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Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Tiijjät sie?
Karjalan kunnahil kun lapsena leikin
kyykkiä, keiloja kisaellen,
maailman tielle jos …

Naapuri poika, Karvose Pena, hää
ol haka melkee mis urheilulajis vaa.
Kaikha Karvose pojat olliit kyl kovvii
urheilemmaa, mut Pena lisäks Reiskastki ois voint kans tulla maailmaluoka mies, jos hää ois vaa jatkant
yhtä kovvaa tahtii harjottelemistaa
ko Pena. Kaikist kovemp tulos Penal
synty
estehis - maailmaennätysaikakii.
Tunnettuha hää ol kans kyykkäharrastuksestaa. Kui monta kertaa hää
lie Koivisto-juhliskii käynt korjaammas voittopokali, ko juhlapaika jossai
nurkas taas kisailtii kyykäs. Ja Suome
rajjoi ulkopuolelki hänet tunnettii
kyykkämestariin.
Kyykkää o aikoinaa pelattu ympär Karjalaa ja sen lähiympäristöä
- Vienast Virroo ast. Itä-Karjalas se
tunnettii nimel guroi tai kriukka,
Vennäimaal городки (gorodki = linnapeli). Lieks koko peli olt justii sieltpäi Karjalaa kulkeutuntkii.
Nykysihä nuoril ja lapsil o vaik
minkämoisii pellei ja leikkei, mitä nuoret ja viel nuoremmat voivat
harrastaa, jos niiksee tulloo; nytkö o
kaikellaisii välinehhii nii, ettei itseen
tarvitse ees välttämättä liikkuu paikaltaanka, mikä ei tietystkää oo hyvä, ko
leiki tarkotusha o tietyst saaha nuor
liikkumaa ja harjottammaa ommii
taitojaa. Olha meilkii jo Koivistol
olleskii jos jonkimmoisii leikkei. Yks
varmast kaikist suosituimpii ol se, ko
terkittii kittilää. Ei käynt kalliikska,
ko peilvälineeks kelpas melkee mikä
tahansa kevyelaine puupalikka, mitä
heiteltii eteheen piirretyl ruutukol ja
kengäkärel tönäsemäl tyrkittii etteepäi. Käihä se kyl ilma kenkiiki. Ja ruuvut sai itse piirtää vaik tikul joltisenkii
tasasel maaläntil. Sitä näyttäät vielkii
lapset harrastava ainaskii maaseuvul.
Ja kaupungi kaul kyl näkköö kans
niitä ruutuloi piirrety oikee värliivul.
Mut olha niitä muitakii - niiko
noppa, mitä pelattii viie kive kans. Ja
ol seinäpallo ja kuningaspallo ja pippa. Yks hyvä peli, mikä opetti tarkkaavaisuutta ja harjotutti muistii, ol
tarhapeli. Vällee sie tunnetkii tän viimeks mainitu peli. Akus ossaat vähä
tarkemmi kuvata sitä - millane peli se
oikee ol? Mil sitä pelattii ja mil viisii.
Siin tapaukses, paappas tietoo Viesti
Toimituksee ja kirjota viestiheis, mist
sie tuon tiijjon löysit. Sit ei muuta
ko oma nimi al ja kirja kannet kii, ni
katsotaa. jos vaik kunnia kukko kerra
laulais hyvvää sanomaa.
Martti Piela

Kansallispuku on hip
Kansallispuku on upea juhlapuku, jota nykyisin sopii käyttää myös
rennommin. Pukeutumalla suvun perinneasuihin viestii juuristaan samalla
osoittaen arvostavansa perinnettä. Kansallispuvut ovat myös mahdottoman
kauniita ja osoittavat erityistä käsillä tekemisen taitoa. Nykyisin on
sallittua, jopa suotavaa myös tuulettaa pukuja käyttämällä vaikka vain osaa
kokonaisuudesta osana pukeutumista.
Teksti: Riikka Salokannel
Koiviston naisen kansallispuku on ortodoksiperinteen mukainen äyrämöispuku.
Puvun mallin on Theodor Schvindt julkaissut vuonna 1898 suomalaisia kansallispukuja esitelleessä vihkosessa. Ruudukas
ja värikäs, puna-musta-valkoruudullinen
hurstuhameen kangas on villaa, helmaosa
on poikkiraitainen, alimpana punainen
verkahelmus. Essu on valkoista ohuempaa
puuvillaa. Siinä on helmassa punaisia ja sinisiä raitoja, koristeommeltuja ristipistoja,
nyytinkipitsiä ja koristenauhaa. Helman
hapsut on solmeiltu. Paidan etumus, rekko, on kauniisti ja taidokkaasti kirjailtu.
Punainen kirjailu jatkuu pystykaulukseen.
Hihansuissa on koristeena ristipistoja ja
koristenauhaa sekä punapaulat. Kauluksen
halkio kiinnitetään hopeisella paljinsoljella,
jossa on geometrisiä kuvioita. Päähineenä
on tytöillä punainen villakankainen nauha, säppäli, jossa on tinanastalaattakoriste. Naisen päähine, poimutettu valkoinen
huntu sidotaan päähän leveällä punaisella
verkanauhalla. Se on sinisellä silkkinauhalla reunustettu ja palmikkonenällä eli
akkanauhalla koristeltu. Pukuun kuuluu
kaunis vaalea villakangasjakku, jonka pystykauluksessa punaisella kirjotut koristeet
ja nyörikiinnitys.
Koiviston miehen kansallispuku on
vanhoillinen, valkosarkainen länsikannak-

Elovenatytön olemus on muuttunut sitten 20-luvun. Hänen hiuksiaan on vaalennettu
ja sirppi poistettu. Viimeinen iso muutos oli kevättalvella 2020, jolloin hän joutui
luopumaan kansallispuvustaan.

selainen puku. Sen on suunnitellut Tyyni
Vahter 1940-luvulla. Mallina oli koivistolainen pukuparsi Kansallismuseon kokoelmista. Puvun paita on koristelematon,
valkoinen kauluspaita. Pääntien halkio
suljetaan hopeisella soljella. Housut ovat
luonnonvalkeaa sarkaa ja ne ulottuvat
polven alapuolelle. Lahkeen suun ympäri
kiedotaan palmikoitu ruskeanvalkoinen
villanauha. Myös pitkiä housuja on. Vähän helmaa kohti levenevä takki on samaa

luonnonvalkeaa sarkaa. Siinä on pystykaulus. Takkia reunustaa punainen nyöri, koittana ja sivulla on yksi tasku. Takin liepeet
kiinnitetään kolmella mustapunaisella nyöriparilla. Koko komeuden kruunaa leveäpesäinen ruskea huopahattu. Siinä kiertää tinaheloilla koristeltu samettinauha. Miehen
ja naisen pukuun kuuluvat valkoiset sukat ja
värjäämättömästä nahasta tehdyt lipokkaat
tai mustat kengät.
jatkuu sivulla 4

Graafikko ja muotipiirtäjä Kirsti Nahirnyj haluaa kansallispukukuviinsa liikettä ja raikkautta.
Kirstin töistä ja kansallispukukuvista enemmän Karjala-lehdessä.
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Hartaast´
Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Koronakevät sai ihmiset rukoilemaan
Pontus Salmi

Näin lämpimällä sydänkesällä jokainen
suomalainen halajaa vetten äärelle,
merestä elävät merenrantaan.

Kuluneen kevään aikana luterilaiset piispat esittivät yleisen haasteen yhteisen rukoilemisen tärkeyden puolesta.
Piispat totesivat, että joudumme korona-aikana kysymään, minkä varaan elämämme rakennamme. Yhteiset
vaikeudet pakottavat meidät etsimään elämämme suuntaa ja kääntymään myös Jumalan puoleen.

Miten mukavaa onkaan istua laiturin nokassa, pulahtaa uimaan kun huvittaa, kenties onkia. Mukavaa on
myös puksuttaa moottorilla tai antaa kokan kohista
purjeitten voimalla. Joku meistä meloo mielellään, sukeltajiakin on, oikeita kalastajia ja merimiehiä. Meren
kansaa kaikki.

Tämä piispojen esittämä haaste toteutui paremmin kuin
ehkä osasimme jopa kirkon piirissä odottaa. Itä-Suomen
yliopiston tekemän kyselytutkimuksen mukaan hengellisyyteen liittyvät asiat ovat olleet keskeisiä merkityksellisyyden antajia koronapandemian aikana. Lähes 40
prosenttia kertoi rukoilleensa tavanomaista enemmän.

Aamutyynellä seuraan lintuja. Joutsenten lähtökiito
on energinen, laskeutuminen kuin lentokoneella. Haikaroillakin on pesä tässä lähellä ja äsken merikotka teki
ylilennon lahna kynsissään. Falskaava haitari kuuluu
puolestaan kesäillan soidinääniin. Lintukirja ja kasvikirja ja hyönteiskirja ja laulukirjahan tässä täytyy
käsille ottaa. Toisaalta koulukasvionsa kerännyt sukulaistäti on liikkuva kirjasto noita kaikkia.

Tämä sama ilmiö rukouksen merkityksen kasvusta on
havaittu muuallakin maailmassa. Tästä kertoo professori
Jeanet Bentzenin tekemä internet käyttäytymistä selvittänyt tutkimus. Sen mukaan ihmiset hakivat internetistä kevään aikana huomattavasti enemmän rukouksia
kuin aiemmin. Niiden osuus nousi jyrkästi kaikkialla
maailmassa maaliskuussa 2020, kun koronavirus levisi
globaalisti. Merkittävää tutkimustuloksissa oli siinä, että niitä olivat tehneet erityisesti nuoret ja keski-ikäiset
ihmiset.

Meren äärellä

Vaan idylli ei olekaan täydellinen tässä paratiisissa ja
nyt en tarkoita kivilaiturilla majailevia rantakäärmeitä. Levä kehii ohuen ohutta seittiään veden pintaan.
Kohta rannoilla on sellaiset vihersmoothiet, ettei pahemmasta väliä. Itämeri voi huonosti. Ja se on vähän
meidän kaikkien syy.
Mietin, olenko itse tehnyt kaikkeni meren hyväksi. Enemmän luomutuotettua, enemmän villikalaa,
enemmän niitettyä kaislaa kauas kuivalle maalle kärrättynä. Vähemmän fosfaattipesuaineita, vähemmän
kuormitusta, veneeseen septitankit. Aika paljon yksi
yksittäinen ihminen kuormittaa jokaisella rannalla, jokaisesta veneestä, aika paljon meistä jokainen voi kuitenkin meren hyväksi tehdä. Silti
en usko, että meidän meren eläjien
toimet yksin riittävät parantamaan
meren vointia. Enkä oikein tiedä,
mitä ne isot yhteiskunnalliset toimenpiteet voisivat olla, jotka meren vielä pelastaisivat.

Moni suomalainen on oppinut hiljentymään erityisesti
luonnon keskellä, johon Suomen suvi antaa mitä parhaimmat edellytykset. Sen kauneutta katsellessa ja havainnoidessa saamme voimaa ja lohtua sekä voimme
aistia kokemuksen siitä, että Luoja kuulee myös meidän
sydänten hiljaiset huokaukset.

Luonnon keskellä tavoitamme ilmiön, jota kutsutaan ns.
hiljaiseksi rukoukseksi. Siinä riittää vain se, että on hiljaa
Jumalansa edessä. Kokemusten mukaan se voi parantaa
tunne-elämän haavoja ja auttaa olemaan enemmän läsnä
Rukouksen merkityksen kasvun takana se, että ihmiset myös arjessa.
ovat kriisin keskellä tiedostaneet oman elämän haurauden ja tarvitsevuuden. Itä-Suomen yliopiston tutkimuk- Keskeistä on oivaltaa se, ettei meidän tarvitse etsiä Jumasen lähes puolet suomalaisvastaajista kertoi tulleensa laa käsiimme, vaan pikemminkin havahtua Hänen läsnätietoisemmaksi omasta kuolevaisuudestaan. Noin 30 ololleen. Kun ihminen oivaltaa tämän, niin hän voi kokea
prosenttia vastaajista koki, että pandemia on muutta- myös vapautuvansa, koska saa jättää kaiken Luojalleen.
nut heitä muutenkin ihmisinä. Se näkyi myös siinä, että Sanojakaan ei välttämättä tarvita, vaan pelkät huokaukset
ymmärrettiin aikaisempaa paremmin myös lähempien ja ajatukset riittävät.
ihmissuhteiden merkitys.

Äiti, mummi, isomummi

Onerva

HILSKA
s. 1.7.1925 Koiviston Härkälä
k. 4.5.2020 karhulan sairaala

Edessäni on maisema, joka lapsuudesta saakka on etsautunut
sarveiskalvoilleni. Saman varmasti
mummoni koki istuessaan kotirannassaan Koivistolla kääntäen
selkänsä uusille datsoille ja katsoessaan tuttua meren siluettia; aaltoja, jotka samalla lailla vyöryvät,
pyörivät, liplattavat tai pärskyvät
aina uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, väsymättä.

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

Jo Karjalan kunnailla lehtii puu
jo Karjalan koivikot tuuhettuu,
käki kukkuu siellä ja kevät on,
vie sinne mun kaihoni pohjaton.
Irmeli
Mervi ja Matti
lapsenlapset
lapsenlapsenlapset

Siunattu hiljaisuudessa.

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 —
Koivisto-Saarenpää

Perhe

Tyrskyn sydän Koivisto.
Saarta kultaa aika, - muisto.

Meri heitä päällään kantoi
Elämän ja leivän antoi.

Saarenpäässä tuvissansa
asui ulappojen karski kansa,
Meri heille leivän antoi
Tyrskyn harjat päällään kantoi.

Seiskari ja Saarenpää
iäks meille mieliin jää.
Aidin juuret Seiskarissa
hiekassa niin valkoisessa.

Ajast aikaan eli kansa
rakennellen laivojansa.
Meren käyntiin, - kaupan tekoon.
Kaikki koottiin samaan kekoon.

Isän taatot Saarenpään,
- sinne mietteissäni jään.
Muuttui maa, - muuttui aika.
Murtui karjalainen taika.

Rakennettiin omaa saarta.
Turvattiin näin elon kaarta.
Murtui auvon, - onnen taika.
Muuttui yhteiselon aika.

Sota ajoi perheet pakoon.
Kaikki pantiin uuteen jakoon.
Raumalle ja sieltä Turkuun
Surun, - ongelmien purkuun.

Pietarissa syttyi palo
sen sai tuta joka talo.
Loppui kauppa, - loppui työ.
Matalaks se mielet lyö.

Turkuun tehtiin uusi pesä
oli kuuma, - kaunis kesä,
kun me Kupittaalle tultiin.
Siellä kuokka lyotiin uusiin multiin.

Raja repi rikki rauhan.
Ero raasti elon lauhan.
Sota ajoi perheet pakoon.
Kaikki pantiin uuteen jakoon.

Samulit on tätä kansaa.
Kohtalon he välttää ansaa.
Kaunis on maa, - kauniimmat muistot.
Sininen meri ja vihreät puistot.

Viskottuna pitkin maata
unohtaa he eivät saata
Saarenpäätä, - kotia.
Kauan sitten, - ennen sotia.

		
		
		

Kimmo Samuli

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

www.koivistolaiset.net

Pikkupojat tavallisesti tekivät kokon pappilan rantaan. Metsistä saatiin hakkuiden jäljiltä havuja. Ensin pojat vetivät
havuja pienellä nuoran pätkällä pitkin pöllyävää maantietä.
Sitten joku viisas keksi, että lainataan kärrit. Kärreihin tehtiin iso kuorma, joka vedettiin joukolla rantaan.
Kun havuja oli tarpeeksi, alettiin rakentaa kokkoa. Tuotiin
pitkä salko, joka pystytettiin keskelle ja kaupasta saatu tyhjä
tervatynnyri pantiin salon juurelle. Sitten ladottiin havuja
ympärille ison keon muotoon ja niin oli kokko valmis.
Aattoiltana mentiin aikaisin rannalle ja tehtiin vielä pienempi kutsukokko, jonka tarkoituksena oli kutsua ihmisiä
koolle. Vähitellen alkoikin kansaa kokoontua kokon ympärille. Pikkupojat kävelivät topakkana ison kokon vieressä,
ettei kukaan vaan sytyttänyt sitä ennen aikojaan vaan vasta
auringon laskiessa.
Pieniä kokkoja paloi myös Hellstenin rannassa ja salmen
puolella Mannosen rannassa. Viimein sytytettiin iso kokko
ja se oli juhlava hetki. Liekit kohosivat ylöspäin tervatynnyrin syttyessä tuleen.

Kun myöhemmin tässä rannassa
kiellettiin kokon poltto, oli kokko
parina kesänä Mannerluodolla. Sitten alkoikin juhannusaaton vietto
Kirkkosaaressa. Näistä juhlista
muodostui vähitellen isot juhannusjuhlat, joihin tuli väkeä toisistakin pitäjistä. Laivat kulkivat saaren ja mantereen välillä koko yön.
Juhannukseen kuuluivat myös
juhannuskoivut eli mehet. Metsästä haettiin koivuja, joita aseteltiin portaiden viereen, oven
pieliin, portille sekä myös sisälle
huoneisiin. Suntio vei myös kirkkoon koivuja. Vihreitä lehtiä oli
kaikkialla.

Uutta ajankohtaa ei
vielä ole päätetty, mutta
alustavia suunnitelmia
on sille, että Koivistolle
mentäisi jo alkukesästä
ja mahdolliset Koivistojuhlat järjestettäisi sitten
vanhalla paikallaan, mutta yksipäiväisinä.
Niimpä kaikki sukuja kyläseurat, jotka olitte
ajatelleet pitää varsinaiset
kokoukset juhlien yhteydessä varmistakaa, että
saatte ainakin kaikki viralliset kokoukset pidettyä siitäkin huolimatta,
että juhlilla ehditä kaikkia
kokouksia pitämään.

Suomen
Koivisto-Seura ry
Perustettu 1948

Juhannus oli kesän suuri juhla, jota myös sanottiin kokkojuhlaksi.

Siinä sitten katseltiin, mistä päin paksuin savu nousi. Oltiin
hyvillä mielin, jos juuri meidän kokostamme se paksuin
savu tuli. Seuraavaksi odotettiin salon kaatumista. Salkoon
tarttuivat sekä pojat että tytöt. Pojat vetivät mereen päin
ja tytöt maalle päin. Kädet ja vaatteet siinä nokeentuivat,
mutta mitä siitä. Useimmiten salko joutui mereen.
Kun kokko oli palanut loppuun, alkoivat ihmiset lähteä kotiin. Nuoret lähtivät vielä Kuivanlaivan nurmikolle.

Koivistolle kesällä 2021
Sankarihautojen vihkimistilaisuus siirretään
ensi kesällä. Alunperin
Koiviston juhlat oli määrä korvata tällä 5.9.2020
suunnitelulla sankarihauta-alueen vihkimistilaisuudella, mutta johtokunta päätti kokouksessa,
että juhlallisuudet on siirrettävä ensi kesään.
Vaikka korona-viruksen etenemisen rajoituksia olisikin syyskuuksi jo purettu katsottiin
parhaaksi siirtää koko
tilaisuus ja siten välttää
turhia riskejä. Juhlien
tarkka ajankohtaa tullaan
sopimaan paikallisten tahojen kanssa järjestelyjen
sujuvoittamiseksi.

Juhannus Koivistolla

Mukaeltu muistelusta A.P. Koiviston viesti 1950
Nautitaan Suomen
kauniista kesästä!
Eija Tuominen

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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...Kansallipuku on hip
jatkuu sivulta 1

Kansallispukujen tuuletus
Kansallispukujen syntymäpäiväksi on määritelty elokuun viides
päivä. Sitä juhlistetaan kansallispukujen tuuletuksella eripuolilla
Suomea ja maailmallakin. Esimerkiksi Kalevalaisten Naisten
liitto kutsuu pukujen tuulettajat
piknikille Helsinkiin Esplanadin
puistoon sunnuntaina 9.8 klo 1416. Päälle voi pukea koko pukunsa, kansanpuvun tai tilaisuuteen
voi vaikka vuokrata heiltä muinaispuvun. Jotteivat upeat puvut
olisi vain museoiden näyttelyissä
ja harvinaisissa juhlatilaisuuksissa
perinteisen ja jäykän käyttäytymismallin mukaan pidettyjä, koko kansallispukuaatetta halutaan
tuulettaa. Niinpä pukujen tuuletukseen kehotetaan lähtemään
mukaan vaikka vain hyödyntämällä osaa puvusta ja yhdistämällä
sen muihin vaatteisiin. Koiviston
puvun eri osat sopivat hyvin erilaisiksi yhdistelmiksi.

Inspiroivat kuviot ja kuosit
Koiviston puvun kuviot, erityisesti sen kaunis rekko-osa on inspiroinut moneen. Tuttuja kuvioita
on käytetty niin neuleitten mallina kuin pöytäliinojen helmakuvioina. Karjalainen Nuorisoliitto on
jo aiemmin ideoinut ja tuottanut
kansallispukujen kuvioista erilaisia putkihuiveja. Tänä kesänä he
tuottivat sateenvarjon, jonka harmaata päivää ilahduttava kuviointi on tuttu Koiviston puvun rekon
kuviointi.
Vaikka kansallispuvut ja niiden kuviot ja kuosit ovat tätä nykyä
erityisen suosittuja, joutui eräs tuttuakin tutumpi hahmo puvustaan
luopumaan. Keväällä Elovenatytön
kansallispuku riisuttiin ja tilalle
puettiin sininen mekko. Elovenatyttö luotiin alun perin vuonna
1925 viipurilaisen Karjalan Myllyn
mainoskilpailun tuloksena. Myllyn
konemestarin poika Joel Viktor
Räsänen piirsi kansallispukuun
pukeutuneen tytön. Puku ei ollut
malliltaan minkään alueen oma
kansallispuku, vaan se mukaeli pukujen tyyliä ja tunnelmaa. Raision
mylly oli muutoksesta viestiessään
sitä mieltä, että kansallispuku ei
enää edustaisi ajassa elämistä. Samaan aikaan kansallispuku, rohkealla ja rennommalla tyylillä käytettynä, on todella hip.

Karjalainen Nuorisoliitto ammentaa perinteestä rohkeasti uudistaen. Mikä
ilahduttaisikaan sadepäivänä paremmin kuin kaunis ja värikäs varjo.

Karjalaisen Nuorisoliiton putkihuivimalleja.

KOIVISTON AUTO
www.koivistonauto.fi
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Koivisto-säätiön kuulumisia
Anne Markkanen
Koivisto-säätiön hallintoneuvosto
piti 13.6.2020 kokouksensa, jossa pääasiana oli käydä läpi säätiön menneen tilikauden 1.4.2019
– 31.3.2020 toimintakertomus,
tuloslaskelma, taseet, uuden tilikauden kustannusarvio sekä jäsenmuutokset.
Hallintoneuvoston puheenjohtaja Risto Mäkeläinen avasi
kokouksen esittäen samalla lyhyen
yhteenvedon kevään 2020 aikana
koetun ja edelleen epävarmuutta
aiheuttavan Korona-pandemian mahdollisista vaikutuksista
Koivisto-säätiön toimintaan sekä
Koivisto-Seuran tuleviin tapahtumiin. Korona on se sana, jota
ei säätiönkään toiminnassa ole
voinut jättää huomiotta, perustuuhan säätiön saamat tuotot
pääasiallisesti vuokratuloihin sekä
arvopaperisijoituksista saataviin
osinko- ja korkotuloihin. Epävarmuus taloudessa heijastuu ihan
kaikkiin toimijoihin.
Säätiön hallintoneuvostossa ei
tapahtunut henkilöstövaihdoksia.
Puheenjohtajaksi uudelle tilikaudelle 1.4.2020 – 31.3.2021 valittiin Risto Mäkeläinen ja varapuheenjohtajaksi Kalevi Luukkainen.
Sen sijaan säätiön hallituksen
jäsenistössä tapahtui muutoksia. 50
vuoden pituisen rupeaman hallitustyössä mukana ollut fil. toht. Sirpa
Taskinen oli ilmoittanut jäävänsä

pois. Taskinen toimi menneen tilikauden aikana hallituksen varapuheenjohtajana, mutta aloitti hallitustyönsä jo v. 1969. Silloin hänet
valittiin ensin hallituksen varajäseneksi. Työ hallituksen varsinaisena
jäsenenä alkoi v. 1990. Varapuheenjohtajaksi hänet valittiin v. 1996, ja
v. 2010 alkaen hän toimi hallituksen puheenjohtajana aina vuoden
2019 heinäkuun lopulle asti.
Sirpa Taskisen panos säätiön
hallitustyöhön on ollut merkittävä
niin työmäärän kuin työvuosien
määrän suhteen. Tätä ”ennätystä”
on vaikea kenenkään rikkoa. Paljon on saatu aikaan ja ennen kaikkea arvokasta työtä koivistolaisen
perinteen ja kulttuurin eteenpäin
viemisessä on voitu jatkaa, myös
vähän haastavampina aikoina.
Taskisen puheenjohtajuuskauden
aikana vv. 2012 – 2013 säätiön
omistamissa asunnoissa Koivistolaisten Asunto Oy:ssä toteutettiin
laaja linjasaneerausurakka, joka
edellytti entistä tarkempaa ja vaativampaa hallitustyötä.
Koivisto-säätiö kiittää vielä
kerran näin yhteisen lehtemmekin välityksellä Sirpa Taskista
vuosikymmenien aktiivisesta
työstä säätiössä ja koivistolaisuuden viestinviejänä. Samalla toivotamme Sirpa Taskiselle leppoista
ja ansaittua eläkeaikaa!
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Veli Sainio.
Taskisen jäätyä pois, uudeksi hal-

Säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Risto Mäkeläinen ja hallituksen
puheenjohtaja Veli Sainio kukittavat 50 työvuoden jälkeen hallitustyönsä
päättävän Sirpa Taskisen, taustalla säätiön asiamies Anne Markkanen.

Koivisto-säätiö sr
Hallituksen puheenjohtaja:
Veli Sainio, puh. 050 505 6676
veli.sainio@kolumbus.fi

Asiamies:
Anne Markkanen, puh. 0400 6877 17
koivistosaatio@gmail.com

lituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Sari Piela. Varsinaiseksi jäseneksi hallitukseen nousi aiemmin
varajäsenenä toiminut Tapani Hovi. Myös hallituksen varajäsenissä
tapahtui muutoksia. Airi Miettisen jäädessä pois uudeksi varajäseneksi valittiin Pertti Pukkila ja
Tapani Hovin paikalle uudeksi varajäseneksi Kaija Pönni-Susiluoto.
Menneen tilikauden aikana kaksi Koivistolaisten Asunto
Oy:ssä olevaa osakehuoneistoa
myytiin ja kahden asunnon linjasaneerauksesta syntyneet lainaosuudet maksettiin pois.

Vuonna 2019 opintoavustusanomuksia tuli säätiölle 21 kpl,
joista 20: lle opiskelijalle myönnettiin avustusta 350 euroa kullekin. Opintoavustuksen saaneiden
nimet löytyvät Koivisto-säätiön
kotisivuilta (karjalanliitto/jäsenyhteisöt/säätiöt/koivisto-saatio).
Koivistolaisille uusille kevään
2019 ylioppilaille, joita oli 14,
lahjoitettiin Koiviston Arkielämää-kirja. Lisäksi seitsemälle ylioppilaalle tilattiin vuodeksi Koiviston Viesti.
Muita avustuksia menneellä
tilikaudella saivat Pertti Hänni-

”kaikki ihmiset ovat saman arvoisia” vielä läheskään toteutunut.
Alkoi Segregationin - rotuerottelun - aika, jota on jatkunut
eri muodoissaan aina meidän päiviimme asti kaikkialla maailmassa.
Sen räikeät ilmenemismuodot olivat purkautumassa esiin Yhdysvalloissa juuri, kun olin palaamassa
Greyhound-bussilla etelävaltioiden kautta Los Angelista New
Yorkiin. Georgiaan saapuessani
pysähdyin takavuosien olympiakaupungissa Atlantassa kahville
pieneen kahvibaariin. Baari oli
täynnä väkeä, mutta oli oudon hiljaista. Katsahtaessani ympärilleni
minua alkoi ihmetyttää, mitenkä
kaikki tuijjottivat minuun oudon
näköisesti. Ei kukaan kuitenkaan
sanonut mitään. Juotuani kupillisen poistuin rauhallisesti ja suljin
oven takanani. Silloin huomasin
lapun ovella: "Only Blacks", luki
siinä. Siitä siis hiljaisuus ja katseet.
Mitähän olisi tapahtunut, jos olisi ovessa lukenut ”Only Whites”?
Seuraavan päivän lehdessä ker-

rottiin kissankokoisin kirjaimin:
Musta nainen oli ammuttu Alabamassa (naapuriosavaltiossa).
Hän oli rotulevottomuuksien
(luultavasti) ensimmäinen uhri.
Oli alkamassa Martin Luther King
jr:n aika.
Jälleen kerran on orjuuden
epäoikeudenmukaisuus pukeutunut vihan viittaan ja jakanut
kansan kahtia. Se kahtia jakautuminen alkoi tosin jo neljä vuotta
sitten, jolloin ihminen oli joko/
tai, eikä kukaan saanut olla mitään
siltä väliltä.
Puhuessaan mielenosoituksessa surmansa saaneen mustan George Floydin, 46, kohtaloon viitaten Atlantan pormestari Keisha
Lance Bottoms moitti (HS 1.6.20
mukaan) sunnuntaina 31.5. presidentti Trumpin puheita sanoen
niiden lietsovan ryhmien välisiä
etnisiä jännitteitä. ”Hänen täytyisi
lopettaa puhuminen. …Hän pahentaa asioita. On aikoja, jolloin
vain pitäisi pysyä hiljaa.” Kansalliskaarti on kutsuttu hillitsemään

nen Koiviston evakoista kertovan
dokumenttielokuvan ”Oli pakko
lähteä” tekemistä varten, KoivistoSeura sankarihautahankkeeseen
ja hauta-alueen kunnostustöihin
ja Karjala-tietokantahankkeen
työryhmä tallennustyöprojektiin, jossa loput koivistolaisista
paperisista ja käsin kirjoitetuista
kirkonkirjoista, nimenomaan lastenkirjoista saatetaan digitaaliseen
tietokantaan.
50 euron taidetoimikunnan jakamat kannatusstipendit Koivistojuhlilla saivat: Ake-Helariutta Liisa,
Laiho Leena ja Saarinen Terttu.
Kuten jo aiemmin todettiin
säätiö saa pääosin varansa vuokratuloista sekä arvopaperisijoitusten
tuotoista. Säätiö jakaa vuosittain
varoja avustuksina ja stipendeinä
mm. koivistolaistaustaisille opiskelijoille sekä muihin hankkeisiin,
jotka liittyvät koivistolaisuuteen
ja Koivistoon, sen kulttuuriin,
taiteeseen, talouteen, historiaan,
perinteisiin ja tapoihin.
Toimintansa tukemiseksi
Koivisto-säätiö ottaa kiitollisuudella vastaan myös raha- ja
testamenttilahjoituksia. Apua
Koivisto-säätiön hyväksi tehtävän
testamentin laadintaan on lupautunut antamaan säätiön hallituksen puheenjohtaja, oikeust. lis.
Veli Sainio.
Oikein hyvää ja aurinkoista kesää
kaikille koivistolaisille!

Kahtiajakautunut kansa
Martti Piela
En jäänyt kevään mentyä opiskelukaupunkiini Ann Arboriin
odottelemaan MA-todistusten jakojuhlallisuuksia lakittamisineen,
vaan lähdin kaverin kyydillä toimittamaan uutta Fordia Detroitista kalifornialaisnaiselle Valtatie
66:a pitkin San Franciscoon. (Sain
todistukseni postitse myöhemmin
palattuani perheeni luo Porvooseen Hoikkalan Liisan yläkertaan
Kaupunginhaassa Uuden Loviisantien varressa.) Tuohon aikaan
Yhdysvaltain poliittinen tilanne
oli juuri kehittymässä samanlaiseksi, millainen se juuri tällä hetkellä tätä tekstiä kirjoittaessani on.
Ensimmäiset pari-kolmekymmentä mustaihoista tuotiin 401
vuotta sitten kahlehdittuina laivalla Afrikan itärannikolta levottoman valtameren yli "Vapauden
maahan" orjiksi Etelävaltioihin
suurtilallisten omistamille plantaasheille.
Siitä alkoi 250 vuotta kestänyt orjuuden aika Yhdysvalloissa
miljoonille. 10 ensimmäisistä 12

”kaikki ihmiset
ovat saman
arvoisia” ei
vielä läheskään
toteutunut.
presidentistäkin olivat orjanomistajia. Myös noista Founding
fathers, jotka allekirjoittivat kaunissanaisen itsenäisyysjulistuksen
Philadelphiassa 4. heinäkuuta
1776, jota nyt vietetään USA:n
kansallispäivänä. Vasta Lincolnin
aikana käydyn sisällissodan jälkeen. Orjuus kiellettiin USA:ssa
vasta 1865 perustuslakiin tehdyllä
lisäyksellä nro 13. Mutta ei silloinkaan Vapaudenjulistuksen kirjain

levottomuuksia, väkivaltaisuuksia
ja ryöstelyitä kymmeniin kaupunkeihin eri osavaltioissa ympäri
maata.
Lennettyämme opiskeluvuoden alussa Finnairillä Malmilta
New Yorkiin jatkoimme tutustumisleirille Minnesotan pääkaupunkiin Minneapolisiin parin
viikon rauhalliselle yliopiston tutustuttamisleirille. Nyt kaupungista sai tv:ssä nähdä kuvia autojen
poltoista ja ryöstelyistä. Molemmat Saariset ovat piirtäneet sinne
aikaa kestäviä rakennuksia. Kestänevätkö orjuudesta syntyneen
vihan voimaa?
Autot paloivat myös Utah’ssa
keskellä suolaerämaata Salt Lake
Cityssä, missä sijaitsee valtava
Mormonien temppeli, Myöhempien Aikojen Jeesuksen Kristuksen
Pyhien kirkko. Kansalliskaartia
tarvitaan nyt niin New Yorkissa,
Chicagossa kuin Los Angelissakin.
Turvaväleistä tuskin yhteenotoissa
kukaan pitää kiinni.
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Elämän melskeissä (XXIIV)
Sirpa syntyi heinäkuussa, heinänteon aikaan. Heinä piti saada niitetyksi ja nostetuksi seipäille. Jos
vaikka hevosen ja niittokoneen
olisi voinut saadakin, ei koneella
niitosta olisi tullut mitään, sillä
pellot olivat vuosien kesannon jäljiltä epätasaisia ja mullanmurikoita täynnä. Lisäksi aivan luonnon
tilassa, pajua ja koivikkoa vieläkin
useissa paikoissa.
Olin ollut vuorokauden lapsivuoteessa, kun vanhin poikamme, Viljo, yritti aloittaa heinänteon. Viisitoistavuotiaalle se oli
liikaa. Illalla hän tuli luokseni ja
sanoi: “Äiti, miul tulliit käet nii
kippeiks, etten mie voi huomenna ennää männä lyömää heinää.”
Mikä nyt neuvoksi? Isä oli töissä, eikä hänkään osannut lyödä
heinää viikatteella. Lepäsin yön.
Aamulla ponnistelin ylös vuoteesta. Köytin itseni tiukasti liinoilla.
Ensin meinasin heittää asian silleen, mutta sitten ryhdistäydyin
ja tuumin: “Se pää pystyy, mis silmät on! Mieks täs makkaamma ja
rääkkäämmä viel lapsii?” Pakkasin
vastasyntyneen pyykkikoriin, kutsuin yhden vanhemmista lapsista,
Liisan, vahtimaan vauvaa, etteivät
käärmeet menisi koriin, laitoin
korin vipuun ja aloitin niittotyöt.
Seuraavana aamuna en ollut
päästä ylös sängystäni, niin kipeä
oli ruumiini. Pääsin lopulta ylös
ja niin kuin vanha koni, ryhdyin
jälleen lönkötellen heinäntekoon.
En antanut periksi. Kaikki heinä
tuli tehtyä, kun uurastin päivästä
toiseen.
Seuraavana sunnuntaina oli
naapurikylässä heinähuutokauppa. Janne lähti sinne. Kun hän
huomasi, että kannatti huutaa
lisää heinää, koska oman pellon
heinä ei riittäisi koko vuodeksi,
hän huusi lisää kaksi sarkaa pystyssä olevaa heinää. Ei hän ajatellut ollenkaan, millaista työvoimaa
hänellä olisi heinän korjaamiseen.
Itsestään ei kyllä ollut niittäjäksi.
Kotiin tultuaan hän ilmoitti ostaneensa kaksi pitkää sarkaa lisää
heinämaata. Lisäsi vielä, että nekin piti mennä lyömään. Minä
jäin silmät ympyriäisenä ihmettelemään, mitä hän olikaan tehnyt.
“Sieks se muka määt ne lyömää?
Mis siul ajatukseis ol?! Miul ei oo
laps viel viikkookaa vanha, ja jo sie
tiet miust tanakkaa heinämiestä!
Täytyyks miu..?” ajattelin jatkaa,
mutta kysymys jäi kesken. Totuus
on taruakin ihmeellisempää. Vaikka jäsenet olivat edelleenkin kipeät synnytyksestä ja kuluneen viikon heinänkorjuun jäljiltä, laitoin
lapsen jälleen pyykkikoriin, sidoin

korin polkupyörän tarakalle, otin
viikatteen ja luiskan mukaan ja
poljin neljän kilometrin päähän
heinäpellolle. Tuin pyörän risuaitaa vasten. Lapsi jäi nukkumaan
koriinsa, ja minä aloitin kaataa
heinää viikatteella. Vähän väliä
jouduin keskeyttämään heinänteon lapsen parahtaessa kitisemään.
En millään olisi malttanut lasta
hoivata, koska heinä oli saatava
leikattua. “Ei sitä ihminen kiusaamatta kuole,” ajattelin, kun
koneita ei ollut mitenkään saatavissa. Ihmiset jotka tunsivat minut ja tiesivät, että olin vastikään
synnyttänyt, ihmettelivät: “Joks
sie nyt oot heinäl?!” Mutta Janne,
joka aina oli tottunut näkemään
minut pystyssä kuin kerjäläisen
keppi, ei tuommoisia pikkuseikkoja ymmärtänyt lainkaan! Heinä
oli saatava korjattua! Siksi palasin
pellolle uudelleen, kunnes kaikki
heinä oli seipäillä. Lehmälle oli
saatu ravinto koko vuodeksi, vaikkakin suurella vaivalla.
Koti oli saatu kunnostettua;
jopa sähkötkin oli vedetty. Nyt
elimme omissa nurkissa. Evakkoaika alkoi tuntua kuin kauan
sitten nähdyltä painajaisunelta.
Ei lehmä muista vasikkaan ollees!
Sauna piti saada valmiiksi vielä ennen syksyn tuloa. Lehmälle
löytyi sija naapurin navetasta; naapurin suojaan saimme myös viedä
heinät. Heinän tultua tehdyksi oli
viljankorjuun vuoro. Tosin meillä
ei nyt ollut kuin peruna nostettavana; olimmehan päässeet tulemaan niin myöhään ja maat olivat olleet kesannolla vuosia. Illat
pimenivät.
On syyskuu. Lauantai-ilta.
Kannan pienimmäistäni saunaan,
joka on äskettäin saatu valmiiksi.
Yht´äkkiä pääni yläpuolelle korkealle taivaalle ilmestyy jostakin valtavankokoinen tulenpalava pallo.
Se alkaa pudota maata kohden
aivan lähelleni. Koko tienoo tuntuu olevan tulessa. “Janne! Janne!
Tuo auttamaa! Koko Orasniemi
pallaa!” “Anna sen pallaa, et suinkaa sie sil mittää maha?” kuuluu
Jannen ääni tuvasta. Vavisten
juoksen lapseni kanssa saunaan,
turvaan. “Voi hyvä Luoja! Auta,
auta!” toistelen kauhun cvallassa.
“Voi ko ei ois sittekkää tultu tänne
viel! Täälhä meil ei oo minkäänlaista turvaa!” surkuttelen itsekseni. Janne on kylmä. Hänestä sota
on tehnyt kovanaaman. Lähettää
sentään yhden lapsista saunaan
katsomaan. “Hulluuksha se siel
saunas tulloo viel!” Lähettää lapsen sen sijaan, että olisi itse tullut
katsomaan. Hän on aina ollut yl-
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Elimäellä, vuosi ennen Sirpan syntymää.

peä, oman arvonsa tunteva, kuin
parempi muita.
Sain pestyä lapsen, puin ja
vein sisälle. Palasin saunaan pesemään toisia lapsia. Kun olin
saanut kaikki lapset pestyä, peseydyin itsekin ja palasin tupaan.
“Valopommiha se vaa ol!” “Mut
pelästytti nii kovast!” Kun päivä
valkeni seuraavana aamuna, iso
valkea vaate löytyi riippumasta
ison petäjän oksilla. Laskuvarjo.
Saarelle oli laskettu desantteja.
Pelko valtasi saarelaisten mielen.
Kuinkahan tässä vielä oikein käy?
Kunpa saisimme elää rauhassa
vasta uudelleen rakennetuissa kodeissamme.
Eräänä sunnuntai-iltana alkaa jälleen kuulua kovaa tykkien
ryskettä. Ikkunat tärisevät ja maa
vavahtelee jalkojen alla. Mistä nyt
on kysymys? Kiipeän tikapuita
ylös katon harjalle paremmin nähdäkseni. On aivan pimeätä, mutta
aika ajoin taivas leimahtaa valoisaksi kuin päivällä. Tykit syöksevät tulta. Ehkäpä siellä on havaittu
viholliskoneita. Koneitten surinaa
ei kuitenkaan voi kuulla tykkien
jyristessä. Taivas liekehtii kuin tulimeri. Välillä taas on entistäkin
pimeämpää. Tunnelma on ahdistava. Tuntuu kuin tykkien jyly
kuuluisi taas lähempää. Ehkäpä
se johtuu vain pelostani: Joko
saamme taas lähteä kodistamme?
Laskeudun tikkaita alas. Mutta
rauha ei enää tunnu saavan sijaa
sydämessäni. Yöuni on tipotiessään. Huokaillen makaan vuoteessani. Voi maailman pahennusten
tähden! Voi meitä ihmisiä! Oma
asemani on kuitenkin paljon parempi kuin monen muun - mehän
saamme koko perhe olla yhdessä!
Tykistötulitus lakkasi aikanaan. Elämä jatkui rauhallisena
valmiiksi saatetussa kodissamme. Ei ollut puutetta ruoasta, ei
lämmöstä. Vaatettakin saimme
vähitellen hankituksi, sikäli kuin

rahatilanne parani.
Olin menettänyt ompelukoneen. Siitä oli paljon harmia. Käsin vaatteiden ompeleminen niin
suurelle joukolle oli melkeinpä
mahdotonta. Oli kiirekin. Talvella
yritin käydä tuttujen luona pitkienkin matkojen takana ompelemassa, mutta ei siitäkään oikein
tahtonut tulla mitään. Kerran sanoin eräässä talossa: “Kyl miu pittää yrittää saaha hankituks itsellei
ompelukone!” Isäntä oikein kimpaantui: “Et sie hullu uso, et konehii ei saa! Miu tyttöi assuu iha
ompelukonetehtaa vieres ja käyp
joka päivä kysymäs, eikä niitä
myyvä!” Naurahdin tuohon vain
ja sanoin: “Suomalaine ei usko enne ko koittaa!” Ja kotiin päästyäni
päätin kokeilla. Kirjoitin kirjeen ja
osoitin sen Singer-koneitten tehtaalle paikkakunnalle, jossa tiesin
tehtaan olevan. En tiennyt tarkkaa
osoitetta, vaan lähetin kirjeen sellaisenaan matkalleen. Kirjeessäni
pyysin saada vaikkapa vanhankin
koneen ostaa ja selitin, millaiseen tarpeeseen, kuinka suureen
perheeseen konetta tarvittiin. Ei
kestänyt kauaakaan, kun sain vastauksen: Heillä oli jopa uusi kone
myytävänä minulle sillä ja sillä
hinnalla. Iloitsin tietysti kovasti ja
pyysin lähettämään koneen mahdollisimman pian. Niin minusta
tuli uuden Singer-koneen omistaja. Jälleen oli yksi puute poistunut.
Jälleen oli joulu tulossa, tuo
verraton, joka saa köyhimpäänkin
majaan. Tällä kertaa voimmekin
antaa joulullemme sen oikean
aseman. Nyt joulua vietettäisiin
taas oman orren alla, koko perhe
yhdessä.
Jo kello kahdelta jouluaamuna sytytin joulukynttilät ja aloin
vanhaan tapaan laulella jouluvirsiä, vaikkei isän kanteleen ääni
ollutkaan enää säestämässä. Lämmitin uunin jo varhain toivossa,
etteivät kesätyöt myöhästyisi. Jou-

luruoat panin uuniin kypsymään.
Joulukirkkoon en kuitenkaan
ennättänyt. Joulujumalanpalvelus
kuunneltiin radiosta.
Meri oli vielä sula, ja “Pääsaari” lähti viemään kansaa kirkkoon
mantereen puolelle, jonne matkaa
oli seitsemän kilometriä. Laivan
ollessa paluumatkalla kirkonmenojen jälkeen taivaalle ilmestyi
vihollisen hävittäjäkoneita, jotka
yrittivät tulittaa laivaa ja sen matkustajia. Taitava laivan miehistö sai kuitenkin ohjailtua laivaa
eteen-taakse-sivulle niin, etteivät
vihollisen katalat aikeet sillä kertaa onnistuneet. Sekä laiva että
kaikki sen matkustajat säästyivät
tuholta. Mutta joulurauha oli kuitenkin mennyttä, niiltäkin, jotka
eivät olleet mukana laivalla. Kaikkien saarelaisten mielet valtasi jälleen pelko. - Kaikesta huolimatta
saimme viettää yhteisen joulun,
joulun, jollaiseen olin melkein
menettänyt uskoni Jannen ollessa
“Siellä jossakin”. Sellaisena jouluna oli vain koetettava työntää syrjään ahdistavat ajatukset. Usein
olinkin laulanut: Kerran vie sinne
oi sinne, mis joulu on ainainen!
Vaikka olikin yhteinen tämä
joulumme, oli se kuitenkin erilainen kuin joulut aiemmin täällä
kotisaaressa olivat olleet. Tämähän oli sotajoulu puutteineen.
Sota jatkui edelleen, monilla oli
läheinen jossain rintamalla, oma
veljenikin oli kadoksissa. Ei ollut
yhtään taloa, jossa ei olisi saatu
tuntea sodan julmaa kouraisua.
Usein lauloin itsekseni taas niin
kuin monesti ennenkin näinä kuluneina vuosina:
Maailmassa kaikkialla julma
sota pauhaa.
Puuttuu veljesrakkautta.
Kansat kaipaa rauhaa.

Jatkuu
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Turun tuomiokirkon kellot
lyövät – kohtalon aikaa
Turun tuomiokirkon kellojen lyönnit kuuluvat radiosta
puolen päivän aikaan. Ne ovat osa suomalaista
sielunmaisemaa. Moniko tietää, miksi kellojen kumua
radioidaan?
Juhani Pekkola
Kesällä 1944 ”konsa jälleen vainosi Suomeamme”. Vihollinen oli kesäkuussa
murtanut kaksi ulommaista puolustuslinjaa. Taistelut raivosivat viimeisellä linjalla
nk. VTK-asemassa. Suomalaisten hätää ja
huolta ei voida sanoin kuvata. Pojat, aviopuolisot ja isät – kansan armeija - puolustautui kaikkensa antaen, sillä miehet tiesivät, että tämän linjan on kestettävä; tuhoa
ei saa päästää Suomen sydämeen saakka.
Mutta riittäisikö poikien tahto ja voima
suunnattomien konearmeijoiden edessä?
Kuka heistä palaisi sodan myllyistä?
Vihollinen loppumattomine sotajoukkoineen paitsi rynkyttää Kannaksen
porttia, yrittää myös kiertää ja hyökkää
muillakin rintamilla. Miesten mielessä
on koti ja perhe. Omaisten mielessä ovat
paitsi pojat rintamalla myös muun perheen elämä. Kymmeniä tuhansia sotalapsia oli jo lähetetty Ruotsiin ja Tanskaan
juuri tämän uhkaavan katastrofin ennakointina. Kohtalon hetki löi.
Kansalaisten rahoittelemiseksi Turun
kellojen radiointi aloitetaan 19. kesäkuuta
1944. Heinäkuun 16. päivänä presidentti Rytin puoliso Gerda Ryti pitää radiopuheen ottaen käyttöön viimeisenkin

Kohtalon
hetki löi.
keinon. Gerda Ryti viestittää, että Turun
tuomiokirkon kellojen kajahdukset liitetään rukoukseen synnyinmaan puolesta
siitä, että Herra pelastaisi meidät ”uhkaavalta ja hirmuiselta tuholta”. Kansalaisten
sanotaan polvistuneen julkisilla paikoilla
puheen aikana kuullessaan sitä kaiuttimista. Rouva Rytin ehdotuksen mukaan
keskipäivä nimettiin kansasan yhteiseksi
rukoushetkeksi.
Vihollisen hyökkäys torjuttiin. Perheet eivät kadonneet sodan nieluun.
Kaatuneiden määrä oli kauhistava. Karjala riistettiin ja asukkaat ajettiin evakkoon. Itsenäisyys ja elämä kuitenkin
lunastettiin urhoollisuudella, taistelulla,
rukouksella, nuorten miesten hengellä ja
Karjalan luovutuksella. Turun tuomiokirkon kellot jäivät radion keskipäivään
muistuttamaan, että Suomi on rukouksien arvoinen.

Mie tiijjän
Martti Piela
Mie oon varmast teilkii varemmi kertont, et Suomes o kolme
kaupunkii, mis mie kaikist mieluummi asusi, jos valinta ois yksistää miu vallassai.
No, oikiastaaha niitä ois
neljäkii, mutko Viipuriiha ei
nyt voi sattuneest syyst täs ottaa
laskuis mukkaa olleskaa. Sanon
nyt kuiteskii viel uuvvestaa, et
ne kolme o Turku Aura joe varrel, ”miss´on Suomen synnyinmuistot”, Jyväskylä,"Suome
Ateena" ja Porvoo, Suome ulkomaal, mis ratkastii se, ettei
myö kaik täs mei karjalaisiiki
armahas synnyinmaas puhuta
pelkästää ruotsi kieltä.
Oikiastaaha ol iha sattuma
kauppaa, et myö Porvoos saatii
vuos 1809 nii valistunt ja nuor,
22-vuotias, tsaari mei Suurruhtinaaks ko Aleksanter I, kuka
ol Katariina Suure pojapoika.
Katariina, ketä venäläiset nimittäät Jekariina Veliikkajaks,

ol vuorostaa alumperi saksalaise
ruhtinaa tytär, ja tult Romanovi sukkuu vaa naimakaupa
kautta. Aleksanter tahto saaha
suomalaiset puolellee ja erotettaa meijjät mahollisimma nopeast ruotsalaisuuvve ajast, nii
et myö alettais harrastammaa
rohkiammi suomalaisii asjoi ja
suome kielt. Vaik vuossattoi aja
suomalaiset olliit Ruotsi joukois
rökittänneet naapureitaa ja viel
usiammi joutuneet itse Vennäi
joukkoi julmal taval kohtelmiks, ni Porvoos Aleksander
vanno ranska kielises puhheessaa, et suomalaiset saavat pittää
oma Lutteri uskoon, Ruotsi valla ajoilt peräsi olleet lait ja omat
kielet, ruotsi ja suome.
Toine Aleksanter viel lisäs
Suomel oikeuksii: oma raha suome kiele tasa-arvosuuvve ruotsi
rinnal ja kunnalselämää koskevat
lait. Suuremp osa Suome kansast, sivistyneistö varsinkii, puhu
ruotsii. Ja kehitys näytti kulkeva

enemmä siihe suuntaa, et ruotsi
kiel tul aina vaa suositummaks.
Ei ois mänt kauvvakaa, ko jo ois
myö kaik alettukkii haastamaa
ruotsii ja suomee ois käytetty vaa
maaseuvu pienis kylis ja saaril,
swellasii ko miu syntymäsaarel,
Koivisto Koivusaarel.
Onneks sit kuisteskii viimene Romanov, Nikolai II, rikko
Porvoo tuomiokirkos vannotu
vala, ko hää nimitti Kentraalkuvernööriks Poprikovi, mimkä
sortotoimet Porvoo entise piispa
sukkuu lukeutunt Eugen Schauman pysäytti Helsingis. Suomi
ol olt Ruotsi osa jottai kuus ja
puolsattaa vuotta, mut Vennäi
ruoska al ja pakkotoimii alasen
meil ei ois varmaa kestänt ko tata vuotta, ko myö kansaan oltais
pakotettu kavariit po ruskii.
Sehä ei kuiteskaa sopint
Mannerheimil, niiko ei sit talvisottaa männes kenelkää suomaismiehel. Ne, kutka olliit toista
mieltä, valitsiit kohtaloksee lo-

pult menehtymise Talini leireil.
Kyl sattukii somast, ko näil
Koivuneva Jatkokertomuksii
lehil perinnö etteepäi viemise
julkasu nykyne päätoimittaja Salokantelee Riikka sattu hääkii valitsemmaa historiallise katsaukseksee justii Seiskari, kirkkoinee
ja majakoinee. Niiko Riikkakii
mainitsoo, Seiskar kuulu aikoinaa Koivisto seurakunna piirii.
Alumperihä kaik majakat
olliit vaa puisii tornii pääl palavi
tullii. Myöhemmi niitä torniloi
kasattii kivestkii. Nii myös Seiskariskii. Seiskarilainen -nimises
julkasus nro 28 (13.8.2017)
naantalilaine tietokirjailija Johanna Pakola kertoo sivul 40, et
Rimi sova jälkee Seiskarii pystytettii taas uus tilapäine puumajakka. Mut 1856 tilattii Enklannist valurautane majakkatorni
ja jälestpäi viel majakkalyhty ja
Resnelli tiopriset valolaitteet.
Rautamajakka ol ensmäne
laatuaa koko Vennäi maal. Val-

Alumperihä kaik
majakat olliit
vaa puisii tornii
pääl palavi tullii.
mistaja ol lontoolaine toiminimi
H & M J Griseli konepaja. Laitteet saapuit Seiskarii heinäkuus
1858. Uuve majaka valo loisti 28
metri korkeuves sit 23.9.1858.
Puumajakka poltettii.

8

Nro 6 Kesäkuu 2020

Onnitteluit` ja
muistamissii`

Tääl` tapahtuu
Koiviston Mäkeläisten sukukokous
Varsinainen sukukokous pidetään
lauantaina 25. pvä heinäkuuta 2020
Ohkolassa, Tuulensuun tilalla,
Mäkeläisenkuja 57, 04530 OHKOLA.
Ohjelma:
Klo 12 Kokoontuminen Ohkolassa
Tuulensuun tilalla, isäntänä
Antti Mäkeläinen. Tulokahvit.
Sukukokous, käsitellään sääntöjen 17 § asiat sekä sääntöjen
muutokset.

Tasavallan presidentti
on 11.6.2020 myöntänyt
JUHA-VEIKKO KURJELLE
Sosiaalineuvoksen
arvonimen.

Ylioppilaaksi valmistui:
INGA GRÖNROOS
Lyseonpuiston lukio,
Rovaniemi.
Ingan isoisän Veikko
Grönroosin äiti on Toini
o.s. Kaukiainen. Syntynyt
Koiviston Hyttölässä.
Toinin isä on Anton
Kaukiainen, Hyttölästä.

Muista ystävääsi
ilmoituksella.

Klo 13 Siirtyminen läheiselle Kortiston tilalle, jossa ruokailu
(maksullinen) ja ohjelmaa.

Koivisto-tuotteita
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.

Tilaisuus päättyy n. klo 18.
Ilmoittautumiset Maija Mattilalle, puh. 050 5678902 tai
s-posti maijamattil@gmail.com.
Tervetuloa kokoukseen!
Hallitus

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

Nettiin kesän aikana
Koivisto Seuran nettisivut ovat olleet pitkään näkymättömissä. Nyt viimein on tarkoitus saada uudistetut sivut, jotka
on työstetty uudelle nettialustalle ja siten käytännöllisemmät
päivittää. Sivuilta toki löytyvät vanhat tutut asiat Koivistosta, historiasta, kirkosta ja merellisestä elämänmuodosta.
Seuran toiminta on sivuilla ajankohtaisine tapahtumineen.
Myös Koiviston Viestille tulee oma kohtansa.
Sivuille talletetaan kuukausittain puolivuotta vanha lehti, jotta tilaaminen ja jäsenenä olo edelleen kannattaa, mutta
lehti arkistona on kaikkien käytössä.
Uutta sivuille tulee olemaan seuramme myyntituotteitten esittelyn lisäksi Koiviston sankarihautaosio. Sinne
tullaan tallentamaan kuvat sankarihaudasta ennen ja nyt,
kertomaan kiviin kaiverrettujen nimien tarinaa. Tarkka
avautumispäivämäärä ei ole vielä tiedossa, mutta sataman
suulla ollaan tässäkin asiassa.

Koiviston sankarihauta-alueen vihkimistilaisuus siirretty kesälle 2021

Koska poikeusolosuhteet ovat pysäyttäneet lähes koko
Suomen liikkumisen, voi postitse toimitettavaksi tilata
seuraavia Turkuun päätyneitä koivistolaistuotteita.

Turun ja ympäristön koivistolaisten

varastosta myydään
Pikeepaita, väri navy 20 e
Collegepaita, väri suomensininen 30 e
Collegepaita, puolivetoketjulla väri dark navy 35 e
Narureppu, paksua puuvillaa 20 e
Saatavilla eri kokoja rajoitettu erä, kaikissa tuotteissa
Koiviston tunnus silkkipainatuksella.

Tiedustelut Sirkku Miiluniemi
email. sirkku.miilu@gmail.com
puh. 050 4312 234 klo 16 jälkeen

