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Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Tiijjät sie?
”Viisitoista miestä/Arkulla vainaan
Huh-hah-hei ja rommia pullo
Viina ja hiisi/vei miehen hautaan
Huh-hah-hei ja rommia pullo!”
Ko joka kottii alko 50-60-luvul olohuone nurkkaa
ilmestyy töllötin, ni eiks tv-ohjelmii katsottavaks
kohta ruventkii ohjelmistoo ilmestymmää sarjakuvvii, mis liikkuvat kuvat pyöriit pari kertaaki
viikos aina sammaa aikaa viikoloppusi, no ainaskii
kerra viikos. Mei äitikkii katsel silmään kipiäks
joka keskiviikko amerikkalaista suursarjaa Peyton
Place´ii ja eli sen henkilöhahmoi tapahtumis mukan - kiros konnii juonii ja ilotsi, jos kenel ”oikial
ihmisel” käi kerrakii myötäne - iha yhtä suurel
mielekiinnol jollei viel suuremmalkii ko oikia
ympärillää tapahtuva maailma ihmisii iloinee ja
murehinee. Heti alust alkae osas se teevee-väki
valita sellasii sarjoi, mitkä koukuttiit katsojat iha
ko rituaalii ikkää nii, et tärkehii kokouksiiki jouvvuttii siirtämää, jos sattu vahingos osumaa jonkuu tärkeemmä asja kohal, niiko nyt esmerkiks
virolaise Hardi Tiidukse ja Esko ”Kyllä” Kivikoske
tietovosailu kans sammaa aikaa.
Sillo, ko 40-luvul ei olt viel telkkari kuvvii
katseltavan, ol kuiteskii ratio kuunneltavan. Kyl
myö pojaviikaritkii jätettii Tarzan metsää kahetoist aikaa päiväl, ko pit kipassa kottii huikopalal
ja kuuntelemmaa ratio jatkosarjaa - millo Tarzanii, millo Jäätynyttä miestä, millo taas Kalle
Kustaa ja Pekka Lippose seikkailui. Kui tuntukkii lystilt sit kuulla, ko viie minuti pätkä peräst
Kauko Käyhkökse ol ko sano juhlallisel äänel:
”Jatkuu huomenna!”
Sithä näitä keskipäivä pätkii esitettii toisinnaa tunni pitusin kuunnelminkii. Yks niist
tarkimmi seuratuist tarinoist ol varmast R. L.
Robinsoni Aarresaar. Alumperi se tarina ilmesty
jatkosarjan nuorii lehes Enklannis niihi aikoihi,
ko Vennäi keisar Aleksanter II surmattii attentaatis, mil paikal rakennettii sit Verikirkko. Kirja muo´os Aarresaar ilmesty jo seuraavan vuon
(1883).
Selkäpiitä oikee karmi kuunnella yksjalkase
John Silveri kolkutteleva kierrellessää papukaija olkapäällää laiva kannel juoniaa punomas. Ja
kuunnella merirosvoi laulava rommii ryypätessää
ja kaverii purjekangaspussii ommellessa ”Arkulla
vainaan.”
Ko silmäilöö esmerkiks mei Patala-kirjaa, ni
tuntuu niiko joka toine saarii ukko ois olt yhe
tai kahekii laiva kapteen. Mei äitikii seilas Pietarii Malakias-issään laival ja joutu toimittammaa
asjoi vennäi kielelkii.
Mut nyt alkaa miu taikina turpoomma tiinu
laitoi yli, nii et o viisaamp jo esittää se kysymyskii: Miu issäi läks 13-vuotiaan meril laivapoja
hommii. No häne aseman ei olt miehistö kärkipaikoil ainaskaa. Mut mikä se ol se purjelaiva
kolmanneks tärkeämp purjelaiva miehistö jäsen
ja mikä häne palkkaan sillo 1800-luvul?
Nyt o kyl tosi kova pala purtavaks, se miu
täytyy myöntää. Mut jos sie oot henkee ja verree purjelaivoi harrastaja, ni sie kyl saatat tietää.
Akus tiijjät, ni sit entisel viisii - niiko valssi kesäl!
Martti Piela

Koivisto 2020
Kuvia Koivitolta eri vuodenajoilta.
Kuvakooste jatkuu sivuilla 4 ja 5

Sodan aikana 1790 Ruotsin sotalaivasto oli
pari päivää Koivistolla. Sotilaille järjestettiin
ehtoollisjumalanpalvelus tällä kivellä, jota
myöhemmin koivistolaiset alkoivat kutsua
Alttarikiveksi. Ehtoollinen nautittiin Kustaa
III:n v. 1778 lahjoittamasta kultaisesta kalkista.

Kymmenen vuotta evakkopolulla –

Rainer-pojan matka Koivistolta Porvooseen
Riikka Salokannel
Rainer Montosen täti, Aune Kuusela
(os. Kurki), kuvasi Kodak-merkkisellä
laatikkokamerallaan Rainer-pojan vaiheita koko kymmenvuotisen evakkotaipaleen. Koiviston Kiiskilässä kesällä
1939 Eero ja Kirsti Montoselle syntynyt poika oli alle puolivuotias, kun
ensimmäinen lähtökäsky kävi.
Aamuhämärissä 31.11.1939 perhe
lähti kotoaan Kyläniemeen odottamaan
tervahöyryn tuloa. Maihin astuttiin
Karppilassa, missä miehiä ja hevosia oli
evakkoja vastassa. Montoset kuljetettiin
Säkkijärvelle Autiokylään, missä pitkän
päivän päätteeksi tarjottiin ruokaa ja
yösija. Muutaman päivän päästä matka jatkui rekikyydillä Pulsan asemalle,
josta jatkettiin kylmissä Härkävaunuissa poikki Suomen Orivedelle ja sieltä
edelleen kuorma-autolla Kuhmoisiin.
Kuhmoisissa alkumajoitus oli Kissankulman koululla, missä tarjottiin
kauravelliä. Sieltä kaksi isäntää tuli hakemaan kiiskiläläisiä Montosia, Kur-

kia ja Pyyn
Eeva-Stinaa
Harmoisten kylään
Sumioisiin.
Vastaanotto oli koko
joukolle ystävällistä ja
vieraanvaraista. Sodan tauottua perheen
isä Eero liittyi
joukkoon mukaan. Surultakaan ei vältytty. Konstaäijä, Kirstin isä kuoli sydänkohtaukseen ja Aalto, Kirstin veli katosi
Teikarin taistelussa maaliskuussa. Keväällä 1940 perhe muutti taas. Kuhmolaisisäntä kuljetti kärripelillä joukon
Harmoisten laivalaiturille Päijänteen
rantaan. Matka jatkui laivalla Vääksyn
kanavan kautta Lahteen ja sieltä ju-

nalla Orimattilaan
ja edelleen
hevoskyydillä Mallusjoen
Heinämäelle. Siellä
he asuivat
syyskesälle
1941.
Oli aika
astua uudestaan junaan.
Suuntana
oli Varsinais-Suomi ja Paimion asema.
Harvinaista kyllä, junassa oli pehmeät
penkit. Matkaa jatkettiin autokyydillä
Sauvon Saustilaan, missä he majoittuivat
kansakoulun yläkertaan. Pakkaspäivänä
14.1.1942 Montosille syntyi tyttö, Rainerin Raija-sisko.
jatkuu sivulla 6
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Hartaast´
Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Pelastuksen auringon
parantavien siipien alla

Sillee pää ko pääskyseel

Pontus Salmi

”Kiikuri, kaakuri kirjava lintu, mikä sielä kamarissa
vikisee ja vinkuu? Ensin tulee kiikuri, sitten tulee see,
mikä siellä kamarissa kamppailee”. Aivan varmasti on
mummoni ja äitini leikittänyt, keinuttanut ja itkusta
rauhoittanut lapsiaan tuolla lorulla. Ja niin olen itsekin omia lapsia sylissä keinuttanut ja loruillut. Ja varmasti loru on tullut vielä kauempaa, lohdun ketjuna
sukupolvelta toiselle.

Kirkkovuoden viimeinen sunnuntaina vietetään tuomiosunnuntaita, jolloin usein saarnataan myös Vanhan
testamentin profeetta Malakian kirjan tekstistä (Mal.
3:19-20). Siinä julistetaan - kuin oljenkorret - polttavaa tuomiota röyhkeille ja pahantekijöille. Jumalan
nimeä pelkääville taas luvataan, että teille ”on nouseva
pelastuksen aurinko, ja te parannutte sen siipien alla”.

Pelastuksen auringon ydin on siinä, kun ihminen oppii etsimään Jumalan armoa, niin hän samalla oppii
armahtamaan myös itseään ja toinen toistaan. Kun uskomme armon omalle kohdallemme, niin siitä syntyy
profeetta Malakian saarnatekstin mukaan ”iloa kuin
vasikat laitumelleen päästessään”. Vasikatkin riemuitsevat yhdessä ja niin meidätkin on kutsuttu toimimaan.

Jumalan pelkäämisen ydin on Jumalan kunnioittamisessa ja joka päiväisessä rukoussa, jonka kautta turvaamme häneen omassa elämässämme. Häntä arasti
etsiville, Jumala on luvannut näyttää rakkaat kasvonsa.
Itsetyytyväiset sen sijaan eivät tarvitse Jumalaa ja heille
Jumala kääntääkin selkänsä,

Pelastuksen auringon siipien alla oppii armahtamaan
toisia ja näkemään Kristuksen kasvot jokaisessa lähimmäisessämme. Tuomiosunnuntain evankeliumin
(Matt. 25:31-46) ydin on Jeesuksen sanoissa: ”minkä
olette tehneet tai jättäneet tekemättä yhdelle vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet tai jättäneet
tekemättä minulle”.

Sain käsiini tätini muistiinpanoja omasta lapsuudestaan aina evakkovuosiin saakka. Tässä lehdessä puolestaan Rainer muistelee omaa evakkopojan lapsuuttaan.
Elämä menee eteenpäin, mutta merkityksekästä on
myös nähdä menneeseen näiden mieleen painuneiden muistojen tarinoitten ja muistiinpanojen kautta.
Äsken näin videon, jossa todella iäkäs, pyörätuolissa
istuva, alzhaimerin tautia sairastava hauras vanhus
sai korvilleen kuulokkeet, jossa soi Joutsenlampi. Ja
miten tämän tähtiballerinan ilme kirkastui, keho ja
pään asento ryhdistäytyi ja ne kädet tanssivat koko
kuolevan joutsenen roolin niin kauniisti ja kevyesti,
kuin hän olisi vasta debytoinut roolin.

Malakian kielikuva pelastuksen auringosta antaa lohtua
vuoden pimeimpään aikaan, jota myös koronaepidemia pahasti varjostaa. Se on kuin kevätaurinko, joka
herättää kuolleen luonnon uuteen elämään. Pelastuksen aurinko tekee myös meidät iloiseksi ja antaa elämään uutta toivoa.

Alli-Katriinan muisteloista: ”Matti-äijällä oli parta ja
joku meistä lapsista kutsui häntä parta-äijäksi. Matti
äijä oli mielellään meidän lasten kanssa. Usein hän
istui kiikkutuolissa, piti Maijaa sylissään ja silitti Maijan tukkaa ja sanoi: ”On nii sillee pää ko pääskyseel”.
Meillä oli Maijan kanssa yhteinen, pieni kiikkutuoli.
Se oli äijän kiikkutuolin vieressä tuvassa. Siinä me sitten istuimme ja kiikuimme, äijä isossa Maija sylissään
ja minä pienessä kiikkutuolissa. Äijä kutsui meitä ”pieniiks linnunpokasiiks”. Kun vanhatäti
oli väsynyt nukuttamaan kitisevää
lasta, toi hän lapsen äijälle ja sanoi: ”Siin on siu linnunpoikaus”:
Äijä otti lapsen syliinsä ja kiikutti
ja nukutti siinä kiikkutuolissa”.

Rakkaamme

Arvi Olavi

REITTI
31.8.1924 Koivistolla
2.11.2020 Särkisalossa

Näitä aarteita lueskellessa
voin vain kannustaa, laittakaa muistiin, kuunnelkaa,
kuvatkaa ja tallentakaa
tarinaanne jatkumaan
menneiltä sukupolvilta
tuleville.

Rannalle himmeän lahden
Aurinko laskenut on
Kutsu jo soi iltahuudon
Taakka jo laskettu on
Taattoa muista sä silloin
Askel jo uupunut on
Lapset ja lastemme lapset
Teidän nyt vuoronne on
		
(Veteraanin iltahuuto)
Kaipauksella muistaen
Tyra
Lapset perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

PS. Tämän kansallispukukuvan minusta, on maalannut Kirsti Nahimyj.
Hän on graafikko ja muotipiirtäjä, jonka erityistoimena on kansallispukukuvien kuvittaminen.

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

Jokaisen kristityn kutsumus on nähdä Kristus jokaisessa lähimmäisessä. Lahjaksi olemme saaneet ja lahjaksi
myös jakakaamme. Pysykäämme pelastuksen parantavien siipien alla.

Siunaus on toimitettu läheisten läsnä ollessa. Lämmin kiitos
kaikille muistaneille ja kotihoidolle Arvin hyvästä hoidosta.

Aineisto mieluiten digitaalisena:

Tilaukset, osoite- ym. muutokset:

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

aina kirjallisena, mieluiten
sähköpostitse Koivisto-Seura ry.n
varapuheenjohtajalle
katarina.hovi@gmail.com
Tilauksia ei tarvitse uusia.
Seuran jäsenmaksu 39 e, sisältää
vuoden jäsenlehdet.

Jäsenlehden postituksesta Pohjoismaihin veloitetaan +3 e/vuosi ja
muualle Eurooppaan +8 e/vuosi.
Pankkiyhteys:
Nordea FI46 1091 3000 3058 80
Päätoimittaja
Riikka Salokannel, 044 231 2422
koiviston.viesti@gmail.com
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398
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— Puheenjohtajalt` itseltää —
Hyvä Karjalan Liiton
jäsen

Porvoon seudun Koivistolaiset pitivät vuosikokouksensa koronaepidemian takia vasta syksyllä 20.10.2020 Lundintalossa.
Johtokuntaan tulivat valituiksi seuraavat jäsenet: Istumassa
(vas.) uusi puh.joht. Iris Sainio ja sihteeri Eija Vainio.
Takarivissä (vas.) Aili Tölkkö, Rainer Montonen, Juha
Loikkkanen, Seppo Mannonen, Sirpa Kallio, Pirkko MetsoVainio, Anja Piela, Seija Laine, Markku Vainio (varapuh.joht.) ja
Anni Mehtälä. Kuvasta puuttuu rahastonhoitaja Veikko Kurki.

Koivisto-Seura päätti tämän
vuoden vuosikokouksessa
erota Karjalan Liitosta vuoden 2020 lopussa. KoivistoSeura ei siis tule veloittamaan
Karjalan Liiton jäsenmaksua
vuoden 2021 jäsenmaksulaskutuksessaan. Niiden Koivisto-Seuran jäsenten, jotka ovat
myös Karjala-Liiton jäseniä,
tietoja ei tulla antamaan
eteenpäin.
Mikäli haluat kuitenkin jatkaa Karjala-Liiton jäsenenä,
se on mahdollista vaikka Karjalan Liitto ei hyväksy henkilöjäseniä. Voit edelleen olla
jäsenenä jonkin toisen karjalaisen yhdistyksen kautta,
joka on Karjala-Liiton jäsen.
Jäsenyhdistysten pitää toimittaa jäsenlistat Karjalan Liittoon joulukuun alussa, joten
ole mahdollisimman nopeasti yhteydessä yhdistykseen
jonka kautta haluat maksaa
jäsenmaksun. Karjalan Liitto
laskuttaa sitten omansa sekä
tuon yhdistyksen jäsenmaksun suoraan jäseniltä ensi
vuoden alussa.

Vuosikokouksessamme kutsuttiin yhdistyksemme kunniajäseneksi n:o3 Pertti Hoikkala ja kunniapuheenjohtajaksi n:o1 Riitta
Nurmi. Molemmat ovat toimineet vuosikymmenten ajan aktiivisesti ja ansiokkaasti yhdistyksemme vastuullisissa tehtävissä ja
edistäneet sekä tuoneet esille koivistolaisuutta niin yhdistyksemme toiminnassa kuin yhdistyksemme ulkopuolellakin.

Suomen itsenäisyyspäivä
Suomen suuriruhtinaskunta itsenäistyi Venäjästä omaksi tasavallaksi
6. joulukuuta 1917. Joulukuun 4. päivänä 1917 P. E. Svinhufvudin
johtama senaatti antoi Suomen itsenäisyysjulistuksen. Eduskunta hyväksyi itsenäisyysjulistuksen joulukuun 6. päivänä.
Joulukuun 6. päivää on vietetty itsenäisyyspäivänä vuodesta 1919
lähtien. Saman vuoden marraskuussa annetun asetuksen mukaan
päivää oli vietettävä Suomen itsenäiseksi julistautumisen vuosipäivänä ja silloin oli kirkoissa pidettävä jumalanpalvelus sekä julkisten
rakennusten oli liputettava. Virastojen, koulujen ja tuomioistuinten
tuli pitää päivää vapaapäivänä. Vuonna 1929 päivä säädettiin lailla
yleiseksi palkalliseksi vapaapäiväksi.
Suojeluskunta-aatteen myötä juhla tuli lähemmäs tavallista kansalaista. Suojeluskunnat järjestivät itsenäisyyspäivänä yhteisen valatilaisuuden myös Koivistolla jumalanpalveluksen yhteydessä. Vielä illalla
järjestettiin itsenäisyysjuhlia suojeluskunnan ja nuorisoseurain talolla
kauppalassa ja eri kylissä. (Leena Rossi)
1930-luvulla Koiviston kunnan juhlatoimikunta ja paikalliset toimikunnat järjestivät itsenäisyysjuhlia, joita esimerkiksi vuonna 1937 pidettiin
kaikkiaan 12 kylässä. Tuolloin Rannan sanomissa kehotettiin koivistolaisia liputtamaan ja juhlavalaisemaan klo 19-23 seuraavasti: ”Annetaan
sähköjen palaa, sytytetään kynttilät ikkunoille”. (Leena Rossi)
Itsenäisyyspäivänä on tapana sytyttää ikkunalle kaksi sinivalkoista
kynttilää. Yhden käsityksen mukaan kynttilöiden poltto juontaa juurensa Ruotsin valtakunnan ajoilta. Tuolloin kynttilät sytytettiin ikkunoille kuningasperheen merkkipäivinä tai kuninkaiden vieraillessa
Suomessa.
Autonomian aikana kynttilöitä poltettiin keisariperheen kunniaksi.
Sortovuosina kynttilöitä alettiin polttaa Runebergin päivänä 5. helmikuuta vastalauseena venäläistämistä vastaan. Kahden rinnakkaisen
kynttilän polttoa samalla ikkunalla on pidetty myös jääkäriliikkeen tapana merkitä suojatalo, etappitalo, jossa Saksaan
jääkäriksi aikova saattoi yöpyä turvallisesti.
Vakituinen perinne kynttilöistä ikkunalaudalla tuli kuitenkin vasta vuonna 1927, kun
Itsenäisyyden Liitto kehotti sytyttämään
kynttilät itsenäisyyspäivän illaksi klo 18–21.
Suomessa Itsenäisyyspäivä on vakavamielinen juhla. Itsenäisyyspäivänä monet vierailevat sankarihaudoilla, sytyttävät kynttilöitä
ja muistelevat sodissa kaatuneita.
Tänä vuonna ei ole mahdollista lähteä Koiviston sankarihaudalle sytyttämään kynttilöitä, mutta voimme kuitenkin muistella
Koivistolla lepääviä sankarivainajia.
Koivisto 2021 vuosikalenterin teemana on
Koiviston sankarihauta. Kaikki kalenterin
kuvat ovat Koiviston sankarihaudasta.

Porvoon suomalainen seurakunta tukee
Koiviston sankarihaudan kunnostusta.

		
		
		

Suomen
Koivisto-Seura ry
Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

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

Ratakatu 47, 53100 Lappeenranta
p. 05 544 8850
Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Proomukatu 6 A 14, 15140 Lahti
p. 040 564 9341
Taidetoimikunta, Marke Hongisto pj.
Halkaisijantie 4 E 46, 00980 Helsinki
p. 050 539 8693, mhongist@gmail.com
Johtokunta:
Matti Agge, Parainen. 040 536 7701
varajäsen Hanna Silfver

Hyvää itsenäisyyspäivää ja joulun odotusta!
Eija Tuominen

Virpi Huhtanen, Espoo, 0440 501 806
varajäsen Marke Hongisto
Jorma Jack, Kotka. 050 061 9482
varajäsen Maarit Raninen
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400 800 752
varajäsen Katariina Aaltonen
Jukka Ratia, Mäntsälä. 050 097 8206
varajäsen Jorma Simola
Tuula Raukola, Kotka. 044 522 8098
varajäsen Raila Hiltunen
Riikka Salokannel, Lahti. 044 231 2422

varajäsen Tuula Ruskeepää
Hannu Seppinen, Turku. 040 703 1244
varajäsen Tuula Agge
Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj. Veli Sainio,
050 505 6676, veli.sainio@kolumbus.fi
Hallituksen varapj. Sari Piela,
050 431 2564, sari.piela@gmail.com.
Asiamies Anne Markkanen,
0400 687 717, koivistosaatio@gmail.com
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Kuvaterveisiä Koivistolta 2020

Kuvaaja Dmitry Matveev.
Kuvien kokoaminen ja tekstitys Eija Tuominen.

Koiviston kirkko ympäristöineen on suojeltu kulttuuriperintökohde. Koiviston
kirkon korjaukseen ja entisöintiin on ohjattu 20 miljoonaa ruplaa. Entisöinnin
jälkeen kirkko toimisi lähinnä konserttikeskuksena.

Ilmakuva talvisesta Koivistosta.

Putus ja Mannola maaliskuussa.

Helmikuinen Kurkela. Kuva hotelli Lietteen rannassa.

Huhtikuu, kirkolta Mannolan suuntaan.

Möllikän satama ja taustalla Koivusaari maaliskuussa.

Toukokuu Koivistolla. Näkymä Koivusaaren suuntaan.
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Piisaari. Kesäkuu.

Ilmakuva kirkosta ja sankarihautausmaasta.

Piisaarta kesäkuussa.

Kirkkolahti, Möllikän satama ja Koivusaari.

Peussan kauppa oli ennen tällä paikalla.

Koiviston rantatie johtaa Kotterlahteen, Penttilään ja Humaljoelle sekä
edelleen Kuolemanjärven kautta Terijoelle.

Syksyistä Koiviston kauppalaa.

Koiviston kirkko syyskuussa. Taustalla Käpymäkeä.
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...Rainer-pojan matkassa
jatkuu sivulta 1

Keväällä 1942 toiveet toteutuivat ja Montoset pääsivät monien muiden tavoin muuttamaan
takaisin kotiin Koivistolle. Junasta
vaihdettiin autokyytiin, sillä rata
oli ehjä vain Kaislahteen asti. Elämä vakiintui pian. Talot siivottiin
ja Eero Montosen perhe asettui
asumaan Ilma-mummon talon toiseen kammariin. Eeva-mummon
ja Aatu-äijän talo, Rainerin syntymäkoti, oli myös ehjä. Kylän lapset
pääsivät kouluun Hämäläisen Mikon talossa ja Rainerin mummon
isossa tuvassa oli koulun ruokala.
Syksyllä 1943 venäläiset sotavangit pystyttivät tolppia ja sähkömiehet vetivät sähköt myös Eevamummon taloon. Pikku-Matti
radion ääreen kokoonnuttiin joukolla kuuntelemaan uutisia. Sotauutiset kiinnostivat, sillä isä-Eero
oli jo jossain siellä Syvärillä ja Karhumäessä.
Pikkupojat, Rainer ja Kurjen
Jaakko leikkivät usein yhdessä.
Pojat keräilivät hylsyjä ja kypäriä
maastosta, vaikka se oli kiellettyä.
Talojen välissä, polun varrella oli
venäläisten sotilaitten hauta. Katkaistun puun nokkaan oli laitettu
punatähtinen piippalakki. Iltahämärissä paikka oli pelottava.
Talvella sitten hiihdettiin, välillä
kilpaa, välillä lasketeltiin Joostädin luona mäkeä maantieltä alas
pihalle. Talvi kului ja lähelle rakennettiin uutta koulua. Keväällä isä palasi sodasta sotasairaalan
kautta toipumislomalle. Usein
Rainer kulki yhdessä isänsä kanssa
rannassa, mihin pienillä pojilla ei
ollut yksin asiaa. He kävivät myös
soutelemassa aina Sinisaaressa asti,
joka oli nimensä mukainen paikka
sinivuokkojen keräämiseen.
Keväällä ja alkukesällä 1944
pommikoneita lenteli paljon taivaalla ja moottoritorpedoveneet
ajelivat lahdella. Yhtenä yönä he
valvoivat koneiden lentäessä tiuhaan yli ja ilmatorjunnan valon
näkyessä ammusten helminauhana. Seuraavana päivänä tuli kiire

lähtö. Isä-Eero oli kotona. Tavarat
oli pakattu puulaatikkoihin tuvan
lattialle. Viime hetkellä äiti käski avata puulaatikon. Hän halusi
hääkuva-albuminsa mukaansa.
Hyvä niin, sillä laatikoita he eivät
sen koommin nähneet. Aamuvarhaisella isä valjasti hevosen ja
perhe nostettiin vähine tavaroineen kärriin. Matkaan lähtivät
isovanhemmat Eeva ja Aatu, isä
ja äiti, sisko sekä Kirsti-äidin veli
Risto Kurki. He ajoivat Kurkelan
kylän läpi Lähteenmäen pysäkille,
johon juna tuli Koivistolta. Eero
kääntyi vielä takaisin Kiiskilään
auttamaan toisia kyläläisiä.
Junamatka sujui hyvin, kunnes Simolan asemalla he joutuivat
pakenemaan pommisuojaan. Maa
tärisi pommeista, valot sammuivat ja mummot ja äijät lauloivat
virsiä. Siinä tungoksessa he kadottivat 10-vuotiaan Riston. Vaara ohi merkin soitua junamatkaa
jatkettiin, Ristoa vain ei näkynyt
missään. Seuraavalla asemalla he
näkivät sotilaiden kanssa seisoskelevan pojan. Riston eksyttyä
pommisuojan tungoksessa lomalle
menevät sotilaat olivat tarjonneet
Suomeen matkalla olevalle pojalle
kyydin. Matka jatkui ongelmitta
Kosken asemalle Varsinais-Suomeen ja siellä jonnekin koululle. Odotuksen jälkeen jatkettiin
kuorma-autoilla Kiskon pitäjän
Toijan kylään, missä heidät majoitettiin jälleen koululle ja josta
käsin evakot siirrettiin asumaan
eri taloihin.
Montoset pääsivät Mommolan kartanon rakennukseen, jonka
toisessa päädyssä asui kartanon karjakko ja sotaleski lapsineen. Heille
kuudelle jäi yksi huone. Sateisena
päivänä pari viikkoa myöhemmin,
myös Ilma-mummo ja Eero saapuivat Toijaan. Mummo tuli lehmää taluttaen ja isä pyörää työntäen matkalaukku tarakalla. Eläimet
pääsivät läheiseen isoon metsähakaan lepäämään. Väsyneen mummon sukatkin olivat taivalluksen

Tähän taloon Montoset tulivat 1949. Samassa talossa Rainer Marja-Leena rouvineen viettää eläkepäiviään.

aikana kuluneet jaloista.
Kartanosta saatiin työkaluja ja
lautoja ja niistä nikkaroitiin sängyt
ja pöytä. Naisväki hoiti kartanon
lehmiä ja isä-Eero muiden evakkojen tavoin sai töitä tilan heinäpelloilta, puinnista ja perunannostosta. Sokerijuurikkaan nostosta
naiset saivat kotiinkin juurikkaita,
joista mummo sitten keitti siirappia. Seuraavana syksynä kartano
antoi jokaiselle evakkoperheelle
peltosaran, johon sai istuttaa itselle perunoita ja kasviksia. Eero
sai töitä Kiskon Osuuskaupasta
kuorma-auton apumiehenä ja
Kirstille ostettiin huutokaupasta
ompelukone. Vaatteita hän ompeli paitsi omalle väelle, myös
vieraille. Lapset kävivät koulua.
Aivan helpolla he eivät päässeet,
sillä evakkolapsia sorrettiin sekä
paikallisten lasten, että opettajien
taholta. Tammikuussa 1946 Rainer sai vielä toisen siskon, Pirjon.
Ensin Porvooseen muuttivat
Eeva-mummo ja Risto ja syksyllä
1949 loput perheestä matkustivat

samalta Kosken asemalta, minne
he viisi vuotta aiemmin olivat saapuneet. Matka Porvooseen taittui
härkävaunulla. Hoikkalan Onnin
avustuksella ja välittämänä heille
oli löytynyt pientilasta koti maalaiskunnan Epoon kylästä. Porvoon
asemalta Epooseen ajettiin kuorma-

auton kyydillä. Jännitystä oli ilmassa, kun he kääntyivät maantieltä
uudelle kotitielle. Vaaleaksi rapattu
talo oli peltojen ja metsän keskellä.
Evakkotaival oli päättynyt.

Eva Montosen oleskelulupa Koivistolla toukokuulta 1942.
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Koiviston lestadiolaisuus 1900-luvulla. 10. osa
Oma tutkimusalueeni käsitti lestadiolaisuuden tulon ja juurtumisen Viipurin lääniin. 1900-luku
evakkoaikaan asti on haastattelujen varassa, joita tein 1960-luvun
alussa. Aikaisemmin kertomani
jaksot perustuivat dokumentteihin, sanomalehtitietoihin ja arkistoihin, sekä Mikkelin Maakuntaarkiston oikeuden pöytäkirjoihin
ja Luovutetun alueen seurakuntien arkistoihin. Jotkut arkistot
olivat palaneet sodan vaiheissa.
Vuosituhannen vaihteessa
Koivistolla oli lestadiolaisia lähes
joka kylässä, varsinkin saariston
kylissä. Heitä oli Soukassa, Alvatissa, Ingertilässä ja Eistilässä. Eistilässä oli johtomiehenä Aatami
Pulli, varsin arvovaltainen sanoissaan. Saarenpäässä ja Hyttölässä
oli lähes joka talossa lestadiolaisia.
Mantereen puolella herätysliikkeen kannatusta oli kirkonkylässä,
Penttilässä, Kiiskilässä, Makslahdessa ja Humaljoella.
Kirkkoherrojen ja papiston
myötämielinen asenne vaikutti sen,
että Koivistolla varsinaisen seurakunnan toimintojen kautta herätysliike pääsi rauhassa leviämään ja säilytti maltillisen linjan. Lestadiolaisia

oli kylien pyhäkoulunopettajina ja
myös kirkon päättävissä elimissä,
joten seurojakin voitiin pitää myös
kirkon omissa tiloissa.
Lestadiolaisuudesta tuli osa
Koiviston paikalliskulttuuria.
Koivistolla oli ilmeisesti Juhani
Raattamaan aloittamat kylärukoukset eli kyläseurat tavanomaisia.
Niihin kokoontuivat lähes kaikki
kylien asukkaat. Niissä laulettiin
Siionin Lauluja, luettiin Raamattua ja Lutherin Postilloja sekä niitä kirjoituksia, joita oli herätysliikkeen lehdissä. Niitähän tuli ehkä
vain yksi kutakin kylää kohti.
Ennen 1900-luvun vaihdetta lestadiolaisuudessa alkoivat
hajaannukset. Karjalassa levisi
voimakkaasti Uusheräys, joka
kannatti mm. ulkomaille tehtävää lähetystyötä ja ”lain kolmatta käyttöä”. Koivistolle tämä hajaannus ei päässyt. Vuonna 1910
tekivät Karjalaan lähetysmatkan
opettaja Heikki Jussila ja hänen
mukanaan Taavetti Jokinen, jotka
selkeyttivät vanhoillisuuden ja uudenheräyksen opilliset rajat.
Väkimäärältään suurin vuosittainen tapahtuma oli Saarenpäässä järjestetty juhannusjuhla, josta

kehkeytyivät ”Saarenpään suviseurat.” Niihin kokoontui yleensä
pari tuhatta henkeä.
Seurojen päätyttyä
kokoonnuttiin Saarenpään Osuuskaupan
laiturille hyvästelemään Siionin lauluilla laivoihin nousevaa
seuravierasjoukkoa.
Koivistolle perustettiin oma Rauhanyhdistys 26.12.1937.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi nimettiin
Matti Passoja ja sihteeriksi Hilja Aatola.
Muut johtokunnan
jäsenet olivat Simo
Samuli, Simo Aatola,
Wilhelm Hytti, Juho
Marttala, Simo Wirkki, Anton
Hytti ja Antton Grusander. Kaikki he olivat Saarenpäästä.
Kun Koivisto jouduttiin luovuttamaan Neuvostoliitolle, lestadiolaisetkin hajautettiin. Yksi
osa tuli Haminan ympäristöön,
yksi osa Porvoon ympäristöön, osa
Lahteen, aika suuri osa Perniön ja
Turun ympäristöön sekä Raumalle,

Ameriika vihreeselkäsis seteleis lukkoo joka ainoas: In God
we trust = Jumalaa myö luotetaa.
Itse sana money johtuu latina
sanast moneta, mikä ol roomalaisii
pääjumala Juppiteri vaimo llisänimi. Mut mie kyl vähä eppäilen, et
hyö tarkottaat oikiast sitä jumalaa,
mist raamatu valittu kansakkii tek
itsellee kiiltävä vasika, ko Moosesta ei alkant kuuluu vuorelt takasi
höi johtajaks.
Kultaa ja hopiaa käytettii raha
asemast varemmi vaihtovälineen.
Yhtysvaltai tollar ol sitottu silviisii
kultaa, et maan Valtiopankki, yli
satavuotine Federal Reserve lupas
maksaa vaatittaes sen paperiseteli
esittäjäl setelis ilmotetu määrä kultaa. Vietnami sova aikoihi resitentti
Nixon lopetti kuiteskii lopullisestt
tollari sitomise kultakantaa. Suome
markkakii ol parrii otteesee (1878 1915 ja uuvestaa 1926 -31) samal
taval sitottu kultaa.
”Kauppa se o, ko kannattaa”
o varmast tuttu lausahus jokahisel. Kauppaha se olkii se syy, miks
ihmiset keksiit raha - rahhaa tarvittii vaiho välineeks. Aluks raha
tarkotti siis jotakii konkreettista,
niiko justii kultaa ja hopiaa. Nii
et saatto itse toteta, et oliks saatu
maksu ehtaa ainetta esmerkiks puremal kolikkoo hampai välis. Mut

ko eihä aina olt arvometallii siihe
hättää käytettävis, ni sit siirryttii
vähäse helpommi saatavii metalleihi, mitä kutsuttii plootuiks. Se
vei taas siihe, et tarvittii esmerkiks
aasiparivaljakko vetämää maksuvälineitä myyjäl. Siihe lokistiikkaongelmaa, niiko nykysi hienommi
sanotaa, keksiit kiinalaiset ensmäseks ratkasu. Hyö alkoit ensiks
maailmas painaa setelirahhaa. Nii
hyö voivat siirtää vähemmäl vaival
suuriiki maksui Silkkitietä pitki
aina Eurooppaa ast.
Ko Weimari tasavalla aikoihi
inhvlaatio vyöry sellasel vauhil, et
leivä ostooki saatto tarvita kottikärry verra setelei, ni jo sillo, justii
enne Hitleri valtaa nousuu, saatii
nähhä, et ”jottai tarttis tehhä”, niiko Koivisto tapas toeta. No, nyt o
kiinalaiset taas kehitykse etunenäs:
Kiina aikoo siirtyy kokonaa rahattommaa taloutee - aikaa, jollo raha
o vaa tietokonneel ykkösii ja nollii.
Suome sana raha tarkotti
alumperi Parkittuu kuivatettuu
oravanahkkaa. Nykysi sellane
nahka maksais 500 euroo kappale.
Mut se eellise kerra kysymys
setelileikkauksest. Mie löysin siihe
vastaukse Valittui palloi julkasust
Eilispäivän Suomi vuuvvelt 2003
(toim. Laakso ja Holmén) s. 84: Jälleenrakennuksesta yltäkylläisyyteen.

Valma Luukka

Koivuneva

missä F. W. Hollming perusti laivavarustamon. Siellä oli mm. Paavo
Luukka, isäni, työnjohtajana ja
veljeni Waltteri eläkkeelle asti peltiseppänä. Molemmat lestadiolaisia.
Koivistolaisten lestadiolaisten
yhdysmiehenä toimi välirauhan
aikana kirkkoherraksi asetettu
Mauno Koivuneva. Hän perusti
Koiviston Viestin 1947 ja toimi

koivistolaisten pappina vuoteen
1949. Senkin jälkeen Koivuneva
kiersi koivistolaisten luona ja kirjoitti retkistään ”Paimenpojan”
nimimerkillä Koiviston Viestiin
sekä myöhemmin myös Päivämieheen, joka on lestadiolaisten päääänenkannattaja. Allekirjoittanut
oli tyttösenä Koivunevan leirillä
Kustavissa. Koivuneva oli Yrjö
Karilaksen jälkeen paras tarinankertoja Suomessa aikanaan. Hän
oli vanhuuteen asti pitkänmatkan
juoksija. Sanotaan myös, että hän
aloitti ensimmäisenä pikkutelttojen käytön SRK.n suviseuroissa.

Mie tiijjän
Martti Piela
”Money, money, money/Must be
funny/In the rich man's world”,
laulo yks takavuosii Suomes kaikkii aikoi kaikist suositump ruotsalaine lauluryhmä, ABBA.
Tuntuu silt, et sitä lauletaa tänä päivänkii taas joka puolel maailmaa, ko valtiot lainajaat rahapulassaa korona kuristusottehes hullu
lail. Kaikkial ajatellaa, et ”meil o
rahaa ko roskaa, eikä roska lopu
koskaa”. Tuo lausahukse loppuosa
alkaa jo horjuttaa talouksii nii mail
ko merilkii. Eikä kukkaa tunnu
muistava maksimii ”velka o veli
ottaes, mut veljepoika maksaes”.
Naapuri pääkaupunkikkii o
hukkumaisillaa ommii jätteihi. Sitä o alettu kärräämmä junalasteittai
pohjosee. No, eihä sikäläiset siint
tietystkää tykkää - hyö nousoot
yhes vastustammaa ja puhasta
luontoo puolustammaa. Joutuu
pien Suomikii velkaantummaa tulevii sukupolvet kipiäks ast. Eikä
valtio velkaa ennää ilmoteta miljooneis - nyt puhutaa kymmenist
miljarteist. Siint vaa nollii perrää
nii, et päätä huimajaa.
Tollari tanssittaa nykysi siihe
tahtii, et sellaset suurvallat, ko
Kiina ja Vennäimaa, kenel o oma
raha (renminbi ja rupla),kertoot
talouvestaa tollareis.

Samasisältöise, tarka selostukse
lähetti Toimituksel Seppise Tauno Lahest:
Vastaus löytyy Suomen rahojen hinnastosta 1811-1996.
Setelien leikkaus 1. tammikuuta
1946. 5000, 1000 ja 500 setelit.
Setelin vasen puoli jäi haltijalle
ja kelpasi helmikuun 16. päivään

maksuvälineenä puolella arvollaan
ja oikea puoli piti sijoittaa kuittia
vastaan valtion tilille omistajan
lukuun 2% korolla vuoden 1949
loppuun. Olin tuolloin Koiviston
Yhteiskoulun oppilaana Haminassa.
Kiitoksii siis hänel.

Hei!
Hyvä kysymys jälleen Martti. Tuo setelien leikkaus tai setelinvaihto toteutettiin 21. joulukuuta 1945 hyväksytyllä lailla
ja asetus seteleiden leikkaamisen toimeenpanosta annettiin
vuoden viimeisenä päivänä. Leikkaus koski vain käteisvaroja
ei esimerkiksi rahalaitoksissa olleita rahoja. Liikkeellä olevat
500, 1000 ja 5000 markan setelit määrättiin leikattavaksi kahtia
setelin vasen puoli toimi maksuvälineenä puolesta arvostaan ja
ne oli helmikuun 16. päivään mennessä vaihdettava uudenmallisiin seteleihin. Setelin oikea puolisko oli luovutettava lainaksi
valtiolle. Pakkolaina maksettiin takaisin vuonna 1949. Maksettu kahden prosentin korko oli tuolloin vallinnutta inflaatiota
pienempi. Koko operaation tarkoitushan oli hillitä rahan arvon
alenemista sekä myös hankkia valtiolle laina kotimarkkinoilta
lisäksi haluttiin pakottaa "pimeä" raha esiin.
Itselläni ei setelien leikkaamisesta ole mitään muistikuvia,
sillä olin vielä tuohon aikaan sotalapsi reissulla Ruotsissa, jossa
ei kruunuja ollut tarvetta leikata. Kaikissa Ruotsin naapurivaltioissa tätä rahapoliittista keinoa käytettiin Norjassa ja Tanskassa
1945 ja meillä 1946. Virossahan vaihtui koko raha 1940 - 1941
rupla ja 1941 - 1944 Reichsmark ja 1944 alkaen jälleen rupla.
terveisin Tapio Hanttu

8

Nro 11 Marraskuu 2020

Tääl` tapahtuu
Nyt kun ollaan paljon kotona, niin on hyvin aikaa lukea!

Tilaa Koivisto-aiheiset kirjat itsellesi tai joululahjaksi:
Koivisto pähkinänkuoressa (Taskinen, Koppinen)
€ 10,00
Koiviston arkielämää (Rossi)
25,00
Koiviston merenkulun historia (Kaukiainen)
5,00
Honkalaivat ja halkolastit (Jukanen)
5,00
Koiviston historia (Hoppu, Kansanaho)
10,00
Länsi-Kannaksen murrekirja (Virtaranta)
5,00
Sanaparsii Koivistolt (Koivisto-seuran perinnetoimikunta) 5,00
Neljännesvuosisata lottatyötä Koivistolla (Sainio)
5,00
Kannakselaistytöstä evakoksi Tynkä-Suomeen (Sainio)
5,00
Koiviston Yhteiskoulu, Matrikkeli
5,00
Merenkävijän muistelmia (Pukki)
5,00
Koiviston kolmet kasvot (Hiekkaranta)
5,00
Kurkela-Hoikkala kuvina (Kurkela-seura)
20,00
Koivisto-Koivisto, laulukirja (Porvoon seudun koivistolaiset) 15,00
Koivistolaiset 1939 (Hilska)
7,00
PATALA, kotikylä Koivistolla (Talo-Lehto, Itkonen)
25,00
Kirjan hintaan lisätään postimaksu. Postittamiseen tarvitsemme
vastaanottajan matkapuhelinnumeron.
Jos olet aloittamassa sukututkimusta, tilaa Hannu Seppisen
kokoama mittava aineisto koivistolaisista suvuista.
CD:n hinta postituskuluineen on 45 euroa.
Tilaukset:
Koivisto-säätiö
c/o Anne Markkanen
Porintie 2 C 40, 00350 Helsinki
anne.m.markkanen@gmail.com
koivistosaatio@gmail.com

Joulu lähestyy: miten voisi lähimmäisiä muistaa,
mitä pukin konttiin laittaa…
Jospa vois vähän vatnuorilaisia juuriaan muistaa …
Tässäpä muutama kiva ajatus ja ilahduttava idea

Kirjoja talvi-iltojen piristykseksi:
Vatnuori - Kylä meren syleilyssä,
Olavi Hovi (1995, 2017) 280 s.
"Tämän kirjan tarkoituksena on yrittää edes lukemisen
ajaksi sitoa paikka ja ihmiset yhdeksi kokonaisuudeksi
niinä vuosikymmeninä, jotka päättyivät kesäkuun 1944
dramaattisiin tapahtumiin..."
Uusintaapainos on saatavilla nyt hintaan 15 euroa.
Hankiin hautautunut kylä, Taavi Peltola (1999) 122 s.
"Tämä on kertomus pienen länsikannakselaisen kylän
kohtalosta. Kertomus siitä, miten sota raiskasi ja tuhosi
sen vuosisatoja eletyn asutuksen, asukkaiden toiveet ja
tulevaisuuden suunnitelmat..."
Uusintapainos valmistui ja kirjaa on jälleen runsaasti saatavilla. Hinta 10 euroa..
Vatnuori muistoissain, evakkotarinoita,
Sirkku Moisio (2006) 252 s.
"Hyvä lukija! Kädessäsi on Koiviston vatnuorilaisten sodan jälkeistä elämää kuvaava historiikki. Se on kyläläisten kuvaus kylästä, jonka väestö oli ja eli kotiseudullaan
vuosisatoja kuin aallonmurtajan päässä..." Hinta 15 € !

Härkäläläisii tuotteita
itselle tai joululahjaksi
Härkälän pöytästandaari
Jouko Virkin suunnittelema pöytäviiri
hintaan 15
Mietelmii -teos
Niilo Villaselta
hintaan 10 €
Härkälä muistoissamme
– hienoja kuvauksia entisistä
ammateista, kylästä...
ei kovin näyttävä teos, mutta täysi
tietopaketti hintaan € 5
Koiviston Kirkot -teos
hintaan 10 €
Hintoihin lisätään postikulut
Tiedustelut:
aaltonenkata@outlook.com tai
puh. 050 4393 791

Talvi-iltoina päällelaitettavaksi:
T-paita uusi versio. Sinistä pikee-kangasta. Lyhyessä hihassa pieni hopeinen teksti "Vatnuori". Hinta 15 €
Naisten koot XS, S, M, L, XL, XXL
Miesten koot S, M, L, XL. XXL

KOIVISTON AUTO
www.koivistonauto.fi

Lisää myyntituotteita kotisivuillamme
https://vatnuorinkylayhdistys.yhdistysavain.fi/
Tilaa tuotteet kotisivujen kautta kohdasta kohdasta
Myyntituotteet ja tilauslomake tai
Katilta katarina.hovi@gmail.com

Koivisto-tuotteita pukinkonttiin
Isännänviiri
3 eri kokoa: 5 m 85 €, 4m 75 €, 1,1 m 65 €
Adressi 8 €
Mobile, Aarikka 26 €
Piirakkalapio 45 €
Pronssilaatta 57 €
Collegepaita, sininen 30 €
Collegepaita vetoketju, tumman sininen 35 €
Pikeepaita, tumma sininen 20 €

Lippalakki, sininen 10 €
Putkihuivi (koivistolaisella kansallispuvun paidan
koristelumotiivilla), 12 €
Hintoihin lisätään lähetyskulut.
Katso tuotteet ja kuvat:
https://www.koivistolaiset.net/

Koiviston vuosikalenteri 2021
Kalenterin teemana on Koiviston sankarihautausmaa, kunnostushankkeen valmistumisen
muistoksi. Kuukausikuvina on kuusi kuvaa
ennen vuotta 1944 ja kuusi vuodelta 2020.
Lisäksi kalenterista löytyy kaksi muuta vanhaa
sankarihautakuvaa ja takakannesta vielä upea
ilmakuva lokakuulta 2020 sekä sankarihaudan
lyhyt historia.
Hinta 12 € + toimituskulut.

Tiedustelut
Seija Jaakkola
seijam.jaakkola@saunalahti.fi
puh. 041 318 4614

