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Tiijjät sie?
Usjastha mie oon täl Viesti
sinisel marginaalil puhunt merest. merekulust ja laivoist. Nii
teen taas tälkii kertaa.
Melkee jokahine koivistolaispoikaha joutu jossai vaihees
mere kans lähempii tekemissii,
vaik ei sit muute, ni pitihä sitä joutaa ees isällee soutajaks,
ko hää läks verkkoi kokemaa
taik katiskoi katsomaa. (Uijjaha pit tietystkii osata jo henge
pitimisekski, nii et sitähä ei voi
laskee merekulkuu kuuluvaks
asjaks olleskaa.) Jotkut halusiit
katsella ympärillee vähäse laajemmaltkii, ja - niiko sanotaa
- läksiit meril.
Nii tek miu issäiki jo
13-vuotiaan, ko sai pesti jossai
(varmast sukulaise laiva) laivapoikan. Miu kaikist vanhemp
veljei, Vili-vainaa, ol vielkii
nuoremp, ko hää ol jo töis rimmoi rahtaammas settään laival.
Eikähä koivistolaiset tyytyneet purjehtimmaa vaa isäntii
laivoil - hyö osasiit itsellee rakentaa issoiki aluksii, mil pysty
seilaamma aina Enklanni Kanalil ast. Koivistolaine puulaivoi rakentamise tieto-taitoha
osaltaa pelasti Suome sotakorvauslaivoi toimistuksetkii.
Mut sitko kehitys alko kehittyy entistä nopeammi, ni ei
ne puulaivat koivistolaisil ennää riittäneetkää, ko miel tek
Suuree Maailmaa, valtamere
taaks.
Nyt mie utelenkii teilt tietäväisilt, et mikähä se mahto
olla nimeltää se ensmäne koivistolaine valtameerepurjehuksee soveltunt onkaar, höyrylaiva, ja kene omistukses se ol?
Miust tuntuu, et joku ainaskii tän vastaukse tietää, vaik
aika ilkiälthä tää miu kysymyksei varmast äkkiseltää kuulostaaki. Mut jos ja kun sie tiijjät,
ni eiku kirjottammaa Viesti
Toimituksel. Paa taas oma
nimmeis al, ja kirjota mukkaa
myös se, et mist tuon tiijjon
ongit essii.
Martti Piela

Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Porvoon mitalla vaan ei Porvoon mitalla
Alun perin Porvoon mitta on ollut valepohja eli huijausta, nykyisin sitä kuuluu
käytettävän hyvänä, yltäkylläisyyttä ja reiluutta kuvaavana mittana.
Jorma Kallonen

Tämän vuoden Koivisto-juhlille
kokoonnuttiin kokemaan koivistolaisuutta juhlapuheittenkin
mukaan oikein Porvoon mitalla.
Varmaa on, että tällä kertaa tarkoitettiin tuota yltäkylläisyyttä ja
runsain mitoin pursuavaa iloista
karjalaisuutta.
Linnakosken lukiolle kokoontui heinäkuisena viikonloppuna arviolta nelisensataa
koivistolaista jälkipolvineen
haastelemaan, muistelemaan ja
kokemaan juuriensa kautta suurta yhteenkuuluvuutta ja tarvittaessa luovuuttakin. Niin ripeästi
lipunnostojuhlallisuudet saatiin
sadekuuron ryöpytessä siirrettyä
sisätiloihin. Suomenkylän VPK:n
soittokunnan soittaessa valtion ja
seuran liput tuotiin saliin. Martti
Piela lausui tervetulosanat. Muisteltiin, miten 1949 ensimmäisiin
koivistolaisten kokoontumiseen
Porvoon seurakuntatalolle oli tullut läheltä ja kaukaa 1000 koivistolaista tapaamaan omiaan. Niin
silloin kuin nytkin Koiviston
Viestissä oli väki kutsuttu koolle
vaihtamaan kuulumisia. Hyvästkös työ pärjäättä –kuului silloin
useammalta taholta kysyttävän.
Hetkeksi herkistyttiin kuuntelemaan herkän Janette Nordströmin heleää laulua. Hän todellakin on saanut ”laulun – soiton

Vesa Kuronen oli tainnut harjoitella mölkyn heittoa Koivisto-juhlia varten, niin hyvin keilat kaatuivat.
Vesan joukkueeseen kuului myös Päivikki ja Heimo Montonen.

lahjan sydämeen”. Vaarinsa on
Heikki Samuli Saarenpäästä, ja
tämän isä oli laivuri Toivo Samuli. Kappalevalinnatkaan eivät olisi
paremmin voineet sopia tilaisuuteen. Eikö nämä Juha Tapion laulun sanat sovikin niin koivistolaiselle evakkolapselle, kuin tämän
päivän kuulijalle.

Tuuli hiuksillaan, hiekkaa varpaissaan, silmin hehkuvin, tyttö
naapurin. Öihin valkeisiin kanssas
kauniit niin kesät kuljettiin.

Niin kaikki ohikiitävää: ikävä ja
riemu, joka hetken värähtää. Mitä
toivot että jää, kun pihan poikki
kuljet ja jäljet häviää.

Joskus vieläkin, talviaamuisin,
mietin missä meet, onko vastanneet,
vuodet unelmiis? Minkäläinen tie,
sulle annettiin?

Tyttö naapurin, silmin palavin, suureen maailmaan, käytkö vieläkin?
Ja kaikki aikanaan, kun turha riisutaan. Saitko rakastaa?
jatkuu sivulla 6
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Hartaast´
Saarna Koivisto-seuran juhlajumalanpalveluksessa 31.7.2016 Porvoon Pikkukirkossa

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Sokeria makeaa
Koiviston juhlilla tanssittiin Koiviston polskaa. Tanssia
katsellessani mielessä pyörivät Vesa-Matti Loirin tulkitsemat laulun sanat Kupparin Ullasta. Siis siitä, joka
pureskeli ranskanpullaa ja jos Ulla antoi muiskun, sanoi
Loiri tuiskun huiskun ja pyysi päälle palaa sokeria.
Koitin etsiä netistä Koiviston polskan alkuperäisiä sanoja, ja voi olla että olen väärässä, mutta luulenpa tuon
polskan olevan melodia, jota on laulettu mitä moninaisimmilla sanoilla. Siis Koiviston Polska on vähän
niin kuin bluesia tai räpin rytmi. Siinä on peruskaava,
ja rytmi, no polskassa vakiintunut melodiakin, mutta
sanoja varioidaan aina tarpeen ja mielialan, sanoittajan
inspiraation mukaan. Tätähän kansanmusiikki parhaimmillaan on: ihmisten itsensä esittämää, soittamaa,
laulamaa, tanssimaa ja sanoittamaakin. Mikä valtava
luovuuden ja mielikuvituksen, tunteiden temmellyskenttä yksi yksittäinen kappale voikaan olla.
Mielen kuvat laittoi liikkeelle myös kaima ja toivottavasti edes mikroseukko Riikka Luostarinen muistuttaessaan kahvinjuonnista sokeripalan läpi tassilta. Muistan etäisesti, miten mummoni ryysti kahvia myös näin
keinutuolilla istuen, vai oliko se Siiri ja muistan miten
Suomi Filmeissä näistä keinutuolissa kahvia lautaselta
ryystäneitten kylänmuorien nopeasta puheentavasta ja
keinun hurjasta vauhdista syntyi monta koomista kohtausta. Voi olla, että mielikuvat ovat menneet sekaisin,
mutta niin on keinutuolit ja lautaselta juomisetkin katoavaa kansanperinnettä ja tilalla etelänmaiden espressot ja baristojen koristelemat kahvisydämet.
Makeaa olivat muinoin sokeritopat,
joista varovasti pihdeillä palasia
saatettiin murtaa. Menneitä tapoja kaikki tyyni. Vaan säilyneitä
ovat näihin päiviin loppukesän
säilöntäherkut. Ei ole maailmalla
yleistä kantarelleja kerätä saatikka mehumaijalla höyrymehuja
tiputella. Edes marjapensaat
eivät ole kovin laajalle levinneet. Mustikassa ei pääse
joka paikassa käymään ja
puolukoitakin saa varmimmin hillottuna Ikeasta.
Kun vielä nostan ihan omaan
arvoonsa avomaankurkkujen
säilömisen, niin uskallan väittää
että suomalainen loppukesän
säilöminen makeaan ja happameen on aivan ainutkertaista
ruokakulttuuriamme, Suomikeittiötä.

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.

Rakkaat koivistolaissyntyiset, porvoolaiset, kaikkialta
Suomesta tänne kokoontunut väki!
Kun tänä aamuna nousin tänne Porvoon kirkonmäelle, ajattelin, että nyt tänne pitäisi tulla katsomaan
jonkun niistä, jotka kirjoittelevat lehdissä tyhjistä kirkonpenkeistä. ( Ne kirjoittajathan ovat useimmiten käyneet
kirkossa viimeksi omissa rippijuhlissaan). Tuomiokirkossa on parhaillaan messu, runsaan tunnin kuluttua siellä
alkaa ruotsinkielinen messu, ja me olemme koolla täällä
Pikkukirkossa. Kirkonmäki on täynnä elämää ja vilskettä
– niin kuin monesti muulloinkin.
Me olemme täällä Pikkukirkossa kuin ison kirkon
kainalossa, osana sitä valtavirtaa, joka sykkii ja vyöryy
kirkonmäellä. Tiedämme, mistä se virta tulee; se ei tule
ihmisiltä, vaan viime kädessä se tulee Jumalalta, joka antoi meille tämän kauniin juhlapäivän, kauniin kesän – ja
koko elämämme lahjaksi. Eräässä vanhassa aamurukouksessa sanotaan: ” Jumalani, rakastan sinua, koska olet
suurin hyväntekijäni…”tänään olemme täällä hyväntekijämme edessä hänen siunattavinaan, hänen palveltavinaan, viettämässä juhlaa, emme vain tätä lyhyttä elämää,
vaan iankaikkisuutta ajatellen.
Siinä, että kokoonnumme tässä Porvoon tuomiokirkon tuntumassa, on jotain vertauskuvallista. Tunnemme
täällä ajan rauhoittavan kosketuksen. Vuosisadat ovat
vyöryneet tämänkin paikan yli, mutta jotain pysyvää on
säilynyt kaiken aikaa. Aina täällä käydessämme pysähdymme sen pysyvän edessä, pysähdymme pyhän edessä.
Äsken kuulemamme Vanhan testamentin lukukappale oli katkelma profeetta Jeremian kirjasta. Jeremian
kirja sisältää useita sellaisia kohtauksia, joissa profeetta
tekee jonkin symbolisen teon, tai sitten hänelle näytetään
jokin näky. Jokin sellainen näky, jota hänen kansansa
juuri sillä hetkellä tarvitsee.
Nyt Jeremialle näytetään näky, jonka sanoma on selvääkin selvempi: Mene savenvalajan luo katsomaan, mitä
hän tekee. Ja mitä Jeremia savenvalajan pajassa näkee?
Savenvalaja tekee työtään, hänen taitavissa käsissään syntyy monenlaisia esineitä. Kaikki saa alkunsa jähmeästä
savimöhkäleestä. Siitä savenvalaja houkuttelee esiin esineen muodon. Se muoto on ikään kuin kätketty saveen,
tarvitaan vain joku, joka saa sen esiin.
Savenvalaja kohtelee materiaaliaan näennäisen kovakouraisesti. Se saattaa johtua siitä, että saveahan riittää. Jos tapahtuu jokin peruuttamaton virhe, hän heittää
muitta mutkitta rikkoontuneen esineen takaisin myllyynsä, ja työ jatkuu. Savi valetaan uuteen muotoon niin
kuin mestarin suunnitelma kulloinkin edellyttää.
Minä olen suuri savenvalaja, Jumala sanoo Jeremialle. Kansat ja ihmiset ovat kädessäni kuin savea. Minä
annan hahmon yhdelle ja annan toisen sortua. Minä teen
niin kuin on minun tahtoni. Teoistani en ole kenellekään
vastuussa.
Tunnemme nykyhetken maailmassa Suuren Savenvalajan väkevän käden kosketuksen. Maailmaa ja varsinkin Eurooppaa muokataan, ja suuret muutokset ja
mullistukset ovat meneillään. Epävarmoina ja huolestuneina tähyilemme kohti tulevaisuutta, Minne olemme
menossa, mitä oikein tapahtuu, kyselemme. Terrori-iskut

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,
Teiskontie 22 E 93, 33540 Tampere
Aineisto palautetaan vain jos mukana
on postimerkillä varustettu
palautuskuori osoitteineen.
Koiviston Viesti toimitus, 0400 780 398

seuraavat toisiaan, pakolaiset tungeksivat leirien ahtaudessa, Euroopan yhteinen päämäärä on hukassa. Maailma
näyttää sekavalta ja tulevaisuus epävarmemmalta kuin se
on ollut vuosikausiin.
Tätä moni vastaan tulija on viime päivinä ihmetellyt,
kun yhteisistä asioista on tullut puhe. On kysytty, onko
tämä aika jotenkin poikkeuksellinen, jotain sellaista, mitä
ei ole ennen nähty eikä koettu.
Kun tulevaisuus näyttää epävarmalta, kannattaa luoda katse menneeseen. Usein sieltä löytyy jokin näkökulma, josta on epätietoiselle apua. Ei mitään uutta auringon
alla, huokasi jo Salomo muinoin, ja nykypäivän ihmiselle
tekee hyvää huomata, millaisten karikoiden ja koskitaipaleiden kautta on oma kansamme ja koko Eurooppa
kerran kulkenut.
Kun talvisota puhkesi, yleisesti katsottiin ulkomailla,
ettei Suomella ollut mitään selviytymisen mahdollisuutta. Vain muutama viikko, ja Suomen taru olisi lopussa.
Ja kun karjalaiset jatkosodan jälkeen lopullisesti siirtyivät pois kotikonnuiltaan, samat ulkomaiset asiantuntijat
pitivät mahdottomana, että pieni köyhä maa voisi heitä
mitenkään kohtuullisella tavalla asuttaa.
Kyselijöitä on siis ollut ennenkin, pelon aiheet suuret
ja mikä tärkeintä, peloille on aina löytynyt hyvä perustelu. Ei ole pelätty turhaan. Kun Euroopassa miljoonat
ihmiset sodan jälkeen vaelsivat maasta toiseen, pakenivat
kotiseudultaan, he näkivät nälkää, heitä kuoli katuojiin,
tuntui kovin hauraalta luottaa siihen, että juuri Suomella
olisi täällä jokin erityinen kutsumus ja tehtävä. Ja kuitenkin, Suomi nousi kuin Feniks-lintu tuhkasta. Ja koko
Eurooppa nousi. Suuri osa elämästämme on ollut onnen
ja hyvinvoinnin aikaa.
Mutta onko se hyvinvointi sokaissut silmämme?
Onko savenkappale ryhtynyt kuvittelemaan, että se on
suurempi kuin se käsi, joka on sen muovaillut? Välillä
tuntuu, että näin on käynyt. Sen sijaan että palvelisimme
Luojaa, palvelemme luotua.
Palataan hetkeksi Jeremian kirjaan ja Jumalan puheeseen Jeremialle siinä. Löytyisikö kahden ja puolen
tuhannen vuoden takaa sellainen sana, joka kantaa meidät suomalaiset, eurooppalaiset, karjalaiset, koivistolaiset
jälleen päivän matkan eteenpäin?
Huomaamme, että Jumala tarjoaa kansalleen Israelille armon ja anteeksiantamuksen sanaa, mutta sitten käy
niin, että se paaduttaa itsepintaisesti mielensä. On siis
anteeksiantamisen sana, mutta se ei kelpaa. Mistä siinä
voisi olla kysymys?
Olisiko syynä, että katsotaan, ettei sitä tarvita? Minä
en ole tehnyt mitään väärää – siispä en tarvitse armoa.
Minä olen paras, olen täydellinen, kun kelpaan itselleni,
saan luvan kelvata myös muille. Ja olen oikeassa siinä,
mitä puhun ja ajattelen. Niinpä en ole elämästäni kenellekään tilivelvollinen.
Suomessa pelottavinta on tällä hetkellä tämä: Maa
on täynnä oikeassa olevia ihmisiä. Netissä kiehuu viha
ja syyttely. Kyyristellään juoksuhaudoissa ja ammutaan
kaikkea liikkuvaa. Kuuntelu ja vuoropuhelu on käynyt
harvinaiseksi. Sen tilalle on astunut halu huutaa raivokkaasti omaa totuutta ilmoille seurauksista välittämättä.

Tilaukset, osoite- ym. muutokset
aina kirjallisena tai sähköisesti
edellämainittuihin osoitteisiin.
Tilauksia ei tarvitse uusia.
Seuran jäsenmaksu 32e, sisältää vuoden
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 12e.
Lehdessä julkaisemattomia artikkeleita ja
kirjoituksia julkaistaan seuran kotisivuilla
www.koivistolaiset.net, jossa myös
tämäkin lehti on luettavissa myöhemmin.

Jäsenlehden postituksesta Pohjoismaihin veloitetaan +3 e/vuosi ja muualle
Eurooppaan +8 e/vuosi.
Pankkiyhteys:
Nordea FI46 1091 3000 3058 80
Päätoimittaja
Riikka Salokannel, 040 5761 464
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398

3

Nro 8 Elokuu 2016

— Puheenjohtajalt` itseltää —
Jorma Kallonen

Henkesä tähe passaa ain juossa
Seuran kesäjuhlat Porvoossa olivat perinteiseen tapaan
onnistuneet ja tarjosivat monipuolista ohjelmaa. Kymmenet vapaaehtoiset antoivat panoksensa osallistujien
hyväksi. Kiitokset järjestäjille! Ja ensi kesänä sitten hauskanpitoon vuorostaan Lahteen.

Jos näin saa jatkua, se ei voi johtaa mihinkään hyvään.
Jeremia kauhistui kansansa paatumusta. Mitä se
paatumus oli? Se oli sokeutta ja oikeassa olemisen halua sekin. Vaikka kansa kulki vääriä teitä, se ei halunnut
sitä myöntää. Se oli rakentanut kaiken omaan varaansa.
Mutta se, joka turvaa vain itseensä, kulkee auttamatta
tuhon tietä.
Löydämme Jeremian kirjasta tänään myös sen sanan,
joka kääntää kaiken toiseksi: Kääntykää pois pahoilta
teiltänne, tehkää hyvää ja eläkää oikein. Kun tartumme
näihin ajattomiin ja aina yhtä tuoreisiin sanoihin, kun
haluamme muuttaa elämämme suunnan, silloin Jumala
kääntää kaiken hyväksi. Hän tarvitsee meiltä vain pienen
sanan, sydämen ajatuksen, rukouksen: Herra, auta minua, minä kadun, luotan, että vain sinussa on todellinen
voimani.
Siitä alkaa uusi elämä. Sen pitää alkaa joka päivä.”
Joka aamu on armo uus”, sanotaan vanhassa Oskar Ahnfeltin säveltämässä laulussa. Etsikkoaika tarkoittaa, että
vielä on armon aika. Kun on armon
aika, on tartuttava Jumalan lupaukseen: Minä olen teidän kanssanne maailmaan loppuun asti. Hän,
suuri mestari, pitää maailmastamme huolta, ja hänen kädessään on
koko elämämme.

			**
Terveysmenojen kasvu on yksi merkittävä huolen aihe.
Väestön ikärakenne muuttuu, ja ikääntyneiden hoidon
tarve kasvaa. Sote-uudistuksen on tarkoitus auttaa kustannusten hillitsemiseen.
Länsimaissa kuitenkin kuusi keskeisintä kuolinsyytä
ovat sidoksissa elämäntapavalintoihin. Ihmiset eläisivät
pitempään ja paremmassa kunnossa, jos he harrastaisivat liikuntaa, söisivät terveellisemmin ja välttäisivät
vahingollisia nautintoaineita. Millään pilleripurkeilla ei
saada samaa vaikutusta aikaan.
Muuttamalla yhteisiä toimintamalleja voidaan tukea
terveitä elintapoja. Etenkin liikuntaa voidaan ottaa
mukaan kaikkialle; se ei kuulu pelkästään nuorille ja
huippu-urheilijoille tai urheiluseuroihin.
Seuramme liikunnallinen osuus rajoittuu meillä mölkkyyn ja piilenheittoon, mutta esimerkiksi Karjalan Liitolla on ”Karjalan maraton” (pituudeltaan tosin vain
neljäsosa), hiihtokilpailut, kyykkää, golfia ja suunnistusta. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten liikuntaa tuodaan osaksi päivittäistä elämää.

Kirkkoherra Heikki Hakamies

Porvoossa muuten sattui olemaan aikuisurheilijoiden
(ent. veteraaniurheilijat)
kisat juuri Koivisto-juhlien aikana. Vanhimmat
osanottajat kilpailivat
75-vuotiaiden sarjassa, ja
tuloslistoihin kirjattiin
yli 50 tulosta. Kun pari
viikkoa aiemmin olin
kymmenottelukisassa
Äänekoskella, kentällä
oli yli 80-vuotiaitakin.
Ja muutamat ikämiehet
kertoivat painonnostoharjoittelun olevan tulosparannustensa takana.

Rakkaamme

Eila Annikki

KANERVA
os. Pulli
s. 7.2.1930
k. 11.7.2016
Minne meri ja taivas kantaa,
minne aalto ja tuuli käy.
Siellä nouseva aurinko hohtaa
ja lempeän rauhan antaa.
Rakkaudella muistaen
Erkki ja Markku
Kari perheineen
Liisa perheineen
Juha perheineen
Marko perheineen
Lapsenlapset, lapsenlapsenlapset,
sukulaiset ja ystävät.

Siunaus toimitettu läheisten saattamana.
Lämmin kiitos osanotosta.

		
		
		

Suomen
Koivisto-Seura r.y.
Perustettu 1948

Toimii koivistolaisten yhdyssiteenä
- järjestää kotiseututilaisuuksia
- harjoittaa julkaisutoimintaa
- suorittaa kotiseutukulttuuriin liittyvää kokoamista ja tallentamista.

www.koivistolaiset.net

Satelliitti
Niinkuin satellitti Maan
Kiertää vilkkuu radallaan
Samaa rataa minäkin
Kierrän kuljen uneksin.
Mihin asettua voisin?
Ajatukset ankkuroisin?
Pysähtyä? Yksin jäädä?

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

Eteenpäin on tieni vievä!
Mikä mulla määränpää?
Miksen paikallein vain jää?
Miksi kuljen? Palaan, lähden?
Mihin aion, herran tähden?
Levoton on mieleni,
Rauhaa kaipaa sieluni.

Jokainen meistä saa käyttöönsä vain yhden ruumiin. Kun sitä pitää hyvin, se kestää pitempään.

Jouni J Särkijärvi

Martti Piela

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.
Melkonkatu 1 B 33, 00210 Helsinki
050 539 8693
marke.hongisto@fmi.fi

Hallituksen muut jäsenet:
Virpi Huhtanen, Espoo
varalla Risto Kaukiainen, 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 Juha Ilmasti, Hamina
Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj.
Sirpa Taskinen, Helsinki 040 5811 642
Asiamies Pertti Hoikkala 040 583 5397
Linnankoskenkatu 15 C 10, 06100 Porvoo
koivisto-saatio@kolumbus.fi
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Helatorstakiin ol lähtö Humaljooeel

Tiina Torkkeli-Pitkäranta Kemiööst

Matkakertomus Humaljoen matkasta 5.-7.5.2016
A kylpäs se käi vitsikkääst, ko mie
mäni juna kyyiis Helsinkii ja käin
Hämäläise linjapiilii uottelemmaa
rautatietoril. Ja sit siel ol erräämkkii tolku näköne naisihmine, ako
mie en heit tuntent, ni tuumasin,
jot hyö ei oo Koivistool mänös.
Mut sit ko tulliit Jaki Unski ja
Mikko, ni Unskiha nää kaik tunskii ja yks höist ol miu isävainaan
pikkuseukko. Et ei se Helsinkikkää nii suur oo, rautatietorilkii ol
monta humaljokista.
Meil ol matkal mukaan oikee sotahistoria asiatuntijatar
kertomaas Kannakse taisteluist
paika pääl. Enhä mie niist mittää
muista, mut kovast se ol viihtysää
ja paiko liikuttavaakii. Matkal ol
paljo Oravii ja Ratioi. Öiksimäs
myö käytii Mannola koulu vieree
rakennetul hotelliil. Nää naapurit
ko korvensiit sen Mannola koulukii, jot ei siel noe seaas ennää voi
yöpyy. Hotelli on Pietarin amiraliteetin kesänviettopaikka, uus ja
potra (ko ei tarkemma tutki mite
siistii työtä höi hanslankarit on
tehneet).

Tänä päivään tätilää,
huomeen Humaljooeel
A ensmäseen päivään, myö ko
mäntii kaik oikee joukool Asemal,
ni herraisä, ryssä ol myllänt koko
Asema nii, jot ei siel olt ennää ees
vanhaa asemalaiturii, pelkkä venäläiste tekemä asemarakennus.
Rata olkii poikki Humaljooe kohal, pelkkää hiekkaa ja suurii työkonneit ol joka paikaas. Eikä vaa
Asema kohta, vaa Autiolt ast rata
ol yhtä suurta hiekkatyömaata. Sit
myö käytii kirkool sankarvainajii
muistelemaas.
Toiseen päivään käytii hautuumaal ja vatnuoriset lähtiit kohti Pulliniemee. Koivisto asemalkii
myö käytii, Orava Esko vanhas
kotitalos, rautatieläisii kivilinnaas. Vanhat piharakennukset ei
olleet yhtä hyväs kunnoos. Sit
myö mäntii mittailemmaa sankarvainajahautoi paikkoi kirkomaal.
Eija toimi vääpeliin ja pan meit

seisomaa asennoos siel, mis sankarvainajii hautoi ol olt. Jos veli
venäläine antais sen sankarvainajii
lepopaikan rauhottaa jot ei se ois
kauppapaikkaan.

Mutamaal ko mäntii
Humaljooeel ko mäntii, saivat sit
kaik männä mihi halusiit. Muutama äijä män sotaherra kans
linnakkeel eväskontit mukannaa.
Mie mäni oravalaisii ja soinilaisii
kans Mutamaal. Höil olkii enne
sotaset paikat siel. Mei äijä (Torkkeli Aatu) rakens sova aikaan
Kivikko-oja partaal uuve talo vesikattoo ast ja navettaa varte on
piirustuksetkii säilyneet.
Sinne Kivikko-ojaal on melkone matka, yli 1½ km Makslahe-Humaljoe tielt, mut peltotie
männöö niity poikki kyläl ast,
niiko ennekkii. Siin käikii jonki
verra liikennettä, johtu varmast
niist ratatöist, kauhia ryske kuulu kylält päi. Mut pikkuautool elä
sinne mää, kiinni jäät! Siel raunioil mie oon käynt kaks kertaa
aiemmi. Myö ko käytii yli parikymänt vuotta sit isä kans, ni
mie en enstäi oikee uskont, jot
ollaa oikias paikaas. Mut sit, ko
isä haasto uunitiiliist, mihi lie
venäläiset vieneet, ja mie löysin
ne karikkee ja sammale alt, ni sit
miekii uskoin.
Edellisvuoteen ko oltii, ni olliit hakanneet metsän siit paikaast
ja puskat olliit ryöhtyneet, jot ei
niitä tiiliikkää ennää löytyynt, ni
miul ko jäi tää vähä kaihertammaa, ettei vaa olt väärä paikka.
Vääriil raunioil ko on vähä nolkko itkee. Niiko jotkut, kymmenii
vuosii sit, ko pienees näkäräisees
itkiit kotituva raunioil, sit huomasiit, jot olliitkii väärät rauniot.
Mut nyt ko ol vähemmä heinää,
mie löysinkii punatiile palasen
ja löytyhä ne tiiletkii vähä matka
pääst, karikkee ja sammale alt. No
nyt miekii saatoin itkee tirahuttaa
ja aattelin, jot jos ei sota ois mänt
tälviisii, ni täälhä mie nyt asuisin.
Kui kauniist valkovuokot kukkiit

Humaljoen ylitys niittytiellä kaukana kylältä Mutamaalla

Asemalta on viety kaikki paitsi asemarakennus ratatöiden takia

ja Kivikko-oja solisoo! Tarkemmi
ko mie mietin, nii tuumasin, et
ennemmikkii oisin jossai Urali
takametsiis. Ja issäinkii olis olt joku siperialaine rämekuli. Jos nyt
ylpäätää oisin syntyntkää, ko viel
tarkemmi tätä aattelin. Jot hyvil
mielihä mie sielt takasii lähi tallustelemaa Humaljooe ja Kesmetsäoja siltarumpui yli, isool tiel.
Hämäläine meit korjais taltee
ja matkal kyläl päi hyö viel uotteliit, ko mie kävi äitiläisii sotaaikase asuinpaikan katsastamaas
Langiniityyl. Läysin sauna kivijalankii, mut pahus ko en huomaant
etsii viel naveta kivijalkaa. A pittäähä sitä jäähä ens kerraakskii
löyvettävvää! Siel Pantiakankaal
venäläisiil on niity vievä tie varrees
jätehuolto oikee hienoost hoiettu,
kaivaat kankaal ojan ja sitä täyttäät jätesäkkilöil.

Niemeel ast käytii
Sit meit kärrättii Rallimäkkee.
Myö käytii Niemees tulki kans arvuuttelemaas niemeläisii paikkoi.
Kitula rannaas katsottii Tuhkala

nieme pääs ollutta kokkopaikkaa. Sielt Tuhkalaast miu mummoi (Hentula Olka) ol kotosii.
Väki ol kokoontunt Hämäläise
Kari soppatyki ääreel Rallimääe
aukeel, sinne ne linnakkee sankaritkii tepsuttelliit. Ja kyl soppa
ja voileivät maistuit hyviilt! Mie
katsastin mei äiti kotipaika (Piela
Ale) Roimääeel. Kotiryssääl ko on
pien poika ja tyttö ja mie ko tääl
pieneel pojal sanoin ystävällisest,
jot ”hei”, ni täähä vastais oikee
totise asialllisest ja painokkaast,
jot ”päivää”, eihä sitä sovi vieraal
ihmiseel nii tuttavalliseest haastaa!
Nii mie opi, jot munakii voip olla
kannaa viisaamp.
Sit ko myö sielt Rallimääeelt
lähettii, sit ko toiset männiit Varsamääeel, ni mie mäni Tieristiilt
Autiool. Ko aattelin jot mie käyn
rata alikulkukohal, mist äiti pieneen vei lehmii Roimääeelt Tarhakorpee. Ja mist mäntii Mutamaal.
Mie ko katsoin kartaast ketä Tieristiil ol asunt, tul ahaa-elämyksii.
Kute tääkii: miu mummo (Roka
Iita) seuko kotitalo ol viel pystyys,
hänet mie muista oikee hyväst.

Paikallista jätteenkäsittelyä Langinniityllä Pantiakankaalla

Mut herraisä taaskii, ei sinne Autio pankil hirviint männä, ko siel
ol se sama ratatyömaa, joka paikaas suurii hiekkakassoi ja issoi
konehii. Pankki oli puhkastu jooe
kohaalt, tsiljardi kuutioo panki
hiekkaa ol kasattu sivuil.

Turvikimääe tunnelmiis
Mie kiipesi ylös venäläisii hautuumaal ja käin kävelemmää Turvikimmääeel päi. Lähin talo rata
puoleel ol miu settäi Yrjö talo. Se
ol olt kummitustalo, nii miu äitiin
nyt miul kerto. Siel asu enne sottii Rokka Risto, jonka kammaris
kummittel. Ihmiset käivät kuuntelemas kummitusta, miu äijäinkii
(Torkkeli Aatu) kävi. Risto käski
kummitusta: ”Sahaa!” Ja kummitus sahais. ”Halo!” Ja kummitus
halko. Kummitus meinais myös
nostaa Rokka Riston sauna kiukaal paistumaa. Näi miu issäi
kerto. Nyt paikaal ol komiahko
talo, joka ol olt autio jo pitemmä
aikaa. Miu seukkoi käi siel parikymänt vuotta sit ko ukrainalaiset
tai vastaavat rakensiit tätä talloo.

Aution pankkikin on puhkaistu ratatyön takia
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Näin syntyy perinnenäyttely
Mahtoks kummitus höit pelästyttää eikä kukkaa oo hirviint sinne
ennää muuttaa?
A sit ko mie mänin alas Turvikimäkkee ja kävelin siel, kuis se on
metkaa seutuu! Pienii vanhoi hökkelii ja maakellarii, puuaitaa ja kanaverkkoo vieri vierees siel mäntykankaal. Kylhä hyö nyt rakentaat
sinnekkii komioi datsaloitaan, kyl
se mäki pitäis rauhottaa venäläiste museovirasto toimest enne ko
sekkii ryssä idylli häviää…Hämäläine toi muun vääe Tieristiil.
Myö käytii Käköse vanhas talos,
se on ystävällise pariskunna datsa.
Vaimo haastaa suomee ja tuntoo
entisii humaljokisii. Pihas tepsutteel kukko kanoinee.

Hovimääe heinikos
Sit myö ajeltii sillaal päi ja mie ko
kävin issäin kotitalo kivvii ja margariinikellari ovvee (mihi venäläine on aaltopelli pant) katsomaas,
ni löysihä mie sikala ja naveta
rauniotkii. Näitä ko ei katsoha
tuo löyvettyy loppukesääst, ko on
nii korkia heinä maantie puoleel.
Naveta rauniot olliitkii hyötykäytöös, sinne ol järjestetty oikee yhe
talo jättehii lajittelupaikka.
Käytiihä myö Penttilääskii,
Rattee paikoil. Ja kolmanteen päivään Makslahees. Karttaa luettii
kui taiettii, onneeks ol se sotaherra, hää ko käi meil kartalukijaaks,
ni sit löyvettiikii ne paikat mitä
haettii. Sielt Makslahest löyty metsätie alkukii, mikä kuulemma viep
Humaljooeel, jos on jäleel. Ajettii
myös Muurila kautta ja bunkkereita käytii katsomaas. Sit mei piti
lähtee kotimatkaal ja saatii kuulla
mei sotahistoria asiatuntijattareelt
Viipuri viimesiist hetkiist. Nii se
tääkii Koivisto reissu tul tehtyy ja
uusii uotellaa!

Kokki Hämäläinen

Rauni Rokka

Suomen Koivisto-seura ry:n perinnetoimikunta kokoontuu
keväisin ja syksyisin.
Viime vuosina on tapaamisten
keskeisiä asioita olleet koivistolaisen leikkiperinnekeräyksen
julkaiseminen sekä Koiviston
kansallispuvun tarkistuttaminen.
Molemmat tuntuvat etenevän
kovin hitaasti, mutta toivottavasti
sitä varmemmin.
Jokavuotinen tehtävämme
on suunnitella ja järjestää Koivisto-juhlien perinnenäyttely. Se
aloitetaan viimeistään edellisenä
syksynä, kun mietimme työnäytöksen, näyttelyn ja mahdollisen
kilpailun aiheita sekä pohdimme,
mikä puuha sopisi lasten työpajaan. Nyt oli ajatuksena suunnata
kilpailu erityisesti lapsille – tosin
sarjat asetettiin alle ja yli 10-vuotiaille, joten varttuneempienkin
työt olivat tervetulleita.
Perjantai-iltapäivänä keräännyimme Porvooseen Linnankosken koululle. Juhlapaikalla
oli tietenkin jo työn touhussa
muita iloisia talkoolaisia. Perinnekilpailutyöt oli määrä toimittaa
koululle perjantaiksi, tai sitten jo
aiemmin postitse puheenjohtajallemme Jorma Simolalle. Perinnenäyttelyluokassa oli kuitenkin
kovin hiljaista, kun koko tilassa
oli vain pari työtä, eikä kilpailuun yhden yhtä! Miten tästä nyt
näyttely saadaan? Kilpailua ei ainakaan!
No sitten Montosen MarjaLeena piipahti paikalla ja mietti,
voisiko virkattuja kastemekkoja
tuoda näyttelyyn. Tietysti, vakuuttelimme, eikä ajan patina
haittaa, sehän kuuluu asiaan! Ja
sitten joku tiesi kertoa, että Tölkön Hannu tuo kyllä aamulla
muutaman puutyönsä. Hyvä
Hannu; taattua hienoa käsityötä!
Tulee tästä näyttely, vaikka pienikin! Laitetaanpas varalle muutamasta pulpetista koottu pöytä.
Perinnetoimikunnan omasta
puolesta meillä oli luvassa työnäytös; Leena Pitkäpaasi tekisi tällä
kertaa käspaikkakirjontaa. Hän
asetteli seinälle valmiin käspaikan
maalaamansa ikonin ympärille, ja
olihan siinä mm. hieno vanhakin
elämää nähnyt käspaikka.
Kevään kokouksessa olimme
miettineet, pitäisikö kansallispuvun tarkistuttamisesta pitää
jonkinlainen infotilaisuus. Päädyin kuitenkin siihen, että laitan
perinnenäyttelyssä esille vähän
tekstiä kansallispuvusta ja sen tarkistamisesta, ja tuon oman (äidin
2000-luvun alussa ompeleman)
pukuni näytille. Raukolan Tuula
toi myös oman itsetehdyn pukunsa, ja ripustimme pukumme
Tuulan tuomalle vaaterekille. Siitä voisivat kiinnostuneet tutkia ja

vertailla mm. eri tavalla
tehtyjä rekkoja ja hamekankaita.

Eiköhän tästä taas
näyttely synny!
Lauantaiaamuna tapahtuikin se “näyttelyaamun
ihme”, kun töitä ilmestyi
paikalle lisää aika lailla.
Oli Eija Vainion tuomia
Hilkka Pielan ja Elsa
Vainion taiten kutomia
kirjokintaita, -sormikkaita ja sukkia, ja kaksi
paria Tuula Mannosen lämpimän näköisiä
sukkia. Oli useita Raili
Kuuselan mitä erilaisimmilla tekniikoilla
tekemiä mielenkiintoisia töitä. Oli Ritva
Kurjen hienoja kirjonta- ja muita käsitöitä.
Oli Anja Pielan upeita
Leena Pitkäpaasi kertoo käspaikasta.
virkattuja pitsitöitä. Oli
Halmeen Pirjon tuomia
valokuvia Kurkelasta ja
Hoikkalasta. Ja tietysti
ne jo perjantaina tuodut
Mili-Mona Salokanteleen “neulejakkara” (no
siinä on puurahiin liitetty neulottu pehmuste,
jonka voi tarpeen tullen
ottaa torkkupeitoksi!) ja
oranssinkeltainen “aurinkoryijy”.
Lauantaina työnäytöksessä Leena sitten
työnteon ohella kertoili
kiinnostuneille käspaikkojen historiasta ja käytöstä. Näytöksessä hänellä oli kaksikin erilaista
tekniikkaa työn alla: etupistokirjonnassa sekä oikean että nurjan puolen
Tuula Raukola kertoo loom-tekniikasta seuran puheenjohtajalle.
tulee näyttää samanlaisilta, ja ketjusilmukkakirjonnassa hän taas käytti työ- ollut osallistujia yli 10-vuotiaivälineenä virkkuukoukkua, mikä denkaan sarjassa.)
kiinnosti monia näyttelyvieraita.
Meillä on kova haaste siirtää
Alakerrassa lasten työpajassa koivistolaisuutta eteenpäin jälkiRaukolan Tuula ohjasi loom- polville, kun nyt puhutaan jo jälkuminauhakorujen tekoa. Tänä kipolvien jälkeläisistä! Maailma
vuonna paikalle osui vain muu- muuttuu, ihminen sen myötä,
tama innokas. Kuminauhakorut mutta juuret pysyvät Koivistolla.
olivat monille osallistujille sinänTämä perinnenäyttely sujui
sä tuttuja, mutta nyt työväline lopulta hienosti, kiitos kaikille
oli joillekin uusi. Jokainen sai töitä tuoneille! Jokunen kävijä
kuitenkin valmiiksi ja mukaansa mietti, että olishan mullakin kooman hienon työnsä.
tona... Heitä haluamme rohkaisPerinnetoimikuntaa jäi mie- ta, että tuokaa ensi kesänä niitä
tityttämään tämänvuotisen kil- omia tai muuten vaan omissa
pailun täydellinen epäonnistumi- nurkissa olevia töitänne näytilnen. Kilpailuun ei siis tullut yhtä le! Kaikenlaiset käden työt ovat
ainutta työtä. Se oli suunnattu tervetulleita, ja tietenkin myös
lapsille, mutta mitä ilmeisimmin muu koivistolaisuuteen liittyvä
kutsu ei lapsia tavoittanut. (Eipä aineisto.

Jokunen
kävijä mietti,
että olishan
mullakin
kotona...
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68. Koivisto-juhlat 		
Avaustilaisuudessa jaettiin
myös lasten kuvataidekilpailujen palkinnot. Voittajia olivat
varmasti kaikki töitään lähettäneet. 12-17v sarjassa palkittiin Johanna Huhtanen, 7-11
vuotiaiden ensipalkinto meni
Tytti Ilollalle ja toisena palkittiin Siiri Markkanen. 1-6
vuotiaiden sarjan ihastuttava,
Tyyne Ilolan tekemä, sukupuu
palkittiin myös. Aikuisten taidenäyttelyt jatkuvat myös joka
vuosi, vaikka tänä vuonna kilpailu ei koivistolaistaiteilijoita
tavoittanutkaan. Sen sijaan
kutsunäyttelyssä oli Aarre Tölkön akvarelli ja öljyvärimaalauksia sekä Marke Hongiston
luontokuvia.

esillä oli Kas kummaa – koko
suku. Kauniita olivat myös jäätyneitten ruusujen symboliset ja
mystiset valokuvat.
Koivisto seuran taidetoimikunta on uudistunut. Anita Mannosella, Tytti Laineella ja Marke
Hongistolla on paitsi koivistolaiset sukujuuret, myös monipuolinen kuvataiteiden ja kädentaitojen osaaminen, mikä näkyi paitsi
näyttelyissä, myös erityisesti lasten työpajoissa. Tänäkin vuonna
kymmenet lapset viihtyivät juhlien pajoissa ommellen, askarrellen, luoden uutta: papukaijoja
ja kahlaajalintuja, rannekoruja
ja muita upeita luomuksia luonnon- ja kierrätysmateriaaleista.
Kaapelitehtaan sirkuslaisilta kier-

Porvoo

Perinteisiä käsitöitä ja
uusia sovelluksia
Myös perinnetoimikunta oli jälleen kerran pystyttänyt koivistolaisen taidon näyttelyn. Esillä oli
Ritva Kurjen kudonnaisia, Tuula
Mannosen sukkia, Hannu Tölkön
puuesineitä, Raili Kuuselan keramiikkaa ja Marja-Leena Montosen liinoja ja muutakin. Uutta
edusti Mili-Mona Salokannel,
joka vanhoja tekniikoita uudistaen oli tuonut näyttelyyn pyöreän
raanun ja koivuisen jakkaran, jota
torkkupeitto mukavasti pehmensi. Esillä oli myös huolellisesti
kirjailtuja käsipaikkoja, joilla on
ollut lähinnä rituaalinen merkitys.
Perinnepajassa syntyi myös
uutta, kun Leena Pitkäpaasi esit-

Tarjottiinpa näyttelyssä myös Juho Hoikkalalta saatuja valokuvia
Kurkelasta ja Hoikkalasta tunnistettavaksi, ja tunnistusta vastaan
itselle saatavaksi sekä Hämäläisen
Juhon evakkolehmien kellot.

Sankarihauta-asia etenee
Vakavampia, aikuisten asioitakin
juhlilla käsiteltiin. Karjalaliitolla
on toimenpideohjelma rajan taa
jääneitten sankarivainajien hautausmaista. Niin Koiviston kirkkomaalakin sijaitseva 80–83 sankarivainajan hautapaikka haluttaisi
takaisin arvoisekseen. Tätä varten
onkin perustettu sankarihautatyöryhmä, jonka edustajina Juhani
Pekkola, Eija Tuominen ja Seppo

Tyyne Ilola 6v
Tytti Ilola 8v
Siiri Markkanen 8v
Johanna Huttunen 12v

Näyttävä oli myös Esko
Poralan Jos metsää haluat nähdä nyt – kokonaisuus. Tarkkaavainen luonnossa kulkija näkee
ja kuvaa yksityiskohtia kenties
meitä muita tarkemmin. Valokuvatut kannot ja kivet ja
puunrungot syvenevät maalauksissa fantasia-hahmoiksi,

rätetyt värikkäät tilkut ruokkivat
mielikuvitusta ja tekemisen intoa
ja pajassa syntyikin mahtava fantasialintujen parvi. Lapset viihtyivät ja tiesivät jo aikaisemmilta
vuosilta, että juuri lastenpajojen
vuoksi juhlille on mukava mummon kanssa lähteä.

teli virkatun kirjonnan tekniikkaa.
Perinteisiä malleja soveltaen saattaa kankaan läpi virkaten kehitellä
mitä moninaisimpia koristekuvioita. Tekniikan tunnistaa paitsi
piston mallista, myös siitä, että
kaikki kuviot muodostuvat nauhamaisesta ketjusilmukoinnista,
katkeamattoman viivan tavoin.

Tytti ja Tyyne Ilola tutustumassa lintujen anatomiaan ja sulkiin. Isovanhemmat äijä Pentti
ja Irma Iitti avustaa.

Mäkinen ovat lähestyneet Primorskin kaupunginjohtaja Svetlana Ryzhovaa ja museonjohtaja
Irina Gulagovaa.
Koska kyseessä on sotilashautausmaa, ei sen palauttaminen ole
ihan yksinkertainen asia, mutta
nyt saattaa ajoitus olla oikea. Koivistolle on rakennettu uusi kult-

Lotta Lehtinen Salosta tarkkana työpajassa.
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Jorma Kallonen

tuuri talo kaupungintalon viereen, Kalajuttuja ja oopperaa
joten kirkkoa ei enää tarvita kulttuuritalokäytössä ja sen palauttaminen kokonaan alkuperäiseen
käyttöön on taas pienen askeleen
lähempänä. Museon on tarkoitus
kirkon päätyyn jäädä. Koivistoseuran johtokunta lähettikin virallisen viranomaiskirjeen asian
edistämiseksi ja työryhmä jatkaa
ponnistelujaan.

Missä kaksi kalamiestä kohtaa,
siellä puhutaan-yllätys-yllätys –
kalastamisesta. Näin myös Matti
Agge ja Teemu Hasko Paraisilta.
Päivitettiin viimetalven heikko
jäätilanne ja hylkeitten haitat.
Erityisen kiinnostava kalajuttu on
kylläkin Teemu Haskon kalakertomus. Hän kalasti isänsä kanssa
Koivistolla sotavuosinakin. Syk-

Kalamiehillä riitti juttua

Mäntsälän miehet valmistautuvat ensivuoden juhlaan

Janette Nordströmin lauloi muistojen illassa

syllä -42 hänen isänsä osti armeijalta 2 nuottaa ja näiden Tahvo
Haskon nuottien ympärille syntyi
8 osakkaan nuottakunta joka oli
toinen silloisista kalastajaporukoista.
Silakkaa tietenkin pyydettiin.
Mutta kevät -42 oli myös erityisen
hyvä kuha-vuosi. Verkot käytiin
päivittäin ja Tähti-laivalla kalasaalis voitiin kuljettaa Viipuriin, jossa kalakauppa oli vielä jokseenkin
vapaata. Kesällä -44 olivat saaliit
pääasiassa norssia, joksi merellä sisävesien kuoretta kutsutaan.
Muistoina kesäkuun päivistä oli
vielä tansseista paluu. Tykistökeskityksen äänet eivät Koivistolle
kantautuneet, ainakaan Haskon
korviin, mutta maa tärisi jalkojen
alla ja viesti 100 kilometrin päässä
tapahtuneesta läpimurrosta. Vielä
kun desantti varasti soutupaatinkin, oli kesäkuun 10pv aika hakea
nuotat merestä lopullisesti.
Mielenkiintoisia tarinoita
kulki jokaisen juhlavieraan mukana. Risto Hannukainen, äidinpuoleltaan Pulli ja isoäitinsä
kautta Pukkien sukua, on laulanut oopperassa vuosikymmenten
aikana. Tutuksi ovat tulleet niin
vanhan Helsingin oopperatalon
käytävät kuin Pariisin Paganiini-

instituutin opit. Ja jos Hannukainen kummittelikin oopperan
käytävillä, seilasi isoisä, laivuri ja
merikapteeni Tahvo Pulli maailman merillä: ”pohjoisten merien
kapteenina, kaikkien merien perämiehenä”. Suurin myrsky oli Biskaijan lahden pohjukassa, tuulta
oli 24 bofooria. Seesteisempää
taisi olla sitten lopulta luotsatessa
ulkomaisia laivoja Kronstadtista
Pietariin.

Risto Hannukainen, äidinpuoleltaan Pulli ja isoäitinsä kautta
Pukkien sukua

Juha O. Luukka oli tuonut
mahtavan valokuvanäyttelynsä
juhlakansan iloksi

Yli tuhat valokuvaa
Juha O. Luukka oli puolestaan
tuonut mahtavan valokuvanäyttelynsä juhlakansan iloksi. Yli 1000
valokuvaa Koivistolta ja Viipurista esittävä kuvashow herätti valtavasti kiinnostusta. Osa kuvista oli
myös tulostettu tauluiksi. Tässä
muodossa kuvakavalkadi on esillä
viimeistä kertaa. Juha O Luukka
on paitsi valokuvaaja, innokas
Koiviston historian tutkija. Koska hän on taustaltaan poliisi, osaa
hän myös hakea menneisyyden
tietoja erilaisista lähteistä. Menneisyyden selvittäminen onkin
välillä varsinaista salapoliisin työtä. Seuraavaksi Luukka aikookin
paneutua vuoden 1918 tapahtumiin Koivistolla.

Mielenkiintoisen yksityiskohdan tiesi Veikko Ilmasti kertoa
Luukalle. Tapaus ei liity itsenäisyytemme alkuvuosiin, vaan sotaa
edeltävään aikaan. 2.7.1938 on
Koivistoa kohti ammuttu kaksi
tykinlaukausta. Saarenpään linnakkeen edustalla oli ampuva laivasto ollut kaarella valmiuksissa.
Toinen tykinkuulista ei lauennut.
Saarenpään linnoituksen tykit
suunnattiin osoittamaan kohti laivastoa ja Helsingistä pyydettiin lupaa vastata tuleen. Lupaa ei saatu.
Kymmenen päivää aikaisemmin
oli seudulla tavattu ja kuulusteltu
naisihmistä, desanttia. Alushousuihinsa oli piirretty Saarenpään
tykkien paikat.

Piiltä ja draamaa
Juhlilla tapahtui koko ajan. Luokkahuoneissa vaihtuivat kylä- ja
sukukokoukset. Ruoka maittoi
ja ruokapöydistä kuului sellainen
haastelu, että vot. Pihalla heitettiin niin mölkkyä kuin piiltäkin.
Arpajaispalkinnot löysivät voittajansa ja seurojen tuotetorilta moni
kirja ja koivistolaistuote löysi tiensä asiasta kiinnostuneiden kotikirjastoihin.
Lauantai-illan ohjelmassa oli
vielä Muistojen ilta, jossa lauluin,
Juhani Pessalan haitarisävelin ja
kuvin matkattiin Koivistoa pitkin poikin. Ja ohjelman kruunasi Paula Hovin käsikirjoittama
2-osainen näytelmä Kirjavan kanan pesä.
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Muistojen ilta Porvoossa

Ilkka Aavikko

Vietimme myös koskettavan muistojen illan laulujen,
runojen ja kuvakollaasin kera lauantaina.
Aluksi herkistyimme Koiviston
kirkon kellojen soittoa kuunnellen. Sen jälkeen lauloimme yhteislauluna kuoron vetämänä ja
hanurimusiikin säestyksellä jokaisen koivistolaisen hyvin tunteman
laulun ”Mie Muistan”. Laulun ja
soiton tauottua jokaiselle Koiviston kylälle sytytettiin oma kynttilä, jotka aseteltiin yksitellen sitä
varten pystytettyyn kynttilätelineeseen.
Kynttilöiden sytytyksen jälkeen lähdimme mielikuvitusmatkalle kylästä kylään ja pysähdyimme niiden kylien kohdalla, joille
oli olemassa oma laulunsa. Ensin
menimme Saarenpää-laivalla Koiviston saareen. Laivalla lauloimme
”Koiviston valssin” ja perille päästyämme ”Muistoja Patalasta”.
Paula Hovi esitti aiheeseen
liittyvän runon, jonka jälkeen
oli vuorossa ”Saarenpään valssi”.
Saarenpäästä palasimme takaisin

...lähdimme mielikuvitusmatkalle
kylästä kylään
ja pysähdyimme
niiden kylien
kohdalla, joille
oli olemassa oma
laulunsa.
mantereelle ja siellä Humaljoelle
laulaen ”Humaljoen valssin”. Humaljoelta jatkoimme Römpöttiin
ja Kurkelaan näiden kylien vals-

Penttilän esittelyvuoroa äitinsä Elina Aavikon sylissä odottee Annabel Brodie, nuorin juhlapaikalla ollut.
Annabellen isoisoäiti Penttilän Mäkeläisiä ja isoisoisä Penttilän Kaukiaisia.

sien tahdissa. Seuraavaksi olivat
vuorossa Kiiskilä ja Härkälä omine valsseineen. Pitkien välimatkojen vuoksi jouduimme tässä
vaiheessa tekemään matkaamme

mielikuvitushevoskieseillä.
Paula Hovin liikuttavan runon jälkeen lauloimme vielä ”Laulun Koivistolle”.
Koko musiikkipitoisen mat-

kamme ajan meitä johdatteli ja
tunnelmaa piti yllä lauluyhtye
”Kamarinaiset” vetäjänään Riitta
Nurmi ja säestäjänään hanuristi
Juhani Pessala.

Ilkka Aavikko

Vuokko Ihalaisen tyylinäyte mölkyn heitossa

Ilkka Aavikko

Vuokon joukkueeseen kuului myös kuvan Anu Karvonen sekä Martti Karvonen
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Sunnuntaina paistoi aurinko

Jorma Kallonen

Aamu aloitettiin Porvoon pikkukirkon juhlamessulla.
Kun kirkkokansa vaelsi vanhan
Porvoon pyörökivisiä katuja kansallispuvuissaan, oli tunnelma
kuin suoraan menneisyydestä tai
vähintäänkin aiheesta kertovassa
elokuvassa. Linnakosken lukiolla ehdittiin sitten vielä ruokailla,
pitää viimeiset suku- ja kyläkokoukset ja käydä katsastamassa näyttelyt ja myyntipöydät. Pääjuhla
saattoi alkaa.
Karjalan jääkärien marssin
siivittämänä Suomenkylän VPK:n
soittokunta aloitti tilaisuuden.
Porvoolaiset olivat päättäneet
jouduttaa juhlan kulkua niin, että
varsinaisia juontoja ei ollut vaan
käsiohjelmaa ja seinälle heijastettujen esiintyjätietojen avulla juhla eteni juohevasti. Ennen Pertti
Karvosen tervetuliaissanoja kuultiin myös sävelet onnellisista lapsista auringon.
”Meil ol suur rikkaus evakkotaival”, lainasi Karvonen Paula
Hovin sanoja, ”myö saimme siitä
ymmärrystä hyväksyä erilaisuutta”. Hankalienkin asioiden näkeminen myönteisenä kuulunee
siis koivistolaisuuteen, vai miten
muuten voisi tulkita Karvosen
muistelemaa sanontaa: ”Pittää
sitä pari kertaa päivääs napuriis
käydä, vaik oltais riioiskii”. Karvonen muistutti myös, miten merkittävä merenkulun kauppapaikka
Koivisto oli. Makslahden satama
oli Suomen suurin pyöreän puun
ulosmyyntisatama. 20 % Suomen
kauppalaivastosta oli Koivistolta.
Koiviston edustalta pyydettiin
1,5 miljoonaa kiloa kalaa, mikä
teki päivässä puoli kiloa kalaa joka
ikistä koivistolaista kohti.
Porvoon Mieslaulajien Synnyinseutu-laulu piti tunnelman
tiukasti Koivistolla. Tapio Saarikon johtama kuoro soi kauniisti
ja mitään ei voi sille, että Finlandia – hymni sykähdyttää ja

vavahduttaa joka kerta kun sen
kuulee: ”…ja ettet taipunut sä
sorron alle …”. Vavahduttavaa
oli myös Paula Hovin tulkinta
Senja Mäkisen Koiviston kirkkopetäjä – runosta. Koivistolla
käydessään, tuntee vahvasti käyvänsä tapaamassa vanhoja koivistolaisia saman männyn alla.
Pääjuhlan ohjelma oli upealla
lailla klassinen. Esiintyjä toisensa
jälkeen kutkutteli syvintä. Kanteleella soitetut Konevitsan kirkonkellot soivat kuin taivas. Matleena
Korhosen heleä ääni yhdistettynä
kanteleen sointiin sai mielen todella matkaamaan kesäyöhön kerran. ”..ja mun sydämeni etsi lepoa
ja rauhaa..” Ajatukset karkasivat
kyllä Luukan valokuvanäyttelyn
tunnelmiinkin. ”..kun ei koskaan
tule takaisin se laiva..”
Juhlapuheenpitäjä valtioneuvos Riitta Uosukainen osasi kyllä
ottaa yleisönsä. Heti alkuun tuli
pieni kevennys autokuljettaja
Topin parkkipaikkahaasteista, ja
sitten suoraan koivistolaisia kiinnostavaan asiaan. Karjalaisten ja
koivistolaisten evakkojen onnistuneesta sijoittumisesta ja kotoutumisesta uusille asuinsijoilleen
Uosukainen antaa kiitosta heille
itselleen. Koivistolaiset itse vaikuttivat siihen, että heidät oli
helppo vastaanottaa. Esimerkkinä
tästä Pertti Karvosen urheilumenestys ja Sulo Onni Hoikkalan
tarjoamat mitalikahvit. Suomalaiset rakastavat urheilusankareitaan
ja tilaisuuden jälkeen tunnelmaa
kuvasi lausahdus: ” Tään jälkeen
myö karjalaisetkii ollaan ihmisii”.
Wikipedian sijaan Uosukainen oli tutustunut koivistolaisuuteen Otavan suuren tietosanakirjan kautta. Uosukkaisen
opettaja-sielu paljastui tässäkin,
aina kannattaa hakeutua uuden
opin ja tiedon ääreen. Ja niin nyt-

Valtioneuvos Riitta Uosukainen piti juhlapuheen

kin oli jotain uutta löytynyt, 1905
laadittu Koiviston sopimus, jossa
Venäjän suurruhtinaskunta ja Saksan Wilhelm II olisivat liittoutuneet Englantia vastaan. Sopimus
kuitenkin raukesi. Itse tarina on
koivistolaisille tuttu taannoisten
Koivisto-juhlien näytelmästä.
Myös kannustava asenne
huokui Uosukaisen puheenvuo-

Paula Hovin kirjoittama näytelmä Kirjavan kanan pesä kertoi elämästä Rantakylässä
kieltolain aikana

rosta. Kannatettavaa on lahjojen
täysimittainen käyttö, huumorin
käyttö lääkkeenä hankaliin tilanteisiin ja se myönteisyys: ”Hyvinhä meit on pietty”. Karjalaisilla
on ollut myönteinen vaikutus
sijoituspaikkakuntien elämänmenoon. He ovat tunnetusti (ja
Topiin viitaten) maan parhaita
seuramiehiä. Heillä on ollut val-

Hovin perheteatteri, keskellä Tapani Hovi, talon isäntä

tava taloudellinen ja sosiaalinen
vaikutus uusilla asuinalueillaan.
Evakkopitäjissä on ollut sotien
jälkeen korkeampi keskitulo,
kuin muilla paikkakunnilla.

jatkuu seuraavalla sivulla
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Jorma Kallonen

Vuoden 2016 koivistolaiseksi nimettiin Riikka Luostarinen

Vielä hän palasi puheenvuorossaan yhteen lempi aiheistaan,
kieleen ja murteeseen. Kuopiolaisen ystävättärensä Helga Nurmen
tavoin, hän pahoin pelkää, että
karjalanmurteista juuri Koiviston
puolipitkä vokaali on niitä katoavia kielen muotoja. Onneksemme
Koiviston – juhlilla vielä puolipitkästi haastellaan ja Pielan Martti
pitää kieltä kirjoitettunakin yllä
Viestien teksteissä.
”Ilosest ellää pittää, vaik päivää vähempää” evästi Uosukainen vielä juhlakansaa puheensa
päätteeksi. Ja iloisesti tanssivatkin
Mäntsälän tanhuajien kansantanssiryhmä Itä-Karjalan katrillin, Koiviston polskan ja Monrepo valssin. Ilmo Rantalainen on
ryhmän ohjaaja. Koiviston polska
sai kyllä varpaan hyppäämään
katsomossakin ja iloisen olon
mieleen. Kun vielä Taisto Polvi,
säestäjänään Riitta Ingelin esittivät Reppurin laulun ja Laatokkalaulun saattoi olla täysin kylläinen
karjalaisuudesta.
Koivistolaisten merkityksestä
Porvoossa saattoi tehdä myös johtopäätöksensä kuunnellessaan tervehdyksiä. Jokaisella tervehdyksen
tuojalla oli suora yhteys Koivistolle. Porvoon kaupungin tervehdyksen tuoneen Raija Tölkön

juuret ovat Kurkelan kylältä. Hän
muistuttikin, että alueelle tulleet
koivistolaiset olivat 10% koko silloisen Porvoon asujaimistosta. Jo
aikaisemmin mainitut Sulo Onni
Hoikkala ja Pentti Karvonen ovat
mahtavia esimerkkejä yhteisön
aktiivisista jäsenistä. Unohtaa ei
pidä myöskään Annikki Hoikkalaa, joka Martta-toiminnan kautta
vaikutti laajastikin alueen sosiaaliseen hyvinvointiin.
Seurakunnan tervehdyksen
tuonut Heikki Hakamies kertoi
puolestaan, että hänelle oli syntynyt kuva Koivistosta jo aikoja
ennen kuin siellä pääsi uudestaan
käymään. Vanhempien kertomuksista muodostunut kuva on ollut
rikas. Hänen iso-äitinsä asui Koiviston pappilassa. Hauskana yksityiskohtana hän jakoi mielikuvan
siitä, kuinka apteekin ovensuussa
istuivat venäläisupseerit iilimatoja
suussa. Hammassärkyä niillä hoidettiin paikallisesti ja kun iilimadot olivat tehtävänsä tehneet, ne
palautettiin apteekin purnukoihin
odottamaan seuraavaa potevaa sotilasrukkaa.
Karjalaseuran tervehdyksen
”pienemmästä porvoolaisesta
karjalaisseurasta” toi Tapio Atrakka. Vuosia kestänyt yhteistyö on
ollut kaikinpuolinen ilo. Vuosia

Kultaisen kunniamerkin saajat Aila Seppä Rautasen kylätoimikunnasta ja Eija Vainio Porvoon
seudun koivistolaisista

Sepälle ja Eija Vainiolle.
Vuoden 2016 koivistolaiseksi nimettiin Riikka Luostarinen. Vuoden
koivistolaiseksi valitaan
henkilö, joka koivistolaisen taustansa lisäksi on
kunnostautunut tieteen,
taiteen, urheilun tai elinkeinoelämän aloilla. Tämän kertainen vuoden
koivistolainen on todellinen kulttuurivaikuttaja ja
musiikkikulttuurin sillan
rakentaja.
Härkälän kylän Villasten suvun vesa, Riikka
Luostarinen oli jo lapsena
ilmoittanut että isona hän
Sunnuntain pääjuhlassa kuultiin Matleena aikoo olla kaksi päivää
viikosta kirjailija, kaksi
Kohosen kanteleen soittoa ja laulua
päivää viikosta kampaaja
on tehty yhteistyötä myös nyky- ja kolme päivää viulistina. LuosKoivistolle, josta museonjohtaja tarisen puhe ja haastattelu tullaan
Irina Golatova toi juhlille tervei- julkaisemaan seuraavassa viestissä.
set Primorskin kaupungin asuk- Poimintoina kuitenkin joitakin
kaitten puolesta. Ja vaarin kanssa mietelmiä, joita hän on sukulaisilon syntynyt myös nuoren koivis- taan kuullut ja elämänohjeekseen
tolaisen, Niko Montosen suhde ottanut, kuten: ”kupist juo kuka
Koivistoon. Yhteisillä kalaretkillä vaan, mut tassilt juomine vaatiikii
on syntynyt suhde mereen ja ka- taitoo” , ”Tulta on siun henkeis”
lastellessa on ollut aikaa kuunnella ja ”Varjeloo vanhaa ja luop uutta”.
vaarin kertomuksia.
Luostarinen kertoo, että hänen
Juhlassa jaettiin Koivisto- tärkein instrumenttinsa viulu on
seuran kultaiset ansiomerkit Aila varmuudella soinut Terijoellakin,

Mikä on metsä ?

Mie tiijjän

Martti Piela

Viimekertases Viesti numerosha ol puhettaa siint, et meil o
tavallisest mei entiset kotipitäjäst Koivistost sellane mielikuva, et se ol merelline pitäjä.
Mut nyt ol asja laita kuiteskii nii,
et ei niil iha kaikil pitäjä kylil oltkaa suoraa yhteyttä merree. Ol
kuus kyllää, mitkä ei olleetka mere rannal. Kirjassaa Pullinemestä
Kiilinrantaan (Koivisto III, Lahti
1975) kertoo Unto Hilska, et nää

ja tuonut sieltä tervehdyksen sukupolvien takaa. Hän jatkaa, että
elämä on tuottamista eikä uottamista, että ihmiset ovat yhtä tärkeitä ja ansaitsevat kuulla hyvää
musiikkia kaikkialla. Kun hän
vielä totesi, että kaipuunsa meren
ääreen on geeneissä, ei voi muuta
kuin vakuuttua siitä, että vuoden
koivistolaisen valinta on nappiosuma ja että ylpeydellä voimme
näitä saman kylän tyttöjä ja poikia
arvostaa.
68. Koivisto-juhlat olivat loppusanoja vailla. Ensi vuonna juhlat järjestetään Lahdessa. Lahtelaiset ja mäntsäläläiset yhdistävät
voimansa ja tervetulotoivotuksen
välittäneet Riikka Salokannel ja
Jukka Ratia kutsuivat koko juhlaväen yhdessä juhlistamaan Suomen 100-vuotisjuhlavuotta. ”Ja
jokahine teist tietää, kuink tärkiä
osa karjalaisil ja koivistolaisil, meil
jokahisel on täst olt. Ollaa kiitollissii ja ylppiöi siitä, et näi hieno
Suomi meil on”. Vielä kun seuran
puheenjohtaja Jouni J Särkijärvi
toivotti päätössanoissaan turvallista matkaa ja yhdessä lauloimme
Maamme-laulun, saatoimme hyvillä mielin, ja koivistolaisviikonlopusta voimaantuneena jatkaa
kukin kotiaan kohti.

kylät olliit nimeltää Tetriniemi,
Rautanen, Kaipiala, Savonniemi,
Lemminkylä ja Näykkilä.
Niijjä yhtehine pinta-ala ol
piiruverra yli 2976 ha; kaikist
suuremp niist ol Tetriniemi (yli
727 ha). Peltoo maa-alast ol yli 17

rosenttii. Kylis ol 73 tillaa. Vaik
mer´yhteyttä ei näil kylil oltkaa, ni
olha sielkii kuiteskii järvii. Koivisto kaikist suuremp järvi, Närjänjärvikii, ol justii tääl. Ja sithä alueel
ol viel 4 kilometrii Kuolemajärvekii rantaa.

Onko se auringon valo puissa,
Vai tuulen henkäys lehvistöissä.

Muurahaisen aherrus pesätyössä,
vaiko pöllön huhuilu yössä.

Pehmeä sammal jalan alla,
puun juuri polun päässä.

Lämpimän tai kostean metsän
tuoksu,
vai sadepisaroiden kallion kolossa
juoksu.

Mustikan varpujen sinerrys,
vai puolukan punerrus
tai kantarellin keikahdus ?

Metsä on kevään hento viherrys,
ja talven tuiskujen tiimellys,
sekä vaeltajan mielen virkistys.

Kirsti Laaksonen

11

Nro 8 Elokuu 2016

Kotiseutumatka Koivistolle 4.-5.6.2016
Lähtö tapahtui lauantaiaamuna klo 5.00 Porvoosta.
King Linen pikkubussi haki meidät, ja kuljettaja Aleksadr Nikolajevin johdolla suuntasimme kohti
itää. Vaalimaan rajan ylitys sujui
jouhevasti, koska tuohon aikaan
aamulla ei ollut juurikaan autojonoja tullialueella.
Saavuimme Viipuriin klo
9 jälkeen, ja Torkkeli Knuutinpojan patsaan luona tapasimme
matkanjärjestäjän Svetlana Gråhnin. Svetlana lähti omalla autollaan meidän edellämme kohti
Koivistoa. Ajoimme läpi Viipurin
pitkin Linnankatua, kadun päässä
jatkoimme Koivistonkadulle.
Saavuimme Koiviston rantaan
klo 10 aikoihin ja siirryimme kahteen pelastusveneeseen – ne veivät
meidät salmen yli 5-7 minuutissa
Koiviston saareen. Rantauduimme Kuninkaanniemeen hienolle
hiekkarannalle.
Rannalla nautimme eväitä ja
juotavaa, kunnes lähdimme pa-

Markku Vainio
Pirkko Metso-Vainio

män tauon. Poksautimme kuohuviinipullon ja joimme lasilliset.
Samalla söimme eväitämme paluumatkaa varten.

Käkikin kukkui
Kuvasimme myös paljon kaunista luontoa. Syreenit, omena- ja
kirsikkapuut ja juhannusruusut
ikuistimme kameraamme muistoksi. Sykähdyttävää oli kuulla
myös Koiviston käen kukuntaa!!!
Eino Piela kävi sitten tarkistamassa Antti Toiviaisen kanssa
läheisen kotipaikkansa sekä Terho Lehtolan kotitalon paikan ja
maakellarin Metsäkylässä. Samalla
Eino näki entisen palloilupaikan,
missä mm. pelattiin pesäpalloa.
Eino totesi takaisin tultuaan, ettei
pelaaminen enää siellä onnistuisi,
kun heinä- ja aluskasvillisuus oli
niin korkea.
Sitten alkoi paluumatka kohti Matkaseurue lähdössä hotellilta kotimatkalle. Kuvassa vasemmalta oikealle Antti Toiviainen, Eino Piela, Pirkko
Metso-Vainio, Markku Vainio, Eija Vainio, Juha Loikkanen, Inger Falkenheim, Risto Piela ja Anton Piela

Pirkko Metso-Vainio

Eino Piela pesee kasvonsa Kuninkaanniemen
rantavedessä.

tikoimaan kohti Patalaa. Matka
Patalaan kesti vajaat kaksi tuntia
läpi ryteikköjen ja pajukkojen –
mitään teitä tai polkuja ei ollut
käytettävissä. Saavuimme Kapakkamäelle ja patikoimme kohti
Osuuskaupan raunioita.
Sen läheisyydestä löysimme
kivijalkaa ja talon pihapaikkaa
– siinä oli ollut Reinhold Reino
Soinin ja perheen koti. Täältä
jatkoimme peltojen yli kohti August Pielan kotitalon ja navetan
paikkaa. Pellot olivat villiintyneet ja kasvoivat heinää metrin
korkeuteen, joten matkanteko
oli hidasta.
Saavuimme August Pielan
navetan betoniseinän ja kivijalan
raunioille. Siinä pidimme pitem-

Juha Loikkanen

Kuninkaanniemen hieno hiekkaranta.

Kuninkaanniemeä läpi huonokulkuisen ryteikön. Paluumatka sujui
noin tunnissa.
Olimme rannassa hyvissä
ajoin ja, koska aurinko suosi meitä
koko lauantain, jäimme rannalle
istumaan. Ihailimme luonnon
kauneutta, rantaa, merta ja vanhoja mäntyjä.
Kun meren aallot kimaltelivat auringossa, tuli mieleeni äitini Elsa Vainion (s. Piela) monet
kertomukset Koiviston hienoista
hiekkarannoista ja merestä.
Eino Piela pesi kasvonsa rantavedessä ja muisteli aikoja, jolloin
hän pienenä poikana kävi samassa
paikassa uimassa.

Koivisto ja Viipuri
Samat veneet hakivat meidät saaresta klo 15.00 ja veivät meidät
Koiviston kauppalan rantaan.
Siellä kävimme tietenkin katsomassa kirkkoa sekä kirkkomaata.
Oli harmillista, ettei kirkkosaliin
päästy sisälle!
Tämän jälkeen jatkoimme
matkaa kohti Viipuria. Siellä majoituimme apart-hotel Sampoon.
Päivä oli kaikille ikimuistoinen!!! Eino Piela oli joukostamme ainoa matkalainen, joka on
Patalassa asunut. Hän ja Risto
Piela (isä Toivo Piela) ovat ainoita
meistä, jotka ovat käyneet saaressa
aikaisemmin.
Levätyn yön ja aamupalan jälkeen jalkauduimme Viipuriin. Kä-

Pirkko Metso-Vainio

Kuninkaanniemen luonnonkauneutta.

vimme ostoksilla, ja ollessamme
Viipurin kauppahallissa, raekuuro
yllätti torielämän kauppahallin ja
Pyöreän Tornin edustalla.
Puolen päivän jälkeen sanoimme hyvästit Viipurille ja
lähdimme kotimatkalle kohti
Porvoota Sergeyn toimiessa kuljettajana.

Suuret kiitokset matkanjärjestäjälle Svetlana Gråhnille!!!
Kaikki tapahtui matkalla sovitusti ja aikataulut ym. toimivat
erinomaisesti!!!
Matkanjärjestäjän yhteystiedot ovat:
TravelHit/ Svetlana Gråhn
www.travelhit.fi

Matkalla olivat mukana:
Eija Vainio (äiti Elsa Vainio, s. Piela. Vaari August Piela)
Juha Loikkanen (äiti Anja Loikkanen, s. Soini. Vaari Reinhold Soini)
Markku Vainio (äiti Elsa Vainio, s. Piela. Vaari August Piela)
Pirkko Metso- Vainio
Eino Piela (isä Anton Piela)
Risto Piela (isä Toivo Piela. Vaari August Piela)
Inger Falkenheim
Anton Piela (Riston poika)
Antti Toiviainen (äiti Leena Toiviainen, s. Piela. Vaari August Piela)
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Kuolleita

Koivistolaisten kirkkopyhä

Turun ja ympäristön Koivistolaiset

Su 25.9.2016 klo 10:00
Mäntsälän Kirkossa, Vanha Porvoontie 8

Toiminta Kajuutassa Itäpellontie 2, Turku
jatkuu kesän jälkeen:
Naistenpiiri kokoontuu joka kuun ensimmäisenä maanantaina
alkaen 5.9. klo 13

Kirkkokahvit kirkossa

KATRI KYLLIKKI RATIA
s. 12.10.1919 Koivistolla,
nukkui hiljaa pois 18.7.2014
Jyväskylässä.

Mäntsälän Koivistolaiset johtokunta

Jaalamiehet kokoontuvat joka viikon torstaina klo 14 paitsi viikoilla jolloin yhdistyksellä muuta toimintaa. Syksyn ensimmäinen
kokoontuminen torstai 8.9. klo 14

HINDRICH KAUKIAINEN 1688-1758
Koiviston Penttilästä
Kaikille Koiviston Kaukiaisille tiedoksi, että parhaillaan ollaan kokoamassa aineistoa Kaukiaisten suureen sukukirjaan, joka sisältää
kaikki neljä eri pääsukuhaaraa. Yhteiset esivanhempamme olivat
Hindrich ja hänen puolisonsa Gertrud.
Kirjan aineiston kokoamiseksi on perustettu työryhmä, jossa mukana Kirsti Raitio ja Eero Ahtikari. Lokakuun viimeisenä viikonloppuna kirjaprojektin ydinryhmällä on tarkoitus kokoontua Kannelniemen kansanopistolle.
Nyt toivotaan kaikkien Kaukiaisten, riippumatta siitä ovatko Kaukiaisten sukuseuran jäseniä, ottamaan yhteyttä kirjatyöryhmään,
jotta sukutaulujen lisäksi saisimme kirjasta elävän kertomuksen
sukujemme tarinasta. Samalla toivotaan, että mahdollisimman
monesta sukujemme kanta-hahmoista saisimme kirjaan mukaan
tarinaa, dokumentteja, kuvia, kertomuksia.
Aineistot ja yhteydenotot:
Eero Ahtikari , Ruoriniemenkatu 14 A 12, 15140 Lahti

Kajuuttaillat mielenkiintoisine aiheineen aina kuukauden kolmantena tiistaina klo 17. Jos ei aina nii aihetta nii kyl myö saahaa
aika kulumaa iha vaa keskenää haastamal jota kohvi ja tuore nisu
sopivast avittaat.
Syksyn ensimmäinen kajuuttailta tiistaina 20.9. klo 17
Kaikki tervetulleita mukkaa mei toimintaa

KOIVISTON AUTO
www.koivistonauto.fi

Kiitoksii Porvoon seudun Koivistolaiset!
Nii ol mukavat juhlat jot!
Suomen Koivisto-Seura ry

Urheilutuloksia Koivisto-juhlilta
Sekä tikassa, että mölkyssä käytiin tiukkaa kisaa paremmuudesta.
Mölkyssä 13 joukkuetta mittasi paremmuutta, jotkut enemmin, toiset vähemmin harjoitelleina. Joukkueeseen kuului 3 henkilöä. Joukkueessa piti olla molempia sukupuolia.
Pelattiin kolme kierrosta. Yhteistulos mittasi paremmuuden.

Mölkyn tulokset
1. Villanen/Patanen
2. Villanen
3. Siskot ja Sulho
4. Rautanen

Juhani Villanen, Sirkka-Liisa Villanen, Jari Patanen
Juhani Villanen, Sirkka-Liisa Villanen, Sari Villanen
Maija Sutela, Miku Vesala, Pentti Karvonen
Virpi Huhtanen,Johanna Huhtanen, Timo Huhtanen

58 pistettä
53 pistettä
51 pistettä
49 pistettä

Tikka - Kisa
Pelattiin kaikkiaan 29 pelikertaa. Sekä miehissä, että naisissa piti suorittaa kärkisijoista uusinnat.

Piilenheiton tulokset
Miehet 1. Jari Patanen
2. Tapio Karvonen
3. Matti Agge
4. Markku Soini

37 pistettä
27 pistettä
26 pistettä, uusinta 24
26 pistettä, uusinta 16

Naiset 1. Eija Torkkeli
2. Kaarina Hakkari
3. Virpi Huhtanen
4. Seija Jaakkola

26 pistettä
22 pistettä, uusinta 19
22 pistettä, uusinta 15
20 pistettä

Jari Patasen nimi on kaiverrettuna Piilenheiton kiertopalkintoon jo
moneen kertaan

