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Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Koiviston
kirkkopetäjä

Senja Mäkinen Koivistolla
4.7.1992
Kotoisessa Koivistossa
Vieressä kivisen kirkon
kasvaa paksu petäjäinen
rantatuulten tuivertama,
myrskypäiden murjoma.
Sota-aika silpoi sorjat oksat,
katkaisi kauniin latvan.
Vaan ei kuollut sorja mänty,
sortunut sodan jaloissa.
Alkoi oksat elpymähän,
piikit vihreät virota,
vaikk`on ikää sata vuotta,
elänyt on enemmänkin.
Kun on puu varsin vanha,
portin vierellä kasvaellut,
nähnyt kansaa kaikenlaista,
nähnyt ilot – nähnyt surut,
nähnyt ihmisen elämän.
Kävin puuta katsomassa,
silitin siloista pintaa.
- petäjä alkoi puhua,
kertoella kaikenlaista,
miten on ennen eletty,
asuttu aikain alussa
vuosisadan vaihtuessa.
- Tulipa miehet mereltä
laskeutuivat laivoistansa.
Toiset miehet maata myöten,
vahvat miehet vainioilta
kivitaltat kourissansa.
Kasasivat kauniit kivet.
Panivat hyvän perustan.
Alkoi kohota kirkko.
Kivi nousi kiven päälle,
Lohkareet yhä ylemmäks.
Oviaukot aukenivat,
kaaret ikkunan yleni,
kohosi korkeelle torni.
Valmistui kivinen kirkko,
kirkko niin kovin komia,
ikkunat ylen ihanat,
katon kaaret kaunihimmat.

Kesken kaiken kaunihimman
ehoisimman elämän
syttyi sota, surman aika
Otti lapset omiksensa,
sotureiksi synnyinmaamme.
Tuossa kirkkomme kupeella
monet haudat aukenivat
sodassa sortuneille,
rintamilla kaatuneille.
Monta oli surusunnuntaita
Vieressä kivisen kirkon
Sankareita saatellessa
Haudanlepoon laskiessa

Björke - Koivisto - Primosk
740 vuotta 21.6.2008
Noin viisikymmentä kilometriä Viipurista, tiet lommoilla ja
mutkikkaina vastaan tulee Primorskin kaupunki juhlaliputuksessa, aurinkoisena ja ystävällisenä ottamassa vastaan noin
30 henkilön kutsuvierasdelegaation. Saimme hulppean mutta
lämpimän kohtelun, ja vieraanvaraiset isännät jaksoivat juhlia melkein kellon ympäri.
Majoituimme vaatimattomaan mutta
siistiin majataloon. Virallinen ohjelma alkoi lauantaina jo kello 10 kahvilassa ”brunssilla”. Jotkut herroista
skoolasivat maan tavan mukaan heti
aamutuimaan.

Tuona surusunnuntaina
Näki vanha petäjäinen
Tutun hahmon tulevaksi
Haudan ääreen astuvaksi
Tuo on morsian menneitten vuotten
Pääjuhla puistossa
Alkuaikain onnellisten
-Myrtinoksien tilalla kirkkaat
kyynelkarpaloiset
Tämän jälkeen siirryimme Koiviston
pojan poskelle putosi…
kauniin kirkon puistoon jossa oli
Tuosta kirkkomme kupeelta
Katos kansa koivistoinen,
Poistui entiset eläjät
- väki toinen, tuntematon
Tuli entisen tilalle.
Aika kului, vuodet vieri
Viisikymment vierähteli.
Tunsi puu tutun äänen,
Äänen entisten eläjäin
Tuossa kansa koivistoinen
Tutun kirkkonsa kupeella
Sankareiden saattomailla
Pystytti kivisen purren,
Kauniin patsaan paikoillensa
Muistoksi menneestä ajasta
Entisistä eläjistä

järjestetty pääjuhla kaikille kaupungin asukkaille. Koko perheen juhlaa
parhaimmillaan: oli pomppulinnoja, syötävää, juotavaa, ilmapalloja ja
muuta krääsää, sitä perinteistä.
Ohjelmassa oli luonnollisesti
suuri määrä juhlapuheita ja kunnianosoituksia. Seppo Mäkinen esitti
Suomen ja Koivisto-seuran tervehdyksen ja onnittelut Moskovan duuman, Pietarin, Leningradin alueen,
Viipurin kaupungin ym. tärkeiden
virkamiesten tapaan.

Kaupungin työntekijöitä palkittiin, tällä kertaa ei suinkaan
mitaleilla, vaan isoilla ja painavantuntuisilla paketeilla (joista osa oli
kauniissa joulupaperissa).
Lisäksi soitti suuri balalaikkaorkesteri Pietarista, oli viikinkiajan
sotanäytelmä sekä lauluesityksiä.
Juhlan lopuksi oli pieni rätisevä ilotulitus, hopeapaperisilppua
ammuttiin mäntyjä koristelemaan
sekä laskettiin näyttävästi samalla
kertaa 740 ilmapalloa hohtavan siniselle taivaalle.
Kirkko oli komea (tai on ollut),
mutta paha mieli jäi sen rikotuista ikkunoista, repaleisesta katosta
ja sotkuisen häväistystä sisätilasta,

asiakirjoja, esineitä ja karttoja.
Siellä myös suomenkielistä mielenkiintoista materiaalia. Muistelin Senja-anoppia ja hänen
kirjoittamaansa Koiviston kirkkopetäjä-runoa. Puu on edelleen
nätisti kallellaan toivottamassa
vieraat tervetulleeksi.

Merellä
Tämän jälkeen siirryimme bussilla satamaan ja astuimme sotalaivaan. Pitkä pöytä oli herkkuja
notkollansa, epävirallisia puheita,
maljoja ja luonnon ihastelua. Hiljaiseksi veti Suomen pojan ja tytön kun laivan pillien säestämänä
ja ympärillä vesiruiskuja taivaalle
ampuvien laivojen saatossa sadat
punaiset neilikat kelluivat vainajien muistolle.

Tuli keisari kylähän
saapui saaren rantamille
huvipurrella puhalsi
kalastamaan Koivistolle
metsänriistaa mielistellen.
Ampui kerran, ampui toisen
punakettu kellahteli,
sai myös teeren saaliiksensa.
Keisari iki-iloinen,
kun oli saalis niin sopiva.
- Siksi lahja kirkollemme
- urut niin ylen ihanat
soitot suuret ja soreat.
Puhui lisää petäjäinen
haasteli havujen lomasta
Alussa vuosisatasen,
tuossa kirkon rappusilla
seisoi nuori neitokainen,
myrtinoksat ohimoilla,
kihlakello kaulassansa.
Vei sulhasen vihille,
kirkon uuden alttarille…
Vuodet kului, perhe kasvoi,
lapset jo ripille pääsi.
Saivat ensi ehtoollisen
maistaa kultamaljasesta.

missä pikkupojat harjoittelivat sirkustemppuja.
Kirkon museossa opas kertoi
kaupungin ja sen Suomen ja Neuvosliiton aikaisesta historiasta.
Näimme vitriineissä vanhoja

Liikuttava hetki, heitimme satoja neilikoita mereen vainajien
muistolle.
jatkuu sivulla 5
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Hartaast´

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Matkaeväät

Mitä museoida?
Kotkan Kantasatamassa on avattu mahtava Merikeskus
Vellamo, jossa sijaitsee myös Suomen merimuseo. Se kerää ja tallentaa merenkulkuun ja veneilyyn liittyvää esineistöä, kuvia, arkistoaineistoa ja kirjallisuutta. Mitähän
koivistolaiseen merenkulunhistoriaan liittyvää esineistöä
sinne on tallennettu? Täytyy käydä tutkimassa.
Kävin kesällä kahdessa hienossa saaristomuseossa,
joihin niin ikään oli tallennettu paikallista merenkulun
historiaa. Ahvenanmaan saaristossa Lappoon kylässä
oli upeat rantamakasiinit, jotka kätkivät sisälleen ahvenanmaalaista merenkulkua ja kalastusta, laajimman
erityyppisten alusten kokoelman, kalastusvälineitä. Tallennettu oli kuinka Tukholmaan käytiin silakkaa myymässä. Talvikalastuksen esineistöä oli myös esillä. Onkohan Pullin Leenan vintillä museoituva kalareki ainoa
laatuaan, nimittäin koivistolainen talvikalastusväline.
Houtskärin Näsbyssä oli talonpoikaispurjehduksiin
erikoistunut museo. Esineistöä ei ollut aivan yhtä paljon, mutta upeaa oli talonpoikaispurjehduskulttuurin
ylläpito nykypäivässä. Uusia, vanhojen mallien mukaisia veneitä rakennetaan ja niille järjestetään purjehdustapahtumia. Elävänä säilyvää merellistä kulttuurihistoriaa länsirannikoltamme.
Paljon oli museoissa tuttua, mutta paljon oli selvästi paikallista, vain kyseisille alueille ja heidän tapoihinsa
liittyviä asioita. Missähän koivistolaiseen merenkulkuun,
laivanrakennukseen, kalastukseen, rannikkoelämään liittyvä esineistö on museoituna? Sepä se, meillä ei taida Pullin
kalareen lisäksi montaakaan esinettä olla museoitavaksi ja
tallennettavaksi. Kuunari Koivistonkin upottivat.
Onko niin, että ainut tapamme museoida kulttuuriperitömme on kirjoittaa se muistiin? Kirjoituskilpailu kokosi joitakin helmiä. Omakustannekirjoihin
tallentuu jotakin. Onko Koiviston juhlille eri vuosina
koottujen näyttelyiden sarja ainoa ”koivistolainen museomme”. Miten tallennamme jälkipolville oman kulttuurihistoriamme kun seuran nettisivutkin täyttyivät
alkumetreillä? Missä saadaan tutustua koivistolaiseen
karvalakkiin? Onko Seiskarilaisen hyljekoiran esi-isät
tulleet Norjasta Koiviston kautta? Eikö meillä ole mitään museoitavaa? Eikö meitä ole?

Nykyisin on helppo pakata pitkällekin matkalle eväitä,
kun on kylmälaukkuja ja ”kylmäkalleja”. Ennen vanhaan
maito saattoi olla hapanta jo lyhyelläkin matkalla, varsinkin jos oltiin mätäkuussa liikkeellä. Koulussakin piti
olla mukana eväät, sillä heti sodan jälkeen, kun olimme
pieniä, ei ollut vielä keittiöitä kaikissa kouluissa. Sitten
kun tulivat keittolat saimme itse olla keräämässä marjoja
ym., että saimme puuroja ja vellejä eväitten jatkoksi. Silloin voileivät käärittiin voipaperiin, nyt on monenlaisia
eväsboxeja. Juoma oli limukkapullossa, jossa oli korkki tai
tiivistekumilla varustettu patenttikorkki. Varakkailla oli
jotakin leivän välissä, meillä tavallisilla oli äidin kirnuamaa voita äidin tekemän ruisleivän välissä. Eväät olivat
tärkeät pitkillä koulumatkoilla kasvaville nuorille.

sä. Suurin osa vanhemmista sentään opettaa lapsilleen,
että omat jäljet on siivottava ja roskat laitettava niille varattuihin paikkoihin. Mutta ainakin tietyssä iässä lapset,
joskus aineita käyttävät vanhemmatkin tahtovat kiusata
muita ihmisiä tietoisella ilkivallalla.
Masentuneet matkamiehet eivät useinkaan jaksa syödä,
eivätkä iloita mistään. Heidän olisi turvallisinta jäädä
kotiin. Kotona he kuitenkin saattavat syödä suruunsa
liikaa. Ystävien ja seuran hankkiminen itselleen olisi
parasta masennuksen hoitoa, sillä seurassa kaikki maistuu paremmalta. Retket ja kivat ideat myös syömisen
laittamisessa voi virkistää pitkäksi aikaa kenen tahansa
mielen.

Nykyisin kuljetaan paljon omilla autoilla paikasta toiseen. Valtateitten varsilla on levähdyspaikkoja, joissa voi
avat kylmälaukun ja aterioida matkatovereiden kanssa.
Kuvaan on tullut myös levähdyspaikkoja, joista voi ostaa voileipiä, jopa lämmintä ruokaa. Silloin täytyy olla
lompakko mukana, että voi valita mieleistänsä syötävää.
Kysymällä voi löytää myös tavallisen ruokakaupan, josta saa edullisemmin evästä, jos on suuri perhe. Yleensä
kaikkea on niin paljon saatavilla, ettei välttämättä tarvitse
ottaa kota mitään mukaansa, ja silti pysyy ravittuna koko
matkan.

”Jumala antaa kullekin ruuan ajallansa”. Jeesus opetti
rukoilemaan: ”Anna meille meidän jokapäiväinen leipämme”. Raamattu opettaa meitä syömään ruokamme
kiitoksella ja sydämen yksinkertaisuudella. Äidit ja isät
opettivat ruokarukouksen ja myös kouluissa ennen rukoiltiin siunausta ennen ruuan jakamista. Ruoka syaötiin
tyytyväisenä, joskus jopa nuoltiin lautanen puhtaaksi,
ainakin kotona. Siunausta pyysivät myös leivän leipojat tekemällä ristin merkin leipätiinun pohjalle, ainakin
Koivistolla. Jos leipää puuttui, luotettiin Taivaallisen Isän
hyvään huolenpitoon ja joukolla rukoiltiin Häneltä matkaevästä. Me tiesimme, että ”kaarneenkaan pojat eivät
Muistan lapsuudesta, kun kuljimme kesäjuhlissa pit- huuda suotta”
kissä junissa ja linja-autoissa. Voi sitä voipaperien rapinaa heti alkumatkasta lähtien. Tuntui joskus, kun koko Jumala lähetti kerran eräälle Vanhan Testamentin matajan etelästä pohjoiseen joku rapisteli eväitänsä. Junissa kamiehelle enkelit viemään leipää. Masentunut profeetta
ja laivoissa oli tietysti myös ravintolavaunut ja -osastot. kuuli sanat: ”Nouse ja syö, sillä matka on pitkä”. Israelin
Lasten oli kuitenkin turvallisempaa olla paikallaan, sillä kansalle annettiin sataa taivaasta mannaa. Sitä sai kerätä
junavaunusta toiseen liikkuminen saattoi olla vaarallista. vain yhden päivän varalle. Me saamme hengellisen leivän
Tosi vauhti oli aivan toista luokkaa kuin nykyään. Jun- evankeliumin sanasta ja siitä tiedosta, että Jeesus itse
avaunujen välissä oli silta, josta saattoi heilahtaa yli laidan. jakaa matkaevästä meille Pyhässä Ehtoollisessa. Ja taivaassa saamme nauttia pitopöydästä, josta ei enää puutu
Ainakin niin meitä varoitettiin.
mitään. Siitä ruuasta tulemme täydellisesti terveiksi ja
Matkapahoinvointia esiintyi joskus sen verran, ettei iäti onnelliseksi.
uskaltanut syödä mitään. Joskus inhotti, jos pöydät ja
Toivossa Valma Luukka
ruokapaikat olivat likaisia. Matkalla on vieläkin joskus
paikkoja, joissa ihmiset ovat jättäneet siivoamatta jälken-

Vuodet on vierineet
Seitsemäkymmänt vuotta o melkee siit,
ko evakkoo lähtemää jouvuttii,
ympär eteläistä Suomee kiertämää,
millo mistäkkii kortteer etsimää,
syöpäläisii, nälkää näkemää,
ylenkatsettakkii kestämää.

Jos mahollista, katkerampaa viel
ol toise kerra laittautuu evakkotiel!
Toise kerra joutu äitit lapsinnee
huutolaisiks, ilma miehistä tukkee.
Isät, veljet joutu maata puolustammaa,
ylivoimasta vihollista vastaa.
Säily sentää itsenäisyys maas.

Jotkut uusiil sijoil löysiitkii
uue alu elämällee, kuka missäkii.
Mut mone mielees aatos eellee ol:
joskus palataa viel Koivistol!
Suuremp osa kotikonnuil palaskii takasii.
Rikottuu ryhtyit korjaammaa,
koit uuvet hävitettyi tilaal rakentammaa olha maa siel jäleel kuiteskii!

Ko evakkoo joutu seurakunta,
Mauno Koivuneva, "Paimenpoika",
evakkopappi, Koivisto kirkkoherra,
alko julkasemmaa kirjotuksiaa,
mitä ensiks jakeel saarnamatkoillaa.
Niiviisii sai alu Koivisto Viesti,
mikä ilmestyy viel tänäpäiväänki,
liki kuuskymäntviis vuotta myöhemmi.

ISSBN 0780-1289
KUSTANTAJA:
Suomen Koivisto-Seura r.y.
Jäsenlehti
Ilmestyy kerran kuukaudessa,
kuun 25. päivänä.
Lehteen tarkoitetun ilmoitusmateriaalin tulee olla toimituksessa lehden
ilmestymistä edeltävän kuun lopulla.

Toimitus ei vastaa sille lähetetystä materiaalista. Lehden vastuu ilmoituksista
rajoittuu ilmoitushintaan.
Kirjoittajat vastaavat tekstien sisällön
oikeellisuudesta ja toimittamiensa
kuvien käyttöoikeuksista.
Toimitus voi tarvittaessa lyhentää tai
muokata sille toimitettua aineistoa.
Liikeilmoitukset
50 snt/ppm
Kuolinilmoitukset 34 snt/ppm
Lasten kuvalliset onnittelut 6e/kpl

Kuuskymmänt vuotta o melkee siit,
ko Koivistolaisii seura perustettii
tääl Porvoos, mis Koivisto-juhliikii
ens kertaa Linnamäel vietettii.
Pitäjäjuhlii o pietty Raumaal, Lappeerannas,
Tampereel pohjoses, eteläs Haminas,
pitki eteläistä Suomee, mis vaa
koivistolaisii enemmä tavataa.
Seitsemättä kertaa Porvoos ollaa taas.
Kui moni ois uskont, et nyt viel,
ihmiselo ikkää myöhemmi, evakkotiel
niiko akanat tuulee heitetty siirtoväki,
pitäjäjuhlillaa mennehii muistelisi,
sukulaisii ja tuttavii tulis tappaamma,

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

omist kokemuksistaa kertomaa?!
Kuka sellasta uskoo ois voint aikoinaa?!
Vaik Koivisto saarinee, salminee
raja taaks o jäänt valtaa vieraasee,
sen rajat o piirretty syvämmii,
syvämmiis se sijaitsee eelleeki.
S i t ä karttaa ei kukkaa sielt voi pois ottaa!
Suomalaiseen se säilyy siel ainiaa,
läpi aikai, sukupolvest toisee.
1.7.2008
Martti Piela
(60. Koivisto-juhlat Porvoossa)

Tilaukset, osoite- ym. muutokset aina
kirjallisena edellämainittuun osoitteeseen.
Laita korttiin postitusosoite ja laskutusosoite, mikäli ne eivät ole samat.
Tilauksia ei tarvitse uusia.
Seuran jäsenmaksu 20e, sisältää vuoden
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 5e.
Lehdessä julkaisemattomia artikkeleita ja
kirjoituksia tullaan julkaisemaan seuran
nettisivuilla www.koivistolaiset.net

Jäsenlehden postituksesta pohjoismaihin +2e/vuosi, eurooppaan +7 e/vuosi
muualle maailmaan +12 e/vuosi
Pankkiyht. Nordea Lahti 109130-305880
Päätoimittaja
Riikka Salokannel, 0400 94 96 95
Toimittajat
Ina Ruokolainen ja Anders Mård
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398
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— Puheenjohtajalt` iteltää —
VEIKKO ILMASTI, Helsinki
80 vuotta 18.07.2008
Veikon elämä alkoi KOIVISTON kauppalassa
18.07.1928. Erikoisia elämänvaiheita ja -tapahtumia on riittänyt kosolti, joista lyhyesti muutamia.
Veikko oli kuukauden ikäinen, kun koti syttyi ensimmäisen kerran palamaan.
Palo alkoi ullakolta. Yläkerran vuokralaiset, kauppalan
kätilö ja kansakoulunopettaja evakuoitiin ensin. Alakerrassa olevan Veikko-vauvan
pelastaminen jäi aivan viime
tinkaan. Kodista jäi jäljelle
vain perustukset. Muutimme Tuulen perheen taloon;
perheen poikia olivat Erkki
ja Matti.
Kun vuosia karttui viisi,
Huuhkan Pertti ja Veikko
polttelivat kauniina kesäpäivänä lakritsipiippuja kuin
intiaanit. Vahingossa tulitikusta syttynyt kuiva heinä
poltti suhahduksessa kolme
latoa ja läheisen riihen maatalouskoneineen. Isä selvitteli
naapurille korvauksia, kun
omaisuus ei ollut vakuutettu.
Vuodet kuluivat partiossa ja suojeluskunnan
poikaosastossa. Kesäleirejä
pidettiin Penttilässä Ratian
rannassa. Tutuiksi tulivat
kalareissut Ravitsan saareen,
josta löytyivät parhaat ankeriassaaliit.
Koiviston yhteiskoulu
alkoi Veikolle 1939 ja jatkui
evakkoreissun jälkeen Haminassa. Onneksi Myyryläinen, muut opettajat ja luokkalaisetkin olivat entisiä,
kun kotiin ei enää ollut asiaa. Vuosi 1941 teki Veikolle
tutuksi armeijan harmaat,
sillä ”kepulikonsteilla” saatu nimikirjoitus mummolta
avasi mahdollisuuden lähteä
valloittamaan kotia takaisin.
Rintamapalvelus alkoi Veikolle vain 12 vuoden ikäisenä. Kuukauden kuluttua
astui voimaan ”Marskin”
määräys kotiuttaa alaikäiset
sotarintamalta. Rintamaveteraani –tunnuksen saanti
oli hankalaa, sillä ikää oli
ollut niin vähän. Onneksi
tarvittavat dokumentit löy-

		
		
		

tyivät sota-arkistosta, jolloin
rintamatunnuskin myönnettiin.
Keskikoulun kesälomilla 1942 ja 1943 kuluivat
merillä, sillä tavoitteena oli
merikapteenin ura. Koulu
loppui 1944, jolloin Veikko
suoritti tarvittavia lisäharjoitteluvuosia merikoulua
varten. Ensimmäinen laiva
oli koivistolaisen Seppinen
& Kemppi –yhtiön rahtilaiva s/s ”Jan”.
Saksasta tuotiin viljaa
ja kesällä 1944 täysi aselasti
Danzigista Raumalle. Lastista kertyi kolme tavarajunaa
aseita Kannaksen suurhyökkäyksen torjuntaa varten.
Sodan päätyttyä Suomen oli rauhanehtojen mukaan vietävä Neuvostoliittoon saksalaisten Suomeen
jättämä materiaali. Rahtilaiva s/s ”Jan” sai komennuksen siirtää saksalaisen
varasto Leningradiin 26.10
1944. Vaikka matkan oli
määrä kestää vain viikon,
Kansanhuoltoministeriö
antoi miehistölle matkaa
varten varmuuden vuoksi
kahden viikon korttiannokset. Veikko oli laivassa tuolloin kansimiehenä.
Pellingin salmen kohdalla s/s ”Jan” ajoi miinaan.
Syy, miksi laiva ei uponnut,
selviää Veikko Ilmastin kirjasta ”Koiviston poika ja
Zhdanovin lupaus”. Laiva ja
koko miehistö olivat Leningradissa vankeina 10 viikkoa.
Laivaan ei toimitettu ruokaa
koko vankeusaikana. Leivän
pyytäminen oli turhaa. Matkalle myönnetty kahden viikon korttiannos, jauhot ja
muu ruoka oli syöty kuudessa viikossa. Tämän jälkeen
tarjottiin vain lämmintä
vettä. Kun miehistö lopulta pääsi Suomeen, Veikko
oli niin laiha, ettei äiti heti
tunnistanut poikaansa. Pes-

Suomen
Koivisto-Seura r.y.
Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

tit merimiehenä jatkuivat
Ruotsissa ”Viking” meripelastushinaajassa marraskuun
loppuun 1945, jolloin hän
vaihtoi merimiesammatin
opiskeluun.
Ilmasti aloitti teknillisen koulun Lahdessa 1946.
Siellä Veikolle saapui isokokoinen kirje, jossa oli
Stockholms Tidning -sanomalehti. ”Viking” laiva oli
uponnut ja hänen tilalleen
pestattu suomalaispoika oli
hukkunut neljän muun,
Veikolle tutun merimiehen
kanssa.
Jo opiskelleessaan teknillisessä koulussa Ilmasti toimi
vastaavana työnjohtajana
Lahdessa, tulitikkutehtaan ja
margariinitehtaan laajennustöissä, josta koulun matrikkelissa oli erikoismaininta.
Rakennusmestarina Ilmasti toimi YIT:n työmailla
ja Heinolassa kunnan virkamiehenä, kunnan rakennusmestarina, rakennustarkastajana, asutusneuvojana ja
Arava tarkastajana.
Stipendimatka Amerikkaan ja Kanadaan 1958
antoi vankkaa tietoa rakennustyön rationalisoinnista.
Ilmastin matkatuomisina
tulivat Suomeen ensimmäiset kattosingeli –mallit.
Kattohuopatehtaalla Ilmasti neuvoi ensimmäisten valmistussarjojen käynnistämisen. Lisäksi hän toi Suomeen
jäteveden maahanimeytys
–menetelmän. Ensimmäisten asennusten jälkeen hän
toimi mm. kouluhallituksen
asiantuntijana.
Vapaa-aikoina Ilmastin
kiinnostuksen kohteena olivat elektronisten mittalaitteiden suunnittelu, lankonsa
opastamana. Ensimmäinen
elektroniikkayhtiö Labko
Ky perustettiin Heinolaan
1960. Myöhempiä elektroniikkayhtiöitä olivat Termomatic, Contel, Ulmaelektro,
Ilmasti, Allerco, Patentinc ja
Moria Oy.
Henkilökohtaisia patentteja Ilmastilla on yli 40
ja lisäksi mallisuojia. Erilaisia elektronisia laitteita on

Puheenjohtaja, Jarmo Ratia
Museokatu 24 A 20, 00100 Helsinki
puh. 09-447 748, 040-745 2627
Varapuheenjohtaja, Juha-Veikko Kurki
Koivistontie 2 C, 02140 Espoo
puh. 09-541 6751, 0400-601 838
Sihteeri, Marja-Leena Montonen
Susisuontie 36, 06200 Porvoo
puh. 019-668 811, 040-500 5026
varalla Riitta Nurmi, Porvoo
Taloudenh. Karjalan Tilikeskus/Vitikainen
Ratakatu 47, 53100 L.ranta p. 05-5448850

valmistettu vuodesta 1960
lähtien yli 50 000, yhteisarvoltaan yli 1 miljardi euroa,
kun mukaan luetaan Strömbergille myyty paperikoneen
vianilmaisulaitteen patentti.
Patenttien markkinointi on
vienyt jo 52 kertaa yli Atlantin sekä Australiaan pidemmäksi aikaa.
1974 Ilmasti sai presidentti Kekkosen ”Viisasten
kivi” palkinnon, joka myönnettiin vuoden parhaalle, suomalaiselle yritykselle. Vuonna
2002 hän sai Suomen Yrittäjien suurristin no 155. Lähes
vuoden uurastuksen tuloksena syntyi vuoden 2007 koivisto-juhlia varten Koiviston
historiaa ja tulevaisuuden visiota kuvaava DVD.
Tekeillä oleva toinen
kirja kertoo uusien tuotteiden kehitystyön merkillisyyksistä 60 vuoden ajalta.
Teos käsittää 100 vaiherikasta kertomusta, joista kirjoittamatta on enää 10. Ko. kirjalla ei ole vielä kustantajaa,
mutta erikoiset, jännittävät
tapahtumat toivottavasti herättävät oikean kustannuskanavan kiinnostuksen.
Ilmasti on toiminut
aktiivisesti eri yhdistyksissä
kuten Elektroniikkateollisuus ry:n puheenjohtaja ja
monivuotinen hallituksen
jäsen, Pamaus, Kriisipalvelu, Pro Karelia, Helsingin
Koivistolaiset ja nykyisin
Helsingin Sotaveteraanit ry,
hallituksen jäsen, tiedottaja
ja lipunkantaja.

Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Pertonpolku 11, 48410 Kotka
puh. 05-228 5621
Taidetoimikunta, Leena Airaksinen pj
Metsäpirtintie 10 A 1, 02130 Espoo
puh. 09-455 0501
Senioritoimikunta, Helge Teikari pj
07190 Halkia
puh. 019-664 8112
Hallituksen muut jäsenet:
Hannu Veijalainen, Lahti. 03-228 5621
varalla Raimo Kyytsönen, Mäntsälä

Kirjoitan tätä kesälomallani Savitaipaleen kirjastossa.
Olen täällä viettänyt kesälomiani jo lähes 30 vuotta.
Vaikka Savitaipale on Etelä-Karjalan ja Savon rajapitäjä,
se on ollut vahvasti Viipurin, jopa Pietarin vaikutuspiirissä viime vuosisadan alussa ja 1800-luvulla. Pietarin
Suomen asemalta lähti jopa juna, jonka yhdessä vaunussa luki ”Savitaipale”. Juna tuli suoraan Lappeenrannan satamaan josta matka jatkui laivalla Savitaipaleen
Lavikan lahdelle. Savitaipale on monien viipurilaisten
kesänviettopaikka.
Edesmennneen vaimoni isoisä oli Viipurin kunnallispormestari toisen sortokauden alussa. Viipurin maistraatti joutui ensimmäisenä viranomaisena Suomessa
ottamaan kantaa yhdenvertaisuuslakiin, kun venäläinen talonpoika jätti maistraattiin elinkeinoilmoituksen
lihakaupan pidosta Viipurissa. Maistraatti pormestari
Fagerströmin johdolla jätti ilmoituksen huomiotta,
koska yhdenvertaisuuslaki oli säädetty vastoin Suomen
perustuslakeja.Koko Eurooppa seurasi, miten Suomen
viranomaiset tulisivat reagoimaan. Venäläiset vangitsivat
maistraatin jäsenet ja heidät passitettiin Krestyn vankilaan Pietariin.
Venäläinen talonpoika valitti Viipurin hovioikeuteen, jossa oli kaksi pormestari Fagerströmin veljeä hovioikeudenneuvoksina. Hovioikeus pysytti maistraatin
päätöksen sillä seurauksella, että hovioikeuden jäsenet
vangittiin ja passitettiin Krestyn vankilaan. Fagerströmin suvun kesäasunto oli Olkkolan kartano Savitaipaleella. Suku oli testamentannut kartanon Savitaiapaleen
kunnalle.
1990-luvun puolessa välissä kunta koki kartanon
rasitteena ja päätti myydä sen venäläisille. Taas kerran
politiikot eivät aistineet kansan mielipidettä. Syntyi valtaisa kansanliike hankkeen estämiseksi, mikä tuottikin
tulosta.Olisihan ollut irvokasta, jos Krestyn vankilassa
isänmaan asiaa palvelleiden miesten koti- kartanosta olisi tehty venäläinen majatalo ja iloinen huvihuoneisto.
Onneksi tässä asiassa oikeus ja kohtuus voitti.
Savitaipale liittyy sillä tavalla Koivistoon, että sen
kummikunta Venäjällä on Primorsk. Olen keskustellut
kunnan johdon kanssa ja on ilmennyt, että pienimuotoista yhteydenpitoa on ollut, joka viime aikoina on
hiipunut.
Ajat ovat muuttuneet. Myös Savitaipaleelta venäläiset ovat ostaneet kesämökkejä, eikä se ole nostattanut
närää. Myös Savitaipaleen kunta on myynyt kaavoittamiaan tontteja venäläisille. Eikä siitäkään ole pahaa
sanottavaa. Olen kuitenkin edelleen sitä mieltä, että
Olkkolan kartanoa ei tule venäläisille myydä, jos joku
sellaista hanketta ryhtyisi ajamaan.On asioita joilla on
arvoa eikä pelkästään hintaa, Oscar Wildea vapaasti lainatakseni.
Toivotan lämpimästi tervetulleeksi kaikki kesäjuhliin Porvooseen saapuvat, myös Primorskin edustajat.
Meille on valmisteltu monipuolinen ja mielenkiintoinen
ohjelma perinteisine kylä- ja toimikuntakokouksineen.
Porvoossa kesäpäivien 60-vuotisjuhlissa tavataan!

Jarmo Ratia

Eero Ahtikari, Piikkiö. 050-525 5174
varalla Airi Saarinen, Turku
Seppo Mäkinen, Anjalankoski. 040-506 0430
varalla Martti Karvonen, Kausala
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400-800 752
varalla Pertti Hämäläinen, Espoo
Virpi Huhtanen, Espoo. 0440-501 806
varalla Risto Kaukiainen
Hanna Silfver, Piispanristi. 02-243 2940
varalla Tuula Koppinen, Espoo
Tuula Raukola, Kotka. 044-522 8098
varalla Mirja Haapanen, Hamina

Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj. Sirpa Taskinen
Intiankatu 11, 00560 Helsinki
puh. 09-797 011
Säätiön asiamies Pertti Hoikkala
Vanha Veckjärventie 11, 06150 Porvoo
puh. 040-583 5397
koivisto-saatio@kolumbus.fi
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Koivisto´ Juhlat Porvoos´ heinäkuu lopul´ 26.-27.7.2008

Porvoon Koivisto - juhlat Linnakosken lukiolla

Ajo-ohje Helsingistä:

Lauantai 26.7.2008

Sunnuntai 27.7.2008

10.00
11.00
12.00

10.00 Juhlamessu juhlasalissa
11.00 - 14.00 Ruokailu
12.30 - 14.00 Suku- ja kyläkokoukset
14.30 Pääjuhla juhlasalissa
Torvisoittoa, Kellokosken VPK.n torvisoittokunta
Tervehdyspuhe, Riitta Nurmi
Yhteislaulua, Karjalaisten laulu
Tervehdykset, Porvoon kaupunki, Porvoon suomalainen
		
seurakunta, Primorskin edustaja
Kanteleen soittoa, Brelo
Lausuntaa, Paula Hovi, Niilo Villanen - Juhlaruno
Juhlapuhe, fil.tri Sirpa Taskinen
Laulua, Riitta Nurmmi. Laps olen köyhän, säv Aili Runne
		
säestää Hannu Kahilakoski
Nuorten puheenvuoro, Joonas Mäkinen
Vuoden 2008 koivistolaisen julkaiseminen ja
ansiomerkin jako. Jarmo Ratia ja Marja-Leena Mononen
Tervetuloa Turkuun
Päätössanat, Jarmo Ratia
Maamme, yleisö ja torvisoittokunta

Suomen Koivisto Seura ry:n johtokunnan kokous
Koivisto-säätiön hallintoneuvoston kokous
Lipunnosto, koulun pihalla
Lippulaulu, Pentti Karvosen puhe,
Torvisoittokunta: Suomalainen rukous
12.00 - 17.00 Ruokailu
12.15 Näyttelyiden avajaiset juhlasalissa
Leena Airaksisen avaussanat, musiikkia Joonas Mäkinen
Palkintojen jako
12.30 Torvisoittokunta Kellokosken VPK.n konsertti
kaupungintalon portailla
12.30 - 16.00 Suku- ja kyläkokoukset
12.30 - 14.00 Lasten taide- ja askartelupaja
12.30 - 15.30 Piilenheitto koulun pihalla
15.00 - 15.30 Nukketeatteri, Olipa kerran auditoriossa
16.00 Muistojen ilta, muistelemme Karjalaa ja Koivistoa
sanoin ja sävelin juhlasalissa
Kirjoituskilpailun palkintojenjako
18.00 Näytelmä ”Viimeiset kuunarit” juhlasalissa. Sisäänpääsy 10 €
kirjoittanut Kirsti Manninen, ohjaus Helge Teikari
20.00 Iltapala ja piilenheiton palkintojen jako ruokasalissa
21.00 Iltakirkko koulun auditoriossa

Poistutaan moottoritieltä liittymästä 60 Porvooseen, ajetaan
keskustaan Mannerheiminkatua,
sillan yli, heti oikealle Runeberginkadulle, seuraavasta oikealle
Lundinkadulle, (vasemmalla paikoitus P), vasemmalle Jokikadulle
ja jälleen heti vasemmalle Raatihuoneenkadulle.
Loviisasta:
Loviisantien liikennevalojen jälkeisestä risteyksestä vasemmalle ja
heti oikealle Wittenberginkadulle,
voikealle Aleksanterinkadulle, oikealle Piispankadulle ja seuraavasta
vasemmalle Raatihuoneenkadulle.
(Paikoitus Aleksanterinkadulta
vasemmalle Piispankadulle, paikoitusalue P korttelin puolivälissä
vasemmalla puolella).
Inva-paikoitus juhlapaikan
vieressä, P1, Piispankadulla.
Juhlapaikan osoite on Linnankosken lukio, Raatihuoneenkatu 7, kauppatorin vastakkaisessa
kulmassa.

On juhlan aika!
Porvoossa valmistelut ovat viimeistelyä
vaille valmiit. Riitta Nurmi, Helge Teikari, Marja-Leena Montonen, Kuunari
työryhmä, koko Porvoon talkooväki
ovat ilolla ja ahkeruudella valmistelleet
meille elämykselliset Koivisto-juhlat.
Ohjelma on monipuolisen taattu,
meille jokaiselle jotakin: lapsille nukketeatteria, urheilumiehille piilen-

heittoa, kulttuurimielisille näyttelyitä, sukurakkaille omaa ja kylänväkeä,
hartautta ja iloista mieltä. Linnakosken lukiolla voi tavata niin Insinööri
Kynzellin kuin Primorskin nykyisen
kunnanjohtajan, ja tietenkin toinen
toisemme koivistolaiset.
Toivottavasti taas mahdollisimman
moni meistä pääsee mukaan. Liikku-

mista ei tarvitse pelätä. Kaikki tapahtumat ovat lähellä toisiaan, koululla ovat
kulkemista helpottavat hissit, kesäinen
Porvoo tarjoaa meille parastaan.
Koivistolaisuus elää vahvana ja voi
hyvin. Jo kuudettakymmenettä kertaa
kokoonnumme kesäjuhlillemme.
Ihan pian tavataan :)
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Näin korkeatasoista ilmaista ohjelmaa ei ihan joka kylässä koe.
Kaupungilla on ollut
historiansa aikana kolme
eri nimeä: Björke Koivisto – Primosk.

Koiviston kauniin kirkon puistoon järjestetty pääjuhla oi tarkoitettu
kaikille kaupungin asukkaille.

Primorskin öljysataman on
harva nähnyt mereltä käsin. Siistiä
oli ja kovin vaikuttavaa. Satama
on Venäjän suurin ja uusin öljysatama kauniin luonnon ympäröimänä, vähän liiankin kauniin
satamaksi. Luonto ja merikin vaikuttavat puhtailta. Ne valkoiset
hiekkarannat joista Senja-anoppi
kertoi, ovat täyttä totta. Mitähän
paikalla olisi tänään jos… vähintään golfkenttä, kylpylä, komeita
taloja ja loistokkaita venäläisten
rikkaiden huviloita parhailla paikoilla…luulisin.
Risteilyn ja pienen jaloittelun
jälkeen matkasimme bussilla n. 40
km päähän. Pienessä tsasounassa
oli suitsukkeiden tuoksuinen jumalanpalvelus meneillään. Paikallinen nuoriso oli pukeutunut
kauniisti, monet kansallisasuihin

ja kukkaseppeleisiin. Eräs tyttö
tuli kertomaan kuinka hän taitaa
suomenkieltä. Muutama sana siinä vaihdettiin ja voi kuinka iloiseksi tyttö tulikaan.

Iltapäivän ratoksi
VIP-telttaan oli katettu pöytiä
täynnä maittavaa ruokaa. Tarjoilijat häärivät valkoiset hansikkaan
käsissään ja passasivat.
Lavalla esiintyivät huippuartistit; sinfoniamusiikkia, komeaa
mieslaulua, balettia, rokkia ja tietenkin myös puheita.
Pöytäkeskusteluissa kävi selville että venäläiset, niin
myös primorskilaiset tahtovat
vilpittömästi auttaa meitä suomalaisia juuriemme löytymisessä, vierailuissa ja kaikessa mah-

dollisessa yhteistyössä. Saimme
kuulla myös, että suunnitteilla
on museointihanke, johon kootaan myös meidän suomalaisten
perinteitä ja perintöjä. Tästä
saamme varmaankin kuulla
myöhemmin lisää.
Paluumatkalla kutsu kuului

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksei Skorodumovilla on ollut paljon työtä juhlien järjestelyissä.

kaupunginjohtajan ja vaimon
uuteen kotiin. Eihän siitä voinut
kieltäytyäkään, joten kello oli
kymmenen kun pääsimme nukkumaan.

Matkalla mukana Eila (ensimmäisen
kerran Koivistolla) ja Seppo Mäkinen

Näkemiin Koivisto!

Vain muutama sotaveteraani on enää jäljellä.

Valokuvat: Eila Mäkinen
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Elämysmatka Saarenpäähän
Pääsimme vihdoinkin 29.6. Saarenpään matkalle Tuomo
Hilskan johdolla. Seurue ei ollut kovin suuri. Meitä oli
vain 10 henkilöä. Saarenpäähän ei ole nykyisin kovinkaan
helppo päästä.
Rajalla suomalainen tulli läpäistiin nopeasti. Jonotuksen jälkeen
pääsimme kolmen tullin läpi Koivistolle. Siellä satamassa odotimme venäläistä Irinaa, joka saapui
Saarenpäästä meitä vastaan moottoriveneellä. Tästä satamasta emme kuitenkaan päässeet matkaan.
Vaan Irina johdatti meidät toiseen
satamaan ja siellä olevassa virastossa hänen piti käydä vielä näyttämässä meidän papereitamme.
Sen jälkeen odotimme taas
neljäkymmentäviisi minuuttia,
kunnes rantaan ajoi rajavartioston moottorivene, ja sieltä nousi
koppalakkinen virkailija, joka
jälleen tarkasti passimme. Näin
viiden eri venäläisen tarkastuk-

Nuoret miehet veivät traktorilla
tavaramme. Ja me suuntasimme
askeleemme kohti Kuupon taloa. Sille on nyt annettu nimeksi
Hotelli Wilhelmi. Päivä olikin jo
ehtinyt illan tuntumaan. Majoituimme huoneisiimme. Huoneita
on neljä ylhäällä ja kaksi alhaalla.
Meille jäi alakerran huone, missä on vaatimaton kalusto, mutta
kaunis vanha kaakeliuuni.
Emänä tarjosi monipuolisen
aterian ja illalla oli vielä tee. Seuraavana aamuna oli aamiainen klo
8.00. Kahta tuntia myöhemmin
oli Valentin odottamassa meitä
traktorinsa kyytiin. Hänellä on
erikoinen traktori, sillä siinä on
kuljettamo edessä, joten kaikilla

Ja niin nousimme taas
traktorin kyytiin.
Valentin ajelutti meitä pitkin
rannan tuntumaa ja kolme kertaa poikkesimme rantaan vaan ei
löytynyt Porsviikkiä. Valkoinen
hevonenkin, joka viettää metsässä eläkepäiviään, tuli meitä tervehtimään. Valentin ei löytänyt
Porsviikkia. Vaan huomasimme
olevamme taas Syrjälän kylässä.
Siellä on vielä paljon taloja pystyssä. Me jäimme pois kyydistä
Matikan Nuutin talon kohdalla
ja menimme Veskiven rantaan,
lapsuutemme uimarantaan. Siellä ne olivat molemmat rapakivet,
pieni harmaa ja suuri punainen.

Kuupontalo eli Hotelli Wilhelmi. Etualalla Annikki

kivijalan pala, jolla edellisellä kerralla olimme ruokailleet, vaan sitä
emme löytäneet. Sen jälkeen etsimme spireoita, joista meillä oli aita.
Ja niitä löytyikin, ja löytyi pihlajakin mikä oli ollut saunan seinustalla. Ja näin hahmottui kotimme
paikka. Koko talon rakennuksen
alan peittävät nyt juhannusruusut,
jotka olivat vielä täydessä kukassa
ja tuoksuivat ihanasti. Palasimme
hotelli Wilhelmiin.

Olikin jo ruokailun aika.

Lähdössä Valentinon körö-kyydissä Eistilään. Näköala on jokaisella
esteetön, sillä kuljetuslava on traktorin edessä.

sen jälkeen pääsimme siirtymään
moottoriveneeseen, ja suuntaamaan kohti Saarenpäätä. Uskokaa
tai älkää, mutta Saarenpäässä on
nyt ihan hyvä laituri. Sitä kuulema rakennettiin kolme vuotta.
Tuskin se olisi vieläkään valmis,
ellei Tuomo Hilska olisi vuosittain
kannustanut miehiä työssä eteenpäin. Kahden vuoden aikana miehet saivat laiturin arkut valmiiksi,
vaan siihen loppui puhti. Tuomo
seuraavana keväänä taas ihmetteli,
että miksi laituri ei ole edistynyt.
Niin miehet valittivat ettei ole kiviä arkkuihin. Tuomo sanoi, että
onhan Saarenpäässä kiviä, kun niitä aikoinaan täältä vietiin laivalasteittain. Mutta Saarenpään venäläiset naiset ottivat kottikärryt ja
kärräsivät kivet arkkuihin. Ja nyt
oli rannassa tukeva laituri.

Hotelli Wilhelmi
Nousimme innostuneina maihin.
Ilma oli lämmin ja aurinkoinen.

kyydissä olevilla on esteetön näköala. Nyt olimme lähdössä Porsviikkin rantaan. Lapsuutemme
ihanalle hiekkarannalle. Siellä aikoinaan kävimme kuhnimassa aikuiset sekä lapset lämpimässä, hienossa ja valkoisessa hiekassa sekä
etsimme hietahärkien pyramiidejä
ja puhaltelimme niitä näkyviin.
Yllätykseksemme Valentin veikin meidät ensin Kiiliin. Sielläkin
on kauniita dyynejä pitkin rantaa
monessa kerroksessa. Hiekka on
hienoa ja puhtaan vaaleaa. Rannan
suuntaisesti kasvaa kapeana vyöhykkeenä aivan ihmeellisen kaunista sinivihreänkellahtavaa kaislaa.
Kaisla on niin kaunista, ettei sitä
osaa sanoiksi pukea. Ihastellen kävelimme pitkin rantaa ja poltimme
nuotiotakin. Emme kuitenkaan
menneet vielä uimaan. Sillä mielessämme välkkyi Porsviikin ranta.
Halusimme päästä Porsviikkiin.

Menimme lähemmäs rantaa, missä kävi kova polske. Se suorastaan
kuhisi pikkukaloja, vaan ei ollut
mutamalkkeja, joita lapsena käsin
pyydystettiin. Uimaan ei kuitenkaan tehnyt mieli. Sillä vihreätä
levää oli paljon vedenpinnassa sekä pohjassa.
Nousimme rannasta Samulin Äijän talolle. Talo on aidalla
ympäröity ja portti kettingillä
ja lukolla suljettu. Kurkistelimme puutarhan ja näimme miten
suureksi kaneliomenapuu on kasvanut. Nousimme sitten Pekolan
syrjälle. Siihen on rakennettu uusi talo. Lapsuudessa suunnistimme usein tähän Pekolan syrjälle
leikkimään. Edelleen siinä kasvaa
samalla tavalla lukematon määrä
erilaisia hentoja kedonkukkia.
Jatkoimme matkaa kohti Yllönsyrjää kotia etsien. Tunnistimme sieltä ainoastaan Onnisedän
ja Pullin Augustin talon. Sitten
aloimme etsiä kotimme paikkaa.
Tarkoituksemme oli löytää ensiksi

Tuomo ehdotti, että kukin vuorollaan muistelisi omaa evakkomatkaansa. Vaikka muisti on jo
näin vanhalla iällä rapistunut,
niin tällaiset järkyttävät tapahtumat tuntuvat pysyvän ihmeellisen
hyvin mielessä. Näin meillä kului
ilta rattoisasti.
Seuraavana aamuna Valentin
oli taas odottamassa meitä viedäkseen Eistilään. Köröttelimme pitkin
kapeaa metsätietä. Koko matkan
molemmin puolin tietä on komeaa,
suoraa, pilviä tavoittelevaa mäntymetsää. Maaston peittää tiivis mustikkavarvusto. Pommikuopatkaan
eivät enää erottuneet häiritsevästi,
sillä mustikkavarvusto kattaa nekin.
Matkan varrella poikkesimme Suurelle järvelle. Siellä emme olleetkaan
ennen käyneet. Järvi on suojärvi, ja
sanotaan, että se on pohjaton. Siellä
viihtyvät lukemattomat linnut. Perille päästyämme kävimme Eistilän
koululla, joka oli surkeassa kunnossa,
mutta katot olivat ehjät. Kävimme
katsomassa rantaa ja minä uin, vaikka nautinto ei ollutkaan suuri. Sillä
levää kellui veden pinnalla sekä sitä
oli pohjassa. Sen jälkeen lähdimme
etsimään Anttoenon kotipaikkaa.
Tiesimme, että se on koulun lähellä
ja tunnuksena on iso tammi. Löysimmekin sen ja kuvasimme tammen, mutta se on niin suuri, ettei
siitä mahtunut kuvaan kuin kulma.
Kävimme tutustumassa myös saaren mantereen puoleiseen rantaan.
Siellä oli venäläisiä uimassa.
Palattuamme hotelli Wilhelmiin, suuntasimme kulkumme
vielä kotikulmille saadaksemme valokuvan niistä Yllösyrjän kauniista
kedonkukista. Muuta emme sitten

tällä matkalla ehtineetkään, sillä
meidät yllätti nouseva ukonilma.

Paluumatkalle
Viimeisenä aamuna menimme
vielä rantaan tutustumaan niihin
vanhoihin taloihin. Kuljimme
kapeita polkuja pitkin. Tunnistimme Juhana-sedän Sihvosen- ja
Tölköntalon, missä Iita-tätimme
asui. Paluumatkalla kävimme
Kuusikkoniemessä. Siellä on kaksi uutta taloa. Rauha-tätimme asui
siellä.
Saarenpää on muuttunut
tavattomasti viime käynnistämme. Talojen ilme on valoisampi.
Venäläiset ovat nyt saaneet ostaa
vanhoja taloja ja niiden kohdalta
maapohjan. Taloja nyt korjaillaan
ja maalaillaan kovasti. Samoin
kasvi- ja kukkamaita hoidetaan.
Monilla on kasvihuonekin pihalla. Uusia taloja ei kuitenkaan saa
rakentaa, sillä saari on muutettu
luonnonsuojelualueeksi.
Matkasta jäi paljon muisteltavaa. Tästä kaikesta kiitämme matkanjärjestäjää, pikkuseukkoamme
Tuomo Hilskaa. Hän on joutunut
asioimaan monen, monien venäläisten virastojen kanssa ennen
kuin luvat on saatu kuntoon.
Kesäterveisin
Hilskan Annikki ja Kirsti.

Matka Laatokan
ja Äänisen ympäri 19. - 24.8.
Kuuden päivän matka puolihoidolla.
Matkareitti: Turku - Salo - Helsinki - Porvoo - Loviisa - Karhula
- Hamina - Vaalimaa - VIIPURI KIVINIEMI - KÄKISALMI - SORTAVALA - PETROSKOI - PUNONE
- VOLHOVA - PIETARI.
Pysähdytään matkan aikana useita
kertoja merkittävillä paikoilla. Mukana kaasugrilli, omat makkarat
mukaan.
Tiedustelut
Aulis Soukka 0400 -412 650
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Kirjotuksii` ja kuulumissii`
Karjalan Liiton kesäjuhlilla
Myyn Koiviston kansallispukuun kuuluvat erittäin hyväkuntoiset,
lähes käyttämättömät naisten rekkopaita koko n 40 ja esiliina yhteishintaan 180€.
Uusien hinta yli 500 €.

Kun juhlakulkue saapui Tampereen Ratinan stadionille, niin aamuinen sateen uhka väistyi ja aurinko toivotti liput tervetulleeksi
pääjuhlaan. Pitkästä aikaa saatiin
olla ulkona kentällä ja lippurivistö pääsi hulmuamaan. Koiviston
lippua kantoivat turkulaiset Unto
Jackin johdolla.

Mirja Metsola, puh 040 7527307,Espoo
mirja.metsola@nettiviesti.fi

Oli kunnia olla mukana.
Airi Saarinen

Näitä hautajaisia en unohda
”Muistikuva menneisyyden hautajaistavoista, ikivanha kuolemisen taito- Paula Hovin kertomus voitti Näitä hautajaisia en
unohda -kirjoituskilpailun”
SK 20
Toukokuun Suomen Kuvalehdessä julkaistiin
Paula Hovin voittoisa
kirjoitus, joka perustui hänen lapsuuden
kokemuksiin Koivistolla. Palkintoperusteissa
kiitettiin tekstiä kulttuurihistoriallisesta arvokkuudesta, suomalai-

sen kyläyhteisön kuuvaamisesta ja
elävän kansankielen käytöstä.
Suomen Hautaustoimistojen liiton järjestämään kilpailuun osallistui 417 kirjoitusta. Kilpailun
jälkeen tekstit luovutettiin tutkimuskäyttöön Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunoarkistoon. Toivottavasti saamme
Paulan tekstin julkaistavaksi vielä
Koiviston Viestiin.
Onnittelut Paulalle hienosta tekstistä ja arvokkaasta voitosta!

Kotiseutumatka kylään meren syleilyssä
Kerran oli paremmin, kerran kukkivat tähän aikaan
minullekin ketoneilikat. Sitten tuli - saatan kyllä hyvin
ymmärtää, miksi tänään rakkauskin tekee kipeää.
Nämä Timo Töyrylän ajatukset
tulivat mieleen kun pysähdyin
kotiraunioitten tuntumaan. Mieleeni tulvahti moni lapsuudessani
koettu tapahtuma. Menneitten
muistelot katkaisi kaksi tyttären
tyttöä, jotka juoksivat hiekalla
kohti rantaa iloisen naurun saattelemana. Kuinka monta kertaa
kesäisenä päivänä tuli sama matka riennettyä kauan sitten. Sitten
tuli - saatan kyllä hyvin ymmärtää, miksi muisteleminen ja rakkaus kotiseutuun tekee kipeää.
Elämä on kohdellut kovasti sitä
pikkupoikaa, joka iloisena ja huolettomana nautti rannan ja meren
antimista silloin ennen.
Tämä sama ranta, sama meri,
mutta tänään näkeminen tekee
rinnasta kipeää. Kuka osaa kertoa,
miksi näin piti käydä? Miksi pikkupojalta vietiin ranta ja meri. Onko
tapahtuman toimeenpanijoiden ja
heidän jälkeisten polvien mieleen
kertaakaan noussut ajatus, miksi
me tämän teimme, tai mitähän
pikkupoika tapahtumasta silloin
ajatteli, mitä nyt. Eivät he uskalla
ajatella, jos he sen tekisivät, heidän olisi annettava pojalle takaisin
sekä ranta että meri.
Kun ihmiseen sattuu, hän sul-

keutuu. Taisinpa poistua toviksi
umpiooni. Onneksi matkaseuralaisilla oli tiedusteltavaa kylän elämästä silloin ennen. Olin iloinen,
että pystyin jotain kertomaan. 70
vuotta ei ole niitä muistoja pystynyt himmentämään.
60 vatnuorilaista, heidän jäl-

jäänyt enemmän miellyttäviä kuin
kielteisiä kokemuksia kirjattavaksi. Ennen kaikkea olisi johonkin
sielun kätköihin syntynyt päätös:
Tänne minä vielä palaan.
Mukana retkellä oli kolmen
polven vatnuorilaisia. Ehkä vanhin matkalainen oli ikinuori Eeva
Kupiainen. Hän oli ottanut oman
kulkupelin rollaattorin matkalle.
Vahinko vain, että Köriltä eteenpäin tie oli sellaisessa kunnossa,
että ei edes naapurimaan busseilla

keläistä tai ystävää oli tänä vuonna
kiinnostunut Vatnuorista. Kyläyhdistyksen puolesta parhaat kiitokset
kaikille mukana olijoille. Jokainen
kirjaa matkasta omat päätelmänsä.
Toivon ja uskon, että kaikille olisi

ollut mahdollisuutta päästä pitemmälle. Eevalla olisi ollut ainakin
kaksi paikka, jossa hän olisi halunnut käydä: syntymäkodin tienoot
ja Torrin Karon tupa, missä Eeva
nuorena morsiona koki häävalssin

huuman. Tapahtumavuosi kai -43.
Terve uteliaisuus kiinnosti minua
jo pienestä alkaen, siksi piti päästä katsomaan häätansseja. Saattoi
olla, että pyörähtelyyn tarvittavat
lupalaput koettiin tarpeettomaksi
kun Eevan häistä oli kyse.
Palasin Vatnuorista toisella
bussilla ja Eeva oli tullut ensimmäisellä. Mieleeni syöpyi näky,
missä Eevan matkakaveri rollaattori nojasi bussin rengasta vasten.
Arvatkaa mitä oli kulkupelissä
tuomisina kotikylästä, saunavihta.
Voin hyvin kuvitella mitenkä Eeva
kotiin tultuaan seuraavana päivänä
lämmittää saunan ja lauteilla vihdan kanssa antaa menneille muistoille lämpimät ja kesän tuoksuiset
terveiset. Eevan kaltaisia kokoavia
tervaskantoja perinteinen kylätoiminta tarvitsee kipeästi. Kiitos,
että jaksoit vielä antaa oman pyyteettömän panoksesi.
Nuorin matkalainen oli puolitoistavuotias Eeva Rikkola. Tämä
päivänsäde sai monen matkalaisen
katseen viivähtämään itsessään.
Iloisuutta ja menohaluja oli vaikka
toisille jakaa. Vielä poistulo päivänä Venäjän raja-asemalla, jossa
monen pinnan pituutta koeteltiin
2 tunnin ajan, jaksoi Eeva-tyttö
nousta rappusia ylös alas lähes
taukoamatta hymyssä suin.
Tuli mieleen ajatus. Mitenkä
ensimmäisen, toisen ja kolmannen
polven edustajat, jotka eivät ole

Vatnuorissa syntyneet, ajattelevat
meidän paljasjalkaisten synnyinkylästä. Omaavatko he sellaisia
arvoja tai voidaanko heihin niitä
”istuttaa”, jotka vuosia pysyvät
ja muistuttavat; täällä Vatnuorissa on sukuni juuret, siis myös
minun. Onko minussa sellaisia
ominaisuuksia, jotka täällä olevat
olosuhteet on heille juurruttanut.
Merkitseekö esivanhempieni synnyinkylä minulle mitään. Olisi
mielenkiintoista päästä toteamaan
heidän todelliset ajatukset, vai olisiko. Loppujen lopuksi, mitä me
sillä tiedolla tekisimme. Veisimme
mukanamme mullan alle. Tärkeintä ei ole meidän tietäminen,
vaan heidän ajatukset meidän syntymäkolkan arvoista heidän mielissä. Kokevatko he aiheelliseksi
esimerkiksi tehdä retkiä suvun
synnyinsijoille tulevaisuudessa.
Me Vatnuorissa syntyneet toivomme, että kiinnostus kyläämme ei
loppuisi meidän mentyä, vaan sille
olisi varattu tietty paikka jälkipolvien mielissä ja sydämissä.
Hyvää kesän jatkoa kaikille
mukana olleille ja sille kasvavalle
jälkipolvien joukolla, jotka suunnittelevat käyntiä sukunsa synnyinseudulla Vatnuorissa - kylässä
meren syleilyssä.
Helge Teikari
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Tääl` tapahtuu

Onnitteluit` ja
muistamissii`
Ylioppilas ERIKA NAAKKA
Harjavallan Lukio 2008
Äiti Maarit Naakka o.s. Niemi, Äidin isä Unto Niemi
Koiviston Humaljoelta

ELINA KARVONEN kirjoittanut ylioppilaaksi Tikkurilan
Lukiosta.
Vanhemmat Seija Karvonen
ja Martti Kanninen, isän äiti
Terttu Halinen ent. Kanninen os. Piela, ja iso-isovanhemmat Impi ja Johannes
Piela (saarenpään Hyttölän
kylästä. Vanhemmat ja suku
onnittelevat.

Ylioppilaaksi on valmistunut
ASSI TORKKELI Rauman
lukiosta. Vanhemmat Outi
ja Kalevi Torkkeli
TUISKU TORKKELI Perniön
lukiosta. Vanhemmat Outi
ja Tuomo Torkkeli
KATRI KARILAINEN Puolalanmäen lukiosta. Vanhemmat Helena ja Kimmo
Karilainen.
Tyttöjen isovanhemmat
Veikko ja Ester Torkkeli os.
Piela Koiviston Humaljoelta.

HANNA RANTANEN ylioppilaaksi Raision lukiosta
31.5.2008.
Vanhemmat Eeva-Liisa
Rantakokko os. Mannonen
ja Risto Rantanen. Hannan
äijä (äidin isä) Viljo Mannonen Koiviston Keskisaaresta.

ANNI KELKKA ylioppilaaksi
Karhulan lukiosta.
Äiti Pirjo Kelkka, iso-äiti
Helga Alho os. Vartiala Koiviston Kotterlahdesta.
80 vuotta 18.7.2008
Veikko Ilmasti, Helsinki
Merkkipäivänä matkoilla.

Härkälän kylän kokoukset
Uusia ylioppilaita
LAURI ALANEN Haminan
lukiosta. Vanhemmat Taina
ja Ilkka Alanen.
ELENA PRADISITTO, Pariisi.
Vanhemmat Mirja ja Leonardo Pradisitto.

Porvoon Koivistojuhlilla la 26.7.08
Kylätoimikunta klo 13.30 - 14.30
KYLÄKOKOUS klo 14.30 - 16.00
Tervetuloa!
kylätoimikunta

Koiviston Mäkeläisten sukukokous

Juhlien tilavaraukset
Jos joltakin kylätoimikunnalta on vielä juhlille luokkatila
varaamatta, niin ottakaa pikaisesti yhteyttä Hilkka Koivulaan 050 547 6665.
Myyntipöytien varaus puolestaan pitäisi tehdä Marja-Leena
Montoselle p.040 500 5026.

Laurin ja Elenan isoisä
Altti Muurinen Koiviston
kauppalasta.

Sukukokous pidetään Koiviston Juhlien yhteydessä Porvoossa lauantaina 26.7.2008 alkaen kello 12.30. Kokoustila selviää paikan
päällä.
Käsiteltävänä ovat vuosikokoukselle kuuluvat asiat ja tuoreimmat
kuulumiset. Lämpimäst tervetulloo!

Uusi ylioppilas MIKAEL KOTIMÄKI Jyväskylän lyseon
iltalukiosta.

Puheenjohtaja.

Anja os. Dammertin evakkokokemuksia käsittelevän näytelmän jatko esitetään Jaalassa
9.8.2008 klo 18.00

Penttilän kyläkokous

Esillä on myös Anja Jokisen
valmistamien ja suunnittelemien kintaiden näyttely.

Iso-äiti Kaisu-Inkeri Pihlaja
Koiviston Kotterlahdesta.
Mikael on järjestyksessä 12.
lakitettu lapsenlapsi. Lapsenlapsia on yhteensä 23.

Anjan tarinalle jatkoa

Pidetään Koiviston Juhlien yhteydessä Porvoossa lauantaina
26.7.2008 alkaen kello 14.30. Kokoustila selviää paikan päällä.
Lämpimäst tervetulloo, toivottaa puheenjohtaja.

Liisa Ake-Helariutalla näyttely ja kirjan uudistus
Paraisilla eläkepäiviään viettävän opettaja Liisa AkeHelariutan Tunnelmasta toiseen – taidenäyttely on ollut
heinä-elokuun ajan Yläneen kotiseutumuseolla.
Yläneen Kotiseutuyhdistys kutsui
paikkakunnalla 28 vuotta opettaneen Liisan pitämään näyttelyn
museomäellä. Kotiseutumuseo on
yläneläisen 1700–1800-luvun talonpoikaismiljöö rakennuksineen
ja esineineen.
– Koen kovasti nostalgisena näyttelyni tuomisen tänne. Paikka tuli
kotoisen tutuksi virkavuosinamme. Monissa tilaisuuksissa täällä
tuli laulettua ja tanhuttua. Arvokas, historiallinen ympäristö antaa
tilaisuuksille ja näyttelyille omat
kehykset. Siksi koin näyttelytaulujen valitsemisen haasteellisena,
kuvailee Liisa Ake-Helariutta.

Kotisaari lyö leimansa
Näyttely kertoo taiteilijan lapsuusmuistoista Koiviston Koivusaaresta viime vuoden kotiseutumatkan
tunnelmiin saakka. Viisi ensimmäistä lapsuusvuotta Koivistonsaarella Eistilän kylässä ovat jättäneet taiteilijaan lähtemättömän
vaikutuksen.
– Päädyin muutamiin aihekokonaisuuksiin: kukat, merimaisemat,
”valoilmiöt”, aika rientää ja Koivusaari eli tunnelmasta toiseen. Yhtenä taulukokonaisuutena on kultainen lapsuuskesä 1939. Kotikyläni
oli Eistilä, kunnes vuoden 1939
marraskuun viimeisenä päivänä sotilas tuli ilmoittamaan että talvisota
on syttynyt ja seuraavana päivänä
on lähdettävä, esittelee Liisa.
Toinen taulukokonaisuus kertoo pommitetusta kotipaikasta.

Viime vuoden kotiseutumatkalla
hän pani merkille kukkivat pommikuopat, joita on kuvattu esillä
olevissa tauluissa. Taulut ovat pääasiassa akvarelleja mutta myös akryyli- ja tussitöitä on mukana.
Lapsuuden synkkiin muistoihin liittyy Liisan mukaan sekin,
että evakkoon lähdettäessä ei saanut juuri mitään mukaan.
– Minulla on täällä näyttelyssäkin
nalle ja nukke, koska lapsuus jäi
siltä osin kesken. Myös opettajan
ammatissa olen ollut tekemisissä
lasten kanssa, ja niin on säilynyt
lapsenomainen mieli.
Osassa Liisan tauluja on esillä
kannanotto luonnon puolesta.
– Mietin sitä, kuinka kauan luonto kestää, kun sodat runtelevat
edelleen maata. Eivätkö luonnononnettomuudet riitä, huokailee
Liisa, ja toteaa aina ihmetelleensä
sitä miksi ja miten siemenistä tulee erilaisia kasveja.

Korttisarjoja
Esillä on lisäksi maalauksista tehtyjä korttisarjoja. Aikaisemmin
painettu neljän isokokoisen kortin
ryhmä Kutsuvat kotirannat syntyi
Liisan mukaan koska moneen vuoteen ei ollut mahdollisuutta päästä
rantautumaan Koivusaareen.
– Nostalgiset ajatukset kantautuvat lintujen ja perhosten välityksellä. Ruusut ja päivänkakkaratkin
odottavat. Liisa on kirjoittanut
myös jokaista korttia varten runonsäkeen, joka kuvailee menete-

tyn lapsuudenkodin ikävöintiä.
Nämä säkeet hän yhdistää
korttiin, jonka taustalla kerrotaan
sen kuvaavan kotia, keinua ja kellaria. Kooltaan kortit ovat noin
kaksinkertaiset normaaliin postikorttikokoon verraten, joten kuvat pääsevät niissä oikeuksiinsa.
Aikaisempi Karjala-sarja on
saanut rinnalleen kahdeksan postikorttikokoisen kortin ryhmän.
Niissä on kuvattu meren rantaa
ja kukkivia kasveja eli kaikkea sitä
mitä kotiseudun mukana meni.

Kotiseutukirja ruotsiksi
Kirjoittajanakin menestyneen Liisa Ake-Helariutan omakohtaisiin
kokemuksiin pohjautuva teos,
Karjalan Koivistolta Vanhalle Malmille oli Paraisten Kotiseutuyhdistyksen ensimmäinen suomeksi
julkaisema kirja. Teoksessaan hän
kertoo varhaisimpia muistojaan
Koivistolta, evakkoon lähdöstä
vuonna 1939, elämästä evakkona

Paraisilla ja lopuksi Koivistolle
tehdystä kotiseutumatkasta.
– Tästä kirjasta otetaan nyt 4. painos. Lisään siihen uusia kuvauksia kotiseutumatkoista, sillä kävin
Koivistolla sekä vuonna 2007 että
viime kesänä. Sunnuntaina 13.7.
teemme kotiseutumatkan, tai ainakin yritämme, suurin toivein.
Etukäteen ei ole varmuutta mistään, mutta olen toiveikas että
pääsisimme Koivusaareen. Viime
kesänä päästiin saaren toiseen päähän ja sieltä 10 kilometrin matka
polkupyörällä kotikylään. Minä
en voi pyöräillä, joten sain kyydin
moottoripyörällä ja edellisellä kerralla traktorin etulavalla.
Liisa Ake-Helariutan kotiseutukirja käännetään myös ruotsiksi
hänen hyvän ystävänsä ja taitavan
perusparaislaisen kääntäjän Rune
Rantalan toimesta. Uuden painoksen nimi lyhenee muotoon
Karjalan Koivistolta.
Kullervo Huppunen

