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Lottia Lahdessa
Koivistolaiset ja Koiviston ystävät kokoontuivat viettämään kesän 2011 Koivisto-juhlia 
Lahteen. Koivisto-seuran elinvoimaisuus näkyy ohjelman monipuolisuudessa: juhlissa 
nähtiin ja kuultiin muun muassa laulua, tanssia, käsitöitä, maalaustaidetta, musiikkia, 
puhetta ja pelejä. Viikonloppuun mahtui niin vakavia kuin hupaisiakin hetkiä.

Lahden koivistolaisten puheenjotaja Hannu Veijalainen hymisteli juhlakansan keskuudessa. 
Juhlilla oli paljon hyväntuulista väkeä.

Viihdytysjoukot 
saapuivat juhlapaikalle. 
Aikamatka 70-vuoden 
taakse saattoi alkaa.

Essi Salmenkivi

Tuula Hannus Loviisan 
Koskenkylästä heitti piilua 
Tuomo Tähkäpään valvovien 
silmien alla.

Koiviston postissa kävi 
hyörinä.

Turkulaiset Koivisto-nuket 
kiinnostivat toriyleisöä.

Iso-isosetäkin taisi osata 
stepata.

Piilenheiton naisten sarjan 
voittotrio.
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ISSBN 0780-1289
KUSTANTAJA: 
Suomen Koivisto-Seura r.y.
Jäsenlehti. Ilmestyy kerran kuukau-
dessa, kuun 20. päivänä.
Lehteen tarkoitetun ilmoitusma-
teriaalin tulee olla toimituksessa 
viimeistään lehden ilmestymistä 
edeltävän kuun lopussa. 

Toimitus ei vastaa sille lähetetystä ma-
teriaalista. 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
Lasten kuvalliset onnittelut 6e/kpl

Aineisto mieluiten digitaalisena: 
studio@salokanneltoivonen.fi 
Muussa tapauksessa paperikopiot ja/
tai disketti, muistitikku tai CD-levy sekä 
valokuvat toimitetaan osoitteeseen: 
Studio Salokannel & Toivonen, 
Koiviston Viesti  p. 03 7824 553
Rauhankatu 8, 15110 Lahti. 
Aineisto palautetaan vain jos mukana 
on postimerkillä varustettu palautus-
kuori osoitteineen.

Tilaukset, osoite- ym. muutokset 
aina kirjallisena tai sähköisesti 
edellämainittuihin osoitteisiin. 
Tilauksia ei tarvitse uusia. 
Seuran jäsenmaksu 28e, sisältää vuoden 
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös 
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 7e.
Lehdessä julkaisemattomia artikkeleita ja 
kirjoituksia julkaistaan seuran kotisivuilla 
www.koivistolaiset.net, jossa myös tä-
mäkin lehti on luettavissa myöhemmin.

Jäsenlehden postituksesta pohjoismai-
hin +2e/vuosi, eurooppaan +7 e/vuosi 
muualle maailmaan +12 e/vuosi
Pankkiyhteys: Nordea 151930-186847

Päätoimittaja 
Riikka Salokannel, 0400 94 96 95
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398

Ellei mittää minnää pietä

Ei mikkään miittään oo, ellei mittää minnää pietä, 
lainasi vuoden koivistolainen Aira Viitaniemi puheen-
vuorossaan Johannes Virolaista. Tuo lause on kannus-
tanut mestaripitokokkia eteenpäin, mutta se sopii kan-
nustamaan myös meitä kaikkia. Vain merkityksekkäät 
asiat tulevat säilymään ja kehittymään tässä kaoottises-
sakin maailmassa. Ja merkitys syntyy siitä, että jotakii 
jonnai pietään. 

Koivistolaisuus ei oot mittää, Koivisto-juhlat ei oo mit-
tää, Koivisto Viesti ei oo mittää, koivistolaiset juuret ei 
oo sitäkää mittää ellei niitä itse osata arvostaa ja min-
nään pittää. Uskon, että itse olen jollain lailla oppinut 
arvostamaan näitä kaikkia. Olen ollut mukana järjes-
tämässä asioita ja olen päässyt näkemään, että mitään 
ei synny, ellei joku niitä asioita tee. Ja olen joutunut 
miettimään kysymystä, miten ja miksi ihmiset ovat mu-
kana motivoituneesti tällaisessa vapaaehtoispohjaisessa 
kotiseututyössä, semminkin kuin varsinaista kotiseutua 
ei sanan varsinaisessa merkityksessä edes ole.

Toisessa yhteydessä, toisenlainen elämänviisaus antaa 
vastauksen siihen, miten asioita pitäisi tehdä, jotta tu-
los olisi jotensakin onnistunut. Tehokas ja menestykse-
käs toiminta syntyy innon ja ilon sivutuotteena sanoi 
muuan Tom Peters. Jos onnistumme tekemään asioita 
innolla ja ilolla, jos onnistumme saamaan kanssaihmiset 
kanssamme iloitsemaan, innostumaan ja asioita teke-
mään syntyy hyvää tulosta. Iloa ja intoa saa kannustet-
tua myönteisellä palautteella. Into ja ilo tarttuu. Kukaan 
ei halua lähteä toista kertaa mukaan tekemään asioita, 
jos ainut palaute on paha mieli. Siksi olen erityisesti 
iloinnut siitä hyvästä palautteesta mitä Koiviston-juhli-
en järjestämisestä olemme saaneet. Ja tuo hyvä palaute 
kuuluu meille ja teille kaikille. Yleisöllä on yhtä suuri 
vastuu tapahtuman onnistumisesta, kuin sen järjestä-
jilläkin.

Ja jos jollekulle vielä jäi epäselväksi miksi juhlajärjestelyt 
onnistuivat, niin voin paljastaa kulissien takaa, että pal-
jon tuskaa ja stressiä järjestelyissä oli, mutta vielä enem-
män oli sitä yhdessä tekemisen iloa ja riemua, ja sillä 
kyllä jaksaa. Kaikille teille, jotka olitte juhlissa mukana 
tavalla tai toisella haluan kertoa, että mie ainaki teit 
minnää piän! Mie kiitän teit kaikkii koko syvämestäin! 

Hartaast´ 

    On kaunis synnyinmaamme, maat metsät, järvet sen.
    Me Luojan töitä saamme katsella kiittäen.
    Taas lauhat tuulet soittaa urkuja hongiston
    ja Herraa kunnioittaa, hän kaiken luoja on.

On ihanaa, miten kauniiksi Jumala on luonut maail-
man. Ja on mielenkiintoista, että hän haluaa jakaa mei-
dän kanssamme kauneuden kokemuksen. Koko maail-
ma on fuktionaalinen, järkevä, looginen ekosysteemien 
kokonaisuus ja samalla sen voi aistia kauniina - ihminen 
ja Jumala. Jos linnuille kerrottaisiin, miten kauniina ja 
kohottavana ihmiset kokevat niiden laulun keväisin, ne 
hämmästyisivät. Kertoisivat, että kyse on aivan muusta 
kuin kauniista turhuudesta: kovin raadollisista asioista. 
Linnuille se on totuus. (Tai olisi, jos niillä olisi tajunta.) 
Ja samaan aikaan on totta, että me ihmiset koemme tuon 
laulun kauniina. 

Raamatussa on eräässä kohdassa samanlainen suhde. 
Jeesus kertoo (Matt 25: 31 - 46), että kun hän tulee ta-
kaisin, hän erottaa ihmiset toisistaan. Toista ihmisjouk-
koa - kuin lampaita - hän kiittää siitä, että nämä ovat 
syöttäneet, juottaneet, vaatettaneet ja majoittaneet häntä 
ja muutenkin huolehtineet hänestä. Tämä ihmisjoukko, 
nämä lampaat eivät ole havainneet sellaista, heidän mie-
lestään heidän elämässään on ollut kyse aivan muusta. 
Mutta vaikka on totta, etteivät he olleet nähneet Jeesusta 
tekojensa kohteena, totta on myös se, että Jeesus näkee 
heidän tekonsa kauniina ja itseensä kohdistuvina. Hän 
lukee heille kauneudeksi omat tekonsa.

    Oi, kuulautta taivaan, ei yötä ollenkaan!
    Luot, Herra, työhön, vaivaan katseesi laupiaan.
    Näin siunaat kylvötyömme ja korjuun kypsän suot,
    jaat leivän, jonka syömme, ja mieliin toivon tuot.

Minä, lähiön kasvatti, tajusin vasta hiljan, mistä tällaisissa 
säkeissä on kyse. Maanviljely ja karjankasvatus ovat am-
matteja, joiden tulosta viljelijä ei voi säätää. Hän voi näh-
dä vaivaa, olla ahkera, toimelias ja aloitteellinen. Ja silti 
kova ukkonen voi pilata sadon ja eläimet voivat sairastua 
suu- ja sorkkatautiin. On suuri ilo ja onni - eikä tekijän 
vallassa - jos työ tuottaa sadon, jota siltä odotetaan. 

Monet modernin yhteiskunnan ammatit ovat itse 
asiassa samanlaisia. Erityisesti hoito- ja palveluamma-
teissa ollaan saman tosiasian edessä. Voit kunnioittaa 
asiakastasi vaikka kuinka, hoitaa parhaan rakkautesi, tie-
tosi ja taitosi mukaan ja silti voi käydä niin, ettei asiakas 
hyödy. (Tai ostaja osta. Tai vieras tule enää toista kertaa 
palveluista nauttimaan.) Ehkä meidän hoitajienkin pitäi-
si rukoilla siunausta, tulosta työllemme samaan tapaan 
kuin viljelijäin.

    Maan lapset tunnustamme: me emme ansainneet
    lahjoja vaivallamme, armosta kaiken teet.
    Nyt armon kerjääjinä me saamme iloita,
    helteessä nääntyvinä huokaamme toivossa.

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Toivo on itseasiassa ikävä asia. Se merkitsee, että tavoi-
teltu ei ole käsillä, vain toivo tavoitteen saavuttamisesta 
on. Toivo on samaan tapaan ikävä asia kuin sairaala. Sai-
rautta ei pitäisi olla, mutta kun on, loppujen lopuksi on 
hyvä, että on sairaaloitakin. Mutta parempi olisi, ettei 
niitä tarvittaisi. 

Minä ei tahdo jaksaa odottaa ja toivoa, paljon mie-
luummin olisin jo saavuttanut sen, mitä kaipaan. Mutta 
kun nyt täällä helteessä nääntyvinä huokaamme, on hy-
vä, että on toivo paremmasta. Vaikka olisi parempi, että 
tuo parempi olisi jo tässä.

    Annathan taivaastasi sen suven autuaan,
    kun, Herra, lapsiasi käyt maasta noutamaan.
    Nyt kansasi on tuhkaa  päiväsi polttamaa.
    Ei siellä syksy uhkaa, ei sinne talvi saa.
 
Virren runoilija, Niilo Rauhala on oikeassa, meitä suo-
malaisia syksy uhkaa. 8-vuotias tyttömmenkin huokai-
li, kun käänsimme elokuun kalenterisivun esiin, että 
näinkö nopeasti aika rientää. Me aikuiset pelkäämme 
ja suremme kesän loppumista, kesäloman loppumista, 
helpon pukeutumisen loppumista, valon loppumista, 
vapauden loppumista. Ja niin se on: täällä maan päällä 
saa koko ajan pelätä hyvän loppumista.

    On aurinkona kerran Karitsa Jumalan
    ja seurakunta Herran on kirkas morsian.
    Ei usvan pilvi peitä Kristuksen kasvoja,
    ei tuskan kyyneleitä yhdenkään katseessa.
 
Se ei kai ole ihmeellistä, että kaipaan kontaktia kasvotus-
ten Jeesuksen kanssa. Hänen läsnäoloaan. Sitä, että saan 
katsoa hänetä silmiin. Että hän katsoo minua silmiin. 
Että voin kysyä, muistaako hän minun nimeni. Se on 
ihmeellistä, että Jeesuskin kaipaa samanlaista kahden-
keskistä kontaktia meihin kaikkiin ihmisiin. Hän lupaa 
paljastaa kasvonsa meille. Jumala kehottaa meitä rukoile-
maan sitä toisillemme (Lausukaa Israelille näin: ...Herra 
kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi.., 4 Moos 6: 26). 
Minusta se on suurta.

    Soi siellä virret toisin kuin täällä milloinkaan,
    kun kasvoin aurinkoisin me käymme laulamaan.
    Ja siksi armon alla tahdomme vaeltaa,
    kun tiellä vaikealla maan helle uuvuttaa.
 
Eihän se laulu oikein kajahda. Miten sitä toivoisi Karja-
laistenkin laulun jotenkin mahtavammin täyttävän Koi-
visto-juhlasalin. Mutta näillä mennään nyt. Ja odotetaan, 
että kerran kajahtaa niin kuin pitää.

Kaisa Koivula

Koivisto-juhlien jumalanpalveluksessa laulettiin virttä 574. 
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

  Suomen 
  Koivisto-Seura r.y. 
  Perustettu 1948

Toimii koivistolaisten yhdyssiteenä 
- järjestää kotiseututilaisuuksi
- harjoittaa julkaisutoimintaa
- suorittaa kotiseutukulttuuriin liitty 
 vää kokoamista ja tallentamista. 

www.koivistolaiset.net

Puheenjohtaja, Juha-Veikko Kurki
Koivistontie 2 C, 02140 Espoo
puh. 09-541 6751, 0400-601 838 
Varapuheenjohtaja, Tuula Koppinen
Rauhalanpuisto 10 B 36, 02230 Espoo 
puh. 050-516 5651
Sihteeri, Virpi Huhtanen, Ahtaanmäki1A2, 
02280 Espoo. puh. 0440-501 806
virpi.huhtanen@kolumbus.fi
 varalla Risto Kaukiainen, Helsinki
Taloudenh. Karjalan Tilikeskus/Patrikainen
Ratakatu 47, 53100 L.ranta p. 05-5448850

Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Proomukatu 6 A 14, 15140 Lahti
puh. 040-564 9341
Taidetoimikunta, Leena Airaksinen pj
Metsäpirtintie 10 A 1, 02130 Espoo
puh. 050-548 1601
Senioritoimikunta, Helge Teikari pj 
07190 Halkia
puh. 019-664 8112
Hallituksen muut jäsenet:
Raimo Kyytsönen, Mäntsälä
 varalla Hannu Veijalainen, Lahti 

Eero Ahtikari, Piikkiö. 050-525 5174
 varalla Airi Saarinen, Turku
Seppo Mäkinen, Kouvola. 040-506 0430
 varalla Martti Karvonen, Kausala
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400-800 752
 varalla Pertti Hämäläinen, Espoo
Riitta Nurmi, Porvoo. 041-455 8885
 varalla Marja-Leena Montonen, Porvoo
Hanna Silfver, Piispanristi. 02-243 2940
 varalla Tuula Agge, Parainen
Tuula Raukola, Kotka. 044-522 8098
 varalla Mirja Haapanen, Hamina

Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj. Sirpa Taskinen
puh. 040-5811 642
Säätiön asiamies Pertti Hoikkala
Vanha Veckjärventie 11, 06150 Porvoo
puh. 040-583 5397

koivisto-saatio@kolumbus.fi

Siunaus toimitettu Kemiön kirkossa 22.7.2011. 
Lämmin kiitos osanotosta.

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa. 
Lämmin kiitos osanotosta.

Kiitämme Riihikoti Lemmikin henkilökuntaa hyvästä hoidosta.

Rakkaamme 

HILDA MARIA 
RATIA
os. Vesalainen
s. 5.9.1917 Koivisto
k. 7.7.2011 Kemiö

Rakkaudella kaivaten
Pentti ja Seija
Helena ja Paavo
Juha ja Sanna perheineen
Mika ja Riitta perheineen
Elina ja Felipe perheineen
Terhi ja Matti perheineen
Mari
Sukulaiset ja ystävät

Soi temppelin kellot hiljaa
yli kesäisen kirkkomaan,
sinne saatamme äidin rakkaan
isän vierelle nukkumaan.

Arvi Ilmari
PIIRONEN
s. 6.6.1913 Koivisto
k. 13.6.2011 Riihimäki

Ehti iltaan elon päivät,
tuli rauha sydämeen.
Taivaan Isä otti vastaan
matkalaisen väsyneen.

Kiittäen ja kaivaten
Pekka ja Leena
Sari
Heli, Antti ja Venla
Hannu ja Pirjo
Milja, Henry, Oliver ja Emil
Ismo
Markku, Eija, Jere ja Riina
sisarukset perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Olipa mukava havaita, että Koivisto-juhlat pitävät pin-
tansa edelleen runsaassa tapahtumatarjonnassa. Lah-
den Yhteiskoulun juhlasali oli ääriään myöten täynnä 
koivistolaisia ja heidän ystäviään. Näytti siltä, että väki 
oli hieman nuorentunut, vai liekö syy tuntemukseeni 
siinä, että itse pikkuhiljaa ikääntyy. Ainakin lapsia oli 
tällä kertaa mukana aikaisempaa enemmän. Se tietänee 
hyvää koivistolaisuuden jatkumiselle.

Mielestäni päivät onnistuivat erinomaisesti. Ohjelma 
oli monipuolinen ja mielenkiintoinen. Lotta-teema 
osui aivan nappiin ja näkyi myös tyylikkään rekvisiitan 
kautta. Oli mukava havaita, että varsin monet olivat 
ottaneet järjestäjien haasteen vastaan ja pukeutuneet 
iltamien ajaksi 40-luvun tyyliin. Oli liehuvahelmaisia 
kukkamekkoja, saapashousuja, flanellipaitoja, henk-
seleitä ja hurmaavia hattuja ja tietysti tarjoilijakunta 
tepasteli sotilas- ja lottavaatteissa. Elävä musiikki täy-
densi upeasti tunnelmaa.

Itse muistojen iltamat oli oiva esimerkki siitä, että jut-
tua irtoaa kun oikein tahotaan. Ohjelma oli kotitekois-
ta ja mielestäni siinä oli osattu aikaansaada moderni 
kokonaisuus, johon myös sopivasti sisältyi koivisto-
lainen henki. On vaikea mennä erikseen arvioimaan 
mikä ohjelman osista oli parasta, sillä kaikki olivat tosi 
hyviä harrastelijasuorituksia. Jotkut saattoivat odottaa 
sota-ajan tarkoittamia viihdytysjoukkoja, kun teemana 
olivat Lotat, mutta hyvä oli tämäkin viihdytysjoukko. 
Syntyi epäily, että joukossa olisi ollut ihan ammatti-
laisiakin.

Pääjuhla oli arvokas ja Sirkka-Liisa Kivelän puhe täyttä 
asiaa. Heittipä hän siinä seuran johdolle myös kovan 
haasteen siitä, että seura ryhtyisi tosissaan ajamaan 
ikääntyneiden ja vanhusten hyvinvoinnin edistämistä 
Suomessa.

Koivistolaisperinne näyttää elävän vielä hyvin. Tänä 
vuonna sen kruunasivat Koivisto-nuket. Niistä haluan 
antaa Turun ja ympäristön koivistolaisten käsityöker-
hon naisille erikoisesti mitä suurimmat kiitokset. He 
ovat uhranneet tähän projektiin tuhansia vapaaehtoi-
sia työtunteja ja nyt vihdoinkin nukkeja on saatavissa 
kohtuullisella hinnalla.

Haluan vielä tämän palstan kautta kiittää Lahden koi-
vistolaisia ja kaikkia juhlan järjestelyihin, ohjelman 
suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneita, ruuan 
valmistajia ja tarjoajia, järjestysmiehiä, kilpailujen toi-
mitsijoita sekä torimyyjiä hienosti suoritetusta työstä 
ja tietysti myös juhlaan osallistuneita, jotka sinetöitte 
päivien onnistumisen. Kiitokset myös Keski-Lahden 
seurakunnalle puhuttelevasta ehtolliskirkosta sunnun-
taiaamuna. 

Oli mukava olla mukana. Juhlista jäi hyvä maku ja 
muisto. Ensi kesänä tavataan taas Koivisto-juhlan mer-
keissä Helsingissä.

Jiivee

"Kaukomatka"

Synnyinseutua kohden matkattiin,
taas kerran kotisaarta katsomaan
Oli mukana sukua: veli, vaimokin,
serkkupoika, lapsenlapsi mukanaan.
Tää oisko jo viimeinen kerta?

Pikkubussilla rajalle ajettiin.
Ei tulleissa viivytty kauaa.
Nyt Viipuri kiireesti ohitettiin -
Koivistolle jatkettiin matkaa.
Vielä löytyväkö tutut paikat?

Tie mutkainen ja kiharainen,
korjaamaton, entisenlainen.
Synnyinkunnan kun rajalle saavuttiin,
"Karjalan kunnaat" ilmoille kajautettiin.
Miten kauan sen täällä kuulla vielä saisi?

Kukat kirkolla kiviveneen juurella
me laskimme, muistaen sankareita,
joille riittänyt ei vieraalla vallalla
maata, missä nukkua ikiunta.
Juuri tässäkö lie enon hauta?

"Karjalan kunnaat" uudelleen laulettiin,
myös "Laps´ Karjalan kauniin" kuultiin 
Ne tervehdyksen toivat sankareille
kaukaa Porvoosta, puolustajille. 
Heitä muistavatko enää lapsenlapsemme?

Koivusaareen ei yhden päivän retkellä
ollut aikaa edes pikimmiten pistäytyä.
Meillä kiikarit oli sentään muassa,
synnyinsaarta joilla saimme tutkailla.
Sä näetko kiven kotirannassa?

"Kaukomatkaksi" jäi tämä retkemme
tällä kertaa, hellepäivänä, heinäkuulla,
vain kaukaa kun saatoimme katsella
paikkaa, missä syntyä saimme.
Tämä oliko jo hyvästijätön aika?

Onko unikuva vain meidän Karjalamme?
Pelkkä muistojen kultaama haave,
jonne muistoissa vain voimme palata?
Synnyinseutua ei enää entisenlaista.
Unhoon jäänee myös karjalan murre?

Martti Piela
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Meri
Raimo Mannonen

Raimo Mannisen muistelut jat-
kuu heinäkuun Koiviston Vies-
tistä.

Kanikauppaa
Meillä oli kaneja ja jostakin tuli 
ajatus, että myydään ne. Olihan 
sota-aika ja ruuasta pula. Meillä 
oli sotilaskivääri ja luulen, että 
jokin ase oli joka talossa. Niinpä 
otimme kiväärin ja ammuimme 
kanit. Jokaista piti osua päähän, 
jotta ruho jäisi ehjäksi. Nylke-
mään niitä emme kuitenkaan 
ryhtyneet. Matin kanssa päätim-
me mennä ne myymään Viipurin 
torille. Joku kyyditsi meidät hevo-
sella kauppalan asemalle. Olihan 
meillä säkillinen kanin ruhoja 
molemmilla. Junamatkasta jäi 
erikoisesti mieleen vaunujen heit-
telehtiminen, oli kai kiskot oiottu 
ryssän runtelemasta radasta.

Viipurin torilla meitä kohta-
si pettymys, kukaan ei halunnut 
ostaa kaninruhoja. Sanottiin, että 
ruhot ovat leimaamatonta lihaa 
eikä niitä voi julkisesti myydä. 
Loppujen lopuksi joku ne kuiten-
kin osti. En muista paljonko niistä 
saatiin. Ehkä matkarahat. Epäi-
limme kyllä, että meitä huijattiin. 
Tämän ja monta muuta retkeä 
teimme yhdessä Tommolan Matin 
kanssa. Matti kuoli nuorena sota-
väen jälkeen, eikä ole jakamassa 
näitäkään muistoja. 

Uuden sodan uhkaa

Asemasota jatkui ja ilmassa alkoi 
olla uhkaavia pilviä. Muistan yh-
den pelottavan tapahtuman kun 
olin isän kanssa kokemassa rysää. 
Meri oli aamulla aikaisin peilityy-
ni ja lintujen keväinen konsertti 
kuului muutaman sadan metrin 
päässä olevasta rantametsästä. 
Sitten alkoi kuulua lentokoneen 
surinaa, ryssän kone tuli suoraan 
meitä kohti, pelkäsimme, että se 
ampuu meidät, isä yritti peittää 
minut verkolla. Kone teki kouk-
kauksen meitä kohti mutta ei am-
punut. 

Viimeisenä keväänä seurasim-
me Vartelan rannasta sodankäyn-
nin välähdyksiä, illalla ne näkyi-
vät hyvin. Venäläisten hyökkäys 
saksalaisten piiritystä vastaan oli 
alkanut. Myös me pojat seura-
simme mitä "Karjalassa" sodasta 
kirjoitetaan. Luimme saksalaisten 
tappioista itärintamalla. Tämä 
kaikki pelotti meitä poikia. Isä 
oli aavistanut, että sodassa voi 
käydä huonosti. Hän oli sahaut-

tanut laatikkolautoja tavaroitten 
pakkaamiseen. Evakuoinnista 
oli varmasti jo jossakin sovittu. 
Murheellisina pakattiin taas tava-
rat. Niistä kertyi iso pino pihalle. 
Mutta siihen ne myös jäivät. 

Desantteja?

Sodan äänet kuuluivat entistä lä-
hempänä. Tiesimme, että pian 
tulisi lähtö. Lähtöä edeltävänä 
päivänä halusi isäni Muursuon 
ladosta haettavaksi jotakin, käski 
minut sitä hevosella noutamaan. 
Pois tullessa istuin nelipyörävank-
kureilla jalat reunan yli roikkuen ja 
mietin mihin evakkomatka meidät 
nyt veisi. Katseeni osui sattumalta 
rapakiven kuoppaan, joka sijaitsi 
harvassa männikössä. Siellä maka-
si ainakin kaksi miestä aseet vieres-
sään. Matka oli ehkä sata metriä. 
Pelästyin hirveästi, mutta jokin va-
roitti minua näyttämästä sitä, että 
olin huomannut heidät. Istuin pe-
losta jäykkänä kärryilläni niin kau-
an kuin olin heidän näköpiirissään. 
Hevonen asteli käymäjalkaa, mutta 
päästyäni katveeseen löin hevosta 
selkään ja tulimme kovaa vauhtia 
kotiin. Kerroin tapahtuman isälle-
ni, mutta ei hän siihen reagoinut 
mitenkään. Ehkä hän ajatteli, että 
kukapa niitä desantteja tulisi tässä 
tilanteessa jahtaamaan. Olihan aa-
mulla lähdettävä. Viimeisenä yönä 
kotona pelkäsin, jos ne desantit 
tulevat yöllä ja kun aamulla on 
lähdettävä. 

Toinen lähtö Mannolasta

Venäläisten suurhyökkäys Kan-
naksella oli alkanut 9.6.1944. 
Milloin me kylästä läksimme, 
sitä päivämäärää ei muistissani 
ole. Ennen juhannusta kuitenkin. 
Lähtöaamuna tuli kaikkien olla 
Karoliinan talon luona valmii-
na lähtöön. Täältä menisimme 
metsätietä Makslahteen. Lähtö-
käskyyn kuului, että hevoskär-
ryhin oli jätettävä tilaa lapsille ja 
vanhuksille. Aamulla kylän väki 
kokoontui hevoskuormineen Ka-
roliinalle. Muutamien kuormat 
olivat lähes heinäkuorman kor-
kuisia. Isäni Julius oli kirjaimelli-
sesti noudattanut ohjeita, meidän 
kärryillä oli vain yksi patjan pääl-
linen jonka sisällä olivat kaikki 
tarpeelliset tavaramme. Kun hän 

nyt huomasi, että annettuja oh-
jeita ei juurikaan oltu noudatet-
tu, tyhjensi hän kärryistä suuren 
osan vieraista tavaroista ja käski 
veljeni menemään takaisin kotiin 
hakemaan omia tavaroita. Tästä 
kuulivat vanhempani vielä vuosi-
en jälkeen. 

Näky Karoliinan talon luona 
oli juuri sellainen kuin myöhem-
min olemme kuvista nähneet. Oli 

aiheuttivat lentokoneet. Ihmiset 
ja hevoset kärryineen pakenivat 
metsän suojaan, sillä kohtaa ei on-
neksi ollut syviä ojia. Yöllä satoi, 
vietimme sen jossakin kuusen alla. 
Sade liotti monen paperijalkineet 
paperimassaksi ja ne hajosivat lo-
pullisesti. Se kulkue oli masentava 
näky. Kaikilla ei ollut mitään kul-
jetusvälineitä, vain reppu selässä. 
Muistan eräänkin vanhan naisen 
mutisevan itsekseen, miksei ku-
kaan ota kyytiin? Usein kulkue 
joutui väistämään armeijan ajo-
neuvoja. Ne olivat matkalla kohti 
etulinjaa. 

Koska yöllä oli satanut olivat 
vaatteemme ja eväämme märkiä, 
näkkileivät olivat muuttuneet tai-
puisiksi. Jostakin olimme saaneet 
ohjeet, että meidän pitäisi mennä 
Lauritsalaan, sieltä pääsisimme 

junaan. En muista, tulimmeko 
Viipurin läpi vai jouduimmeko 
kiertämään sen. Muistan, että kul-
jimme kanavan vartta Juustilaan. 
Ylitimmekö täällä kanavan, siitä 
en ole varma. 

Se, että joukko tyttöjä ja poi-
kia oli yhdessä matkalla, antoi sil-
le jotenkin jännän sisällön. Välillä 
unohdimme matkan surkeuden. 
Yön hiljaisina hetkinä tajusimme 
millä matkalla olimme. Olivatko-
han vanhempamme meistä kovin 
huolissaan? 

Kuljimme kanavan varressa 
kulkevaa tietä Lauritsalaan. Täältä 
pääsimme junaan, härkävaunuun, 
joka vei meidät Halikkoon. Mis-
tä tiesimme, että määränpäämme 
olisi Halikko, sitä en muista. Ju-
namatkasta en muista juuri mi-
tään. Luultavasti vain nukuimme. 

Julun perhe ja vastavalmistunut talo 1931

Julun perhe ja uusi koti 1943

Meri hallitsi lapsuuteni maisemaa, olihan kotini meren 
rannalla. Meri huokui ja kohisi omalla tavallaan ja sen 
tunsi, vaikka ei olisi ollut lähelläkään rantaa. Muistan val-
tavat muuttolintujen parvet keväisin ja syksyisin Koiviston 
salmessa. Muistan alkukesän lintujen äänet rannalla. 
Olihan Karjalan kannas muuttolintujen reitti. 

ihmisiä, hevosia ja lehmiä sikin 
sokin pellolla, ihmisillä tuskainen 
ilme kasvoillaan. Osa kyläläisistä 
oli käsketty ajamaan lehmiä, oli-
han myös ne saatava mukaan. 

Tästä alkoi Mannolan kylä-
läisten vaellus tuntemattomalle 
evakkomatkalle. Moni kyläläinen 
kääntyi katsomaan viimeisen ker-
ran kotikyläänsä ja sikapetäjikön 
ikipetäjien takaa häämöttävää 
Koiviston salmea. 

En halunnut ajamaan lehmiä. 
Meitä oli joukko kylän tyttöjä 
ja poikia joilla oli polkupyörät, 
olimme sopineet, että kuljemme 
pyörillä. Makslahdesta eteenpäin 
oli tie täynnä evakkoja katkea-
mattomassa jonossa. Lentoko-
neita lensi matalalla ylitsemme. 
Ainakin kerran syntyi joukkoon 
jonkinlainen pakokauhu. Sen 
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Söimmekö härskiintyneitä eväi-
tämme vai saimmeko jostakin 
ruokaa ? 

Halikkoon ja 
Angelniemelle

Aikanaan saavuimme Halik-
koon. Täältä ajoimme pyöril-
lämme silloisen Angelniemen 
pitäjän Kokkilan seurantalolle. 
Tällä olosta muistan hyvin vä-
hän. Odotin perheemme muita 
jäseniä ainakin viikon. Huolen 
aiheenani oli joudummeko asu-
maan kaukana merestä. Kävin 
jonkin lautakunnan puheilla 
kyselemässä meille asuntoa. Jot-
kut siellä olevat muistivat, että 
olimme asuneet siellä jo ensim-
mäisen evakkomatkan aikana. 
Minä kai esitin toiveen, että 
pääsisimme johonkin veden lä-
helle. Vihdoin muut perheem-
me jäsenet saapuivat ja meidät 
ohjattiin asumaan Kanamäkeen, 
Kaven nimiselle tilalle. Kanamä-
ki oli melkein viisi kilometriä 
merestä, tästä olin hyvin petty-
nyt. Kavenin tilan omistaja oli 
Kaarlo Marttila. Tien vastakkai-
sella puolella oli myös pinta-alal-
taan suuritalo, omistajaperheen 
sukunimi oli Suomi. Meitä oli 
suuri joukko Mannolalaisia ja 
joitakin Koiviston saarista ole-
via, jotka asuimme Kavenilla. 
Jossakin määrin osallistuimme 
myös talon töihin, mutta enim-
mäkseen se oli odotusta missä 
olisi lopullinen asuin paikkam-
me? 

Koska meitä nuoria oli pal-
jon, kokoonnuimme iltaisin 
ja keksimme omaa ohjelmaa. 
Hämäläisen Siiri ja Lahe-Kaisa 
opettivat meidät nuoremmat 
tanssimaan. Myöhemmin rau-
han tultua uskalsimme kokeilla 
taitojamme myös Kokkilan seu-
rojentalolla. Meidän evakkojen 
joukkoon liittyivät iltaisin myös 

Julun perhe ja auto 1938

talon poika Eero ja isontalon 
Runo naapurista. 

Sodan ollessa jo loppumas-
sa, oli taloissa myös sotavanke-
ja töissä. Uutiset kiinnostivat 
niissä oloissa kaikkia ja myös 
sotavangit kuuntelivat ikkunalle 
nostettua radiota tarkasti. Mo-
net heistä olivat oppineet vähän 
suomea. 

Täällä alkoi myös metsästys-
harrastukseni. Kävimme aikaisin 
aamulla teerien syyssoitimella. 
Teeriä oli silloin paljon ja on-
nistuimme myös saamaan niitä. 
Opin jo silloin, että metsästäjä ei 
mene ottamaan vaan saamaan. 
Muistan elävästi vieläkin aikai-
sen aamun tuoksun ja heräävän 
luonnon äänet. 

Saimme jossakin vaiheessa 
tilavamman huoneen talon pää-
rakennuksesta ja näin elämäm-
me vähän kohentui. Meille jotka 
olimme nuoria ja suruttomia, ei 
aika ollut yksinomaan ikävää. Se 
oli jonkinlaista kaaosta. 

Rauha

Syyskuussa 1944 tuli vihdoin 
rauha. Kuulimme usein, et-
tä se ja se perhe oli muuttanut 
toiselle paikkakunnalle. Minua 
askarrutti tietenkin se mihin 
täältä muuttaisimme? Puhut-
tiin Pomaisista, jotkut olivat jo 
ostaneet sieltä tilan. Eräänä päi-
vänä mekin sitten muutimme 
Pornaisiin joka oli määrätty si-
joituskunnaksemme. Minä olin 
hyvin pettynyt, koska tiesin sen 
olevan kaukana merestä. Tänne 
oli muuttanut paljon Mannola-
laisia. Pitäjään oli tullut 600-700 
uutta asukasta monista Karjalan 
pitäjistä. Pornaisissa lienee ollut 
siihen aikaan enintään 2000 
asukasta. Näin suuri asukasmää-
rän kasvu oli varmasti järkytys 
paikkakunnan asukkaille. 

Isä osti ns. vapaehtoisella 

kaupalla Kotojärven kartanosta 
lohkaistun tilan. Se oli sijainnil-
taan hyvä ja sijoittui myös joen-
rantaan. Kaikkiaan kartanosta 
lohkaistiin noin kaksikymmentä 
tilaa, joitten uudet omistajat oli-
vat enimmäkseen mannolalaisia. 

Meidän hankkimallamme ti-
lalla ei ollut mitään rakennuksia. 
Nyt alkoi kiihkeä rakennuskausi. 
Olimme muuttaneet Pornaisiin 
1946. Saunarakennus valmistui 
1947, johon myös heti muutim-
me. Navetta 1948 ja asuinraken-
nus vuosina 1949-50. 

Vähitellen olimme taas elä-
mässä kiinni. Vanhempamme 
viljelivät tilaansa ja lisäsivät ko-
tieläimiä. Me lapset katosimme 
maailmalle. Kävimme viikon-
loppuisin auttamassa. Vanhem-
pieni koti oli myös meidän ke-
säpaikkamme. 

Metsästysharrastukseni 
jatkui Pornaisissa. Hirvijahtiin 
osallistuin lähes kahdeksankym-
menen vuotiaaksi. 

Työelämäni

Olin autoliikkeessä kaksikym-
mentäseitsemän vuotta, viimei-
set vuodet korjaamon päällik-
könä. Meillä oli huomattava osa 
asiakaskunnasta suuryritysten 
edustusautoja. Yhtiömme oli 
myynyt autoja myöskin valtio-
neuvostolle. Kokemus minulle 
oli kun kävimme toimittamas-
sa toimitusjohtajamme kanssa 
Tamminiemessä luovuttamassa 
vuoden 1969 Cadillacin presi-
dentti Urho Kekkoselle. 

Korjaamoajan jälkeen olin 
autovahinkotarkastajana va-
kuutusyhtiössä seitsemäntoista 
vuotta, josta pääsin eläkkeelle v. 
1995. 

Nyt eläkepäivinäni on seu-
ranani karjalainen Vaimoni 
Tuula ja vuoden vanha koiram-
me Cairn terrieri Lupu. 

Viesti Viestille
Kaksipäiväiset Koivisto-juhlat on jälleen kerran juhlittu, nyt 
jo 63. kertaa. Kiitos Lahden koivistolaisille. 

Viesti on kiertänyt poikki eteläisen Suomen, ”koivistolaisseudulta” toiselle, 
Turusta Lappeenrantaan, Raumalta Haminaan, Helsingistä Tampereelle, 
Perniöstä Mäntsälään. On kokoonnuttu tapaamaan sukulaisia ja tuttavia, 
meikyläläisiä ja kauppalalaisia Kaarinassa, Salossa, Mäntsälässä, Karhu-
lassa, Kouvolassa, Piikkiössä, Askolassa. Ensimmäiset juhlathan pidettiin 
Porvoossa elokuun alussa 1949. Seuraavan kerran vuoden kuluttua juhlien 
järjestämisvastuun ottaa kannettavakseen jälleen kerran Helsinki.

Kuinka kauan riittää ”koivistolaisseuduilla” voimia ja halua ottaa 
viestikapula vastaan? Vuosi vuodelta näyttää juhliin osallistujien määrä 
vähenevän. Kustannukset nousevat, kaikki kallistuu, salivuokrat, ruuan 
hinta, esiintyjien taksat. Lisäksi on tullut uusia määräyksiä esim. ruuan 
valmistuksen ja tarjoilun suhteen. Lippujen hintoja on pakko nostaa, mikä 
sekin saattaa osaltaan vähentää innostusta saapua yhteiseen tapaamiseen. 
Järjestäjille jää melkoinen taloudellinen riski kannettavaksi: saadaanko 
menot katetuiksi tuloilla? Vaikka juhlat supistettaisiin yksipäiväisiksi, se 
karsisi taas pitempimatkaisten osallistujien määrää nykyaikaisista nopeista 
liikenneyhteyksistä huolimatta. 

Vuosien saatossa alkuperäisten Koivistolla syntyneiden koivistolaisten 
joukot luonnollisesti harvenevat. Riittääkö nuorempien joukossa kiinnos-
tusta jatkaa koivistolaisen perinteen viemistä eteenpäin? Jääkö yhteyden-
pitoon mitään välinettä jäljelle?

Onhan meillä koivistolaisilla ainakin yksi yhteydenpitoon soveltuva vä-
line: yhteinen lehti. Jo ennen Koivisto-juhlia Koiviston kirkkoherra Mauno 
Koivuneva alkoi v. 1944, keskellä evakkomatkan kaaosta, toimittaa Koivis-
ton seurakunnan kustantamaa pientä, kooltaan vain 18.5 x 28 sentin suu-
ruista, kaksipalstaista ja nelisivuista lehteä, Koiviston Viestiä, jota hän aluksi 
jakoi saarnamatkoillaan koivistolaisten pariin. Jo muutamassa kuukaudessa 
lehden levikki kohosi 1800 kappaleeseen. Suurimmaksi osaksi lehden sisäl-
tönä oli kauppalan ja kunnan hoitokuntien julkaisemat tiedotteet, siirtovä-
elle tarkoitetut tiedonannot ja seurakunnan ilmoitukset sekä koivistolaisten 
yhteisöjen ilmoitukset. Mutta kirkkoherra kertoi lehdessä myös seurakun-
tamatkoillaan tapaamisistaan koivistolaisista ja heidän kuulumisiaan. Lehti 
tarjosi myös tilaajilleen erinomaisen väylän koti-ikävän lievittämiseen.

Vihtori Peltonen, joka paremmin tunnetaan kirjailija Johannes Lin-
nankoskena, kertoi noin sata vuotta sitten Porvooseen joulukuussa 1894 
perustamassaan Uusimaa-lehdessä, miten päätoimittajan pakeille oli ker-
ran tullut tuohtunut maatalon mies, joka tivasi häneltä, miksei isäntä-
miehen voittoisan juoksijansa saavuttama loistava voitto ravikilpailuissa 
ollut saanut minkäänlaista huomiota osakseen lehden sivuilla. Päätoimit-
taja selitti pettyneelle ravimiehelle, ettei lehdellä ollut kuin pari toimitta-
jaa maakunnassa, eikä heille ollut kukaan kertonut asiasta. Mutta, kysyi 
Linnankoski, miksi te ette itse kirjoittanut lehteen asiasta, te tai teidän 
poikanne, joka tiettävästi on jopa ylioppilas ja olisi varmasti pystynyt ker-
tomaan asiasta Uusimaan sivuilla? Mies ymmärsi asian ja poistui vähin 
äänin toimituksesta.

Sotien jälkeen koivistolaiset joutuivat diasporaan, heidät heitettiin kuin 
akanat tuuleen, ympäri eteläistä Suomea. Jos tai kun (?) Koivisto-juhlat ker-
ran tulevaisuudessa muodostuvat liian suureksi taakaksi kenenkään paikallis-
seuran järjestettäviksi, Koiviston Viesti voi muodostua ainoaksi väyläksi pi-
tää yhteyttä laajempaan juuriltaan koivistolaisten piiriin. Puhelinkontakteja 
tuskin kukaan ehtii säännöllisesti pitää yllä enempään kuin kymmenkuntaan 
sukulaiseen tai ystävään. Siksi olisikin juuri Viesti oivallinen väylä kertoa 
muillekin kuin vain läheisemmilleen, mitä kuuluu meille täällä Askolassa, 
Salossa, Pornaisten Halkialla. Siihen tarvitaan vain pikkuisen päättäväisyyt-
tä tarttua kynään tai avata sanainen arkku kirjoituskoneen tai tietokoneen 
näppäimistön äärellä. Eikä tarvitse tuekseen edes ylioppilastutkintoa. 

Amerikkalaisilla on tapana lähettää ainakin joulun tienoilla kierto-
kirjeenomaisia viestejä suurelle joukolle sukulaisia ja ystäviä niin USA:ssa 
kuin muualla päin maailmaakin. Amerikansuomalaiset ovat myös julkais-
seet Uudella mantereella noin 300:aa lehteä 150 vuoden aikana. Jäljellä 
on vielä ainakin Amerikan Uutiset, joka perustettiin New York Millsin 
kaupungissa Minnesotassa v. 1932. Siinä kerrotaan kuulumisia ympäri 
”Finglishkaa” puhuvaa mannerta.

Viestissä voimme kirjoittaa kotiseutumme murteella tai ”kirjakielellä”. 
Tärkeintä on se, että kirjoitamme. Lähetä viestisi Viestille, kerro perheesi, su-
kusi, nykyisen kotipaikkasi kuulumisia, kerro käynneistäsi synnyinseuduil-
lasi, kerro isovanhempiesi tarina, kerro lastesi ja lastenlastesi saavutuksista. 
Muutkin haluavat varmasti kuulla. miten teillä päin ovat asiat.

Martti Piela
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Juhlat alkoivat vanhaan tapaan lipunnostolla

Hollolan-Kärkölän puhallineorkesteri luomassa juhlatunnelmaa Seppelet laskettiin Vapauden hengettären ja Karjalaan jääneiden muistomerkille.

Lotat Terttu Ravi ja Lynda Tynni.

63. Koivisto-juhlat 
Lahdessa 30.-31.7.2011
Suomen Koivisto-Seuran ja Lahden koivistolaisten järjestämät 
63. Koivisto-juhlat Lahdessa 30.-31.7.2011 Lahden yhteiskoululla

Vuoden 2011 Koivisto-juhlat al-
koivat lipunnostolla sotilaallisen 
täsmällisesti kello 12.00. Juhla-
paikan eli Lahden yhteiskoulun 
vieressä Ristin Kirkon kellot soivat 
puolta päivää, kun Suomen lippu 
kohosi salkoon ja juhlavieraat 
kajauttivat Siniristilippumme-
virren. Hollolan-Kärkölän puhal-
lineorkesteri loi juhlatunnelman, 
ja Lahden koivistolaisten puheen-
johtaja Hannu Veijalainen toivotti 
juhlaväen tervetulleeksi tuttavalli-
sen epävirallisesti.

Juhlien teemana oli lotat, eri-
tyisesti Koiviston lotat. Kenties 
suurin vetonaula oli lotta-aiheinen 
näyttely yhteiskoulun Museossa. 
Kaakonkulman Lottaperinneyh-
distys oli mukana näyttelyssä, jos-
sa oli esillä monenlaista jäämistöä. 
Muun muassa Koiviston yhteis-
koulun opetusneuvoksen ja lotan 
Hilda Myyryläisen lotta-tavaroita, 
kuten huiveja, rintamerkkejä ja kir-
joja pääsi katsomaan. 

Näiden aarteiden ainutlaatui-
suudesta kertoo se, että Kymen 

Jääkäripataljoonan killan museo, 
asetti lainaksi antamisen ehdoksi, 
että näitä pidetään esillä vain lu-
kollisessa kaapissa. Lotta-näyttely 
pääsi oikeuksiinsa korkeassa salis-
sa, jonka seinillä olevat sankari-
vainajien nimitaulut sopivat tun-
nelmaan ja teemaan.

Näyttelyä lotta-puvussa esi-
telleen Terttu Ravin mukaan 
näyttely oli valtavan suosittu. 
”Tuntuu, että näyttely on ollut 
ihan paikallaan,” Ravi sanoo vaa-
timattomasti. Lotta-näyttelyssä 

Jatkuu sivulta 1
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”Yhtään en 
kehu, mutta 
sellane jehu on 
poika Koiviston”

Muonituslotat Mari Kaukiainen ja Mili-Mona Salokannel

Harmooni sisterssit Marja-Leena Vierumäki, Anja Kontto, Helga Nieminen, Hellevi 
Hilska, Pirkko Lång ja Saija Tuuli lauloivat ja Annukka Heinänen soitti viulua

Ameriikan steppiryhmä: Mili-Mona Salokannel, Elina Knuut, Anna-Mari Kuittinen, Mirka Lares.

Viihdytysjoukkoja johti Mikko Peltoniemi

En koiviston rantoja ja maata unhoittaa koskaan saata.

Lauantaina Mervi Aavikko tanssi flamengoa. Sunnuntainabiologi ja perimätutkija piti 
nuoren koivistolaisen puheenvuoron.

kävi kohina, kun juhlavieraat tu-
tustuivat lotta-materiaaleihin ja 
etsivät sukulaisiaan Vapautemme 
hinta-kirjan sankarivainajien lu-
ettelosta. Monet halusivat jakaa 
omia ja vanhempiensa kokemuk-
sia. ”Tämä on sellaista surutyötä 
ja läpikäymistä, jota voi tehdä 
vuosikymmenienkin jälkeen,” 
Ravi sanoo. Yleisöä puhutteli 

myös koivistolaisten lottien Kaa-
rina Vuokon, Maire Tuulen ja 
Elina Janhusen videoidut haas-
tattelut.

Koivisto-painotteinen lotta-
näyttely kiinnostaa muuallakin. 
Primorskin kulttuurijohtaja Irina 
Kolotova on pyytänyt, että näytte-
ly järjestettäisiin syksyllä Koiviston 
kirkon museossa. Alustavan suun-

nitelman mukaan näyttely olisi Koi-
vistolla lokakuussa. Ravi vihjaa, että 
näyttelystä voisivat olla kiinnostu-
neita myös suomalaiset kaupungit.

Lauantai-iltan juhlaväkeä 
viihdytti kirjava joukko esiintyjiä, 
pääosassa Mikko Peltoniemi. Oh-
jelma vei katsojansa aikamatkalle 
70 vuotta ajassa taaksepäin. Koivis-
tolaisten merimiesten seikkailuista 

kertovaan kuplettiin mahtui niin 
laulua, tanssia kuin leikkimielinen 
voimisteluesityskin. ”Yhtään en 
kehu, mutta sellane jehu on poika 
Koiviston”, sanottiin laulussa, josta 
kupletti sai nimensä. New Yorkis-
sa stepattiin, Espanjassa nähtiin 
flamenco-tanssia ja lopuksi yleisö 
pääsi mukaan, kun koko juhlasali 
lauloi yhdessä Koiviston valssin.
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Kupletin jälkeen paikallaan 
istuminen sai riittää, ja niinpä 
illan päätteeksi Matti Hussin or-
kesteri upeine solisteineen tarjosi 
juhlaväelle tanssit vanhan ajan 
tyyliin. Katja Parviainen, Veera 
ja Mervi Aavikko lumosivat, Mi-
kon ja Matin, Etolan Markun, 
Akkasen Antin, Annukan ja Mili-
Monan säestäminä. Tulipahan 
taas todistettua sekin, että kun 

karjalainen tanssii, niin silloin ei 
ujostella vaan pistetään jalalla ko-
reasti, olipa kyseessä sitten valssi, 
foxtrot tai polkka. 40-luvun tun-
nelmaa loivat teeman mukaisesti 
pukeutuneiden juhlavieraiden 
puvut sekä orkesterin soittimet. 
Mikko Peltoniemen mukaan tans-
seissa soitetut rummut ovat sata 
vuotta vanhat suvussa kulkeneet 
rummut, joilla tiettävästi viimeksi 

on keikkailtu 50 vuotta sitten. Si-
tä paitsi iltaohjelman yhteydessä 
rokka ja letut tarjoiltiin Suomen 
armeijan teräslautasilta.

Sunnuntaina ilmassa oli to-
dellista juhlan tuntua, kun kan-
sallispukuinen joukko astui ulos 
Ristin Kirkosta ja kukkaseppeleet 
laskettiin Vapauden hengetär pat-
saan juureen sekä Karjalaan jää-
neiden muistomerkille.

Pääjuhlan avaukseksi sytytet-
tiin kynttilöitä jokaista Koiviston 
kylää kohden. Lähes viidensadan 
hengen juhlasalissa oli kotoisa 
tunnelma, ja kuten juhlan juon-
taja Riita Vesala sanoi: ” Jos tar-
peeksi kauas kaivellaan, eiköhän 
me kaikki olla jotenkin sukua, 
tavalla tai toisella.” Nastolalainen 
kansanmusiikkiorkesteri Pikku-
pelimannit soitti ja lauloi kansan-

” Jos tarpeeksi 
kauas kaivellaan, 
eiköhän me kaikki 
olla jotenkin sukua, 
tavalla tai toisella.”

Yleisöä tanssitti Matti Hussin tanssiorkesteri Vanhaan tyyliin

Koivistoseuran kultaisen kunniamerkin saivat Virpi Huhtanen, Pentti Iitti, 
Juha-Veikko Kurki ja Jarmo Ratia

Perinteiset käsityötaidot välittyvät osaajalta toiselle. Liisa Hovi, Mervi 
Iholin, Anja Nyros ja Tarja Mäkeläinen Leena Pitkäpaaden opissa. 

Altti Tervahartiala (Mäntsälä) ja Tiffany 
Baudhuin (USA)

Serkukset Irma Romppanen ja Lasse Kurki. 

Juhlasaliin mahtui juuri ja juuri kaikki halukkaat

Nastolan pikkupelimannit ilahduttivat ja viihdyttivät konserttiosuudellaan.
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Vuoden Koivistolainen
Aira Viitaniemi
Arvoisa juhlayleisö

Vuoden Koivistolainen nimettiin 6. kerran. Valittavalta edellytetään 
koivistolaista syntyperää sekä ansioitumista tieteen, taiteen tai muun 
toiminnan alueella tai mittavaa työtä koivistolaisen kulttuurin tunne-
tuksi tekemisessä ja säilyttämisessä jälkipolville. Vuoden Koivistolaisek-
si voidaan valita myös henkilö, joka ei omaa koivistolaisia sukujuuria, 
mutta on työssään tai toiminnassaan tehnyt ansiokasta Koivistoon liit-
tyvää tutkimustyötä tai siihen verrattavaa kirjallista tai muuta työtä.

Tämänkertainen Vuoden Koivistolainen on Rautasen Lemmenky-
lässä syntynyt kotiseutuneuvos, nainen, joka on tehnyt elämän työn-
sä ruuan parissa. Eurokokki ja keittiömestari, kotiseutuneuvos Aira 
Viitaniemi on karjalaisten ruokien ja ruokakulttuurin erityisosaaja ja 
karjalaisen ruokaperinteen puolestapuhuja niin Suomessa kuin ulko-
maillakin. Monipuolinen karjalainen ruoka on hänelle sydämen asia 
ja hän haluaa välittää tietoa perinneruoista ravintola- ja keittiöalan 
ammattilaisille ja erityisesti nuorille. Eurokokkina hän usein tuomaroi 
messuilla, tapahtumissa ja erilaisissa kilpailuissa. Hän on todellinen 
ruokalähettiläs maailmalle.

Airan herkut tunnetaan hyvin presidenttien ja lähetystöjen pöydil-
lä niin kotona kuin ulkomaillakin. Airan riimihärät, lampaanpaistit, 
porohyytelöt, savulohimousset ja muut herkut ovat saaneet vierailta 
suurta kiitosta. Ruotsin kuninkaallekin Airan valmistama aattolohko 
on maistunut niin hyvin, että reseptiä on pyydetty myös hovin käyt-
töön. Suomalaista ja erityisesti karjalaista perinneruokaa hän on ollut 
esittelemässä Japania, Etelä-Afrikkaa, Venäjää ja Yhdysvaltoja myöten 
tuhansista kotimaisista tapahtumista puhumattakaan. Eipä juurikaan 
suurempaa karjalaista tapahtumaa, jossa Aira ei olisi emännöinyt.

Aira on yrittäjä ja julkaissut mm. Pitokokin parhaat-keittokirjan, ja 
paistinkääntäjien veljeskunta on myöntänyt hänelle Maître Rôtisseurs-
arvonimen.

lauluja kansallispuvuissa, ja Raili 
Kaukiainen esitti runosikermän 
'Kotiinpaluu', jossa maalailtiin 
haikeita maisemia lapsuuden ko-
dista ja luonnosta.

Vuoden 2011 Koivistolaiseksi 
valittiin keittiömestari Aira Viita-
niemi. Viitaniemi on todellinen 
karjalaisen ruuan suurlähettiläs. 
Hän on edustanut karjalaista 
ruokakulttuuria eri puolilla maa-

ilmaa Japanista Yhdysvaltoihin. 
Karjalaisen ruuan tunnetuin ele-
mentti on tietenkin piirakat, joita 
Viitaniemi taitaa noin 200 erilais-
ta. Yhdessä miehensä kanssa hän 
leipoo jopa 70 000 piirakkaa vuo-
dessa. Viitaniemen mukaan salai-
suus hyvään karjalaiseen ruokaan 
on se, että ruoka tehdään käsityö-
nä, rakkaudella ja sydämellä. ”Oi-
kotieta onneen ei ole,” Viitaniemi 

toteaa. ”Ei oikaista ja tehdä puoli-
valmiista, vaan alusta alkaen.”

Pääjuhla toimitettiin perin-
teen mukaan. Oli yksinlaulua ja 
kunniamerkkien jakoa, terveh-
dyspuheita, arvokasta tunnelmaa. 
Nuoren koivistolaisen biologi 
Mervi Aavikon puhe valoi uskoa 
koivistolaisuuden jatkuvuuteen. 
Ensi vuonna on hyvä taas tavata 
Helsingissä.

Zina Hellen sekä Pirjo Halme (Porvoosta). Tytti Laine, Julia Tervahartiala sekä Johanna Aro.

Raili Kaukiainen esitti runosikermän ”Kotiinpaluu” Aira Viitaniemi

Lasten kuvataidekilpailun 
voittajat

Sarja 1-6v (ei järjestystä)
Tytti Ilola
Heljä Perttula
Senni Ruuskanen

Sarja 7-11v
1.Cecilia Björkman
2.Inka Pulli
3.Iiris Talonen

Sarja 12-17v
1. Elli Iitti
2. Kaarlo Lehtovaara
3. Emilia Talonen

Osallistujia oli 29.

Aikuisten kannustestipendin saivat Eeva Heiskanen, 
Mili-Mona Salokannel, Pentti Iitti ja Päivi Hilska
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Seiskari-seuran tervehdys 
Koivistolaisille
Nina Harjula: 

Koivistolaisten ja seiskarilaisten yhteistyöllä ja ystävyydellä on pitkät 
perinteet, jotka yhä vain jatkuvat ja ystävyys on luontevaa vielä mei-
dän vunukoiden eli saarelaisten lastenlastenkin kesken. Aikoinaan yh-
teistyötä tehtiin monin tavoin ja moni seiskarilainen meni naimisiin 
koivistolaisen kanssa tai päinvastoin, seiskarilaiset myös kävivät koulua 
Koivistolla – niin teki mm Saimi Heikkola os Rytkölä, jonka tarinoi-
hin ja murresanoihin perustuu seuraava Raili Erikssonin os Eskolan 
kirjoittama runo:

”Kun äiti tytärtänsä laittoi miehelään”

paa hyväst räätyy hoitumaa.
Ei saa vonkua eikä  nurkutta
ei ikruskoitella eikä hungata.
Eihä näit suita kaikkii muistaa
mut älä myöskää kaikkee suuvvaa,
muista ett: makkaajal pään alust,
kyläluuval kynnyksen alt.

Sit jos elämä tuussii ja törssii
sillo lousaa vähä tahtii,
käy vaikk vähä lojomaa
nii ei pääs kukkaa narrimaa.
Nilkkisillää älä marttuu  millokaa
hönttöhä silviisii nuohtoaa,
ja salkkaki on ko palentaa
mää mihi ikkää suojentelemaa.
Ain pittää vaikk vähä rystätä
jos sattuis tuttui veljätä.

A, täst ei paljo parsaha – 
mutt miss hitto, jos ei häiss.

Raili Eriksson

Kun äiti tytärtänsä laittoi miehelään
mutt vieras oli murre naapurin,
niin evääksensä lauloi lorun tään
ett ymmärretyks tulis puolin sekä toisin:

Muistaha sie piikaraiska
ett sisilisko on siverliuska
patja on potuska, 
purkki on putselkka,
kärkit, ne on käpysii,
meri tuop meill haparii.
Eihä tolkku mennä meinaa
oortelit nää mielees paina:

Molotsa on ahkeroiva
sirnitsä taas valikoiva.
Muista hella et on liitta
vene paatti, penkki piitta,
porstuas on sulani,
vyölleis laita remeli.

Karassia laita lyhtyyn
taari kannuun eli pyttyyn,
verkot viekki vappehiil
lehmii syötä karppehiil.
Tavaroi älä jätä hulkkumaa

Koivisto-seuralla on merkitystä
Essi Salmenkivi

Koivisto-juhlien pääjuhlissa piti juhlapuheen vanhustenhoidon asiantuntija, 
professori Sirkka-Liisa Kivelä. Kivelän mukaan Koivisto-Seuran toiminnalla 
on traumapsykologista merkitystä vanhenevan ihmisen yhteisöllisten ja yksi-
löllisten menetysten käsittelyssä ja jopa mielenrauhan saavuttamisessa. 

käsitellä lapsuudessa tai nuoruu-
dessa koettuja menetyksiä. ”Ke-
hitymme kuolemaamme saakka.”

Koivisto-Seura kokoaa yhteen 
ihmisiä, joilla on samantapaisia 
kokemuksia ja tarjoaa mahdolli-
suuden jakaa muistoja kuin ver-
taistukiryhmässä ikään. Kivelä 
korostaa myös myönteisten ko-
kemusten jakamisen merkitystä. 
Myönteisiksi muisteluhetkiksi 
sopivat mainiosti kaikenlainen 
yhdessä tekeminen, esimerkiksi 
piilenheitto tai perinnekäsityöt.

Koivisto-Seuralla on tietenkin 
merkitystä myös perinteiden siir-

”Toisen maailmansodan kauhuis-
ta on kulunut useita vuosikym-
meniä,” aloitti professori Kivelä 
juhlapuheen sunnuntaina 31.7. 
Se, että tapahtumista on aikaa, ei 
tarkoita, että niillä ei olisi enää 
merkitystä. Päinvastoin, Kivelän 
sanoin, ”vaikeat asiat kulkevat 
mielissämme koko elämän ajan.” 
Aika ajoin ne nousevat pintaan, 
ja eräs elämänvaihe, jossa van-
hojen muistelu Kivelän mukaan 
lisääntyy on eläkeikään siirtymi-
nen eli muutamat vuodet ennen 
ja jälkeen eläköitymisen. Siispä 
ikääntyvällekään ei ole myöhäistä 

tämisessä nuoremmille polville; 
tämä hän on kirjattu seuran ta-
voitteisiinkin. ”Perinnettä voi 
siirtää puhumalla, mutta myös 
tekemällä”, Kivelä muistuttaa. 
Tämän ajatuksen käytäntöön 
soveltamista nähtiinkin juhlil-
la runsaasti. Koivistolaiset eri 
puolilla Suomea ovat saaneet 
aikaan muun muassa kansallis-
pukunukkeja, kirjoja, tauluja, 
käsitöitä ja lautapelejä, jotka 
kantavat koivistolaisuuden pe-
rinnettä tulevaisuuteen.

KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi
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Vapaudenkatu 9, Lahti  www.pikkuolga.fi auli.vuorio@pikkuolga.fi

JUHLILTAKIN TUTUT 
AIDOT KÄSINTEHDYT 
LAIVURILAKIT 
100% villaa
Pikku Olgan kauppiaita ovat Auli ja Jouko 
Vuorio, Tikkoja Römpötistä.

Mittaa pääsi ja anna mitta meille.
Laitetaanko musta, sininen vai harmaa?
39€  Nyt postimaksutta perille.

010 422 5230
044 2193 288

Lisää Koivistolla käytettyjä 
venäläisperäisiä sanoja
Koivistolaisten omille kotisivuille on Tuula Kujala ja Senja 
Mäkinen keränneet murresanastoa sekä Koivistolla käytettyjä venä-
läisperäisiä sanoja. Tässä sanoja lisää Tuula Kujalan kerääminä.

koivistolaisittai venäläisittäi suomalaisittai  

hapari habar etu, hyöty, rannalle ajautuneet tavarat 
  laivan haaksirikon jälkeen
kauruska kovrizhka piparkakku
kopukka kobyla hevonen, kaakki, laivan lastausteline
kul kuli niinisäkki
laari larj ruokatavaroiden säilytyslaatikko
lesna blesna pilkki
lintsari lentsa laiskuri
litkat litki kaupantekijäiset (litj = kaataa)
  (Teen sekaan kaadettiin viinaa)
liuhki slivki kerma
lodja ladja pursi, iso vene, proomu
lompka lomka louhimo, kivilouhimo (mm. Alvatissa)
luska lozhka lusikka
maaslitsa maslenitsa laskiainen
matlakka medovyj makeileva, mielistelevä, hunajainen
mormuska mormyshka pilkkimorri, painokoukku
muhvi mufta käsipuuhka 
mynstykki mundshtuk savukkeen imuke, holkki
aporkat oporki huonot tai risat kengät
paraski baranki (vesi-) rinkelit
parisniekka baryshnik keinottelija, huijari 
pakra bagor uittokeksi, haka tukinuitossa
parka (ryssänparka) barka proomu
pompossi    bomboshki karamelli
porovikki borovik herkkutatti, kivitatti
raasseli prasol kalanvälittäjä
ramu hromoi huonokuntoinen, rampa
rati rjad rivi
retukka reptuh nostolaite, hevosen syöttölaite
rokoska rogozhka juuttisäkki, säkkikangas(peite)
rossa grosh ½ kopeekkaa, ropo
russakka prusak ruskea torakka, russakka (preussilainen) 
salkka zhalko sääli
selti seldj silli
sivakka zhivoi nopealiikkeinen, kevytkulkuinen
sorokoska sorokovka 1/3 litran pullo, avattu votkapullo
taapeli shtabelj (lauta)tapuli
torakka tarakan musta torakka, ruotsintorakka
uhvatta uhvat pitkävartinen patahanko
urakka urok tinki, urakka, läksy
veranta veranda kuisti, vilpola
viehka veha talvitien havuviitta, tieviitta
virpa verba paju, virpomavitsa
vormu forma muotti, virkapuku

Kirjotuksii` ja kuulumissii`

63. Koivisto-juhlat Lahdessa 30.-31.7.2011

Olinko ainut osallistuja Saarenpään linnakkeelta kantahenkilöistä?

 Ossi Kakko  p. 03 - 7343 444
 Kokkokallionkatu 1 A 27, 15170 Lahti

Koiviston kirkkovene mukana 
Mommilanjärvellä
Koivisto-seuran kirkkovene oli toistamiseen mukana Mommilanjärven soute-
lussa. Erityisessä "evakkolähdössä" saavutettiin kunniakas kuudes sija, johon 
tarvittiin parasta kuntosoutuvauhtia vaikkakin tapahtuman luonne onkin 
kevyt ja leikkimielinen. 

Vastassa olivat mm. Kivennavan Isku, Antrean Esa, Kirvun Vilkas ja 
Vuoksenrannan Säde.
Veneessä soutivat Asta Hilska, Aune Kurki, Marjatta Perttilä, Eeva 
Tuuli, Tuula Koponen, Anja Kontto, Heimo Tähkäpää, Lasse Ma-
tikka, Riku Matikka, Mika Matikka, Erkki Helminen, Jaakko Hel-
minen, Tuomas Helminen, Arto Helminen ja perämiehenä Pekka 
Matikka. Kunniakirjat maalissa jakoi Esko Kaukiainen.

Jaakko Helminen
Valokuvat Hilkka Helminen
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Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Onnitteluit` ja muistamissii`

Tääl` tapahtuu

Kymenlaakson ammattikor-
keakoulu Tekniikan ammat-
tikoulu tutkinto, insinööri 
(AMK) TAPIO RIIHELÄ 
Haminasta

Äiti Terttu Ravi, äidinäiti 
Josefiina Vuorela os. Suur-
hasko Vatnuori/Kaaliala

MMM JONNA PIIPARINEN 
on 17.6.2011 väitellyt toh-
toriksi Helsingin Yliopistos-
sa aiheesta ”Eliöyhteisöt Pe-
rämeren kiinto- ja ajojäässä 
ja UVA-säteilyn vaikutus 
Itämeren jään ekologiaan”

Isovanhemmat Sulo Pii-
parinen Kiiskilästä ja Irja 
Piiparinen (os. Lenkkeri) 
Piisaaren Keskisaaresta.

TUULIA PARKKINEN on 
valmistunut kesäkuussa 
kasvatustieteiden maisterik-
si Helsingin yliopistosta.

Isoäiti Senja Mäkinen 
os.Karvonen Koiviston 
Kiiskilästä

Järjestäjille suurkiitos 
unohtumattomista 
koiviston-juhlista !!

t: turkulaiset mukanaolijat

TIMOJUHANI TUULOS 
Mikkelistä on valmistunut 
lääketieteen lisensiaatiksi 
Itä-Suomen yliopistosta. 

Timpan isän äiti Saima Tuu-
los os. Mattila on kotoisin 
Koiviston Saarenpäästä 
ja isän isä Tauno Tuulos 
Viipurista. 

EMMA RANTALAINEN yliop-
pilaaksi Tikkurilan lukiosta.

Isoisä Heikki Rantalainen 
Koiviston Vatnuori.

Ylioppilaaksi Turun Suoma-
laisen Yhteiskoulun lukiosta 
4.6.2011 ANNI HOLMSTRÖM

Äiti Johanna Holmström o.s. 
Kokkala. Isovanhemmat Ta-
pio ja Marja-Riitta Kokkala, 
Tapio Koiviston Ingertilästä

Humaljoen kyläkokouksen 
osallistujat onnittelivat 
31.7.2011 90 vuotta 
täyttänyttä RAUHA 
REIVOLAA (os. Kyytsönen).

Ylioppilaaksi valmistui Lahden 
Lyseosta JOONAS LÅNG.

Hänen mummonsa on 
Pirkko Lång ja isoisoisänsä oli 
Aarne Mikonpoika Villanen 
Koiviston Härkälästä.

Tervetuloa

syksyn toimintaan mukaan

naisten piiri  5.9.2011  klo 13.00,
jaalamiehet  8.9.2011  klo 14.00.
kajuuttailta  13.9.2011 klo 17.00.
perinteellinen syysristeily 20.9. Tukholmaan.

Yhdistyksemme 50-vuotisjuhlat
Lauantaina 22.10.2011 pidetään yhdistyksemme 50-vuotisjuhlat 
klo 15.00. alkaen, klo 16.00 vastaanotto, klo 17.00 iltamat. Turun 
Karjalaisten talon yläsalissa.

Turun ja ympäristön Koivistolaiset

Koiviston seniorit
Taas on mahdollisuus Viking-risteilyyn Turusta Tukhlomaan
20.-21.9.2011. Laivanamme on Isabella.

Lähtö Turusta 20.9. klo 21.00
Paluu Turkuun 21.9. klo 19.50
Hinta 25 €/henkilö (kun kaksi samassa A-luokan hytissä)
Hintaan sisältyy:
- mainittu A-luokan ikkunallinen hytti
- buffet-ruokailu ruokajuomineen noutopöydästä
- kahvi- ja pullakuponki 
- oma ohjelmallinen tilaisuus koulutustiloissa (yhdessä 
  turkulaisten kanssa) arpajaisineen

Tule nauttimaan kauniista merimaisemista, yhdessäolosta ja 
iloisesta seurasta.
Ilmoita tulostasi Paulalle puh. 050-3847792

Turun ja ympäristön Koivistolaiset
Syksyn perinteiseksi tullut Viking-risteily tehdään
Isabellalla 20.-21.9.2011.

Lähtö Turusta 20.9. klo 21.00
Paluu Turkuun 21.9. klo 19.50
Matkan hinta 25,€/henkilö (kun kaksi samassa A-luokan
hytissä) ja sisältää:
- mainitun ikkunallisen A-luokan hytin
- buffet-ruokailun ruokajuomineen (vesi, maito, viini, olut jne.)
- kahvi- ja pullakupongin
- oman ohjelmallisen  tilaisuuden koulutustiloissa arpajaisineen
  (arpapalkintoja toivotaan)

Tule nauttimaan kanssamme kauniista merimaisemasta, 
laivan palveluista ja iloisesta seurasta.
Ilmoita tulostasi Airille puh. 0400-538443 tai 
sähköpostilla airi.a.saarinen@gmail.com 


