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Jos joku sattu liiaks osottam-
maa viisauttaa mei äiti kuulles, 
ni armahal äitil ol tapan ”kehas-
ta” älyväläyttäjää, et ”No, 
siehä se oikia Etison 
ootkii!” Meilpäihä 
tiijjettii, et sähköva-
lo keksijä ol amerik-
kalaine Thomas Alva 
Etison. Hehkulamppu 
keksittii ensmästä ker-
taa jo, ko Suomi ol viel 
Ruotsi valtakunna maa-
kunta Itämaa, v. 1801. Mut 
varsinaise läpimurro valaistukse 
hyväks tek vast "Manlo puisto 
velho" Etison (s.1847) nii, et 
1885 USA:s ol jo v. 1885 käytös 
250 000 hehkulamppuu. 

Enne Etisoni aikaa ainaskii 
meil Suomes pit pärjätä pärreel 
seinä raos. (Sil ol monta kertaa 
varmast tuhosa vaikutus, niiko 
muistatta Jukola poikii joulu-
kertomuksest, ko tuli pääs le-
vviimmä pirti lattial levitettyi-
hi jouluolkii.) Sit myöhemmi 
valloo saatii öljylampuil, mitä 
käyttiit jo muinaiset reikkalai-
set ja roomalaisetkii. Ulkokäyt-
töö keksittii sit vanarit, ja var-
sinkii muuval yleistyit varsinkii 
katuvalaistukses kaasuvalot. 

Silloko myö palattii kot-
tii Koivusaarel Hyttölä kyllää 
jatkosova aikan, ni ei meil olt 
ainaskaa aluks sähkövalastusta 
pimiäl. Isä ol laittant tuppaa 
karpitilampu, mikä valaskii 
paljo kirkkaammi ko tavalline 
öljylamppu.

Suomes sytty ensmäne 
sähkövalo Tampereel Vinleis-
soni tehtaa kutomosalis jo v. 
1882. Mut millokas sähköt 
saatii Koivistol? Ja kutka sitä 
koivistolaisil toimittiit? Sem 
mie voin ainaskii jo nyt paljas-
taa, et siin ei olt Caruna-yhtiöl 
sormeen pelis.Tiijjä hänt, tun-
nettiiks sillo viel koko sannaa 
”sähkösiirtomaksu” viel olles-
kaa. Mut sehä o kyl tietty, et ei 
siihe aikaa kukkaa ois kehant 
yhel kertaa hintoi nostaa mel-
kee kolmeekymmänt rosenttii.

Mut kukaha se tietää vas-
taukset noihi miu kahtee ky-
symyksehei: Millo? ja Kutka 
toimittiit ensmäseks sähköö 
Koivistol? Jos sie sen tiijjät, ni 
älä kainostele, vaa lähetä tie-
tois Viesti toimituksel. Ja paa 
mukkaa viel se, et mist sie tie-
tois sait kaivettuu essii. Ja oma 
nimi mukkaa.

Martti Piela

Piirakat paistuivat ja maistuivat Pornaisissa

Monta leipuria oli paikalla 
jo heti aamusta, vähitellen 
heitä tuli lisää. Kaiken kaik-
kiaan 16 innokasta leipuria 

alkoi loihtia parastaan.
Hienoa näissä talkoissa 

on se, että tänne voi tulla op-
pimaan piirakoiden leipomista. 

Kokeneimmat opastavat tarvitta-
essa. Ilahduttavaa oli, että ilmoi-
tus paikallislehdessä houkutteli 
mukaan kiinnostuneita, joilla ei 
ollut lainkaan Karjalataustaa.

Mukavaa oli myös se, että lei-
pureissa oli nuoria, ja olipa paikal-
la myös kolmen sukupolven pop-
poo. Näin perinne elää ja laajenee!

Tuoksuista tunnelmaa ja 
yhteisöllisyyttä

Jo reippaasti ennen kello kym-
mentä ihania tuoksuja tulvahti 
neniin. Perunat, riisit ja kaalit 
höyrysivät liedellä. Peltejä meni 
uuniin ja tuli pois. Oli touhuisaa, 
mutta rauhaisaa. Ihmeen jous-
tavasti kaikki sujui. Aikaakin oli 
varattu tarpeeksi. Niinpä leipurit 
joivat kiireettömät kahvit juuri 
uunista otettujen piirakoiden ke-
ra. Miten maukasta! Keskinäiseltä 
kehumiselta ei voinut välttyä. Il-
massa oli yhteisöllisyyttä.

Mitä saatiinkaan aikaan: 
monta sataa piirakkaa, karjalan-
piirakoita, sekä riisi että peruna, 
kaalipiirakkaa, rusupiirakkaa. Tar-
jolla oli myös gluteenittomat ja 
maidottomat vaihtoehdot. Kah-
vin seuraksi oli valmistettu roti-
narinkeli sekä gluteeniton kakku.

Nyt kelpaisi vieraiden tulla, 
ja heitähän tuli, järjestäjien iloksi 
runsaat 70 henkeä, joiden ikähai-
tari oli 690 vuotta!

Ohjelmaakin oli. 

Jorma Kallonen esitti kuvia Vat-
nuorin matkalta, Seija Jaakkolan 
selostamana. Kauniita, kauniita 
maisemia, yleisö tunnisti paikkoja.

Orimattilasta alunperin ko-
toisin oleva sotahistorian tutkija 
Sirkku Rainio kertoi Orimattilaan 
haudatuista Koiviston sankari-
vainajista. Perusteellinen tutkimi-
nen on tehnyt vainajista kertojalle 
“läheisiä”.

Leipureiden iloksi piirakat te-
kivät hyvin kauppansa, taisi vain 
muutama harva jäädä jäljelle. 

Mutta kuten ruokailijoiden jou-
kosta kuului: "eihän se ole mikään 
ihme, nehän olivat hyvän koivis-
tolaisen/vatnuorilaisen perinteen 
mukaan tehtyjä, taatusti tuoreita 
ja taitavista käsistä syntyneitä".

Perinteiset arpajaisetkin pi-
dettiin. Voittopöytä oli runsas, 
lippuja myytiin paljon.

Haastattelin muutamaa ruo-
kailijaa. Kysyin, mitä tällainen pii-
rakkajuhla heille merkitsee. Usea 
sanoi, että se merkitsee juurien lä-
helle tulemista. Iän myötä juurien 
merkitys kasvaa, sen tärkeys mistä 
on tullut. Yhä useammin mieleen 
tulee lapsuuden leikkipaikat Vat-
nuorin rannoilla, kotipihat, mai-
semat. Evakkous tuntuu nyt ajan-
kohtaiselta ja merkitykselliseltä 
tämänhetkisessä maahanmuuton 
tilanteessa. Vanhat kokemukset 
aktivoituvat nyt.

Juhlat merkitsevät tottakai 
myös herkullisia piirakoita ja 
mutkatonta karjalaista seuruste-
lua. Tuntuikin siltä, että vieraat 
viihtyivät.

Nyt katse kohti heinäkuun 
Koivistojuhlia Porvoossa. Ties 
vaikka Hovin perheteatteri esiin-
tyisi siellä!

Tiijjät sie?

Jo perinteinen Vatnuorin kyläyhdistyksen hallituksen järjestämä piirakkajuhla käynnistyi 
varhain aamulla kahdeksan aikoihin Kalevalan päivänä 28.2.2016 Pornaisten yhtenäis-

koululla piirakoiden leipomisella. 

Teksti Helinä Hulkkonen
Kuvat Jorma Kallonen

Salme Bondare ehti ensimmäisenä valitsemaan kaalipiirakan lautaselleen. 

Saimi Rantalainen ja Paula Hovi tarkastelevat kahvipöydälle tuotuja 
rotinoita (Ikinuoret piirakkataiturit, joita ei voi jättää mainitsematta).

Piirakoita ja leivontavastaavia, avustajia ja oppilaita. 
Erurivissä vasemmalta Maarit Marjomäki, Laura Lindberg, Eila 
Kipinoinen, Paula Hovi, Sirkku Rusi, Sanna Sorvala, Liisa Hovi 
ja Saimi Rantalainen. Takana vasemmalta Kati Hovi, Helinä 
Hulkkonen, Anna Hilska, Kata Aaltonen, Tapani Hovi, Antti 
Jokinen, Ewa Jokinen ja Nina Teikari. 
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Hartaast´ 

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

ISSBN 0780-1289
KUSTANTAJA: 
Suomen Koivisto-Seura r.y.
Jäsenlehti. Ilmestyy kerran 
kuukaudessa, kuun 20. päivänä.
Lehteen tarkoitetun 
ilmoitusmateriaalin tulee olla 
toimituksessa viimeistään lehden 
ilmestymistä edeltävän kuun lopussa. 

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

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

Tilaukset, osoite- ym. muutokset 
aina kirjallisena tai sähköisesti 
edellämainittuihin osoitteisiin. 
Tilauksia ei tarvitse uusia. 
Seuran jäsenmaksu 32e, sisältää vuoden 
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös 
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 12e.
Lehdessä julkaisemattomia artikkeleita ja 
kirjoituksia julkaistaan seuran kotisivuilla 
www.koivistolaiset.net, jossa myös 
tämäkin lehti on luettavissa myöhemmin.

Jäsenlehden postituksesta Pohjoismai-
hin veloitetaan +3 e/vuosi ja muualle 
Eurooppaan +8 e/vuosi.

Pankkiyhteys: 
Nordea FI46 1091 3000 3058 80

Päätoimittaja 
Riikka Salokannel, 040 5761 464
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398

Siunattu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.

Rakkaamme

Maire Vuokko
WAHLQVIST
o.s. Mannonen
s. 31.08.1924 Koivisto
+ 29.01.2016 Rauma

Kiittäen, muistaen, kaivaten
Esko perheineen
Sirpa
muut sukulaiset ja ystävät

Päivä kun nousee, niin sammuvi tähti.
Ei se ijäksi sammu, kun elämästä lähti.
Nukkuos tähti helmassa päivän.

    - Eino Leino

Rakas Isämme ja Ukkimme

Aalto Hannes 
VILLANEN
s. 5.12.1929
k. 22.01.2016

Pihakeinua tuuli kuljettaa
ei saavu rakasta istujaa.
Kotipolku hiljainen odottaa
nyt turhaan tuttua kulkijaa.
Ovat ahkerat kädet rauenneet
ja päättyneet arkiset askareet.
Nyt katsomme jälkiä kättesi töiden.

Muistaen ja ikävöiden
Ystäväsi Lea
Veljesi Kalle
Lapsesi Markku, Tuula, Leena Jukka ja Pekka 
 perheineen
Lapsenlapset ja lastenlasten lapset
Muut sukulaiset ja ystävät
Lämmin kiitos muistamisesta ja osanotosta.

Nyt on se aika!

Vallankumouksia ja rakennemuutoksia
Suomen autonomian aikaan Koivisto oli vauras, suo-
malainen satamakaupunki. Vauraus juonsi hyvästä 
markkina-asemasta suhteessa Pietariin, jota raken-
nettiin koivistolaisten laivaamilla tavaroilla ja raaka-
aineilla. Myös tsaari oli investoinut alueelle rahoitta-
malla kirkon rakentamista.

Vuoden 1917 lokakuun vallankumouksessa kommu-
nistit nousivat valtaan ja syntyi Neuvostoliitto. Sa-
malla Suomi käytti tilannetta hyväkseen ja itsenäistyi. 
Rakennemuutos saattaa olla liian pieni sana kuvaa-
maan muutosta Koivistolla. Kun samalla kauppasiteet 
Pietariin katkesivat, se väistämättä huononsi alueen 
taloutta.

Itsenäinen Suomi ja Koivistokin nousivat tästä ta-
loudellisesta taantumasta löytämällä uusia kauppa-
kumppaneita. Kunnes toinen maailmansota muutti 
taas kaiken. Todellinen rakennemuutos Koivistolla oli, 
kun suomalaiset joutuivat jättämään kotinsa. Koivisto 
asutettiin alueelle määrätyistä neuvostokansalaisista. 
1948 nimi muutettiin Primorskiksi.

Kun suomalaiset jälleenrakensivat Suomea, myös 
Neuvostoliitto rakensi malliyhteiskuntaansa. Ava-
ruusrakettien moottoreita valmistava Energomas toi 
Primorskiin vaurautta ja koulutettua väkeä. Kunnes 
se vuoden 1991 porvarillisen vallankumouksen myötä 
lopetti toimintansa. Yritys oli huolehtinut kaikesta, 
rakentamisesta, kulttuurista, urheilusta. Hajoavan 
Neuvostoliiton myötä elintaso romahti, kansainväli-
nen asema katosi, arvojärjestelmä 
muuttui. 

Turvatakseen öljynjakelunsa, 
joka aikaisemmin oli kulke-
nut Balttian kautta, Venäjä 
rakennutti Primorskiin öl-
jysataman. Seutu on sen 
myötä vaurastunut niin, 
että keskipalkkatasoa 
mittaavien tilastojen 
mukaan alue on Venä-
jän vauraimpia. Tämän 
kaiken opin lyhyestä, 
Arvo Tuomisen tekemäs-
tä dokumentista. Alueen 
historiaa voi tarkastella niin 
monesta näkökulmasta.

”Minun silmäni alati katsovat Herraan, hän 
päästää jalkani ansasta”. (Ps. 25:15)

Nuorena on paljon kiusauksia tässä maailmassa. Niitten 
voittaminen on mahdotonta, jos ei ole oppinut ”katso-
maan Herraan”, ja pyytämään Häneltä apua; varsinkaan, 
jos jalka on jo ansassa.

Minulla oli onneksi uskovaiset vanhemmat. He neuvoi-
vat, että jos kiusaus tulee liian ylivoimaiseksi, kannattaa 
mielessään ”lähteä kulkemaan Jeesuksen kera Getsema-
nesta Golgatalle”. Oikeastaan Jeesus kannattaa ottaa 
vakituiseksi matkakumppaniksi omalle ”ristin tielleen”. 
Silloin ei ole vaaraa eksyä, eikä joutua vihollisen (Pahan) 
huijaamaksi. Apostolin mielipiteen mukaan se , Paha, 
käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien, kenet saisi 
niellä. On se niin surullista nykyisin, kun monet nuoret 
ovat joutuneet, kuka minkäkin saasteen pilaamaksi.

Erityisesti nyt: Paaston aikana, koko perhe voisi kokoon-
tua keskustelemaan siitä, mitä Vapahtaja on kärsinyt 
meidän pelastuksemme tähden. Kun lapsena katsoim-
me Jeesusta ristin puulla, ihmettelimme hirveästi, miten 
ihmiskunta saattoi olla niin julma hyvää ja viatonta Jee-
susta kohtaan. Nyt vanhempana olemme ymmärtäneet, 
että jokainen meistä naulaa omalla tavallamme Jeesuksen 
ristille. ”Minunkin syntin suuret, on otsaas raadelleet. Ne 
haavoihis on piikit syvemmä painaneet”.

Jeesus ei kuitenkaan huuda meille syytteitä eikä tuomi-
oita, vaan rukoilee Isäänsä, että Hän antaisi anteeksi pa-
hantekijöille ja meillekin. Jeesuksen veri on sovintoveri. 
Tätä ilmaisua monet meistä käyttävät myös ehtoollista 

jakaessaan. Jeesus tahtoo, että: ”Hänen haavojensa kautta 
me saisimme pelastuksen”. Eli: me saamme uskon kautta 
omistaa Jeesuksen valmistaman ansion – ja lopulta kodin 
Taivaassa.

Se, joka ei usko Jeesukseen, tuomitsee itse itsensä. Se 
on pahinta, mitä ihminen voi itselleen tehdä. Kukaan 
muu kuin minä itse en voi tuomita itseäni kadotukseen. 
Kadotustuomion lausuminen toisesta on Jumalan sanan 
mukaan väärin. Kaikilla on armon aika. Elinaikanamme 
saamme valita turvan Jeesuksen ”ristin takana”. Sen jo 
lapsikin ymmärtää.

Paaston aika tarkoittaa siis tulemista lähelle Jeesusta, hä-
nen kuolemansa ja ylösnousemuksen ihmettelemistä ja 
totuuden etsimistä Jeesuksen haavoista. 

Toivotamme toisillemme hyvää Pääsiäistä, pääsyä ulos 
synnin ja kuoleman kahleista, pääsyä orjuuden siteistä. 
Etsimisessä siunaten

Valma Luukka
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

  Suomen 
  Koivisto-Seura r.y. 
  Perustettu 1948

Toimii koivistolaisten yhdyssiteenä 
- järjestää kotiseututilaisuuksia
- harjoittaa julkaisutoimintaa
- suorittaa kotiseutukulttuuriin liitty- 
 vää 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

Taloudenh. 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.
Melkonkatu 1 B 33, 00210 Helsinki
050 539 8693
marke.hongisto@fmi.fi

Hallituksen muut jäsenet:
Virpi Huhtanen, Espoo
 varalla Risto Kaukiainen, Helsinki
Raimo Kyytsönen, Mäntsälä
 varalla Hannu Veijalainen, Lahti 
Matti Agge, Parainen. 040 536 7701
 varalla Airi Saarinen, 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 Juha Ilmasti, Hamina

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

Siunaus toimitettu 2.1.2016 
Rekolan kirkossa. 

Lämmin kiitos osanotosta.

Ilkka Olavi
PATANEN

s. 9.11.1947 Kymi
k. 9.12.2015 Helsinki

Rakkaintamme muistaen ja 
ikävöiden

Pirkko
Jani, Heli ja Petri perheineen

veli ja sisaret perheineen
sukulaiset ja ystävät

 
Ylitse kaikkien kyynelten

tuhat muistoa 
meitä lohduttaa.

Ne on tallessa 
päivien menneiden

- tuhat muistoa
kultaakin kalliimpaa.

Ilman rahhoo leuat tyhjää sahhoo ja 
kurmottaap mahhoo
Nykyään näkee yhä harvemmin sanontaa ”säästää pahan 
päivän varalle”. Vaikka muuten tulisikin pahoja päiviä, 
on sosiaaliturvalla rakennettu verkko, jonka läpi on vai-
kea pudota. Tosin on sitten myös ns. menoköyhiä eli 
ihmisiä, joilla tulot ovat riittävät mutta menevät haas-
kuuseen. Siihen ei yhteiskunnan apu ulotu.

Oikea säästäminen ei ole pihtaamista kaikesta vaan ra-
hojen oikeaa käyttöä. Yrityksille on selvää, mitkä kus-
tannukset ovat pakollisia menoja ja mitkä panostuksia 
parempaan tulevaisuuteen. Kun rahaa sijoitetaan tuote-
kehitykseen, tuotantoon tai markkinointiin, siltä odo-
tetaan tuottoa. Pelkkä säästäminen on toki hyödyllistä 
mutta ei vie minnekään.

Julkishallinnossa tilanne on toinen. Kaikki menot ovat 
budjetteja tasapainotettaessa samalla viivalla, ja siihen 
käytetään usein juustohöylää. Tämä tarkoittaa, että ylin 
johto määrittää suhteessa yhtä suuren säästötavoitteen 
kaikille alemman tason yksiköille – tietämättä itse, mitä 
tästä seuraa. Tämä taas johtaa siihen, että säästökohteita 
etsitään pienimmän epämukavuuden eikä vähimmän 
haitan valossa.

Tuloksista piittaamaton kamreerisäästäminen aiheut-
taa helposti enemmän lisäkustannuksia kuin säästöjä. 
Kustannuksia on järkevää siirtää hallintokuntarajan 
yli jonkun toisen momentille. Esimerkiksi vanhuksia 
on pitkään palloteltu kunnissa terveydenhoidon ja so-

siaalipalvelujen kesken. Myös 
terveydenhuollon sisällä voi 

maksajaksi tulla kunta tai 
sairaanhoitopiiri, sen mu-
kaan miten kumpikin 
korttinsa pelaa.

Pahimmillaan jokin on-
gelma jätetään hoitamat-
ta, kunnes se kasvaa niin 
suureksi, että se kuu-
luukin jollekulle toisel-
le. Kiinteistönpidossa 
laiska isännöitsijä ei tee 
vuosikorjauksia vaan an-
taa niiden kasautua pe-
ruskorjaamiseksi, jonka 
saa delegoitua kokonaan 
ulkopuolisille toimijoille.

Viime kädessä on kyse 
ihmisistä. Olisi hyvä jos 
kaikki olisivat vähintään 
yhtä säästäväisiä työssään 
kuin omien rahojensa 
suhteen. Vie mennessäs, 
tuo tullessas – suunnitte-
le niin et tee turhaa.

Jouni J Särkijärvi

Ensimmäiset Koivistojuhlat Porvoossa 1949 

Annikki Hilska nukkui pois 20.1.2016
- Elämästä kylliksi saaneena. 

Annikki syntyi Koiviston 
Saarenpäässä 24.1.1922 Ar-
mas ja Elsa Hilskan tyttäre-
nä. Hän oli perheen viidestä 
lapsesta vanhin. Sydämelli-
nen ja määrätietoinen jo 
pienestä pitäen, liikenainen.

Ensimmäinen liiketoimi 
hänellä oli jo alakouluikäise-
nä. Annikki juotti hevosia. 
Kotimme ikkunan alta kulki 
tie suoraan Suomenlahdel-
le. Raasserit (kalanostajat) 
ajoivat hevosineen ostamaan 
jäältä kalaa kalastajilta.

Pois ajaessaan hevoset 
olivat janoissaan, joten An-
nikilla oli kotimme kohdalla 
tienvarressa vesikelkassa ve-
sisaavi, mistä hevoset saivat 
juoda. Raasselit olivat leik-
kisiä ja sanoivat, että hevo-
nen juo halukkaammin kun 
sille viheltää, ja osasihan 
Annikki viheltää. Jos sattui 
ettei Annikki ollut paikalla 
niin raasserit viskasivat ko-
likon rahasaaviin.

Annikki myi myös pos-
tikortteja ja tilasi suurempia 

määriä kukan siemeniä, ja 
laittoi niitä pienempiin eriin 
ja kauppa kävi.

Syksyllä 1939 Annikki 
meni opiskelemaan Viipu-
rin kauppaoppilaitokseen. 
Täällä hän ei ehtinyt käydä 
lukukauttakaan, kun sota 
syttyi 30.11.1939. Sota oli 
täyttä totta saarenpäässä, 
jo ensimmäisenä päivänä 
alkoivat sireenit soida, kir-
konkellot pauhasivat, tykit 
jyskivät ja viholliskoneet 
pudottivat pommejaan.

Onneksi pommit pu-
tosivat Koiviston salmeen, 
niin että korkeat vesipatsaat 
nousivat ilmoille.

Kohta sotilas olikin 
kotimme ovella ja antoi 
evakointimääräyksen, vii-
den tunnin päästä piti olla 
rannassa valmiina lähtöön, 
mukaan sai ottaa viiden 
päivän eväät ja vain päällä 
olevat vaatteet. Annikkikin 
tuli Viipurista. Äiti hoputti 
Annikkia matkaan, mutta 
Annikki sanoi, että hän on 
lotta ja hänen velvollisuu-
tensa on jäädä puolusta-
maan Isänmaata, hän oli 
silloin 17-vuotias. Ero oli 
haikea, hän lähti ilmoittau-
tumaan palvelukseen ja me 
muut matkasimme rantaan. 
Saarenpäätä pommitettiin 
valtavasti. Annikkikin kul-
kiessaan yksin tiellä joutui 
viholliskoneen tulitukseen 
ja heittäytymällä maantieo-
jaan selvisi hengissä.

Talvisodan loputtua, 
Annikki jatkoi opiskelua Tu-
run kauppaoppilaitoksessa 
ja sai valmistuttuaan paikan 
Liperin osuuskaupan kont-
toriapulaisena. Jonkin ajan 
kuluttua Annikki kirjoitti 
äidille, että hän haluaa men-
nä seminaariin. Äiti vastasi, 
että kun olet saanut hyvän 
paikan niin ole nyt siellä. 
Paluupostissa tuli vastaus, 
minä menen seminaariin 
vaikka läpi harmajan kiven. 
Annikki haki Suistamon 

seminaariin. Mikä oli eva-
koituna Hämeenlinnassa, ja 
pääsi. Hän valmistui alakou-
lunopettajaksi vuonna 1944 
ja sai paikan Mäntyharjun 
Saviniemestä. 

Saviniemen Annikki 
koki kuitenkin liian yksi-
näiseksi paikaksi ja vuonna 
1948 hän haki Raahen se-
minaariin, missä koulutet-
tiin alakoulunopettajia ylä-
koulunopettajiksi. Annikki 
valmistui sieltä 1950.

Kansakouluun oli 
muodostettu kaupallis-
tenaineiden linja. Kun 
Annikilla oli myös mer-
kantin todistus, niin hä-
nelle myönnettiin kaupal-
listenaineiden pätevyys.

Vuonna 1951 Kouvo-
lan kaupunki ilmoitti haet-
tavaksi kaupallistenaineiden 
viran. Annikki haki ja sai 
tämän viran. Myöhemmin 
Annikki sai kuulla, että 
peruskouluihin tarvitaan 
erikoistuneita uskonnon-
opettajia ja että kansakou-
lunopettajille annetaan tilai-
suus yliopistoissa suorittaa 
yleinen teologian cumlaude 
apropator arvosana. An-
nikki tarttui tilaisuuteen ja 
hankki uskonnonopettajan 
pätevyyden ja niin hän oli 
Kouvolassa kaupallistenai-
neiden ja uskonnonopetta-
jana aina eläkkeelle asti.

Lähetystyö oli Anni-
kille hyvin läheistä. Hän 
oli perustusjäsen Kouvolan 
kansanlähetysseuraa peru-
tettaessa. Hän neuloi mies-
ten villasukkia lähetysseuran 
myyjäisiin kunnes silmän-
pohjarappeuma vei näön.

Annikki oli suuri Israelin 
ystävä, hän kävi kesälomilla 
Israelin kibbutseilla töissä 
kunnes katsoi olevansa lii-
an vanha näihin käytännön 
töihin. Hän auttoi Israelin 
kansaa rahalahjoituksilla elä-
mänsä loppuun asti.

Vuonna 2012 Tasa-
vallan Presidentti myönsi 
Annikille Suomen Valkoi-
sen Ruusun ritarikunnan 
ensimmäisenluokan merkin 
tekemästään arvokkaasta 
työstä Isänmaan hyväksi.

Kesäisin kun Annikki 
katsoi ettei hänestä enää ol-
lut kibbutseilla hyötyä hän 
rupesi matkustelemaan ja 
minäkin olin monella mat-
kalla hänen mukanaan. 

Äidin kuoleman jälkeen 
hän otti äidin osan. Häneltä 
on riittänyt kannustusta ja 
huolenpitoa jokaiseen per-
heeseen. Jäämme kaipaa-
maan suurenmoista sisarta, 
tätiä ja isotätiä ja hänen esi-
rukouksiaan.

Kirjoittaja Kirsti Tuomi
Annikki Hilskan sisar 
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Vuosikokouksen antia Vanhamoisiosta
Riitta ja Heikki olivat juuri nostamassa lippua salkoon, 
kun kaarrettiin pihaan. 

Mikäs on liputtaessa, sillä iloinen 
on päivä tiedossa, kun aurinko 
paistaa ja saa tavata koivistolaisia. 
Mukavassa seurassa edes virallisel-
ta kalskahtava vuosikokous ei ole 
turhan tylsä. Suomen Koivisto-
Seura ry:n sääntömääräinen vuo-
sikokous täytti tällä kertaa myös 
pitkät pöytärivit, kun viisikym-
menpäinen vuosikokousväki ko-
koontui niiden ääreen sopimaan 
yhteisistä suuntalinjoista taas vuo-
deksi eteenpäin.

Itse päätökset nuijittiin reip-
paasti. Vuosikokous hyväksyi 
enempiä mukisematta jäsenmak-
suun euron korotuksen. Jäsen-
maksua pitää maksaa tänä kevää-
nä tämän piirun verran enemmän, 
jotta saadaan jäsenlehti Koiviston 
Viesti kolahtamaan joka kuukausi 
postiluukusta ja käytännön kulut 
katettua. Jäsenmaksu on vuonna 
2016 siis 33 euroa.

Jouni J. Särkijärvi jatkaa pu-
heenjohtajana ja Tuula Koppinen 
varapuheenjohtajana. Johtokun-
taan tuli pieniä muutoksia. Rai-
mo Kyytsönen Mäntsälästä halusi 
siirtyä sivuun ja ehdotti tilalleen 
Mäntsälän Koivistolaisten pu-
heenjohtajaa Jukka Ratiaa, joka 
valittiin. Johtokunnan varajäsene-
nä lähes 20 vuoden ajan toimineen 
Airi Saarisen tilalle varajäseneksi 

valittiin Eija Tuominen Turusta.
Sen sijaan enemmän pu-

hutti Koiviston sankarihautojen 
tilanne, joka oli myös päätynyt 
etusivun jutuksi maaliskuun en-
simmäiseen Karjala-lehteen. Koi-
viston kirkon vieressä sijaitsevalle 
sankarihauta-alueelle kaivataan 
selkeää rajausta ja sankarihau-
doissa lepäävien sankarivainajien 
nimikylttiä. Ehdotettiin myös, 
että Risti ja purje -muistomerkki 
olisi hyvä siirtää sankarihautojen 
kohdalle, sillä tällä hetkellä tuo 
graniittinen muistomerkki sijait-
see erillään paikassa, joka on aika-
naan koivistolaisille osoitettu.

Sankarihauta-asia on ollut ai-
ka ajoin esillä johtokunnassa, ku-
ten muun muassa Helge Teikarin 
esittämänä vuonna 2000, jolloin 
on oltu yhteydessä myös taiteilija 
Aila Saloon, sekä Esko Kaukiaisen 
ja Virpi Huhtasen esille tuomana 
vuonna 2015. Kaikille lienee myös 
aika selvää, mikä asian eteenpäin 
viemistä hankaloittaa. Nykyisen 
hallinnon viranomaisten tulkin-
nat ja sopimusbyrokratia kun 
ovat rajan takana vastassa. Jukka 
Ratia ja Virpi Huhtanen näkivät 
vaikeutena myös sankarihautojen 
sijainnin keskellä paikkakuntaa, 
kun taas monessa muussa pitäjässä 
suomalaisten sankarihaudat sijait-

sevat syrjemmässä, jolloin niiden 
merkitseminen ei rajoita nykyisen 
paikkakunnan toimintaa. Koko-
uksessa kannustettiin kuitenkin 
yrittämään yhdessä uudemman 
kerran ja viemään asiaa eteenpäin. 
Siihen koivistolaiset oikeuttaa ja 
oikeastaan velvoittaa Suomen ja 
Venäjän välinen sankarihautojen 
merkitsemistä ja kunnossapitoa 
koskeva sopimus. Koivisto-Seuran 
toimintasuunnitelmaan lisättiin, 

että Koivisto-Seurassa pyritään 
sankarihaudan saattamiseen asian-
mukaiseen kuntoon. Sovittiin, 
että asiaa hoitamaan perustetaan 
oma työryhmä.

Hyvien päätösten jälkeen ase-
tuttiin hyvillä mielin ruokapöy-
tään Koivisto-Seuran jäsenetuna 
tarjoamalle keittolounaalle. Ruis-
leipäkansaa tuntuvat koivistolaiset 
olevan, kun ei jäänt murentakkaa.

Ruokailun jälkeen jatkettiin 

kevätauringon loistaessa ikkunoi-
den täydeltä koivistolaisen talvi-
päivän viettoa, johon oli nyt myös 
yhdistetty ensimmäistä kertaa syk-
systä siirretty järjestöseminaari. 

Maaliskuun puoliväli oli 76 
vuotta sitten raskasta aikaa Karja-
lan evakoille, vaikka rauha saatiin-
kin. Kevättä ounastelevan päivän 
yhteinen juhla aloitettiin kuun-
telemalla Koiviston kirkonkelloja 
Yleisradion tallenteelta ja hiljen-
tymällä hetkeksi sankarivainajien 
muistoksi.

Asiaan siirryttiin Helsingin 
Koivistolaisten Anja Nyroosin ja 
Riitta Sarastien esitelmän myötä. 
He esittelivät vuosikokousväelle 
Koiviston kirkon esineistöstä ko-
koamaansa tietoaineistoa. Kartoi-
tuksen tukena he olivat käyttäneet 
vuoden 1929 inventaarioluette-
loa, jossa oli lueteltu kaikki Koi-
viston kirkon esineet. Luettelon 
perusteella kävi surullisesti il-
meiseksi myös se, kuinka paljon 
kirkkotavaraa Koivistolle sodan 
jalkoihin jäi. Anja Nyroos totesi-
kin, että kaikkea oli mahdotonta 
saada sodan melskeessä pakattua. 
Paljon arvokasta kuitenkin saatiin 
mukaan. Jos ei sentään mahtavia 
keisarin urkuja eikä ikkunaksi 
maalattua alttaritaulua, niin Kus-
taa III:n lahjoittamiin kullattuihin 
ehtoollisastioihin pääsee tänäkin 
päivänä tutustumaan Kansallis-
museossa Helsingissä.

Monesta kirkosta ja seura-
kunnasta löytyy Koiviston kirkon 
esineistöä. Näkyvillä on esimer-
kiksi Mäntsälän kirkossa Koivis-
ton kirkon pääkattokruunu, ja 
Haminasta löytyy kirkkolaiva. 
Ahti Kaukiainen Salosta ja Per-
niön Koivisto-kerhosta muistut-
ti, että Särkisalon seurakunnassa 
Koiviston kirkon messukasukka 

Teksti Virpi Huhtanen
Kuvat Jorma Kallonen

Jaalamiehet esiintyivät Sirkku Miiluniemen haitarisäestyksellä. Panu Helariutan soittopelinä oli anopin 
pyykkilauta  –  se aito ja alkuperäinen!

Unto Jack ja Airi Saarinen hauskuuttivat sketsillään, josta sai osansa 
myös viime vuosien televisioviihteen tematiikka.

Koivisto-Seuran sihteeri Virpi Huhtanen esitteli seuran vuosikertomuk-
sen. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Jukka Ratia Mäntsälän 
Koivistolaisista. Koivisto-Seuran puheenjohtaja Jouni J. Särkijärvi 
tarkensi vuosikokoukselle tilinpäätöksen sisältöä.

Anja Nyroos (istumassa) ja Riitta Sarastie kertoivat Koiviston kirk-
koesineistä ja niiden sijoituspaikkoja selvittäneestä kartoitustyöstään.

Pitkät pöytärivistöt täyttyivät vuosikokouksen osallistujista.
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Ars Longa / Vita Brevis... Taide pitkä, elämä lyhyt
"Sielussani väräjää tietäessäni, että ensimmäinen tunnettu esi-isäni Eerik Luukka 
omisti vuonna 1622 Koiviston, Koivusaaren Ingertilän kylässä kaksi lehmää, 
kaksi lammasta ja yhden kylvömitan ruista." 

Näin alkoi Juha O. Luukan 
tervetulotoivotus valokuva-
näyttelynsä avajaisissa Turussa, 
Brinkkalassa. 

Avajaisissa valokuvista 
kiinnostunut kutsuvierasylei-
sö täytti Suomi-Venäjä seuran 
toimiston. Suurelle yleisölle 
näyttely on avoinna kuukau-
den ajan. 

Juha aloitti sukututkimus-
harrastuksen päästyään eläk-
keelle. Sen pohjalta hänellä on 
kerrottavanaan lukemattomia 
tarinoita omasta ja Koiviston 
historiasta. 

Sydämessäni elän aikaa, 
kun Koivistolaiset tekivät hon-
kapuista laivoja, alkoivat lai-
voilla rahtaamaan ja myymään 
Pietariin kaloja, kiiskeä, herk-
kutatteja, polttopuita, kiviä, 
hiekkaa ym. Näitä Pietarilaiset 
halusivat ja ruokaa rakastivat. 
Juha sanoo että tuo historian 
kultainen aika elää hänen valo-
kuvissaan. 

Juhan kuvien lisäksi näyt-
telyssä on myös Anniina Num-
melan kuvitellut ja piirros-
kuvittamat kuvat viikingeistä 
Koiviston rannalla. Anniina on 
Juhan lapsen lapsi, vaikkakin jo 
aikuinen. 

Valokuvanäyttely
Juha O. Luukan 
valokuvanäyttely 

Viipurista Koivistolle 
1293-2015
Avoinna 13.3.-14.4.2016

Suomi-Venäjä seuran toi-
misto Brinkkala, 2. kerros
Vanha Suurtori 3, Turku

Tervetuloa

on käytössä kirkkopyhän juma-
lanpalveluksessa aina syksyisin.

Paikoin seurakunnissa ei 
tunnu kuitenkaan olevan tarvet-
ta Koivistolta peräisin olevalle 
kirkkoesineistölle, sillä kynttilän-
jalkoja löytyi myös varastoista, 
joissa niitä säilytettiin betonilatti-
alla. Tuula Agge Paraisilta nosti-
kin esiin kysymyksen, eikö näitä 
kirkkoesineitä voisi saada esille 
seurakuntiin, joiden jäsenenä on 
paljon koivistolaisia, jos niillä ei 
kerran ole käyttöä niiden nykyi-
sessä sijoitusseurakunnassa.

Aina sävähdyttävimmältä ei 
tunnu kaikkein kiiltävin ja hoh-
tavin. Riitta Sarastietä sykähdytti 
kartoitusmatkoillaan erityisesti 
alkuperäinen puulaatikko, johon 
kattokruunu oli aikanaan Koi-
vistolla pakattu. Laatikon teksti 
”Koivisto” ja alkuperäinen peh-
mikkeenä käytetty meriheinä vies-
tivät tunnelmista, joissa kaikkein 
arvokkaimpina pidettyjä kirkon 
aarteita haluttiin saattaa turvaan 
sodan keskeltä ja suomalaisten 
seurakuntien käyttöön. Anja Ny-
roos ja Riitta Sarastie ovat koon-
neet kirkkoesineet kirjaan, jossa 
kuvan ohella on selvitys esineen 
vaiheista. Parinkympin hintaisen 
kirjan hankinta on osuva kiitos 
omaan laskuunsa tietoa keränneil-
le ja meille kaikille ilahduttavaksi 
kokonaisuudeksi koostaneille te-
kijöille, Anjalle ja Riitalle.

Sitten alkoikin turkulaisten 
show. Airi ja Unto aloittivat haus-
kalla sketsillä. Höykytettävänä 
oli televisioviihteen vyötärölinjan 
alapuolelle sijoittuva tematiik-
ka, vaan mikäs se jää kuitenkin 
päällimmäisenä mieleen, jos on 
teatterinlavallakin vaatteet vähis-
sä? Jaalamiehiä säestivät Sirkku 
Miiluniemi haitarillaan ja Panu 
Helariutta anoppinsa pyykkilau-
dalla. Aivan - aidolla ja alkuperäi-
sellä! Lopuksi käytiin läpi seuran 
puheenjohtajan johdolla järjestö-
kierros ja kuulosteltiin, mitä eri 
koivistolaisille yhdistyksille kuu-
luu. Into kokoontumiseen on 
koivistolaisten keskuudessa kova, 
ja monenlaisia yhteistoiminnan 
muotoja pidetään yllä. Monissa 
yhdistyksissä toiminta on vali-
tettavasti jo myös hiipumassa tai 
jo hiipunut. Porvoossa sen sijaan 
jytisee ja jytiseekin kunnolla: mil-
loinkas se onkaan, kun on kuu 
kiurusta kesään, jonka edettyä 
syvemmälle lämpimiin päiviin 
koivistolaiset ottavat taas suun-
nan kohti Porvoota ja heinäkuun 
viimeisenä viikonloppuna vietet-
täviin Koivisto-juhliin. Nähhää sit 
siel! Viimeistää!

"Hitto menköön koivistolle, 
Hitto Koiviston pojille; 
Koivistol" on miehet kolkot. 

Miehet kolkot, naiset laiskat, 
Tyttäret sotahevoset, 
Pojat puoli-Ruotsalaiset..."

Runo: 
Suomen kansan Vanhat Ruonot, 
Länsi-Inkeri, Narvus

(Kokooja J. Länkelä)

Anniina Nummelan on ku-
vitellut ja piirroskuvittanut 
viikinkejä Koiviston rannalla.
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Kynän ladulta 1935 - Auvo Tuuli 

Maaliskuu
1. pv. 

Oli 2˚C pakkasta. Nyt oli vallan mainio 
potkukelkkakeli. Taivas oli aivan pilvetön 
ja aurinko paistoi kirkkaasti ja alkoi sulat-
taa lunta suojapaikoissa vaikka oli pakkas-
takin. Kerrassaan kaunis ilma!
 Minä menin aamulla Päädinkin 
puolkiin. Näkötorniin, selkämerikin oli 
sulana, jääteliä siellä vain seilaili. Matil-
la olivat verkot aivan sulan laidassa, hän 

Auvo Tuulen päiväkirjaa vuoden 1935 Tammikuusta Toukokuuhun. Siinä Auvo 
Tuuli kertoo omia kokemuksiaan liittyen hiihtoon, koulunkäyntiin ja muuhun mi-
tä kouluikäisen pojan arkeen kuului. Maaliskuussa hiihtokelit jäivät vähiin, meri 
avautui jäästä ja laivaliikenne koivistolle alkoi.

otti pois sillä jää saattoi lähteä siitäkin 
millä hetkellä tahansa. - Augusti ja äijä 
olivat tukkirannassa, he vetivät tukkeja 
Muurikalle. Palatessani kävin heidän 
luonaan. Loppuosa hiihtolomasta oli 
sitten pakkasta, mutta ei hiihtämises-
tä tullut mitään, sillä lumi oli pahasti 
sulanut, lisäksi oli nyt niin karkea keli, 
että olisi syönyt sukset kovin pahasti. 
Minulla oli vielä jalka kipeä kun saa-
pas pääsi hiertömään, joten ei voinut 
pitempiä retkiä tehdäkää.

Orimattilan sankarihautoihin 
haudatut Koivistolaiset

Pataljoonassa, myös Orimattilaan 
jääneitä koivistolaisia miehiä val-
taamaan takaisin menetettyjä seu-
tuja. Osa heistä jäi palaamatta. He 
ovat saaneet viimeisen leposijansa 
sankarihaudassa orimattilalaisten 
asetovereittensa vieressä. 

Orimattilan sankarihautoi-
hin on haudattu 338 talvi- ja jat-
kosodan sankarivainajaa. Heistä 
kahdeksan on lähtöisin Koiviston 
pitäjästä, yksi talvisodassa ja seit-
semän jatkosodassa kaatunutta:

Korpraali Heikki Virolainen 
Makslahdesta, synt. 13.3.1904 
Käkisalmella, kaatunut 17.2.1940 
Koiviston Saarenpään linnakkeel-
la (RT 2 /Viipurin lohko). Puoli-
so: Anna o.s. Ruotsalainen (1904 
Käkisalmella).

Sotamies Vilho Teofilius 
Muuriaisniemi Koivistolta, synt. 
29.9.1912 Johanneksessa, kaatu-
nut 25.9.1941 Rajajoella (I/JR 
46). Vanhemmat: Anton ja Helmi 
Muuriaisniemi. Puoliso: Rauha o.s. 

Kyynäläinen (1918 Uusikirkko).
Tykkimies Tauno Hovi Vat-

nuorin Kaalialasta, synt. 6.4.1915, 
kaatunut 30.9.1941 Viitanassa 
(3./RPsto 22). Äiti: Gunilla Hovi 
(1888).

Sotamies Pauli Arvid Lumme 
Makslahden Römpötin kylästä, 
synt. 14.5.1921 Leppäsyrjässä, 
kaatunut 8.10.1941 Suojussa (7./
JR 5). Vanhemmat: leipuri Olavi 
Lumme (1885) ja vaimonsa Lydia 
Emilia o.s. Hohenthal (1898).

Alikersantti Tauno Olavi När-
jä Koiviston Rautasen kylästä, synt. 
9.3.1916, kaatunut 23.10.1941 
Sommarössä, Bromarvin lohkolla 
(11. RajaK). Vanhemmat: Konsta 
Närjä (1887) ja vaimonsa Hilda 
o.s. Karvanen (1885). 

Sotamies Toivo Rokka Hu-
maljoen Niemenkylästä, synt. 
1.6.1913, kuollut tapaturmaises-
ti 25.10.1941 Haapalassa (5./JR 
46). Äiti: Olka Rokka (1886).

Sotamies Aimo Ilmari Kiis-

Ensimmäinen yhteys tapahtui jo 
kesällä 1939, jolloin Karjalan-
kannasta alettiin linnoittaa va-
paaehtoisten suojeluskuntalaisten 
voimin. Kannaksen 14 työmaa-
alueen ensimmäinen alue ulottui 
Humaljoelta Kolkkalaan. Hu-
maljoen puoleinen osa muodosti 
työmaan n:o 1. Tämä työmaa oli 
Pohjois-Uudenmaan suojeluskun-
nan vastuulla. Sitä linnoittamassa 
oli heinäkuun alusta syyskuun 
loppuun yli 140 orimattilalaista, 
mm. isäni. Kukin miehistä lahjoit-
ti yhden tai kahden viikon työpa-
noksensa maamme puolustuksen 
lujittamiseksi rakentamalla lähinnä 
panssarivaunuesteitä ja -kaivanto-
ja. Orimattilan suojeluskunnan 
aluepäällikkö, reserviluutnantti 
(myöhemmin majuri) Viljo Kirma, 
toimi työmaan aluevalvojana.

Kun talvisota syttyi, asettui-
vat Orimattilan miehet puolus-
tukseen Pasurinkankaalle, mistä 
sitten käskyn saatuaan vetäytyivät 
Salmenkaitajoelle ja myöhem-
min Kaskiselkään. Koivistolaisten 
kohtalona oli jättää kotiseutunsa. 
Ensimmäiset vieraat kodit löy-
tyivät Pohjois-Hämeestä, josta 
heidät Moskovan rauhan jälkeen 
siirrettiin itäiselle Uudellemaalle 
ja Kymenlaaksoon. Noin 2400 
koivistolaista sijoitettiin Orimat-
tilan eri kyliin keväällä 1940. Ori-
mattilassa koivistolaiset viipyivät 
seuraavaan kevääseen, jolloin oli 
jälleen uusi muutto edessä. 

Osa heistä jäi kuitenkin Ori-
mattilaan. Kun kesäkuussa 1941 
oltiin jälleen valmistautumassa so-
taan, lähti Orimattilassa muodos-
tetun II/JR 46:n riveissä, Kirman 

Sota yhdisti kaksi maantieteellisesti hyvin erilaista pitäjää: meren rannalla sijaitsevan 
Koiviston ja vesistönsä puolesta köyhän itäuusmaalaisen Orimattilan. 

Olisikohan vanhempi kuva Orimattilan sankarihautausmaalta ihan 
40-luvulta, kun kummut ovat vielä noin korkeat. Sirkun albumista.

Uudempi on vuodelta 2013. 

4. pv. 

Maanantaina. Aamulla lähdettiin taas 
kirkolle, ei tosin tänään vielä koulu al-
kanut mutta kun tuli aikaisemmin, eh-
ti vähän lukeakin, sillä kotona ei kyllä 
tullut luettua. Keli oli mainio ja pihalta 
panimme polttopuita rekeen, menivät-
hän ne nyt samalla tiellä, mahdollista 
että jäät heikontuvat ja sitten olisi vai-
keampi niitä kulettaa. 

5. pv. 

Tiistai. Tänään on laskiainen, toiset meidän 
luokkalaiset kävivät hevosella Penttilässä ret-
kellä, en minä välittänyt lähteä. 

6. pv.

Keskiviikkona oli minulla kasvitentit. Osasin 
joka kasvin, jonka opettaja kysyi ja sain 9.

Ensimmäinen laiva tuli tänä keväänä Koivistol-
le 16 päivänä. Se oli saksalainen.
Ensimmäisen kottaraisen näin Antin koivussa 
24 pv:nä maaliskuuta.

ki Vatnuorin Körinkylästä, synt. 
24.8.1919, kaatunut 23.6.1944 
Lavolassa (5./3.Pr.). Vanhemmat: 
August Kiiski (1886) ja vaimonsa 
Amanda o.s. Hovi (1886). 

Sotamies Paavo Valtalah-
ti (ent. Feodoroff) Makslahden 
Römpötin kylästä, synt. 9.4.1923 
Kuolemajärvellä, kaatunut 
29.6.1944 Kostelassa (10./3. Pr.). 
Vanhemmat: Nikita Valtalahti 
(ent. Feodoroff, 1888) ja vaimon-
sa Maria o.s. Potinkara (1897). 

Alikersantti Tauno Närjän ja 
sotamies Toivo Rokan perheet oli 
asutettu Orimattilan Kuivannon 
kylään. Kylällä on oma kirkkon-
sa, hautausmaansa ja myös sanka-
rihautansa. Tauno Närjä ja Toivo 
Rokka lepäävät Kuivannon sanka-
rihaudassa. Heidät siunasi koivis-
tolaisten oma pappi, kappalainen 
Kalle Keituri tekstinään Raama-
tun sanat: ”Jos vehnänjyvä putoaa 
maahan ja kuolee, niin tuottaa se 
paljon hedelmää.”

Sankarivainajien muistami-
nen ja heidän sotapolkujensa 
tutkiminen on kunnioitusta hei-
tä ja samalla sotaveteraanejamme 
kohtaan. Pysähtykäämme siis 
sankarihaudoilla, vieraillakin. Äl-
käämme antako heidän muistonsa 
himmetä!

Sirkku Rainio
sotahistorian harrastaja
Helsinki / Orimattila

P.S. Mikäli Koiviston Viestin lu-
kijoilla on lisätietoja ja kuvia yl-
lä mainituista sankarivainajista, 
Humaljoen linnoitustyömaasta 
tai muistoja evakkoajastaan Ori-
mattilassa, pyydän ystävällisesti 
ottamaan yhteyttä puh. 0400-849 
888 tai sirkku.rainio@gmail.com

Jorma Kallonen

Sirkku Rainio
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Martti PielaMie tiijjän

Että varmastkaa. Kyl myö laule-
taa - kirkos ja koulus, sisätilois 
ja ulkosal. Koivistolaine laulupe-
rinne jatkuu, niiko se o jatkunt 
ainaskii 1800-luvult ast. Ja usjast 
usiampäänisestkii viel. Koivisto 
Historias kerrotaa esmerkiks, et 
Härkälä kansakoulu vihkiäisjuhlas 
1.10.1889 kirkolline lauluseura 
laulo neliäänisest. Höi seura jat-
ko toimintaa aina talvisottaa ast, 
1939. Sillo sen johtajaan toimikii 
itse Tauno Äikää, kuka ol sottii ai-
kan viimene Keisari urkui soittaja.

Mut oikiastha mie teilt luki-

joilt kyselinkii viimeks niijje kahe 
ihmise nimmii, kutka käivät Koi-
vistol kirjottamas muistii paikal-
lissii runnoi, olliit siis runokerrää-
jii, niiko Lönnruuti Eljaskii. No, 
toine ol Raumal 1819 syntynt ja 
Porvoos papiks vihitty Henrik 
August Reinholm. Hää osallistu 
runokeräysmatkoihi Novkorottii 
ja Aunukse ja Tveri Karjalaa ast. 
Häne keräystuloksii aineistoo 
Lönnruut otti mukaa Uutee Ka-
levallaaki. Reinholm kuol Viapo-
ris 1883.

Etevämp Koivistol käyneist 

Reivi Ameriikast vuosii takkaa
Miul ko kaik miu arkistot o siistist 
epäjärjestykses, ni miul ol alum-
peri tarkotus, et sit ko mie jään 
eläkkeel, ni sit mie järjestän kaik 
paperit hyvvää järjestyksee, nii et 
aina helpost löyvän sen, mitä et-
sin. Nyt mie oon eläntkii eläke-
läisen vuostolkul - joulun tulloo 
jo kakskymmänt vuotta - ni viel o 
kaik keske. Eukkoi vähä vällii pa-
tistel minnuu, et "ala nyt laittaa 
noita pareitais järjestyksee taik sit 
heitä ne kaik roskii". Mie häntä 
yriti rauhotella, et ne o nii tärke-
hii, et emmie niitä voi roskiksii 
viijjä. Ko justko oon jottai ehtint 
hävittää, ni enks jo seuraavas het-
kes huomaakkii, et justii sitä pape-
riiha oisi taas tarvint. Alotiha mie 
montakii kertaa - siirsi yhe paperi 
yhtee pinnoo ja toise toisee, ja 
kohta miul olkii jo viis, kuus eri 
paperipinnoo. No, sit tietyst miult 
loppu joko aika taik tarmo, ja kaik 
pit läjätä yhtee takasii. Hyväs jär-
jestykses kyl, tietyskii. Mie sanoin 
vaimovainaal, et jos miult tää 
homma jääp keske, enneko mie 
kuolen, ni heitä sit nää paperit 
miu hautahei. Sielhä miul o aikaa 
ikuisuus järjestellä vaik mitä ja kui 
paljo, vaik siukii papereitais. 

No, nyt täs yks päivä, ko in-
nostuin järjestelemmää taas arkis-
toijai, ni eiks kättee osuntkii yks 
miu vanha verolippukii vuuve 
1968 verotuksest. Porvoo vero-
konttor ilmotti, et mie saisi vero-
palutusta 167 markkaa 60 pennii. 
Ja sit samas läjäs ol mielekiintone 
vanha kirje, minkä Ameriikast 
ol lähettänt koivistolaine naine 
mei äitil. Mie kutsun häntä täs 
nyt Kaino-tätiks. (Ei hää kyl miu 
tättii olt, lieks olt mittää sukkuu-
ka, jollei sit männä ajas nii pitkäl 
takasiipäi, et huomataa, et sielhä 
se sukulaisuus paljastukkii, koi-
vistolaisii ko ollaa.) Kaino-täti asu 

perreinee Särkisaloskii samas kyläs 
ko myökii, mut mere rannas, sah-
haa vastapäätä. Sit häne ukkoon 
läks etsimää onnee kullakaivajii 
maast. Ja ko ei alkant kuuluu mie-
hest mittää, ni Kaino läks tyttä-
reen kans valtamere taaks etsimää 
ukkoaan. Mei äiti häntä varottel, 
et se siu ukkois o jo varmast löy-
tänt toise vuotee lämmittäjä. Mut 
Kaino ol varmast päättänt, et jos 
vaik ois ukko löytäntki toise vie-
rellee, ni hääpäs ottaa vihity mie-
heen takasi itsellee. Ja nii hää läks 
tyttärinnee seilaamma Atlanti yli 
Uuvel manterel.

Kaino ja mei äiti kirjottelliit 
miu tietääksei sit vuosii varrel 
toisillee aina sillo tällö ja kertoit 
elämästää. Kaino löys ko löyskii 
suure manteree itäreunalt pienest 
osavaltiost suomalaise ukkoon, 
ja pere jatko yhteiselloo Amerii-
ka Onnelas. Mie en taho kertoo, 
enkä nii tarkast tiijjäkkää, joutuks 
Kaino siel taistelemmaa asemas-
taa jonkuu kans vai eiks. Eikähä 
se miul kuulukkaa.

No, sitko myö oltii jo aika 
monta kymmentäkkii vuotta asut-
tu tääl Porvoos, ni mei äiti joutu 
sairaalaa, ko sai syvänkohtaukse. 
Eihä hää, koko ikkään ko työih-
mine ol olt, ni eihä hää meinant 
pyssyy paikallaa. Välil karkaskii. 

Sai sit Kaino-tätil toimitettuu 
tilapäise oma postiosotteenki. Ja 
huhtikuu alus 1977 tul Kainolt 
Porvoo aluesairaalaa vastauskii 
Massassusettsi osavaltiost Lunen-
purki kaupungist. ”Impi hyvä! 
Kiitos kirjeestäsi jonka eilen sain. 
Siinä oli toisellainen osoite, mutta 
sisällä oli kuitenkin Aluesairaala.” 

Enne vanhaa, ko posti kulku 
ol hitaampaa, varsinkii tuolt valta-
mere takkaa, ihmiset ei viivytelleet 
kirjeisii vastaammista niiko nyky-
jää, millo usjast sit vastaammine 
kokonaa unohtuuki. Varsinkii 
meilt suomalaisilt.

 Kaino kerto seu-
raavaks, et höil ol jo 
nii lämmint, 90 astet-
ta Vaarenheiti mukkaa 
(mikä vastajaa meil 
Selsiukse mittaris suu-
rimpiirtei 30 astetta), 
et hää käi ulkon hara-
voimas pihal ilma vil-
latakkijaa. ”Rookukset 
kukkii ja pensaissa on 
isot silmut jo.” Mei äi-
ti ei olt voint kirjottaa 
olleskaa, ko käs ei toi-
mint, mut nyt Kaino 
iloitsi siint, ”et voit itse kirjottaa 
vaikka lyhyemmänkin kirjeen.” 
Hän uskoo lisäks, et ”Kyllä sinä 
vielä pääset liikkumaan vaikka 
se paraneminen ottaa aikansa.” 
Kirjee mukkaa Kaino kerto lait-
tavaan Pääsiäiskortinki, minkä 
hää ol sattunt löytämää, ja toivo, 
et se ilahuttais potilast. (Pääsiäis-
tä vietettii sinä vuon ainaskii tääl 
Suomes 10. - 11.huhtikuuta.) 
Muute Kaino ei ennää kirjottele 
pääsiäistervehyksii kenelkää, ko 
”niitä pitäis niin paljon lähettää.” 
Sit Kaino-täti kertoo omast ter-
veyvestääki sev verra, et ”Reuma 
särkee, nyt olen saanu lievempiä 
taplettia, ei tunnu auttavan yh-

tään.” Polvesärkyy hänel ol enne 
toiset kapselit, ja auttoit hyväst, 
mut ne on ”kuulemma liian vah-
voja pitkä aikaseen käyttöön ja 
niillä on jotain sivuvaikutusta, te-
kevät häiriötä muualle ruumiissa. 
Ei ole hyvä niin eikä näin.” Kir-
jeen lopussa Kaino toivottelee vie-
lä pikaista paranemista ja lähettää 
terveisiä.

Mie en tiijjä, kui pitkää mei 
äiti viel kirjottelliit, mut luulisi 
kyl, et ei hyö voineet kovi kauvaa 
sitä yhteyve pittoo jatkaa, ko mei 
äiti joutu elämää viitisev vuotta 
avuttomaan vuoteessaa Porvoo 
Näsi sairaalas pääsemättä itse etes 
liikkumaa vuoteestaa mihikää. 

Kainom mie tapasin kerra, ko hää 
käi tyttäreen kans Koivisto juhlis 
Mäntsäläs.

Miust ois lystii, jos teist Viesti 
lukijoist jollekii käis kerra nii, et 
tapasisitta vanhoi paperii joukos, 
samal taval ko mie, jonkuu koivis-
tolaise, sukulaise tai ystävä taik vaa 
tuttava kirjee, mikä kertois oloist 
ja elämäst enne aikaa. Ja mikäs 
mastimpaa, jostaa kauvempaa. 
Vaik Vennäi maalt, jos sielt nyt 
kukkaa ennevanhaa mittää pääs 
kirjottammaaka. Ja sit tietystkii, 
et työ kertositta löyvöst täm mei 
lehe sivuil.

Martti Piela

Tiijjät sie?
Hoppu-Kansaaho historiakirja mukkaa Koivistol käi hei-
näkuu 11. päivä 1847 kaks runokerrääjää, yloppilas D. 
E. D. Europaeus ja maister H. A. Reinholm. Hyö olliit 
Koivistol vaa yhe iltapäivä ja yön ja laulattiit humaljo-
kelaisii. 16.10, Europaeus kirjotti Lönnruuti Eliaksel et 
Lavansaarta, Seiskarii ja Koivisto saarii kehuttii erinomai-
siks laulupaikoiks, mut heil ei olt aikaa näis käyä. En tiiä 
ollitkos nää miehet helsinkiläisii, mut voip olla kun hyö 
olliit matkal Inkerii.
 
Veijalaise Hannu Hoikkalast

runokerrääjist ol Savitaipalee kirk-
koherra Taneli Europaeus, s.1820, 
hääkii siis Lönnruuti aikalaine. 
Häne issäänki ol pappi, ja sitäväst 
poika pääs kouluu Käkisalmes, 
vaik äitiin olkii ”vaa” karjapii-
ka. Tää kielitieteilijä, kuka keksi 
muummuas sanat etuskunta ja 
tasa-arvo, tek vv. 1845 - 54 usiam-
pii runokerruumatkoi Karjalaa ja 
niihi paikkoihi, mist äske ol puhe 
Reinholmi kohal. Humaljoel hää 
merkitsi muistii esmerkiks (luulta-
vast Pärttyli Soini esittämän) maa-
ilmaluomisruno ”Pääskyläine päi-
välintu”, minkä toisintoi hää pan 
muistii Uuvelkirkol ja Inkeriskii.
Europaes kuol Pietaris jo 1876.

Tälläsii tietoi mie löysi kirjast 
"Ennen minä lauloin - Kansan-

Nytko taas tänäkii kesän tääl Pienes Porvoos (vaik eihä tää 
nii kovi pien ennää ookkaa - onha meitä porvoolaisii jo 
50.000) järjestettää Koivisto-juhlat, ni voisittaks työ aatel-
la sellasii koivistolaisjuhlii, mis ei laulettais?

Ja nii hää läks 
tyttärinnee 
seilaamma 
Atlanti yli Uuvel 
manterel

lauluja Koivistolta" (Toim. Sulo 
Jukane ja Niilo Villane; Koivisto-
laisii seura, Toijala 1983).
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Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

LAURI ILMARI SALONEN 
on valmistunut 
kauppatieteiden maisteriksi 
(KTM) Oulun yliopistosta.

Laurin isoisä oli Vilho 
Mattias Hilska, Koiviston 
Härkälästä.

Näyttelyitä

Turun ja ympäristön koivistolaiset
Leivotaan karjalanpiirakoita lauantaina 9.4. alkaen klo 10
Kajuutassa Itäpellontie 2.

Tulkaa mukaan aloittelijat oppimaan ja jo taitajat jakamaan osaa-
mistanne nii saahaa hyvät ja makoisat piirakat aikaseeks. Tarvike 
maksu. Varaa koko päivä. Mukaan esliina ja pulikka jos siul on.

Samaan aikaan lapsille mahdollisuus kuunari-kortin askarteluun 
Tuulan johdolla. Mukaan mahtuu kuusi lasta/nuorta.

Molempiin ilmoittautuminen 
Hanna Silfver 040-7711425 / hannahiiri@luukku.com 
1.4. mennessä.

Kajuuttailta tiistaina 19.4. klo 17. Haastellaa yhes mukavii.

Vapun vastaanottajaiset lauantaina 30.4. klo 17
Kajuutassa Itäpellontie 2.

Tarjolla hyvää seuraa, reipasta laulua, simaa, pieni suolainen pala 
omakustannushintaan. Tervetuloa

Ruokailun vuoksi ilmoittautumiset 
Hanna Silfver 040-7711425 / hannahiiri@luukku.com 
19.4. Kajuuttailtaan mennessä.

Perniön ja ympäristön Koivistokerho 
Vuosikokous pidetään Markku Kitulan luona 
3.4.2016 klo 14.00 alkaen.

Tervetuloa!
Johtokunta

Valokuvanäyttely
Juha O. Luukan 
valokuvanäyttely 

Viipurista Koivistolle 
1293-2015
Avoinna 13.3.-14.4.2016

SVS-toimisto Brinkkala, 
2. kerros
Vanha Suurtori 3, Turku

Tervetuloa

Koivistolainen matka

VIIPURIIN – KÄKISALMEEN – 
LAATOKAN LAINEILLA KONEVITSAAN
1.7. – 3.7.2016

Katsastetaan Viipurin tarjonta
Konevitsan luostarisaareen opastettu laivamatka
Etsitään sopiva paikka rantapäivän viettoon
Tutustutaan Käkisalmeen. Matkalla tietoiskuja aiheesta
Karjala itärajan varjossa.

Yöpymiset Käkisalmessa, puolihoito sekä viisumi
hintaan n. 350,-

Ilmoittautumiset
aaltonenkata@outlook.com – 050-4393791
jaana.putus@pp.inet.fi – 040-5088167
tapani.teikari@ttmatkat.fi - 040 829 1824

matkalle kaikki ovat tervetulleita  Härkäläläiset

Koiviston Heinot ry.
Sääntömääräinen vuosikokous la 7.5.2016 klo 13.00 
Turussa, laivaravintola Svarte Rudolfissa 
Itäinen Rantakatu, Auran sillan lähellä.

Kaikki sukuseuran jäsenet ovat tervetulleita.

Tervetuloa
Hallitus

KOIVISTON AUTO

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

Tarjotin 26 €

Lippis 10 €

Konepesunkestävä, 30 x 38 cm

Koivisto-tuotteita

Koiviston karttatarjottimia 

on tilattu lisää

Lasten ja nuorten kuvataidekilpailu
Koivisto-juhlilla Porvoossa 30. - 31.7. 2016 

Sarjat: 1 – 6-vuotiaat, 7 – 11-vuotiaat ja 12 – 17-vuotiaat
Aiheet ovat kaikille sarjoille samat.

1. Sarjakuva
2. Sukupuu
voit pyytää vanhemmiltasi valokuvia tai piirtää sukulaisten kuvat 
tai tehdä perinteisen nimi-sukupuun
3. Oma satueläin (jonka voi toteuttaa pajassa)

Töiden tekotapa on vapaa. Ne voi toteuttaa myös kollaasina, jossa 
on käytetty useampia materiaaleja: paperia, kangasta, pahveja, 
kierrätysmateriaalia tms.
Kukin osallistuja voi lähettää kilpailuun 3 työtä.
Vain annettujen aiheiden mukaiset työt ovat mukana kilpailussa.
Töiden tulee olla Porvoossa perjantaina 29.7. kello 16 mennessä.

Jos töiden palautusta toivotaan postitse, mukaan tulee laittaa 
osoitteella ja postimerkillä varustettu kirjekuori.

Postissa tulevat työt voi lähettää osoitteeseen:
Marja-Leena Montonen Susisuontie 36, 06200 Porvoo

Voittajat palkitaan näyttelyjen avajaisissa lauantaina.
Taidetoimikunta

Kutsu 
Koiviston Kaukiaisten sukuseuran vuosikokoukseen

lauantaina 23.4.2016 klo 11 alkaen Kanneljärven opistolle Lohjalle,
Karstuntie 537.

Käsittelemme sääntöjen määräämät vuosikokousasiat, hallituksen 
sääntömuutosesityksiä sekä sukukirjan valmistelutilannetta.

Tuutha siekii!
t. Hallitus

Koivisto-juhlat 
Porvoossa 
30. - 31.7.2016

Suku- ja kyläkokouksien 
sekä
myyntipaikkojen varaus

Marja-Leena Montoselta
puh: 040 500 5026 
(klo 13:n jälkeen)


