapsia 
sydänjuuria myöten.

Pääsiäinen on tätä kirjoittaessa jo ohi. Vielä minua kui-
tenkin Jeesuksen teko mietityttää.

Jeesus ei ollut päättänyt maailmaan syntymisestään it-
se, vaan oli suostunut Isän Jumalan antamaan tehtävään 
(Joh 8: 42). Hän tiesi, että hänen tehtävänsä oli kuolla 
ihmisten puolesta. Jeesus selitti asiaa ihmisille useaan 
otteeseen. Kun Pietari nuhteli häntä moisista puheista, 
Jeesus reagoi voimakkaasti ja mm. syytti Pietaria siitä, 
että Pietari halusi saada Jeesuksen lankeamaan. (Matt 
16: 23). Tästä näkyy, ettei ajatus omasta kuolemasta 
ihmisten syntien vuoksi ollut Jeesukselle mikään help-
po. Pietari muistutti Jeesusta siitä, että tämä voisi myös 
kieltäytyä häpeästä, kuolemasta ja kärsimyksestä. Se oli 
vakava paikka Jeesukselle, ilmeisesti suuri houkutus, joka 
oli pakko torjua kovin sanoin.

Jeesus selitti tehtäväänsä ja sen merkitystä uudelleen ja 
uudelleen, selvemmin ja selvemmin. Jotain ihmiset ta-
jusivatkin siitä, kun ihmettelivät, suunnitteliko Jeesus 
itsemurhaa, kun sanoi: ”Minne minä menen, sinne ette 
te pääse” (Joh 8: 22).

Tarjolla olleesta, helposta vaihtoehdosta huolimatta Jee-
sus valitsi toisin. Hän itki ihmisten vuoksi (Luuk 19: 41) 
ja - niin kuin kiirastorstaista ja Getsemanesta muistamme 
- kovan taistelun ja tuskan jälkeen suostui tehtäväänsä ja 
lähti kuolemaan pelastaakseen ihmiset ikuisesta erosta 
Jumalaan. Jeesusta pidettiin ilmeisesti hyvin vaarallise-

na, koska häntä tuli pidättämään 120 tai 360 miehen 
vahvuinen sotilasosasto johdossaan poikkeuksellisen 
korkea-arvoinen upseeri. (Kreikankielisessä Uudessa 
testamentissa viitataan kohorttiin sotilaita ja tuhannen-
päällikköön, Luuk 18: 12.) Kaikkeen tähän Jeesus suos-
tui ja meni ristille Jumalan hylättäväksi, jotta ihmisille 
tulisi mahdolliseksi elää Jumalan kanssa ikuisuutemme.

Vielä ristilläkin Jeesusta houkuteltiin luopumaan vai-
keasta tehtävästään (Matt 27: 43), mutta onneksemme 
hän ei antanut periksi.

Juuri ennen kuolemaansa Jeesus huusi: ”Jumalani, Ju-
malani, miksi hylkäsit minut?” (Matt 27: 46). Sanat 
aloittavat psalmin 22. Se on merkittävä ennustus mes-
siaasta. Siinä kerrotaan henkilöstä, joka tulee olemaan 
oman kansansa hylkäämä ja ihmisten pilkka, joka run-
nellaan pahasti ja jonka puvusta heitetään arpaa. Henki-
löstä, josta kuitenkin tulee kaikkien kansojen kuningas, 
josta kerrotaan lapsille ja jonka hyvyyttä julistetaan, 
koska hän on kaiken tehnyt. Varmasti moni ristin juu-
rella osasi tuon psalmin ulkoa. Ehkä he huomaamattaan 
alkoivat mielessään hyräillä psalmin jatkoa. Ehkä sekin 
osaltaan auttoi pikku hiljaa ymmärtämään, mitä valta-
vaa oli tapahtunut.

Onnittelut vielä kerran kaikille pääsiäisen johdosta!
Kaisa Koivula
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

Yksi pieni toivomus
Voisitko ystävällisesti tarkistaa oletko muistanut maksaa 
Suomen Koivisto-Seuran vuoden 2017 jäsenmaksun? 

Valitettavan monelta seuran jäseneltä maksaminen 
on päässyt unohtumaan. Olen tästä asiasta todella 
pahoillani.

Seuramme jäsenmaksu on tältä vuodelta 34 eu-
roa ja suurin osa siitä summasta kuluu jäsenlehtemme 
Koiviston Viestin toimitus-, paino- ja postituskului-
hin. Viesti on jäsenistöämme yhdistävä tärkeä tekijä 
ja lehdestä pidetään kovasti. Näin olen ymmärtänyt 
lukuisista puheluista, joita olen käynyt koivistolais-
ten kanssa. Tämä on jo lehden viides numero tänä 
vuonna, ja vetoan tässä kaikkiin lehden saaneisiin: 
maksa nyt ihmeessä jäsenmaksusi, jos se on vielä 
rästissä!

Rekisteritietojen mukaan maksu on myöhässä 
yhteensä 163 jäseneltä. Näistä peräti 40 jäsenellä on 
lisäksi Karjalan Liiton jäsenmaksu seuramme kautta 
maksamatta. Toisin sanoen he saivat laskun 34 euroa 
+ 15 euroa = 49 euroa. Suomen Koivisto-Seuran piti 

maksaa Karjalan Liitolle jo helmikuussa heidän jä-
senmaksunsa. Ja kaikki ne henkilöt ovat aikoinaan 
itse ilmoittaneet seurallemme, että he haluavat olla 
kauttamme myös Karjalan Liiton jäseniä. Odotan 
kovasti maksujen suoritusta! Ja muista käyttää 
maksaessasi laskussa olevaa viitenumeroa. Kiitos!

Jos joku haluaa erota ensi vuoden alusta läh-
tien Karjalan Liitosta, siitä pitää ilmoittaa alle-
kirjoittaneelle joulukuun 2017 alkuun mennessä. 
Liitto lähettää laskun kaikille niille, jotka ovat hei-
dän jäsenluettelossaan vuoden vaihteessa. Karjalan 
Liiton liittokokous päätti huhtikuussa, että Liiton 
jäsenmaksu vuonna 2018 on 20 euroa.

Jäsenmaksurahoja kaipaileva varapj. Tuula Koppinen

  Suomen 
  Koivisto-Seura r.y. 
  Perustettu 1948

Toimii koivistolaisten yhdyssiteenä 
- järjestää kotiseututilaisuuksia
- 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
tuula.koppinen@kolumbus.fi
Sihteeri, Virpi Huhtanen, 
Ahtaanmäki 1 A 2, 02280 Espoo. 
puh. 0440 501 806
virpi.huhtanen@kolumbus.fi

Taloudenh. 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
050 539 8693
marke.hongisto@fmi.fi

Hallituksen muut jäsenet:
Virpi Huhtanen, Espoo
 varalla Marke Hongisto, Helsinki
Jukka Ratia, Mäntsälä. 0500 978 206
 varalla Hannu Veijalainen, Lahti 
Matti Agge, Parainen. 040 536 7701
 varalla Eija Tuominen, Turku
Tuomo Kokkala, Kotka. 050 589 4443
 varalla Jorma Jack, Kotka 0500 619 482
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400 800 752
 varalla Katariina Aaltonen, Espoo 
 puh. 050 4393 791

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 Eeva Karkia, Miehikkälä
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Sirpa Taskinen, Helsinki 040 5811 642
Asiamies Pertti Hoikkala 040 583 5397
Linnankoskenkatu 15 C 10, 06100 Porvoo
koivisto-saatio@kolumbus.fi

Mie ko en jaksa laiska olla

Karjalan Liitto kokoontui huhtikuussa liittokokouk-
seensa. Se päättää johdostaan ja jäsenmaksuistaan kol-
men vuoden välein. Valtiontalouden tiukkuus heijas-
tuu nyt Karjalan Liiton valtionavustukseen, ja liiton 
jäsenmaksuun tulee roima korotus ensi vuonna.

Suomen Koivisto-Seuran jäsenistä noin kolmasosa on 
myös Karjalan liiton jäseniä. Karjalan Liitto on kui-
tenkin aikoinaan hyväksynyt seuramme jäsenekseen, 
ja sen sääntöjen mukaan jäsenyhdistysten jäsenet ovat 
samalla Karjalan Liiton jäseniä. Tästä on saatu aikaan 
sotku.

Tähän asti on toimittu siten, että Suomen Koivisto-
Seura näkyy Karjalan Liiton papereissa todellista ko-
koaan pienempänä. Keräämme oman jäsenmaksun 
yhteydessä myös Karjalan Liittoon kuuluvilta sen jä-
senmaksun ja tilitämme sen eteenpäin. Meille tulee 
tästä tappiota, koska joudumme maksamaan etukäteen 
kaikkien Karjalan Liittoon kuuluvien jäsenmaksut, 
vaikka näistä osa ei koskaan saavu omalle tilillemme. 

Nyt Karjalan Liitto suunnittelee jäsenmaksujen kanta-
mista keskitetysti. Tämä koskisi myös sen jäsenyhdis-
tysten jäsenmaksuja, mikä on normaali toimintamalli 
monissa valtakunnallisissa järjestöissä. Se ei kuitenkaan 
sovellu Suomen Koivisto-Seuraan ja muihin niihin pi-
täjäseuroihin, joilla on omia Karjalan Liittoon kuu-
lumattomia jäseniä. Saa nähdä, miten hanke etenee.

Jäsenmaksujen kerääminen on ny-
kyisin kohtuuttoman kallista. 

Maksulomakkeiden postituk-
sen lisäksi kustannuksia syntyy 
osoitteiden ajamisesta jäsenre-
kisteristä sekä karhukirjeistä.  
Joissain yhdistyksissä toimii 
jo viitenumeron lisääminen 
järjestölehden osoitekent-
tään, jolloin ei tarvitse lähet-
tää erillistä maksulappua. 
Eniten hyötyä tulisi kuiten-
kin siitä, jos kaikki jäsenet 
maksaisivat jäsenmaksunsa: 
näin yksinkertaista se on.

Jouni J Särkijärvi

Karjalaisten kesäjuhlien johtoryhmä 
virpoi Susanna Huovisen Jyväskylässsä 
11.4. ja toivotti hänet tervetulleeksi 
Karjalaisille kesäjuhlille kotikaupun-
kiinsa 16. - 18.6.2017.

Sepänkeskuksessa vietetyssä kahvi- ja piirak-
kahetkessä käytiin läpi Susannan karjalaiset 
juuret sekä kuultiin millaista on eduskunnan 
evakossa Sibeliustalossa; ahdasta ainakin mutta 
syksyn mittaan on odotettavissa paluu Edus-
kuntataloon ja mm. juhlalliseen 100-vuotis 
istuntoon.

Susanna Huovisen juuret ovat Mirja-äidin 
kautta, rajan taakse täpärästi jääneen, Uuku-
niemen Kalattoman kylästä. Hilja-mamma , 
piirakkamestari myöhemmin Tavastilan karja-
laisissa oli syntyisin sieltä ja pappa, Armas Lallo 
oli Viipurilaisia. Mirja Huovinen oli nuoruus-
vuosinaan Karjalan Liiton palveluksessa mm. 
tanhuohjaajana ja liikunta on ollut tärkeä osa 
Huovisten perheessä myös työn kautta. 

Susanna Huovinen on Sortavalan pi-
täjäseuran jäsen ja on ollut perustamassa 
mm. Eduskunnan Karjala-kerhoa. Yhteis-
kuntatieteiden maisteri Susanna Huovinen 
on ollut kansanedustajana vuodesta 1999 
lähtien. Hän on toiminut myös mm liiken-
neministerinä. 

Kansanedustaja Susanna Huovinen 
Vuoden virvottava

Karjalaisseurojen Keski-Suomen piiri ry 
ja Karjalan Liitto ry.

Vuoden virvottavan valinnalla Karjalan Liitto haluaa pitää esillä karjalai-
sia pääsiäisperinteitä ja muistuttaa virpomiseen liittyvästä hengellisestä 
sisällöstä. Virpomisella toivotetaan hyvää ja terveyttä. Virpominen tuli 
tunnetuksi kaikkialla Suomessa erityisesti karjalaisten evakkojen mukana. 
Vuoden virvottava valittiin nyt 16. kerran.
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Meriaseman 
viereisestä upeasta 
hiekkarannasta 
tuli suosittu 
etenkin laivaston 
tulenjohdon ja 
viestimiesten 
keskuudessa, 
koska paikalliset 
asukkaat uivat 
rannalla päivittäin 
alastomana.

Koivistolainen hevosmies tuomassa kuormaa maakentälle. 
Yksityiskokoelmasta.

Poliittinen tausta

Saksan ja Venäjän Brest-Litovs-
kissa maaliskuussa 1918 solmi-
man rauhansopimuksen mukaan 
Venäjän piti luopua muun muas-
sa Virosta ja vetää joukkonsa pois 
Suomesta sekä demobilisoida ar-
meijansa ja laivastonsa.

Saksan marraskuussa kärsi-
män tappion jälkeen Venäjä mi-
tätöi rauhansopimuksen ja pyrki 
ottamaan takaisin menettämänsä 
alueet. Puna-armeija hyökkäsi 
Viroon uhaten samalla myös Suo-
men itsenäisyyttä.

Hyökkäyksen tapahduttua 
Suomi ja Viro kääntyivät Britan-
nian puoleen pyytäen laivasto-
osastoa turvakseen.

Rauhanehtojen mukaisesti 
Neuvosto-Venäjä veti Itämeren 
laivastonsa Kronstadiin ja aloitti 
alusten purkamisen. 

Rauhansopimuksen mitä-
töimisen jälkeen laivojen tuho-
aminen lopetettiin. Keväällä 1919 
bolsevikkien edelleen tulivoimai-
sen laivaston liikehdintä Suomen-
lahdella huolestutti hallitustam-
me, ja huhtikuun lopulla esitettiin 
uusi turvapyyntö Britanniaan.

Laivastotukikohta 
Koivistolle

Brittien laivasto-osasto saapui 
kontra-amiraali Sir Walter Co-
wanin johdolla 2.6. Koivistolle, 
jonka britit olivat Suomen halli-
tuksen suostumuksella valinneet 
tukikohdakseen.

Heinäkuun toisella puolis-
kolla Cowan sai toivomansa vah-
vistuksen kun Koivistonsalmelle 
saapui lentotukialus HMS Vin-
dictive mukanaan kuninkaallisten 
ilmavoimien, RAF:in yksikkö.

Britannialla oli Koivistolla 
elokuun lopulla yli 30 alusta, 55 
lentokonetta ja noin 4600 miestä.

Moni koivistolainen totesi-
kin, että kotikunta oli muuttunut 
vilkkaaksi laivastotukikohdaksi.

Suomen hallitus oli luvannut 
antaa apua briteille. Niinpä pää-
esikunta määräsi luutnantti Foch-
in yhdysupseeriksi Koivistolle ja 
Suomen ilmavoimien komentaja 
Hjelmman kehotti Koiviston il-
mailuosasto III:a pyydettäessä 
avustamaan brittien sotalaivoja. 
Lisäksi Möllikänniemellä sijain-
neella pienellä suomalaisella lai-
vastoasemalla oli yksi moottorive-
ne koko ajan valmiina noutamaan 
mereen pudonneen koneen len-
täjät. Suomalaiset varusmiehet 
vastasivat paljolti brittiasemien 
vartioinnista. Kuitenkin esimer-
kiksi lentokenttää vartioi brittien 
merijalkaväen sotilaat.

Pian Koivistolle saapumisensa 
jälkeen britit alkoivat etsiä paik-
kaa lentokentän perustamiseksi 

maakoneittensa käyttöön. Paikka 
löytyikin Möllikänniemestä, jos-
ta Cowan vuokrasi opettaja Pek-
ka Roihalta tämän perunapellon 
rantakaistoineen. Vuokrasopimus 
allekirjoitettiin amiraalin lippu-
laiva HMS Cleopatralla kesäkuun 
14. päivänä.

Sopimus oli aika vekkuli, sil-
lä sen mukaan Cowan vuokrasi 
maa-alan ensijassa jalkopallo- ja 
rygbykentäksi 14.6.-31.10.1919 
väliseksi ajaksi. Toki sopimuksessa 
myöhemmin todetaan, että ami-
raalilla on oikeus käyttää aluetta 
myös lentokoneiden lähtö- ja 
laskupaikkana. Roiha suostui 
rannassa olevien puiden kaatoon, 
alueen tasoitukseen ja pelto-ojien 
täyttöön ja sai luvan laiduntaa 
kentällä karjaansa silloin kun siellä 
ei ollut brittien virkistys- tai len-
totoimintaa.

Vuokrastakin sovittiin varsin 
jouhevasti. Sopimuksen mukaan 
Roiha sai tiettyjä provisioita siinä 
määrin ja siinä aikataulussa kun 
amiraali päättää.

Kentän teko aloitettiin välit-
tömästi ja kohta Möllikänniemel-
lä olikin 70 metriä leveä ja 180 
metriä pitkä lentokenttä.

Kentän laidalla ja läheisyy-
dessä olevia rakennuksia käytet-
tiin huolto-, varasto- ja majoitus-
tiloina. Vuokrasopimuksessa oli 
sovittu, ettei alueelle pystytetä ra-
kennuksia. Ilmeisesti jälkeenpäin 
suullisesti sovitun johdosta britit 
rakensivat kentälle hangaareja eli 
lentokonehalleja.

Briteillä oli Koivistolla käy-
tössä myös kellukkein varustettu-
ja koneita, jotka tarvitsivat oman 
meriasemansa. Näiden koneiden 
asemapaikaksi valittiin Sudensaa-
ren pohjoisosan itärannalla oleva 
suojaisa hiekkaranta. Tänne ve-
näläiset olivat aikanaan raken-
taneet hiiliterminaalin, jossa oli 
kaksi pitkää puulaituria 20 met-
rin päässä toisistaan. Niiden vä-
liin rakennettiin puinen, mereen 
johtava luiska, jota pitkin koneet 
voitiin käsivinssillä vetää maalle 
huoltoa varten.

Koivistonsalmella oleviin 
laivoihin pidettiin meriasemalta 
aluksi yhteyttä lippusignaalein. 
Myöhemmin lentotukialuksen, 
maakentän ja meriaseman välil-
lä yhteys hoidettiin puhelimitse. 
Lisäksi meriasemalle pystytettiin 
pieni langattoman lennättimen 
asema, jolla saatiin yhteys vas-
taavin laittein varustettuihin 
koneisiin.

Meriaseman viereisestä upe-
asta hiekkarannasta tuli suosittu 
etenkin laivaston tulenjohdon ja 
viestimiesten keskuudessa, koska 
paikalliset asukkaat uivat rannalla 
päivittäin alastomana. Usea mies 
muisteli myöhemmin haikeudel-
la erästä lähitalon tytärtä, joka 
tuli iltapäivisin rannalle ilkosen 
alasti uimaan ja auringonottoon. 
Tällöin laivasto-osaston kaikki 
optiset laitteet olivat suunnatut 
häntä kohti ja alusten jokainen 
voimakas teleskooppi oli käytössä. 
Nuori uimari olikin mitä parhain 
maali tykistön päivittäiselle suun-
tausharjoitukselle.

Brittilentäjät ja kuninkaallinen laivasto Koivistolla 1919 Hannu Veijalainen

Maakentän upseerien asuinrakennus 1.9.1919 lähtien. 
RAFM.

Brittien haudat Koiviston hautausmaalla. RAFM.
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Koivistonsalmi suljettiin 
molemmista päistä miinoilla ja 
puomeilla ja osin sukellusvene-
verkolla.

Amiraali Cowan oli tuttu 
näky Koiviston raitilla. Hän tu-
li joka aamu ja usein iltapäivisin 
lippulaivaltaan kävelylenkille 
rantaan ja tervehti jokaista vas-
taantulevaa saapasjalkaista miestä 
sanoen ”good morning” kohota-
en samalla valtavaa sateenvarjo-
aan. Muista ihmisistä hän ei kuu-
lemma välittänyt.

Koivistolaisteen kontaktit 
britteihin

Jo muutaman tunnin kuluttua 
laivojen saapumisesta ensimmäi-
set paikalliset asukkaat tulivat ve-
neillään alusten kylkeen myymään 
maataloustuotteita tai pikemmin-
kin vaihtamaan niitä esimerkiksi 
saippuaan, tupakkaan ja sokeriin.

Monet koivistolaiset saivat 
lisätienestiä ajamalla hevosrattail-
laan tarvikkeita, öljyä ja petrolia 
lentokentälle Möllikänniemeen.

Keskinäisessä kaupankäyn-
nissä oli joskus erikoisia tapauk-
sia. Kerrankin Koiviston poliisi 
tutki laivaston edustajien kanssa 
kauppaa, jossa kolme brittiläistä 

oli myynyt eräälle miehelle 50 ki-
loa pyroxelen-räjähdettä. Myyjät 
kuuluivat ilmeisesti komennus-
kuntaan, joka oli räjäyttämässä 
kalliota Möllikänniemen lento-
kenttätyömaalla.

Alkoholi oli aivan oma lukun-
sa. Briteillä oli runsaasti viskiä ja 
sitä myytiin sekä suoraan laivoilta 
että Koiviston rannoilta. Viinat-
rokaamisen haittapuolet näkyivät 
pian paikkakunnalla aiheuttaen 
viranomaisille lisätöitä. 

Vaihtotaloudessa rahalla ei 
ollut merkitystä. Muussa kaupan-
käynnissä kylläkin ja britit totesi-
vatkin, että Koivistolla punnalla 
oli paljon suurempi ostovoima 
kun kotona Englannissa.

Oli toki muitakin kontakte-
ja. Kesä oli parhaimmillaan, joten 
suhteitakin syntyi nuorten brit-
tisotilaiden ja paikallisten neito-
jen välillä.

Sotatoimet

Aluksi brittihallitus pyrki välttä-
määm aloitteellisuutta sotatoimis-
sa. Myöhemmin hallitus taipui so-
taministeri Churchillin riemuksi 
muuttamaan kantaansa. Niinpä 
heinäkuun alussa Cowan sai ami-
raliteetista ohjeen, jonka mukaan 

Koivistolaisia HMS Vindictiven kyljessä kauppaa käymässä. RAFM.

Mie tiijjän
Oispas miul töis ollessai olt yhtä 
etevi oppilahhii ko Jiivee Kurki 
nyt näis ”visailuis", kuka mel-
kee tietää vastaukse enneko mie 
oon ehtint kyssyykä. Mie sain 
näätsie lukkee kännykästäi hä-
ne vastaukseen viime numero 
Tiijjät sie? -kysymyksee enneko 
Viesti kolahti perjantai posti 
mukan lauvantaki lehtii joukos 
miu postiluukustai. Näiviisii Jii-
Vee kirjotti:

Olipa taas Martti löytänyt hy-
vän kysymyksen. Kyseessähän 
on 1570 alkanut Ruotsin ja Ve-
näjän välinen Pitkä viha, jota 
myös 25-vuotiseksi sodaksi ja 
jopa vanhaksi sodaksi historian 
kirjoissa mainitaan. Tuolloin ve-
näläiset kävivät jossain vaiheessa 
tuhoamassa mm. koko

Koiviston kylän ja taisteli-
vat rajusti Käkisalmesta. Sota-
han päättyi Täyssinän rauhaan 
v. 1595, jossa Ruotsi menetti 
tärkeitä alueita Karjalasta mm. 
Käkisalmen läänin. 

Suuri kenraali oli Pontus De 
la Gardie (1520 – 1582). Rans-
kassa sotilaspalveluksen aloitta-
nut De la Gardie siirtyi Tanskan 
palvelukseen, mutta joutui seit-
senvuotisessa sodassa ruotsalais-
ten vangiksi vuonna 1565 ja siir-
tyi Ruotsin armeijaan. Hän johti 
Ruotsin Venäjää vastaan käymää 
sotaa, joka alkoi vuonna 1580. 
Hän onnistui valloittamaan In-
kerin ja Käkisalmen, ja hänestä 
tuli Viron ja Inkerinmaan käs-
kynhaltija. Hän solmi aselevon 
venäläisten kanssa vuonna 1583. 
Hän hukkui Narvajokeen ja hä-
net on haudattu Tallinnan tuo-
miokirkkoon.

Tietoa löytyi mm. 
K.W.Hopun ja Erkki Kansan-
ahon kirjasta Koivisto vuodelta 
1952; itse etsiskelin niitä Netistä.

terveisin: Jiivee Kurki

Kuka vois ennää tuoho Jiivee se-
lityksee keksii mittää lisättävvää? 
No miehä, mie! 

Enstäi asjaa: Mie puolestai 
löysin nnu tiijjot Kaino Tuoko 
kirjast ”Rajalla rauhatonta” (Saa-
rijärvi 2000).

Risto Hannukainen ehotti 
ratkaisuks hävitysretkee Aunuk-
see, minkä suoritti Savonlinna 
päällikkö Laus Hermannipoika 
Lemming 1581. Mut miu ky-
symykseshä ol puhe Inkerimaa 
hävityksest, ja tuo kuulusamma 
Laus Lemmingi sukulaine toimi 
Inkerimaal vast vuuvest 1584 al-
kae.

Sitko miul asjast ei ennää rii-
tä villoi kehrätä, ni sit mie alan 
haastaa asja vierest. Kaikha työ 
kansakouluu kerra käyneet (ny-
kykoululaisist en oo nii varma, 
tietäätkös hyö mittää "entisaja 
horinoist, ko eihä niist kerrota 
netis") varmast muistatta tällase 
kuvaukse suomalais-ruotsalaise 
Novkorooti miehitykse päälli-
köst: ”Lähtöö suvi, lähtöö talvi, 
vaa ei lähe Laiska-Jaakko”. No, 
siin o puhe justii tuost JiiVee ker-
toma Ponttukse pojast, Laiska-
Jaakost. Ponttus ol alum peri iha 
tavalline ranskalaine maalaispoi-
ka, kene nimi kyl kuulosti hie-
nolt: Ponce d´Escouperie (ään-
täköö, kuka osajaa!). Hää män 
naimisii Juhana III:e ja Katariina 
Hannutyttäre tytö Sohvia kans, ja 
hänest tul Viro ja Inkerimaa käs-
kyhaltija. Höi poikaan, justii tuo 
Jaakko synty Räävelis, Tallinnas, 
mut jäi orvoks jo parivuotiaan ja 
lähetettii isoäitiin hoteisii Wääksy 
kartanoo Kangasallaa. 

Jotkut o voineet nähhä telk-
karis historiallise näytelmä Kustaa 
II Aatolhvi nuoruuvvest, mite 
rakastunt hää ol kauniisee Eppa 
Raahee. Eppa kuiteskii naitettii 
tuol Laiskimuksel, kenest tul reivi, 
valtiomies ja sotamarsalkka. Vaik 
Jaakko paljo ehti sotimaa, ni kyl 
hää pit yhteyttä kottiiki; perreesee 
siunaantu ajaolloo 14 lasta, mut 
seitsemä kuol kuiteskii enne aiko-
jaa. Eppa ol toiminna ihmine. Hää 
perusti Pohjamaal uuve kaupun-
ginkii ja anto sil nimeks Jakobstad, 
miesvainajaan nime mukkaa. Suo-
meksha myö kutsutaa tuota Ruu-
neperi syntymäkaupunkii Pietar-
saareks, mikä o varmast tult aluee 
emäpitäjä (Pedersöre) mukkaa. 
Miu ruotsi rohvvai Lars Hulden 
selittää sen taas johtuva muinais-
suome sanast Pedhrasaari, mikä ois 
nykysuomeks Peurasaari.

Martti Piela

Koivistolaisia myymässä maatalo-
ustuotteita HMS Spenserin luona 
Koivistolla. Yksityiskokoelmasta.

Meriaseman upseerien asuinrakennus Sudensaaressa. RAFM.

kuninkaallinen laivasto sai hyö-
kätä tilaisuuden tullen Neuvosto-
Venäjän laivastoa vastaan.

RAF:in tehtäviin Koivistol-
la kuuluivat; Neuvosto-Venäjän 
sota-alustan pommittaminen 
Kronstadissa, tiedustelulennot ja 
sukellusveneiden torjunta.

Merkittävin hyökkäys 
Kronstadiin tehtiin 17.8., jolloin 
upotettiin kaksi linja-laivaa ja pari 
pienempää sota-alusta.

Myös venäläiset kävivät har-
vakseltaan pommittamassa britti-
laivoja Koivistolla, tosin saamatta 
yhtään osumaa. 

Tiedustelu- ja pommituslen-
toja suoritettiin lähes 550, joten 
koneiden moottorien pauke kai-
kui Koivistolla päivin ja öin.

Suomen hallitus joutui vai-
keaan välikäteen Koivistolta suo-
ritettujen sotatoimien johdosta, 
koska Britannia ja Neuvosto-Ve-
näjä eivät olleet sodassa keske-
nään. Neuvostouhka oli kuitenkin 
suuri ja niinpä Suomen hallitus 
pyysi 9.9. Britanniaa jättämään 
laivasto-osastonsa talvehtimaan 
Suomenlahdelle.

Kuitenkin Vindictive nosti 
ankkurin ja RAF:in lentäjät pois-
tuivat Koivistolta 7. joulukuuta. 
Näin päättyi brittien olo Koivis-
tolla. Mukanaollut merikadetti 
Edward Conder luonnehti tätä 
puolivuotista aikaa sanomalla; 
”Tämä on todellakin merkillisen 
mainio pikku sota”.

Kolme sotatoimissa kuollutta 
brittilentäjää haudattiin Koiviston 
hautausmaalle. Ennen poislähtö-
ään RAF:in upseerit tekivät jäähy-
väiskäynnin kaatuneitten tovereit-
tensa haudoille.

Lähde ja kuvat: Mikko Ylikangas,
Mainio pikku sota

Vastaus Koiviston Viesti 
4/2017 Martti Pielan 
kysymykseen:

Kysymyksessä on 25-vuotinen 
sota (pitkäviha) Ruotsin ja 
Venäjän välillä vuosina 1570 
- 1595. Sota päättyi Täyssinän 
rauhaan. Kysytty kenraali oli 
Pontus De la Gardie.

Lähde: Wikipedia

Vastaaja: 
Martti Asikainen 10.5.
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”Melkein ainaha 
nää kylän 
miehet olliit 
kotont pois. Sen 
verran käivät, et 
lapskatras kasvo".

Paavo Hilska (1859-1918) ja Eeva Hilska( Hilskan 
Mummo ) os. Ratia 1865-1946)

Tarinan Hilskan Mummon Eeva Hilskan äiti Liisa 
Ratia os. Peippo 1843-1933

Elämää Saarenpäässä 1/3
Kun isä ja äiti muuttivat Saarenpäähän toukokuussa 1931, 
he saapuivat sinne huonekaluineen ja muine tavaroineen 
todennäköisesti perheen viimeisellä laivalla ”Paavalilla”. 

Saari oli vielä tuohon aikaan eris-
tetty mantereesta ja muista saaris-
ta, sillä säännöllistä laivayhteyttä 
ei vielä ollut. Niin kuin kaikilla 
kauan eristyksissä olleilla alu-
eilla vanhat tavat säilyvät kauan 
muuttumattomina. Pysähtynyt-
tä tilannetta edisti myös Pietarin 
sulkeutumisen aiheuttama lama 
ja yleinen köyhtyminen. Puulai-
vojen rakentaminen loppui täysin 
ja kokonaisen ammattikunnan oli 
alettava etsiä uusia toimeentulo-
mahdollisuuksia.

Isä kuvaa muistelmissaan lä-
hellä nähdysti saarenpääläistä to-
dellisuutta, joka määräsi elämisen 
ehdot ja muokkasi arvomaailmaa. 
Hän kirjoitti mm. ”Kun ajattelee 
sitäkin aikaa mitä elettiin vielä 
1925-1935, voi sanoa, että elämä 
oli aivan toisenlaista mitä eletään 
nyt. Sosiaalioloja ei ollut oikein 
mitään. Jollekin oikein puuttees-
sa olevalle perheelle kunta antoi 
välistä 10 kg:n ruisjauholappuja, 
joilla kaupasta sai jauhoja leivän 
tekoon. Samoin koululaisille jal-
kinelappuja kun koulut alkoivat. 
Terveyshuolto oli huonoa. Kaup-
palassa oli ainoastaan yksi lääkäri, 
jonka luokse oli ainakin saaresta 
huono mennä, kun kulkuneuvot 
olivat silloin vielä heikot. Mante-
reen puolella, Rautasen kylässä, 
oli kunnalla ns. vaivaistalo, johon 
oli kunnasta passitettu sellaiset 
henkilöt, jotka jo kaikin puolin 
tarvitsivat yleistä huoltoa”.

Minun lapsuuteni Saaren-
päässä osui suureen murroskau-
teen, jota lapsi vartuttuaan alkoi 
havainnoida, mutta joiden syitä 
ja seurauksia hän ei vielä osannut 
liittää yhteen. Lisäksi muutokset 
tapahtuivat hyvin hitaasti kuten 
kaikissa kauttaaltaan veden ym-
päröimissä tai muuten eristyksissä 
olevissa paikoissa. Siten monissa 
kokemuksissani ja havainnoissani 
vanhempien sukulaisteni kuten 
Hilska-Mummon ja Gunilla-tä-
din kodeissa oli selvästi edellisten 
vuosikymmenien, ehkä vuosisa-
dankin leimaa. Jäljellä oli vielä 
työn arvostus ja sen hallitseva 
asema elämässä, työn jako, naisen 
asema, avioliiton merkitys sekä 
yhteisöllisyyden merkitys kaikessa 
toiminnassa.

Työnteko saarenpäässä

Lapsuuteni Saarenpäässä rankka 
työnteko oli elämässä selviämisen 
perusehto. Siinäkin vaihtoehtoja 
oli vähän vielä 30-luvulla. Pellot 
olivat pieniä ja maaperä oli liian 
hiekkaista antaakseen hyvän sa-
don. Rehevät rantaniityt turvasi-

vat tosin eläinten tarpeita. Meri 
oli itsestään selvästi toimeentulon 
perusta. Tutuksi tuli minullekin 
saarelainen sanonta: ”Meri oli hä-
nelle pelto ja niitty. Pursi ja nuot-
ta olivat hänelle aura ja kuokka”. 
Näin rajattu ala johti vääjäämättä 
siihen, että meren antimiin tur-
vauduttiin läpi vuoden. Niinpä 
saarelaisen miehen elintapaan 
kuuluivatkin jo nuoresta pitäen 
talvikalastus jäällä ja verkkoka-
lastus kesällä, samalla kun kesä 
oli aktiivista seilookautta, jolloin 
kuljetettiin pääasiassa hiekkaa, 
kiviä ja puutavaraa Tukholmaan, 
Viroon ja ennen kaikkea Pietariin 
ennen sen sulkeutumista. Näistä 
paikoista tuotiin kotiin mm. vil-
jaa, tiiliä ym. tarvikkeita.

Koska mereen liittyvät työt 
veivät miesten ajan lähes koko-
naan, työnjako perheessä oli it-
sestään selvää: miehet hankkivat 
merellä perheen elatuksen ja nai-
set ja lapset kotona tekivät kaiken 
muun työn. Tämä oli ollut käy-
täntö jo monen sukupolven ajan. 
Eräs aikalainen nainen kuvaa 
tilannetta seuraavasti. ”Melkein 
ainaha nää kylän miehet olliit 
kotont pois. Sen verran käivät, et 
lapskatras kasvo. Sillo ko meri ol 
jääs, hyö olliit aaval jäälakeuvel 
putkakalastukses. On ne mei kylä 
naiset saaneet varttuu mehiään. 
Merimiehet, mitkä seilasiit kau-
kasil valtameril, poikkesiit koton 
vaa harvo. Toiset tulliit vast vuo-
sii pääst, jokuset häipy ikuisiks 
ajoiks. Rannikkolaivurit kävivät 
sentää pari kertaa kesäs, putkaka-
lastajat viikottai. Joskus ko meri 
äity pahaks, se vei mennessää nii 
merimiehet ko putkakalastajat-
kii”. (M.Kaatrala. ”Kanaha mie 
oonkii” s.63.). Myös naiset joutui-
vat olemaan mukana jääkalastuk-
sessa, jos osuuskunnassa oli vaja-
usta esim. sairauden takia. Silloin 
isoimmat lapset ja vanhukset hoi-
tivat pikkulapsia. Isä kertoo muis-
telmissaan eräästä kalastuspäiväs-
tä, jolloin he Helmi-siskon kanssa 
joutuivat hengenvaaraan, kun jäät 
lähtivät liikkeelle rajussa tuulessa.

Naisten työtä oli myös Pieta-
rin ja Kronstadtin rakentamisen 
aikoihin kivien kerääminen ran-
noilta ja meren pohjasta. Meren 
sileäksi hiomilla suurilla ja pienil-
lä kivillä oli rajattomasti kysyntää 
Pietarin katuja tehtäessä 20-lu-
vulla. naiset joutuivat liikkumaan 
vyötäisiään myöten vedessä ja 
heillä oli apunaan kivien nosta-
miseen pitkät sauvat, joiden pää-
hän oli kiinnitetty tätä työtä varta 
vasten tehdyt rautaiset käden mal-
liset ”koprat” (kourat), jolla kivi 

nostettiin pintaan. Kivet kerättiin 
veneisiin ja kuljetettiin laivoille 
lastattavaksi. Myös mummo oli 
nostamassa kiviä meren pohjasta. 
”Se se vast ol raskasta työtä” muis-
teli Mummo.

Mummolle, kuten muillekin 
saaren naisille, jäivät kaikki koti-
työt. He tekivät kaikki taloustyöt 
ja hoitivat lapset ja vanhukset koti-
piirissä. He hoitivat myös karjan ja 
tekivät kaikki navettatyöt, kylvivät 
ja korjasivat sadon ja kasvattivat 
lapsia, jotka pienestä pitäen totu-
tettiin kaikkiin kodin töihin. Jo 
varhain lapset pantiin paimeniksi 
ja Sirkan kertoman mukaan heis-
tä oli pelkästään hauskaa viettää 
aikaa toisten tyttöjen ja poikien ja 
lampaiden kanssa haassa leikkien 
yhdessä ja syöden eväitä. Vartuttu-
aan tytöt menivät myös lastenkait-
sijoiksi tai kotiapulaisiksi, mikäli 
kodin oma työtilanne sen salli.

Isä kertoo muistelmissaan toi-
mineensa lapsena kaverinsa kanssa 
mm. lehmipaimenena. Palkkaa he 

saivat koko kesältä 10 ruplaa kum-
pikin eli Suomen rahassa 26,70 
mk. Näillä rahoilla hänelle ostettiin 
pusero, housut ja lippalakki. Mui-
den poikien tapaan myös isä kävi 
talvisin jäällä juottamassa hevosia, 
jotka kulkivat Saarenpäästä Koi-
vistolle. ”Saarenpäästä jäi minulle 
muistiksi yksi reilu hevosmies, joka 
antoi melkein aina 25 penniä” ja 
”Se juottohomma oli välin kovilla 
pakkasilla kylmää hommaa” kertoi 
isä muistelmissaan. Mutta nämä 
olivat ”lapsuuden leikkejä”. Kun 
heillä alkoi olla tarpeeksi ikää, he 
alkoivat opetella työntekoa per-
heen laivoilla, sekä pojat että tytöt.

Sirkan varhaisempiin työko-
kemuksiin ehti tulla myös Pieta-
rissa käyntejä. Hänen muistiinsa 
olivat erityisesti jääneet uljasryh-
tiset pietarilaiset naiset ja heidän 
kaunis pukeutumisensa. Sirkan 

mieleen nämä jäivät samanlaisella 
”intensiteetillä” kuin Miljoona-
Matin huvilan kauniit salit äidil-
le. Sirkka oli 90-vuotiaaksi saakka 
kauniisti pukeutuva nainen ja hä-
nellä oli myöhäiseen vanhuuteen 
saakka erityisen paksu harmaa 
tukka, joka oli leikattu pariiisilai-
sittain tyylikkääksi polkkatukaksi.

Sirkka muistelee usein myös 
ensimmäistä varsinaista työkoke-
mustaan ”Paavalilla”. He olivat 
palaamassa Virosta tiililastissa, 
joten ”laiva ui syvällä ”. Kun me-
rellä puhkesi kova myrsky, laineet 
löivät yli laidan. Reiti Ville (Iida-
tädin mies) oli silloin perämiehe-
nä ja Armas-setä kipparina, joka 
ohjasi ruorissa. ”Armas -settäis 
PELKÄS KAMALAST, MUT 
MIE EN PELÄNT YHTÄÄ !!”. 
Tämä muisto hykerryttää Sirkkaa 
vieläkin!

Hilkka Miettinen os. Hilska

Tervahöyry Paavalin kannelta: kolmas vasemmalta Viljo Hilska ja kol-
mas oikealta Fridolf Hilska.
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69. Koivisto-juhlat 29.-30.7.2017
 Lahden yhteiskoululla

Sisartani muistellen 
Kirsti Tuomi

Kylässämme vaikutti hyvin voi-
makkaasti vanha Lestadiolainen 
herätysliike 1930-luvulla. Oli 
voimakasta herätystä. Omankylän 
saarnamiesten lisäksi, kävi puhujia 
myös muualta, muistaakseni Poh-
janmaalta asti. 

Seuroja pidettiin kodeissa var-
sinkin sunnuntaisin. Meidän syr-
jällä ne olivat Grusanderin tuvassa. 
Veisattiin paljon. Laulukirjana oli 
Siionin hengelliset laulut ja virret. 
Ne ovat minusta reippaita ja rie-
mullisia, niissä on voimakas tai-
vastoivo. Myös Jeesuksen toisen 
tulemisen odotus oli elävää. 

Muistan äitini usein veisan-
neen ”minä katselen taivaalle 
idän, jos kointähti koittaa jo vois. 
Minä kuuntelen, vaaria pidän, jos 
taivaiset harput jo sois”.

Tämähän perustuu Jeesuk-

sen omaan ennustukseen Matt. 
24:27 sillä niin kuin salama lei-
mahtaa idästä ja näkyy hamaan 
länteen, niin on oleva ihmisen 
pojan tulemus.

Ihmiset tekivät parannusta, 
tunnustivat syntinsä ja heille saar-
nattiin synnit anteeksi.

Lestadiolaisten seuroissa käy-
täntö on se, että jos joku tai jot-
kut synnit ovat tulleet tunnolle 
noustaan seisomaan ja pyydetään 
pappia antamaan synnit anteeksi. 
Pappi julistaa synnin päästön sa-
nomalla Jeesuksen nimessä kaikki 
synnit anteeksi. Tämä perustuu 
avainten valtaan. Matt. 16:18, 19 
”Sinä olet Pietari ja sille kalliolle 
minä rakennan seurakuntani ja 
Tuonelan portit eivät sitä voita. 
Minä olen antava sinulle Taivasten 
valtakunnan avaimet. Ja minkä 

Lestadiolaisuus Saarenpäässä 1930-luvulla 
Olen käynyt läpi edesmenneen sisareni Annikki Hilskan 
papereita. Ja löysin sieltä ajatuksia kotikylämme 
Saarenpään hengellisestä elämästä. Lainaan niitä tähän.

sinä sidot maanpäällä se on ole-
va sidottu taivaassa ja minkä sinä 
päästät maan päällä se on oleva 
päästetty taivaassa”.

Kun oli pyydetty synninpääs-
töä käytiin pyytämässä anteeksi 
myös niiltä ihmisiltä, joiden kans-
sa välit eivät olleet kunnossa. 

Erityisesti muistan, kun Sa-
mulin äijä, joka minusta oli ar-
vokas ja mahtava mies nousi sei-
somaan ja pyysi synninpäästöä. 
Seurat olivat suojeluskunnanta-
lolla ja paljon ihmisiä oli koolla. 

Muistan myös tilaisuuden suo-
jeluskunnantalolla olleista seurois-
ta, kun äitini tuli ”riemuun” nosti 
kätensä päänsä päälle taputti niitä 
yhteen ja toisti Herra Jeesus olkoon 
kiitetty, Herra Jeesus olkoon kiitet-
ty… se tuntui lapsesta oudolta ja 
pelottavalta.

Lestadiolaisten suviseurat Saarenpäässä v. 1938.

Muistojen illassa: 

Laulu on meren laulu
– lähdön ja paluun balladi 

Koivisto-juhlat Lahden yhteiskoululla 
Järjestäjinä Suomen Koivisto-seura, Lahden Koivistolaiset ja 
Mäntsälän Koivistolaiset.

Lauantaina

12:00  Suomen liput nostetaan 100-vuotiaan itsenäisen 
 Suomen kunniaksi ja Koivisto-juhlien avajaisiksi
12:30  Näyttelyitten avajaiset ja palkinnot
 Taidenäyttelyt
 Perinnenäyttelyt
 Lasten työpajat
 100-vuotta koivistolaisuutta –näyttely
 Suku-ja kyläkokoukset
 Ruokailu, kahviot
 Pihalla piilen heittoa ja mölkkyä
 Koivistolaisten tori
18:00  Muistojen ilta
 Laulu on meren laulu –esitys
19:00  Räiskäleitä ja iltapalaa
19:30  Tanssit on meren tanssit 

Sunnuntaina

10:00  Jumalanpalvelus
 Seppelten lasku

 Suku-ja kyläkokoukset
 Näyttelyt ja työpajat
 Ruokailu
 Koivistolaisten tori
14:00  Pääjuhla

Yhdet karkaavat merille, toiset 
kaipaavat kaupunkiin, sillitehtaat 
muuttavat Ruotsiin ja kalat katoa-
vat ties minne. Silti ihmiset palaavat 
satamaan, hyppäävät veneisiinsä ja 
ajavat merelle. Silti satamassa soivat 
laulut, menneet nykyiset ja tulevat. 
Sillä laulu on meren laulu. 

Tätä meren laulua kokoon-
numme kuuntelemaan ja katse-
lemaan kesän Koivisto–juhlien 
muistojen illassa. Satamat vaihtu-
vat, mutta meri on kaikille sama.

Laulu on meren laulu on rie-
mukkaanhaikea balladi sataman 
asukkaista ja heidän elämästään. 
Se on esitys pettävistä laitureista, 
rauhallisista ankkuripaikoista ja 
ikuisesta ikävästä kauneimpaan sa-
tamaan. 

Laulu on meren laulu kertoo 
sillitehtaan Lahjan (Laura Halonen) 
ja Lempin (Vera Veiskola) elämästä 
ja ystävyydestä nuorista tytöistä ai-
na vanhuuteen asti. Toinen mielii 
maailmalle, toinen tahtoo laiturin, 
mutta meri on arvaamaton. 

Mukana seilaavat myös messi-
kalle Onni (Antti Autio), sillimies 
Jokke (Esa-Matti Smolander), förs-
ti Mikko Andersson (Jussi-Pekka 
Parviainen) ja Saukko-laivan hurja 
kapteeni, kapteeni Aalto (Hannes 
Mikkelsson). Anni Mikkelssonin 
käsikirjoittaman ja ohjaaman Lau-
lu on meren laulu -esityksen tuo 
kiertueellaan Lahteen Meriteatteri. 
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Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

AINO VILHELMIINA 
KALLONEN on valmistunut 
farmaseutiksi Helsingin 
yliopistosta 2017. 

Isänisä Aarne Kallonen,  
s.1917, Koivisto Vatnuori. 12. 
Isoisänisä Konsta Kallonen, 
s. 1883 Vatnuori 12. 
Isoisänäiti Hilda Maria 
Tervahartiala s. 1886 
Tervahartiala 3.

Muista ystävääsi 
ilmoituksella.

KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

Koivistolaiset ylioppilaat

Koivisto - Säätiö lahjoittaa vuoden 2017, koivistolaista syntyperää 
oleville, ylioppilaille Koiviston Viestin vuosikerran, sekä ”Koiviston 
arkielämää” kirjan.

Lehden postittamista tarvitsemme tiedot: 
Ylioppilaan nimi ja osoite, koulu, mistä päässyt ylioppilaaksi, sekä 
vanhempien tai isovanhempien nimet ja kotipaikka Koivistolla.

Huom! Ylioppilaalta on syytä kysyä, haluaako hän lahjakirjan, kos-
ka kirja on painava (ja arvokas) ja hänen pitää hakea se postista.
Kirjan postittamista varten tarvitaan vastaanottajan nimi ja osoite 
sekä matkapuhelin numero tai sähköpostiosoite.

Tiedot postikortilla osoitteeseen:
Koivisto - Säätiö
c/o Pertti Hoikkala
Linnankoskenkatu 15 C 10, 06100 Porvoo

p.s. Mikäli haluatte, että ylioppilaan tiedot julkaistaan Koiviston 
Viestissä, ilmoittakaa siitä suoraan Koiviston Viestin toimitukseen.

Karjalaiset kesäjuhlat 16.-18.6.2017 Jyväskylässä
Karjalaisuutta ja suomalaisuutta esitellään – Monipuolista ohjelmaa 
kaiken ikäisille. 
Itsenäisen Suomen täyttäessä 100 vuotta juhlitaan Jyväskylässä Kar-
jalaisia kesäjuhlia, joihin kaikki ovat lämpimästi tervetulleita. Juhli-
en monipuoliset näyttelyt ja karjalainen tori ovat yleisölle ilmaisia. 
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on kesäjuhlien suojelija. 

Kolmen päivän aikana kesäjuhlien ohjelmaan sisältyy muun muassa 
kesäjuhlaseminaari, avajaiset ja päiväjuhla, karjalainen tori, pitäji-
en ja sukujen osastot, Suomen itsenäisyys ja Karjala -näyttely sekä 
monet  muut näyttelyt, kuorokavalkadi ja konsertit, kansallispuku-
kavalkadi ja kansallispukuklinikka, piirakkakisat ja piirakkakahvila, 
tanssit ja klubi-ilta...

Kesäjuhlat ovat osa Suomi 100 -tapahtumia.
Tervetuloa Karjalaisille kesäjuhlille Jyväskylään 16.-18.6.2017!

Humaljoen kylätoimikunnan matka Humaljoelle 
7.-9.7.2017

Humaljoen kylätoimikunta tekee yhteistyössä Kyytsösten kanssa 
kotiseutumatkan Humaljoelle 7.-9.7.2017. Vastuullinen matkan-
järjestäjä on TT Matkat Oy. 

Bussikuljetus lähtee Lounais-Suomesta (Kemiö klo 7) ja kulkee yk-
köstietä pitkin Helsingin, Porvoon ja Haminan kautta Vaalimaalle, 
pysähdyksiä tehdään tarvittaessa. Majoitus on Viipurissa hotelli 
Druzhbassa 2 hh, hinta 300 € ryhmäviisumilla (230 € omalla vii-
sumilla). Illalliset ja aamiaiset ovat hotellissa. 

Ilmoittautumiset: 
TT-Matkat, p. 040-829 1824, tapani.teikari@ttmatkat.fi, lisätietoja 
Tiina Torkkeli-Pitkäranta 045 1266 286.

Turun ja ympäristön Koivistolaiset

Järjestämme yhteiskuljetuksen Lahteen 
Koivistojuhlille 29-30.7.2017

Kaikki työ ko ootte juhliin Turun suunnalta lähössä ja kyytiä ja 
majoitusta vailla olkaa yhteydessä Hannu Seppiseen. 040-7031244, 
hannu.seppinen@gmail.com

Tervetuloa
Koiviston Kaukiaisten Sukuseuran 
sääntömääräiseen kokoukseen Lohjalle 20.5.2017 klo 10 alkaen!

Paikka on moottoritie 1:n välittömässä läheisyydessä Hossanmäen-
tie 1, ABC-aseman neuvottelutilassa ja helppo löytää.

Käsittelemme sääntöjen mukaiset asiat sekä keskustelemme suku-
kirjan valmistumisesta, sukuvaakunasta ja nettisivuistamme.

Tuutha siekii, toivoo hallitus!
lisätietoa sihteeriltä 044 374 0079

Koivisto-juhlat 30.-31.7. 2017 Lahdessa
Perinntetoimikunta toivottaa kaikki tervetulleiksi osallistumaan
Kilpailuunjonka aiheena on

SUOMI 100

Miten kuvaisit itsenäisen Suomen taivalta? 
Mitä se sinulle merkitsee? 
Tekniikka ja materiaali vapaa. 
Voit toteuttaa ajatuksesi esim. puutyönä, virkkaamalla, kirjomalla, 
ompelemalla 
- tai vaikka yhdistelemällä eri tekniikoita.

Sarjat:
* lapset (alle 13-vuotiaat) 
* nuoret (13-16-vuotiaat)
* aikuiset

Kilpailutyöhön liitetään mukaan tekijän nimi ja ikä tai sarja sekä 
yhteystiedot, ja ne toimitetaan osoitteeseen
Jorma Simola, Proomukatu 6 A 14, 15140 Lahti

TAI tuodaan Juhlapaikalle  pe 29.7. klo 17 mennessä.
HUOM. Töiden nouto näyttelyn päätyttyä sunnuntaina.

Koivisto-seuran Perinnetoimikunta

Koiviston Kurkien Sukuseura Ry

Sukukokouskutsu
Koiviston Kurkien Sukuseura ry:n sukukokous pidetään sunnun-
taina 9.7.2017 klo 10.00 Uuden Valamon luostarissa Heinävedellä 
Valamontie 42 sukuseuran 8.-9.7.2017 tapahtuvan kesäretken yh-
teydessä. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Kesäretkelle lähdetään omalla bussilla lauantaina 8.7. klo 7.00 Hel-
singistä Kiasman edessä olevalta turistibussilaiturilta. Tarkemmat 
tiedot retkestä ja kokouksesta löytyvät seuran kotisivuilta www.
kurkiensukuseura.com

Ilmoittautumiset sihteeri Iiris Laineelle sähköpostilla iikku60@
gmail.com tai puh. 040-7586394 viimeistään 10.6.2017.

Hallitus


