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Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Tiijjät sie?
Suntai- tai joskus jo lauantaipäivisi mie käyn
tuol Porvoo vanha kaupungi porteil, niiko
sanonta nykysi kuuluu, ”ulkon syömäs”
pienehkös ravintelis vastapääte sitä kultasepäliikettä, mist kohta kuuskymmänt kolme
vuotta sit käytii tuleva eukkoi kans ostamas
kihlat. Ko kuuten päivän viikos syöp ommii
valmihii eineslämmitöksii, ni sitä tekköö
miel jo vähä erilaista suuhupantavaaki. Usiast kyl tillaan kallaa - kuhhaa, lohta, kampelaa… Tavallisest kala seuraks otan ”ranskalaisii”. Siis perunoi, ketsupi kans. En oikee
usko, et kovi moni suomalaine syöp perunoi
a la Mara, eiköhä suuremp osa syö muusii
taik keitettyi perunoi.
Suomes syyvvää perunoi vuuvves vajaat
60 killoo henkee kohe, kaikist enemmä Pohjammaal. Aika paljo o peruna kulutus vähentynt vuosii varrel Suome niemel, ko viel
kuuskymmänt vuotta sit potaattii popsittii
188 killoo suomalaista kohti. Tääl viljellää
pottui 22 000 hehtaaril. Kiinas siihe tarvitaa paljo isompii palstoi, ko hyö tarvitsoot
tän Etelä-Amerikast peräsi olevaa tuotetta
nii suuret määrät, ettei luku mahu millää täl
sinisel markinaalil - siin o enstäi luku 73 ja
sit yheksä muuta numeroo; ja sillo o kysymys
kiloist. Vennäimaalkii syyvvää potaattii jottai
puolet kiinalaisii verrattun.
Mei äiti haasto aikannaa ”maaomenist”, ko tarkotti tätä naurii syrjäyttänyttä
mukulaa. Ravintorikas ja paljo vitamiineiki
sisältävvä suomalaisii perusruuas o runsaat
enerkiaa ja hiilihytraattei ja vaa vähä rasvaa.
Siin o neljää vitamiinii, ronskist kaliummii,
makneessiummii ja vosvorii sekä seitsemää
muuta kivennäisainetta.
Perunaa suomalaiset tutustuit niihi aikoihi, ko Ruotsi ol mänettänt keisarikunnal
Viipuri ja Karjala ja Iso viha ol päättynt,
vaik muuvval Euroopas se tunnettii jo pari
vuossattaa aikasemmi. Saksalaiset peltispät
toivat peruna Vakervikin kartanoo Inkoosee
1720-luvu loppupuolel.
Ruotsikieles perunaa kutsuttii aluks
nimel jordpäron, maapäärynä. Ranskaks
sorautettaa pomme de terre, maaomena;
ruotsi sana potatis juontuu tainokielisest sanast patata, mist mei arkikiele sana potaatti
o myös lähtösi.
Mie oon taitant mainitakkii aikasemmi,
et keskimmäine pojapoika sai vaimoon kans
marraskuus pirtee tyttäre. Mie oon siis IsoÄijjä. Mei issää kaik kutsuit aikannaa koivistolaisviisii äijjäks, nii lapset, lapselapset
ko lapselapsetkii. Kukkaa ei puhunt vaarist.
(Jotkut kyl omis perreissää haastoit ukeist.)
Mut nyt mie arvele, et aika montaa teist
lukijoist alkaa potuttaa tää miu lavertellui
perunast, et nyt oikee aika siirtyy jo kysymyksee.
Kukas kertois miul, et mitä olliit pottuvaarit ja mihi niitä tarvittii? Akus sie tiijjät
täst asjast, ni paa viestii Viesti Toimituksel,
ni katsotaa ens kerral, mitä koivistolaistietäjät o meil kertoneet.
Martti Piela

Primorskista sokkiuutisia
Helmikuun lopulla tuli ikäviä uutisia Primorskista. Koiviston
sankarihautausmaan muistomerkin kivet oli töhritty yöllä 23.2.2020
Eija Tuominen
Primorskin kaupungin johto oli havainnut kiville tehdyn ilkivallan maanantaiaamuna. Venäjällä oli vietetty sunnuntaina isänmaan puolustajien juhlapäivää.
Muistopatsaan teksti ja erillisissä laatoissa olevat nimet oli peitetty ruskeanpunaisella maalilla. Ilkivallanteko oli
sokki, vaikka hieman oli osattu pelätäkin
tätä mahdollisuutta.
Primorskin kaupungin hallinto
reagoi kuitenkin nopeasti ilkivallantekoon. Kaupunki tiedotti asiasta virallisilla sivuillaan ja ilmaisi tyrmistyksensä
tapahtuneen johdosta. Kaupungin johto
ilmoitti myös, että tekijät tullaan selvittämään ja heidät asetetaan rikosvastuuseen.
Saamani tiedon mukaan muutamassa
päivässä ilkivallan tekijät, primorskilaiset
nuoret miehet olivat jo tiedossa.
Kaupungin edustajat pitivät kiireesti ylimääräisen kokouksen, jossa tehtiin
nopeita päätöksiä. Urakoitsijamme, alueen rakentaja aloitti kivien puhdistuksen heti. Kaupunki päätti myös järjestää
vartioinnin hauta-alueelle, kunnes videokamerat saadaan asennetuksi. Alueen valaistusta tullaan myös lisäämään.
Muistomerkin kivien puhdistus oli
jo lähes tehty 25.2. iltaan mennessä ja
paikalta saatujen kuvien perusteella onnistunut hyvin.
Primorskin hallinto/Svetlana Ryzhova lähetti pahoittelunsa Suomen Koivisto-Seuralle ja kertoi niistä toimenpiteistä,
joihin kaupunki oli ryhtynyt. Lisäksi pahoitteluja tuli monelta muultakin taholta
Primorskista kuten myös Viipurin kaupungista arkkitehti Oleg Lichovidovilta.
Kaikki tuomitsivat jyrkästi tapahtuneen.
Suomen Koivisto-Seura on lähettänyt kiitokset Primorskin kaupungille
muistomerkin kivien nopeasta puhdistamisesta ja muista ripeistä toimenpiteistä.
Suomen Pietarin pääkonsuli Anne
Lammila pahoitteli myös ilkivallan tekoa.

Konsulaatti oli ollut yhteydessä Leningradin alueen ulkosuhteiden komiteaan
tapahtuneen johdosta. Komitea oli pahoitellut tapahtunutta ja informoinut
Suomen konsulaattia Primorskin kaupungin käynnistämistä toimenpiteistä.
Komitean kansainvälisten asiain johtaja
Ekaterina Rudakova on esittänyt myös
pahoittelut tapahtuneesta Suomen
Koivisto-Seuralle Leningradin alueen
hallinnon puolesta.

Toukokuussa on tarkoitus käydä Primorskissa sopimassa 5.9. vihkimisjuhlaan
liittyvistä asioista ja samalla vielä tarkastetaan muistokivien tilanne paikan päällä.
Koiviston sankarihauta-alueen vihkimistilaisuuden järjestelyjä voimme jatkaa hyvillä mielin.

Muistopatsaan puhdistusta 25.2.
Kuva Irina Kolotova

Muistopatsas puhdistettuna 26.2.
Kuva Sergey Mikhalcenko

Puhdistettu nimilaatta 25.2.
Kuva Irina Kolotova

Nimilaatan puhdistusta 25.2. Kuva Irina Kolotova

Tervetuloa runsain joukoin syyskuun alussa Koivistolle viettämään kunnostetun
sankarihauta-alueen vihkimisjuhlaa.
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Hartaast´
Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Moraalin taju kuuluu ihmisyyteen
Kaisa Koivula

Isän tyttö
Miten huikea onkaan ollut näky Koiviston kirkon tornista. Miten jännittävää on isän sylistä huhuilla alas
äidille. Isä oli sankari. Hänen harteillaan Sinikka pääsi
joka paikkaan. Isä Eino oli maalari ja matruusi ja telinevoimistelija. Siksi hän oli äijän kanssa maalaamassa
kirkon tornia. Hän oli ketterä kapuaja hankaliinkin
paikkoihin. Häntä ei huimannut.
Silloin 5-vuotiaan Sinikkatytön kesän muistoissa
olivat uintiretket isän kanssa. Oli lämmintä, hiekka
tarttui varpaisiin. Isän kanssa oli hauska pulikoida.
Mielessä olivat linja-automatkat Viipuriin. Ja kuinka isä toi tullessaan punaiset huopikkaat Juupajoen
evakkopaikkaan lomalla käydessään. Se taisikin olla
viimeinen kerta, kun Sinikka isänsä näki.
Eino Serenius kaatui vain pari viikkoa ennen talvisodan päättymistä. Hän palveli maataan, soti ja puolusti kansaansa rannikkotykistörykmentti 2:ssa. Aivan
talvisodan loppuvaiheissa Tuppurasaaressa Koiviston
Pulliniemen edustalla suomalaissotilaat olivat evakuoimassa kalustoa tykkiasemalta, kun venäläiset pommittavat Suomenlahden jäätä pitkin kulkevaa hevossaattuetta. Tässä pommituksessa myös Eino Serenius
haavoittui 27.2. 1940 ja seuraavana päivänä menehtyi
vammoihinsa Säkkijärven kenttäsairaalassa.
Serenius toimitettiin arkussa Juupajoelle, missä hänet haudattiin. Valokuvissa Sinikka on äitinsä
kanssa haudalla tweedtakki päällään. Sereniuksen veljet halusivat tämän kuitenkin kotiin. Tilanteen muututtua oli mahdollista kaivaa hauta ylös ja siirtää Eino
Sereniuksen jäännökset Koiviston sankarihautaan.

Klaus Helkaman moraalipsykologian kirjasta löytyi seuraavakin tieto. Parin viime vuosikymmenen tutkimukset
ovat osoittaneet, että tunteenomainen kunnioitus tapoja
ja käytäntöjä kohtaan on biologinen osa ihmisluontoa.
Lapset eri puolilla maailmaa tulevat tietoisiksi ja alkavat
noudattaa standardeja samassa iässä. Yli 1½ – 2 -vuotiaat kaikkialla maailmassa osoittavat hätääntymistä, kun
näkevät nuken, jolta puuttuu pää. Tai kun he leikkivät
nukella, jonka jalka irtoaa, he joko yrittävät toimia nuken korjaamiseksi tai sitten välttelevät kontaktia nuken
antaneeseen aikuiseen. Vaikka ei vielä ole kyse tietoisesta
moraalisesta toiminnasta, lasten toiminta kuvastaa syyllisyyttä tai häpeää, joka syntyy luonnostaa, ilman, että
sitä on pitänyt opettaa lapsille. ”Ihminen on luonnos- Itse asiassa ihmisen on vaikea kuvitella tilaa, jossa syyltaan altis tuntemaan kunnioitusta yhteisönsä sääntöjä ja lisyyttä ei olisi. Olin hiljan tilanteessa, jossa puhuimme
taivaasta ja siitä, mitä haluamme saada tietää, kun päätabuja kohtaan”, kirjoittaa Helkama.
semme sinne. Yksi keskustelukumppaneistamme alkoi
Paavali kirjoittaa samasta asiasta: ”Pakanakansatkin, kertoa omaa ajatustaan asiasta: ”Mitä jos emme enää
joilla ei ole lakia, saattavat luonnostaan tehdä, mitä laki kysykään siellä mitään? Mitä jos tajuamme kaiken niin
vaatii. Silloin pakanat, vaikkei heillä lakia olekaan, ovat selvästi, ettei kysymyksiä enää tarvita? Sitten vaan nolotitse itselleen laki. Näin he osoittavat, että lain vaatimus taa, kun maan päällä tuli tuota ja tuotakin ihmeteltyä.”
on kirjoitettu heidän sydämeensä. Siitä todistaa heidän Hän arveli, että vielä taivaassakin häntä nolottaa jokin.
omatuntonsakin, kun heidän ajatuksensa syyttävät tai Raamatun mukaan asia ei kuitenkaan mene niin: taivas
myös puolustavat heitä.” (Room 2: 14, 15.) Paavali tar- on paikka, jossa mitään häpeää tai syyllisyyttä ei enää
koittaa ’lailla’ Jumalan mielipiteitä ja ideoita siitä, mikä ole. Ei edes älyttömistä ajatuksista. Edelleen Raamatun
on oikein ja mikä väärin. Meillä on synnynnäisesti jokin mukaan: taivaaseen pääsevät ne, jotka ovat tunnustaneet
taju siitä ja kunnioitus sitä kohtaan. Myös syyllisyyden syntinsä ja ottaneet elämänsä pohjaksi sen tosiasian, ettunne, kyky reagoida tunteella, kun olemme rikkoneet tä Jeesus kuoli ristillä voittaakseen aivan kaiken häpeän
noita normeja vastaan, kuuluu ihmisyyteemme. Se ei ole ja syyllisyyden. Vaikka olemme synnynnäisesti olentoja,
jotka voivat tajuta ja tuntea syyllisyyttä, syyllisyyden tai
pelkän rajoittavan kasvatuksen tulos.
häpeän ei ole tarkoitus olla lopullinen olotilamme.

Rakkaamme

Mauri Kalevi

Rakkaamme

Yrjö Emil

HOIKKALA

HANTTU

* 22.9.1935 Koivisto
† 14.12.2019 Salo

* 23.4.1929 Koivisto
† 24.1.2020 Porvoo

Sillä elämä on minulle Kristus
ja kuolema on voitto.
(Fil.1:21)

Kertokaa Karjalaan liitävät linnut,
kumpuni kukilta kuiskaus tää.
Vaikka polkuni kotoa kauas kulki,
Karjalan sineen sieluni jää.

Ja siellä Koiviston kirkkomaalla, sankarihaudassa lepää
Eino Serenius 94 muun sodassa kaatuneen rinnalla.
Heistä jokaisesta on oma sankaritarinansa. Heistä
jokaista jäätiin kaipaamaan. Heistä jokaisen nimi on
kaiverrettuna sankarihautamuistomerkkiin. Sinikka
ei tällä haudalla ole vielä päässyt käymään. Tänään
85-vuotias tyttö muistaa edelleen katkeruutensa siitä,
miksi hänen isänsä ei palannut sodasta kotiin, vaikka toisten lasten isät palasivat. Hän muistaa punaiset
huopikkaat ja miten isän tyttönä pääsi mukaan joka
paikkaan, kirkon torniinkin.

Rakkaudella muistaen
Sirpa
Lea
Juha ja Ritva
Maiju ja Juha
Anne ja Jouko
Lastenlapset perheineen
Vuokko-sisko perheineen
Kyösti-veli perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Kiittäen ja kaivaten
Tuula ja Heikki
Anna-Kaisa, Anuliisa ja Katriina
Timo ja Kirsti
Elina ja Elias
Anja
sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu 22.2.2020 läheisten saattamana.
Lämmin kiitos osanotosta.

Toimitus ei vastaa sille
lähetetystä materiaalista. Lehden
vastuu ilmoituksista rajoittuu
ISSBN 0780-1289
ilmoitushintaan.
KUSTANTAJA:
Kirjoittajat vastaavat tekstien sisällön
Suomen Koivisto-Seura r.y.
oikeellisuudesta ja toimittamiensa
Jäsenlehti. Ilmestyy kerran
kuvien käyttöoikeuksista.
kuukaudessa, kuun 20. päivänä.
Toimitus voi tarvittaessa lyhentää tai
Lehteen tarkoitetun
muokata sille toimitettua aineistoa.
ilmoitusmateriaalin tulee olla
Liikeilmoitukset
50 snt/ppm
toimituksessa viimeistään lehden
ilmestymistä edeltävän kuun lopussa. Kuolinilmoitukset 34 snt/ppm

Siunaus toimitettu 4.1.2020 Halikon kirkossa.
Kiitos kaikille suruumme osaa ottaneille.

Aineisto mieluiten digitaalisena:

Tilaukset, osoite- ym. muutokset:

studio@salokanneltoivonen.fi
Muussa tapauksessa paperikopiot,
muistitikku tai CD-levy sekä valokuvat
toimitetaan osoitteeseen:
Koiviston Viesti,
Riihelänkatu 28, 15810 Lahti
Aineisto palautetaan vain jos mukana
on postimerkillä varustettu
palautuskuori osoitteineen.
Koiviston Viesti toimitus, 0400 780 398

aina kirjallisena, mieluiten
sähköpostitse Koivisto-Seura ry.n
varapuheenjohtajalle
katarina.hovi@gmail.com
Tilauksia ei tarvitse uusia.
Seuran jäsenmaksu 39 e, sisältää
vuoden jäsenlehdet. Karjala-Liiton
jäsenmaksu, 20 e, vuodelta 2020
maksetaan Koivisto-Seuran kautta.

Jäsenlehden postituksesta Pohjoismaihin veloitetaan +3 e/vuosi ja
muualle Eurooppaan +8 e/vuosi.
Pankkiyhteys:
Nordea FI46 1091 3000 3058 80
Päätoimittaja
Riikka Salokannel, 044 2312 422
koiviston.viesti@gmail.com
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

Suomen Koivisto-Seura ry:n vuosikokous
Vanhamoision seuratalolla Porvoossa
24 seuramme jäsentä oli
koolla sääntömääräisessä
vuosikokouksessa 15.3. Kokouksen puheenjohtajana
toimi Jarmo Ratia. Toimintavuosi on ollut perinteen
mukainen Kotkassa järjestettyine Koivisto-juhlineen
ja Koiviston Viestin ilmestymisineen postilakosta
huolimatta.
Viime vuotta määritti
mittava sankarihautaprojekti, joka kaikkine mutkineen
ja toimineen ehdittiin saada
käytännössä lähes valmiiksi
vuodenvaihteeseen mennessä. Sydänkiitos Eija Tuomiselle, Juhani Pekkolalle ja
Seppo Mäkiselle sekä toimikunnan muille jäsenille
mahtavasta panoksestanne
hankkeen onnistumiseksi.
Sankarihautahankkeen kokonaisbudjetti oli 65 000
euroa ja lahjoituksin, eri
elementtien lunastuksin ja
myynti- ja arpajaistuloilla
on toistaiseksi saatu kerättyä
58 730 €.
Seuran talous on suhteellisen tasapainossa. Mutta
koska jäsenmäärä kuitenkin
luonnollisesti vähenee, eikä
Koivisto-juhlat ole nykyisellään varsinainen tulonlähde,

ollaan seuran jäsenmaksua
korottamassa 39 € :oon.
Tänä toimintavuonna
varsinaisia Koivisto-juhlia
ei järjestetä, vaan kokoonnumme yhteen Koivistolle
sankarihaudan vihkimistilaisuuteen 5.9.2020. Tilaisuuden kaikki ohjelmasuorittajat tulevat paikalle
korvauksetta ja omilla kustannuksillaan kunnioittaakseen sankarivainajiemme
muistoa.
Suurin päätös kokouksessa liittyi Suomen Koivisto-Seura ry:n jäsenyyteen
Karjalan Liitosta. Äänin 20
puolesta, 3 vastaan, yksi hylätty ääni Suomen KoivistoSeura ry päätti erota Karjalan
Liitosta 31.12.2020. Taustalla tässä on Liiton linjaus, että
vuoden 2021 alusta ei enää
ole mahdollista olla Liiton
jäsen, jos vain osa seuran jäsenistä maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun.
Seuran puheenjohtajana jatkaa Eija Tuominen
ja varapuheenjohtajana
Katariina Hovi. Johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi
erovuoroisten tilalle valittiin jatkamaan tai uusina
jäseninä Matti Agge, Esko

Nuorten huveja Koivistolla 1900-luvun
alussa
Laina Hoppu muistelee Koiviston viestissä 12.2.1964

Postin hakuun ja pietarilaisia vastaan
Eräänlaista huvittelua ja seurustelutarpeen tyydyttämistä merkitsi aikoinaan postin haku iltaisin. Perheen
nuorelle väelle se oli kiistelty tehtävä. Postiin mentäessä pantiin vähän parempaa päälle kuin kotioloissa.
Mentiin itseään näyttämään ja muita katsomaan, niin
kuin siihen aikaan sanottiin.
Postinjako alkoi puoli kahdeksalta, jos se ei jostain
syystä myöhästynyt, Peltosen Kurki viipynyt matkalla tai muuta sellaista. Jo puolta tuntia aikaisemmin
muodostui jono postikonttorin eteen. Tultiin aikanaan, että oli aikaa juttelemiseen. Postin luokse tehtiin myös ”treffit” ja sopihan siellä tarjoutua saatolle
muutenkin.
Joka perheessä ei ollut nuoria tai lapsia postinhakuun,
mutta mielellään läksi tälle matkalle vanhempiakin
”kirjettä kysymään” ja saihan sillä tiellä kuulla kylän
kuulumisia.

Kaukiainen, Jorma Jack ja
Jukka Ratia. Vuosikokouksen jälkeen johtokunnan
järjestäytymiskokouksessa
Suomen Koivisto-Seura ry:n
sihteeriksi valittiin Jorma
Kallonen Paimiosta.
Varsinaisen kokouksen
jälkeen hiljennyttiin kuuntelemaan Koiviston kirkon-

kelloja talvisodan päättymisen muistoksi. Talvisodan
päättyessä 6-vuotias Esko
Kaukiainen muisteli sodan
päättymisen hetkiä. Juhlaesitelmässä historioitsija,
tutkija FT Pirkko Kanervo
kertoi talvisodasta ja talvisodan tapahtumista Koivistolla.

Kun kirkkoseutu muuttui kauppalaksi ja postia alettiin kantaa kotiin, lakkasi tämä perinne.
Samalla lailla kuin postinhakuun mentiin myöhäisinä kesäiltoina Möllikän rykiin poikkeavaa Sampoa ja
Kuopiota katsomaan ja pietarilaisia vastaan niin kuin
silloin tuli sanotuksi.
Kun Koivisto-Terijoki rata valmistui, suuntautui
iltakävelijöiden virta asemalle päin. Varsinkin nuoriso, joka hakee ikäistänsä seuraa, keksii tälläiset tilaisuudet.
Paikkakunnalla oli aina tai niin kuin muistan vieraita
nuoria miehiä joko vain käymäsiltään tai tilapäisesti
oleskellen. Oli merimiehiä, satamatöihin tulleita, merimieskoulun oppilaita ja myöhemmin suomalaisia
sotilaita.

Koiviston sankarihauta-alueen vihkimistilaisuus 5.9.2020 Koiviston kirkolla

Missäs sellaiset, jotka eivät tanssi, muualla voisivat
tutustua tyttöihin kuin iltakävelyllä. Tätä sellaista
tutustumismuotoa sanottiin siihen aikaan ”kiinniottamiseksi”.

klo 14.00 Sankarihauta-alueen vihkiminen ja seppelten lasku haudoille
klo 17.00 Ohjelmallinen tilaisuus kirkkoniemessä.
Juhlamatkojen järjestelyistä erilliset ilmoitukset tässä lehdessä.

RA/2019/519. 11.6.2019

Eija Tuominen

		
		
		

Suomen
Koivisto-Seura ry
Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

Puheenjohtaja, Eija Tuominen
Rauhankatu 14 a B 16, 20100 Turku
puh. 0400 244 290
tuominee@gmail.com
Varapuheenjohtaja, Katarina Hovi
Kavallinpelto 6, 02710 Espoo
puh. 050 482 1240
katarina.hovi@gmail.com
Sihteeri, Jorma Kallonen,
Koivukuja 23, 21530 Paimio
puh. 0400 834 723
jorma.kallonen@nic.fi

Taloudenhoito,
Karjalan Tilikeskus/Patrikainen
Ratakatu 47, 53100 Lappeenranta
puh. 05 544 8850
Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Proomukatu 6 A 14, 15140 Lahti
puh. 040 564 9341
Taidetoimikunta, Marke Hongisto pj.
Halkaisijantie 4 E 46, 00980 Helsinki
puh. 050 539 8693
mhongist@gmail.com

Johtokunta:
Matti Agge, Parainen. 040 536 7701
varajäsen Hanna Silfer
Virpi Huhtanen,Espoo, 0440 501 806
varajäsen Marke Hongisto
Jorma Jack, Kotka. 050 061 9482
varajäsen Maarit Raninen
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400 800 752
varajäsen Katariina Aaltonen
Jukka Ratia, Mäntsälä. 050 097 8206
varajäsen Jorma Simola

Tuula Raukola, Kotka. 044 522 8098
varajäsen Raila Hiltunen
Riikka Salokannel, Lahti. 044 231 2422
varajäsen Tuula Ruskeepää
Hannu Seppinen, Turku. 040 703 1244
varajäsen Tuula Agge
Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj. Veli Sainio,
050 505 6676 veli.sainio@kolumbus.fi
Asiamies Anne Markkanen,
0400 687 717 koivistosaatio@gmail.com
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Talvisota Koivistolla
Koiviston saarten ja linnakkeiden merkitystä
talvisodassa kuvaa, että niistä sai luopua vasta
ylipäällikön määräyksellä.
Tutkija FT Pirkko Kanervo
Koivisto kuului Viipurin lohkoon, jonka puolustuksesta vastasi
RT 2. Sen miehistön muodostivat
Koiviston, Johanneksen, Kuolemajärven ja Säkkijärven miehet.
Lohkolla oli 7 linnaketta: Koivistolla Tiurinsaari, Saarenpää ja
Humaljoki, Tuppuran alalohkolla
Ravansaari ja Tuppura sekä Ristiniemen alalohkolla Satamaniemi
ja Ristiniemi.
18.12. 1939 Saarenpään
edustalle lipui taistelulaiva Oktjabrskaja Revolutsija, Lokakuun
Vallankumous saattona viisi hävittäjää. Taistelulaiva avasi tulen linnaketta vastaan kello 12.25. Oma
järeä patteri vastasi tuleen, mutta
tunnin kuluttua yksikään patterin tykeistä ei toiminut. Kello 14
neljäs tykki oli saatu kuntoon, ja
se ampui taistelun loppuun saakka eli vielä 25 minuutin ajan,
kunnes laiva sumutti ja loittoni.
Linnakkeelle oli pudonnut nelisensataa järeää ammusta sekä 200
pommia. Miestappiot olivat 5
haavoittunutta.
Ongelmat järeän patterin
tykeissä johtuivat lavetteihin tehdyistä muutoksista. Ne oli uusittu
kokeilematta, sillä merivoimien
esikunnalta ei YH:n aikana saatu
lupaa taisteluammuntaan kokeilumielessä kaikilla tykeillä. Lupaa
ei herunut poliittisista syistä, sillä
Moskovan neuvottelut olivat paraikaa meneillään. Myös osa lujempaa materiaalia olevista varaosista
osoittautui epäluotettaviksi.
Taistelun tauottua tykkejä
kunnostettiin yli yön, ja aamulla järeän patterin tykeistä 5 oli
ampumakunnossa. Jälleen hyökkäsivät vihollisen ilmavoimat ja
puolenpäivän tienoilla näköpiiriin ilmestyi taistelulaiva Marat
saattoaluksineen. Marat avasi
koko voimallaan Saarenpäätä vastaan tulen. Puunrunkoja, maata
ja kiviä lensi ilmaan, kun tykkien
lähes 500 kg painavat ammukset
iskivät Saarenpäähän. Rakennuksia sortui, räjähdyspilvet peittivät näkyvyyden merelle, paine
sammutti tornista valot ja heitti
tykeillä miehiä pois laitteidensa
äärestä. Kello 12.44 linnakkeen
päällikkö määräsi ammuttavaksi
koko patterilla, samanaikaisesti
kunnossa oli vain kaksi tykkiä.
Marat lopetti klo 12.55, kääntyi
ja rupesi loittonemaan. Luotettavana pidetään tietoa, että Marat
oli saanut osuman.

Joulurauha hetkeksi
Humaljoella sotilaat kokoontuivat jouluaattona pimeän tullen
tulenjohtotornin läheisyyteen.
Taistelujen äänet olivat tauonneet.
Huurteinen metsä oli kirkkona,
”tähtien valkeat valot tuikkivat
lempeästi”. Jouluvirren jälkeen
linnakkeen päällikkö puhui joulun sanomasta ja johdatti ajatukset omaisten pariin näiden uusille olosijoille. ”Tuskin koskaan
Joulun Herra on ollut meitä niin
lähellä, kuin tuona jouluaattona,”
kirjoitti tykkimies Nikolai Puusa.
Jouluaamuna tunnelma vaihtui. Etelästä lähestyi vihollisen
pommikoneita, yksi koneista sai
osuman, sen moottori ja tasot
irtosivat rungosta. Kaksi lentäjää hyppäsi. Toisen laskuvarjo ei
auennut, hän putosi koneen osien
lähelle Humaljoen lahden jäälle ja
sai hautansa linnakkeen alueelta.
Toinen lentäjistä hukkui, kun
tuuli kuljetti hänet laskuvarjoineen avoveteen.
Meri oli jäätymässä, taistelulaivat eivät enää ilmestyneet
Saarenpäähän. Seuraavaksi kaikki Koiviston linnakkeet saivat
tottua jokapäiväisiin ilmapommituksiin, ja yhä useammin
vihollisen kenttätykistö tulitti
Humaljokea ja Saarenpäätä. Kun
venäläiset käynnistivät Summan
suurhyökkäyksen helmikuun
alussa, siihen liittyi sarja hyökkäyksiä Kannaksen rintaman
länsiosassa. Paine kohdistui erityisesti Muurilaan.

Desanttien pudottaminen
rintaman selustaan enteili
suurhyökkäystä.
31.1. iltamyöhällä Johanneksen
länsilaidalta Lammassaaren ympäristöstä löytyi lumeen haudattuna
kahdeksan laskuvarjoa, joista yksi
oli verinen. Kun desanttien reittiä tutkittiin, selvisi että miehet
olivat suunnanneet ulkomerelle
ja kääntyneet sieltä etelään kohti
Makslahtea. Aamuyöllä desantit
yrittivät nousta maihin Makslahdessa, mutta tulivat yllätetyiksi ja
lähtivät pakoon Pullinniemelle.
Tulitaistelu seitsemän desantin ja takaa-ajajien kesken käytiin Kurkelassa. Viisi miehistä
surmattiin. Yksi oli upseeri. Kovat olivat omatkin tappiot: kaksi
työvelvollista ja kaksi sotilasta
kuoli, ja viidestä haavoittuneesta
Koiviston suojeluskuntaan kuulu-

Oktjabrskaja Revoljutsija 1930-luvulla. Wikipedia

Poliittisen historian tutkija, FT Pirkko Kanervo esitelmöi talvisodan
tapahtumista Koivistolla.

nut alik. Pakkanen kuoli samana
iltana. Kaksi hengissä selvinnyttä
desanttia pakeni kohti Virtaniemen luotsiasemaa ja työntyi aseman saunaan, jossa luotsinvanhin
ja luotsioppilas nukkuivat. Luotsinvanhin ei puoliunessa saanut
asetta käsiinsä, vaan joutui painiotteluun toisen venäläisen kanssa
ja ryntäsi ulos. Oppilas pakeni

ikkunasta. Toinen pakoon päässyt
desantti jäi myöhemmin haavoittuneena vangiksi.
Kuolleilla venäläisillä oli
suomalaismalliset sotilaspuvut,
upseerilla suksissa suomalaiset
Voittositeet. Pukujen kangas ei
ollut suomalaista eikä takkien leijonanapitkaan. Desanttien tehtävä
jäi epäselväksi. Kun jatkosodan
aikana Karjalaan palattiin, Lammassaaresta löytyi luuranko. Se var-

Humaljoella alas ammutusta koneesta on tullut sotaromua. SA-kuva.

maan kuului kahdeksannella laskuvarjolla hypänneelle desantille.

Vihollisen suurhyökkäys
Suurhyökkäys koveni, eivätkä
hyökkäysvoimat olleet loppuun
kulutettavissa. Vihollinen marssitti rintamalle yhä uusia vereksiä
divisioonia. Puolustusasemasta
toisensa jälkeen oli luovuttava
ylivoiman edessä. 14.2. viholli-
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sen pommikone sai täysosuman
Saarenpään H-patterin korsuun.
Yhdeksän miestä kuoli ja kolme
haavoittui. Johanneksesta joukot
alkoivat vetäytyä 16. päivänä.
Sotilaspastori Lauri V. Klamin mukaan Johanneksen siunauskappeliin jäi hautaamatta
kolme kaatunutta, joista yksi oli
Koiviston suojeluskunnan paikallispäällikkö Tauno Peussa. Peussa oli kaatunut Muurilassa 14.
helmikuuta, mutta miten hänen
ruumiinsa oli päätynyt Johanneksen siunauskappeliin, siitä ei
ole tietoa. Peussa oli kuulu pikaja keskimatkojen juoksija, esim.
Suomen mestari 800 metrin
juoksussa vuosina 1937–1939.
18.2.1940 vihollinen ylitti
suomalaisten jättämän puolustus-

tavaa JR 12:ta vastaan. Hyökkäys
saatiin torjuttua, samoin yritykset
muualla rykmentin aseman edessä.
Revonsaaresta venäläiset lähtivät 19.2. etenemään Pullinniemelle, jolloin JR 12 sai käskyn vetäytyä
Koiviston saarille. Samoin oli pakko luopua Humaljoen linnakkeesta. Meritykkien putkiin heitettiin
hiekkaa ja ammuttiin viimeinen
laukaus, jolloin putki mureni kappaleiksi. Korsut ja rakennukset poltettiin, betoniset ammusvarastot
ja rakenteet räjäytettiin. Miehistö
vetäytyi Saarenpäähän, jossa siitä
muodostettiin jalkaväkipataljoona. Ennen vetäytymistä yksi osasto
poltti kauppalan jäännöksiä ja Koiviston mannerkyliä.
Aamun valjettua 22. päivänä Koiviston saaria vastaan

everstiluutnantti Rautiainen piti
tilannetta toivottomana ja pyysi 3 kertaa lupaa luopua saarista.
Pyyntöihin tuli kieltävä vastaus ja
käsky lähteä vastahyökkäykseen.
Vastahyökkäykseen ei lähdetty.
Myöhemmin illalla tuli tieto, että
ylipäällikkö oli suostunut saarten
luovuttamiseen. Silloin vihollinen
oli jo Piissaaren länsirannalla.
Valmisteltaessa lähtöä Alvatista Säkkijärvelle, 2 autoa ei saatu
pakkasessa liikkeelle, ja ne jäivät
Alvatin rantaan. Jäätie oli tukossa
ja liikkeelle päästiin vasta aamuyöstä 23. päivän puolella, kun
aura-auto sai tien auki. Tiurinsaaren lähellä oli iso railo, jonka
ylittämistä varten oli ajettu puutavaraa. ”Siltapölkyt” notkuivat kun
kuorma-autot ajoivat railon yli.

Hiihtomarssi kärsimystie
Saarilta miehistö lähti hiihtämään
jään yli Viipurinlahden länsirannalle. Keli oli huono ja hiihtomarssi raskas. Väinö Reponen nimitti
hiihtomarssia Saarenpäästä kärsimystien mukaan Via dolorosaksi:
matka kesti 8 tuntia, ja miehet
olivat täysin uuvuksissa Säkkijärvelle päästessään. Siellä heidät järjesteltiin uudelleen Pullinniemen
ja Viipurinlahden puolustukseen.
Kaluston puutteessa osalla miehistöä tykki vaihtui kivääriin.
Pullinniemelle, Maisalan–Körin linjalle vihollinen ohjasi tykistönsä tulta Revonsaaressa olleesta
kiintopallosta. Oli kova pakkanen,
miehillä ei ollut telttoja, he eivät
olleet levänneet, eikä huolto ollut
kunnossa. Lämpöä saadakseen

Uusi Suomi 1.12.1939. Pirkko Kanervon arkisto

Kuva Saarenpään kasarmista 1930-luvun lopulla. Johannes-Seuran
kuva-arkisto

linjan ja eteni Humaljokea kohti.
Saarenpään ja Humaljoen patterit tulittivat Muurilankannaksen
kautta marssivia joukkoja. Tiurinsaaren raskas patteri tulitti Römpöttiin edennyttä venäläistä 70.
divisioonaa. Kun venäläiset seuraavana päivänä ottivat haltuunsa Haltiansaaren ja Revonsaaren,
Makslahden ja Humaljoen vasen
sivusta jäi auki. Iltapäivällä vihollinen hyökkäsi Makslahtea puolus-

Viimeiset laukauksensa Saarenpää ampui 22. 2.1940 klo
23.45 ja Tiurinsaari vuorokauden
vaihduttua klo 2.50. Tiurinsaaren
raskas patteri oli ampunut noin
700 laukausta, Saarenpään järeät
tykit oli ammuttu loppuun. Kaikki tykit tuhottiin ennen vetäytymistä. Osa sotamateriaalista oli
tuhottava, koska tilatuista kuormaautoista saatiin vain osa.

hyökkäsi vahvan tykistön tukemana neljä jalkaväkirykmenttiä.
Edellisenä päivänä Mannerheim
oli päättänyt periaatteessa, että
saarista luovutaan, mutta ajankohta jäi riippumaan tilanteen
kehittymisestä sekä siitä, ehdittäisiinkö saarilta evakuoida sotamateriaalia.
Piissaaren eteläosaan vihollinen pääsi 22. 2. Koiviston saarten puolustuksesta vastannut

Talvisodassa räjäytetty tykinputki makaa maassa Saarenpään
linnakkeella 22.4.1942. SA-kuva.

miehet kaivoivat lumeen montun,
panivat pohjalle havuja ja ”meit ol
vissii kymmenen miestä, mentii
päälikkäin siihe, alimmaiset pysy
lämpiminä”. Välillä vaihdettiin
paikkaa. ”Ei sitä voi kukkaa tajuta, mitä se sota ol, kuka ei oo sitä
kokent,” kertoi Väinö Reponen.
Kun niemestä luovuttiin 28. päivänä ennen puoltayötä, etulinjaan
jäi Tuppuran linnake.
Tuppurassa puolustauduttiin

Lappeenrannan sankarihautajaiset 19.5.1940. SA-kuva.

vajaalla kalustolla, sillä määräyksen mukaisesti linnakkeen nelitykkinen raskas patteri oli siirretty
muualle. Vihollisen varsinainen
hyökkäys Tuppuraan alkoi maaliskuun 2. päivänä aamuyöstä
kolmen aikaan. Venäläisillä oli
Tuppurassa kahdeksankertainen
ylivoima. Taistelu oli toivoton. Saari oli jätettävä. Kaatuneet 130–150
miestä oli pakko jättää Tuppuraan,
vain erään suojeluskuntaupseerin
ruumis tuotiin saaresta.

Viipurinlahdesta tuli
elämän ja kuoleman
kysymys.
Puolustajien harvenevat rivit ottivat Säkkijärvellä vastaan ylivoimaisen vihollisen. Venäläisillä oli
5,5-kertainen miehistöylivoima
ja 14-kertainen tykistöylivoima.
Rannikolle koottiin kaikki käytettävissä olevat reservit, ja ilmavoimien toiminta keskitettiin Viipurinlahdelle. On sanottu, että
Länsi-Kannaksen ja Viipurinlahden taistelut olivat suomalaisen
sisun parhaimpia näytteitä.
Karjala meni rauhanpanttina,
eikä meidän poikiamme voinut
enää siunata kotiseudun multiin.
Heitä siunattiin evakkopaikkakunnille ja Lappeenrantaan perustetulle sankarihautausmaalle. Lappeenrannan surujuhlaa vietettiin 19.5.
Siunauksen toimitti 23 pappia.
Ylipäällikkö Mannerheimin seppeleen nauhoissa olivat sanat: ”Te
olette viimeiseen asti täyttäneet
velvollisuutenne maalla, syksyn pimeillä vesillä ja korkealla siintävässä ilmassa.” Omaiset laskivat kukkansa Heikki Klemetin johtaman
kuoron laulaessa Sydämeni laulua:
”Tuonen lehto, öinen lehto, / siell’
on hieno hietakehto, / sinnepä lapseni saatan. / – – Tuonen viita, rauhan viita! / kaukana on vaino riita,
/ kaukana kavala maailma.”
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Museokamaa Koivistolta artikkelissa esitellään Koiviston
kirkolla olevan museon kokoelmasta löytyneitä esineitä
ja asioita. Museojohtaja Irina
Kolotova on lupautunut lähettämään näitä kuvia, jotta
yhdessä voimme syventää niihin liittyvää tietoa ja tarinoita ja siten vahvistaa käsitystä
alueen kulttuurihistoriasta.
Museoetsivä on päätoimittaja Riikka Salokanteleen
alter ego, joka selvittää kyseisiin esineisiin liittyviä asioita
lähinnä netin hakukoneiden
ja aiheeseen liittyvän kirjallisuuden avulla. Leena Rossin
kirjoittama Koivistolaisten
arkielämää on keskeinen lähteistä.
Koivistolaisena tietolähteenä olisitte sitten te hyvät
Koiviston Viestin lukijat,
koivistolaisjuuriset ihmiset,
joilla mahdollisesti omakohtaisia kokemuksia ja lisätietoa
asiasta.
Näitä ajatuksia, kuviakin
voitte lähettää toimitukseen
sähköpostilla koiviston.viesti@gmail.com, postiosoitteella Koiviston Viesti co/
Salokannel, Riihelänkatu 28,
15810 Lahti ja jos oikein asia
polttelee mielessä, eikä saa
aikaiseksi kirjoittaa, niin voi
myös soittaa numeroon 044
2312 422.
Sitten aina seuraavan Museokamaa Koivistolta -palstan
yhteydessä olisi vuorossa uusi
esine, ja samalla edellisen esineen kommentit. Näin saamme yhdessä talletettua koivistolaista kulttuurihistoriaa
esineisiin liittyvien tarinoitten
ja kokemuksien kautta.

Museokamaa koivistolta

Museokamaa Koivistolta
Päätoimittaja Riikka Salokannel
Tämänkertainen kuvalähetys
Irina Kolotovalta Koiviston museolta sisälsi useita erilaisia heloja
ja solkia. Ensivilkaisulla ajattelin
niiden kaikkien olevan koruja,
mutta Suomen kansallismuseosta
eläkkeellä oleva Helsingin yliopiston dosentti Ildiko Lehtinen osasi
kertoa esineistä tarkemmin.
Tämä tuli kuvattuna näin,
kiinnityslenkki ylöspäin, ja siksi
ajattelin sen riipukseksi. Sitä se ei
kuitenkaan ole, vaan muotonsa

puolesta voi sen päätellä olevan
toinen puoli kiinnityshakasesta.
Vastakappale, jonka koukku tuohon lenkkiin kiinnitetään, puuttuu. Hakaset oli ommellen kiinnitetty vaatteeseen, jonka liepeet
näin voitiin yhdistää.

Seuraavat kuvat eivät nekään ole
varsinaisia koruja vaan polvihousujen solkia. Miesten polvihousujen lahkeet kiinnitettiin soljilla.
Näistä soikion muotoinen on kaiketi hopeaa tai hopeoitu. Toinen
kantikkaampi on arkisempi ja se
saattaisi olla myös kengänsolki.
Pronssisoljet on valmistettu valamalla, hopeiset pakottamalla ja
koristekuvioita niihin on voitu
tehdä kaivertamalla.
Pyöreä, hopeasta valmistettu ja
kaiverruksin koristeltu on rengassolki. Niitä käytettiin naisen
paidan rintahalkion kiinnittimenä. Kuvan soljesta puuttuu paljin,
jonka avulla solki kiinnitettiin
kauluksen lenkkiin. Tuttu kiinnitystapa myös Koiviston kansallispuvun kauluksen kiinnityksestä.
Tämän soljen kaiverruskoristelu
on tyypillinen Laatokan Karjalan
soljille.
Viimeinen pyöreä koristekuvioinen ja hienosti vihreäksi patinoitunut pronssikoriste ei liity
pukeutumiseen ollenkaan. Oletettavasti se on hevosen valjaissa
käytetty koriste.

Aarteita Koivistolta
Martti Piela kyseli, mitä aarteita on jäänyt
laatikon pohjalle Koivistolta.
Minulla on isoäitini, Olga Hantun, s.
1897, kultainen kihlakello. Kummitätini
kertoman mukaan: Sen on hänen sulhasensa, Matti Patanen Alvatin kylästä hankkinut
Pietarista ehkä n. 1917.
Heidän rakkaustarinansa päättyi onnettomasti. Heidän odottamansa vauva kuoli ja
suku päätti Matin menevän naimisiin virolaisen naisen kanssa. Kello kuitenkin jäi Olgalle.
Olga muutti Piisaaresta mantereelle
ja aikanaan, 1925 avioitui Mikko Siltasen
kanssa ja he muuttivat Vahvialaan. He saivat
kolme energistä tytärtä. Olga kuitenkin sai-

rastui syöpään. Hoitoa sai vain Helsingissä ja
se oli kallista. Mikko-pappa panttasi kellon
saadakseen rahaa hoitoihin. Olga kuoli 1935.
Panttilainaamosta kellon lunasti Mikon
vanhin poika isovanhemmiltaan perimillään
rahoilla. Olgan korut jaettiin pikkutytöille,
kello vanhimmalle, sormus keskimmäiselle
ja rintaneula nuorimmalle.
Sain kellon omakseni kummitädiltäni.
Hän toivoi, että kello periytyisi aina suvun
vanhimmalle tyttärelle. Olen Olgan nuorimman tyttären tytär. Kello on kaunis ja
käy edelleen, on aarteeni.
Terveisin Seija Sinivuori- Hyttinen

Seuraava pienempi pronssivalettu solki on nahkavyön
hela. Niitä pujotettiin useita sekä naisten, että miesten
nahkavyön koristeiksi ja kiinnittimiksi.

Museoetsivä selvittää
Tällä kertaa se mitä koruiksi luultiin, ei ollut oikeastaan
koruja ollenkaan, vaan pukeutumiseen liittyviä solkia ja
heloja. Toki valjaitten koristehelaa voidaan pitää hevosen koruna. Jos teillä on muistoina vanhoja, Koivistolta
peräisin olevia pukukoruja tai solkia tai valokuvia niistä,
niin lähettäkää koiviston.viesti@gmail.com postilaatikkoon ja museoetsivä selvittää niistä lisää.
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Lestadiolaisuuden tulo Koivistolle
Fagerlundin edesottamuksia ja
koivistolaisten seurojen pitoa arvosteltiin Viipurin Sanomissa ankarasti. V. 1890 kerrottiin lehdessä, että ”hihhulilaisuus rehoitti”
runsaassa määrin Koivistolla, varsinkin nyt, kun pastori Bäckman
oli tukena.
Lestadiolaiset olivat niin onnellisia, että kehuivat menevänsä
kirkosta kotiin ”Pyhän Hengen
siivillä”. Joku oli huomauttanut
tällaisesta pilkasta, minkä johdosta
seurasi lisäselvityksiä. 27.7.1890
osa seurakuntalaisista teki valituksen kirkkoherralle siitä, että hän
salli ylioppilas Fagerlundin saarnata kirkossa ”hihhulilaisuutta.”
He vaativat kirkonkokousta asian
selvittämiseksi.
Tällaisesta kokouksesta ei ole
säilynyt mitään pöytäkirjaa. Jonkin ajan kuluttua Viipurin lehden
kirjeenvaihtaja tiesi kertoa, että
Fagerlundilla oli aikomus lähteä
Pietariin. Hän kyseli sitä, että
oliko Fagerlundille tarjottu siellä
kirkollisia tehtäviä.
Lestadiolaisten seuroista kerrottiin uutisia ja kuvauksia parin
seuraavan vuoden aikana lehdissä
usein. Liikutukset ja syntien anteeksiantamuksen julistus olivat
eniten silmiinpistäviä. Koiviston
seuroissa oli uutisten mukaan
saarnamiehiä Pietarista ja Kuole-

majärveltä. Fagerlund oli ainakin
vielä kesällä 1891 pitämässä jumalanpalveluksia alttaripalveluksineen Koiviston kirkossa, joten
kirkonkokouksen päätökset, jos
sellaisia oli, eivät voineet estää
hänen toimiaan.
Fagerlund kirjoitti Viipurin
Sanomiin vastauksen v. 1891. Siinä kirjoituksessa F. selitti oman
kantansa sekä sen, ettei kristillisyys ole riita-asia. Kirjeenvaihtajalta kirjoittaja kysyi, oliko tämän
kirjoitusten takana todellinen
rakkaus ja saiko Jumala niistä
kunniaa. Lopussa Fagerlund vielä
esitti toivomuksensa, että saisi olla kirjeenvaihtajan kanssa kerran
”Isän oikealla kädellä”.
Koiviston lestadiolaisuus eli
muihin Viipurin läänin seurakuntiin verrattuna varsin rauhanomaisissa suhteissa ulkopuolisiin.
Toisessa tutkielmassani, mikä
koskee oikeudenkäyntejä seurojen häirinnästä tai kunnianloukkauksista, mainitaan Koivisto
vain yhden kerran.
Viipurin Sanomissa oli vuoden 1892 alussa ennustus, että
Koivistolle tulee oikeusjuttu. Se
koskisi Humaljoella pidettyjä
seuroja 29.12.1891. Lehtiuutisen mukaan ”hihhulien” seuroja
mainitussa paikassa olisi kovasti
häiritty. Tietoa paikattiin myö-

Mie tiijjän

Valma Luukka

"Kristillisyys ei
ole riita-asia".
hemmin siten, että rettelöt olivat ”hihhulien oma syy”. Syytteen mukaan ulkopuolisia olisi
nimitelty ”piruiksi”. Seuroja ei
silloin eikä tutkimuksen ajankohtana muulloinkaan Koivistolla häiritty.

Martti Pielan
kysymykseen

Martti Piela
Siinthä olkii jo viime Viestis
puhetta, et ko muut viel sottiit,
ni Suomes käytii jo vaaliuurnil.
Vaalii seurauksen tul Etuskuntaa paljokii Paasikive kaipaamii
uusii kansaetustajjii, kommunisteist m.m. Ville Pessi, Hertta Kuusine ja Yrjö Leino. Höist
etellisvuuvve (1944) elokuus
resitentiks valittu Mannerheim
joutu suurist epäilyksistää huolimatta nimittämmää Leinon
sisäministeriks.
Ko Suome puolustusvoimii
ryhyttii kotiuttamaa, Neuvostoliitto alko vaatii Suomelahe
rannikkotykistö tuntuvaa keventämist. Siinthä mei residenti ei tietystkää tykänt, ko hää
ei tahtont jättää pääkaupungi
puolustusta täysi avoimeks resitetilinna porteil ast. Hää esitti
kentraaleverti Ž:il, et eihä Suomelahe pohjoisranna aseriisunta
ois etullista Neuvostoliitolkaa,
ko sotaha jatku viel muuvval.
Mannerheim ehotti sen sijjaa
sotilassopimusta yhtehise turvallisuuvve varmistamiseks.

5. osa

Sen sopimusluonnokse ensmäses artiklas Marsalkka esittikirjotti vennäikielises luonnoksessaa, et jos ”hyökkäys kohistuu
Suomee vastaa, Neuvostoliittoo
vastaa Suome kautta taik molempii maita vastaa samanaikasest, ni Korkeat sopimuspuolet
sitoutuut antamaa toisilleee - - tukkee ja appuu kaikil käytettävis olevil keinoil.”
Kentraaleversti Ž. käi oikee
kaks kertaa tappaamas ehotukse
tekijää ja Marski puolestaa män
Mikkelii tappaamma Puolustusvoimai komentajaks nimitettyy
kentraal Heinrichsii. Mut eihä
Talini juoksupoika oikee tosissaaa perehtynt Mannerheimi
ehotuksee olleskaa, enneko sit
1948 synnytettii YYA-sopimus
tuon Mannerheimi luonnokse
pohjalt.
Nää tiijjot mie löysi Valittui Palloi kirjast Suomi sodassa
(1983) ja Tarkka - Tiitta: Itsenäinen Suomi -teoksest (Otava)
vuuvvelt 2007.

Mannerheim ehdotti tammikuussa 1945 Suomen ja Neuvostoliiton yhteisiä puolustusjärjestelyjä Saksan uhan
torjumiseksi. Valvontakomission puheenjohtaja Zhdanov torjui ehdotuksen aluksi, mutta se
johti lopulta YYA-sopimukseen.
Tästä on tieto monissa kirjoissa
ja wikipediassa.
Mielestäni YYA-sopimus
oli hyvä asia, vaikka sitä väheksyttiin ja jopa halveksittiin
monissa piireissä. Suomi välttyi
joutumasta uudelleen Neuvostoliiton sotilaallisen agression
kohteeksi. Mannerheim tunsi venäläisten ajatusmaailman
asuttuaan maassa parikymmentä vuotta.
Juha Ruotsalainen
Helsinki

Seuraavassa jaksossa kerron
lehtien uutisoinnista koskien
Koiviston lestadiolaisuuden syntyvaiheista.
(jatkuu...)

Kuuleha sie Martti
Mie luulen jot mie tiijjen tuon
jutun. Se johtuup vissii siit, et
mie oon harrastant tätä Suomen
lähihistoriijjaa jo viijenkymmene
vuuven ajan. No nyt ko mie sain
euko sisarelt luvettavaksein tään
Koiviston viestin ja huomasin
tuon siu kysymykseis, nii mie aattelin vastata, ko sitä ei kaik taija
tietääkää. Miusta oikia vastaus on
se, et Mannerheim esitti, jot Suomi ja Venäjä voisiit tehhä rannikkopuolustusta koskevan sotilasliiton. No tietenkii Mannerheimil ol
ketuhäntä kainalos silviisii, et hää
toivo, jot Venäjä ois sit palauttant
vallottamijjaa alueita Suomel ja
puolustusliitto ois voitu neuvotella site, jot siitä ei ois olt kovinkaa
paljo Suomel haittaa. Tiije häntä
sit, mite siin ois voint käyvä.
Kuitenkaa Molotohvi ei halunt kuullakaan tuommosest,
hänel ko vissiin ol jo iha muuta
mielessää Suome ja kukahäntä tietää vaik Zdanovinkii osalt, ko hyö
kilpailiit vissiin Talini kuolema
varalt siitä, kump heistä ois voint
noussa tään Isä Aurinkoise paikal.
Ja nii tuo juttu sit raukes.

Miekii luvin täst vast muutamii vuosii sit muistaaksein Pekka
Visurin kirjast, enkä sitä ennen
tientkää, eikä siitä uo senjälkee
muutonkaa paljo puhuttu.
Niinko huomaat, mie uon
vastant täl itäkannakselaisel Rauvu murteel, mut kyl sie siitä selvän
ilman muuta saat. Mie ko oon iha
täysverine rautulaine, vain oonkii
Tynkäsuomes syntynt. Eukko ja
häne sisareesa ovat äitiisä puolelt
koivistolaisii ja siks häne sisarellee
tulluo tää leht. Miu nimmein on
Veikko Vaikkinen ja osote on Puuportti 2 B 23, 02600 Espoo.
Ja viel yks huomio siun jutustais.
Mannerheimi ol kyl Venäjä armeijas lopuks iha armeijakunna
komentaja ja arvoltaa kenraalluutnantti. Jot komian uran hää
sielkii tek.
Ei sit muuta ko hyvvää kevvää
uottamista siul ja eikähä sitä tiije
viel, vaik tulis Koiviston kirkollakkii käytyy ens syksyl sankarhauvvan uuvellee vihkimise aikan.
Veikko
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Onnitteluit` ja
muistamissii`
Muista ystävääsi
ilmoituksella.

Koivisto
-tuotteita

Tääl` tapahtuu

Tiedättekö tästä?

Kesän 2020 kotiseutumatkat

Kata Aaltoselta löytyi jännittävän näköinen
metalliputki.

Eistilä - Tiurinsaari matka to 25.6. - su 28.6.2020 (4 pv)
Kaksi yötä Koivistolla ja yksi Viipurissa
Matkanjärjestäjä TravelHit
Ryhmän kerää ja matkanjohtaja Eija Tuominen

Nyt arvuutellaan tietääkö kukaan mikä esine on ja miten sen materiaaleista ja käyttöyhteydestä tiedetään? Vastaukset Koiviston
Viestin toimitukseen.

Seiskarin matka pe 17.7. - su 19.7.2020 (3 pv)
1. yö Koivistolla, päivä Seiskarissa 2. yö Viipurissa
Matkanjärjestäjä TravelHit
Ryhmän kerää ja matkanjohtaja Eija Tuominen
Seiskarin matka pe 24.7. - su 26.7.2020 (3 pv)
1. yö Koivistolla, päivä Seiskarissa 2. yö Viipurissa
Matkanjärjestäjä TravelHit
Ryhmän kerää ja matkanjohtaja Eija Tuominen
Saarenpään matka pe 7.8. - su 9.8.2020 (3 pv)
1. yö Koivistolla, päivä saaressa, 2. yö Viipurissa
Matkanjärjestäjä TravelHit
Ryhmän kerää ja matkanjohtaja Eija Tuominen
Tiedustelut ja varaukset Eija tuominen
email. tuominee@gmail.com
puh. 0400 244 290

Koivisto 2020
-kalenteri! 12 €
Koiviston seinäkalenteri
2020. Almanakkatoimiston
päivälista ja nimipäivät.
Kuvaselitykset ja
tilaa muistiinpanoille.
Tietopaketti Koivistosta.

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

Koiviston sankarihauta-alueen vihkimistilaisuus 5.9.2020
Matka Kari

Matkatoimisto TravelHit

Juhlamatka Koivistolle pe 4.9 - su 6.9.2020 (3 pv)

Juhlamatkat Koivistolle pe 4.9 - su 6.9.2020 (3 pv)

Majoitus West-hotelli Kurkelassa Makslahden rannalla
Hinta 345 e/hkl (jos oma viisumi, matkasta voi vähentää 25 e)
Paikkoja 65 henkilölle
Hintaan sisältyy: kuljetus, hotelli aamiaiset, illalliset, kenttäkahvit, kiertoajelut Koivistolla, 6.9. klo 13 lounas (seisova pöytä)
Espilässä sekä viisumi.

1. Zagorodny club Pihtovoje - tasokas majoituspaikka
Suomenlahden rannalla 4 km Uurasta ja n. 40 min. matka
Koiviston kirkolle. http://pihtovoe.ru
Hinta: 310 e/hkl
Paikkoja 50 henkilölle

Viisumia varten lähetettävä Kari Hämäläiselle 3 vko ennen
matkaa:
Viisumianomus täytettynä (tulosta Lähialuematkojen
nettisivulta: Lähialuematkojen Palvelulomake Venäjän
E-viisumihakemusta varten tai pyydä lomake Karilta),
kopio passin kuva-aukeamasta (selvä), passikuva (ei vanhempi
kuin 6 kk).
Matkalle mukaan matkavakuutustodistus (kortti ei kelpaa).
Ilmoittautumiset ja kyselyt: Kari Hämäläinen
kari.hamalainen@pp4.inet.fi tai puh. +358 40 0184 899
Kari Hämäläinen, Mätikistönkuja 5, 07170 Pornainen

KOIVISTON AUTO
www.koivistonauto.fi

2. Mannolan hotelli - Koiviston salmen rannalla, n. 10 min.
Koiviston kirkolle. http://bazaadmiral.ru/bazaadm/manola
Hinta: 295 e/hkl
Paikkoja 100 henkilölle
3. Hotelli Lokki Johanneksessa, n. 30 min. Koiviston kirkolle.
http://www.chaikaotel.ru
Hinta: 295 e/hkl
Paikkoja 100 henkilölle
Pakettihintoihin sisältyy:
- majoitus - 2 yötä
- ruokailu - 2 aamiaista, 2 illallista, lounas 5.9.
juhla furshet - seisova pöytä Espilässä 6.9. klo 14.00
- bussikuljetus
- Koiviston kirkkomuseon pääsylippu
- tulkkaus
Lisämaksulla e-viisumi 20 e
Perhealennus: 20 e/hkl,
jos perheessä 3 hkl, 30 e/hkl, jos 4 hkl, 40 e/hkl, jos 5 hkl.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Eija Tuominen
tuominee@gmail.com tai puh. 040 0244 290

