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Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Koivisto-juhlien tapahtumapaikkoja II

Yli 200-vuotias Näsinmäki

Teksti ja kuvat
Martti Piela

Koivisto-juhlien seremonioihin on aina kuulunut myös
käynti Karjalaan jääneiden muistomerkillä.

Tiijjät sie?
Mie oon täs itsekksei usiast
aatelt, et jos myö ei ois lähetty
sottii karkuu Koivistolt, ni mie
oisi varmast seurant issäi jälkii
koivistolaisee tappaa, ja miust
ois tult joko kalamies taik mermies. Isähä ol molempii, ennoko häne kokonimikaimaan
opetti hänet muurariks. Ko
mie en oo koskaa ajant ajokorttii, ni oon joutunt liikkumaa
ostosilkii polkupyöräl. Kuka
pyörää o koskaa polkent, ni
o varmast äkkijää havaint sen
seika, et jos yrittää polkee paikallaa, ni ei sitä etteeppäi pääse,
vaa kohtaha siin löytää itseen
tanterelt. Sikshä mie luulenkii,
et siel Koivistol miust ois varmast tult aikannaa merkapten,
etteeppäi ko ain o tehnt miel,
(jollen sit ois saant jossai Etelä
satamas pimiäl kujal puukkoo
lapaluija vällii).
Olha Koivistol, varsinkii
saaril, tietyst nuorel miehel
mahollisuus alkaa laivarakentajakskii. Melkee rannal ko rannal
veistettii vuosittai uusii puulaivoi, Eistiläs, Patalas, Hyttöläs,
Saarepääs… Mutko miust ei ois
varmast olt laivarakentajakskaa,
ko tuntuu niiko peukalot ois
vaihtaneet paikkaa käest toisee,
eikä osuneetkaa iha paikoillee.
Mut laivarakennuttajjii saaril
riitti - Seppisii, Pullii, Kyytsösii, Pieloiki… Laivat rakennetti
puust - kaljaasii, jaaloi, lotjii.
Mut sit jo maailmasova alettuu
laivarakennusala lopahti Koivistol. Höyrylaivat alkoit vaatii
metallisunkoo, vaik aluks kyl
kone viel sijotettiiki puulaivaaki. Mut lopultha kyl rautalaivat
perriit voito.
Viel 1918 Koivistol ol
kymmenkunta höyryalusta,
mut maailmasova jälkee ol ennää jälel viis.
Sattuiskos kukkaa lukijoist
tietämää, mitkä ne laivat olliit
nimeltää? Jos sie tiijjät, ni viestitähä Viestil, paa mukkaa tieto
siint, mist oot sen tiijjon kaivant
essii, ja oma nimi mukkaa. Sit
keskustellaa, jos huomataa, et
mei tiijjot eroovat joltai kohtaa.
Martti Piela

Porvoossa tuo muistomerkki sijaitsee Näsin hautuumaalla, sankarihautojen oikealla sivustalla.
Alue on hankittu seurakunnalle
jo vuosikymmen ennen talvisotaa,
mutta se valittiin sankarihautausmaan paikaksi vasta talvisodan
aikana. Käyttöön se vihittiin jouluaattona 1939. Vihkijänä toimi
tuomiorovasti Gustaf Storgårds.
Sankarihautoja on Näsinmäellä n.
400. Sankaririvistöjen edessä on
1973 Porvoossa kuolleen taiteilija
Lennart Segerstrålen suunnittelema suurikokoinen risti, joka on
pystytetty paikalle syksyllä 1943.
Karjalaan jääneiden muistomerkin
vastakkaiselle sivulle on haudattu
29 siviiliä, jotka saivat surmansa
WSOY:n toimitalon pihalle osuneessa pommituksessa elokuussa
1941 heidän juuri ollessaan siirtymässä väestösuojaan. (Samoin
kuin tuomiorovasti Storgårds (k.
1945) on Lennart Segerstrålekin
(k. 1976) haudattu tälle alueelle.
Hänhän se teki v. 1928 Koiviston kirkon alttaripäädyssä olleen
kauniin lasimaalauksenkin, joka
tuhoutui sodissa.)
Suomen aikoinaan kolmanneksi vanhin kaupunki, pieni
Porvoo oli 1700-luvun alkuvuosikymmenillä Turun jälkeen Suomen
asukasluvultaan toiseksi suurin kaupunki (1700 as. v. 1721).
Kuten huhtikuun Viestissä olleessa kirjoituksessani (Kirkonmäki)
jo kerroin, jouduttiin kirkonmäelle
hautaamisesta luopumaan terveydellisistä syistä. Kirkon lattian alle
haudatuista ruumiista tautivaaran lisäksi lähti kammottava löyhkä ja kirkon ympärille varemmin haudattujen luita alkoi kevät- ja syyssateiden
aikaan vieriä alas kaupungin kaduille
koirien kaluttaviksi. Kirkonmäellä
ei myöskään lopulta riittänyt tilaa
haudoille. Kustaan sodan (1788-90)
aikana Porvoo joutui jälleen kerran
majoittamaan sotaväkeä ja sotilaan
kaaduttua hautaamaan hänet. Tämä
tilanne kiirehti uuden hautausmaan
käyttöön ottoa. Kauppias ”Näse-Jutte” Holmin kanssa tehdyn vaihtosopimuksen perusteella joen toisella
puolella korkealta mäeltä kunnostettiin 4 tynnyrinalaa hautausmaaksi. Sen vihki käyttöön huhtikuussa
1789 maakappalainen Johan Streng.
Sittemmin hautausmaan aluetta on
jouduttu laajentamaan kerta toisen-

sa jälkeen. - Näsinmäelle
oli kyllä jo aikaisemminkin, v.1710, haudattu ruttoon kuolleita
porvoolaisia. ”Musta
surma” oli tullut Suomeen Isonvihan aikana
Puolan ja Tukholman
kautta. Ruttoon menehtyneet saivat leposijansa
Vanhan Kuninkaantien
varrella nykyisen veturitallin vastapäisellä
rinteellä.
Sitkeiden porvoolaisien perinteiden
mukaisten pitkien puheiden jälkeen alueelle
kohosi viimein kaunis
siunauskappelikin v.
1907, kun kappelille Näsin kappeli
löytyi maksaja: kauppaneuvos Johannes
Askolin ja kauppias
Oskar Simolin lupasivat kustantaa Gustaf
Nyströmin piirtämän
rakennuksen ja lahjoittaa sen seurakunnalle.
Vuonna 1932 tehtyjen
korjausten yhteydessä
remontin suunnittelija
Evert Roos kritiikistä
hermostuneena vaati.
että rikkomuksena ympäristöä vastaan koko
kappeli sietäisi siirtää
Terijoelle! Siinäpä sitten olisikin ollut kommunisti-Kuusisellemme Karjalaan jääneiden musitomerkki
J L Runebergin hauta mäellänsä
komea smolna hallitukteollisuusalueella sijaitsevaan teh- Kun Johan Ludvig kuoli touselleen!
kokuussa 1877, hautajaissaatto
Askolin (s. 1743) oli kotoisin taanmyymälään.
Porvoon Näsinmäki on yksi lähti Runebergin kodilta ja eteni
Askolasta, kävellyt poikasena paljain jaloin Porvooseen ja päättä- kauneimmista Suomen hautaus- silloin ainoan sillan kautta ylös
nyt tulla rikkaaksi. Hän päätyikin maista. Tänne on haudattuna suo- Näsinmäelle, eivät loppupään
monien kartanoiden ja maatilojen malaisten hyvin tuntemia taiteilijoi- saattajat vielä olleet edes päässeet
omistajaksi, laivanvarustajaksi ja ta, kultturihenkilöitä, oppineita… lähtemään. Hänen haudallaan pulahjoittajaksi. Hänen haudallensa Werner Söderström. Ville Wallgren, huivat m.m. Topelius ja Snellman.
on pystytetty yksi Näsin hautaus- Albert Edelfelt, ”Keisarin lemmitty" Koruton mustasta graniitista tehty
maan kauneimmista hautamuis- Mäntsälän kartanonherran tytär, suuri monoliitti on paljastettu rutomerkeistä. Simolin taas rikastui ”Ulla” Möllersvärd. Pienen mat- noilijan kuolinpäivänä 11 vuotta
kauppiaana. Vanhan Porvoon kul- kan päässä kappelista on Bobriko- myöhemmin. Muistomerkissä
milla vieläkin ”Simolinin taloksi” vin ampunen Eugen Schaumanin lukee ruotsiksi: Isänmaa pystytti
kutsuttu rakennus on hänen kaup- hautamuistomerkki. Sotien jälkeen muistomerkin. Teksti muistopahuonettansa varten rakentama. on moni koivistolainenkin löytänyt kiven takana kertoo, että kaksi
Talossa Rihkamatorin varrella on viimeisen leposijan Näsin rinteillä. vuotta miehensä jälkeen kuollut
Kappelin toisella puolen, val- Fredrika Runeberg on haudatnykyisin m.m. karamellitehdas
Brunbergin sivumyymälä, joten koisten aatelishautakappeleitten ta- tu samalle paikalle. Fredrika oli
perheen pienimmille tarpeellisia kana kohoaa kaillioinen mäennyp- arkkipiispa Tengströmin tytär ja
ostoksia tehdäkseen ei juhlavierait- pylä, jolla seisoo kansallisrunoilija Suomen ensimmäinen huomattenkaan tarvitse ajaa kauempana Runebergin hautamuistomerkki. tava naiskirjailijatar.
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Hartaast´

Miksi meillä on koko ajan kiire?

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Evakuoitu kaupunki
Olen seurannut viikon ajan uutisia kaikilta mahdollisilta kanavilta. Kuinka raju ja valtava metsäpalo on
saavuttanut 80 000 ihmisen kaupungin. Kuinka ensin
vaaran ei uskottu koskevan asutusta. Kuinka pikkuhiljaa karmea totuus paljastui. Tuli on armoton ja etenee
kaupunginosa kerrallaan. Palomiehet maalta ja ilmasta
käsin tekevät rajua työtään lähes tauotta. Metsäpalon
suhteen on jouduttu antamaan periksi, nyt pyritään
pelastamaan viimeisiä ehjiä kaupunginosia ja turvaamaan evakuointi.
Koko kaupunki on määrätty tyhjennettäväksi. Aluksi
ihmiset eivät olleet uskoa evakuointimääräyksiä. Oliko totta että autoon piti pakkautua perheineen saman
tien. Jonkin aikaa kaupungista pois vievät moottoritiet vetivät, mutta sitten liikenne ruuhkautui. Ihmiset
panikoivat. Bensa loppui alkumatkalle tai auto hajosi.
Kuolonuhreilta ei ole onnistuttu välttymään.
Kanssaihmiset haluavat auttaa. Kaukaa on helppo olla
laupea. Puhelinsoitto Punaisen Ristin puhelimeen ja
pieni rahallinen tuki on annettu. Kansakunta pitää
omistaan huolta. Nyt on tärkeintä saada ihmiset suojaan ja väliaikaismajoituksiin. Uudelleenrakentamisen
aika ei vielä ole.

Paratiisissa Aatamilla ja Eevalla oli käytettävissään elä- Mutta tosiasiassa elämme kuin teräsvartalomme ei kosmän puu:
kaan häviäisi. Jos ihminen alkaa todella tajuta olevansa
"Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista"
kuolevainen, hän on joko masentunut tai juuri selvinnyt
(1 Moos 1: 16).
pahasta, elämää uhkaavasta vaaratilanteesta. Me hämmästymme läheistemme kuolemaa: Eihän hänen pitäVain yksi puu oli kielletty. Elämän puusta olisi saanut nyt lähteä! Ei lasten kuulu kuolla! Ei vanhempien kuulu
ottaa hedelmiä, syödä ja elää ikuisesti (1 Moos 3: 22). kuolla! Ei sairauksiin, onnettomuuksiin kuulu kuolla! On
Mutta - kuten muistamme - me ihmiset pilasimme mah- poikkeus, kun joltakulta katoaa elämänhalu.
dollisuutemme ja saimme osaksemme kuolevaisuuden.
Mutta meidät on suunniteltu ikuisuusolennoiksi.
"Kaiken Jumala on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä"
"Herra, meidän Jumalamme, ..kun minä katselen taivasta, (Saarn 3:11).
sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen - mikä on ihminen! Kuitenkin sinä häntä muistat. Ehkä meidän ei tarvitsekaa hävetä ainaista kiirettämme.
Mikä on ihmislapsi! Kuitenkin pidät hänestä huolen. Sinä Minkäs teet?
teit hänestä lähes kaltaisesi olennon." (Ps 8: 4 - 6.)
Ikuisuusolento kuolevaisessa ruumiissa, rajallisessa maailmassa. Pyrimme ja tavoittelemme - ja törmäämme raMeillä on taju ikuisuudesta. Mutta aikaa vain 70 - 80 joihimme. Ihmisyyttä.
vuotta (Ps 90: 10), korkeintaan 120 vuotta (1 Moos 6:
3). Siinä ajassa sitä sitten yrittää ehtiä kaiken, mitä ikuisuusolento voi tajuta tavoitella.
Sitäpaitsi:
Kiirettä pitää parhaimmallakin organisoijalla.
Autuaita ne, jotka pesevät vaatteensa Jeesuksen veressä: he
pääsevät syömään elämän puusta ja saavat mennä porteista
Toinenkin seikka elämässämme viittaa siihen, että taju- sisälle pyhään kaupunkiin (Ilm 7: 14, 21: 10, 22: 14).
amme ikuisuudesta jotain. Emme nimittäin oikeastaan
usko kuolevamme. Tiedämme sen tietenkin ja yritämme opetella, että 'kuolema on luonnollinen osa elämää'. Kaisa Koivula

Toisenlainen tuli uhkasi reilut 70 vuotta sitten Suomea
ja Karjalaa. Viikon kuluttua Venäjän suurhyökkäyksen
alkamisesta Koiviston 6500 silloista asukasta olivat jättäneet kotinsa. Keväällä tehdyt evakuointisuunnitelmat eivät ihan pitäneet tosipaikan tullen. Junan sijaan
kuljettiin pääosin jalan. Matkaa
saatettiin taivaltaa puolitoista
viikkoakin. Ihmiset ja karjakin saatiin pääosin evakuoitua, mutta tavarat jäivät. Talot
jäivät. Jälleenrakennukseen ei
koskaan tullut oikeaa aikaa.
400 000 Karjalaiselle piti
löytää ja lopulta löydettiinkin uusi kotipaikka
ja uusi alku. Kansakunta piti omistaan huolta
vaikka haasteitakin oli.
Niin nyt kuin silloinkin
evakuointi näyttää onnistuneen. Tuntuu kuitenkin,
että jälkisammutustöitä ja
henkistä uudelleenrakentamista pitäisi tehdä vielä 70
vuoden jälkeenkin. Ettei
unohdettaisi, miten omista
pidetään huolta.

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.

Rakas äiti, mummi ja isomummi

Lyyli Elma

Hyvärinen
o.s. Hanttu

* 15.5.1928 Koivisto
† 17.4.2016 Vantaa
Pysähtyi sydämes pursi
rauhan vienoille vesille,
armon auringon sylihin.
Rakkaudella kiittäen ja syvästi kaivaten
Oili ja Jouko
Joni
Janni
		Luca
Sukulaiset

Siunaus on toimitettu Honkanummella 7.5.2016
Lämmin kiitos osanotosta.

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:
Riikka Salokannel,
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
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.

Rakas puoliso, isä,
pappa, isopappa
Entinen liikkeenharjoittaja

Ossi Onni

KAKKO
s. 2.10.1929 Koivisto
k. 6.4.2016 Lahti
Me näimme lähtösi lähenevän
ja voimasi vähenevän,
mutta muisto kaunis
vie eteenpäin meitä,
vaik sydän ja silmät
on täunnä kyyneleitä.
Kaivaten
Meri
Timo ja Satu
lapsenlapset
lapsenlastenlapset
sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu
27.4.2016

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
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

Komiat Karjalaiset kesäjuhlat Seinäjoella 17.-19.6.2016

Miul ko tulloo unist nii hyvä miel et ain
maata jaksaisin

Tervetuloa Karjalaisille kesäjuhlille Seinäjoelle

Aforismin mukaan ihmiset toimivat ikään kuin heillä
olisi kaksi elämää: ensimmäinen käytetään omaisuuden
hankkimiseen ja toinen sen tuhlaamiseen. Vaatii taitoa
yhdistää nämä kaksi elämää.

Seinäjoki on Etelä-Pohjanmaan maakunnan keskus ja yksi
Suomen voimakkaimmin kasvavista kaupunkiseuduista.
Seinäjoki on myös kuuluisa ainutlaatuisesta Alvar Aalto
-keskuksesta ja vetovoimaisista kesätapahtumista. Lisäksi
Seinäjoki on merkittävä liikunta- ja urheilukaupunki.
Karjalan Liiton 68. kesäjuhlien pääasiallisena pitopaikkana
on Seinäjoki Areena, os. Kirkkokatu 23. Kesäjuhlien tarkoituksena on karjalaisen perinteen ja kulttuurin ylläpito sekä
perinteen siirtäminen eteenpäin. Ajanvietettä, luontoon ja
urheiluun liittyviä tapahtumia on myös lähietäisyydellä ja
lapsille on omaa ohjelmaa.

Kesäjuhlien organisaatio

Karjalaiset kesäjuhlat hoidetaan yhteistyössä Karjalan Liiton, Karjalaseurojen Pohjanmaan piirin sen jäsenseurojen
kanssa. Juhlien kokonaisorganisaatiosta vastaa järjestelytoimikunta, jonka jäseninä ovat toimikuntien/tiimien vetäjät
ja järjestäjätahojen edustajat. Toimikuntia/tiimejä on suunKarjalaisten kesäjuhlien vieton ohessa voi tutustua Duu- nittelemassa päivien ohjelmaa, liikennettä, järjestyksen
dsonien Activity Parkiin ja Suojeluskunta- ja Lotta Svärd ylläpitoa, taloutta, kansliatoimintaa, urheilua, tiedotusta,
karjalaista toria, hengellisiä tapahtumia, kulkuetta, ruokai-museoon Seinäjoella.
lua ja kahvilatoimintaa, opastusta ja nuorison toimintaa.

Kyykkä, maraton ja golf

Kesäjuhlien liikunta-ja urheilutapahtumien valmistelu on
loppusuoralla, joten kaikki kyykästä, maratonista ja golfista
kiinnostuneet voivat aloittaa valmentautumisen. Lisätietoja
saa Urheilutiimin vetäjältä: Jorma Hyytiä, p. 0400 664 608,
jorma.hyytia@gmail.com.

Lisätietoja:
Karjalaseurojen Pohjanmaan piiri r.y.
Markku Pulli
p. 040 536 3784
markku.pulli@gmail.com

Hei siellä,
Tarinain mukaan Koivistolla paistaa aina aurinko ja
käet kukkuvat. Tällä reissulla ei nyt käkeä kuultu,
mutta muuten keväinen luonto oli taas kauneimmillaan.
Ohessa kuva Koiviston Köriltä 6.5.2016 valkovuokosta jossa on 17 terälehteä ! - Onko kukaan
tavannut vielä enemmän?
Meillä täällä tynkäsuomen lounaisrannalla valkovuokossa on kuusi terälehteä.

Ihminen työskentelee, jotta hänen ei tarvitsisi tehdä
työtä. Tämä näkyy mm. siten, että suhteemme säästäväisyyteen on erilainen riippuen siitä, onko kyseessä työ
vai vapaa-aika. Työssä tarvittava tietokone määritetään
sen mukaan, mitä on tarkoitus tehdä, liian kallista ei
osteta. Sen sijaan kotona saattaa olla nettipelaamista varten raskaampi kokoonpano. Firma hankkii autot tarkan
talousvertailun perusteella, mutta harva valitsee yksityiskäyttöön halvinta vähimmäisvaatimukset täyttävää
menopeliä. Ja sama juttu asusteissa.
Töissä oloa mittaa kulunvalvonta usein minuutin tarkkuudella. Työajan vähäisellä pidentämisellä uskotaan
olevan puhujasta riippuen joko merkittäviä tuottavuusvaikutuksia tai rasituksen kasvamista ylivoimaiseksi. Harrastuksen tai kotipihan kanssa puuhatessa taas
tuntejakaan ei lasketa. Moni tekee kesälomalla nurkumatta pidempää työviikkoa kuin talvella, ja vielä ilman
palkkaa. Kello on hyvä renki mutta huono isäntä.
Siitä, mitä ihmiset tekevät vapaa-aikana, voi päätellä,
mikä on aidosti arvokasta. Esimerkiksi Suomen puoli
miljoonaa kesämökkiä kertovat, että aika moni pitää
luontoa parempana asuinympäristönä kuin sitä talvella
käytössä olevaa asuntoa. Tähän
on hyvä syy jo perinnöllisessä
käyttäytymisessä: ihmisen
luonnollinen elinympäristö muistuttaa savannia,
ja muunlaisessa ympäristössä stressihormonit
painostavat vaihtamaan
maisemaa. Aivan oikein
ihmiset sanovat ”lataavansa akkujaan ” kesälomalla – eli toipuvansa
vääränlaisen ympäristön
terveydelle aiheuttamasta rasituksesta.

Terveisin,
Jorma Kallonen
(ps. kuvaa ei ole manipuloitu)

Kesä on seuramme piirissä retkien ja tapahtuminen parasta aikaa.
Nyt kannattaa liikkua,
mennä mukaan ja nauttia. Tästäkin Koiviston
Viestistä löytyy monta
mielenkiintoista ja antoisaa menokohdetta.
Jouni J Särkijärvi

		
		
		

Suomen
Koivisto-Seura r.y.
Perustettu 1948

Toimii koivistolaisten yhdyssiteenä
- järjestää kotiseututilaisuuksia
- harjoittaa julkaisutoimintaa
- suorittaa kotiseutukulttuuriin liittyvää 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.
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
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Tappelu Humaljoen nuorisoseuratalolla
Maaliskuussa 1914 Koiviston nuorisoseuralaiset tekivät
retken Humaljoen nuorisoseurantalolle, missä oli tarkoitus
pitää iltamat tansseineen.
Liekö tämä ollut ensivierailu, - talohan oli valmistunut edellisenä
vuonna. Heti alkuun tilaisuus sai
yllättävän ja dramaattisen käänteen. Paikalle tuli patteritöissä
olleita humalaisia miehiä. Heidät
poistettiin, mutta he uhkasivat
tulla myöhemmin suuremmalla
joukolla ja hajottaa koko talon.
Iltamat jatkuivat ja jonkun
ajan kuluttua hulinoitsijat palasivatkin. Joukko oli kasvanut ja
ohjelman häiritseminen alkoi.
Paikalla olleet kaksi poliisia pyysivät heitä poistumaan, mutta nämä
eivät totelleet. Ohjelman päätyttyä hulinoitsijat päättivät rikkoa
lamput ja aloittaa tappelun osan
vartioidessa samaan aikaan aseet
kädessä talon ulkopuolella.
Paikalle saapui parikymmenhenkinen sotaväenosasto alkaen
tyhjentää taloa tappelijoista. Vähän myöhemmin talon ulkopuolelta ammuttiin. Luoti meni ikkunan läpi taloon, mutta kukaan ei
loukkaantunut. Ikkunaan heitettiin myös hirrenpätkä.
Nyt paikalle saapui sotaväen
osaston komentaja kapteeni Rasumihin. Hän käskystään paikalla olleet hajaantuivat ja tilanne
oli ohi.
Luonnollisesti tapausta käsiteltiin lehdissä, mutta miksi se on
päässyt jopa historiankirjoihin.
Ainakin Osmo Jussila kirjoittaa
asiasta teoksessaan; Nationalismi
ja vallankumous venäläis-suomalaisissa suhteissa 1899 – 1914,
jonka tietoihin tämä juttuni perustuu.

Sotaväen kutsuminen
Mitkä olivat sotaväen kutsumisen
kriteerit? Tammikuussa 1896 annetun keisarillisen tiedonannon
mukaan siviiliviranomaiset (kuvernöörit ja poliisimestarit) saivat
kutsua sotaväkeä avukseen, mikäli
heidän omat voimansa eivät riittäneet. Tiedonanto annettiin Suomen senaatin esityksestä tarkoituksena ennen kaikkea lopettaa
Venäjän yleisen varuskuntaohjesäännön soveltaminen Suomessa.
Vuoden 1905 suurlakon jälkeen perustuslaillinen Mechelinin senaatti ei ottanut erotettuja
”bobrikovilaisia” virkamiehiä takaisin, vaan nimitti uudet miehet asioita hoitamaan. Venäläiset
sotilasviranomaiset eivät kuitenkaan luottaneet uusiin viranhaltijoihin. Heidän mielestään nämä
käyttäisivät sotaväen kutsumista
”omien kapeiden puolueintressiensä ajamiseen”.

Teksti: Hannu Veijalainen
Kuva: Hoppu-Kansanahon kirjasta Koivisto sen vaiheista, asukkaista ja elinkeinoista

Niinpä 1906 perustettiin sekakomitea valmistamaan uutta
kutsumissääntöä. Senaatti kuitenkin jarrutti asian käsittelyä
niin, että vasta syyskuussa 1913
ministerineuvosto hyväksyi uuden kutsumisjärjestelyn. Sotaväen apuun kutsujat olivat samat
kun 1896 asetuksessa, mutta
kutsuminen sidottiin kenraalikuvernöörin tiukkaan kontrolliin.
Jokaisesta kutsumisesta kuvernöörin oli ilmoitettava kenraalikuvernöörille.
Ennen uuden lain syntyä oli
tapahtunut merkittävä asia. Jälleen kutsujat vaihdettiin. Vuonna 1909 kenraalikuvernööriksi
tullut Frans Albert Seyn erotti
vuosina 1910-1911 muutamia
vuosia virkoja hoitaneet kuvernöörit ja poliisimestarit ja nimitti näiden tilalle Venäjälle lojaalit
miehet.

Humaljoen tapahtuma
Sotaväen kutsuminen Humaljoelle koettiin Suomessa skandaalina.
Kyseessähän oli täysin juopumuksesta johtuva järjestyshäiriö, johon
ei liittynyt mitään perustuslaillispoliittisia jännitteitä.
Venäjän pääministeri kreivi Sergei Witte oli kirjoittanut
1906 kenraalikuvernööri Nikolai
Gerhardille käsiteltäessä suhtautumista punakaartiin toivovansa, että ”sotaväkeä kutsuttaisiin
tukahduttamaan ”epäjärjestyksiä” vain aivan välttämättömässä
tapauksessa”. Samana vuonna
Suomen senaattikin esityksessään
ilmoitti, että vain ”äärimmäisessä hätätilassa voi olla oikeutettua,
koska Suomelta puuttuu oma sotaväki, nojautua venäläisiin joukkoihin suomalaisen järjestysvallan apuna”.
Myös sotaväen kutsuja iltamiin jäi epäselväksi. Helsingin Sanomat uutisoi konstaapeli Mauno
Kuuselan, Koiviston nimismies V.
A. Snellmanin ja kuvernööri von
Pfalerin kertomusten perusteella
tapahtumasta. Toisaalta mainitaan, että tilaisuuden järjestäjät
kääntyivät paikallisen sotaväen
osaston vääpelin puoleen. Kuvernööri ilmoittaa kuitenkin avun
pyytäjiksi poliisit. Kaiken lisäksi
poliisit kertoivat, ettei kumpikaan
heistä kutsunut sotaväkeä.
Joka tapauksessa vääpeli ilmoitti asiasta komentajalleen,
jolta sai käskyn viedä 20 aliupseeria johdollaan paikalle.
Myöhemmin komentajakin tuli
rähinäpaikalle, kuten aikaisem-

min on mainittu. Lehden
artikkelin lopuksi todetaan
”Olipa kutsuja sitten jompi
kumpi konstaapeleista tai joku nuorisoseuralaisista, niin
sekä vuoden 1913 lakia että
varuskuntaohjesääntöä sotaväen kutsumisesta ei ollut
noudatettu.”

Yleistilanne maassamme
Osmo Jussila toteaa vuoden
1914 tilanteesta; ”Vuodesta
1913 uudelleen alkanut venäläisen sotaväen käyttö ei ole
enää verrattavissa laajuudessaan
eikä laadussaan Bobrikovin aikaiseen. Sotaväkeä käytettiin
vähemmän, mutta epäviisaasti
täysin vaarattomien iltama- ja
huvikokousten hajoittamiseen.
Tästä johtuen ärtymys suomalaisten taholla puolueisiin katsomatta oli suuri.”
Lopuksi Jussila toteaakin,
että ”näin sotaväen ja siviiliviranomaisten yhteistoiminnassa oli palattu Bobrikovin
ajan käytäntöön, joskin nyt
sotavoiman käyttö järjestystehtäviin oli enemmän kenraalikuvernöörin ja ylimpien
komentajien kontrollissa”.
Tässäpä syyt, miksi tappelu iltamissa Humaljoella on
päässyt suomalaisiin historiankirjoihin.

Pietari Suuren merilinnoitus

Keitä olivat iltamiin tulleet häiritsijät?
Heinäkuussa 1912 Nikolai II hyväksyi suunnitelman vahvan puolustusjärjestelmän rakentamisesta Suomenlahden rannikolle, Saaristomeren ja Ahvenanmaan saariin, Viron saaristoon sekä mantereen puolelle Tallinnaan, Helsinkiin ja Viipuriin. Tammikuussa
1913 hän hyväksyi Viipurin linnoituksen uudistussuunnitelman.
1880-luvulta alkaen kiinnitettiin yhä enemmän huomiota Koiviston alueeseen. Ennen ensimmäistä maailmansotaa
Koiviston salmeen suunniteltiin Venäjän Itämeren laivaston
talvisatamaa, josta olisi rautatieyhteys Pietariin. Vuoden 1913
suunnitelman mukaan Koivistoa puolustettaisiin neljällä rannikkopatterilla, pienemmillä maihinnousutorjuntaan tarkoitetuilla pattereilla sekä miinoituksilla. Suunnitelman toteuttaminen
aloitettiin vuonna 1914. Suunnitelman toteuttaminen oli kesken
Suomen itsenäistyessä, Tuppuran patteri valmistui, mutta Koivistonsalmea suojaavat patterit olivat vain osittain valmiita. Sotasatamaa ei tullut, mutta rautatieyhteys Pietariin kuitenkin valmistui.
Ilmeisesti rähinöitsijät nuorisoseurangalolla olivat Humaljoen patterin rakennusmiehiä.
Lähde: Ove Enqvist-Johanna Pakola:
Suomenlahti Pietarin suojana

KOIVISTON AUTO
www.koivistonauto.fi
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Matka Tserepovetsiin
Kaukopartiomies Kaarlo Piiparisen muistolle.
Kiiskilän pojasta isäni Sulon
veljestä Kaarlosta ja hänen
myöhemmistä vaiheistaan ei
ole saatu varmaa tietoa lukuisista yrityksistä Punaisen ristin
ym. hakujen kautta.
Mummolleni Idalle oli
tullut jo ilmoitus Kaarlon kaatumisesta, mutta myöhäisempi kirje majuri kertoo että on
kuitenkin mahdollisuus että
hän olisi joutunut vihollisen
vangiksi, koska hänen kaatumistaan ei voitu varmuudella
vahvistaa.
Siitä asti Ida mummo
odotti poikaansa palaavaksi,
ja isälleni Lahteen 1963 tullut
kirje ja todistus ettei Kaarlo
kaatunut sodassa. Hyvin todennäköistä on, että hänet on
lähetetty tautien ja nälänvankileireille Tserepovetsiin tai Siperiaan, kuten monta muutakin
kaukopartiomiestä.
Kaarlon veli Raikas oli kaatunut jo sodassa, joten leski-äiti
Idalle oli kaksinkertainen suru.
Molemmilla veljeksillä oli oma
sankariristinsä. Raikkaalla Lappeenrannan sankarihaudoilla ja
Kaarlolle Haminassa.
Kuultuani Tserepovetsissa
olevan suomalaisten sotavankien muistomerkki ja meille
tulleen erinomaisen mahdollisuuden käydä siellä kunnioittamassa vankileirillä kuolleita ja
erityisestä isäni veljen Kaarlon
muistoa.

hättävää Viitasta". Lapsenlapsemme Sonja 13 v., Saana 11
v. ja Paula 10 v. Itseäni edusti
omalta luonnonsuojelualueelta
poimitus kielokimput ja yksi
isompi sinivalkoinen kukkalaite.
Matkan teki mahdolliseksi
ja mielenkiintoiseksi mieheni
kollega Oleg, joka on kotoisin
Tserepovetsista. Hän työskentelee Moskovassa, mutta "Datza" kotikaupungista. Olegin
äiti asuu kerrostalossa, joka on
rakennettu vankileiripaikalle,
HUH!
Olegilta tuli jo ajoissa ennen matkaa 4 pv mielenkiintoinen matkaohjelma, joten
tunsin joukkone olevan hyvissä
käsissä.
Lisäksi Olegilla ja Julia vaimolla on 3 suunnilleen saman
ikäistä lasta kuin tyttömme,
joten matka heille on antoisa
tutustuminen naapurimaan
lapsiin ja kulttuuriin.
Matka tehtiin Tseverstal
yhtiön koneella (yhtiö Venäläinen, kone Kanadalainen). Se
on itseasiassa suuren terästehtaan yksityiskäyttöön aikanaan
tarkoitettu. Tserepovetsissa on
suuret terästehtaat. Kaksi kertaa viikossa on suora lento Vantaalta. Joukkomme lisäksi oli 1
matkustaja, sekä mennessä että
tullessa.

Tserepovetsiin

Perillä tyttöjä jännittänyt "kielimuuri" suli hetkessä Iloisten
ja vilkkaiden Marian, Olgan ja
Stavan kohdattuaan.
Heti ensimmäisen päivän
aamuksi oli Oleg suunnitellut
"Visit to the monument of Finnish prisoners of war". Hän oli

Nyt siis Tserepovetsin matkaan,
juuri noin näihin aikoihin kesän kynnyksellä 2015.
Matkalle lähtivät mieheni
Ossi Sopen-Luoma, vävypoikamme Pasi Virtanen ja 3 "vie-

Tserepovetsissa

yrittänyt ottaa selvää Kaarlon
kohtalosta paikallisista luetteloista vankileireillä kuolleista,
mutta ei ollut löytänyt mitän
tietoa. Kaarlon nimi ei ollut
kuolleiden joukossa, joten on
mahdollista että hän on ollut
Siperiaan lähetettyjen joukossa.
Tällaiswta kaukopartiomiestähän ei hevillä vapautettu, kuten majuri Vehniäinen kuvaa
Kaarloa:
"Stm Piiparinen oli hyvä
sotilas ja peloton partiomies.
Hän omasi hyvän fyysisen ja
henkisen kunnon ja aina innokkaana palvelukseen ja vaaroja
väistämättä suoritti tehtävänsä,
saavuttaen täten esimiestensä
ja tovereittensa luottamuksen".
Kirjoitettu 6.9.1944. Tässä
kirjeessä Ida-äidille ilmoitetaan Kaarlon kaatuneen, mutta
myöhemmin isälleni Sulolle
Lahteen tullut kirje 3.12.1963
kertoo Kaarlon jääneen sotavangiksi.
Päivä suomalaisten vankien muistomerkillä oli juhlava,
tyttöjen laskiessa kukat Kaarlon
muistolle, missä ikinä hän onkaan matkansa pään kohdannut ja kaikkien muiden vankileireillä kuolleiden muistoa
kunnioittaen.
Kotona Tervakoskella sytytin kynttilän samoihin aikoihin
kuin he siellä, vieraassa maassa.
Samalla alueella sijaitsevat myös
Saksalaisten, Unkarilaisten ja
Romanialaisten muistomerkit.
Seuraavina päivinä matka
jatkui Olegin perheen kanssa
kiinnostaviin Kirillovin ja Perapontovin luostareihin. Tytöt
saivat nähdä hyvin vanhoja
"frescos of Dionysius". Matka
Vologdan kauniiseen puurakennuskaupunkiin teki vaiku-

Pinja Virtanen, Ossi Sopenluoma, Sonja Virtanen, Olga Tsvetskov ja Saana Virtanen

Kaarlo Mikael Piiparinen Koiviston Kiiskilän kylältä

tuksen, varsinkin hyvään "kädentaitaja" vävyymme Pasiin.
Venäläiseen tapaan käsitaitoja arvostetaan. Julia äidin opastuksella leivottiin ja
kolmen tunnin "class of wool
painting" aikana tehtiin lapset
ja aikuiset yhdessä hienot tau-

lut huovutetusta villasta.
Taulut kainalossa palattiin
kotisuomeen kallisarvoisia elämänkokemuksia rikkaampina.
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Kynän ladulta 1935 - Auvo Tuuli
Auvo Tuulen päiväkirjaa vuoden 1935 Tammikuusta Toukokuuhun. Auvo Tuuli,
kuten varmasti muutkin sen ajan nuoret liikkuivat paljon luonnossa. Tässä viimeisessä, keväisessä jaksossa poikia erityisesti kiinnostivat linnunpesät ja -munat.

Toukokuu
1. pv. Vappu
Aamulla alkoi taivas kirkastua.
Pilvet hävisivät vähitellen ja aurinko paistoi kirkkaasti. Matti ja
Augusti menivät aamupäivällä
kuorimaan propseja Niittyniemelle ja äijä laittoi verkkojaan
kuntoon. Minä korjasin yhden
vanhan pöntön ja vein sen puuhun. Sitten lähdin Päädinkiin.
Varajan alta löysin kaksi koskelon pesää, joissa oli yhteensä 9
munaa. Kävin myöskin "puankissa". Sieltä näkyi vain selvää
merta. Ainoastaan rannassa oli
km:n verran jäätä.
Kotiin palatessa poikkesin tien
varrella metsään kun harakka
piti siellä pahaa elämää. Eräässä
pienessä puussa olikin harakan
pesä, jossa oli kaksi munaa. Kun
tulin kotiin niin olivat Matti
ja Augusti tulleet kuorimasta
(propseja). He keittivät koskelon munat ja söivät. Minä söin
myös vahvasti ja lähdin Kaukon
kanssa Kokamäelle. Siellä oli
paljon muitakin poikia. Täältä
menimme Maarikkaluotoon.
Erään kiven takaa heitimme
mereen dynamiitilla ladatun kiväärin hylsyn, sitten kun ensin
olimme sytyttäneet sen suussa
olevan tulilangan. Kuului pamahdus ja vesipatsas kohosi
2,5 metrin korkeuteen. Sitten
löysimme hylsyn pahasti hajonneena. Täältä menimme sitten
Kokanmäelle ja sieltä saaren
taakse ja edelleen saaren taakse luotoon jäätä myöten. Jää
oli hyvin heikkoa, mutta kesti
kuitenkin. Saaresta ei löytynyt
yhtään linnun pesää ja heti palasimme sieltä. Lamminiitys-

sä ammuimme yhden kerran
lammiin. Luulimme saavamme
kaloja, sillä siinä lammissa on
ruutanoita, mutta ei noussut
yhtään kalaa. Sitten ammuimme ilmaan vielä kaksi kertaa.
Lamminiityn veräjän vieressä,
suuressa petäjässä, entisessä palokärjen onkalossa oli talitiaisen
pesä. Kun vihdoin saavuimme
kotiin, oli kello puoli yhdeksän. Söin ja kävin nukkumaan,
sillä aamulla täytyi olla aikaisin
ylhäällä.

5. pv.nä sunnuntaina oli
meillä rippipyhä.
Kello 17 kokoonnuimme seurakuntatalolle ja vielä menimme parittain rivissä tytöt edellä
kirkkoon. Sitten asetuimme
etupenkkeihin, jotka olivat valkoisilla lakanoilla peitetyt. Seuraavan virren aikana menimme
alttarille. Sitten pastori Keitari
piti puhetta ja teki meille tavalliset kaksi kysymystä. Tämän jälkeen menimme takaisin
penkkeihin. Sitten taas seurasi
laulua, mm. kirkkokuoro lauloi. Tämän jälkeen menimme
uudestaan alttarille ja pastori
toimitti ehtoollisen. Kun kaikki eivät kunnolla mahtuneet
yhtä aikaa alttarille, meitä ilki
33, niin menivät tytöt ensin ja
sitten pojat. Kunehtoolinen oli
toimitettu, kiitimme pastoria ja
menimme pekkeihimme. Tämän jälkeen piti Johanneksen
kirkkoherra Halla hyvän puheen ja kirkon menojan päätyttyä jätti pastori kädestä hyvästi.
Sitten kiinnittivät muutamat
rouvat alttarilla olevat ruusut

yhden jokaisen rintaan. Toisille
toivat omaiset ja tuttavat paljon
kukkia. Toini toi minulle kimpun ruusuja. Lopuksi otettiin
vielä kuva kirkon portailla. Pastorille ostettiin muistoksi
kastemalja.

7. pv. Tiistai
Ensimmäisellä tunnilla oli
kasvioppia. Sitten seurasi kaksituntiset koeainekirjoituset.
Kirjoitin otsakkeesta: Suomen
sota, sillä olin edellisenä iltana
lukenut hyvin sen historiasta. Iltapäivällä ruotsintunnilla
Laurikainen oli kovin pahalla
päällä ja pisti lopputunnilla sanakokeet. Ei ne ihan huonosti
menneet. Luonnonoppitunnilla samoin oli keskellä tuntia
kokeet. 5 min. yli puolen täytyi
paperit viedä pöydälle. Se joka
vei aikaisemmin, merkitsi paperiinsa kuinka paljon kello oli
kun se oli valmiina.

8. pv. Keskiviikko
Tänään oli saksankirjoitus ensimmäisellä tunnilla. Geometrian tunnilla oli todistettavana
kuuluisa Pythagoraan väittämä.
Illalla kävin pelaamassa urheilukentällä pesäpalloa ja kirjoitin
kirjeen äidille.

9. pv. Torstaina.
Tänään saimme takaisin algebran kokeet. Sain niistä a:n.
Voimistelutunnilla pelasimme
pesäpalloa. Peli oli 6-2 meidän
hyväksi. Illalla kävin urheilukentällä, työnsin kuulaa, heitin

Mommilassa soudellaan jälleen
Mommilanjärven soutelu, evakkolähtö kirkkoveneellä lauantaina 16.7.2016 klo 12.30. Tervetuloa mukaan kannustusjoukkoihin.
Tapahtuma on mukava kesätapahtuma. Harjoitukset aloitamme tiistaina 17.5. klo 18.00 Kahvisaaresta Lahdessa. Voit tulla mukaan mukavaan harrastukseen. Varamiehiä ja -naisiakin tarvitaan. Soita Anjalle.
Koivistolaisten kirkkovenekunta osallistuu tänäkin vuonna Mommilanjärven souteluihin. Heinäkuussa Hausjärven Haminankylässä
soudettavan retkisoutelun evakkolähtöön ilmoittautuneen venekunnan perämiehenä on Suomen Koivisto seuran puheenjohtaja Jouni J
Särkijärvi. 27. kertaa järjestettävään rentohenkiseen Mommilanjärven
ympärisoutuun lähdetään tosimielellä, sillä harjoitukset alkavat pian
Vesijärvellä Lahdessa.

kiekkoa ja hyppäsin. Tulokset
olivat mielestäni tyydyttävät.
En niitä mitannut kun ei ollut
mittaa.

10. pv. Perjantai
Kirjanpitotunnilla olivat kokeet. terveysopin tunnilla, siis
viimeisellä tunnilla, oli ulkona
olikein rankka sade. Väliin satoi
rakeitakin, mutta ei se kestänyt
kauan. Illalla kävin urheilukentällä. Osuin juuri parahiksi, sillä toiset suorittivat siellä juuri
toisen luokan urheilumerkkejä.
Juoksun sain juuri suoraksi aika 9,7 sek., mutta minä juoksi
saapaat jalassa ja täysissä tamineissa kun sitä vastoin toisilla
oli piikkarit ja juoksivat urheilupuvussa. Hypyn sain reilusto
suoraksi, 4 m 30 cm (oli hypättävä 3 m 80 cm). Kuula lensi ensimmäisellä työnnöllä 11 m 30
cm. (kun olisi tarvinnut työntää
vain 7 m 75 cm) Muita lajeja ei
suoritettukaan.

11. pv. Lauantai
Algebran tunnilla kävin taululla
laskemasa erään pitkän koelaskun. Sitten viimeisen tunnin
pyysin lupaa kun lähdin saareen. Pastori Keituri ei oikein
luvannut lupaa mutta kun pyysin maist. Myyryläiseltä niin
hän lupasi. Toini tuli myöskin
saareen.

dingissä ja sieltä pitkin selkä
rantaa kunnes eräässä kohden
poikkesimme metsään. Tulimme takaisin Muurikan lahdelle
ja tarkastelimme lammikkaista
jääsorsan pesiä, mutta ei löytynyt. Sitten muistimme, että yksi
lampi oli jäänyt tarkastamatta.
Kun lähdimme sitä etsimään,
niin löysimme sattumalta tavin
pesän. Lintu lähti lentoon aivan
meidän edestämme. Pesä oli
kuivalla kankaalla, kahden ristikkäin olevan oksan alla, josta
olivat piikit melkein kokonaan
varisseet. Siinä oli yksi vihertävä muna, aika pieni lintuun
verrattuna. Jätimme munan
siihen, päätimme ottaa kokoelmaan kun munia oli useampia.
Sitten menimme Lietolahteen,
jossa minä vahingossa hävisin
Augustista. Minä menin edelleen Lamminiittyihin ja sieltä
kotiin. Söin vahvasti ja menin
Paavolle. Illalla pelattiin palloa.
Augusti tuli vasta myöhemmin.
Hän oli löytänyt vielä kaksi
koskelon pesää, joissa kummassakin oli yksi muna. Illalla kävin
aikaisin nukkumaan, sillä laiva
lähti Vanhasta kylästä puoli 5.

13. pv.
Aamulla kävi Augusti kantamassa tavaraoita, kun näet oli
Esterin tavaroita lähetettävä
emäntäkouluun. Ehdimme parahiksi laivalle.

12.pv. Sunnuntai
Aamulla lähdimme Augustin
kanssa etsimään linnunpesiä
kello 7. Ensin kävimme Pää-

Ilkka Hemmilä
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Koivisto-juhlat 30.-31.7.2016
Linnakosken lukiolla Porvoossa
1949 Porvoosta alkanut Koivisto-juhlien perinne jatkuu
Porvoo toivottaa jälleen kaikki koivistolaiset ja koivistolaisten ystävät Koivisto-juhlille Linnankosken lukiolle.
Sunnuntain pääjuhlan puhujana esiintyy valtioneuvos
Riitta Uosukainen
Lauantai

Perinteiseen tapaan juhlat alkavat lauantaina 30.7.
Suomen Koivisto-Seuran johtokunnan kokouksella
klo 10.00.
Klo 11.00 kokoontuu vuorostaan Koivisto-säätiön
hallitus.
Nälkää ei tarvitsen kenenkään nähdä - ruokailu
koulun ruokalassa alkaa jo klo 11 ja syömässä voi käydä aina klo 15:een asti.
Varsinainen juhlaohjelma aloitetaan lipunnostolla
koulun pihalla lippupuhein ja Suomenkylän VPK:n
soittokunnan esityksin. Marke Hongisto avaa koulun
juhlasalissa taidenäyttelyt klo 12.15. Samassa yhteydessä jaetaan palkinnotkin.
Lauantain ohjelmasta mainittakoon vielä, että suku- ja kyläkokouksille on varattu aikaa 12.30 alkaen
klo 16:een asti.
Iltapäivällä on myös varattu aikaa lasten ja nuorten taiteelle ja askarteluille sekä aikuisille osallistua
piilenheittoon tai mölkynkaatoon. Sekä lauantaina
että sunnuntaina voi myös tutustua Juha O Luukan
menestystä monilla foorumeilla (m.m. viime syksynä
Viestissä matkastaan entisellä kotiseudullaan kertoen)
mainetta hankkineeseen non-stop kuvanäyttelyyn Viipurista ja Koivistosta.
Klo 16 alkaa juhlasalissa Muistojen ilta - muistelemme Karjalaa ja Koivistoa sanoin ja sävelin. Klo
17.30 on juhlasalissa vuorossa
Hovin teatterin esittämä näytelmä ”Kirjavan kanan pesä”, jonka on kirjoittanut Paula Hovi.
Iltapalaa on tarjolla Martta-Kahvilassa klo 20
alkaen, jolloin myös jaetaan piilen- ja mölkynheiton
palkinnot.

Mie tiijjän

Sunnuntai

Sunnuntain juhlaohjelma alkaa perinteiseen tapaan
Juhlamessulla klo 10.30 Porvoon Pikkukirkossa
Ruokailla voi koulun ruokalassa klo 10:stä alkaen aina klo 14:ään asti.
Suku- ja kyläkokouksille on sunnuntainakin
varattu aikaa puolitoista tuntia, klo 12.15 - 13.45.
Klo 14.00 alkaa koulun juhlasalissa pääjuhla
Suomenkylän VPK:n soittokunnan esityksin.
Porvoon seudun Koivistolaisten varapuheenjohtaja Pentti Karvonen toivottaa juhlavieraat tervetulleiksi.
Juhla jatkuu perinteisin ohjelmin runon, laulun, soiton ja puheiden merkeissä.
Juhlan pääpuhujana esiintyy valtioneuvos Riitta
Uosukainen.
Tervehdysten, nuorten puheenvuoron ja ansiomerkkien jaon sekä vuoden 2016 koivistolaisen

varsinkii Karjala tasavaltaa. No
nyt nää koivistolaiset, kutka tahtoit jo näi varrai tehhä niiko nuo
Suure vee takkaa myöhemmi
tulleet ja lähtiit karkuu Suomest,
olliit koivistolaisii ”punasii”.
Hyö kaappasiit pimiäl Mannose
Mati laiva ”Karhu” ja purjehtiit
kenekää estämättä Pietarii.
Näi kerrotaa Marita Kaatrala kirjas ”Kanaha mie oonkii.
Aleksanteri ja Helena Kanan
perhe Koiviston Saarenpäästä”
sivul 84 (Hki 2006)
Lieks se ”Karhu"-laiva
omistaja sit olt se kauppalas

Suku- ja kyläkokouksien aika- samoin kuin myyntipaikkojen varauksia voi esittää Marja-Leena Montoselle (puh. 040 500 50 26, klo 13 jälkeen).
Martti Piela

Tiijjät sie?

Martti Piela

Kaukiaise Yrjö kirjas ”Koiviston merenkulun historia Koivisto I” sanotaa
et luultavast ainut Venäjäl 1918-20 purjehtint koivistolaisalus ol Mannose
Mati Karhu, jonka punaset kaappasiit ja jol hyö pakeniit Suomest.

Viimekertases Viestishä mie utelin teilt, et sattuuks kukkaa
teist tietämää ja muistamaa tarkemmi niist viime vuossaja
alu toise vuoskymmänä tapauksist.
Sellasta juttuu, et silloko raja sen
Suure ja Mahtava neuvostovalla
ja Suome välil yhtä äkkijää sulettii samal viisii, ko nykysii joskus
o käynt Puutini Vennäimaalkii
mei rajal, ni mite käikää kerra
siin tapaukses, ko Koivistolt
lähtent yks alus pääs ylittämmää
valtakunna raja ja purjehtimmaa
Pietarii.
Myöhemmihä aika moni
suomalaine, kuka ol muuttant
Kanataa taik Yhtysvaltoihi ja
jäänt siel työttömäks, palas takasii ittää ja läks, usiast perreinee,
rakentammaa työläisii paratiisii,

julkaisemisen jälkeen lausuu juhlan päätössanat
Suomen Koivisto-seuran puheenjohtaja Jouni J
Särkijärvi.
Kuten aina, juhla päättyy yleisön ja soittokunnan esittämään Maamme-lauluun.

asunt v.1871 syntynt merikapteen Mannone, rokuristi ja
kirko isäntä, Koivisto kauppalavaltuusto ja Merimieskoulu
johtokunna puheejohtaja ja
lisäks Kokoomus-puoluee kansanedustaja, sitä mie en ossaa
sannoo. Ainakii hää ol laivavarustaja ja. Oisha se lystii tietää
sekkii, ettei jäis vaa miu arvaukseks. No, olha Mannolaskii
suunnillee sammoihi aikoi elänt
Matti Mannone, mut häne laivaomistuksist miul ei oo minkäällaista tietoo. Kukas osajais
tänkii asija selvittää?

Tää on miun vastauksein kysymyksees
Mut voi hyväne aika! Olikoha nää Mati laiva kaappaajat itse ne punaste
pääpukarit. Silloha vapaussova lopus 1918 punaste kansavaltuuskunta siirty
Viipurii ja siel piettii valtuuskunna ja punaste rintamii komentajjii kokous,
mis valtuuskunna johtaja Manner valittii diktaattoriks. Viipuri omistuksest
käytii taistelui huhtikuu 19. päiväst alkain. Kaupunki saarrettii ja päähyökkäys alko 28. päivä. Täll välil kaks päivää enne päähyökkäystä Manner esikuntinee, kansavaltuutetut ja muut punaste johtomiehet pakeniit Pietarii.
Muut pakeniit, mutt Kyllingi Eetvart, raha-asijain valtuutettu ja Suome
Panki johtokunna puhheejohtaja, punasetha olliit vallanneet Suome Panki,
ei lähtent. Hää jäi Viipurii joukkoje luoks järjestystä pitämää.
No jos tää punaste lähtö Mati laival ei kuitekaa oo tuo historia kirjois
mainittu pako, nii täs on pikkuse historiaasjoi kaikil muisti virkistämiseks.
Et lukekaa vassa kuu.
Veijalaise Hannu Hoikkalast
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Onnitteluit` ja
muistamissii`
Muista ystävääsi
ilmoituksella.

Tääl` tapahtuu
Turun ja ympäristön koivistolaiset

Lasten ja nuorten kuvataidekilpailu

Yhteiskuljetus Koivisto juhlille 30-31.7 Porvoo
Lähtö lauantaina 30.7. klo 8 kauppatorilta Turun Ortodoksi kirkon
edestä, jonka jälkeen kyytiin pääsee Tuomiokirkolta ja matkan varrelta. Linja-automatka maksaa 30€ joka maksetaan ennen matkaa
Turun ja ympäristön koivistolaisten tilille FI26 13043500208777.
viitetietoihin lähtijöiden nimi. Hotellihuoneita varattu Hotelli
Sparresta läheltä juhlapaikkaa. 2hh 100€ ja 1hh 80€. Hotellihuoneen jokainen maksaa itse paikan päällä.

Koivisto-juhlilla Porvoossa 30. - 31.7. 2016

Sitovat ilmoittautumiset ja hotellivaraukset toukokuun loppuun
mennessä Hanna Silfver 040-7711425, hannahiiri@luukku.com
Ilmoita nimi, puhelin numero ja mistä haluat kyytiin.

Pienin askelin
Koiviston kirkon entisöintivalmistelut etenevät, vaikkakin pienin
askelin. Katon lahjoittanut mesenaatti ei ole unohtanut projektia,
mutta etenee maan tavat tuntien
askel askeleelta. Nyt kuitenkin
mallintamista varten tarvittaisiin
kirkon rakennuspiirustuksia, valokuvia sisätiloista, yksityiskohtia.
Jos kenellä näitä tietoja on, varsinkin piirustuksista, niin voisitteko
laittaa viestiä suoraan lehden päätoimittajalle sähköpostitse riikka.
salokannel@bestbefore.fi.

Sipilänmäen kesäteatteri Piikkiössä esittää näytelmää
Haavelaiva-kaappaus kesäyössä
Tiistaina 21.6. klo 19. Sipilänmäen tapaan ennen esitystä yhteislaulua klo 18.30 Lipun hinta 15€, väliajan buffetti/lions Ladyt: kahvi
ja pulla omakustannushintaan 4€.
Lippuja saa lunastaa Hannu Seppiseltä a`15€/kpl Kajuutasta.
Lisätiedot ja varaukset 040 7031 244 tai
hannuseppinen@gmail.com.
HUOM Viime Koivisto viestissä purjehdusseikkailuun liittyen yhdistyksen tilinumero väärin. Lopussa yksi seitsemän numero liikaa.
Oikea tilinumero tässä ilmoituksessa.
Evakko vaellus Urjalassa 9.7.2016
Kiinnostuneille tietoa löytyy Urjalan karjalaisten sivuilta:
www.urjalankarjalaiset.fi
Varsinaissuomen piirin Karjalaisilla on ainakin Turun suunnalta
sinne bussikuljetus 10€, jossa saattaa olla vielä tilaa. Tiedustelut
Tiina Janger 040-7443601 tai tiina.o.janger@gmail.com.

Sarjat: 1 – 6-vuotiaat, 7 – 11-vuotiaat ja 12 – 17-vuotiaat
Aiheet ovat kaikille sarjoille samat.
1. Sarjakuva
2. Sukupuu
voit pyytää vanhemmiltasi valokuvia tai piirtää sukulaisten kuvat
tai tehdä perinteisen nimi-sukupuun
3. Oma satueläin (jonka voi toteuttaa pajassa)
Töiden tekotapa on vapaa. Ne voi toteuttaa myös kollaasina, jossa
on käytetty useampia materiaaleja: paperia, kangasta, pahveja,
kierrätysmateriaalia tms.
Kukin osallistuja voi lähettää kilpailuun 3 työtä.
Vain annettujen aiheiden mukaiset työt ovat mukana kilpailussa.
Töiden tulee olla Porvoossa perjantaina 29.7. kello 16 mennessä.
Jos töiden palautusta toivotaan postitse, mukaan tulee laittaa
osoitteella ja postimerkillä varustettu kirjekuori.
Postissa tulevat työt voi lähettää osoitteeseen:
Marja-Leena Montonen Susisuontie 36, 06200 Porvoo
Voittajat palkitaan näyttelyjen avajaisissa lauantaina.
Taidetoimikunta

Koivisto-juhlilla Porvoossa 30.-31.7. 2016
Perinnenäyttelyn aiheena on KÄDEN TYÖT
Esille toivotaan eri tekniikoilla tehtyjä uusia ja vanhoja töitä.
Puutyöt, metallityöt, neuletyöt, kirjailut, pienoismallit...
Tuo rohkeasti näytille kättesi töitä,
oli tekniikka tai aihe mikä hyvänsä!
Työt voi tuoda Porvoon Linnakosken lukiolle pe 29.7. klo 18 mennessä.
HUOM. Mukaan tekijän nimi ja mielellään muutakin tietoa tekijästä/esineestä. Töiden nouto näyttelyn päätyttyä sunnuntaina.
Perinnetoimikunta

Koivisto-juhlien
LASTEN TYÖPAJASSA:
Loom-kuminauhakorun teko.
Tervetuloa mukaan työpajaan!
Koivisto-seuran Perinnetoimikunta

Koivisto-tuotteita

Koivistolainen matka
Viipuriin – Käkisalmeen –
Laatokan laineilla Konevitsaan
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8.7. – 10.7.2016 - HUOM. Päivät muuttuneet

Lippis 10 €

Katsastetaan Viipurin tarjonta
Konevitsan luostarisaareen opastettu laivamatka
Etsitään sopiva paikka rantapäivän viettoon
Tutustutaan Käkisalmeen. Matkalla tietoiskuja aiheesta
Karjala itärajan varjossa.
Yöpymiset Käkisalmessa, puolihoito sekä viisumi
hintaan n. 350,-

Konepesunkestävä, 30 x 38 cm

Tarjotin 26 €

Ilmoittautumiset 23.5. mennessä
aaltonenkata@outlook.com – 050-439 3791
jaana.putus@pp.inet.fi – 040-508 8167
tapani.teikari@ttmatkat.fi - 040 829 1824
matkalle kaikki ovat tervetulleita

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

Härkäläläiset

