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Tiijjät sie?
Suomi o velkaantunt muutama vi-
ime vuuvve aikan miljarti ja taas
miljarti toiseen perrää, nii et taval-
lise ihmise pääs miljoonat ja mil-
jartit tanssiit turkkilaista Oone-
Steppii. Samallaiselt tuntu varmast
suomalaisist 20-luvulkii, mut sillo
ei avuks voint huutaa Maailma-
pankkii eikä Euroopa Unionnii.
Sillo Svinhufvud ja Mannerheim
kääntyit Ameriika puolee. Ja niilt
ajoilt o peräisi Suome maine ”Ai-
noa maa, ko makso (30-luvu pula-
vuosinkii) velkaan takasi.”

Ko Suomi julistautu itsenäiseks
6. joulukuuta 1917, Senaati pu-
heenjohtaja Svinhufvud esitti
Yhysvaltai Helsingi-konsuli
Thornwell Haynesil pyynnö, et
Yhysvallat tunnustais Suome
itsenäiseks valtioks. Hää ilmotti
samal, et Suomi lähettäis valtu-
uskunna keskustelemmaa maa
elintarvikepulast ja maata uh-
kaavast nälähätäst.

Ois luult, et vast 141 vuotta va-
remmi Enklanni herruuvest irront
maa ois kiirehtänt tunnustammaa
enstäi Keisarkunnast ja sit Lenini
Neuvosto-Vennäist eronnee maa
itsenäisyyvve ensimmäisii joukos.
Mut ei, ei enneko Polševiikki Ven-
näimaa, Ruotsi ja Ranska olliit
tammikuu 4. pv 1918 ja par päi-
vää myöhemmi viel Saksa sen
tehneet.
(1) Miks USA viivyttel?
(2) Ja mikä pijättel Wisoni halli-
tukse tunnustusta?
(3 - 4) Kuka nimitettii ensmäseks
USA täysvaltase ministeri asemaa
Ameriika etustajaks Suomee ja
millo?

Suomee ol taistelu itsenäisyyvvest
ja sama-aikanane veljessota kulut-
tant nii, et maata uhkas toelline
nälänhätä. Vaik rikas maa, ja jo sil-
lo suurvalta ei olt aina halukas an-
tamaa tiplomaattista appuu, autto
se kuiteskii toimittamal esmerkiks
viljaa ja muita elintarvikkehhii
170.000 tonnii. 5) Kui paljo Suo-
mi makso takasii aikannaa tuost
avust? Suomi solmi 1.5.1923 USA
kans lainavakauttamissopimukse,
mil määriteltii esmerkiks lainoi
korot ja takaisimaksuajat. 6) Mil-
laset ne olliit?

Akus sie näist asjoist tiijjät, ni li-
mace tietois Viesti Toimituksel, ja
iloitaa yhes toisii Viesti lukijoijja
kans.

Martti Piela

Kansaa vai kansanmusiikkia
Millainen musiikkielämä Koivistolla oli? Kajahtaako kylvämättä kasvava
laulun rikkaus myös koivistolaisten kohdatessa? Viipurin ja Sortavalan
veroiseksi musiikkipitäjäksi ei Koivistoa lasketa, mutta monipuolinen on
musiikkielämä ollut ja musikaalista väkeä on Koivistolta tullut.

Riikka Salokannel

Koiviston polska on nimel-
tään tunnetuin koivistolais-
laulu ja tanhumusiikin klas-
sikko. Kansanmusiikki- ja
kansantanssipiireissä tuttu
kappale on kansansävelmä,
jonka tekijää ei tiedetä, eikä
varmuudella voida sanoa, että
kappale olisi esimerkiksi syn-
tynyt Koivistolla, tai ollut
koivistolaissoittajien tutuksi
tekemä.

Musiikkipedagogi ja kan-
sanmuusikko Terho Asikaisen
mukaan polska ei juurikaan
ole kuulunut karjalaiseen
musiikkiperinteeseen vaan
kolmijakoisen polskamusii-
kin ja tanssin valta-aluetta on
vanhastaan ollut Ruotsi ja
polska alue yltää sen rajojen
yli itäiseen Norjaan ja
läntiseen Suomeen.

Karjalaan polska ei ehtinyt
kunnolla levitäkään, ennen
kuin se alkoi mennä pois
muodista ja jäädä 1800-luvun
muotitanssien eli valssin, sot-
tiisin, masurkan ja polkan jal-
koihin, kertoo Asikainen.

Koko 1900-luvun tilanne
on ollut, että polskaa on tans-
sittu kansantanssi- ja tanhu-
piireissä, mutta ei tanssila-
voilla eikä häissä. Arvailuksi
jää olisiko merenkulkijoiden

Kansansävelmä
tarkoittaa mää-
ritelmän mu-
kaan juuri sitä,
että sen alku-
peräisestä asusta
on mahdoton
tietää mitään.

Koivistolle polska tullut lai-
vojen Ruotsiin suuntautu-
neilta matkoilta.

Koiviston polskan säveleen
voi olla useita sanoituksia.
Yksi niistä on Vesa-Matti Loi-
rin esittämä Kupparin Ulla.
Alkuperäisestä sanoituksesta
ei voi varmuudella sanoa mit-
ään, sillä kansansävelmä tar-
koittaa määritelmän mukaan
juuri sitä, että sen alkuperäi-
sestä asusta on mahdoton tie-
tää mitään.

Koivistolle sopivia sano-
ituksia voisi olla Veikko La-
vin Silakka-apajilla, joka
mahdollisesti kuvaa talvika-
lastusta kalarekineen ja Vii-
puriin kaupattuine silakkoi-
neen. Paitsi, että koivistolai-
set pyysivät hailia silakan si-
jaan: ”Hailii happamii, Koi-
viston poikiin tappamii”.

Jatkuu sivulla 4

Monien kuorojen ohjelmistossa oli hengellistä musiikkia.

Kansanmusiikki- ja tanhuryhmät ovat tehneet Koivistoa
tunnetuksi Koiviston polskan sävelin.
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Kaisa Koivula

ISSBN 0780-1289
KUSTANTAJA:
Suomen Koivisto-Seura r.y.
Jäsenlehti. Lehti jaetaan aina
kuluvan kuun loppupuolella.
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@ramitoivonen.fi
Muussa tapauksessa aineistot
toimitetaan osoitteeseen:
Koiviston Viesti,
Riihelänkatu 28, 15810 Lahti
Aineisto palautetaan vain jos mukana
on postimerkillä varustettu
palautuskuori osoitteineen.
Koiviston Viesti toimitus, 0400 780 398

Jäsenasiat, tilaukset, osoite-
ym. muutokset:
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

Suomen
Koivisto-Seura ry
Perustettu 1948

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

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, jäsenasiat:
Katarina Hovi
Kavallinpelto 6, 02710 Espoo
050 4821240,katarina.hovi@gmail.com
Sihteeri, Jorma Kallonen
Koivukuja 23, 21530 Paimio
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, Kaarina

Ritva Ratia-Ahtiainen Lahti. 044 377 7201
varajäsen Raila Hiltunen, Mäntsälä

Jorma Jack, Kotka. 050 061 9482
varajäsen Maarit Raninen, Lammi

Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400 800 752
varajäsen Katariina Aaltonen, Espoo

Jukka Ratia, Mäntsälä. 050 097 8206
varajäsen Jorma Simola, Lahti

Tiina Torkkeli-Pitkäranta, Kemiö.
045 126 6286, varajäsen Leea Helkiö, Salo
Riikka Salokannel, Lahti. 044 231 2422

varajäsen Tuula Ruskeepää, Pornainen

Hannu Seppinen, Turku. 040 703 1244
varajäsen Tuula Agge, Parainen

– Puheenjohtajalt̀ itseltää –Hartaast̀

Taivaskaipuuta?

Katselin hiljan huumekauppaa kuvaavaa do-
kumenttia, organisaation yläosassa olevien
luksuselämää. Oli vaikea samaistua siihen,
että joku on valmis tuottamaan hyvin paljon
tuskaa toisille, jotta saisi itse leveän elämän.
Sitten tajusin, että vääristyneestä taivaskai-
puustahan siinä on kysymys: että kaikki olisi
hyvin, että saisi elää pelotonta ja ahdistama-
tonta elämää, että olisi tarjolla kaikkea, mitä
kaipaa ja toivoo. Kuinka voivatkaan hyvät-
kin asiat vääristyä ihmisten käsissä!

Tahtoo taivaskaipuu vääristyä meidän ta-
vallistenkin ihmisten käsissä. Olin jouluo-
stoksilla pienessä liikkeessä. Päädyin osta-
maan sieltä kaksi tuotetta. Kassalla myyjä
kysyi minulta ystävällisesti, olinko huoman-
nut, että kaupassa oli ”Osta kolme – maksa
kaksi” -tarjous koko liikkeen valikoimasta.
No enhän minä ollut huomannut. Myyjä se-
litti, että nyt kannattaa ottaa kolmas tuote,
kun ilmaiseksi saa. Se oli minulle pätevä ar-
gumentti. Oli houkuttelevaa ajatella, että
saan ottaa kaupasta ilmaiseksi mitä vain (sa-
man hintaista tai halvempaa, kuin jo valitse-
mani tuotteet). Ja löytyihän sieltä kolmaskin
mukaan otettava. Kannattaa ottaa, kun il-
maiseksi saa. Sekin on taivaskaipuuta: saada
jotain lahjaksi, työtä tekemättä. Vaikkei tar-
vitsisikaan. Vaikka maapallo siitä sitten kär-
sisikin. Miten meillä on tällaiset kädet, joissa
kaikki vääristyy?

Psykologina alan automaattisesti pohtia,
voisiko asialle tehdä jotain. Maailmanhis-
toria kun on osoittanut, että aika kattavasti
taivaskaipuu on meidän käsissämme vääri-
stynyt vallan ja tavaran kaipuuksi, ahneu-
deksi. Siitä voisi ehkä kuitenkin aloittaa,
että tutkisi ja tunnistaisi, mitä oikeastaan
kaipaan, kun niin ilahdun ilmaiseksi saa-
misesta. Tehdä siitä johtopäätökset ja toi-
mia niiden mukaisesti.

”Nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta.

He ovat pesseet vaatteensa

ja valkaisseet ne Karitsan veressä.

..ja hän, joka istuu valtaistuimella,

on levittänyt telttansa heidän ylleen.

Nälkä ei heitä enää vaivaa, ei jano,

enää ei heitä polta aurinko eikä paahtava helle.

Karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee heitä

ja vie heidät elämän veden lähteille,

ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet.”

(Ilm 7:14-17)

Pullamummot

Pullamummot kuuluvat myös Koiviston vanhoihin muistoihin.

Kirkonkylän vanhimmista pullamummoista muistan Räätälin
Ievan. Hän kävi keskiviikkona ja lauantaina kirkonkylän joka
talossa pullia kaupalla. Olihan niitä useampia, jotka kävivät kir-
konmäellä pullia myymässä. Kirkossa kävijät saivat ostaa pullia
kotiin vietäviksi.

Kun pullamummot olivat viimeksi aivan kirkon portin vieres-
sä, niin kirkkoneuvosto päätti, että pullamummot oli saatava
pois kirkonmäeltä. ”Ei pyhänä saa kauppaa tehdä”. Näin pul-
lamummot hävisivät kirkonmäeltä kauemmaksi, mutta kirk-
kopullia sai edelleen ostella.

Sitten oli myös kinkeripullamummot, joista tunnetuin oli kai-
keti Kristiina Ilmasti. Hän kävi melkein kaikilla kinkereillä.
Kristiina käveli ja veti pullakelkkaa perässään. Hän pääsi välillä
suntion ja kanttorin tai joskus pappienkin rekeen, kun tapasi-
vat tiellä. Oli sää minkälainen tahansa, aina pullamummo löy-
si tien kinkereille.

Eräänä päivänä jäänsärkijä oli mennyt salmesta ja seuraavana
aamuna piti kinkereiden pitäjien päästä saareen. Tällöin soi-
tettiin saareen, että tulisivat hevosilla vastaan railon reunalle,
kun ei uskalla hevosilla ajaa yli.

Aamulla lähdettiin. Railon kohdalla kokeiltiin jäätä, joka tun-
tui vahvalta, mutta ei uskallettu kuitenkaan hevosella mennä
yli. Riisuttiin hevonen ja päätettiin vetää reen kanssa saareen
pyrkijät yli. Ensimmäisenä istui rekeen kapteeni Kaakinen,
joka oli sillä kertaa mukana. Hyvin se meni, jää oli kyllin vah-
vaa. Sitten taas lähetettiin reki toiselle puolelle. Kirkkoherra
Kilpeläinen ja kanttori Peippo olivat nyt vuorossa. Eivät he
istuneet rekeen vaan seisoivat reen kannoilla ja hyvin hekin
pääsivät yli.

Railon reunalla oli myös pullamummo. Kun hän huomasi jään
vahvaksi, niin hän tallusteli kelkkoineen yli. Saarelaiset hevosi-
neen kyyditsevät papin ja kanttorin kinkeritaloon. Saihan sa-
malla pullamummokin kyydin, sillä
ei kinkerit ilman pullamummoa
kinkereiltä olisi tuntuneet.

Kun kaikki oli saatu kinkereillä
luettua, niin alkoi pullan osto.
Tämä oli ainakin lapsista kin-
kereiden paras kohta, vaikka
hyvin näkyivät vanhem-
matkin pullia ostelevan.

Näin kertoili A. P. Koi-
viston Viestissä v. 1949.

Hyvää alkanutta vuotta!
Jaksetaan vielä pandemian
kanssa!

Eija Tuominen

Talviurheilua

Piikkikengät jalkaan ja sauvat käteen, että pääsee edes kodin piha-
tien ylös. Sellaista urheilua saa nyt harrastaa, kun lämmin ilma-
virtaus sulatteli upean talvimaiseman suojakeliksi ja kaikkialla on
jäistä. Alkutalvesta kauppareissulla mukana oli pulkka kantamuk-
sia helpottamassa, nyt matka hujahtaa potkukelkalla. Hiihtämään
ehdin vain kerran ennen kuin ladut muuttuivat jäisiksi ja varsin-
kin monokävely ladun varteen melkein mahdottomaksi. Vaan jos
ei hiihto jäisillä laduilla onnistukaan parhaalla tavalla, ovat luon-
nonvesien päälle auratut retkiluistelureitit parhaimmillaan.

Ja mikä on viilettäessä jäisiä reittejä pitkin, varsinkin jos sattuu
myötätuuli. Jos föhn-tuulahdus jäätikin järvet kantaviksi, kirkasti
taivaan, toi se mukanaan myös navakan tuulen. Ja huomaamat-
taan sitä myötäisessä on mennyt kilometrikaupalla menojaan vain
huomatakseen, että paluumatka on sitäkin raskaampi ja hitaampi.
Jos on talvi tarjonnut meille parastaan ensin valkeana jouluna ja
nyt hienoina talviliikuntakeleinä, on upeita ihmeitä ollut muita-
kin. Upeat ovat olleet Etelä-Suomeen saakka yltäneet revontulet.

Olympiatalvet ovat myös penkkiurheilijoille olleet talviurheilun
kulta-aikaa. Vaan saa nähdä mitä kaikkea yllättävää tuloslistoilla
tullaankaan näkemään. Kisoista voi joutua koronan ja karanteeni-
säädösten vuoksi jäämään pois lajin huippuja ja tilaa tulee näin
yllättäjille ja haastajille. Tosin huolestuttavalta näyttää suomalais-
tenkin osallistuminen, ainakin yhdistetyn urheilijoiden ja taito-
luistelijoiden osallistumista ja olympiamatkaa saadaan jännittää.

Koivistolla on hiihdetty ja hyvinä jäätalvina varmasti luisteltu-
kin meren jäillä. Laskiainen on ollut talviriemuista yksi keskei-
simpiä. Luterilaisessa kirkossa ei laskeuduta paastoon, silti
laskiainen on säilynyt tärkeänä vuotuisena tapahtumana. ”Siitä
tuli eräänlainen talonpoikainen työnjuhla, joka heijasteli luon-
taistaloudessa elävien ihmisten odotuksia ja
arvomaailmaa” kirjoittaa Leena Rossi
Koiviston Arkielämää kirjassaan. Laskiaisen
hauskanpito keskittyi mäenlaskuun.
Huudettiin pitkiä pellavia, jotta pellavat
kasvaisivat tulevana kesänä hyvin. Mäkeä
laskettiin vesikelkoilla ja Kirkonkylän
talojen välisillä kujasilla huimimmat
laskivat reellä, jota takajalaksilla seis-
ten joku rohkelikko koitti ohjailla-
kin. Arkielämää kirjassa kerrotaan,
miten vanhat ukotkin menivät
laskiaismäkeen suuret reet ja ramppa-
kellot mukanaan. Seuraavana päivänä
ei enää mäkeen menty ja näin vältyt-
tiin pöksyjen tuhkaamiselta. Laskiai-
seen on Koivistolla kuulunut myös
30-luvulle saakka laskiaisajot. Ja
laskiaisruokana porsaan sorkilla höys-
tetty rokka ja lätyt, ortodoksien blini-
en mallin mukaisesti.

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Erityiset ajat jatkuvat vaan
Kaikki varmasti toivomme, että korona kaikkine
seuraamuksineen olisi jo osaltamme ohi. Ei ole.
Varmuutta ei ole mistään. Pyrimme kuitenkin pa-
lauttamaan Suomen Koivisto-Seuran toiminnan
niin normaaliksi, kuin mahdollista. Koiviston
Viesti -lehti ilmestyy kerran kuussa, kuten se on

ilmestynyt yli 70-vuoden ajan. Lehti perustettiin
aikanaan epävarmaan tilanteeseen edustamaan
koivistolaisuutta, pysyvyyttä ja yhteenkuuluvuut-
ta. Sitä tehtävää pieni sanomalehtemme toteuttaa
tänäkin päivänä.

Talvijuhla ja vuosikokous
Olimme kaavailleet talvijuhlan ja vuosikokouksen
pitämistä helmikuulle, mutta venytämme aikaa
niin pitkälle, kuin säännöt sen sallivat. Lauantaina
huhtikuun 23. päivänä on tarkoitus kokoontua
Turun Karjalatalolle koivistolaisten talvijuhlaan ja
vuosikokoukseen. Valmistelemme jo ohjelmaa ja
kokouspapereita. Jos kuitenkin käy niin, ettemme
koronaohjeita noudattaen pystyisikään järjes-
tämään terveysturvallista kokoontumista kohdak-
kain, järjestetään virallinen vuosikokous teams-
yhteydellä viimevuotiseen tapaan.

Suosittelemme myös kaikkia mahdollisuuksien
mukaan katsomaan ja kokemaan Musical Crew
MODEn Evakon kyynel -musikaalin. Toistaiseksi
alkuvuoteen kaavailtuja esityksiä 5.2 Turun Sigyn-
salissa, 14.2 Teatteri PROVinssissa Salossa ja 5.3
Kangasala-talolla ei ole peruttu. Kuten kaikki tie-
dämme, varmuutta ei ole mistään ja esitysten to-
teutumista tai peruuntumista voi seurata cal-crew-
mode11.webnode.fi-sivuilta.

Koivisto -juhlat Mäntsälässä
heinäkuun viimeisenä viikonloppuna

Ensi kesänä järjestämme Koivisto-juhlat totuttu-
un ajankohtaan heinäkuun lopulla 30.7.2022.

Aivan perinteisellä kaavalla ei juhlia kuitenkaan
järjestetä, vaan varsinainen yhteen kokoontumi-
sen juhlapäivä on lauantaina. Lauantaiksi kokoon-
numme Mäntsälän suurlavalle tapaamaan toisi-
amme, lounastamaan, katsomaan näyttelyt ja ko-
kemaan Koivisto-torin. Yhdistämme muistojen il-
lan ja perinteisen sunnuntaisen pääjuhlan lauan-
taille yhdeksi tilaisuudeksi, jonka laajuus ja sisältö
täsmentyy kevään myötä. Ennakoimme mahdolli-
sia kokoontumisrajoituksia ja haasteita niin, että
suku- ja kyläkokouksille ei tule Koivisto-Seuran
puolesta Mäntsälään tiloja eikä ajankohtia, vaan
kukin yhteisö päättää ja vastaa itse, milloin ja
missä kokoontuu.

Heinäkuun viimeisenä sunnuntaina on kaikki-
en halukkaiden mahdollisuus osallistua Mäntsälän
kirkolla jumalanpalvelukseen. Seurakunnan järjes-
tämän tilaisuuden jälkeen laskemme koivistolais-
ten muistoseppeleet sankarihaudalle ja Karjalaan
jääneitten muistomerkille. Muuta Koivisto-Seu-
ran järjestämää ohjelmaa tai ruokailuja ei sunnun-
taina ole.

Vielä tulee myös aika, jolloin kotiseuturetket
ovat taas mahdollisia. Jää nähtäväksi, pääseekö jo
ensi kesänä Koivistolle, mutta heti kun se on mah-
dollista, tulemme järjestämään Koiviston kirkolle
sankarihauta-alueen valmistumisen juhlallisuudet.

Aikanaan evakkoon joutuneet koivistolaiset
joutuivat erilleen toisistaan ja Koivisto-juhlat oli
tärkeä mahdollisuus kokoontua yhteen. Nyt mei-
dät on erottanut toisistaan korona. Olemme ken-
ties yksinäisempiä kuin koskaan aikaisemmin il-
man arkista vuorovaikutusta. Kokoonnutaan tal-
vijuhlaan ja kesän pääjuhlaan yhdeksi suureksi
koivistolaisperheeksi. Ja jos ei kohdakkain ko-
koontuminen ole sittenkään mahdollista, organi-
soidaan iso, vuorovaikutteinen netti-kokoontumi-
nen. Ja jos tähän joudutaan, aktivoidaan koko
nuorisopolvi auttamaan vuorovaikutteisen netti-
kokoontumisen onnistumisessa.
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Kansantanssia ja kuorolau-
lua
Järjestäytynyt vapaa-ajan kansa-
lasitoiminta virisi Koivistolla ku-
ten muuallakin Suomessa 1800-
luvun lopulla. Raittiusydistykset,
nuorisoseurat, vapaapalokunnat,
maamies- ja urheiluseurat järjes-
tivät ohjelmallisia iltamia, joihin
kuului musiikkiesityksiä ja lo-
puksi tanssia. Yhdistyksillä oli
omia tanssi- ja näytelmäpiirejä,
torvisoittokuntia ja kuoroja, lau-
luköörejä, jotka tarjosivat ohjel-
maa eri tilaisuuksiin.

Sortovuosina perustettu,
venäläistämissensuuria vältellyt
Ahti III -yhdistys onnistui järje-
stämään 1905 juhlat Makslahden
nuorisoseuran talolla. Karjala
-lehdenmukaan kylässä ei oltu pi-
detty juhlia pitkään aikaan, kun
”wirkamahti on ne aina kiel-
tänyt”. Tilaisuudessa esiintyi mm.
naiskööri ja lopuksi laulettiin uh-
makkaasti Maamme-laulu.

Leena Rossin Koiviston arkie-
lämää kirjassa tiedetään kertoa,
että Koiviston nuorisoseura pe-
rustettiin 1892 kansanjuhlassa
Kotterlahden lähellä, Vallan nur-
mella, vanhalla nuorison tanssi-
paikalla. Seuran 13-vuotis-
juhlaohjelmassa oli runojen li-
säksi mm. sekaäänistä laulua, jota
viipurilaiset vieraat olivat tulleet
kuuntelemaan höyrylaiva Ota-
valla. Mannolan nuorisoseura
Aurankukka oli puolestaan hank-
kinut jäseniään varten haitarin,
kun kylässä oli useita soittoniek-
koja. Aurankukan iltamissa Pön-
nin Artturi oli viulullaan säe-
stänyt tyttöjen tanhuesitystä.

Kuorolaulu liittyi erityisesti
osaksi hartaampaa hengellistä
musisointia. Kirkkomusiikin ku-
uluisisin ”koivistolainen” on kur-
kijoella syntynyt urkuri Tauno
Äikää (1917-2008), jonka soittoa

Koiviston kirkon uruilla voitiin
radion kautta kuunnella kautta
Suomen. Sotavuosina Tauno Äi-
kää esiintyy Iskevissä Kiiloissa;
Kiila oli 11. Divisioonan peiteni-
mi. Divisioonalla oli oma orkes-
teri, Iskevät Kiilat, jossa vaikutti-
vat säveltäjä Toivo Kärki, urkuri
Tauno Äikää, näyttelijä Heimo
Lepistö ja myöhemmin teologian
tohtorina tunnettu Helge Ukko-
la sekä toisinaan viulisti Pauli
Granfelt. Iskevät Kiilat-orkesteri
esiintyi alkuvuodesta 1943 Ää-
nislinnassa Aunuksen radiossa
asemasodan jatkuessa.

Syksyllä 1943 sama orkesteri
teki Kanta-Suomessa Toivo Kär-
jen johdolla pari kiertuetta, jois-
ta on kirjoitettu seuraavasti: ”Is-
kevät Kiilat ovat saapuneet
suoraan rintamalta johtajanaan
luutnantti Toivo Kärki, joka on
etevä haitaritaituri. Samoin ovat
kaikki hänen komentoonsa kuu-
luneet miehet oikeita tekijämie-
hiä, mainitaksemme vain sellai-
sen kuuluisuuden kuin pianotai-
teilija, kersantti Äikää. Ohjelma
on ollut reipasta ja vauhdikasta
suosittujen asemiesiltojen tyyliin,
sisältäen mm. kiertueen orkesterin
soittoa, kvartettilaulua, hanuri-
duettoja, sotamies Junkkarisen
mainioita humoristisia esityksiä,
alikersantti Hilanderin yksinlau-

lua, kersantti Äikään pianosoolo-
ja, yhteislauluja, rintamaterveh-
dyksiä ym.”

Tanssimusiikkia lavoilla ja
häissä
Tanssimusiikkia Koivistolla soi-
tettiin iltamissa, häissä ja erityises-
ti juhannusjuhlissa. Koiviston
joka kylässä oli omia kokko- ja
tanssipaikkoja: Lemminkylässä
Aho ja Tetremuta, Tertinniemessä
Lähteenmäki. Humaljoella kok-
koa poltettiin Ylipuolella ja Ruo-
koniemessä, Penttilässä Rantalassa
ja Luoniemessä, sekä Vanhassa
kylässä Peussan rannalla. Yleisiä
juhannusjuhlia- ja tansseja järjes-
tettiin Kirkkosaaressa. 1920-30.

Yhteiskoulun hyväksi järjeste-
tyt juhlat kokosivat juhlimaan
seudun nuoria, jotka tulivat pai-
kalle Kirkonkylästä ja muistakin
kylistä erityisillä laivavuoroilla tai
soutivat sinne omilla veneillään.
Kokolla oli monipuolista ohjel-
maa, piirileikkejä, puheita, lau-
lua, lausuntoa ja soittoa, sekä eri-
laisia kilpailuja. Kokko oli yleen-
sä valtava ja sen polttamista seu-
rasi tanssia yli puolen yön. Usea-
na vuonna orkestereita oli kaksi.
Vuonna 1930 musiikista huoleh-
tivat torvisoittokunta ja jazz-or-
kesteri ja vuonna -39 Meteor ja
Box Boys. Koivistolla juhlittiin
kokolla tanssien myös Pietarin-
päivää kesäkuun lopulla. Tans-

siorkestereista Soitinyhtye Koi-
viston Pojissa soittivat Armas
Reitti, Einari Lenkkeri, Elvi
Lenkkeri, Keijo Tervahartiala,
Martti Kurki, Unto Junninen,
Veikko Lenkkeri ja Viljo Ruottu.

Myös Merikylpylän kasinolla
pidettiin kokkojuhlia. Vuonna
1937 sinne tuli kaksi- ja puolitu-
hatta ihmistä. Kasinolla on kon-
sertoinut oopperalaulajatar Ka-
rin Englund ja Hanna Granfelt.
Kesällä 1938 esiintyi Ray Sisters.
Kasinolla pidettiin myös kuu-
tamotansseja, joiden kunniaksi
Sali oli koristeltu ja tanssi jatkui
aamulla kolmeen, jopa neljään
asti.

Koivistolaisia muusikoita ja
iskelmätähtiä

Kevyen musiikin kunikaalla Ola-
vi Virralla on koivistolaiset juu-
ret. Olavi Virran äiti oli Koivis-
ton Saarenpäässä 1889 syntynyt
Ida Maria Virta os. Grusander.
Hänen vanhempansa olivat Pet-
ter Grusander ja Eeva Kitula.
Myös kyläsepän poika Tapani
Kansa on koivistolaisia. Hänen
isänsä oli syksyllä 2021 menehty-
nyt Ahti Kansa Makslahdesta.

Iskelmälaulaja ja koivistolai-
nen on myös Myrskylyhty-yhty-
een Mikko Mäkeläinen, jolla ju-
uria on myös Johanneksessa. Mi-
kon isä Pekka on syntyjään Saa-
renpäästä. Mikko Mäkeläinen on
esiintynyt Koiviston juhlillakin.
Vuosien aikaan on monia koivis-
tolaisia muusikoita, ammattilai-
sia ja taitavia harrastajia esiinty-
nyt juhlillamme.

Kyselin facebookin kautta
ketä muita koivistojuurisia muu-
sikoita on ja onhan niitä: jazzlau-
laja Wiola Talvi, Viola Talvikki
Nikkanen, Onni Gideonin or-
kesterissa uransa aloittanut kan-
sainvälisen luokan laulaja. Sit-
temmin Englantiin muuttanut

tähti on laulanut niin Tom Jone-
sin kiertueella kuin Glenn Mille-
rin orkesterin kanssa. Violan äiti
oli Elli Virkki Saarenpäästä.
Myös hänen tyttärensä Marlene
Marle Mikkola on jazzlaulaja.
Kaikki koivistolaiset ovat jollain
lailla sukua ja seukkoja kes-
kenään. Viola Talvikki on Tapani
Kansan isän äidin Impi Kansan
os. Virkki Elli sisaren tytär.

Suomalaissyntyisen säveltäjän
Elis Pehkosen juuret tai juuretto-
muus juontaa Koivistolle aika
erikoisella tavalla. Tämän klassi-
sen musiikin säveltäjän isä oli
Sulo Artturi Pehkonen, vuonna
1919 luuloteltu orpopoika Koi-
vistolta. Englantilainen laivasto-
osasto vei vanhemmistaan eroon
joutuneen Sulo Artturin Englan-
tiin Koiviston kommendantin
luvalla. Britteihin asettunut Sulo
meni siellä aikanaan naimisiin ja
heidän poikansa Elis osoittautui
hyvin musikaaliseksi. Ensimmäi-
set sävellykset syntyivät jo 12-
vuotiaana. Hänen tunnetuin
teoksensa Russian requiem nou-
see hänen omasta taustastaan.
Pehkonen sai tietää, että isoisänsä
oli ollut vangittuna Venäjällä,

syyt olivat poliittiset. Isoisä oli
paennut, mutta joutunut kärsi-
mään vankeudessa.

Säveltäjä ja sovittaja Veikko
Samulin isoisä oli syntynyt niin-
ikään Saarenpäässä. Koivistolai-
sen veneenveistäjän ja puuseppä
Edvard Eeti Montosen siskon
Hilda Niklanderin tyttären Ker-
tun poika on viulutaiteilija Hei-
mo Haitto. Varmasti muusikoita
on muitakin ja jälkipolvista use-
ampiakin, joiden koivistolaisia
juuria emme tiedä. Facebookin
päivityksissä kerrottiin Sinikka
Sokan olevan koivistojuurinen.
Fonisti Tuomas Hoikkala on mo-
nipuolinen kulttuuri- ja musiik-
kimies. Nuorempaa polvea edus-
ti viulisti Essi Kiiski. Ooppe-
ralaulaja Ann-Marie Heinon äi-
dinäiti on Saarenpäästä, isänisä
Vatnuorista.

Maailmalla kuuluisin ja Suo-
messa tuntemattomin koivisto-
lainen oli tiurinsaarelaisjuurinen
rumpali, Pentti Anselmin poika
Glan (1946-2017). Hän soitti ja
levytti monen maailmantähden
kanssa kuten Alice Cooper, Lou
Reed, Bette Midler, Steppenwolf.

Kansaa vai kansanmusiikkia

Jatkuu sivulta 1

Mikko Mäkeläinen on Myrskylyhty -yhtyeen keulahahmo. Kultalevyjä on tullut
albumeista Mikko Mäkeläinen ja Piru on irti. Kuva Jouni Nieminen.

Alice Cooper ja Tiurinsaarelaisjuurinen rumpali Pentti Anselmi Glan. Kuva Kimmo Takala. Kuvassa Koiviston pojat.

Eistilän pelimannit: Eemeli Paavon poika Piela,
Kaarle Alen poika Wahlgvist ja Eino Joelin poika
Hanttu. Hilja Taavetin tytär Agge on viulistin
vieressä.

Laulu- ja soitinyhtye Koiviston poikien single.

Olavi Virta levytti sanoittamansa kappaleen Kun ilta ehtii vuosina 1942 ja 1936.
Virta myös sävelsi. Punatukkaiselle tytölleni sävelmänsä hän levytti -52 ja -63.

Hei Martti

Taas oli hyvät kysymykset. Vastauksia piti ihan ruveta varmistele-
maan levynkansista ja internetin ihmeellisestä maailmasta, jossa
tätä nykyä tuntuu kaikki tieto majailevan.

"Siks oon suruinen"
Toivo Kärjen sävelmään teki sanoituksen Kerttu Mustonen, jon-
ka sanoituksia ovat esimerkiksi Äänisen aallot ja Ilta kannaksella
kaikkiaan hän on sanoittanut 178 iskelmää osa tosin on tehty ni-
mimerkillä Vuokko. "Siks oon suruinen" sävellystä on eri artisti-
en toimesta levytetty suomeksi yli kolmekymmentä kertaa. En-
simmäinen vuodelta 1944 Olavi Virta ja viimeisin vuodelta 2015
Jukka Perko ja Iiro Rantala. Lisäksi se on levytetty yhtenä italian-
kielisenä, yhtenä saksankielisenä, yhtenä ruotsinkielisenä, sekä
kolmena englanninkielisenä versiona.

"Hytti nro 6"
Elokuvan käsikirjoitus perustuu Rosa Liksomin vuonna 2011
Finlandia palkinnon voittaneeseen saman nimiseen romaaniin'

Tapio Hanttu

Hei

Siks oon mä suruinen sanoittaja on
Kerttu Mustonen.

Hytti nro 6 perustuu Rosa Liksomin kirjoittamaan romaaniin.

Vuonna 1935 syntyneiden lasten lukumäärä on Tilastokeskuk-
sen, Väestötilastoja 250 vuotta 1749-1999 mukaan 69 942.

Ystävällisin terveisin
Merja Lapila

Iskevät Kiilat-orkes-
teri esiintyi alku-
vuodesta 1943 Ää-
nislinnassa Aunuk-
sen radiossa asema-
sodan jatkuessa.

Mie tiijjän
Martti Piela

Siks oon mä suruinen
Sävel Toivo Kärki, sanat Kerttu Mustonen

Joka päivä mä aamusta iltahan käyn kuni oottaen ihmettä
vaan.

Ja mä pilvien portailta onneni näyn yhä uutena luokseni
saan.

Alla onnen riemuportin kauan kanssas olla koetin, armahin,
mun ystäväin.

Siks' oon mä suruinen, kun Sua nyt muistelen: niin paljon
meni kanssas kaunista pois.

Siks' oon mä suruinen, kun päivä huominen niin toisenlai-
nen mulle olla nyt vois.

Ne kulkevat unikuvin edessäin vieläkin, nuo hetket, mi ker-
ran yhdessä vietettiin.

Siks' oon mä suruinen, kun sua nyt muistelen, niin pajon eh-
dit antaa onnea vaan.

Siks' oon mä suruinen, kun sua mä muistelen, niin paljon
ehdit antaa onnea vaan.
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Nyt Römpötti on jäänyt taa
ja lähdetään Rannanperään astele-
maan.
Iso tie sinne johtaa.
Ohikulkutien ja vanhan tien ris-
teykseen kohtaat.

Sitä ennen kuitenkin oli Amfibolit
tehdas suuri erikoinen.
Suomen ainut
erikoinen tiiliseinä seisoi siinä
korkeel rantapenkereellä.
Piti tehdä Kukkolaan
vaan ei päässeet sovintoon.
Tantit pittiit kovvaa hintaa
tehtailija viittas kintaal.
Muototiilit siinä tehtiin
tarpeiks tärkeiks tehtaisiin.
Ulkomailta ennen toivat
tämä lopetti valuuttavaivat.
Savupiippuki ol suur
savut hävitti taivaa tuul.

Vastakkaisel puolel melkein juur
ol Hakmannilla talo suur.
En siitä paljon tiedä muuta
mut et talo oli puuta
ja tyttö oli Mimma
aikamoinen kimma.

Kun lähdetään ohikulkutiel
Suomen ensimmäisel kenties.
Näin arveli johtaja Hans Peussa
Loppiaisena
istuessamme siellä iltaa
lopettaissa Joulun pyhät
aloittaissa härkäviikot.

Nyt on jo tullut muotiin
mut idea silloin esiintuotiin.
Saa kylät olla rauhassa autojen pa-
kokaasuilta.
Makslahen kaukaa kiers
santa-autoil töit ties.

Muistan yhden ajurin
kun hän ajoi kolarin
meidän kosken kohdalla.
Ol auto ojan pohjalla
aidanseiväs läpi hytin
melkein lävistäen Sunin.
Mut meni kainalon alta
jäi henki kuljettajalta.

Tie jatkui näin leveästi
aina Lähteenmäelle asti
jost yhtenä taas jatkoivat
Koiviston kauppalaan asti.

Kun Rannanperästä aloitetaan
kilometrit jonoon laittamaan
niin pituutta tul täl tiel
noin luultavasti kuus.
Vaan kun ei pääse mittaamaan
sen merkkejä tarkistamaan.
Tyytykäämme tähän vaan
mittaan tarkistamattomaan.
Tuo tie näin kerrottua tuli
jotenkuten laitettua paperille
missä säilyy.

Tietoset nuo pienimmätkin
asiat erinomaiset
meille siellä olleille.
Miks ei myöskin kasvaville
lapsosille uuden polven.
Tiedoksi myös vaimoillemme
tyttärille tynkä-Suomen.
Onneksi säästyivät sodasta
näkemästä asian pahan.
Metelistä oikein hurjan.
Evakkoreissusta poloisten.

Römpötiltä Rannanperään ja ohikulkutie
Kuitekii ko iltaa istumme
maistuessa ohraliemen
Mahittulan tuotteen kuulun
Koivulinnas kypsytetyn
pulloihin valutetun
ni ei aikaakaan
ko ollaa taas Makslahes.
Heinkii on hyvä tietää vähän
mitä on pantu tähän.
Muisteloista rajan takaa
taaksejäänehen elämän.

Jospa mennään Rannanperään ta-
kaisin
mihin Hagmannin Mimma jätetti-
in.
Käydään ajatuksii läpi viel
mitä silmä näki sielt tielt.
Tanskanen ol siinä aivan
tehdessä tie kaaren loivan.
Oli myöskin Kesäläinen
Viktor nimi ensimmäinen.
Olga-nimi vaimol ol
kiertokouluopettajal mainiol.
Pitkään meitä opetti
ja Terttuaan ohjaustangol kuljetti.
Erikoinen tapa hällä
mennä jalkarattahalla.

Jatkuu matka, tuli mutka,
tulee esiin taloryhmä.
Turunen ja Pellikka näkyy ensim-
mäisenä.
Turunen oli lihamies.
Meillä usein kävi myös.
Isoisän tuttava tuntui olevan mai-
nio.

Oiva oli pojan nimi Savolaisten
vanhempien.
Juvan kirkolt muuttaneiden.
Sitten oli Signe-tyttö.
Meiltä illoin maidot haki
särpimeksi muun ruuan
latkittavaa leivän kanssa.
Ossi oli kuopuksena
nuorimmainen tämän perheen
posket lihavana
muutenkin tanakkana.

Pellikoista tulee mieleen yksi tapaus
vain.
Pojal meni jokin pieleen
särki naapurin ikkunan.
Huusi karkuun juostessaan:
Kyl isi maksaa ikkunan.

Hyvönenkin oli tässä
samassa ympyrässä.
Poliisi oli ennen ollut,
niin olin asian kuullut,
varmaan paljon ennen meitä
kakskymment-luvul syntyneitä.
Laatuunkäypä rauhallinen
sutjakka ja seurallinen.
Tuntui olevan malttia
sehän poliisil onkin valttia.

Sitten olikin seurantalo
meijän kylän tanssipaikka
Hirsinen rakennus suuri,
huvittelun avara tupa
pihoineen ja mäntyineen
aivan siin vieres.
Talkoilla sitä tehtiin
tahtiin reippaaseen rehtiin
miehilt riitti aikaa silloin
ja tytöt keittiit kohvii illoin.
Meikäläisetkii nappulat
pihalt korjas kapulat
patakiilat kannettihin
paikkoihin vartavastisihin.
Sitko se valmiiks tul

oli kaikilla ilo suur.
Sisältä seinät laitettiin
ikkunanpielet maalattiin.
Kulissit uudet saatu
ehostettu lavan pielet
lattia oikein liukuinen.
Puhvetti hyväntuntuinen
olikin silloin siellä
kun yhteisellä työllä
oli kaikki aikaansaatu
ja hyvää työnlaatu.
Trongsund-orkesteri silloin
suositumpi muita ol.
Ko ties milloin tulloot
ni tupa aina täynnä ol.

Urheilua harrastettiin usein talon
pihalla.
Ei varmaan yhtään kilpailua
mis Vänni ei ois olt mukana
korkeutta hyppäämäs taikka kuulaa
työntämäs.
Innostus oli valtava
vaikkei aina tuloksekas.
Täytyy nostaa hattua
vaik pittiitkii vähän Sven Dufvana.

Vahtimestari tään talon
kaiken moskan ulosviejän
putsaaja joka paikan
ehostaja tuvan mainion
asui ihan lähellä talon rajanaapuri-
na.
Väinö oli etunimi
Oiva hällä sukunimi.
Taimi vaimolla nimenä
pirteällä tummalla naisella.
Taksia Väinö ajeli
ja hyvin toimeen tuli.

Laulukin tehty oli Taimista ja Väi-
nöstä
en tiedä kenen toimesta
mut sanat näin kuuluivat:
Oiva Väinö kutsuu Taimia autoon-
sa
Oivan kohal toisel puolel
tien mainion lähellä.

Konsta asui perheinensä
suvultansa Joensuu
Mies mainio mällisuinen
vähän laiha poskiluinen.
Tilda tukeva vaimo
Konstan suun vastakohta
kolmen pojan synnyttäjä
kohtalaisen hyvinvoipa.
Lahja-tyttö joukkoon mahtui
poikakatraan lisäksi.
Yrjö oli ensimmäinen
Lahja taisi toiseksi tulla
Erkki-poika seuraavana
viimeisenä pikku-Lauri.
Muistan Konstan sanoneen
lausahtaneen mällin lomasta
katsellessa meitä toisii
ruskeita koltiaisii
Lauri ei olt ruskee
valkoiselta poika näytti
Konsta Laurille sanoikin: A, sie oot
valkee ko Kojovan poika.
Tienteon vaiheessa
Konstan kohdal surkeassa
hänen sauna siinä seisoi
oikein sisäänlämpiävä
vanhan ajan kunnon sauna
löylyhuone mitä parhain.
Mistä tien piti mennä
liikenteen sujua hyvin
sauna oli tiellä siinä
puolet tielle luovutti.
Autot ohi jotenkuten
kiertelivät vanhan saunan

ohittivat hiljallensa
tuon lehtien aiheen.
Viimein asia selvisi
oikein hyvin ratkesi
Konstalle vissiin eduksi
valtion kirstut aukeni.
Uuden paikan hän sai
tyytyväinen oli kai.

Konstast vähän eteenpäin
kulkiessa pienen matkan
puro virtas kirkas siin
myllyojaksi sanottiin.
Penkereille vaik ei suuret
kuitenkin tarpeeks leveät
pingotettu oli suuret palkit
yli joen tehty
kannet tarkkaan suunniteltu
hyvin paikoilleen pantu
kovetettu sementistä
jauhon oikein ihmeellisen
karkeet sannant joukkoon pantu
kaivettuna suurel vaival
myös hiekasta hyvin hienon
fillerit oikein ohuen
vedestä vallan kirkkaan
vallattoman järvipuron
vahvistettu raudanpätkil
teräksestä oikein lujan
sillast vähän alaspäin
melkein kivenheiton päässä.
Rakennettu ammoin oli
tehty oikein taitavasti
vesimylly aikamoinen
jauhottaja kaiken viljan.
Nyt jo seinät lahonneet
ränsistyneet paikaltansa
kaatuneet ajan mukana
vieriessä monen vuoden.
Mutta iso ratas vielä
vesimyllyn voimapesä
vanhan ajan käsityötä
tehty aineista lujista
seisoi vielä paikallansa
pystyssä vetisen uoman.
Varmaan monta tarinaa
jouheata jutunpätkää
kerrottavaa olis hällä myllyvanhuk-
sella.
Jos vaan kertoa voisi
muistelot sanoiksi panna

Matkan jatkuessa
lähettäissä myllysillalt
heti siinä vasemmal
kuoppa sorainen oli valtava.
Siint ol hiekat otettu
siroteltu tien pohjiks
autojen ajeltavaksi
kärryil kuljettavaksi.
Tietyst muihikii tarpeisii
santaa kyl oli siin.

Santakuopan päättyessä
ison kumpareen takaata
tie lähti Rautaselle
Vasemmalle jyrkäst kääntyi
matkaa sinne vissiin ol kilometreissä
kymmenen.

Humaljoelle taas tie
kohtalainen kuljettava
siitä santaisena jatkui
matkas suoraan eteenpäin.
Autoil hyvä siint ol mennä.
Toinen voipi vastaan tulla
ei tarvinnut jarruttaa
leveyttä oli ohittaa.

Ohikulkutie taas kaartoi
kääntyi vähän oikealle.
Heitti hyvästit pikkuteille
noille mutkaisille

mennäkseen pitkästi suorana kuin
itseoikeutettuna.
Nyt olikii vaa metsää
kulkijalle katseltavaa.
Yksitoikkoisena jatkui Makslahden
kiertotie
niiko nytkii näkymät
ko kulkee näitä suurii teitä
nykyajan Suomessa.
On maisemat pois kuvasta.

Mut ko tultii koskelle
Mannosen uudisraivaukselle
näkyi hyvin lahdelle
usein peilityynelle.
Jos sattui paikal illalla
viivähtämään mietteissänsä
kauniilta silloin näytti.
Talojen valot rannat täytti
koko lahden kaarsivat.

Römpötiltä Kurkelaan
junarata tehty oli
suunniteltu kulkemaan
yhtä matkaa tien kanssa
sata metriä väli vaan.
Lähteenmäki tuotti tuskaa
rautahevon miehille
ko perässä ol pitkä letka
akseleita peräkkäin.
Kuulin jutun vissii totta
ainakii sen muistan näin:
Et ko kerran pitkä tooki
koitti mennä ylöspäin
rasvaa oli kiskoil pantu
tuota liukasta ainetta
ripoteltu pitkä matka
tuhlattu kallista tavaraa.
Eteenpäin ei mennyt matka
alkoi tulla alaspäin.
Vetur ähkyi pärskähteli
puksutteli voimapeli.
Teräksisten palkeitten
voimat menniit rasvoihin.
Pojanviikarit ol ollu
liikuskelleet rautatiellä
ilkikurisella miellä
temppuillen näin siellä.

Suurniityt myöskin näkyi
pellot suuret kylän miesten
katsahtaessa vasempaan
alkaessa Lähteenmäen
nousun pitkän vaivalloisen
rintehen ylen raskaan
soraharjun Luojan luoman
kelirikoista vapaan uoman.

Yks kilometri viel
ni ollaakii peril siel
Vanhantien haarassa
loppui ohikulkutien tarina.
Siihe tää tie päättyy
loppui metrit arvioidut.

Jotenkuten muisteltua
kerrottua teille tuli
mainittua tutut paikat
touhutantereet mukavat.
Unhottuvat vällii muuten
aina vuosien mukana
jollei ala kirjoitella
ylös muistiota kaiva
paperille jotain panna
ajan tulevan varalle.

Martti Mannosen, s.8.7.1923
Koiviston Makslahti, muisteluita
joskus 1970-luvulla

Seppo Mannonen

Ketä meil tulloo.. Isä tul lomal, yl-
lättäin. Äiti ol oottant hänelt kir-
jettä. Mut nyt hää ol siin pussuko-
itte kans. Äiti häntä halas, miekii
sain hänen vahvoin kävarsillaan
kyytii. Hän oli laihtunt ja parta ol
ajamatta, turilaan näkönen.

Äiti heti korviketta laittamaa.
Meil ol lehmä poikint, jote hyvää
syömistä löyty isälle. Korvikkeen
kans ol pannukakkuu ja piimäpi-
irakkaa. Mitkä olliit miukiin
herkkujain. Siin pöyvä ympäril
kuulumissii vaiheltii. Hänel on
muutaman päivän loma. Äiti
kävi mei saunas laittamassa pa-
dan al tulen. Saunahan oli hie-
man vauriutunut. Jote siellä pes-
tii pyykkiä ja padanlämpösellä
vedellä pestii itsemme. Siel Äiti
pesi hänet ja kun partakin oli
ajettu, alko Isä näyttä entiselt.
Hän sai viellä lämmintä ruokaa.
Nii miehen silmät alkokoit pai-
nua kiin. Nii Äiti komens hänet
sänkyyn, puhtais vaatteis. Nii hää
hetke pääst kuorsas.

Mie istuin tuvas. Ja katselin is-
sää, Kauvako hää oikee nukkuu.
Äitä huomas sen, ja toru, anna
Isän nukkuu. No parin tunnin
kuluttua Isä pirteenä heräs. Sit
vasta hää penko tavaroitaan.
Mustastpörssist hää oli ostant pa-
lan tummasinistä kankasta Äitil
hamekankaaksi. Miul oli vanhat
hienot nahkakengät jotka osot-
tautuivat vähä pieniks.

Sit Äiti ihmettel mitä täs pelti-
kanisteris on? Kirassii, Isä tokas,
siis lamppuöljyä. Siitäkin tulloo
viel puutetta, ku sota jatkuu.
Meillähän ei ollut kylässä sähköi.
Sähkölinja meni kyllä kylän läpi,
mutta sota sotki senkiin hom-
man. Sit Äiti ja Isän kans kävelii
pihan ympäril. Äiti totes et pitäis

mennä lypsylle. Mentii laitumel-
le, missä ol naapurinkii lehnät.

Isä tuumas et myö Sepon kans
lähetään soutelemmaa, kun tuo
lainavene on tääl selkäranna puo-
lel. Äiti siihe Mänkäähää, Mie
paistan teil lättyi illalla, nythä on
Sepon nimipäivä. Minä innostu-
in, lätythä oli parasta mitä mei ta-
los ol. Ja haen illalla kaverinikin
meille herkuttelemmaa.

Isä ol tult soutuvennee kans
syväsalmest läpi ja kävässy Tiuri-
saares ja sielt tult kotirantaan sel-
käranna puolel. Vene ol pienemp
ku mei venneet, vihreeks maalat-
tu. Mie kävin istuu peräpenkil, ja
Isä työns venneen vesille ja hyppäs
airoihin. Sit kääns venneeen no-
kan selälle päin. Oho täyt pittää
reunoist kiin. Isä vahvojen käsis
vene liikku kevyest. Mentiin se-
läälle, mis katseltii mei kyllää (olis
pitänyt olla kamera, nyt on vain
haalea muistikuva). Selältä
käänyyt ittää päi. Ettee tul se-
päluodon läntine pääty, joka oli
kivinen. Siihenhän selän aallot
kääntyivät ja ne ol huuhhelleet
hiekat syvemmälle. Sitten vene
hiljallee lipui kapiaa salmee pit-
kin. Salmihan oli Piiseeren ja Se-
päluodon välissä. Sillo olt peility-
yn. Ympäriltä kuului vain lintujen
ääniä. Ja pari sorsapoikuetta lipui
meistä poispäin. Nyt oli molemin
puolin nätit hiekkarannat.

Siinä kohtaa oli piisaaran puo-
lella pieniä peltoja, joista osa oli
Äidin. Sarkojen päissä oli pieniä
ovia. Isä selitti niitä, Ne ovat pe-
runa kuoppia, joihin perunat,
lantut ja porkkanat laitettiin
säilöön talveksi.

Sepäluodon itäinen pää oli
hyvä hiekkaranta. Piisaaren ran-
taa pitkin jatkettii. Vastaan tuli
pieni niemi, joka oli kivinen. Sen
jälkeen oli hyvää hiekkarantaa ja

nätti hiekkaniemi. Niemes hiek-
karanta jatkui viel vee al pitkää
Se oli hienoin ranta mitä mei
kyläs oli. Sit Isä sano tää ranta on
jo souka poikiin rantaa.

Siin hetki katseltii ja käännyt-
tii takas Sepäluotoo kohe. Nyt
Isä vetel rivakasti rantaa kohe ja
vene nous hiekalle mutta matala
ranta pysäytti venneen enne ran-
taa. Isä joutui astumaan veteen ja
nykäsee venettä ylös ja miut Isä
nosti kuivalle maalle. Siin rannas
ol niittyy, mist isä tuumas et näi-
tä rantaniittyi vois vaik käyvä ni-
ittämäs, nyt kun ei oo ku mu-
utama lamma tääl.

Käveltii saaren keskikokohas,

mis huomas et saari on aika ka-
pia. Mei pässihä se siel kävel mie
pyrin sitä silittämmä. Mut ei se
lasken minnuu nyt lähelleen,
vaik pihal se tykkäs ko sitä rap-
suttel. Isä löys kumpareen vierest
syvän kuopan. Sen hää putsas
pienist risuist. Siel ol vettä poh-
jalla ja siihen oli kaivettu luiska
mis oli puita poikittain, niiku
rappuset. Isä selitti et tää on sella-
ne lähteen tapane, mist lampaat
saavat hyvää vettä juuvakseen.
Tosin tämä kuivuu kesällä, mutta
lampaat juovat myös merivettä.
Millä ne tääl pärjäävät.

No kyselin, miks ei Eemelin
lampail oo pässii? Mite lampaat

saahaa kottii? Näät sit syksyl Isä
tokas. Sit istuttii ison männyn
jurelle, nojattii molemat sammaa
puuta. Isa tarinoi häne puhei-
taan, jäi mieleen alakuloisuus so-
vasta, kauvako myö saaha olla
tääl. Täällä olis ni hyvä ellää, ku
kaikkee olis. Siin hiljaa istuttii.
Sit Isä vihjais lätyist, miehän
huomasin heti, et miul on nälkä.
Nii hypättii veneeseen. Isän voi-
makkaat vedot toivat meit het-
kessä kotirantaan.

Tuvas tuli lättyjenpaisto haju,
ja naapurin poikin oli jo meillä.
Äiti ehdotti meil käsien pesua, ja
ilmeest huomas et pittää tehä, et
pääsee lettupöytään. Talon kellari
ol tuvan al. Lattiast nostettii
luukku ylös ja Äiti käväsi alhaal-
la. Raikasta maitoo kannu ja lasi-
purkki käsissä nous pöyvä vie-
reen, nosti ne pöyvälle ja ison ni-
pun voilla paistettuja lättyjä.

Hänen lasipurkis oli vadel-
masta tehtyä hilloa, joka oli
makeaa. Se oli tehty Kujalassa.
Talossa jossa oltiin silloin evak-
kona. Nii päästii lättyihin kiin.
Lättyihän nostettii lusikalla hil-
loa ja sit käärittii rullalle. Ja kyl
maistu.

Siint lähettii kaveri kans pihal,
hiljaa istuskeltii, ei huvittant
juoksennella. Sepäluovost puhut-
tii ja sil olevat lähteest. Sit Äiti
käski nukkumaa jo pojat. Miul ol
tehty peti kamari puolel Mie kat-
selin Äitii. Vaa sano et heil on
Isän kans paljo juteltavaa, ni tääl
saat rauhas nukkuu. Ja hyvähä
siel ol nukkuu.

Myöhempii muistamissii Se-
päluodosta. Sen nimihän on
vanhois kartois Sepän saari.

Angelniemel oltii evakkona.
Siellähän kuljettii salmen yli ka-
pulalossil, jota mie ihailin. Siellä
muistelin sepäluotoo ja selitin
Äitil että ku päästää takas, nii
mie teen samanlaisen lossin se-
päluottoon, tietyst paljo pe-
nemmän. Sillä sais heinätkii tuo-
tuu mei lattoon. Äiti viel innosti
minnuu. Nii lampaatki sais sillä
haettuu pois. Sellasii asioita miu
pyöri pääs siel pienes huonees
mis asuttii puuttees.

Viimeks kävin Koivistolla v.2019
kesäl. Siellä selostettiin meil, et
Pietarin pato on rakennettu pal-
jolti koiviston hiekoilla. Laki
suojeli rantoja. Rantaviivoihin ei
ole saanut koskea, mutta noin 2
m syvyyden jälkeen on hiekkaa
imetty jopa 10 m syvältä.

Sain käsiini koiviston uuven
kartan. Siintä heti etsimään se-
päluotoo VOI EI sepäluoto ol
hävint kokonaa ja osa tuost Suo-
ka niemest. Siin hei lakinsa...

Miult on hävinny miun hen-
kinen kotini, tunnen itsein juu-
rettomaksi evakoks.

Sepäluoto Muistelo Kiurlahti 10.6.1943
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Hintoihin lisätään lähetyskulut.

Uusia Koivisto-tuotteita
Motiivi koivistolaisen naisen kansallispuvun rekon mukaan.

Puolipellavainen
astiapyyhe 20 €
Keittiöpyyhkeet 200 g puolipellavaa.
Kooltaan 65 x 45 cm.
Painatus ja ompelu tehdään Suomessa.
Tuotteella on Avainlippu-tunnus.

Muistivihko 10 €
Kannet laminoitu, koko A5, 50 sivua,
ei viivoitusta.

Magneettimuistio 6 €
Koko 70 x 110 mm.

Muista ystävääsi
ilmoituksella.

Blinitaikina
5 dl maitoa

25 g hiivaa

2 ½ dl tattarijauhoja

1 ¼ dl vehnäjauhoja

3 keltuaista

1 prk (200 g) kermaviiliä

½ tl suolaa

3 valkuaista

Paistamiseen

voita

Tarjolle

suola- tai maustekurkkua

sipulia hienonnettuna

lohi, silli tms.

mätiä

smetanaa

tilliä

Ohje
Liota hiiva kädenlämpöiseen
maitoon.Varaa riittävän tilava
kulho, koska taikina kohoaa.

Vatkaa joukkoon tattari- ja
vehnäjauhot. Anna seoksen
kohota n. 1 t.

Lisää keltuaiset, kermaviili ja
suola.

Vaahdota valkuaiset kovaksi
vaahdoksi ja lisää taikinaan
varovasti sekoitellen.

Paista blinit voissa molemmin
puolin joko blini-, ohukais- tai
pienellä paistinpannulla.

Nosta valmiit blinit
tarjoiluvadille ja peitä liinalla,
etteivät ne jäähdy. Blinit on
parhaimmillaan heti
paistamisen jälkeen.


