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Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Tiijjät sie?

Koiviston sankarihautahanke
Lokakuun alussa Koiviston sankarihautatyöryhmän edustajat
matkustivat Viipuriin ja Koivistolle keskustellakseen sikäläisen
johdon kanssa hankkeemme etenemisestä.

Kuva (MP): Lahden Radiomuseosta

Poliisi hoi!
Puhelin soi.
"Täällä jätkät mellakoi.
Pirhonen ja Juustin Kalle,
tulkaa apuun! Tuulantei!”

Näihä sitä tarina mukkaa enne
laulettii Koivistol ”Souda vaan/
valkamaan!/Täällä sua odottaa/
tyttö nuori, sinisilmä/punaposki.
Tuulantei!” -laulu nuotil sillo, ko
telehvooni ol ehtint vallottammaa
maailmaa muuvalkii, ko vaa suurii
kaupunkeihi.
Enne piettii puhelime keksijän
amerikkalaista Aleksanter Kraham
Pellii, mut nykysi vannotaa täs asjas italialaise Antonio Meutšille
nimmee, kuka valmisti oma ”teletroohvono” jo v 1860. Suomee
perustettii puhelinlaitos ensmäseks
Turkuu v 1881, ja seuraavan vuon
sit Helsinkii, Ouluu ja Viipurii.
Koivistolt saatii lankoi pitki yhteys Viipurii vast vuosii myöhemmi.
Soitot välitettii Keskuksii kautta
käsipelil, manuaalisest, niiko nykysi hienommi sanotaa, ja kaikkial
Suomes keskukse hoitajaa kutsuttii
Sentraal-Saaroiks. Mei äiti ja yks täteistäkkii olliit välist Sentraal-Saaroi
kotisaarellaa.
Nyt miul onkii aika monta
kysymystä täs yhes nipus. Enstäi:
Kukas ossaa kertoo, et ketä Koivistol mainittii Sentraal-Villeks? Ja
toiseks: Mikä ol Koivisto puhelinlaitokse nimi ja millo se perustettii
pitämää yhteyttä Viipurii?
Akus tiijjät tai vaik arvaatki,
et millo? mikä? ja kuka? ni kerräää
koko rohkeuteis, ryyppää kupilline
kohvii rohkasuks ja ala kirjottammaa tietojais Viestil. Ja jos kunnia
kukko siul laulaa, ni mie voin opettaa palkaks siutkii laulamaa tuon
alkupuole puhelin-laulu.
No, voi herrane aika, meinasin
unohtaa muistuttaa sinnuu, et paa
vastaukseheis oma nimmeis ja kirjota viel sekkii, et mist sie löysit tiijjot
noihi kolmee kysymyksee.
Martti Piela

Juhani Pekkola ja Eija Tuominen

Kokemuksen mukaan esitystemme käsittelyn vaiheista saadaan parhaiten selkoa
paikan päällä järjestettävissä tapaamisissa
ja neuvotteluissa. Tällöin tulkin välityksellä
käydään lävitse ajankohtaiset asiat ja saadaan käsitystä siitä, missä vaiheessa venäläistä hallintoa esityksemme sankarihautausmaan kunnostamisessa kulloinkin on.
Viipurissa tapasimme pääarkkitehti
Oleg Lichovidovin, joka on alun pitäen
osallistunut suunnitteluun ja vienyt asiaa
eteenpäin hallintojen portaikoissa. Oleg
korosti piirihallinnon myönteistä suhtautumista esitykseen ja valoi uskoa hankkeeseen, mutta katsoi Pietarin-Moskovan
suuntaan siirtyneen lupaprosessin olevana
vielä ainakin muutaman teknisen mutkan
takana. Marraskuun aikana luvan pitäisi Olegin mukaan kuitenkin olla valmis.
Alueelliset viranomaiset eivät – halustaan
huolimatta - voi yksin antaa lupaa raken- Viipurin raitiovaunukahvilassa vas. Juhani Pekkola, Eija Tuominen ja Seppo Mäkinen.
nustöiden aloittamiseen.

Lokakuun tunnelmaa Koivistolla.

Koivistolla tapasimme uuden kaupunginjohtaja Nikolai Stoljarovin. Hän kertoi
kirkon ja sen ympäristön olevan laajemman
kunnostussuunnitelman kohteena. Hanke
rahoitetaan Venäjän valtion budjetista ja se
on siten riippuvainen viimekädessä duuman myöntämistä määrärahoista. Sankarihautausmaan kunnostuksen toivomme
voivan tapahtua em. yleissuunnitelmasta
riippumatta siten, että voisimme toteuttaa
sankarihautausmaan kunnostuksen erillisenä osiona ja alemmissa hallintoportaissa
jo hyväksyttyjen piirustusten ja muiden
suunnitelmien mukaan. Jätimme apulaiskaupunginjohtajalle päivitetyt rakennussuunnitelmat.
Kirkkomuseossa tapasimme Irina Kolotovan, joka tarjoili kahvit. Irina oli hyvin
tyytyväinen kirkon entisöimissuunnitelmista. Primorskissa kaivataankin kirkon
piirustuksia. Irina kertoi Pietarin läänin
kuvernöörin käyneen katsomassa kirkkoa
ja luvanneen varat entisöimiseen. Suunnitelman mukaan kulttuuritoiminta muuttaa
pois kirkosta vuoden lopussa. Pistäydyimme myös kirkon toisen kerroksen huonees-

Viipuri kaunistuu.

sa, jossa tuleva joulukonsertti pidetään.
Viipurissa meille oli mahdollisuus hieman katsella kaupunkia. Oleg oli kertonut
Viipurin saaneen BRICS-maiden (Brasilia,
Venäjä, Intia, Kiina ja Etelä-Afrikka) hallinnoimasta pankista lainaa rakennusten
kunnostamiseen. Kaupungilla olikin kymmenkunta arvorakennusta, jotka olivat
saaneet siloisen ulkoasun tai jotka olivat
huputettuina ehostuksen alaisena.
Viipuriin oli myös rakennettu ulkoa
tarkka kopio 1930-luvulla liikennöineestä
raitiovanusta. Vaunu oli ajanut linjaa: Papula – Asema – Turun silta. Sähkölaitteet
oli merkitty ASEA:n nimiin ja vaunun kyljessä komeili Viipurin sähkölaitoksen logo.
Museovaunun vieressä seisoi – pronssiin
valettuna - tomera kuljettaja ja vaunun
takana kiipeli ilmaista kyytä tavoitteleva
nuori mies. Raitiovaunun paikka on Linnankadun ja Torikadun kulmassa pienessä
puistikossa.
Liikenteessä ei tämä nykyinen vaunu
toki ollut vaan toimi kahvilana. Hörppäsimme ratikassa capuccinot ennen kyytiä
Koivistolle.

Viipurin uusi muistomerkki.

Olemmepa osallistuneet hieman itsekin tähän Viipurin raitiovaunuhankkeeseen tulkkimme Seppo Mäkisen kanssa.
Vuosi sitten neuvottelumatkalla tuli kysyttyä mahdollisista rakenteilla olevista muistomerkeistä Viipurin alueella. Meille näytettiin tämän raitiovaunun pienoismalli.
Kerroimme neuvottelukumppaneillemme
kirjasta ”Viipurin raitiotiet”, jossa on paljon kuvia ja tietoa Viipurin raitiovaunuista.
Kerroimme myös Helsingissä olevasta raitiovaunumuseosta. Joulukuun 2017 sankarihautaneuvottelut olivat Helsingissä. Samalla käynnillä arkkitehti Oleg Lichovidov
ja seurueeseen kuuluneet kolme insinööriä
kävivät kanssamme raitiovaunumuseossa.
Lisäksi Koivisto-Seuran lahjana ojennettiin
arkkitehti Oleg Lichovidoville kirja ”Viipurin raitiotiet” (tekijä Per Rickheden)
kiitoksena merkittävästä avusta Koiviston
sankarihautahankkeessa.
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Hartaast´
Telttaretkeltä kotiin
Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Kirje sinne jonnekin
Löysin hauskan kirjeen siivoillessani pöytälaatikoitani ja
käydessäni läpi vanhoja papereita. Maailmalla ollessani
olin löytänyt paperikaupasta valmiiksi painettuja lentopostikirjeitä, joiden lähettäjäksi oli merkitty Me, from
long ago ja vastaanottajaksi Me older and wiser. Kirje
oli menneisyyden minältä tulevaisuuden vanhemmalle
ja viisaammalle minälle. Kirjettä oli hauska ja inspiroiva
lukea, vaikkeivät kaikki siinä visioidut asiat olleet toteutuneetkaan. Kirjeessä riemuittiin kolmannen romaanini
julkaisemisesta, vaikka vielä ei ensimmäinenkään ole valmiina. Juoksuaskeltani kehuin vetäväksi, vaikka edelleen
klinkata lyllerrän katkenneen akillesjänteeni ja lakritsasta
pyöristyvän olemukseni kanssa.
Millaisen kirjeen sinä olisit kirjoittanut lapsuutesi tai nuoruutesi Koivistolta tämän päivän itsellesi, vaikka lähdön
kynnyksellä tai ajalta ennen sotaa? Minkälaisen kirjeen
vanhempasi olisivat kirjoittaneet tulevaisuuteen kannustukseksi ja iloksi omille lapsilleen, sinulle tai tuleville lapsenlapsilleen? Mitä sinä kirjoittaisit nyt tulevalle itsellesi
vaikka kahdenkymmen vuoden päähän? Millainen olisi
viestisi tuleville sukupolville sadan vuoden päähän? Mitä
haluaisit heille kertoa, miten kannustaa, miten iloita tulevista onnen ja riemun aiheista? Mistä haluaisit varoittaa,
millä sanoilla varjelisit tulevilta murheilta?
Mitä jos kaivaisimme kirjepaperit ja kuoret esiin, ja kirjoitettaisi se kirje tulevaisuuteen, sinne jonnekin, sille
jollekin. Kirjeen voisi sitten lähettää, kuin lapsuuden
kirjeet joulupukille, kätkemällä ne eteisen maton alle,
tai jonnekin varmaan paikkaan, mistä ne kuin ihmeen
kaupalla katosivat ja lopulta päätyivät
joulupukin pajalle. Ne päätyisivät
löydettäväksi kuin pulloposti tuntemattomalta.
Yhtään en pistäisi hanttiin, jos
joku kirjeistä päätyisi tänne
Viestin sivuille luettavaksi. Oli
se sitten kuvitteellinen kirje
20-luvun Koivistolta tai kirje
tulevaan, vielä syntymättömälle mikromikro-koivistolaiselle. Toisaalta kirjeen
voi tehdä hyvin henkilökohtaiseksi, aivan kuin tuo löytämäni vanhalta minältäni tulevaisuuden itselle. Kovin hyvältä
tuntui löytää sieltä sielunkumppani, joka ymmärsi ja kannusti ja
joka vilpittömästi iloitsi kanssani
kaikesta siitä hyvästä, mitä elämä
kuitenkin meille koko ajan tarjoaa, kunhan siihen havahdumme.

Syksy on myöhässä. Eilen oli +20 °C lämmintä. Ei yhtään
osaa ennustaa, kuinka kauan kasvukautta jatkuu. Vieläkö
kannattaisi kylvää vuonankaalia parvekkeelle?
Tällainen ilmiö on yhteiskunnassammekin: vaurauden lisääntymisen ja elämäntapojen paranemisen myötä
ihmiset elävät yhä vanhemmiksi. Syksy jatkuu pidempään. Muutos on niin nopea, ettei edellisestä sukupolvesta oikein ole uudelle malliksi. Tietenkin ennenkin
aina joku eli pitkään, mutta nyt syntyy kokonaisia uusia
ikäpolvia: kasikymppisten ryhmä, ysikymppisten ryhmä.
Voi olla hämmentävää miettiä, mitenkä tätä elämään nyt
eletään, kun on aivan uusia elämänvaiheita edessä. Vai
odotellaanko vain, että talvi tulee?
Eräs pappi juuri totesi, että siihen nähden, että kaikki kuolemme, kuolemasta puhutaan yllättävän vähän.
Olisiko kuolemasta puhuminen hyödyllistä näille uusille
ikäpolville?
Minä ajattelin tähän vähän kirjoittaa kuolemasta, vaikka itse kuulun vasta viisikymppisten ryhmään. Tai ainakin
sivuta sitä vähän. Löysin nimittäin Raamatusta mielestäni
hienon vertauskuvan elämän päättymiselle. Pietari (2 Piet 1:
13, 14) kirjoitti oman kuolemansa lähestyessä, että hänen
on tärkeä muistuttaa seurakuntaa uskon perusasioista niin

kauan, kun hän nyt vielä täällä maallisessa majassansa on
näistä asioista muistuttamassa. Kreikankielisessä alkutekstissä on sana, joka tarkoittaa sekä majaa että telttaa.
Elämän ajatteleminen telttaretkenä alkoi tuntua viehättävältä. On mukavaa ja jännittävää lähteä telttaretkelle. Hauskaa pystyttää telttaa ja tehdä leiriä aivan uuteen
paikkaan. Viipyä luonnon keskellä, kuulla sen äänet telttaan, tehdä ruokaa nuotiolla/keittimellä. Elää metsäelämää. Mutta jossain vaiheessa alkaa telttailu kyllästyttää:
voi sataakin ja olla kylmä, on hankalaa jatkuvasti ryömiä
matalaan telttaan ja varsinkin sieltä pois, missään ei ole
tavallista istumapaikkaa selän lepuuttamiseen, ruokakin
alkaa loppua. On oikeastaan mukavaa purkaa telttansa ja
lähteä kotiin. Äitini sanoo samaa vesillä olemista: ihmiset veneilevät, jotta arvostaisivat sitten maalla asumisen
mukavuuksia paremmin.
Se, millaiseen kotiin itse kukin täältä telttaretkeltä sitten suuntaa, onkin toinen tarina ja toisen kirjoituksen aihe.
Nyt kuitenkin telttaretki vielä jatkuu ja pitäisi keksiä,
mihin tämän ajan käyttäisi. Kylväisikö vuonankaalia vai
mitä?
Kaisa Koivula

Kun Koiviston sairaalaan
karbidilamppu hankittiin
Hannu Veijalainen
Vuonna 1905 Koivistolle saatiin
kunnanlääkäri. Tämän jälkeen
kuntaan ryhdyttiin puuhaamaan
sairaalaa. Kansakoulujen rakentamisen johdosta kunta ei kuitenkaan voinut myöntää tarkoitukseen
määrärahaa, joten kunnanlääkäri
Tahvo Rytkölä perusti ompeluseuran, joka ryhtyi kokoamaan varoja
vapaaehtoista tietä.
Vuonna 1911 alkoi tapahtua. Kunta sai valtiolta tyhjäksi
jääneen tullivartiorakennuksen ja
ompeluseura teki sairaalahankkeen
hyväksi huomattavan lahjoituksen.
Rakennus siirrettiin uuteen paikkaan ja 14 huoneen sairaala aloitti
toimintansa syyskuussa 1912. Sitä ennen seura toimitti sairaalaan
huomattavia määriä muun muassa
vuode- ja makuuvaatteita, pöytäliinoja, paitoja, housuja ja sukkia.
Lisäksi seura perusti pääomaltaan
1000 markan ”Sairaalan rahaston”
ja lahjoitti loput omaisuudestaan
– 1442 markkaa – sairaalan sisustamiseen.

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

Sairaalan ”isä” kunnanlääkäri
Rytkölä hoiti virkaansa Koivistolla
vuoteen 1911, eikä näin ollen nähnyt sairaalaa valmiina.
Sairaalan aikaansaamiseen oltiin tyytyväisiä. Viipurin matkat
vähenivät ja hoitoa saatiin omalta
paikkakunnalta. Tuon ajan todella
vaatimattomia oloja kuvaa hyvin
päätös, jonka valtuusto teki sairaalan kuuden toimintavuoden
jälkeen marraskuussa 1918; ”Päätettiin hakea sairaalaan ainakin
yksi karbiidilamppu tai muuta
valaistusta, jollei lääkintähallitukselta saada tarpeellista öljymäärää.
Hyväksyttiin”.
Tämäkin tapahtuma kuvaa
hyvin oloissamme viimeisen sadan
vuoden aikana tapahtuneen valtaisan kehityksen.
Lähteet:
Kunnanvaltuuston pöytäkirja
28.11.1918
K. W. Hoppu ja Erkki Kansanaho:
Koivisto (josta myös kuva)

Aineisto mieluiten digitaalisena:

Tilaukset, osoite- ym. muutokset:

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

aina kirjallisena, mieluiten
sähköpostitse Koivisto-Seura ry.n
varapuheenjohtajalle
tuula.koppinen@kolumbus.fi
Tilauksia ei tarvitse uusia.
Seuran jäsenmaksu 35 e, sisältää
vuoden jäsenlehdet. Seuran kautta
voi myös maksaa Karjalan Liiton
jäsenmaksun 22 e.

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

3

Nro 10 Lokakuu 2018

— Puheenjohtajalt` itseltää —

Hyvää syksyä teille kaikille!

Mie ajatuksia vaihtaisin, jos kel miun
vanhat kelpais

Terveisin Ravin Terttu
Kävimme siskon kanssa juhannusaattona Koivistolla. Ajelimme Tervahartialaan asti, mutta tietyöt katkaisivat
matkamme. Olisi siitä toki päässyt,
mutta päällystystyö näytti niin hurjalta, että käännyimme kohti kirkonky-

lää. Ensi keväänä ellei jo tänä syksynä
vielä täytyy mennä katsomaan kuinka
tasainen ja hieno tie vie Vatnuoriin
tai mihin asti sitten tie korjataankaan.
Humaljoen kautta Viipuriin. Siellä
tienvarrella oli mielenkiintoisia ku-

vauskohteita liittyen hiekkakuoppiin.
Kotterlahden ranta houkutteli uimaan, mutta uimatta jäi. Tervahartialassa näin elämäni isoimmat pihasauniot!! Karjalassa kaikki on suurempaa
ja kauniimpaa.

Maailma on muuttunut, eikä meille ole
kerrottu mitään.
Opimme itse kukin nuoruudessa, miten asiat ovat
muualla maailmassa. Köyhyys, korkea lapsikuolleisuus,
lukutaidottomuus, aliravitsemus ja muut epäkohdat
yhdistyvät mielessämme kolmanteen maailmaan. Kehitysyhteistyöllä yritetään parantaa elinoloja siellä, missä
ne ovat heikoimmat.
Vastikään ilmestyi Hans Roslingin kirja Factfulness
(Faktojen maailma). Rosling oli testannut eri yhteyksissä ihmisten tietoja siitä, miten ihmiskunnalla
kokonaisuudessaan menee. Kolmivalintakysymysten
vertailuryhmänä olivat simpanssit eli sattumanvarainen arvaaminen. Noin kymmenen prosenttia vastaajista saavutti testissä parempia tuloksia kuin simpanssit.
(Suomalaisten vastauksista eri kysymyksiin osui 6…30
prosenttia oikein.) Kaikkein heikoimmin pärjäsivät
yleensä korkeimmin koulutetut vastaajaryhmät.
Keskeistä vastauksissa oli, että jos olisi kysytty tilannetta 1960-luvulla, ne olisivat olleet lähellä oikeaa. Myönteinen kehitys sen jälkeen on ollut valtavaa, mutta tieto
siitä ei ole saavuttanut meitä.

Naimisiin karjalaisten kaupungissa
Hiljaisesti aivan lähipiirissä avioituivat karjalaiset nuoret
Timo Riihelä, äidin puolelta juuret Koivistolla ja Säkkijärvellä, isän puolelta Viipurin maalaiskunnan Rahkasaaressa ja Tiia Rokka, isänpuolelta juuret Ylä-Urpalassa.
Tahdon sanottiin karjalaisessa kaupungissa Lappeenrannassa 17.7.2017. Hääkahvit juotiin Saimaanrannalla aurinkoisessa kesäsäässä. Ennen kotimatkaa hääpari käytettiin Pusu-puistossa!

Kun koitti päivä 18.8.2018 sai äiti-anoppi luvan julkaista asian. On tainnut tieto kovasti jo levitä ystäväpiirissäkin. Myöhästynyt häämatka suuntautuu New Yorkiin
lokakuussa. Karjalaisii viisii kaikkee hyvvää, iloa, valoa ja
rakkautta eelleekii toivottaa koko suku! (oha se hyv, et on
minjäkkii karjalaine, sammaa luonnet ni hyväst toimee tullaa, mieluine on!)
Terveisin nuorista onnellinen äiti-anoppi Terttu Ravi

Ihmisten selviytymisen kannalta on aina ollut tärkeämpää välttää riskejä kuin kuulla menestyksistä. Siksi kiinnitämme huomiota onnettomuuksiin ja kurjuuteen; ne
ovat hyvää lööppiainesta. Median kautta kuva maailmasta avautuu meille, ja se kuva on monin osin väärä.
Yleisesti uskotaan esimerkiksi, että keskimääräinen
eliniänodotus ei ole merkittävästi
noussut, tyttöjen mahdollisuudet
koulutukseen ovat selvästi pienemmät kuin poikien, suurin
osa ihmiskunnasta elää köyhyydessä, luonnonkatastrofeissa
menehtyneiden määrä on kasvussa, alle puolet vastasyntyneistä rokotetaan. Totuus on
päinvastainen.
Itse asiassa kolmatta maailmaakaan ei enää ole. Valtaosa
ihmisistä asuu keskituloisessa
yhteiskunnassa. Perinteisen
kehitysyhteistyöajattelun maailmankuva on vanhentunut;
pimeässä Afrikassakin palavat
sähkövalot.
On turha stressaantua siitä,
että kehitys menisi huonompaan suuntaan kun se ei mene.
Kriittinen ja utelias pärjää paremmin.
Jouni J Särkijärvi

		
		
		

Suomen
Koivisto-Seura ry
Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

Puheenjohtaja, Jouni J. Särkijärvi
Kuurinniityntie 1, 02750 Espoo
puh. 040 516 4951
jouni.sarkijarvi@pp.inet.fi
Varapuheenjohtaja, Tuula Koppinen
Rauhalanpuisto 10 B 36, 02230 Espoo
puh. 050 516 5651
tuula.koppinen@kolumbus.fi
Sihteeri, Virpi Huhtanen,
Ahtaanmäki 1 A 2, 02280 Espoo.
puh. 0440 501 806
virpi.huhtanen@kolumbus.fi

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

Hallituksen muut jäsenet:
Virpi Huhtanen, Espoo
varalla Marke Hongisto, Helsinki
Jorma Simola, Lahti. 040 564 9341
varalla Jukka Ratia, Mäntsälä
Matti Agge, Parainen. 040 536 7701
varalla Eija Tuominen, Turku
Tuomo Kokkala, Kotka. 050 589 4443
varalla Jorma Jack, Kotka 0500 619 482
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400 800 752
varalla Katariina Aaltonen, Espoo
puh. 050 4393 791

Riitta Nurmi, Porvoo. 041 455 8885
varalla Marja-Leena Montonen, Porvoo
Hannu Seppinen, Turku. 040 703 1244
varalla Tuula Agge, Parainen
Tuula Raukola, Kotka. 044 522 8098
varalla Eeva Karkia, Miehikkälä
Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj.
Sirpa Taskinen, Helsinki 040 5811 642
Asiamies Pertti Hoikkala 040 583 5397
Linnankoskenkatu 15 C 10, 06100 Porvoo
koivisto-saatio@kolumbus.fi
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Juhlatuulella Porvoossa
Teksti Riikka Salokannel, kuvat Rami Toivonen
Porvoon seudun Koivistolaiset Ry:n 40-vuotisjuhlaa
vietettiin lämminhenkisessä juhlassa syyskuun lopulla
Ravintola Iiriksessä.
Veikko Kurjen juontaman illan
aloittivat duo Topi ja Jouko, eli
Toivo Pönni ja Jouko Salonen
jotka soittivat haitareilla suomalaista kansanmusiikkia. Koiviston
valssin tunnelmassa matkattiin
ajatuksissa kotikonnuille.
Johtokunnan tervehdyssanoissa kertailtiin vielä seuran
perustamisen alkuvuosia. 17 aktiivista Porvoon-Seudun koivistolaista puheenjohtaja, pankinjohtaja Sulo O Hoikkalan luotsaamana
perustivat seuran Koivisto-Seuran
paikallisyhdistykseksi.
Paula Hovi on vuosien saatossa jakanut koivistolaisia tuntoja lausunnallaan. Tässä juhlassa
kuultiin Martti Pielan kirjoittama
runo Ensimmäinen evakkomatka.
Äidin ja puolison huoli on raastava ”Mihin mie nyt höijen kanssa
jouvun? Mutta mentävä on. Tunti
vain aikaa. Rannassa laiva jo valmiina oottaa”. Lähtö oli ensimmäinen. Veikko Kurki puolestaan
kertoi isänsä Arvi Kurjen kertomaa paluusta kotikylään Kiiskilään ensimmäisen evakkomatkan
jälkeen: ”Seinät oli jauholiisterillä
tapetoitu suoraan hirsien päälle,
ainakin viittä eri tapettia ja loput
sanomalehteä. Oli siinä siivousryhmälle liottelemista. Kaiken
lisäksi ruokakomeroa olivat venäläiset käyttäneet vessana”.
Koiviston esittelyn sanoin
ja kuvin olivat koonneet ja esittivät Pentti Karvonen ja Seppo
Mannonen. Koiviston merellinen
sijainti, yhteensä yli 100 km rantaviivaa Suomenlahteen ja lyhyet
etäisyydet kansainvälisimpään
kaupunkiimme Viipuriin ja Pietariin, vaikuttivat merkittävästi
Koiviston menestykseen. Edes
nälkävuosina ei varsinaista hätää
koettu, vain 10 Koiviston asukasta oli kirjattu köyhiksi. Koivistolle myös muutettiin Pohjanmaata
myöten parempien olojen perässä.
Pienten tilojen elinoloja turvasi kalastus. Lähes jokaisella talolla
oli osuusapajia ja nuottaa vedettiin

kesällä ja talvella. Vuotuinen kalansaalis, jopa 1,8 miljoonaa kiloa,
tarkoittikin puoli kiloa kalaa jokaiselle Koiviston asukkaalle vuoden
jokaisena päivänä. Toki iso-osa
kalasta myytiin raasselien kautta eteenpäin. Merellisen elämän
muodon vaikutusta kuvaa hyvin
myös talonpoikaispurjehdusten
vaikutus, tavaran, hiekan, kiven,
halkojen laivaaminen Pietariin,
Ruotsiin ja Saksaan. Vuonna 1940
Koiviston asukasluku oli 10 827
ja samanaikaisesti merillä olevien
koivistolaisten määrä oli yli tuhat.
Syvä ja suojainen Koiviston Salmi,
luonnonsatama, ja vähäinen vuorovesivaikutus, on tehnyt Koivistosta vuosisatojen aikana merkittävän satamapaikan. Satama tarjosi
myös Ruotsin kuningaskunnan ja

Kiitokseksi pitkäaikaisesta ansiokkaasta työstä kerhon toiminnan hyväksi kukitettuja. Yhteiskuvassa
vasemmalta Riitta Nurmi, Marja-Leena Montonen, Rainer Montonen, Leena Karlsson, Leena Kurki, Aulikki
Kurki, Pertti Hoikkala, Martti Piela, Heikki Samuli

40-vuotisjuhlan juonsi Veikko Kurki.

Venäjän tsaarinhovin kohtaamisille oivan paikan, mistä kiitokseksi
Ruotsin kuningas Kustaa lahjoitti
Koiviston kirkolle 1320 g painavan
22 karaatin kultaa olevan ehtoolliskalkin. Koiviston 1905 rakennettuun kirkkoon puolestaan tsaari
Nikolai II lahjoitti 31-ääniset urut.
Laivanrakennus oli myös
merkittävää koivistolaista osaamista. Aluksi rakennettiin
omalla kylällä omiin tarpeisiin
pienempiä laivoja. Laivamestarit kiersivät työmaalta toiselle,

Juhlayleisö seurasi kiinnostuneena Koiviston esittelyä.

lykkäjäisiä juhlittiin, laivat ja
matkat kasvoivat. Suurimmillaan koko Suomen laivoista ja
kuljetustonnistosta yli 20 % oli
koivistolaisten hallussa. Neuvostoliitto halusi sotakorvauk
sista suurimman osan laivatyyppejä myöten yksilöityinä aluksina, jotka valmistettiin koivistolaisella Holmingin telakalla
Raumalle, minne suuri osa laivanrakennusosaamisesta oli siirtynyt. 40 % sotakorvauslaivoista
valmistettiinkin Hollmingilla.

Juhlapuhujana Emer Silius.

Eija Vainio ja Anja Piela seuraavat vierestä kun Riitta Nurmi onnittelee.
Kukitettuina Hilkka Koivula, Pentti Karvonen, Terttu Tyyskä.

Koiviston esittelyä sanoin ja kuvin Pentti Karvonen ja Seppo Mannonen.
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Porvoon seudun
Koivistolaiset 40-vuotta
Martti Piela

Tanssilavalle ehtivät ensimmäiseksi Riitta Nurmi ja Matti Agge.
Tahdit antoivat Topi Pönni ja Jouko Salonen.

Eija Vainio seuraa vierestä kun Pentti Karvonen ja Porvoon Karjala-Seuran puheenjohtaja Erkki
Kakkonen noutavat pöydän antimia.

Kun Pentti Karvonen vielä
muistutti Porvoon seudulle muuttaneen merkittävän koivistolaisyhteisön, hyvän sopeutumisen, ja
nyanssina maailmanmestaruuden,
jonka jälkeen ”myös karjalaisetkii
ollaan ihmisiä” oli luontevaa palata
Koiviston muistoista Porvooseen ja
juhlapatojen ääreen.
Varsinaisen juhlapuheen alueen
merkityksestä piti uuskoivistolaiseksi
kutsuttu Emer Silius. Tätä Koiviston
ystävän ja Viipurinläänin tuntijan

Paula Hovi lausui Martti Pielan runon
Ensimmäinen evakkomatka.

esitystä en tässä yhteydessä referoi, vaan se jääköön paikalla olleen
juhlakansan kokemukseksi. Juhlan
loppupuolella kuultiin vielä Pekka
Saarnikon esittämänä, kitara ja laulu,
suomalaista musiikkia, mm. ”Muistathan Syyskuun”. Tilaisuudessa jaettiin myös huomionosoituksia, kahviteltiin, laulettiin, niin kuin tapoihin
kuuluu ”Mie Muistan” ja lopuksi
tanssittiin. Aktiiviset ja iloiset juhlat kuvasivat hyvin Porvoon Seudun
Koivistolaisten 40-vuotista taivalta.

Pekka Saarnikko soitti ja lauloi
Suomalaisia lauluja.

Heinäkuun viimeisenä
viikonloppuna vietimme
Olarin koululla Espoossa
Suomen Koivisto-Seuran
70-vuotisjuhlaa. Seura
perustettiin Porvoossa
Koivistolaisten Seura -nimisenä 1948.
Vuonna 1949 elokuussa kokoontuivat
koivistolaiset sankoin
joukoin ensimmäisille
kaksipäiväisille Koivistojuhlilleen Porvooseen.
Juhlien pääpuhujana
esiintyi naapuripitäjän
mies Johannes Virolainen. Vaikka "Jussi" oli
jo tuolloin tunnettu poliitikko, voidaan arvata,
että tuolloin kortilla ollut
Amerikan-siirtolaisen lähettämä kahvi houkutteli
paikalle suuren osan yli
kahdesta tuhannesta juhlijasta. Juhlia on tuon jälkeen vietetty heinäkuun
viimeisenä viikonloppuna joka kesä eri puolilla
eteläistä Suomea.
Koiviston kunnallinen toiminta ja toimielimet lakkautettiin Porvoossa 1949.
Porvoon seudusta
ympäristöineen muodostui voimakas koivistolaisuuden keskus, mihin oli
monia, niin sivistyksellisä
kuin taloudellisiakin, syitä. Koivistolaiset oli aluksi ohjattu jatkosodan perääntymisvaiheessa sodan
jaloista etupäässä Lounais-Suomeen Perniöön.
Sinne olivat myös monet Koivistolla toimineet
osuuskassat siirtäneet
konttoriensa toiminnan.
Myös Porvoossa toimi suuri koivistolaisten
osuuskassa. Erinäisten
fuusioiden jälkeen ne yhdistyivät Porvoossa täältä
hankitussa kiinteistössä
Aleksanterinkadulla toimivaksi liiketoiminnaksi,
Porvoon Yhtynyt Osuuskassa, jonka johdossa
toimivat koivistolaiset
Sulo O. Hoikkala ja Eino Kitula. Pankki toimii
nykyisinkin Porvoossa
nimellä Itä-Uudemaan
Osuuspankki.
Koiviston seurakunta
jatkoi aluksi toimintaansa
Perniöstä käsin viimeisen
virkaa tekevän kirkkoherransa Mauno Koivunevan

paimentamana. Hän julkaisi "paimenkirjeitään"
A-nelosarkkeina ja kiikutti niitä polkupyörällä,
peukalokyydillä, bussilla
ja junalla seurakuntalaisilleen pitkin Etelä-Suomea. Tuosta toiminnasta
v 1944 alkunsa sai tämä
Koiviston Viesti, joka jatkaa edelleen ilmestymistään kerran kuussa toimien edelleenkin kaikkia
koivistolaisia ja heidän
jälkeläisiään yhdistävänä
siteenä.
Koiviston seurakunnan toiminta lopetettiin
virallisesti Porvoossa v
1949, jossa juhlassa olivat
läsnä khra Koivunevan
lisäksi myös muut kunnallis- ja kirkolliselämän
koivistolaisjohtajat.
Yksi tärkeimmistä
syistä, miksi Porvoosta
kehittyi elävä koivistolaiskeskus, oli Porvoon
Yhteislyseo, jonka pitkäaikaisena rehtorina toimi
humaani koulumies, fil.
maist., sittemmin kouluneuvos Armas Takala.
Koivistolaiset olivat olleet
ensimmäisten joukossa
perustamassa pitäjäänsä
kouluja ja uskoivat vakaasti koulutuksen siunauksellisuuteen. Siksi
paikkakunnan suomenkielinen oppikoulu toimi
tärkeänä houkuttimena
asettumiselle Porvooseen
ja sen vaikutusalueelle.
Porvoon seudulla
koivistolaiset tyytyivät
aluksi toimimaan Karjala-Seuran ja Koivistolaisten Seuran toimintoihin
osallistumalla. Ensimmäisten Koivisto-juhlien
järjestäminen Porvoossa
oli väkevä osoitus toiminnanhalusta täällä. Oman
kerhon perustaminen
tuntuikin helpolta, koska
monet Seuran johtoonkin
kuuluvat henkilöt asuivat
Porvoossa tai sen naapurikunnissa. Niinpä Koivistolaisten Seuran puheenjohtaja Sulo O Hoikkala
kutsui Koiviston Viestissä olleella ilmoituksella
Porvoon ja ympäristön
koivistolaisia Piispankadulle ravintola Camenaan
maanantaina 25.9.1978
perustamaan omaa kerhoa. Kokouksessa, jossa

oli läsnä 17 koivistolaisaktiivia yhteiskunnan
eri toiminta-aloilta, johti
puhetta itseoikeutetusti
pankinjohtaja S O Hoikkala; sihteerinä toimi
Eeva Karvonen. Perustetun kerhon nimeksi tuli
Porvoon Seudun Koivistokerho. Sen puheenjohtajaksi valittiin Risto
Kurki. Toimikuntaan
valittiin jäseniksi Pentti
Karvonen (varalle Reino
Karvonen), Armas Reitti
(Alpo Hovi), Martti Karvonen (S.O. Hoikkala),
Martti Kurki (Riitta Nurmi), Terttu Tyyskä (Tilla
Kitula) ja Hilkka Koivula
(Tapani Hoikkala).
Perustamiskokouksessa hyväksyttiin myös
kerhon säännöt. Niiden
mukaan kerho tulisi toimimaan Koivistolaisten
Seuran paikallisosastona.
Porvoolaiskerhon nimi
muuttui myöhemmin
Porvoon seudun Koivistolaiset ry:ksi.
Jokakesäiset kaksipäiväiset Koivisto-juhlat
kerho on järjestänyt
Porvoossa kymmenkunta kertaa, viimeksi pari
vuotta sitten Linnankosken lukiolla. Juhlilla on
ollut tarjolla monipuolista ohjelmaa puheineen,
kylä- ja sukukokouksineen, näytelmineen,
musiikkiesityksinee ja
jumalanpalveluksineen.
Puhujavieraina on ollut
valtakunnallisesti tunnettuja henkilöitä kuten
eduskunnan entinen
puhemies, valtioneuvos
Riitta Uosukainen. Toimintaansa rahoittaakseen
kerho on m.m. esittänyt
näytelmiä sekä jokajouluisissa kuusijuhlissa että
Vanha-Moision seuratalolla, missä esimerkiksi
Opri-näytelmää esitettiin
kymmenkunta kertaa ja
lisäksi Karjalatalolla ja
vanhainkodeissa. Kerhon
puheenjohtajana toimii
Riitta Nurmi
Kerho on toimintansa aikoina tehnyt lukuisia
retkiä niin kotimaassa
(esim. Heinäveden Valamo) kuin ulkomaillakin (Laatokan Valamo).
Erityisen usein on käyty
Koivistolla ja Virossa.
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Elämän melskeissä (IX)
Kerroin Hilmalle omista oloistani. Kyllä hänelle riitti ihmettelemistä. “Myö eletää ko Ellu kanat,
niiko Herra kukkaros. Talo väki
ei kyl pakota meitä talo töihe,
mut eihä myö kehata olla tekemättä, ko hyö antaat kaik ja ovat
nii hyvvii muuteskii. Eikä talos
oo miestäkkää. Ja ko Toivo o nii
lyhytnäköne, ettei häne tarvitse
männä sottaaka.”
Talon emäntä tuli sisälle. Hilma esitteli hänet minulle. Emäntä
oli harvasanainen naisihminen.
Käski keittämään kahvit; ruokailun aikahan oli jo mennyt. Kahvin
kera tarjottiin kinkkuvoileipää.
Parin tuntia levähdettyämme oli
jo laittauduttava paluuseen. Oikein pelotti ajatellakin edessä olevaa pitkää taivalta, matkaahan oli
25 - 30 km. Sanoinkin Hilmalle
huolissani: ”Kuiha pojat jaksaat
kulkee jalkasi viel sama matka?”
Pojat eivät olisikaan vielä halunneet lähteä paluureissulle, koska
aikaa serkkupoikien tapaamiseen
ei ollut ollut läheskään tarpeeksi.
Mutta enhän voinut heitä kyläänkään jättää. Toivoin hiljaisesti, että
talo olisi järjestänyt meille hevoskyydin, kun he kerran niin hyviä
olivat. Olihan talossa hevosia ja
Toivo olisi kyllä varmasti lähtenyt
kyytimieheksi. Tarjousta ei kuulunut, enkä minäkään rohjennut
pyytää kyytiä, koska minulla ei
ollut rahaa, millä maksaa.
Lähdimme patikoimaan kotiin päin kello kolmen maissa,
vaikka jalat jo tullessa olivat alkaneet tuntua jäykiltä. Alkumatka
sujui kuitenkin hyvin, mutta jo
puolimatkassa lapsia alkoi väsyttää. Hiljensimme vauhtia, mutta
loppumatkalla nuorempi pojista
alkoi itkeä eikä suostunut jatkamaan yhtään eteenpäin. Pelkäsin
jo, että jäisimme välille. Pakkanen alkoi kiristyä ja kaikkialla
ympärillä oli jo tullut pimeää.
Kehotin poikia ponnistelemaan
niin kuin miehet ja illalla kello
kahdeksalta saavuimme takaisin
Tattilaan. Olimme kaikki lopen
uupuneita.
Mitä olimme voittaneet matkastamme? Sen, että minä olin
saanut tavata kälyni ja pojat serkkujansa. Ruoka-aika oli jo ohitse,
emmekä saaneet koko päivänä mitään muuta suuhunpantavaa kuin
kinkkuvoileivän ja kahvin. Uni
kuitenkin voitti matkamiehet. Ei
edes hiukaiseva nälkä estänyt uupuneita nukahtamasta. Aamulla
herätessä olivat kaikki jäsenet kipeät; pitkä matka oli tehnyt tehtävänsä. Ei unohdu se matka aivo
kohta. Kokent kaike tietää, vaivane kaik kokkee.

Pirtti oli
täälläkin iso. Iso
oli kivimuurikin.
Pitkä pöytä oli
vieläkin leipiä
täynnä, vaikka
osa oli jo uunissa
paistumassa.
Ennen aselevon solmimista
tutustuin eräällä kirkkomatkalla
rouva Pikkuiseen. Tällä ihmisellä
näytti tosiaan nimi karvaa myöten, niin pienikokoinen hän oli.
Iloinen, vilkas, puhui hyvin sukkelaan. Ei hän vaikuttanut lainkaan paikkakuntalaiselta. Hänen
puhuessaan sanat tuntuivat ajavan
toisiaan takaa. Hän kyseli minulta
oloistamme ja ennen kuin oli ehtinyt lainkaan vastata, hän ehätti
jo toiseen asiaan. Kuultuaan totuudenmukaisesti kertomani tarinamme, hän innostui asiasta ja
kutsui minua käymään luonansa.
Meistä sukeutuikin aikaa myöten
vallan hyvät ystävät. Aina kuitenkin ihmettelin hänen puhetapaansa; koskaan ei tuntunut saavan asiaa päätökseen, kun jo oli siirtynyt
toiseen asiaan.
Tattilan muonamies Toivonen asui kahden, kolmensadan
metrin päässä päätalosta. Muonamiehellä, samoin kuin hänen
vaimollaankin, tuntui olevan sydän paikallaan. Usein hän antoi
leipäpalasen lapsilleni tai tarjosi
minulle kahvikupposen lämmikkeeksi. He olisivat kyllä auttaneet
enemmänkin, mutta mitenkäs
sokea sokeaa taluttaisi? Talosta
he saivat luontaisetuna leipää ja
muuta sellaista, mutta palkka oli
niin alhainen, ettei sillä liikoja
leveilty. Kaikkihan me tunsimme
emäntä-Paavon saituriksi.
Sanna Pikkuisen luona käydessäni kerroin hänelle, että
muuttaisin mielelläni pois Tattilasta, jos vain löytäisin jostain
uuden asunnon. Sanna kehotti
minua käymään Orilahdesta kysymässä. Siinä talossa emännöi
hyvä ihminen, leski. “Kukapa
tietää, jos vaikka ottaisi teidät.”
Lähdin käymään Orilahdessa.
Leski Joosefina oli kookas nai-

nen. Kun tulin taloon, hän oli
juuri laittamassa leipiä uuniin.
Käännähti, kapsahti minuun
päin, vastasi tervehdykseeni ja
kehotti istumaan.
Pirtti oli täälläkin iso. Iso
oli kivimuurikin. Pitkä pöytä oli
vieläkin leipiä täynnä, vaikka osa
oli jo uunissa paistumassa. Josefina istahti tuoliinsa ja tiedusteli
asiaani. Kerroin olevani kortteeria etsimässä. Emäntä kertoi,
että hänellä oli jo nytkin kaksi
siirtolaisperhettä ja lisäksi vielä
kaksi rautatieläisperhettä. Ja lapsia kartanossa oli niin muodoin
parikymmentä. Hän tarvitsisi sellaista väkeä, jossa olisi työvoimaa
ja hevosmiehiä. Hänen poikansa
oli sodassa, eikä hän enää lapsia
haluaisi kartanoon lisää.
Talo oli suuri, harmaa hirsirakennus. Suuren pirtin lisäksi
siinä oli kuusi, seitsemän huonetta. Piharakennus oli sekin hirsistä
rakennettu, maalattu punaiseksi.
Siinäkin oli kaksi sisäänkäyntiä
ja kolme isoa huonetta. Se, mikä meitä täällä Hämeessä eniten
ihmetytti, olivat saunat ja pesutuvat.. Pesutupa oli monesti suoraan maan päälle yksinkertaisista
laudoista kyhätty tekele. Sisällä
olija näki hyvin laudan rakosista
tiirailla ulos ympäristöön. Saunatkin olivat omaa luokkaansa.
Tattilassa sauna oli hyvin vanha ja huono. Uunissa poltettiin
metrin pituisia halkoja varmasti
motti kerralla. Sauna pantiin jo
aikaisin lämpiämään ja sitten jokaisen, joka mieli saada itsensä
puhtaaksi, oli käytävä saunomassa
kiireellä. Sauna oli myös niin hatara, että oven ulkopuolelta saattoi
saunojalle kättä antaa. Ei siis ihme, ettei lämmintä kauaksi aikaa
piisannut. Joissakin saunoissa oli
kyllä betonilattia ja oljet lattialla
niin kuin kotipuolessa jouluna
pirtin lattialla ennen vanhaan.
Suoraan sanoen hämäläisten saunat ja saunomistavat tuntuivat
meistä karjalaisilta oudoilta. Vaan
”Elä maassa maan tavalla tai maasta pois pakene!" Kaikkeen tottuu,
vaikka mielestämme saunat Karjalassa olivat kammareita näihin
paikallisiin saunoihin verrattuna.
Ja lämmintä kotisaunassa riitti satakertaisesti.
Äiti oli päässyt pois sairaalasta. Ruoka-annoksemme pienenivät sen myötä pienenemistään.
Janne oli lähettänyt päivärahoistaan meille lisää lasten vaatteita ja ruokaa varten. Sisareni
Aliisa kävi talon lehmiä lypsämässä ja sai siitä palkkaa. Ostimme lisää ruokaa, sillä nälkä kurni
jatkuvasti suolissa. Kun Paavo

Evakon ruoka
keitettiin eri
kattilassa.
Tällainen
kohtelu kasvatti
pahaa sisua
pahaa maailmaa
kohtaan.
huomasi sen, hän vähensi jälleen
annoksiamme. Sattumia näimme vain vierailulla ruokakattilassamme, josta ne kiireesti nostettiin talonväen omaan pataan.
Evakon kattilaan heitettiin vain
litra kylmää vettä lisää. “Veshä o
pitkäpiimä jatko.” Evakon ruoka
keitettiin eri kattilassa. Tällainen
kohtelu kasvatti pahaa sisua pahaa maailmaa ja Paavo-emäntää
kohtaan. Monta kertaa jäin itsellä
syömättä ruokkiessani pienimpiä
lapsiani. Se, että saimme nähdä
nälkää, nostatti vihaa vääryyttä
vastaan. Onneksi huumorintaju
ja iloinen luonteenlaatu auttoivat
vaikeimpienkin tilanteiden yli.
Kerran saimme illalliseksi pari lusikallista perunamuusia mieheen. Silloin äiti ponnahti penkiltä ylös, otti ämpärin ja sanoi: ”Mie
mään saamaa vaik kurrimaitoo lisäks, eihä täst muute tuo mittää.”
Meke ja minä istahdimme penkille ja aloimme laulaa:
Muori vielä huokaa
Saiskos tuota ruokaa?
Jospas saisi mannaryynivelliä.

Ja jatkoimme samalla sävelellä:
Talo on ko linna,
Poika ko herra,
Seko käyp ja kerjää.
Eihä meitä suru janota,
vaa talo hyvät särpimet.

Ainakin aamuannos suureni!
Eräänä iltana kerrottiin radiossa, että reserviläisten perheille maksetaan kuukauden palkka etukäteen. En kylläkään itse
kuullut tuota radiosta, sillä radio
oli sijoitettu peräkammariin, joten
me emme sitä saaneet kuunnella.
Myöhemmin illalla Paavo tuli
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luokseni ja kertoi asiasta. “Kyllä
se on mahdotonta rahantuloa teillekin!” hän päivitteli. Punastuin.
“Vaik mie en saakkaa nii paljo ko
työ saatta miu sakistai, ni saanha mie ainakii tästlähi syyväksei.
Nythä mie en saa sitäkää!” sain
sanotuksi. Silloin emäntää vietiin!
“Nythä täs saattaa alkaa asiat korjaantuu,” mietin itsekseni.
“Kateus, kateus se teettää kaikellaista. Kateus se tuota Paavooki
vaivajaa! Ajatella! Itsellää o 100 ha
viljelysmaata, enemmä ko kaks ja
puolsattaa hehtaarii metsää, karjaa ja koti. Ei oo mittää menettänt
sovas, saap viel enemmä reserviläispalkkaa henge pääl ko mie, ko
valtio maksaa kaikil.” Ensimmäisestä lapsesta ja äidille maksettiin
enemmän kuin muista lapsista,
joten Paavo sai kyllä enemmän
henkilöä kohden, koska hänellä
oli kolme lasta minun seitsemää
vastaan. Minä olin menettänyt
kaiken. Olin hädin tuskin sanut
lapseni tuotua pois sodan jaloista,
melkein puolialastomina. Paavon
mielestä tuo reserviläismaksu oli
liikaa annettu! Aina on toisen apajassa suurempi lihapala! Kateus se
viep kalatkii merest!
Olimme saaneet kuulla, että
vihollinen oli vallannut kotimme
Koivistolla. Oli kuin suuri kivenmurikka olisi jysähtänyt sydämelleni. Itkin ja rukoilin: “Jumala, pelasta ihmiset! Pelasta miu miehei!
Vaik kaik miult vietäiskii, niiko on
vietykkii, ni säästä Janne!” Olin
epätoivoissani. Mieleen tuli Lutherin virsi "Jos veis he henkemme,
osamme onnemme."
(Jatkuu)
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Iittejä Härkälästä-Sukukirja

Mie tiijjän

Koiviston Härkälän Iitti-suvusta kertova
sukukirja on valmistumassa. Tavoitteena on
saada kirja painetuksi vielä tämän vuoden
loppuun mennessä. Seuraavassa keskeisiä
seikkoja kirjasta ja kirjahankkeesta.

Martti Piela

Taustaa
Härkälässä Iitin suku asui tiiviisti
pienellä alueella. Kaikki tunsivat
toisensa, tiesivät toistensa ilot ja
surut; olivat samaa ”Iitin klaania”. Suku muodosti kiinteän yhteisön, melkoisen tukiverkoston
jäsenilleen. Tätä kaikkea olen ulkopuolelta tulleena ihmetellyt ja
ihaillut – ja arvostanut. Härkälästä
lähdettiin pakosta, sodan jaloista.
Suku siroteltiin ympäri Suomea –
kuka minnekin. Enää ei kohdata
etäämpänä asuvia sukulaisia kuin
harvoin, jos silloinkaan. Puhumattakaan, että tunnettaisiin heidän jälkipolviaan ja myöhempiä
vaiheitaan. Suvun yhtenäisyyden
tunne on pakostakin hiipumassa.
Tietoisuus koivistolaisista juurista
ja härkäläläisestä menneisyydestä
on vaarassa hämärtyä sekin. Lähes
75 vuoden ”diaspora” ei voi olla
vaikuttamatta.
Tämän sukukirjahankkeen
tarkoitus on koota Iitin suku
vielä kerran yhteen – yksiin kansiin, jos ei muuten. Tavoitteena
on sitoa erinimiset ja eri puolilla
Suomea asuvat Iitit, yhteisen esiisän, Aleksanteri Tuomaksenpoika Iitin/Tapani Simonpoika Iitin
jälkeläiset täten vielä kerran yhdeksi suureksi joukoksi – Koiviston Härkälän Iitti-suvuksi. Olen
halunnut, että sukukirjasta tulisi
enemmän kuin pelkkä luettelo;
tulisi mieleenpainuva tarina myös
Iittien koivistolaisista juurista ja
härkäläläisestä menneisyydestä.

Iitti-sukukirja
- Kirja kertoo Koiviston Härkälässä vuonna 1836-1910 eläneen

Aleksanteri Tuomaksenpoika Iitin
suvusta, suvun ja
kylän elämästä ja
niihin vaikuttaneista tapahtumista sekä suvun jäsenistä ja kyläläisistä
niiden keskiössä
aina 1700-luvulta alkaen kylästä
lähtöön – jopa
nykypäivään saakka. Aleksanterin
juuret johtavat
Koiviston Tiurinsaareen Partialan
kylän Tiltin ja Kauppilan taloon
ja vuoteen 1702. Mantereelle
Härkälän kylän Karvalan taloon
muutettuaan Iiteistä on tullut yksi
kylän viidestä keskeisestä suvusta,
jolla on avioliittojen kautta runsaasti sukusiteitä neljään muuhun
”vanhaan” sukuun.
- Sukukirja sisältää n. 1700 henkilön tiedot, joista kolman¬nes
on Härkälän Iittejä ja heidän jälkeläisiään. Iittien, varsinkin vanhempien, vaiheita on kirjan sukutaulutosassa tarkasteltu pitkälle
periaatteella ”kehdosta hautaan”.
Kirjassa on tarkasteltu myös kylän
sukujen, eritoten Iittien ja Karvasten, välisiä monia sukuyhteyksiä.
- Tarinan puitteet ovat nähtävissä
liitteenä olevasta kirjan sisällysluettelosta, joka vielä tällä hetkellä
on viimeistä silausta vailla. Kirjaan
on sukuun kuuluvien henkilö-,
ym. tietojen lisäksi koottu Koivistoa ja Härkälää koskevista julkaisuista ja muista lähteistä yhteen

Möllikän satamasta. Keskirivissä seisova nainen on mielestäni
äitini, Impi Piela.

suvun jäsenten muisteluita mm.
Härkälän kylän ja sen ihmisten
elämästä, kylän perinteistä ja tavoista, sota- ja evakkoajasta, kotiseutukaipuusta ja sodan jälkeisistä
kotiseutumatkoista, tms. Kirjaan
on saatu mukaan 350-400 valokuvaa, lehtileikettä, yms. Osa kuvista
on värikuvia. Kirjassa on tarkasteltu myös Saarenpään ja Härkälän
Iittien sukulaisuutta sekä yritetty
löytää yhteisiä juuria Koiviston,
Johanneksen, Kuolemajärven ja
Uudenkirkon Iiteille.
- Iitti-sukukirjaa on tarkoitus painaa vain ennakkotilausten mukainen määrä – ei enempää. Kirja on
B5-kokoinen, n. 420-450-sivuinen. Kirjan painos tulee olemaan
pieni, eikä uusintapainoksia ole
luvassa.
Kirjojen tilaus 10.11. mennessä.
Kirjat menevät silloin painoon,
ja niitä painatetaan vain tilattu
määrä.
esko.salo@kymp.net
050 376 7949.

Taivaan purjeet
Pilvet - purjeet taivaan
Heijastuvat veteen
Värittäen veden
Iltaruskon värein
Pursi hiljalleen
Jatkaa matkaa länteen
Muuttain yöksi kaiken
Hiipuen pimeyteen.

”Siehä se sälli oot”, sano
miu toiseks vanhemp
Leevi-veljei miul aika
usjastkii, ko mie hänel
kerroin jostai aikaansaannoksestai.
Ei miust mitenkää moittivalt tununt tuo sana ”sälli” häne sanomaan. Pikemmikkii päivvastoi.
Mut on sil olemas kyl toisellaistakkii kaikuu tuol sanal jossai
toises yhteyves. Vähä samallaine
kaksmerkitykselline käytöltää o
sanal ”jätkä”. Onha meil suome kieles sellanekkii sana ko
”satamajätkä”. Jätkä ei kyl nykyaikaan kuullosta oikee kivalt,
mut ei sitä miu mielest kyl tuos
satama-sana kans käytettyyn
mittää halventavvaa tarkoteta.
Tarkotettaa vaa, et joku o töis
satammas, o satamatyöläine.
No, Koivistolha ol moni
mies - ja naainekkii - töis Möllikä satammas, mikä valmistu v
1924. Silloha saatii ratayhteys
satamaa ast. Merkapteen F.W.
Hållning, kuka synty Virtasalmel 1894, alotti 20-luvul Koivistol ahtausliikkee toiminna.
Ko hää ol sillo jo perreelline
mies, eikä tahtont ellää eros
eukostaa ja lapsistaa, ni eli
mieluummi maal ko merel. Sit
30-luvul hää jatko sahaustoimintaa. Möllikäniemel ol itäse
Suomelahe paras satamapaikka,
mikä mainitaa asjakirjois jo nii
aikasi ko 1268. Satamaa johtant
väylähä ol yheksä metri syvyne.
Makslahe satama kans Möllikkä

muotosti 30-luvul Suome kuuvenneks suuremma satama ja ol
maa viienneks suuremp vientistama. Yhtee laskettun niie vienti ja tuonti ol 387 250 tonnii.
Koivisto yhistettii koko
Suome rataverkkoo v 1916,
millo synty yhteys Terijokkee
ast. Keisarha halus perustaa
Terijoel sotasatama. Ratayhteys
Viipurii saatii 1924.
Hollminki ol sit sottii
jälkee yks Suome kaikist tärkeämpii miehii, ko hää kahe
muu koivistolaiskaveri kans
alotti sotakorvauslaivoi rakentamise Raumal. Niitä 3-masto
kuunarei valmistettii sit usiammal paikkakunnal, Porvooski.
Ja saatii työt tehtyy ajois. Mut
ne sit joutukkii iha viime tipal,
niiko entisel likal.
Hollminki ol toiminna
mies.
Toine oikee koivistolaissyntyne toiminna mies ol Toivo
Tommola (s 1892), kuka alko
harjottaa linja-autoliikennettä
Koivistol 1928. Häne yhtiöön
(Koiviston Auto) muutti välirauha aikan Lahtee, ja nyt sen
kaikist viimeseemp tempaus ol
ostaa kilpaileva yhtiö ”punaset
nuolet” täyvventämmää laivastooaan.
Nää tiijjot voip löytää
Hoppu - Kansanaho KOIVISTO -kirjast sivult 283 ja Taskinen - Koppinen: Koivisto pähkinänkuoresta sivult 15.

Martti Piela

KOIVISTON AUTO
www.koivistonauto.fi
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Onnitteluit` ja
muistamissii`
Muista ystävääsi
ilmoituksella.

Tääl` tapahtuu
Turun ja ympäristön koivistolaiset
Kajuuttailta tiistaina 20.11.2018 klo 17.
Itäpellontie 2, Turku
Jorma Ake Koiviston poika kertoo työstään kartanpiirtäjänä
maailmalla.

Joulukonsertti Koiviston kirkossa
la 1.12. - su 2.12.2018
Hinta noin 155 e/hkl, jos ryhmässä 40 hkl.
Lisäksi ryhmäviisumi 70 e/henk.
Hinta sis. majoituksen Koivistolla Mannolassa aamiaisella ja illallisella, jouluohjelman, bussin, lounaan ravintolassa Viipurissa.
Bussi lähtee Turusta klo 7.30, seuraavaksi Salo, Helsinki, Porvoo,
Karhula.

Kahden päivän alustava ohjelma:
1. päivä:
Pieni kiertoajelu Viipurissa, ostoksia, pieni kiertoajelu Koivistolla,
ostoksia
18.00 majoitus Mannolan hotellissa
19.00 illallinen Mannolan hotellissa, illallisen jälkeen seurustelua
ruokasalissa
2. päivä:
8.30 aamiainen
9.15 seppeleen lasku sankarihaudoille, kynttilöiden sytytys (hautakynttilöitä mukaan)
9. 30 tutustuminen Primorskin maakuntamuseoon (Koiviston
kirkkomuseo)
Koiviston kirkon kellot soittavat (äänite)
10.00 - 11.00 konsertti, esiinyy Kantika Galliard -yhtye Viipurista
11.00 -11.30 suomalaista ohjelmaa
Kirkkokahvit kirkossa
12.30 lähtö Viipuriin
13.30 ostoksia Viipurissa
14.00 lounas ravintolassa
15.00 lähtö rajalle

Karjalan Liiton myymälä ja infopiste avataan
Karjalatalolla 10.10.
Uusi Karjalan Liiton myymälä ja infopiste avataan keskiviikkona 10.10.2018 klo 15 Karjalatalon ala-aulassa aivan pääoven
vieressä.
Myymälässä on karjalaisuuteen ja karjalaiseen kulttuuriin liittyviä tuotteita, kuten kirjoja, karttoja, adresseja, kortteja, kynttilöitä, kahvi- ja ruokaliinoja, tarjottimia, muistipelejä, pöytästandaareja ja isännänviirejä sekä uutuustuotteita. Lisäksi on uusia
myymälätuotteita, joita ei ole myynnissä verkkokaupassa.
Myymälässä on Karjalan Liiton jäsenlehtiä Karjalan Kunnaita
sekä muuta liiton toiminnasta kertovaa esitemateriaalia.
Myymälässä voi tehdä myös Karjalatalon tilavarauksia ja ilmoittautua Karjalan Liiton tapahtumiin ja koulutuksiin.
Uusi myymälä on avoinna 11.10. lähtien arkisin klo 9-16.
Karjalatalo, Käpylänkuja 1, Helsinki

www.karjalanliitto.fi

Koivisto-tuotteita
Tulossa:

Koivisto-kalenteri 2019!
Tilaukset sihteeriltä
marraskuun alusta alkaen.

Kirkkokonsertissa esiintyy monien kansainvälisten kilpailujen
voittaja hieno ja ainutlaatuinen viipurilainen yhtye ”Kantika Galliard”. Yhtye syntyi, kun ”Kantika” tunnettu varhaisen muusikin
lauluyhtye yhdisti voimansa ”Galliard” -instrumentaaliyhtyeen
kanssa. Kaikki soittajat ja laulajat ovat suorittaneet tutkinnon
Viipurin musiikkikoulussa tai opettavat siellä.
Konserttiteemana on renessanssi, joka on edelleen mysteeri ja
täynnä yllätyksiä. Konsertissa kuullaan Dante Alighierin, Francesco Petrarchin, Giovanni Boccaccion teoksia. Monet teokset lauletaan a capella ja renessanssin musiikkia esittävät block-kvartetti,
huilu-sopraano, altto, tenori ja basso, rebec-viulun edeltäjä, lyömäsoittimet ja jopa urkuharmoni.
Ryhmän kokoaa ja matkanjohtajana
Eija Tuominen, puh. 0400244290,
email. tuominee@gmail.com
Matkanjärjestäjä TravelHit -matkatoimisto Lappeenrannasta
Svetlana Gråhn puh. +358405009590, email. office@travelhit.fi

Pronssilaattoja on jälleen varastossa.
Hinta 46 e

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

