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Tiijjät sie?

Pari kertaa mie oon olt Porvoo tuomiokirkos 
justii sillo, ko sinne o tuotu alttaril nähtäväks 
kirko kaikist arvokkaamp ehtoollisastia: Sif-
ridus kalkki. 

Kysene viini-malja o nii arvokas, et sitä 
säilytettää tavallisest lukkoi takan pankki-
holvis. Ensmäse kerra v 1996 sitä pääs viel 
nii lähel, et pystyin lukemaa sen latinakielise 
teksti, mikä kertoo sen tekijän: SIFRIDUS 
ME FECIT (Sifridus miut teki). Se valmis-
tu vuue 1240 paikkeil Saksas Westvaalenis, 
mis sitä käytettii Osnarücki tuomiokirkos 
ehtoollisviinii tarjottaes. 

30-vuotise sova aikoihi Kustaa II Aa-
tolvh vei ruotsalais-suomalaiset joukkoon 
Saksamaal taistelemmaa sitä ”vanhaa vai-
noojaa, kavalaa kauhiaa” - paavia - vastaa. 

Kaikist kuulusamp suomalaisist kent-
raaleist sillo tais olla porvoolaine Torsten 
Stoolhanske, ”Hakkapeliitta”-ratsuväe joh-
taja, kene muistomerkki o Turu tuomio-
kirkos. V. 1633 toine porvoolaine jalkaväe 
kentraal Arvit Vorpus, kuka hauvattii aikan-
naa Rittarholmi kirkkoo Tukholmaa, valtas 
Osnarüki kaupungi, ja pakotti kaupungi 
luovuttammaa ”palovero” nimel kolman-
nekse kulta- ja hoppeeaarteistaan, et hää ei 
polttais koko kaupunkii. 

Esinei joukos ol tuo pyhä kalkkikii - 23 
senttii korkee ja melkee kaks ja puol killoo 
painava kullattu hoppehine kalkki, minkä 
koristeena ol kaupungi molemmat suoje-
luspyhimykset, Krispinus ja Krispasianus. 
Kaunis kalkki pääty Viipuri tuomiokirkkoo, 
mutko Uuvekaupungi rauhas Viipur mäne-
tettii Vennäimaal, ni ehtoolliskalkki seuras 
piispa Ketselius neposi mukan Porvoosee.

No, sehä o selvää, et ko Koivisto kirkol 
ol ehtoolliskalkkiin käytös ”Kotlanni reivi” 
mei kotiseurakunnal lahjaks v. 1777 saatu 
20-karaati kultane, yli 1.3 killoo painava eh-
toolliskalkki, ni eihä siin oo mittää ihmet-
telemistä, et sitä pietää tarkast varioituun 
lasivitriini al Kansallismuseos. Siel mie oon 
senkii nähnt, mut viimesimmäl kerral, ko 
yritin sitä kysellä, sitä ei ennää oltkaa näh-
tävis.

Kyl riittäis kummastii kulttuuraarteest 
kysyttävvää. 

Aluks ko ei nii tarkkoi oltu näijjä ar-
vokkahhii esinehhii suojelutarpehist, (niist-
hä tavallisest tarjottii ehtollisviini rippilapsil 
ensmäsil ehtoollisil), ni akus joku tietäis 1) 
et minkä suojis viel nii myöhää ko 30-luvul 
kirko isännä pikkunen Aili-tyttö toimitti 
metsäpolkuu kirkomäel käytettäväks rippi-
lapsii ensmäsel ehtoollisel? 2) Mihi kirko 
kalleukset toimitettii suojaa jo enne sova 
puhkeemmista? 3) Kuka ol valmistant nii 
kalki ko öylättilautasenkii?

Akus tiijjät vaik yhteeki jottai ratkaisuks 
esittääks, ni toimita tietois Viesti Toimituk-
sel, ni katsotaa! Kirjota mukkaa myös lähe-
tieto; mie luppaan, et lähesuoja ei näis jutuis 
oo olleskaa käytös.

Martti Piela

Vastuun ottaminen

Tuominen ja Pekkola laativat elokuussa 
2015 kirjelmän puolustusministeriölle, 
jossa he esittivät Suomen valtiolle, että 
se ryhtyisi valtiosopimuksen edellyttä-
miin toimiin Koiviston sankarihaudan 
kunnostamiseksi. Vastauksessaan puo-
lustusministeriö piti hanketta kanna-
tettavana, mutta vetosi määrärahojen 
puutteeseen. Lisäksi puolustusministe-
riö ilmoitti ulkoistaneensa valtiosopi-
muksen toimeenpanon Sotavainajien 
muistoyhdistykselle, jolla ei kuiten-
kaan ollut resursseja sankarihautojen 
kunnostamiseen. Puolustusministeriö 
katsoi entisten kuntien sankarihauto-
jen kuuluvan pitäjäseurojen mahdolli-
sen toimeliaisuuden piiriin. 

Seuran vuosikokouksessa 2016 
Eija Tuominen esitti sankarihaudan 
kunnostamishankkeen käynnistämis-
tä. Vuosikokous yhtyi Esko Kaukiai-
sen näkemykseen asian tärkeydestä ja 
hanke päätettiin käynnistää. Koivisto-
Seura perusti sankarihautatyöryhmän, 
johon valittiin puheenjohtajaksi Eija 
Tuominen ja jäseneksi Juhani Pekko-
la. Lisäksi nimetty puheenjohtaja sai 
tehtäväkseen valita työryhmään vielä 
1-2 henkilöä. Kata Aaltonen ja Virpi 
Huhtanen nimettiin ryhmän jäsenik-
si. Tästä vuosikokouksesta käynnistyi 
yli neljä vuotta kestävä monivaiheinen 
Koiviston sankarihautausmaahanke, 
jonka tuloksena hautausmaa on nyt 
kunnostettu, rajattu ja hienossa kun-
nossa. Uudessa muistomerkissä on 
teksti suomeksi sekä venäjäksi ”SO-
DASSA KAATUNEILLE KOIVIS-
TOLAISILLE 1939-1944”.

Koiviston rannalla kohoaa vuonna 1904 
valmistunut punagraniittinen kirkko. Kir-
kon läntisellä seinustalla on vuosina 1939–
1944 Talvi -ja Jatkosodassa kaatuneen 
100 sotilaan ja kahden lotan sankarihauta 
osana laajempaa kirkkomaata. Nämä san-
karivainajat olivat Koiviston seurakunnan 
jäseniä ja asuivat Koivistolla.

Sankarihauta katoaa

Vuoden 1944 alueluovutuksen jälkeen 
Koivisto painui vuosikymmeniksi tapah-
tumahorisontin taakse. Kun kotiseuduille 
saattoi palata, havaittiin kirkon säilyneen, 
mutta sankarihaudan kadonneen. Neu-
vostoliiton romahdettua tehtiin yrityksiä 
hauta-alueen huomioimiseksi ja voitiin 
1992 pystyttää ”Risti ja purje” -patsas 
ilman selventävää tekstiä. Sankarihaudan 
alue jäi yhä merkitsemättä ja arvoaan vas-
taamattomaan käyttöön.

Heinäkuussa 2015 järjestettiin 
matka Koivistolle. ”Risti ja Purje” ku-
kitettiin, mutta itse sankarihauta oli 
edelleen alennustilassa, haudan yli kä-
veltiin ja ajettiin jopa autoilla. Tällöin 
Juhani Pekkola ja Eija Tuominen päätti-
vät kiinnittää valtioneuvoston huomio-
ta vuonna 1992 solmittuun Suomen ja 
Venäjän valtiosopimukseen, joka koskee 
sotilashautausmaiden - ihmisyyteen pe-
rustuvaa - ylläpitoa. Valtiot ovat sitou-
tuneet kunnostamaan ja ylläpitämän 
alueellaan sijaitsevat sotilashautausmaat. 
Lisäksi osapuolilla on oikeus omalla 
kustannuksellaan kunnostaa sotilashau-
tausmaat siinä tapauksessa, ettei toinen 
osapuoli sitä tekisi. Oletimme, että puo-
lustusministeriö ryhtyisi neuvotteluihin 
venäläisen vastapuolensa kanssa tai tekisi 
kunnostuksen itse.

Koiviston sankarihautausmaa

Talvisodan alkuvaiheissa päämaja antoi 
ohjeet kaatuneiden evakuoinnista koti-
seurakuntiinsa. Menettely oli kansainvä-
lisesti poikkeuksellinen, sillä maailmalla 
kaatuneet haudataan pääsääntöisesti 
kuolinpaikalleen. Vainajien kokoaminen 
ja kuljettaminen rintamalta kotiseura-
kuntiinsa vaatii melkoista työtä, mut-
ta se katsottiin aiheelliseksi kaatuneen 
muiston kunnioittamiseksi ja omaisten 
taakan helpottamiseksi. Pääsääntöisesti 
näin voitiin menetellä. Jokaisessa suo-
malaisessa kunnassa on sankarihautaus-
maa. Näin oli asia myös Koivistolla

Ensimmäisenä Koiviston kirkko-
maahan haudattiin sankarivainaja Aar-
re Joutsimies 8.12.1939, joka kaatui 
Saarenpäässä 10.12.1939. Viimeisenä 
sankarihautaan on haudattu 4.6.1944 
Armas Albert Kallonen, joka kaatui Sy-
värillä 26.5.1944.

Sankarihautaan siunattuja ja hau-
dattuja oli eniten kauppalasta ja suurim-
mista kylistä Humaljoelta, Makslahdesta 
sekä Saarenpäästä, mutta heitä oli lähes 
jokaisesta kylästä.

Koiviston sankarihautausmaa pe-
rustettiin vuonna 1942. Paikalle pysty-
tettiin iso valkoinen puuristi, jossa oli 
teksti KOIVISTON SANKARIVAINA-
JAT. Ristin mitat olivat: korkeus 3,30 m 
ja leveys 1,70 m (mitat saatu vanhasta 
valokuvasta/Esko Orava). Sankarivai-
najat siunattiin ja haudattiin kahteen 
hautakaareen. Kaikkien sankarivainajien 
haudalle pystytettiin valkoinen puuristi, 
jossa oli kaatuneen nimi, syntymä- ja 
kaatumisaika. 

Koiviston sankarihautausmaa kunnostettu 

Eija Tuominen & Juhani Pekkola
Koiviston sankarihautausmaa heinäkuussa 2020.
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Hartaast´ 

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

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

Toimitus ei vastaa sille 
lähetetystä materiaalista. Lehden 
vastuu ilmoituksista rajoittuu 
ilmoitushintaan. 
Kirjoittajat vastaavat tekstien sisällön 
oikeellisuudesta ja toimittamiensa 
kuvien käyttöoikeuksista.
Toimitus voi tarvittaessa lyhentää tai 
muokata sille toimitettua aineistoa.
Liikeilmoitukset 50 snt/ppm
Kuolinilmoitukset  34 snt/ppm

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

Tilaukset, osoite- ym. muutokset: 
aina kirjallisena, 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 Pohjois-
maihin 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

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa Siunaus toimitettu
Kiitos osanotosta

Rakkaamme

Niilo Adam
SIPILÄ

s. 9.12.1924 Koivisto
k. 11.7.2020 Hyvinkää

Pitkä päivätyösi on tehty
Hiljaa lähdit luotamme

Jorma ja Leena
Teea

Sukulaiset ja ystävät

Rakkaamme

Helge Olavi
TEIKARI
s. 7.1.1931 Koivisto
k. 20.7.2020 Pornainen

Vaan ylitse kaikkien kyynelten
tuhat muistoa meitä lohduttaa.
Ne tallessa päivien menneiden,
tuhat muistoa kultaakin kalliimpaa.

Puolisoa, isää ja äijää kaivaten ja 
kiitollisuudella muistaen:
Taimi
lapset ja lapsenlapset perheineen
sukulaiset ja ystävät

…että kalat laulullansa lumoaa.

Noustessani Tallinan näköalapaikalle katselemaan 
kaupungin kattojen yli merelle, soitti katusoitta-
ja haitarillaan tuttua laulua. Vene ei ollut linnun 
luusta, mastot eivät kaislasta eivätkä purjeet naisen 
esiliinasta. Siinä merelle tähytessä ajatukset kulkivat 
väistämättä suurille saarille ja sieltä Koivistolle. Tal-
linnaan ja koko Viron rannikolle on ollut Koivistolta 
tärkeä yhteys. Yhteydet virolaisiin ovat olleet arkisia 
ja päivittäisiä. Perunaa pöytään ja miksei pöydän-
jalan viereen pirtuakin, on kaupankäynnissä kalaan 
vaihdettu.

Ovat virolaiset itsekin kalastaneet. Laulun veljeksistä-
kin nuorin oli voimamies, vanhin tiesi kaikki kalapai-
kat ja kolmas oli niin kova poika laulamaan, että lumo-
si kalat laulullaan. Koivistollakin monet kalakunnat ja 
pyydykset olivat veljesten yhteistä omistusta ja työtä. 
Vierailut merimuseoissa ja museoidussa kalastajaky-
lässä Latvian puolella olivat aikamatka menneeseen 
elämänmuotoon. Jotenkin tuolla se mennyt elämä 
tuntuu olevan lähempänä, kuin Koivistolla käydessä. 
Koiviston satamahankkeet eivät nekään juuri nostal-
giaa mieleen nostata. En tiedä minkälainen tunnelma 
olisi ollut, jos tälle kesälle suunniteltu Seiskarin matka 
olisi toteutunut.

Merelle tähytessä näkyy myös virolaisten laululava. 
Laulava vallankumous oli ihme sekin. Yksikään kivi 
ei lentänyt ja mellakkaa synnyttänyt. Laulaen, käsikä-
dessä, virolaiset vahvistivat oman 
yhtenäisyytensä, identiteet-
tinsä ja voimansa. Meillä on 
kulttuurisesti vahva yhteys 
veljeskansaan, mutta mi-
ten voi poliittisesti kahden 
niin samankaltaisen kansan 
kohtalo ollakin täysin eri-
lainen.

Kaisa Koivula

Seurakunnassamme on jo vuosia kokoontunut 
yksi raamattupiiri arkisin keskellä päivää. Kevääl-
lä piirin tapaamiset piti tietenkin keskeyttää ko-
ronan vuoksi eivätkä jäsenet oikein ottaantuneet 
videotapaamisiinkaan. Koska monet ovat iäkkäitä, 
suuri osa jäsenistä oli muutenkin eristyksissä ulko-
maailmasta kotonaan. Kun loppukeväästä sai al-
kaa kokoontua pienissä ryhmissä, mietittiin, miten 
palvella näitä piiriläisiä. He ovat edelleen haavoit-
tuvaisia ja tauti voi edelleen tarttua oireettomista-
kin. Varsinkin jos ollaan pienessä tilassa lähekkäin 
ja jutellaan innokkaasti keskenään. Keksittiin tar-
jota heille raamattuopetusta kirkkosalissa. Isossa 
salissa saa etäisyydet järjestettyä riittävän pitkiksi. 
Luennoitsija sijoitetaan riittävän kauas ja luentoa 
kuunnellessa tulee puhuttua paljon vähemmän eli 
lähetettyä pisaroita ilmaan paljon vähemmän, kuin 
keskustellessa.

Minä sain opettaa Habakukin kirjan tuol-
le ryhmälle. Se on lyhyt kirja, vain kolme jaetta. 
Profeetta lienee nähnyt näkynsä ja kirjannut ne 
ylös 600-luvulla eKr. Kirja sijoittuu aikaan juuri 
ennen Juudan pakkosiirtoon joutumista. Aika on 
ollut levotonta, kuninkaat ovat johtaneet kansaa 
epäjumalanpalvelukseen ja epäoikeudenmukaisuus 
on rehottanut. Kirjassa puhutaan ensin Juudan 
vääristä teoista, sitten siitä, että kaldealaiset (eli 
uusbabylonialaiset) tulevat viemään kansan pois, 
mutta lopulta heitäkin kohtaa rangaistus heidän 

epäoikeudenmukaisten toimiensa vuoksi. Kirja päättyy sekä 
valitukseen näistä vaikeista tapahtumista että iloitsemiseen 
siitä, että Jumala kuitenkin pelastaa ja ohjaa.

Kirja osoittautui monella tapaa ajankohtaiseksi. Yksi näis-
tä ajankohtaisista seikoista oli kaldealaisten taloudellisten vää-
rinkäytösten tuomitseminen. Kyse oli sen ajan suurimmasta 
maailmanvallasta, joka halusi itse määritellä, mikä on oikein 
ja mikä väärin. Vaikka Babylonialla oli valtaa enemmän kuin 
millään muulla maailmanvallalla silloin, kirjan mukaan se ei 
kuitenkaan saanut kyllikseen vallastaan. Habakuk kirjoitti 
mm. ylivelkaantumisesta eli sellaisen omaisuuden haalimises-
ta, joka ei valloittajalle kuulu, ja varoitti, että kohta ovat velko-
jat kimpussa ja ahdistajat tulevat ja ottavat ylivelkaantuneen 
vuorostaan saaliikseen. Kirjassa varoitetaan pröystäilevästä 
rakentamisesta väärillä voitoilla saaduilla varoilla. Habakuk 
varoitti nöyryyttämästä voitettuja, koska siinä päätyy lopulta 
häpäisemään itseään. ”Niin kuin sinä ryöstit monia kansoja, 
niin jäljelle jääneet ryöstävät kaiken sinulta sen veren tähden, 
jonka olet vuodattanut, ja väkivallan tähden, jota olet tehnyt 
maille, kaupungeille ja niiden asukkaille. Suunnittelit tuhoa 
monille kansoille, mutta näin turmelit oman elämäsi”, kirjoit-
ti Habakuk Babyloniasta.

On kiinnostavaa, miten ajankohtaista tekstiä tämä on. 
Harva niin vanha teksti on niin helposti ymmärrettävää ja 
omaan aikaan sovellettavaa kuin Raamatun teksti. Samalla on 
surullista, että tämä on ajankohtaista tekstiä. 2500 vuodessa 
vallanhalu on säilynyt entisellään, vallan havittelun keinot 
ovat säilyneet entisellään ja ylivallan seuraukset ovat säilyneet 
entisellään. Harmi juttu!

Tutun oloista vallan tavoittelua 
2500 vuoden takaa
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

  Suomen 
  Koivisto-Seura ry 
  Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

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

Ratakatu 47, 53100 Lappeenranta 
p. 05 544 8850
Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Proomukatu 6 A 14, 15140 Lahti
p. 040 564 9341
Taidetoimikunta, Marke Hongisto pj.
Halkaisijantie 4 E 46, 00980 Helsinki
p. 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
Hallituksen varapj. Sari Piela, 
050 431 2564, sari.piela@gmail.com.
Asiamies Anne Markkanen, 
0400 687 717, koivistosaatio@gmail.com

Syyslukukausi alkoi erityisin järjestelyin

Koronaviruksen uhka on pidettävä edelleen mielessä myös 
kouluissa ja opiskelupaikoissa.

Palataan hieman koululaitoksen syntyaikoihin Koi-
vistolle ja Saarenpäähän.

Kansakoulun käynti lisääntyi Suomessa voimakkaasti, 
kun toukokuussa 1898 annettiin ns. piirijakoasetus, jossa 
maalaiskunnat velvoitettiin jakamaan alueensa koulupii-
reihin sekä perustamaan niin monta kansakoulua, että 
jokainen kouluikäinen lapsi ilman suurempia vaikeuksia 
voisi nauttia opetusta äidin kielellään omassa piirissään.  
Vuosina 1905-1906 Rannan kihlakunnan (kuului Koi-
viston lisäksi mm. väkirikas Viipuri ja Viipurin maalais-
kunta) koulua käyvien lasten osuus oli Suomen korkein 
83 % ja erikseen Koivistonkin hieno 77 %.  Helsingissä 
osuus oli 70 % ja yleisesti silloin Suomessa noin 50-60 %.

Koiviston ensimmäisessä kansakoulussa Kotterlahdes-
sa koulutyö alkoi jo syksyllä 1870.  

Ennen Saarenpään kansakoulun perustamista lapset 
kävivät koulua Eistilän kylässä Saariston kansakoulussa. 
Kouluun oli matkaa Saarenpäästä yli kahdeksan kilo-
metriä. Saariston kansakoulu aloitti toimintansa v. 1889. 
Kun koulurakennus osoittautui ahtaaksi v. 1922, se kun-
nostettiin alakansakouluksi ja lähistölle rakennettiin uusi 
koulutalo. 

Kun Saarenpään koulupiiri perustettiin v. 1903, aloit-
ti toimintansa kylän oma kansakoulu. Koulurakennus 
sijaitsi ent. Harilaisen ja Saarenpään kylän rajalla ja toi-
mi myöhemmin yläkouluna. Alakansakoulu perustettiin 
erikseen v. 1921 samaan aikaan kuin Humaljoen alakan-
sakoulu ensimmäisinä Koivistolla. Alakoulu toimi alkuun 
rantatörmällä Pullin talossa, kunnes v. 1932 rakennettiin 
uusi koulutalo yläkoulun viereen. 

Koiviston maaseutukouluista suurkouluksi kasvoi v. 
1903 perustetuista vain Saarenpään kansakoulu. Alun 

perin se oli suunniteltu kahden 
opettajan kouluksi, koska lapsia 
oli ilmoittautunut yli 60. Kun 
oppilaiden luku v. 1916 nousi yli 
sadan, oli perustettava kolmas 
opettajan virka. Koulu olikin 
pitkät ajat Humaljoen koulun 
jälkeen Koiviston toiseksi suu-
rin koulu, kunnes 1920-luvun 
puolivälissä kirkonkylän kansa-
koulu pudotti sen kolmannelle 
sijalle. Pian oli Saarenpään ala-
kansakouluunkin kiinnitettävä 
toinen opettaja.

Vähitellen alkoi Saaren-
pään opettajakunta vakiintua ja 
muodosti kahden jälkimmäisen 
vuosikymmenen aikana todella 
paikkakunnan elämään kiinty-
neen työntekijäjoukon.

Antoisaa ja turvallista syysluku-
kautta! 

Eija Tuominen

”DAISY”
Sinä olit kauan Kiiskilän kaivatuin.
Sinua odotettiin päivin ja öin.
Sinun äänesi kuultiin jo kaukaa.
Sinä sait kyläläiset liikkeelle.
Kilvan he saapuivat sinua vastaanottamaan.
Useimmiten oli jo platsit varattu,
kun laskit lauttasi rantaan.
Sinun saapumisesi merkitsi kyläläisille leveämpää leipää.
Sinä uurastit ajallasi väsymättä.
Me nuoremmat emme ole kuulleet ääntäsi,
emme ole nähneet harmaaksimaalattuja kylkiäsi,
emme myöskään viimeisiä päiviäsi,
joita vietit Kiiskilän niemessä.
Muisto Sinusta säilyy – ”Daisy”.

Koska kuvan laiva ei ihan 
hinaajalta näyttänyt, läh-
ti toimitus selvittämään 
Daisyn tarinaa.

Merenkulun historiaa 
tunteva Risto Parkkola ker-
toi kuvan näyttävän 1800- 
luvun puolelta olevalta 
pieneltä puu- tai rautaraken-
teiselta. kuivahöyrykoneella 
varustetulta matkustajalai-
valta. Matkustajalaivojen 
kehittyessä ja suurentuessa 
nämä entiset pienet ”höy-
rywenheet” siirrettiin hi-
naamaan pieniä proomuja 
tai ”rantasipeiksi”. Tämä 
kuvaus sopii hyvin runon 
Daisyyn.

Antero Sala puolestaan 
tiesi Daisyn tarinasta, että on 
ollut kaksi Daisyä. Kuvassa 
oleva Daisy lienee 1899 W 
Crichtonin telakalla, telakan 
johtajan huvialukseksi val-
mistunut teräsrunkovene. 
Tämä Daisy ajoi Turun ve-
sillä ainakin vuoteen 1908, 
jolloin se myytiin hinaajak-
si Karls Forrströmin Förbyn 
kalkkitehtaalle. Sisällisso-
dan aikaiseksi omistajaksi 
on mainittu Henrik Isaks-
son Västanfjärdistä. Vuodet 
1928-38 se kuului kemiöläi-
selle J. Jägerskjöldille, jolta 
sen osti Strömsholm-yhtiön 

saha. 1950-luvun alussa 
kone purettiin ja laiva pa-
loiteltiin. 

Samalla telakalla oli 
aiemmin 1890 rakennet-
tu samaan tarkoitukseen 
puurunkoinen Daisy. 
Metallirunkoisen Daisyn 
valmistuttua samaan 
tarkoitukseen, myytiin 
ensimmäinen jonnekin 
Talintehtaan tietämille. 
Tämän puurunkoisen 
Daisyn kerrotaan olleen 
Koivistolla talvisodan 
ajan. Kumpi mahtoi Ru-
non Daisy loppujen lo-
puksi olla.

Rainer Montonen Porvoosta oli löytänyt äitinsä Kirstin 
vanhoista papereista tämän Daisy-laivan ylistysrunon ja 
himmeän kuvan. Daisy on ollut Putuksen, Hoikkalan ja 
Mannosen Miljoona-Matin omistaman puutavarayhtiön 
omistuksessa ollut hinaaja-alus. Se oli puurakenteinen 
ja kuivahöyrykoneella varustettu hinaaja satamatyöhön.

Daisy Västanfjärdin Synderstössä 1918.
Kai Ekbomin arkisto
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Kaikkia Koiviston sankari-
vainajia ei ole voitu siunata Koivis-
ton sankarihautaan. Koivistolaisia 
sankarivainajia on yhteensä noin 
300. Suuri osa Koiviston kaatu-
neista on sota-aikana olosuhteiden 
pakosta siunattu muihin suoma-
laisiin sankarihautoihin.

Sankarivainajat

Heti hankkeen käynnistyttyä v. 
2016 Eija Tuominen alkoi selvit-
tämään Koiviston sankarihautaan 
siunattuja ja haudattuja pääosin 
kirkonkirjoista ja vertasi niitä mui-
hin saatavilla oleviin lähteisiin. 
Muutama hautapaikan varmistus 
on saatu ainoastaan lähiomaisilta. 
Tiedot olivat todettavissa muu-
tamien vainajien kohdalta osin 
puutteellisiksi, jopa vääriksi, niin 
kirkonkirjoissa kuin sota-arkistos-
sa. Mikkelin maakunta-arkistosta 
Koiviston seurakunnan arkistosta 
ei löytynyt erillistä sankarihautaan 
haudattujen listaa eikä hautapaik-
katietoja. 

Koiviston sankarihautaan on 
siunattu myös kentälle jääneitä ja 
osa sankarivainajista on siirretty 
evakkopaikkakunnalta tai Lap-
peenrannan sankarihautausmaalta 
Koivistolle. Monien selvittelyjen 
jälkeen Koiviston sankarihaudas-
sa lepäävien sankarivainajien mää-
räksi todettiin 102.

Haudan kunnostaminen 
2016–2020

Näinä neljänä vuotena kävimme 
mm. Viipurin läänin piirihallin-
non ja Primorskin kaupungin 
kanssa lukuisia neuvotteluita 
asian eteenpäin viemiseksi sekä 
toimitimme palauttamis- ja ra-
kennuslupiin tarvittavaa tietoa. 
Neuvottelu- ja selvittelymatkoil-
la kävimme Venäjällä yht. 18 

kertaa, sillä sikäläinen asioiden 
hoitamisen tapa edellytti meiltä 
toistuvaa matkustamista paikan 
päälle. Neuvottelut käytiin tul-
kin välityksellä. Tulkkausta hoiti 
pääasiassa Seppo Mäkinen. Hän 
sopi myös tapaamisia. Olga Ok-
sanen Konsulttipalvelut Dextrasta 
käänsi tarvittavat tekstit venäjäksi, 
hoiti mahdolliset sähköpostiviestit 
ja tulkkaustakin.

Sankarihaudan palauttami-
nen oli viime vaiheessa mahdol-
lista osana laajempaa Venäjän hal-
linnon tekemää Koiviston kirkon 
alueen suojelupäätöstä. Koiviston 
kirkko ja sen ympärillä oleva hau-
tausmaa hyväksyttiin Venäjällä 
joulukuussa 2018 kulttuurihisto-
riallisesti merkittävien ja suojelta-
vien kohteiden listalle.

Kunnostamisen historia

Kesällä 2016 matkustimme Pri-
morskiin aloittamaan neuvotte-
luja ja tutkimaan kirkkomaata. 
Vastaanotto oli myönteinen ja 
neuvottelut haudan palauttami-
seksi käynnistyivät. Hauta-alueen 
tarkka määrittely suoritettiin 
vanhojen valokuvien ja v. 1928 
laaditun Mikkelin maakunta-
arkistosta löytyneen kirkkomaan 
kartan avulla. 50 metrin mitta-
nauhalla määrittelimme hautaus-
maan sijainnin. Näin saatoimme 
piirtää ensimmäisen luonnoksen 
puolikaareen rakennetusta hauta-
usmaasta. Muistopatsas sai ensim-
mäisen hahmonsa Tuomisen olo-
huoneen pöydällä. Ajatuksena oli 
kaivertaa vainajien nimet siihen. 

Marraskuussa Viipurin läänin 
piirihallinnossa tapasimme kan-
sainvälisiä asioita hoitavan Vla-
dimir Vasiljevin, jonka mielestä 
mitään erityislupaa ei tarvittu san-
karihaudan kunnostamiseksi. Pri-
morskin kaupungin johto kehotti 
alkamaan alueen suunnittelun.

Talvella 2017 hyväksyttiin 
seuran johtokunnassa sankari-

hautatoimikunnan hahmottelema 
suunnitelma vuoden 1943 sanka-
rihautakuvan mukaisesti. Juhani 
Pekkola ja Eija Tuominen laativat 
sankarihaudan kunnostussuunni-
telman havannepiirustukset. 

Maaliskuussa Primorkin 
kaupungintalolla käydyissä neu-
votteluissa, johon oli saapunut 
myös Viipurin läänin kaupunki-
rakennushallinnon puheenjohta-
ja, yliarkkitehti Oleg Lichovidov, 
esittelimme suunnitelmapiirrok-
semme. Lichovidov suhtautui 
hankkeeseemme ymmärryksellä ja 
pyysi meiltä toimittamaan hänelle 
arkkitehdin puhtaaksi piirtämän 
suunnitelman ammatillisine yksi-
tyiskohtineen.

Saimme koivistolaistaustaisen 
arkkitehti Terhikki Vaaralan teke-
mään piirustukset suunnitelmam-
me pohjalta apunaan vanhat valo-
kuvat ja Koivistolla tekemämme 
mittaukset. Muutaman päivityk-
sen jälkeen suunnitelmapiirustuk-
set olivat valmiina toukokuussa. 
Suunnitelma käännettiin venä-
jäksi ja lähetettiin sähköpostitse 
hyväksyttäväksi Viipuriin yliark-
kitehti Oleg Lichovidoville.

Kesän mittaan teimme lukuisia 
yhteydenottoyrityksiä puhelimitse 
ja sähköpostilla selvittääksemme 
hankkeen etenemistä, mutta em-
me saaneet vastausta. Lokakuussa 
saimme sovittua vihdoin tapaami-
sia ja matkustimme selvittelemään 
asioita. Viipuriin järjestetyssä ko-
kouksessa oli läsnä mm. silloinen 
Primorskin kaupunginjohtaja Eki-
menok. Yliarkkitehti Oleg Licho-
vidovin ollessa lomalla paikalla oli 
arkkitehtiosaston johtaja. Saimme 
kuulla, että Lichovidov oli hyväk-
synyt pääosin piirustussuunnitel-
mamme muutamia muutosehdo-
tuksia lukuun ottamatta. Meille 
kerrottiin myös, että maa-alueen 
tutkiminen ja rekisteröinti olivat 
seuraavana vuorossa ja prosessi oli 
jo käynnissä. Todennäköisesti työt 
hauta-alueella pääsevät alkuun ke-

sällä 2018. Kävi ilmi, että lähinnä 
Viipurin aluehallinto on vastuuvi-
ranomainen. 

Marraskuussa tapasimme Vii-
purin läänin hallintojohtaja Orlov 
Gennady Alexeevichin, Vladimir 
Vasiljevin ja kaupunkirakennus-
hallinnon puheenjohtajan ark-
kitehti Oleg Lichovidovin. Kau-
punkirakennushallintokokous 
oli käsitellyt suunnitelmamme ja 
hyväksynyt sen parilla muutos-
ehdotuksella. Haudattujen nimet 
tuli siirtää erillisiin laattoihin. 
Oma arkkitehtimme teki pyyde-
tyt muutokset.

Joulukuussa oli tapaaminen 
arkkitehti Oleg Lichovidovin 
kanssa Helsingin Karjalatalolla, 
jossa Lichovidov osaltaan hyväk-
syi päivitetyn suunnitelmamme 
vielä pienin lisäkorjauksin. Viipu-
rilainen suunnittelutoimisto teki 
seuraavaksi suunnitelmastamme 
venäläisen version, joka lähetettiin 
Leningradin läänin kulttuurikomi-
tealle hyväksyttäväksi. Näytti siltä, 
että Koiviston sankarihauta-alueen 
kunnostaminen on toteutumassa.

Alkuvuodesta 2018 työryhmä 
selvitti sankarihaudan kunnos-
tukseen tarvittavien elementtien 
hinnat Suomessa ja Venäjällä.  
Tuloksena oli, että hankinnat kan-
natti tehdä Venäjällä halvemman 
hintatason takia ja myös mah-
dollisten tullivaikeuksien takia. 
Juhani Pekkola ja Eija Tuominen 
laativat helmikuussa suunniteltua 
neuvottelumatkaa varten tarjous-
pyynnöt muistomerkin osista ja 
tarvittavista töistä.

Tammikuussa arkkitehti Oleg 
Lichovidov toimitti hyväksymän-
sä viimeisen suunnitelmaversion 
Leningradin läänin kulttuuriko-
miteaan hyväksyttäväksi ja raken-
nusluvan myöntämistä varten. 
Suomessa arvioimme Koiviston 
sankarihaudan kunnostuskustan-
nuksia ja laadimme talousarvion. 

Seuran jäseniltä alettiin ottaa vas-
taan lahjoituksia.

Helmikuun lopulla kävimme ark-
kitehti Oleg Lichovidovin kans-
sa viipurilaisessa kiviliikkeessä 
ja suunnittelutoimistossa, joista 
saimme tarjoukset mukaamme. 
Selvitimme myös haudalle istutet-
tavien pensaiden hintoja ja mah-
dollista toimittajaa.

Maaliskuussa Pietarin läänin 
kulttuurikomitea pyysi meiltä 
vielä kirkkopihan karttaa ja myös 
vanhoja sankarihautakuvia. Nämä 
dokumentit tarvittiin, jotta mah-
dollisilta arkeologisilta kaivauksil-
ta vältyttäisiin

Maaliskuun lopulla saimme doku-
mentin Venäjältä, josta kävi ilmi: 
Leningradin läänin kulttuuriko-
mitea ei vastusta hankettamme, 
mutta edellyttää valtakunnallista 
lupaa, koska alue on kulttuuri-
perintökohde. Oleg Lichovidov 
lupasi hoitaa asiaa.

Seuraavaksi saimme tietää, että 
Leningradin läänin kulttuuritoi-
mikomitea edellytti matalampaa 
muistomerkkiä, joka olisi 1,20 m 
suunnitellun 2,30 metrin sijasta. 
Suunnitelmapiirustusten nimi pyy-
dettiin muuttamaan ”Muistomer-
kiksi”, jotta kulttuurikomitea voisi 
myöntää rakennusluvan. Pyydetyt 
korjaukset tehtiin. Lisäksi kulttuu-
rikomitea tarvitsi Viipurin alueen 
kuvernööri Orlovilta ja Primors-
kin kaupungin vt. johtaja Svetlana 
Ryzhovalta "puoltokirjeet".

Kesäkuussa aloimme taas kysel-
lä hankkeemme tilannetta. Oleg 
Lichovidov arveli, että hauta-alu-
een kunnostusluvan saanti menee 
kesäkuun loppuun. Heinäkuussa 
Lichovidov välitti meille Leningra-
din läänin kulttuurikomitean ilmoi-
tuksen: ”Koska Koiviston kirkko ja 
sen ympäristö ovat ehdolla arkkiteh-

Koiviston sankarihauta-alue marraskuu 2019. Eija Tuomisen arkisto. Koiviston sankarihauta toukokuussa 2020. 

Koiviston 
sankarihautausmaa
jatkuu sivulta 1
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tuurillisesti suojeltavin kohteiden 
luetteloon, niin projektiamme var-
ten pitää sankarihauta-alue erottaa 
tästä omaksi alueekseen.” 

Lokakuussa kävimme selvitte-
lemässä hankkeen hidasta ete-
nemistä Venäjällä ja tapasimme 
myös Primorskin uuden kaupun-
ginjohtajan. 

Oleg Lichovidovilta saimme 
tietää: Rakennuslupa tulee, koska 
Viipurin läänin kuvernööri sitä 
puoltaa. Luvan pitäisi olla valmis 
marraskuussa.

Tammikuussa 2019 saimme tie-
don, että Koiviston kirkko ja 
kirkkopihan hautausmaa, jossa 
myös sankarihautausmaa sijait-
see, on hyväksytty joulukuussa 
2018 Venäjän kulttuurihistori-
allisesti merkittävien ja säilytet-
tävien rakennusten ja alueiden 
luetteloon. Kaikki hauta-alueella 
tehtävät työt pitää hyväksyttää 
Leningradin läänin kulttuuriko-
miteassa. Kyseessä on laajempi 
venäläinen viranomaispäätös, 
johon yksityiskohtana sisältyy 
sankarihautausmaan kunnostus 
esittämässämme muodossa.

Maaliskuussa 2019 Viipurissa ja 
Koivistolla käytiin tarkentavia 
neuvotteluja hankkeen toteut-
tamisesta ja pyysimme lopullisia 
tarjouksia kiviliikkeeltä ja suun-
nittelutoimistolta. Olimme val-
mistelleet etukäteen kirjalliset ky-
symykset venäjäksi käännettyinä, 
jotta varmasti kaikki meitä askar-
ruttavat asiat tulisi käsiteltyä.

10.5.2019 Koivisto-Seura ja Le-
ningradin läänin suunnittelutoi-
misto allekirjoittivat sopimuksen 
tarvittavista suunnittelutöistä sekä 
hankkeen johtamisesta Venäjällä. 
Hauta-alueen topografia valmistui 
ensimmäiseksi ja sitten hauta-alu-
eella suoritettiin mittauksia. 

Kesäkuussa Koivisto-Seura ja 
Viipurin Vuoriyhtiö allekirjoit-
tivat sopimuksen kivimateriaalin 
toimittamisesta. Vuoriyhtiö ei 
suostunut kirjaamaan kiviosien 
asennusta sopimukseen. Asen-
nustarjousta jäätiin odottamaan 
toiselta viipurilaiselta kiviveistä-
möltä. Koivistolla kävimme kes-
kusteluja vt. kaupunginjohtajan 
Svetlana Ryzhovan kanssa saadak-
semme hanketta eteenpäin. 

Heinäkuussa selvittelemme 
taas Viipurin suunnittelutoimis-
tossa hankkeen hidasta etenemis-
tä. Tarkistimme myös toimiston 
tekemän suunnitelman, jossa to-
pografiakarttaan oli sijoitettu san-
karihaudan rakennussuunnitelma.

Heinäkuun lopulla Primors-
kissa järjestettiin kansalaiskuu-
leminen suomalaisen sankari-
hautausmaan palauttamisesta, 
jossa kunnostussuunnitelmaa 
esittelivät Oleg Lichovidov ja 
Leningradin läänin suunnittelu-
toimiston arkkitehti. Koivisto-
Seuran puheenjohtaja puhui 
myös tilaisuudessa ja toi esiin 
mm. valtiosopimuksen ja asian 
tärkeyden koivistolaisille. Näy-
timme myös kuvia monista Suo-
messa olevista venäläisistä hyvin 
hoidetuista hautamuistomerkeis-
tä Pyrimme tiedottamaan hank-
keestamme myös tarjoamalla kir-
joituksiamme paikallismediaan. 
Tapaaminen päättyi vt. kaupun-
ginjohtajan lausuntoon: ”Sanka-
rihautausmaan palauttaminen on 
hyväksytty”.

Etsimme edelleen kiviosien 
asentajaa sekä hauta-alueen raken-
tamiseen tarvittavaa urakoitsijaa 
suunnittelutoimiston avustuksel-
la. Ensimmäiset saadut tarjoukset 
olivat kohtuuttomia.

Syksyn mittaan kyselimme 
useasti rakennusluvan perään 
ja saimme sovittua tapaamisen 
Viipurin suunnittelutoimis-
tossa tilannekartoitusta varten. 
Primorskin vt. kaupunginjoh-

taja Ryzhova toi Primorskista 
urakkatarjouksen kokoukseen, 
jonka sittemmin hyväksyimme. 
Suunnittelutoimisto oli saanut 
valmiiksi 26-sivuosen kokonais-
asuunnitelman, joka piti seuraa-
vaksi hyväksyttää Leningradin 
läänin kulttuurikomiteassa.

Lokakuussa Rami Toivonen 
sai valmiiksi kaiverrukseen liitty-
vät esityöt muistopatsaan ja nimi-
laattojen osalta ja kaiverrusmatkaa 
Viipuriin valmisteltiin. Matka ei 
onnistunut tullivaikeuksien vuok-
si. Viipurista löytyi kaivertaja, jo-
ka teki työn Rami Toivosen sap-
luunoiden avulla.

Marraskuun alussa Koivisto-
Seura teki urakkasopimuksen 
primorskilaisen yrittäjän kanssa 
kiviosien asennuksesta ja muista 
tarvittavista töistä sekä materiaali-
en hankinnasta. Ennen urakkaso-
pimuksen allekirjoitusta olimme 
saaneet Primorskin hallinnosta 
tiedon, että rakennuslupa on saa-
tu Pietarista. Työt alkoivat saman 
tien ja etenivät ripeästi. Muisto-
patsas ja nimilaatat olivat asennet-
tuina marraskuun lopussa.

Joulukuun alussa tuli vies-
ti, että Leningradin kansainvä-
liselle komitealle oli valitettu 
muistopatsaan tekstistä. Emme 
saa kutsua koivistolaisia sankari-
vainajiksi. Jo paikallaan seisovan 
muistomerkin teksti oli hiottava 
pois ja muotoiltava uudelleen. 
Hankkeen aikana oli ollut häm-
mennyksen hetkiä, mutta nyt 
nousi silmään kyynel. Yhdessä 
Primorskin hallinnon kanssa 
katsoimme parhaaksi muuttaa 
muistopatsaan tekstiä, jotta koh-
tuutonta viivästystä ei tulisi alu-
een valmistumiseen.

2019 joulukuun lopussa san-
karihauta-alue oli lähes valmis, 
myös aitatolpat ja ketjut asennet-
tuina. Viimeistelytyöt oli sovittu 
tehtäväksi keväällä 2020. 

Kunnostuksen rahoitus

Hankkeen aikana kustannusarvio 
nousi noin 61 000 eurosta noin 
75 000 euroon.

Valtion tukea saimme Itä-
Suomen aluehallintoviraston kaut-
ta vuosina 2016-2017 yht. 2500 
euroa. Koivisto-Seura on käyttä-
nyt myös omia varojaan hankkeen 
kustannuksiin, jotka ensimmäisinä 
vuosina muodostuivat neuvottelu-
matkoista, tulkkauksesta, kään-
nöksistä sekä suomalaisen arkki-
tehdin laatimista piirustuksista

Rahankeräyksestä ajalla 
11.6.2019-10.6.2020 ja aikaisem-
mista lahjoituksista kertyi noin 75 
000 euroa. Hankkeen kulut vuo-
sien 2016-2020 aikana olivat 70-
80 000 euron välillä. Tarkemmat 
laskelmat ovat työn alla. 

Takaisku

Talvella 2020 saimme ikäviä uuti-
sia Primorskista - juuri asennetut 
muistomerkin kivet oli töhritty. 
Tästä takaiskusta selvittiin kui-
tenkin nopeasti, kun urakoitsija 
ja kaupunki puhdistivat kivet ri-
peästi. Kaupunki asensi alueelle 
myös videovalvonnan. 

Kevään ja kesän kuluessa mo-
net paikalliset asukkaat ja myös 
venäläiset turistit ovat käyneet 
katsomassa ja ihailemassa kunnos-
tettua sankarihauta-aluetta.

Jatkosuunnitelmat 

Keskustelut hautausmaan yllä-
pidosta on aloitettu. Paikallinen 
urakoitsijamme on ilmeisesti val-
mis pienellä korvauksella hoita-
maan sankarihautaa.

Odotamme nyt Koronaviruk-
sen hiipumista, jotta voisimme 
käydä taas Koivistolla ja muistella 
sankarivainajiamme kunnostetun 
haudan äärellä. Suunnitelmissa 
on viettää Koivistolla kesällä 2021 
kunnostetun sankarihauta-alueen 
vihkimisjuhlaa.

Loppupäätelmä

Sankarihautausmaan kunnos-
tus viimeistelyineen valmistui 
31.5.2020.

Lämpimät kiitokset kaikille 
koivistolaisille monista lahjoi-
tuksista. Sankarihaudan muisto-
merkin nimikko-osien ”lunastus” 
tuotti noin 14 000 e. Lahjakirjo-
jen postitus alkaa lähiaikana.

Suuri kiitos myös eri yhdis-
tyksille, sukuseuroille, säätiöille, 
yrityksille sekä seurakunnille, 
jotka lahjoituksin mahdollistivat 
Koiviston sankarihaudan kun-
nostamisen. Lahjoittajien nimet 
tullaan julkaisemaan myöhemmin 
tässä lehdessä ja suunnitteilla ole-
vassa historiikissä.

Kiitoksemme ansaitsevat 
myös Viipurin arkkitehtuurin 
asiantuntija arkkitehti Oleg Licho-
vidov, joka omalla panoksellaan 
mahdollisti hankkeen etenemisen 
Venäjällä ja Primorskin kaupun-
gin hallinto erittäin myönteisestä 
suhtautumisesta sankarihaudan 
kunnostukseen. Kiitos myös hy-
västä ja ripeästi suoritetusta työstä 
urakoitsija Jyri Korotonille.

Koivisto-Seuran pian avautu-
ville uusille kotisivuille tulee myös 
Koiviston sankarihautaosio, johon 
on myös tarkoitus kerätä muiden-
kin kuin Koivistolle haudattujen 
sankarivainajien tiedot.

Mieliala Koiviston perillisten 
kesken on tyytyväinen. Sankarivai-
najat ovat saaneet merkityn leposi-
jan. He ovat turvassa, sillä heidät 
on siunattu kotipaikkansa kirkko-
maahan. Työllään ja suurimmalla 
uhrauksellaan he lunastivat jälkeen 
jääneille ja Suomelle elämän. Vaik-
ka sankarivainajat ovat maallisen 
kunnian yläpuolella, heidän muis-
tamisensa on meille ajassa eläville 
hyvästä. Koiviston sankarihauta 
auttaa meitä - molemmin puolin 
rajaa - ymmärtämään historiaa, 
välttämään sotaa ja kunnioitta-
maan elämää ja rauhaa.

Viimestelytöitä sankarihautausmaalla toukokuussa 2020. Sankarihautausmaa ja kirkon kellotornin ovi heinäkuu 2020.
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Kaikki ihastelivat 
uutta lehmää ja 
jokainen halusi 
tietää: Mikä 
sen nimi on? 
“Orvokki se o.” 

“Orvokki! 
  Orvokki!” 
kuului nyt 
kaikkien suusta.

Sovimme, että lähtisin uuden leh-
män ostoon entiseltä evakkoseu-
dultamme. Parin päivän kuluttua 
lähdin matkaan. Kiertelin aluksi 
Elimäellä hyvien naapureittemme 
luona, joilta saatujen neuvojen 
perusteella löysin sopivan lehmän 
noin kolmenkymmenen kilomet-
rin päästä Korian asemalta. 

Mielestäni lehmä oli kyllä 
kallis, mutta isännän vakuuteltua, 
että eläin oli terve ja virheetön se-
kä hyvä lypsämään, päätin tehdä 
kaupat, kun myyjä vielä vakuutti, 
ettei hän tee petollisia kauppoja. 
Olin kertonut hänelle, miten mi-
nua oli edellistä kauppaa tehdes-
säni petetty. 

Nyt minulla oli siis lehmä. 
Entä miten saada se vietyä ase-
malle? Autoa ei kannattanut tila-
ta, se olisi tullut hirveän kalliiksi. 
Itse asiassa autokyyti olisi lisännyt 
lehmän hintaa puolella. Päätin 
lähteä kävellen taluttamaan leh-
mää Korialle. 

Käveltyäni kymmenisen ki-
lometriä tulin saman pappilan 
kohdalle, jossa olimme asuneet 
evakossa kolmen vuoden ajan. 
Ehdin juuri ajatella: “Oispas nyt 
Myrsky puutarhassaan!” kun 
jo siinä samassa etupuutarhassa 
kohottautuu eteeni tumma hah-
mo, ja tuttu ääni hyrisee: “Hyvää 
päivää! Olette käynyt lehmän os-
tossa?” Vastaan tervehdykseen ja 
kerron tosiaan ostaneeni lehmän. 
“Pankaapa lehmä kiinni siihen ai-
taan vähäksi aikaa ja pistäytykää 
kahville,” 

Mauri-herra sirkuttelee edel-
leen kuin satakieli, ikään kuin ei 
olisi koskaan uhannut häätää mei-
tä asunnostamme. Minä en ollut 
voinut vielä unohtaa mennyt-
tä. Katkerat kokemukseni täällä 
syöksähtivät tukahduttavina mie-
leeni. Siksi torjuin papin kutsun. 
Mutta hän oli hellittämätön ku-
ten tapansa oli. “Tulkaa vaikkapa 
katsomaan, kuinka olen laittanut 
tänne kasvihuoneet!” hän jatkoi 
tarjoten minullekin kaalintaimia. 
Köytin lehmän puuhun ja lähdin 
papin perään. 

Paljon oli kirkkoherra laitellut 
kasvilavoja pitkin koko kaivolle 
johtavan polun vartta, toinen toi-
sensa viereen. Ylpeänä hän esitteli 
nyt kaikkea, mitä oli tehnyt mei-
dän lähtömme jälkeen. Jälleen 
hän pyyteli tulemaan sisälle kah-
ville. Taas kieltäydyin. En voinut 
myöskään ottaa vastaan kaalin ja 
lantun taimia, joita hän tarjosi. 
Kiitin vain ja sanoin näkemiin ja 
jatkoin matkaani uuden Orvokki-

Impi Piela
Elämän melskeissä (XXV)
On hankittava uusi lehmä, päätimme Jannen kanssa. 

Impi Piela

Punaiselle mökille tultuani 
tartuin Orvokkia sarvista. Sen 
jalat olivat tosiaan vielä kipeät ja 
se arasteli askeleitaan. Selvisimme 
kuitenkin ajoissa ennen junan 
lähtöä asemalle. Kun lähdin sel-
vittelemään rahtipapereita kon-
duktöörien kanssa, he mielestäni 
käyttäytyivät omituisesti; rupe-
sivat supattelemaan keskenään. 
Loivat välillä katseita minun 
suuntaani, ja taas kuului supinaa. 
Ihmettelin, kun rahti oli mieles-
täni aika lailla halpa. En osannut 
aavistaakaan, miksi konduktöörit 
supattelivat keskenään, miksi rah-
ti oli niin halpa. Vasta jälkeenpäin 
asia selvisi.

Sain rahtipaperit selviteltyä, 
Orvokin härkävaunuun, ja itsekin 
kiipesin lehmän kanssa samaan 
vaunuun. Jyt-kyt, jyt-kyt, puks, 
puks, juna puuskutti eteenpäin. 
Matka joutui takaisin kotiinpäin, 
Koivistolle. Jokin ajatus vaivasi 
siinä matkatessa mieltäni: Miten 
kummassa olin saanut vaunun 
noin halvalla? “No, eihä onneks 
kuletus tult kovi kallihiks, ko leh-
mä olkii nii kallis!” onnittelin it-
seäni. “Ja ko sen toise lehmä kans 
viel pettiit minnuu! Kehtasiitkii, 
ko muuteskii ollaa saatu yrittää 
kaikil tavoil elämä ikkää!” 

Junan tullessa Viipuriin, al-
kaa kuulua outoa kolinaa. Raotan 
ovea ja kurkistan ulos. Vaununi on 
irrotettu muusta junasta ja ajettu 
sivuraiteelle. Miksi ihmeessä?! Hä-
tääntyneenä hyppään ulos vaunus-
ta ja juoksen kiireesti konduktöö-
rin luo ja selitän: “Eihä tää vaunu 
tähä jää, sehä männöö Koivistol. 
Mitä vast se o irrotettu?” “Odotta-
kaa,” sanoo konduktööri. Kiipeän 
takaisin vaunuun lehmäni luo. 

Kurkistelen oven raosta. Het-
ken päästä ilmestyy juna raiteelle, 
ja vaununi liitetään siihen. Mat-
kani jatkuu Koiviston suuntaan. 
Koiviston asemalla laskeudun 
lehmineni alas vaunusta ja lähden 
kulkemaan satamaa kohti. Mutta 
miten saan sen kuljetettua saarel-
le? 

Järjestyspoliisissa toimii enti-
nen työnjohtajani. Kiinnitän leh-
mäni lyhtypylvääseen ja menen 
hänen puheilleen. Työnjohtaja on 
minulle ystävällinen kuin aina en-
nenkin. Oikein kädestä pudistaen 
tiedustelee asiaani. “Enks mie sais 
teil paattii tai moottorii, et saisin 
Orvoki saaree?” pyytelen. “Mikä 
se sellane Orvokki on?” naurahtaa 
mies, ikään kuin ei ymmärtäisi, 
mistä on kysymys. “Mie käin Eli-
mäel lehmäostos, ja nyt se pitäis 

saaha kottii.” “Älkää pitäkö kiiret-
tä sen lehmänne kanssa, pannaan 
se tänne meidän hakaan odotta-
maan kyyditystä.” “Enks mie sit 
huomel sais?” jatkoin inttämis-
täni. Työnjohtaja lupasi, mutta 
toisti vielä: “Jättäisitte sen tänne 
vähäksi aikaa.” Oli perjantaipäi-
vä, joten sanoin: “Kyl miu pittää 
saaha lehmä suntakiks saaree, et 
lapset saavat maitoo.” “No, tul-
kaa huomenna niin järjestän teille 
moottoriveneen.” Orvokki jäi siis 
yhdeksi yöksi hakaan, ja minä läh-
din kotiin.

Lauantaiaamu valkeni kaunii-
na. Ilma oli tyyni. Vain vähäiset 
laineet liplattivat rantaan. “Nyt 
täytyy lähtee mantereel hakemaa 
lehmä,” sanoin Jannelle ja lähdin 
kipittämään kolmen kilometrin 
päähän laivalle. 

Ehdin sopivasti “Pääsaaren” 
kyytiin, ja jonkin ajan kuluttua 
olin taas kauppalan puolella. Kii-
rehdin työnjohtajani puheille. 
Hän olikin lupauksensa mukaan 
hankkinut käyttööni moottori-
veneen. Edelleenkin hän ehdotti, 
että jättäisin lehmän vielä joksikin 
aikaa mantereen puolelle. En mi-
tenkään arvannut, miksi hän esteli 
minua vieläkin. 

Moottoriveneellä sain Orvo-
kin toimitettua Nokiniemen ran-
taan, josta oli kotiin vielä kuuden 
kilometrin matka. Maihin päästy-
ämme, ryhdyin taas taluttamaan 
Orvokkia kotia kohti. Lehmä 
tuntui ihmettelevän tällaista mat-
kaa jalan, junalla, vesitse, muttei 

pystynyt sanomaan muuta kuin 
ammuu! ammuu! Maalaiselikko-
na se ei ollut tottunut meriretkiin. 
Tyytyi tosin seisomaan aloillaan, 
kun näki vain vettä kahden puo-
len. Jos olisi osannut puhua, olisi 
sekin varmaan kysellyt itseni ta-
voin: Miksi?

Kun olimme lähestymässä ko-
tia, Orvokki tuntui ymmärtävän, 
että matka oli päättymässä. Nyt 
se äänteli: Möö! Möö! Ammuuu! 
Möö!

Lapsiparvi ryntäsi ulos tuvas-
ta. Pian olimme molemmat lasten 
ympäröimiä. Kaikki ihastelivat 
uutta lehmää ja jokainen halusi 
tietää: Mikä sen nimi on? “Or-
vokki se o.” “Orvokki! Orvokki!” 
kuului nyt kaikkien suusta. Kun 
kaikki olivat saaneet ihastella 
tarpeeksi uutta tulokasta, talutin 
Orvokin navettaan ja laitoin sille 
heinää eteen. “Syö nyt ja leppää! 
Tää o nyt siu kottiis!” Taputin leh-
mää vielä kertaalleen ja riensin tu-
paan. Ajattelin: “Kylhä täs nyt taas 
eletää, ko satii lehmäkii.” Lapsilla 
riitti puhumista uudesta lehmästä. 
Ei tahtonut vastaamaan ehtiä.

Seuraava aamu oli sunnuntai. 
Lepäsin rauhassa lypsyaikaan asti, 
kun ei tarvinnut nousta varhain 
keittämään ja laittamaan evästä 
töihin lähtijöille niin kuin arkiaa-
muisin. Lähdin lypsylle. Oi miten 
kaunis kesäaamu! Kyllä kesä sen-
tään on kesä, ajattelin.

(Sarja jää tauolle)

ni kanssa. 
Siitä tulikin vihattava matka. 

Jo yksistään sen vuoksi, että se oli 
niin pitkä. Alkupuoli matkaa sujui 
vielä jotenkuten, mutta puolivä-
lissä lehmä alkoi uupua. Syöttelin 
sitä maantien laitojen ruoholla 
ja lepuuttelin vähän väliä, mutta 
lehmä ei ottanut kulkeakseen enää 
eteenpäin. Olin jälleen kuin evak-
komatkalla. Samalla tavoin ne 
evakot, jotka olivat saaneet elik-
kojaan mukaan pakomatkalleen, 
syöttelivät karjaansa maanteitten 
vierustoilla. Matkamme jatkui hi-
taasti, ja lehmä alkoi aristella jal-
kojaan. Ei se mikään ihme ollut-
kaan; itsekin olin lopen väsynyt, 
olinhan kävellyt Orvokkini kanssa 
yli kaksikymmentä kilometriä. 

Lopulta pääsimme noin vii-
den kilometrin päähän asemalta. 
Tien varressa oli pieni punainen 
mökki. Talutin lehmän pihaan ja 
köytin sen kiinni. Astuin sisälle 
mökkiin. Oli aivan myöhäinen 
ilta. 

Talonväki katseli kummissaan 
tulijaa. Selitin asiani. Jos saisin jät-
tää lehmäni heidän pihaansa yön 
ajaksi, niin tulisin sitten aamulla 
hakemaan sen ja jatkaisimme mat-
kaamme Korian asemalle. “Työ 
saisitta lypsää lehmäi ja pittää mai-
jon palkaks.” Talonväki suostuikin 
pyyntööni, ja Orvokki sai yösijan. 

Itse kiiruhdin asemalle toi-
voen saavani tilattua junasta vau-
nun aamuksi. Asemalla minulle 
luvattiinkin eläinvaunu aamuksi. 
Päätin viettää yöni asemalla, vaik-
kei minulla ollutkaan ruokaa eikä 
yöpymispaikkaa. “Oon tän yhe 
yön vaik hirres!” ajattelin itsekse-
ni. Kymmenen aikaan illalla kon-
duktööri tuli sulkemaan asemara-
kennuksen ovia ja kehotti minua 
poistumaan. Selitin hänelle, mil-
laisessa pinteessä olin, ja tuo ystä-
vällinen konduktööri antoi minun 
jäädä sinne yön yli. Hän sulki ovet 
ja lähti. Vaikka oli kesä, oli tämä 
kortteeri silti kolkko ja kylmä.

Odottelin aamua. Kävin tuon 
tuostakin kurkistamasssa ulos, oli-
siko jo kuinkakin valoisaa. Hyvis-
sä ajoin päivän sarastaessa kipaisin 
hakemaan Orvokkini. Juna lähtisi 
kello yhdeksältä, johon mennes-
sä oli ehdittävä takaisin asemalle. 
Matkaa oli viisi kilometriä. Jos 
lehmäni jalat olisivat edellisen päi-
vän taivalluksen jälkeen edelleen 
arat, aikaa paluuseen piti varata 
tarpeeksi. Itsellänikin jalkojani 
särki ja ne olivat kankeat. “Kylhä 
norjistuut, ko saavat vauhtii,” ajat-
telin ja lähdin matkaan. 
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Koiviston sankarihautaan siunatut ja haudatut 1939-1944

Koiviston sankarihautausmaa 1943. Eija Tuomisen arkisto.

Aho Armas Viljo alikersantti, kauppala
 s. 21.06.1915 Koivisto k. 16.06.1943 30.SotaS
Airaksinen Aaro Samuli vänrikki, kauppala
 s. 27.10.1919 Pälkjärvi k. 16.06.1942 13.SotaS, 
 haavoittui Tiurinsaari
Autio Sulo Jaakko tykkimies, kauppala
 s. 10.11.1910 Koivisto k. 06.03.1940 Nisalahti, Säkkijärvi
Hammar Eino Kustaa sotamies, kauppala
 s. 04.05.1923 Koivisto k. 18.03.1943 Vienan kanava
Harilainen Lauri Veikko sotamies, Saarenpää
 s. 15.10.1923 Koivisto k. 20.02.1943 25.KS, 
 haavoittui Seesjärvi itäp.
Harilainen Matti Veikko tykkimies, Saarenpää
 s. 08.09.1915 Koivisto k. 25.02.1940 Saarenpää, katosi 
Heino Ahti korpraali, Vatnuori
 s. 20.09.1921 Koivisto k. 14.01.1942 Krivi
Herrala Urho sotamies, Saarenpää 
 s. 27.04.1924 Koivisto k. 12.06.1943 40.KS, 
 haavoittui Valkeasaari
Hietanen Arvo Nikanor sotamies, Humaljoki
 s. 27.09.1918 Koivisto k. 08.01.1942 40.KS, 
 haavoittui Hiisijärvi
Hilska Alpo Olavi sotamies, Saarenpää
 s. 06.03.1921 Koivisto k. 19.09.1941 Moikajoki
Hilska Eino Erkki sotamies, Saarenpää
 s. 09.01.1919 Koivisto k. 17.08.1941 Räisälä
Hoikkala Aulis Joonas sotamies, Makslahti
 s. 01.01.1922 Koivisto k. 20.08.1941 17.KS 
 haavoittui Malviainen-Röhö Uhtua
Hoikkala Heimo Johannes jääkäri, Makslahti
 s. 08.11.1921 Koivisto k. 06.01.1942 Poventsa
Hoikkala Teuvo Harald kersantti, kauppala
 s. 26.09.1901 Pyhäjärvi k. 30.08.1941 25.SotaS, 
 haavoittui 16.8.1941 Kuokkaniemi Sortavalan mlk.
Hoikkala Väinö sotamies, Rautanen
 s. 03.05.1900 Koivisto k. 06.03.1940 Vilaniemi Säkkijärvi
Hovi Ahti Antton sotamies, Vatnuori
 s. 23.09.1918 Koivisto k. 03.1940 Tuppura Säkkijärvi, katosi
Joutsimies Aarre Matti tykkimies, Tiurinsaari
 s. 10.11.1914 Koivisto k. 10.12.1939 Saarenpää
Kallinen Juho Antti sotamies, Makslahti
 s. 19.10.1898 Liminka k. 06.09.1941 PienKallelova
Kallonen Armas Albert korpraali, Makslahti
 s. 14.09.1921 Koivisto k. 26.05.1944 Syväri Pirkinitsi
Karvanen Tauno Armas sotamies, Kiiskilä
 s. 25.12.1920 Koivisto k. 25.3.1943 25.KS, 
 haavoittui Maaselkä 24.3.
Kaukiainen Aarne Veikko sotamies, kauppala
 s. 06.05.1917 Koivisto k. 06.02.1942 Krivi
Kaukiainen Viljam alikersantti, Kaipiala
 s. 22.09.1907 Koivisto k. 20.07.1941 Hiittinen
Kiikka Vilho tykkimies, Vatnuori
 s. 22.09.1910 Koivisto k. 2.3.1940 Tuppura, Säkkijärvi, katosi
Kohi Teppo Olavi vänrikki, kauppala
 s. 12.05.1917 Koivisto k. 27.02.1940 Pulliniemi
Koho Villiam sotamies, Saarenpää
 s. 03.10.1897 Koivisto k. 12.09.1941 matkalla 13.KS
Kokkala Toivo Taavetti sotamies, Patala
 s. 01.04.1921 Koivisto k. 13.08.1941 19.KS, 
 haavoittui Tsokkila
Kurki Aalto Simeon korpraali, Kiiskilä
 s. 20.10.1914 Koivisto k. 04.03.1940 Teikari Säkkijärvi, katosi
Kurki Ahti Jooseppi sotamies, kauppala
 s. 06.12.1920 Koivisto k. 01.10.1941 Lempaala
Kurki Armas Aukusti sotamies, Patala
 s. 13.09.1911 Koivisto k. 02.03.1940 Tuppura Säkkijärvi, katosi
Kurki Väinö sotamies, Kiiskilä
 s. 17.06.1920 Koivisto k. 08.01.1942 Voljärvi
Kyytsönen Eino kersantti, Humaljoki
 s. 18.01.1909 Koivisto k. 15.09.1941 Syväri
Kyytsönen Väinö korpraali, Rautanen
 s. 16.01.1904 Koivisto k. 28.08.1941 Pasurinkangas Valkjärvi
Lahtinen Joonas tykkimies, Vatnuori
 s. 11.03.1900 Koivisto k. 02.03.1940 Vilaniemi Säkkijärvi, 
 kentälle
Lehtola Toimi Kalervo korpraali, Patala
 s. 13.10.1920 Koivisto k. 24.04.1942 Shemenskin etumaasto, 
 kentälle
Lukkari Armas sotamies, Makslahti
 s. 17.03.1912 Koivisto k. 20.11.1943 43.SotaS 
Luukkainen Konsta sotamies, Alvattila
 s. 28.05.1916 Koivisto k. 28.06.1943 matkalla 35.KS, 
 haavoittui Ontajoki
Lymy Erland Viktor korpraali, Penttilä
 s. 03.11.1913 Koivisto k. 19.03.1944 Ontajärvi
Maisala Alpo Arvid kersantti, Vatnuori
 s. 20.11.1918 Koivisto k. 16.10.1942 Krivi
Mannonen Ahti Antton sotamies, Mannola
 s. 19.06.1920 Koivisto k. 06.08.1941 Vähikkälä Rautjärvi
Mannonen Anton korpraali, kauppala
 s. 21.09.1899 Koivisto k. 03.03.1940 43.SotaS, 
 haavoittui Leipäsuo, Muolaa
Mannonen Armas Mikkel korpraali, Kiiskilä
 s. 04.08.1905 Koivisto k. 29.11.1941 Koholm, Snalo, 
 Hangon rintama
Mannonen Aura Mirjam lotta, Makslahti
 s. 10.03.1920 Koivisto k. 03.06.1943 tub. sairaala, Helsinki
Mannonen Toimi Aleksanteri sotamies, Mannola
 s. 24.08.1921 Koivisto k. 25.05.1944 Leppäjoki

Mannonen Yrjö Kalevi tykkimies, Keskisaari
 s. 26.07.1921 Koivisto k. 15.03.1940 13.SotaS,
 haavoittui 12.3. 1940 Vilajoki Säkkijärvi
Matikka Erkki Olavi sotamies, Saarenpää
 s. 28.07.1923 Koivisto k. 18.03.1943 25.KS, 
 haavoittui Liistelampi
Mattila Eero Matti sotamies, Saarenpää
 s. 08.09.1922 Koivisto k. 28.10.1943 5. SotaS
Montonen Pentti Kalervo sotamies, Kiiskilä
 s. 17.08.1920 Koivisto k. 19.07.1942 Aleksandrovka
Mäkeläinen Anton sotamies, Penttilä
 s. 24.01.1909 Koivisto k. 05.06.1943 13.SotaS, 
 haavoittui 27.3. Kaljala
Mäkeläinen Johannes sotamies, Penttilä
 s. 27.09.1917 Koivisto k. 13.06.1942 59.SotaS
Niemi Erkki alikersantti, Humaljoki
 s. 28.01.1916 Koivisto k. 03.05.1942 Louhi
Niemi Viljo August alikersantti, Humaljoki
 s. 10.02.1916 Koivisto k. 10.07.1942 Someri, Virolahti
Närjä Kaarlo Aleksanteri sotamies, Lemminkylä
 s. 19.04.1917 Koivisto k. 03.10.1942 matkalla 40.KS, 
 haavoittui 30.9.1942 Lempaala
Peippo Aalto sotamies, Ingertilä
 s. 03.05.1922 Koivisto k. 20.01.1942 Voljärvi
Peippo Tauno Taavetti sotamies, Ingertilä
 s. 12.07.1911 Koivisto k. 03.12.1941 22.KS
Peipponen Aleksi vääpeli, kauppala
 s. 19.09.1902 Hiitola k.  12.10.1943 55.SotaS 
Peussa Aarne Aatami alikersantti, Makslahti
 s. 25.12.1900 Koivisto k. 19.07.1941 Salmi
Piela Alpo Aatami matruusi, Hyttölä
 s. 20.12.1924 Koivisto k. 26.10.1943 1.SotaS
Piela Arvi Veikko tykkimies, Hyttölä
 s. 03.09.1917 Koivisto k. 24.01.1942 19.SotaS
Piiparinen Raikas tykkimies, Kiiskilä
 s. 16.10.1911 Koivisto k. 02.03.1940 Säkkijärvi
Pätsikkä Villiam tykkimies, Vatnuori
 s. 07.05.1915 Koivisto k. 31.05.1943 Tulvoja
Pääkari Antti Arvid sotamies, kauppala
 s. 13.07.1902 Pietari k. 23.08.1941 Sakkola
Pörrö Tuomas alikersantti, Vatnuori
 s. 02.10.1910 Koivisto k. 10.07.1941 Ristikangas, Korpiselkä
Ratia Jorma Johannes sotamies, Humaljoki
 s. 10.12.1922 Koivisto k. 26.03.1943 14.KS
Ratia Kristian vänrikki, Humaljoki
 s. 18.07.1921 Koivisto k. 12.08.1941 Tuhkakangas Uukuniemi
Rautanen Ilmari sotamies, Saarenpää
 s. 10.03.1920 Koivisto k. 19.09.1941 Moikajoki
Reitti Pentti Robert tykkimies, Keskisaari
 s. 01.02.1923 Koivisto k. 17.11.1942 Vansjärvi
Riutta Ilmari sotamies, Saarenpää
 s. 23.08.1920 Koivisto k. 27.08.1941 33.KS, 
 haavoittui Tali-Ihantala 26.8.41
Rokka Kaapriel alikersantti, Humaljoki
 s. 02.10.1910 Koivisto k. 11.03.1940 Vilajoki, Säkkijärvi
Rokkanen Rauha Eliida lääkintälotta, Humaljoki
 s. 29.01.1920 Koivisto k. 17.09.1942 Kuosku, Savukoski
Roti Joonas sotamies, Humaljoki
 s. 29.03.1918 Johannes k. 06.03.1940 Heinlahti Säkkijärvi 
Ruottu Erkki Kullervo sotamies, Patala
 s. 04.05.1921 Koivisto k. 28.04.1943 16.KS, 
 haavoittui 27.4.1943 Vansjärvi
Rutanen Tauno Vilhelm sotamies, Mannola
 s. 06.05.1908 Koivisto k. 24.04.1942 Shemenski
Römpötti Aarne Aalto korpraali, Makslahti
 s. 03.09.1920 Koivisto k. 08.07.1942 Someri Virolahti
Sairanen Olavi Armas tykkimies, kauppala
 s. 24.07.1917 Koivisto k. 02.03.1940 Vilalahti Säkkijärvi

Saksi Vilho Viktor vänrikki, Humaljoki
 s. 16.06.1909 Uusikirkko k. 27.04.1942 Klimetskinsaari
Samuli Ilmari Veikko alikersantti, Tiurinsaari
 s. 08.05.1920 Koivisto k. 05.08.1941 Kiestinki
Seppinen Olavi sotamies, kauppala
 s. 18.02.1916 Koivisto k. 09.02.1942 Suurlahti
Seppinen Toivo Antton korpraali, kauppala
 s. 08.12.1907 Koivisto k. 28.02.1940 Pulliniemi
Serenius Eino Kaarlo matruusi, kauppala
 s. 11.08.1909 Koivisto k. 28.02.1940 KS Säkkijärvi,
 haavoittui Tuppurassa 27.2.
Simola Tahvo sotamies, kauppala
 s. 13.08.1922 Seiskari k. 01.06.1943 Laatokka
Sipari Kaarlo Aatos Antero vänrikki, kauppala
 s. 07.12.1919 Koivisto k. 04.09.1941 matkalla 23.KS
Soini Paavali sotamies, Makslahti
 s. 28.01.1918 Koivisto k. 22.12.1941 Gora Syväri
Sorvari Jalmari alikersantti, Kurkela
 s. 09.10.1904 Viipurin mlk. k. 27.02.1940 Pulliniemi, kentälle
Stirkkinen Oiva Kalervo sotamies, Alvattila
 s. 13.11.1922 Koivisto k. 25.08.1942 16.KS, 
 haavoittui Vienan kanava
Tairamo Jouko Raimo Osvald vänrikki, kauppala
 s. 10.01.1922 Kivennapa k. 03.08.1941 Simpele Rautjärvi 
Tervahartiala Arvo jääkäri, kauppala
 s. 05.08.1906 Koivisto k. 26.09.1941 Patojärvi
Tikka Johannes tykkimies, Römpötti
 s. 21.05.1918 Kivennapa k. 02.03.1940 Tuppura Säkkijärvi, 
 kadonnut
Tikka Toivo korpraali, Humaljoki
 s. 24.10.1906 Koivisto k. 10.03.1940 Vilajoki Säkkijärvi, 
 kentälle
Tiltti Olavi Johannes alikersantti, Partiala
 s. 24.06.1918 Koivisto k. 12.10.1943 16.KS, 
 haavoittui 31.8.1943 Vansjärvi
Torkkeli Aadolf korpraali, Humaljoki
 s. 20.04.1909 Koivisto k. 14.02.1940 Koivisto, 
 haavoittui Hu-linnake, k. matkalla sair., kentälle
Torvasti Aarne sotamies, Humaljoki
 s. 25.12.1920 Koivisto k. 31.07.1942 matkalla 25.KS, 
 haavoittui Suurlahti
Tuuli Aadolf sotamies, Partiala
 s. 08.12.1904 Koivisto k. 20.03.1943 sairaus
Tuuli Arvo Aukusti sotamies, Tiurinsaari
 s. 27.12.1922 Koivisto k. 30.04.1942 Krivi
Ukko Anton sotamies, Makslahti
 s. 13.08.1893 Koivisto k. 05.03.1940 Vilaniemi Säkkijärvi
Wahlqvist Sulo Aalto sotamies, Eistilä
 s. 25.03.1910 Koivisto k. 01.03.1940 Vilaniemi Säkkijärvi, 
 kadonnut
Vartiala Matti Sulo sotamies, kauppala
 s. 19.11.1901 Koivisto k. 03.11.1941 Kiestinki-Louhi
Venäläinen Julius sotamies, Humaljoki
 s. 31.09.1902 Koivisto k. 29.10.1941 Uunitsa
Vesalainen Arvo Aleksanteri korpraali, Tervahartiala
 s. 04.06.1900 Koivisto k. 04.03.1940 Vilajoki Säkkijärvi, 
 kadonnut
Villa Aalto Veikko korpraali, Makslahti
 s. 23.05.1917 Koivisto k. 26.06.1942 Lempaala
Virkki Urho Aleksanteri sotamies, Saarenpää
 s. 12.09.1916 Koivisto k. 28.08.1941 Vääräkoski Viipurin mlk.
Vyyryläinen Olavi Matias matruusi, kauppala
 s. 04.03.1915 Koivisto k. 13.09.1941 Utön edusta, 
 Panssarilaiva Ilmarinen
Vyyryläinen Reino Konsta alikersantti, kauppala
 s. 10.12.1916 Koivisto k. 18.01.1942 40.KS, 
 haavoittui Voljärvi

Taulukon tiedot Eija Tuominen
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Muista ystävääsi 
ilmoituksella.

Koiviston sankarihauta-alueen vihkimistilaisuus on siirretty kesälle 2021.

Koivisto-tuotteita

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

Isännänviirit
Kolme eri kokoa

Nelimetrinen  65 € 
Viisimetrinen  75 € 
Pienin 1,1 metriä  47 € 
 veneeseen tai vaikka 
 kesämökin kuistille 

+ lähetyskulut:
Isoille 7,90 €. Pieni viiri 
kätevästi kirjekuoressa.

KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

Museokamaa Koivistolta ar-
tikkelissa esitellään Koiviston 
kirkolla olevan museon ko-
koelmasta löytyneitä esineitä 
ja asioita ja muita vanhoja 
koivistolaisesineitä. Museo-
johtaja Irina Kolotova on lu-
pautunut lähettämään näitä 
kuvia, jotta yhdessä voimme 
syventää niihin liittyvää tietoa 
ja tarinoita ja siten vahvistaa 
käsitystä alueen kulttuurihis-
toriasta. 

Museoetsivä on päätoi-
mittaja Riikka Salokanteleen 
alter ego, joka selvittää kysei-
siin esineisiin liittyviä asioita 
lähinnä netin hakukoneiden ja 
aiheeseen liittyvän kirjallisuu-
den avulla. Leena Rossin kir-
joittama Koivistolaisten arki-
elämää on keskeinen lähteistä.

Koivistolaisena tietoläh-
teenä olisitte sitten te hyvät 
Koiviston Viestin lukijat, koi-
vistolaisjuuriset ihmiset, joilla 
mahdollisesti omakohtaisia 
kokemuksia ja lisätietoa asiasta. 

Näitä ajatuksia, kuviakin 
voitte lähettää toimitukseen 
sähköpostilla koiviston.vies-
ti@gmail.com, postiosoit-
teella 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 Mu-
seokamaa Koivistolta -palstan 
yhteydessä olisi vuorossa uusi 
esine, ja samalla edellisen esi-
neen kommentit. Näin saam-
me yhdessä talletettua koi-
vistolaista kulttuurihistoriaa 
esineisiin liittyvien tarinoitten 
ja kokemuksien kautta.

Museoetsivä selvittää
Verkoparantaja’ käpy

Mie tiijjän
Martti Piela
Ranska kiele verpi, teonsana, gou-
verner merkitsöö hallita. Hyö o nii 
monimutkasii nuo ransmannit, et 
monta kertaa höi pittää merkitä 
yhtä äännettä kahel kirjaimel, nii 
et hyö sannoot /guvernee/. Sitä, 
kuka hallitsoo jottai aluetta es-
merkiks, hyö nimittäät kuvernöö-
riks, gouvernateur /guvernatöör/. 
Sananha hyö o lainanneet latina 
kielest; gobernator tarkotti alum-
peri laiva perämiestä. Suome kie-
les o omakii sana, mikä merkitsöö 
suunnillee sammaa ko kuvernööri 
- maaherra.

Jo Ruotsi valla aikan ol meil 
tääl Itämaal kuvernöörei; muis-
tatta varmast ainakii yhe - Pie-
tari Raahe, hänet, kuka sano, et 
”Mie oli maaha ja maa minnuu 
tyytyväine”, vaik ei kyl olt min-
kääsukusii kalluppei asja tiimoilt 
teettäntkää. 

Ko siirryttii Vennäi keisari-
kunna alaseks Suurruhtinaam-
maaks, ni sithä mei ensmäne 
kaikist ylemp kuvernöör, kent-
raalkuvernöör, ol Ruotsi Kustaata 
aikannaa uskollisest palvelt Savo 
rikaati perustaja, porvoolaine 
Kammelpaka kartano herra Yr-
jö Maunu Rengtpuurtten. Mies 

ol kierrelt maailmaa nii, et ol 
aikeis lähtee Amerikkaaki autta-
maa siel paikallissii tappelemmaa 
Enklanni Yrjö III:nne joukkoi 
vastaa, mut sit tulkii tarve hänel 
suunnata kohti Pietarii, ko tsaari 
Aleksanter I ol lyönt ruotsalais-
joukot ja kaapant Ruotsilt koko 
Suome. Kaikist tunnetump kent-
raalkuvernöör o suomalaisil var-
mast Poprikohvi Nikolai, viimese 
keisar-suurruhtinaa kaima siis. 
Häne ura keskeytti porvoolaine 
Eugen Schauman, minkä haual 
o kaks pyöreää kivvee merkkiin 
surmaluoteist. 

Tuski monikaa lukijoistai 

muistaa suomalaista tutkimus-
matkailijjaa ja Vennäi laivasto 
vara-amiraalii Hampus Furuh-
jelmii, kene haual myö Porvoo 
koivistolaisii retkel käytii silloko 
oltii Urjalast tutustumas Väinö 
Linna elämää ja tuotantoo. Hää 
toimi Vennäi Alaska ja Kauko-Itä 
kuvernööriin Aleksanter II:e ai-
kan. Häne toimipaikkaan ol Sit-
ka. Hää varottel keisarii myymäst 
Alaskaa amerikkalaisil, mutko 
keisar tarvits rahhaa Rimi sottaa 
vast, ni hää möi mutkais koko 
niemimaan. Ja nyt varmast viel 
Puutinkii surroo tuota kauppaa.

Mut ei myö moista jäähä su-

remaa, vaik kui surettaiski se, et 
lääni puutteest kärsivä ystävälline 
naapur mänetti nii suure kulta-
suone ko Alaska. Myö katsotaa 
täs nyt vaa taakseppäi: 

Koivusaaresta maailmalle II, 
Koiviston Kokkalat -sukukijas 
(Hamina 1996), minkä o koont 
Maire Pitkäpaasi, o.s. Kokkala, 
o s. 14 kerrottu, et Viipuri - ja 
nii olle myös koivistolaisii - ku-
vernöör ol nimeltää Alexander 
Thessleff. Thesslehvit olliit skot-
lantilais-sakasalaista kauppias-
sukkuu, lähtöisi Lyypkist. Höi 
aatelissukunumeroon Ritarihuo-
nees ol 182.

Vanhimmat kalaverkot kudottiin 
yksisäikeisestä pellavasta ja ham-
pusta. Pietarista tuotiin Koivistol-
le puuvillalankaa. Kotikutoisten 
verkkojen lisäksi niitä ostettiin 
Kivennavan ja Muolaan verkko-
kutojilta. Käsinkudottuja pellava-
verkkoja käytettiin aina 1920-lu-
vulle, mutta lopulta saksalaisesta 
langasta tehdaskudotut verkot syr-
jäyttivät kotikutoiset.

Vaan verkon kudonnassa ja 
pauloituksessa käytetty käteen 
sopiva käpy säilyi tarpeellisena. 
Verkot edelleen huollettiin ja 
korjattiin eli parannettiin itse ja 
litteän neulamaisen kävyn avulla 
lanka saatiin pujotettua käteväs-

ti. Verkkolanka kiedottiin kävyn 
silmän ja perän välille, mistä se 
juoksi jouhevasti.

Kuten kuvassa, käpyjä oli eri 
kokoisia riippuen verkonpaikkaa-
jan kädestä ja tottumuksesta sekä 
langan paksuudesta ja verkkosil-
män koosta. Kuvan käpyjen alku-
perästä ei ole varmaa tietoa, mutta 
ainakin keskikokoinen niistä on 
koivistolaisen käyttöönsä vuo-
lema. Vielä taitaa joukossamme 
olla kävynkäytön taitajia. Viestiin 
voisi avullanne kuvata ja tallentaa, 
miten sitä käpyä käytettiin ver-
konkudonnassa, pauloituksessa 
ja parantamisessa. Museoetsivälle 
vinkkiä, niin tehdään siitä juttu.

Pronssilaatta 
Hinta 57 €


