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Tiijjät sie?

“Elämä on meri, 
meri kauhistaa, 
kun se vaahtopäinä 
kiehuu, raivoaa. 
Mistä turvan löytää 
mieli levoton? Kuka 
auttaa voisi, yö kun 
synkkä on?”.

1945

Ko maailmas viel jatku hävitys ja 
tuhotyöt, ni Suomes jo valmisteltii 
uusii etuskuntavaalii. Mannerheim 
ol eront ylipäällikö virastaa ja hänet 
ol valittu tasavalla resitentiks. Saksas 
Treesteni kaupunkii pommitettii nii, 
ettei jäänt kivvee kive pääl. Jalta ko-
koukses Kolme Suurta - Roosevelt, 
Talin ja Churchil - piirsiit Euroopa 
karttaa uusiks. Ja Suomes jotkut ja-
nosiit kostoo ja halusiit saaha sottaa 
syylliset leivättömä pöyvvä ääree. 
Jossei muute, ni säätämäl vaik taan-
nehtiva laki.

Miu kaikist nuoremmal sis-
kollai ol samallaine tapa kerräillä 
postikorttei niilt paikoilt, mis hää 
ol käynt. Hyvä olkii ainaskii miu 
kohallai, ko miultha varastettii ka-
mera San Fransisco lentokentäl, ko 
oltii viemäs sinne Voorti tokument-
tei, mikä auto oltii ajettu Detroitist 
Californiaa. 

Häne korttii joukos ol myöskii 
ranskakieline synttärkortti, mikä 
kerto tarinaa häne syntymävuuvves-
taa: Mussoliini hirtettii justii 1945, 
Hitler tek itsemurha, Hiroshimmaa 
puotettii atomipommi ja Nakasakkii 
toine kolme päivää myöhemmi, Jal-
tas määriteltii Euroopa uuvvet rajat, 
USA perusti YK:n, natsirikolliset 
tuomittii Nüürnperis, vapauve tuul 
puhals ihmisii syvämmii, jatsi ja ek-
sistentiaalivilosohvia saivat alkuun.

Liittoutunehhii Valvontakomis-
sio piti päämajjaan Helsingis Hotelli 
Tornis, mist hyö näkkiit oikee hyväst 
vaik iha Lappii ast, mis suomalaisen 
yrittiit häätää äskesii aseveljii sinne, 
mist olliit tulleetki. Valvontakomis-
sio puhheenjohtaja ol oikee viekkaa 
näköne Vennäi kentraaleversti Ant-
drei Ždanov.

Tännää, ko mie kirjottelen tä-
tä juttuu Viesti sinisel markinaalil, 
o justii kulunt tasan seitsemäkym-
mänt viis vuotta siint, ko Manner-
heim kirjotti vennäi kielel (osasha 
hää tok venättä, ko ol Keisarillises 
armeijja everstiluutnantti ja palvelt 
sitä vuoskymmenii) yhe tärkee eho-
tukse. Kukas se kertois miul nyt, et 
mitä Marsalkka kirjotti ja minkälaise 
ehotukse hää teki tuos kirjeessää Ta-
lini juoksupojal? Ja millase hetelmä 
se ehotus kanto?

Akus sie jottai ossaat kertoo täst, 
ni Eiko kertomaa Viesti Toimituksel! 
Ja sit kerro lisäks, et mist siul tuo tie-
to ettees osu. Äläkä unoha kertoo ni-
meäis. Eikä ois pahitteiks sekkää, jos 
kertosit lisäks viel, et mitä sie tuost 
asjast aattelet.

Martti Piela

Kirkkoherra kävi kylässä!

ta esityksestä, jonka jälkeen lau-
loimme yhdessä "Mie muistan". 

Ohjelma jatkui kahvin, kar-
jalanpiirakoiden ja kakun nautti-
misella ja iloinen puheensorina 
ja haastelu täytti huoneen. "Koi-
viston valssi" päätti laulupuolen 
ja vuoro oli kirkkoherra Pontus 
Salmen puheella. Hän kiitti aluk-
si kutsusta ja johtokunnan tapaa-
misesta. Nähtyään hallituksen 
jäseniä, hän totesikin, että tääl-
lähän on paljon vanhoja tuttuja 
ja mainitsi, että lapsistamme ja 
lastenlapsistamme Tölkkö-Vai-
nio-Salmi-Montonen-Tölkkö 
muodostui paikallisessa jääkiek-
kojoukkueessa junioriaikana 
"koivistolainen kenttä".

Puheessaan hän mainitsi 
mm. kotien tärkeästä merkityk-
sestä arkipäivän uskontokasva-
tuksessa. Koska Koivistolla me-

Porvoon suomalaisen seurakun-
nan kirkkoherra Pontus Salmi, 
sukujuuret Koivistolla, isä Al-
vatista ja isoäiti Kiiskilästä, 
kävi Porvooon seudun Koivis-
tolaisten johtokunnan vieraana 
14.1.2020. 

Puheenjohtaja Riitta Nur-
mi toivotti vieraat ja hallituksen 
jäsenet tervetulleiksi. Aluksi 
kirkkoherra selaili innokkaasti 
Rainer Montosen ylläpitämää 
leikekirjaa menneistä vuosista. 
Tämän jälkeen laulettiin "Koi-
visto, Koivisto" ja "Karjalan 
termäsillä". 

Seuraavaksi yhdistyksem-
me kunniajäsen no.2, perus-
tajajäsen ja Vuoden 2014 Koi-
vistolainen Pentti Karvonen 
piti laajan ja kattavan esitelmän 
koivistolaisuudesta, Koivistosta 
ja elämästä siellä. Hän kertoi 
mm. kalastuksesta, laivanra-
kennuksesta, merenkulusta, sa-
tamatyöstä ja kaupankäynnistä. 

Koiviston kirkon historista 
kerrottakoon, että se valmistui 
käyttöönsä vuonna 1904. Kir-
kon suunnitteli arkkitehti Josef 
Stenbäck ja kirkon lasisen alttari-
taulun maalasi Lennart Segerst-
råle. Kirkon urkujen hankintaan 
lahjoitti varat keisari Nikolai II 
ja ne vihittiin käyttöön joulu-
aamuna vuonna 1906. 

Urheilun saralta koivis-
tolaisia kuuluisuuksia olivat: 
Mikko Hietanen (maraton), 
Eino Kirjonen (mäkihyppy), 
Olavi Mannonen (5-ottelu) ja 
veljekset Pentti ja Reino Karvo-
nen (estejuoksu).

Sotakorvauslaivoista 40 % 
rakennettiin Hollmingin te-
lakalla Raumalla ja pienempi 
määrä myös silloisen Porvoon 
mlk:n Hamarin telakalla. Ha-
marissa oli korvaamattomana 
apuna Porvoon alueen koivis-
tolaiset veneenrakentajat.

Maankuuluja koivistolais-
lähtöisiä yrityksiä ovat mm. 
Hollmingin konserni ja Koivis-
ton Auto. Porvooossa toimivat 
myös koivistolaistaustaiset yri-
tykset: Tekamat, Norpe ja Ka-
jote. Porvoon Osuuspankki ent. 
Porvoon Osuuskassa on alkupe-
räinen Makslahden Osuuskassa 
Koivistolta.

Tässä poimintoja Pentin 
värikkäästä ja mieliinpainunees-

ri oli jatkuvasti läsnä, niin isot 
kuin pienetkin asukkaat oppi-
vat kunnioittamaan nöyrästi 
meren voimaa. Kirkkoherra 
siteerasi virttä 482: 

“Elämä on meri, meri kauhistaa, 
kun se vaahtopäinä kiehuu, rai-
voaa. Mistä turvan löytää mieli 
levoton? Kuka auttaa voisi, yö 
kun synkkä on?”. 

Lopuksi hän toivoi tulevien su-
kupolvien kiinnostuvan juuris-
taan sekä vievän koivistolaisuut-
ta ja karjalaisuutta eteenpäin.

Tilaisuuden päätteeksi joh-
tokunnan puheenjohtaja Riitta 
Nurmi ja sihteeri Eija Vainio 
luovuttivat illan vieraille kirk-
koherra Pontus Salmelle ja esi-
telmän pitäjälle Pentti Karvo-
selle yhdistyksen lahjat.

Teksti: Markku Vainio
Kuvat: Pirkko Metso-Vainio

Puheenjohtaja Riitta Nurmi ja sihteeri Eija Vainio kirkkoherran seurassa.

Yhteisen pöydän ääressä.
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Hartaast´ 

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Toinen kysymys on sitten se, pystymmekö noudattamaan 
näitä hyväntahtoisuusarvoja. Ja ketkä kaikki me laskem-
me niiksi läheisiksi, joiden hyvinvoinnista koemme ole-
vamme vastuussa? Yleensä emme pysty kovinkaan hyvin 
ja lähimmäisiksi tulee lasketuksi vain kovin läheiset ih-
miset. Mutta meistä siis lähes jokainen tajuaa, että tämä 
olisi tärkeää.

Niinpä Paavali kirjoittaakin, että pakanakansatkin (joihin 
siis me suomalaisetkin kuulumme), joilla ei ole Jumalan 
lakia, ”saattavat luonnostaan tehdä, mitä laki vaatii. Silloin 
pakanat, vaikkei heillä lakia olekaan, ovat itse itselleen laki. 
Näin he osoittavat, että lain vaatimus on kirjoitettu heidän 
sydämeensä. Siitä todistaa heidän omatuntonsakin, kun 
heidän ajatuksensa syyttävät tai myös puolustavat heitä.” 
(Room 2: 14,15).

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: 
Koiviston Viesti, 
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, mieluiten 
sähköpostitse Koivisto-Seura ry.n 
varapuheenjohtajalle 
katarina.hovi@gmail.com
Tilauksia ei tarvitse uusia. 

Seuran jäsenmaksu 36 e, sisältää 
vuoden jäsenlehdet. Seuran kautta 
voi myös maksaa Karjalan Liiton 
jäsenmaksun 20 e.

Jäsenlehden postituksesta Pohjois-
maihin veloitetaan +3 e/vuosi ja 
muualle Eurooppaan +8 e/vuosi.
Pankkiyhteys: 
Nordea FI46 1091 3000 3058 80

Päätoimittaja 
Riikka Salokannel, 044 2312 422
koiviston.viesti@gmail.com
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398

Siunaus toimitettu sukulaisten ja ystävien läsnä ollessa.
Lämmin kiitos myötäelämisestä ja osanotosta.

Siunattu läheisten läsnä 
ollessa.

Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Heimo Olavi
VARTIALA

* 28.8.1930 Koivisto
† 16.12.2019 Salo

Syvästi kaivaten
Pirkko ja Matti

Muut sukulaiset ja ystävät

On Jumalan kädessä
ihmisen tie.

Hän matkamme määrää
ja kotihin vie.

Rakas äitimme ja mummimme

Saima
TUULOS
o.s. Mattila
* 10.7.1922 Koivisto, Saarenpää
† 3.1.2020 Turku

Rakkaudella muistaen
Mirja perheineen
Maija perheineen
Matti perheineen
Mikko perheineen
Lastenlapset viidessä polvessa
Muut sukulaiset ja ystävät

Sai Taivaan Enkeli tehtävän
Sinut noutaa kotihin uuteen.
Sua kutsui ja hellästi kosketti Hän
ja unehen uuvutti elämän.
Näin siirryit Sä ikuisuuteen.
  (Olga Mattila)

Käänteinen elämänkerta

Kun suomalaisilla historiapäivillä esiteltiin Sotasampo 
1939-1945 nettisivustoa ja Sotasurmasampo 1914-1922 
www.sotasurmat.narc.fi sivustoja, mainitsi alustan kehittä-
jä, että sivujen kautta pääsee tutkimaan kaatuneitten kään-
teistä elämänkertaa. Eli koko tietokantojen lähtökohtina 
on ollut sotilaan kuolonhetki, niihin on sitten linkitetty 
kuolemaan johtaneet sodan tapahtumat, taistelut, mah-
dolliset vankileirit, paikkakunnat. Todella mielenkiintoi-
set sivustot, joihin uppoutuu helposti tutkimaan pitkäksi 
aikaa ensin omien, tuttujen kohtalon polkuja. Seuraavana 
oli pakko katsoa oman kotipaikkakunnan tapahtumat, 
Koiviston tapahtumat, koivistolaisten kohtalot. Lopusta 
alkuun päin kulkeva elämänvaiheitten polku todellakin on 
käänteistä elämänkertaa.

Koiviston sankarihautausmaan uudistettu muistomerkki, 
koivistolaisille sodassa kaatuneitten muistolle pystytetyt 
muistopaadet ja nimet palauttavat meille koivistolaiset 
sotasankarit uudestaan näkyviksi. Sotasamposivut tuo-
vat heidän tarinansa kuulluiksi. Muistokivien äärellä on 
luontevaa pysähtyä miettimään omaisen tai kylänmiehen 
kohtalon hetkiä. Mitä kaikkea tämäkin nuorukainen on 
joutunut kokemaan sodan lyhyeksi katkaisseen elämän-
polkunsa vaiheilla. Näiden kahden ajankohtaisen asian 
yhdistäminen tarjoaa todella mielenkiintoisen matkan 
80-vuoden taakse.

Ainakin itse aion tutkia jokaikisen Koiviston 
kirkkomaahan haudatun sotilaan ja lotan 
nimen perusteella, heidän sotakokemuk-
sensa noiden Sampojen avulla. On kuin 
he olisivat saaneet oman äänen kertomaan, 
mitä heille tapahtuikaan. Koska juuri kaa-
tuneitten tarina on jäänyt hiljaisuudeksi. 
Luulenpa, että julkaisemme vielä kertaal-
leen tuonnempana kaikki Koiviston san-
karihautausmaahan haudattujen nimet, 
jotta heidän vaiheittensa seuraaminen 
www.sotasampo.fi sivujen kautta olisi 
helpompaa. 

Kaisa Koivula

Me arvostamme hyväntahtoisuutta

Olen viime aikoina lueskellut Klaus Helkaman kir-
jaa moraalipsykologiasta. Sitä on mukava lukea, kos-
ka kaikki mitä hän esittää, perustuu tutkimukseen. 
Ei koko ajan tarvitse miettiä, miten tähän ja tähän 
väitteeseen suhtautuisin.

Helkaman mukaan kaikkialla maailmassa pidetään 
hyväntahtoisuusarvoja kaikkein tärkeimpinä arvoi-
na. Kirjassa hyväntahoisuus ymmärretään sellaisten 
ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämi-
seksi, joiden kanssa ollaan usein henkilökohtaises-
sa kontaktissa. Hyväntahtoisuusarvoihin kuuluvat 
rehellisyys, avuliaisuus, vastuullisuus, uskollisuus, 
anteeksiantavaisuus.

Osaisimmekohan me (=kaikki maailman ihmiset) 
pitää hyväntahtoisuutta näin tärkeänä, jos Jumala ei 
olisi hyväntahtoinen meitä kohtaan? Raamatussahan 
sanotaan, että hän on rakkaus. Kun hän syntyy ihmi-
seksi maan päälle, enkelit julistavat koko maailmalle, 
että hänellä on hyvä tahto ihmisiä kohtaan. 

Jeesuksen mukaan käsky rakastaa lähimmäistäm-
me niin kuin itseämme on toinen kahdesta kaik-
kein tärkeimmästä käskystä. Jotenkin tämä käsky 
on kaikkien maailman ihmisten sydämessä, koska 
kaikki me ymmärrämme pitää juuri läheistemme 
hyvinvoinnin ylläpitämistä ja edistämistä kaikkein 
tärkeimpänä arvona. 
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

  Suomen 
  Koivisto-Seura ry 
  Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

Puheenjohtaja, Eija Tuominen
Rauhankatu 14 a B 16, 20100 Turku
puh. 0400 244 290
tuominee@gmail.com
Varapuheenjohtaja, Katarina Hovi
Kavallinpelto 6, 02710 Espoo
puh. 050 482 1240
katarina.hovi@gmail.com
Sihteeri, Virpi Huhtanen, 
Ahtaanmäki 1 A 2, 02280 Espoo
puh. 0440 501 806
virpi.huhtanen@kolumbus.fi

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

Johtokunta:
Virpi Huhtanen, Espoo
Jorma Simola, Lahti. 040 564 9341
Matti Agge, Parainen. 040 536 7701
Tuomo Kokkala, Kotka. 050 589 4443
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400 800 752
Riikka Salokannel, Lahti. 044 2312 422
Hannu Seppinen, Turku. 040 703 1244
Tuula Raukola, Kotka. 044 522 8098

Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj. 
Veli Sainio, 050 505 6676
veli.sainio@kolumbus.fi
Asiamies 
Anne Markkanen, 0400 687 717
koivistosaatio@gmail.com

Nuoret pojat kovassa paikassa 80 vuotta 
sitten

Oli helmikuun loppupuoli v. 1940. Meitä siviilejä oli 
siirretty Humaljoelta Saarenpään linnakkeelle. Meitä 
oli vajaa parikymmentä miestä, jos 17-vuotiaat pojat 
luetaan myös miehiksi. Saarenpäästä oli kolme ikäto-
veriani, mutta muut olivat eri puolelta Suomea. Meillä 
oli kiväärit ja meitä haettiin töihin ja desanttivartioon 
tarpeen mukaan. Majapaikkamme oli autiossa Saa-
renpään kylässä, joten emme tavanneet vapaa-aikoina 
muita ihmisiä. Tästä kai johtui, ettemme huomanneet 
muitten lähtöä, kun linnakkeesta ja Koiviston saarista 
luovuttiin. Meidät oli unohdettu.

Odottelimme onnellisen tietämättöminä työmää-
räyksiä. Soittelimme gramofonia ja söimme jostain 
löytämäämme hilloa. Tosin ihmettelimme outoa hil-
jaisuutta kovan paukkeen ja jyrinän jälkeen. 

Lähdimme linnakkeelle ja kauhuksemme totesimme, 
että tyhjää on. Totesimme ainoaksi keinoksi yrittää 
päästä Vilajoelle tai Ristniemeen. 

Kun lähestyimme Eistilän Metsäkylää, niin teki 
mieli vilkaista kotimökkiä. Kuului konekiväärisarja, 
päätimme jatkaa eteenpäin, sillä vangiksi ei haluttu 
antautua. Piirosen pihalta kuului venäjänkielinen 
huuto, sydän meinasi tulla ulos rinnasta. Juoksimme 
metsän suojaan, onneksi paikat olivat minulle tuttuja. 

Olimme keskellä lumista metsää, lunta polviin asti. 
Pääsimme lopulta Lauriniemen rantaan, jossa säikäh-
dimme pahemman kerran jäätien havuviittoja. Utui-
sessa hämärässä luulimme niitä venäläisiksi. Jäälle ei 
tehnyt mieli mennä, kun ei ollut tietoa, mitä selvästi 
näkyvillä rannoilla oli. Kuunari Koiviston kaarirykel-
mä häämötti osuuskaupan rannassa. 

Etenimme kivirykelmien suojassa aina Vasikkasaareen 
saakka. Edessämme oli nyt aava jäätikkö.

Alkoihan se Ristniemen ranta lopulta häämöttää. 
Kauas jäälle tuli iso porukka meikäläisiä vastaan, 
luulivat aluksi venäläisiksi. Olimme olleet jo Rist-
niemen linnakkeen tulenjohdon haarukassa, mutta 
koska meitä oli niin vähän, niin ruutia ei tuhlattu. Oli 
myös onni, ettei sinä päivänä ollut lentotoimintaa. 
Jäälle sammuneet haettiin hevosilla, mutta osa käveli 
perille saakka. 

Niin oli urakka suoritettu 18 tuntia n. 40 km, josta 
polveen saakka umpihankea n. 30 km ja vielä ilman 
ruokaa.

Lyhennelmä nimimerkki Almuksen muistelusta, Koi-
viston viesti 20.2.1985.

Eija Tuominen

”Puumalan seurakunnan eläkkeellä ollut 
kanttori, directus cantus Kalervo Johannes 
Mäkeläinen kuoli 92 vuoden iässä 18.10.2019. 

Kalervo syntyi luovutetussa Karjalassa, Koivistolla 
12.3.1927, ja niin myös hänen osakseen tuli evakkotie. Se 
vei hänet Varsinais-Suomen Särkisaloon, josta hän hakeutui 
opiskelemaan Sibelius-Akatemiaan ja valmistui kanttori-
urkuriksi 1952 ja musiikinopettajaksi 1953. Puumalan 
kanttori-urkurin virkaa Kalervo tuli hoitamaan 1953 en-
sin väliaikaisena ja seuraavasta vuodesta alkaen vakinaise-
na viranhaltijana. 1955 hän solmi avioliiton Lilja Anelma 
Huplin kanssa. Heidän yhteinen taipaleensa kesti lähes 50 
vuotta ja päättyi Anelman kuolemaan vuoden 2005 alussa. 

Kalervon tullessa Puumalaan seurakunnassa oli liki 
6400 jäsentä, ja ensimmäisenä talvena häntä odottivat 
jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muiden 
kanttorin tehtävien lisäksi 31 kinkerit. Siihen aikaan kinke-
rimatkat tehtiin hevosella ja kestivät usein koko viikon. Su-
lan veden aikaan pitäjällä liikuttiin Seura-veneellä. Yhtenä 
syksynä tuollaiselta matkalta palattaessa eksyttiin sumussa, 
ja yö täytyi viettää saaressa. 

Yksi tärkeä osa Kalervon työtä oli kirkkokuoron joh-
taminen, mikä vei kaksi iltaa viikossa. Toisena harjoiteltiin 
kirkolla ja toisena Ruokotaipaleessa, minne Kalervo perusti 
kirkkokuoron alaosastoksi kyläkuoron. Siellä Kalervo har-
joitti mies- ja Anelma naisääniä. Puumalaan tultuaan Ka-
lervo perusti myös lapsikuoron, joka toimi toistakymmentä 
vuotta. Omassa seurakunnassa esiintymisten lisäksi kuorot 
tekivät myös matkoja mm. lähiseurakuntiin valtakunnalli-
sille kirkkolaulujuhlille.

Kalervo myös sävelsi kuorolle ja uruille, mistä ovat esimerk-
keinä ”Kiitoslaulu” ja mittava kantaatti ”Puumalan laulu". Nii-
hin, kuten kaikkeen työhönsä, hän pani koko sisimpänsä. 

Oman virkansa ohella Kalervo opetti kymmenkunta 
vuotta musiikkia Puumalan keskikoulussa. Siellä oppilaat 
antoivat hänelle - tapojensa mukaan - lempinimen ”Kane", 
joksi myös rippikoululaiset häntä keskenään kutsuivat. 

Kun 1977 tulin Puumalan kirkkoherraksi, huomasin 
saaneeni Kalervosta tunnollisen ja täsmällisen työtoverin. 
Kun hän säesti jumalanpalveluksissa virsiä, koin, että hänen 
teki sen sydämestään. Kinkereillä Kalervo ei vain laulatta-
nut virsiä kerran läpi vaan todella opetti ja harjoitutti niitä. 
Hänen kanssaan oli myös hyvä kulkea kinkereillä ja muilla 
pitäjänmatkoilla, koska hän tunsi tiet ja talot ja tiesi, minne 
kulloinkin oli määrä mennä. 

Kalervo oli vaatimaton ihminen eikä pitänyt itseään 
esillä. Sen sijaan hän ajoi tärkeinä pitämiään asioita. Pitkälti 
hänen toimestaan seurakuntakotiin hankittiin urut, kun 
siellä 1980-luvun alussa alettiin pitää vuoden kylmimmän 
ajan jumalanpalvelukset. Sittemmin myös Lamminniemen 
kappeliin ostettiin pienet urut. 

Kalervo siirtyi 37 palvelusvuoden jälkeen hyvin ansai-
tulle eläkkeelle keväällä 1990. Nyt oli aikaa käydä pilkillä 
ja hoitaa muutama vuosi aikaisemmin hankitun eläkeasun-
non, Pukkilan pihaa. Seurakuntaa Kalervo ei kuitenkaan 
jättänyt: hän toimi seuraajiensa vapaapäivien ja vuosilo-
mien sijaisena toistakymmentä vuotta. Senkin jälkeen 
hänellä oli paikkansa Puumalan kirkon penkissä, viimeksi 
29.9.2019 radioidussa sukupolvimessussa.

Synnyinseutu, Koivisto, säilyi Kalervon muistoissa hal-
ki elämän. Siitä kertoi hänen kodissaan oleva meriaiheinen 
taulu. Kerran kävimme, puolisoni ja minä, yhdessä Kalervon 
kanssa jokavuotisilla Koivisto-juhlilla. Nyt Kalervon pitkä 
evakkomatka on päättynyt. Kun muistamme Kalervoa, mie-
liimme nousevat hänelle läheisiksi tulleet virren 343 säkeet: 

”Kotona kerran taivaassa 
katsella saamme Jeesusta. 
Myös minä uutta virttä saan 
riemuiten käydä laulamaan, 
riemuiten käydä laulamaan.” 

Raimo Ursin, rovasti 
Puumalan eläkkeellä oleva kirkkoherra ja 
Kalervon työtoveri”

Kalervo Mäkeläinen

Koiviston sankarihauta-alueen vihkimistilaisuus 5.9.2020 Koivistolla
Vuoden 2020 Koivisto-juhla järjestetään 
poikkeuksellisesti sankarihauta-alueen 
vihkimistilaisuutena Koivistolla syys-
kuussa. Juhlallinen tilaisuus järjestetään 
Koiviston kirkkomaalla sankarihauta-
alueella lauantaina 5.9.2020 klo 14.

Myöhemmin samana iltana ko-
koonnumme Koiviston kirkkoniemen 
ja aallonmurtaja-laiturin kupeeseen 
viettämään yhteistä Koivisto-juhlien 
muistojen iltaa. Tilaisuuksien ajankoh-

ta on nyt vahvistettu. Tarkempi oh-
jelma seuraa kevään lehdissä.

Koivistomatkojen järjestäjät 
ovat jo alustavasti varanneet ma-
joituksia seudulta ja he tulevat jär-
jestämään linja-autokuljetukset ja 
hoitamaan majoitus-, ruokailu- ja 
viisumijärjestelyt kaikille halukkail-
le. Tarkemmin näistä matkoista, hin-
noista ja ilmoittautumisaikatauluista 
tulee ilmoituksia seuraaviin lehtiin.
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Museokamaa koivistolta

Museokamaa Koivistolta
Päätoimittaja Riikka Salokannel

Museokamaa Koivistolta ar-
tikkelissa esitellään Koiviston 
kirkolla olevan museon ko-
koelmasta löytyneitä esineitä 
ja asioita. Museojohtaja Irina 
Kolotova on lupautunut lä-
hettämään näitä kuvia, jotta 
yhdessä voimme syventää nii-
hin liittyvää tietoa ja tarinoi-
ta ja siten vahvistaa käsitystä 
alueen kulttuurihistoriasta. 

Museoetsivä on päätoi-
mittaja Riikka Salokanteleen 
alter ego, joka selvittää kysei-
siin esineisiin liittyviä asioita 
lähinnä netin hakukoneiden 
ja aiheeseen liittyvän kirjalli-
suuden avulla. Leena Rossin 
kirjoittama Koivistolaisten 
arkielämää on keskeinen läh-
teistä.

Koivistolaisena tietoläh-
teenä olisitte sitten te hyvät 
Koiviston Viestin lukijat, 
koivistolaisjuuriset ihmiset, 
joilla mahdollisesti omakoh-
taisia kokemuksia ja lisätietoa 
asiasta. 

Näitä ajatuksia, kuviakin 
voitte lähettää toimitukseen 
sähköpostilla koiviston.vies-
ti@gmail.com, postiosoit-
teella Koiviston Viesti co/
Salokannel, Riihelänkatu 28, 
15810 Lahti ja jos oikein asia 
polttelee mielessä, eikä saa 
aikaiseksi kirjoittaa, niin voi 
myös soittaa numeroon 044 
2312 422. 

Sitten aina seuraavan 
Museokamaa Koivistolta 
-palstan yhteydessä olisi vuo-
rossa uusi esine, ja samalla 
edellisen esineen kommentit. 
Näin saamme yhdessä talle-
tettua koivistolaista kulttuu-
rihistoriaa esineisiin liittyvien 
tarinoitten ja kokemuksien 
kautta.

Koivistolaiset tietolähteet

Museoetsivä selvittää

Kuvan Arabian voipytty on pääty-
nyt museoon primorskilaisen Li-
dan tuomana. Hän oli muuttanut 
stadionin takana olevaan taloon 
isovanhempiensa kanssa 5-vuoti-
aana. Talo on vieläkin paikallaan. 
Sieltä tuo keraaminen astia oli 
löytynyt. He arvelivat sitä keitto-
kattilaksi. Miksei siinä keittoa ole 
voitu tarjoillakin, mutta esine ei 
kestä kuumennusta. Tuo halkaisi-
jaltaan 14,5 cm ja vetoisuudeltaan 
2 litran kokoinen Arabian kukka-

koristeinen esine on voipytty kir-
nuvoin säilytykseen. 

Kuvassa olevia härkimiä he 
arvelivat käytetyn öljyn sekoitta-
miseen, ellei sitten kääntäjä ole 
sotkenut sanoja ja heidän tarkoit-
taneen voin kirnuamista. Lidan, 
Lydia Ilnichnan isoisä on nuo 
härkimet tehnyt. Hän oli taitava 
käsistään, kykenevä rakentamaan 
matkalaukkuja ja haitareitakin. 
Kuvissa pieni Lida ja hänen iso-
isänsä.

Arabia valmisti keraamisia voipyt-
tyjä useita eri kokoja ja vaihtelevil-
la koristekuvioinneilla. Pilkkumin 
pohjassa oleva Arabian savupiip-
puleima kertoo esineen olleen val-
mistuksessa vuosina 1932-1949. 
Arabian keramiikkaa on oletetta-
vasti ollut Koivistolla myynnissä 
Makslahden osuuskaupassa, mut-
ta on pytty voitu hankkia vaikka 
Viipurin matkalla.

Hilkka Hilskan ruokatalousopin vihko

Ulla Saarnio tunnisti äitinsä Hilk-
ka Soinin os. Hilskan (1921-1980) 
käsialan ruokatalousopin vihkon. 
Vihko ei museoetsivän arvailujen 
mukaan ollut Marttojen kurssilta 
vaan Hilkka oli käynyt Oriveden 
Kotitalouskoululla viisi kuukautta 
kestäneen kotitalous- ja kasvitar-
hakurssin kesäkaudella 1940. Ruo-
katalousopin arvosana oli hienosti 
kiitettävä 9, ja olivat muutkin oppi-
aineet sujuneet varsin mallikkaasti.

Oriveden Kotitalouskoulu oli 
perustettu Hämäläisen osuuskun-
nan toimesta 1909. Taustalla oli 
huoli suomalaisuuden vaalimisesta 
ja säilyttämisestä sekä maaseudun 
nuorison sivistämisestä ja koulut-
tautumismahdollisuuksien paran-
tamisesta. Vuonna 1940 opisto 
toimi Tampereella Ahlmannin 
kampuksella. Opetus käsitti aluksi 
sekä teoreettisia että käytännön ai-
neita. Humanistiset, yhteiskunnal-
liset sekä luonnontieteelliset aineet 
vuorottelivat veiston, kotitalouden 
sekä käsityön opetuksen kanssa. 
Joitakin vuosia perustamisen jäl-
keen opistolla aloitti toimintansa 
myös Oriveden Kasvitarha- ja Ta-
louskoulu. Sotien jälkeen, 1940-lu-
vun lopulla, Kansankorkeakoulun 
opetussuunnitelmaa kehitettiin 
voimakkaasti yhteiskunnallisia ai-
neita painottavaksi

Hilkka Hilska oli varhais-
lapsuutensa asunut Härkälässä ja 
nuoruutensa Makslahdessa. Hä-
nen vanhempiaan olivat Olga ja 
Rikhard Hilska. Talvisodan aikana 
1939-40 silloin 18-vuotias Hilkka 
oli toiminut ilmatorjuntalottana 
Koivistolla. Evakkotie oli sittem-
min vienyt Eräjärvelle ja juuri 
tuonne Orivedelle. Ruokatalou-
den vihko oli kulkeutunut takaisin 
kotiin Makslahteen varmastikin 
silloin kun kotiseudulle oli päästy 
ensimmäiseltä evakkotaipaleelta 
uudelleen palaamaan. Tuo vihko-
han oli löytynyt heille aikoinaan 
kuuluneen makslahtelaistalon uu-
menista.Hilkka vihittiin syksyllä 
-46 Mikael Soinin kanssa ja heille 
syntyi sittemmin Ulla, Matti, Jaak-
ko, Helena, Antti ja Eeva. Perhe 
asettui Nastolaan Villähteelle.

Piippuleima tyylitelty piirros Arabian ensimmäisestä 
tunneliuunista värileimana 1932-1949.
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Kotiseutumatkojen viisi motiivia

Kotiseutumatkat alkoivat Neu-
vostoliiton hajottua. Ne ovat 
jatkuneet hankaluuksistakin huo-
limatta pian 30 vuotta. Mikä vie 
matkalle eli mitkä ovat matkaajien 
tyypillisiä motiiveja?

Peruskarjalaiset asukkaat

Alkuperäisille asukkaille kyse on 
kodin ja kotiseudun kohtaami-
sesta jälleen. Kyse on jopa kodin 
perusidean tavoittamisesta: 

”Koko Teikari on tärkeä. Siinä 
on ihan oma henkensä ja tunnel-
mansa. Siitä ei pääse minnekään. 
On niin kuin tulis kotiin, kun 
menee sinne. Vaikea kuvitella, 
että se on vieraan omistuksessa. 
Myö mennään aina niin kuin 
omaan saareen.” (Mirja Mustonen 
19.5.2019)

Syntyperäisillä karjalaisilla on 
vähintään kaksi sielun paikkaa, 
kaksi kotia.

Lapset ja lasten lapset

Evakoiden lapsille ja lapsien lapsil-
le Karjalan matkat liittyvät juurien 
etsimiseen ja löytämiseen. Se on 
viisautta, sillä ymmärtääksemme 
nykyisyyttä meidän täytyy tuntea 
menneisyys. Maa, jossa vanhem-
mat ja isovanhemmat asuivat, on 
yhä tärkeä. Erityinen syy pitää 

yhteyttä Karjalan maille on kun-
nioittaa hautausmailla lepäävien 
vainajien ja sankarivainajien muis-
toa. Edes menneet sukupolvet töi-
neen ja sankarivainajat tekoineen 
ovat tietysti kaiken maallisen huo-
mion yläpuolella, mutta heidän 
muistamisensa on meille itsellem-
me kunniaksi ja heidän arvostami-
sensa on yksinkertaisesti oikein. 

Kotiseutu-Karjalassa olemi-
sen ja katoamisen ristiriita on kä-
sillä. Muistot, tarinat, ehkä muu-
tamat rakkaat omaisetkin, ovat 
vielä tavoitettavissa, mutta kylät 
ja elinpiirit ovat kadonneet. Ne 
ovat muuttuneet joksikin muuk-
si. Ehkäpä parhaassa tapauksessa 
armelias luonto peittää kivijalat ja 
piipputiilet.

Sotaveteraanit

Veteraanien tuntoja voi vain ar-
vailla. Luulen heidän palanneen 
paikoille, jossa elämää ja kuolemaa 
jaettiin. Uskon heidän muistavan 
nuoruuttaan ja kaatuneita asevel-
jiään. Tiedän heidän kertoneen, 
missä he taistelivat, haavoittuivat 
ja kuinka toverit kantoivat sidon-
tapaikalle. Kuinka nuori vänrikki 
kohtasi yllättäen puna-armeijan 
luutnantin ja nopeampi sai pitää 
henkensä. Kuinka haavoittumisen 
jälkeen palasi tajuihinsa mante-

reelle evakuoituna. Tiedän heidän 
katsoneen kalliota muistaen, että 
vastaiskussa jyrkänteen alla oli vi-
hollisen vahva, mutta avoin asema. 
Aseman yli seinämään ammuttiin 
kk:n vyö. Eteneminen jatkui.

Sotaveteraanien lapset ja 
omaiset

Ensimmäisillä kotiseutumatkoilla 
laivan kannella vanha äiti katsoi ja 
sanoi pojastaan: ”Tuohon saareen 
hän jäi…” Tilannetta ei voi kuvata 
tavallisin käsittein, mutta unohtu-
maton se on.

Vuosalmella poika oli tullut 
katsomaan paikkoja, joilla isänsä 
oli taistellut. Hän oli kertonut 
Vuosalmen rinteestä, joka oli 
Vuoksen ja viholliseen välissä. 
Siirryimme maastoon ja löysimme 
vanhat kaivannot. Poika laskeutui 
sammaltuneeseen asemaan, kyy-
ristyi ja katsoi Vuoksea isänsä sil-
min.

Yhteisöllisyys

Identiteetin eli oman olemuksen 
ja siihen liittyvän historian se-
kä sukupolvikokemusten lisäksi 
matkoilla ilmenee yhteisöllisyys, 
joka- kuin lumous - palautuu 
matkalaisen keskuuteen. Kyläläi-
set ja heidän lapsensa jopa jouk-

koon liittyneet vieraat ovat yhtä 
joukkoa. Puheet ja tunnelma nou-
sevat. Kylä ja yhteisö tapaa ja elää. 
Ystävät ovat motiivi tapaamiseen 
seuraavana kesänä…

Historia ja tulevaisuus

Karjalan menneisyys ja nykyisyys 
kiehtovat. Onko pinnan alla salai-
suus, tulevaisuus, varoitus, neuvo?
Karjalan Kannas on suomalaisen 
kulttuurin ydinaluetta. Vaikka 
alue on kuulunut Ruotsin ja Venä-
jänkin valtapiiriin, sen asukkaat, 
kulttuuri ja ajattelu olivat suoma-
laisia Talvisotaan sekä Jatkosodan 
loppuun saakka. Neuvosto-ve-
näläinen myöhempien aikojen 
”kronikointi”, jonka pääteema on 
”taistelu Ruotsin ja Venäjän välillä 
valloituksista” jättää tarkoituksel-
la huomiotta kodissaan asuneen 
kansan, kielen ja kulttuurin. Se 
haluaa sivuuttaa myös kansallis-
valtio Suomen oikeutuksen hallita 
kansaansa ja kulttuuriaan. 

Kävellessä Viipurin katuja ta-
paa oudon tunnelman. Osa van-
hoista rakennuksista katosi tai lo-
juu raunioina, useampia asutaan, 
uuttakin rakennetaan. Ortodok-
siset kirkot loistavat kullassa ja 
väreissä. Viipurin linnan tornissa 
liehuu voittojen päivänä Neuvos-
toliiton lippu. Jokaisen liikkeen 

ikkunassa, valaisinpylväissä, ka-
dun yli roikkuvissa banderolleissa 
ja mainostauluissa Yrjön nauhoi-
neen käydään sotaa. Torilla, nu-
meroiduilla paikoilla, jolla pappa 
kauppasi lapsena mustikoita myy-
dään rintamerkkejä suomalaisista 
kuolinpesistä ja Novgorodissa val-
mistettuja retrokoruja.

Syvän rauhan vielä vallites-
sa Viipurissa kalakauppias astui 
kirkon keskikäytävälle ja ilmoitti 
kesken palveluksen, ”tämän kir-
kon häviävän elleivät ihmiset tee 
parannusta”. Elämän muuttava 
”Musta joutsen” todella laskeutui. 
Viipurin tuomiokirkko rakennuk-
sena tuhoutui ja seurakuntalaiset 
karkotettiin. Suomalaisen kult-
tuurin ydinalue muuttui taistelun 
jälkeen joksikin muuksi, suljetuk-
si, tuntemattomaksi, vieraaksi. 

Mikä on tulevaisuutemme? 
Kun syntyvyys on romahtanut 
rakenteellisiin pakkoihin alle 
perheiden toiveiden, sosiaalival-
tion rahoituspohja pettää, kun-
tien elinvoima hiipuu ja elämä 
näivettyy lasten hupenemiseen. 
Kuinka käy valtion ja elämänta-
van, jos emme siitä itse huolehdi? 
Kaduilla kävelevät vanhukset sekä 
yhä useammin ”jotkut muut”. Ke-
hottaisiko Viipurin kalakauppias 
juuri nyt huolehtimaan nuorista 
ja lapsiperheistä?

Juhani Pekkola. Koti-isä / Filosofian tohtori

Sankarivainajien muistopatsas 
23.1.2020. Kuva Eija Tuominen.

Koiviston sankarihauta-alue 23.1.2020 Juhani Pekkolan arkisto.

Koiviston kirkko ja sankarihauta-alue 23.1.2020. Kuva Dmitry Matveev.

Eija Tuominen

23.1.2020 sankarihautatoimikun-
nan edustajat kävivät Koivistolla 
tarkastamassa hauta-alueen asen-
nus- ja rakennustyöt sekä tapasi-
vat myös Primorskin kaupungin 
johtoa Viipurissa. 

Muistopatsas oli asennettu 
uudelleen paikalleen uusin teks-
tein ”SODASSA KAATUNEIL-
LE KOIVISTOLAISILLE 1939 
– 1944” ja sama venäjäksi. Kaiver-
rustyö oli tehty Zhogan kiviliik-
keessä Viipurissa samassa paikassa 
kuin aikaisemmatkin muistomer-
kin kaiverrustyöt. 

Sankarihauta-alue on muuten 
valmis, paitsi keväällä aitapylväi-
den kohdalla suoritetaan vielä va-
lutöitä ja lisätään maakerrosta sekä 
kylvetään nurmikkoa aitakaaren 
taakse. Myös vanhan kirkkoaidan 
jäljellä olevat kivet asetetaan enti-
sille paikoilleen. Alueelle levitetyn 
hiekan päälle tulee vielä kivisora-
kerros. Keväällä tehdään kaikki 
tarvittavat viimeistelytyöt. 

Halutessamme voimme teh-
dä sopimuksen hauta-alueen 

kunnossapidosta primorskilaisen 
urakoitsijan kanssa. 

Tällä hetkellä hauta-alue 
näyttää jo hienolta ja arvokkaalta. 
Sankarivainajat ovat saaneet nyt 
arvoisensa leposijan.

Primorskin kaupunginjoh-
don kanssa on sovittu, että sanka-
rihauta-alueen vihkimistilaisuus 
on Koivistolla 5.9.2020. Viralli-
nen pyyntö juhlan järjestämises-

Koiviston sankarihauta-alue viimeistelyä vailla valmis

tä on myös lähetetty Primorskin 
kaupunginjohtaja Evgenii Shesta-
koville. 

Koivisto-Seuran johtokunta 
on jo aloittanut juhlan suunnit-
telun. Juhlaan järjestettävistä ryh-
mämatkoista tulee ilmoitus maa-
liskuun Koiviston viestiin.
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Lapsista Santtu oli tullut itsepäi-
seen isäänsä. Keväällä, kun isänsä 
oli pyytänyt häntä virtsan ajoon 
pelloille, poika ei suostunut töi-
hin. Kaarlo yritti halon kanssa tai-
vutella, mutta hetkessä oli poika 
ehättänyt maantielle ja hypännyt 
ohi ajaneen isännän kärryille vil-
kuttaen sieltä isälleen. Vihelsi ja 
vilkutti samalla.

Kerran juhannusaattona, kun 
olin saanut tehtyä suursiivouk-
sen, otin sanomalehden käteeni 
ja istahdin avoeteisen penkille 
lukemaan. Oli pappilan väen sau-
navuoro. Rouva Sirppa oli sauno-
massa. Äkkiä alkoi kuulua mete-
liä. Kurkistin lehden takaa. Näin 
kuinka Santtu juoksi edellä, pappi 
perässä kantaen takkia kädessään. 
Minut huomattuaan pappi heitti 
takin pojan perään ja huusi: “Mi-
nä häpeän, minä häpeän, että mi-
nulla on tuollainen poika!” Santtu 
oli ehtinyt kiivetä navetan vintille. 
Sieltä hän loikkasi ikkunasta alas ja 
kiirehti Kaarlon perään. Hän yrit-
ti päästä keittiön ikkunan kautta 
sisälle, mutta siellä häntä on isä 
odottamassa. Tämä sulki ikkunan, 
joten Santtu ei päässyt sitä kautta 
sisälle. Hän kiersi paraatiportaille 
ja pääsi pujahtamaan ovesta sisäl-
le. Yhtäkkiä sisältä kuului kamala 
kirkaisu. Saara-Marja juoksi ulos 
saunalle päin huutaen: “Äiti! Äiti!” 
Pian hän palasi äitinsä kanssa mo-
lemmat hyvin hädissään. Santtu 
pakeni kärrisuojaan ja vietti yön-
sä siellä. Aamulla huomasin hänen 
kädessään ja poskessaan suuren 
haavan. Menin pojan luo ja sa-
noin: “Kyl siul o häijy isä!” “Niin, 
hän on niin hermostunut,” poika 
sanoi minulle. “Hermostunehhii 
ne herrat onkii kaik. Meikäläiset 
o kiukkupussii,” minä tokaisin ja 
poistuin askareihini.

Sydämeni hyppi riemusta, 
kun Janne oli päässyt sodasta, 
vaikkeivät asiamme muuten mi-
tenkään hyvin olleetkaan. Eihän 
pelkällä yhdessäololla eletä ja elä-

Impi Piela
Elämän melskeissä (XXI)

”Tullooha seisovalkii laival myötäne”

Impi Piela

tetä suurta perhettä. Oli saatava 
töitä. Kun Janne oli ammattimies, 
muurari, hän halusi lähteä töihin 
kotipuoleen. Siellä hän voisi vä-
hitellen alkaa hommata kotiakin 
kuntoon. Jälleen oli ero edessäm-
me, mutta nyt ei ollut suurta kuo-
leman pelkoa. Tosin tiesimme, et 
tapajaaha surma vaik saunast! Työ-
maa oli sentään rintaman takana.

Janne lähti ja otti toiseksi 
vanhimman poikamme, Leevin, 
mukaansa. Oikeastaan pojan olisi 
pitänyt käydä jatkokoulu, mutta 
koska oli ehtinyt ainakin saada 
päästötodistuksen kansakoulusta, 
hän halusi itsekin lähteä ja pääs-
tä samalla muurarin oppiin. Jo 
pienenä hän oli sanonut: “Miust 
tulloo ainaskii muurar. Saap olla 
kivi kopras!” Nyt poika sitten pää-
si oppimaan kivi kopras olemista.

Toivo kotiin pääsystä kasvoi 
päivä päivältä. Olimme päättäneet, 
että heti kun saisimme kodin ra-
kennettua uudelleen, palaisimme 
Koivistolle. Päätöksemme vahvis-
tui siitäkin syystä, että odotin yh-
deksättä lastani. Kun ei täällä ollut 
kunnolla tilaa entisille kahdeksal-
lekaan, miten sitten vielä yhdelle. 
Nyt oli kuitenkin vain yritettävä 
pitää hermot kurissa ja otettava asi-
at vastaan sitä mukaa kuin ne osui-
vat kohdalle. Loppuu se maallinen 
vaiva joskus kuitenkin, ajattelin.

Janne ja Leevi ahersivat töis-
sänsä synnyinseudullamme. Iltai-
sin he alkoivat korjailla kotiamme 
Hyttölässä. Seiniä oli osittain 
jäänyt pystyyn sodan jäljiltä. Ik-
kunat kopiskoineen, ovet ja ovien 
pihtipielet, lattiat, uunit ja kat-
to sen sijaan olivat kaikki poissa 
pommin osuttua ja rikottua kai-
ken. “Oli sentään seiniä tähteenä, 
jotta päästään aloittamaan” Janne 
kertoi kirjeessään. Melkein kaik-
ki entiset talojen omistajat olivat 
palanneet rakentamaan uudelleen 
kotejansa.

Siirtolaisia palasi saarille mel-
kein joka päivä. Toivat perheitään-

kin mukanaan. “Jos myö saahaa 
vaik yks huone kuntoo tääl Leevi 
kans, ni työkii voitta kevvääsee 
mennees tulla tänne.” 

Sota oli muuttunut asema-
sodaksi. Siksi kaikki siirtolaiset 
arvelivat olevan hyvä palata ko-
tiseuduille. Kaikkia ei sentään 
vielä päästetty palaamaan. Vain 
erikoisluvan saajat saivat palata, 
koska edelleenkin oli sodan vaara 
olemassa.

Joulu tuli jälleen niin kuin en-
nenkin. Rahallisesti perheemme 
elämä alkoi korjaantua vähin erin. 
Saatiin jopa joululahjatkin hankit-
tua. Janne oli ne hankkinut ja toi 
mukanaan, kun hän Leevin kanssa 
tuli jouluksi käväisemään kotona. 
Iloitsimme siitä, että saimme jäl-
leen viettää joulua yhdessä, toisin 
kuin moni muu perhe Suomessa 
sinä jouluna. Vietimme joulua 
hyvien naapuriemme seurassa. 
Kaikki huolet tuntuivat hetkeksi 
unohtuvan joulun tunnelmissa. 
Laulukin kaikui kirkkaammin

Arkihuolet palasivat joulu-
jen mentyä. Isä ja Leevi palasivat 
Koivistolle. Talvi tuntui taittuvan 
nopeammin toivossa, että pääs-
täisiin taas takaisin kotiseudulle. 
Lapset kävivät koulua; Viljo am-
mattikoulua, Terttu, Kaarina ja 
Liisa kansakoulua. Nuorin, Liisa 
oli ryysätty pakkasilla kuin jou-
lupukki, jokainen omistamansa 
talvivaate yllään niin, ettei tah-
tonut jaksaa pitkää koulumatkaa 
kulkeakaan. Siitä huolimatta hän 
tuli joka päivä itkien kotiin: “Nii 
paljo palentaa!” Sen lisäksi, että 
koulumatka oli pitkä, parisataa 
metriä vaille viisi kilometriä, Liisa 
kierteli paikasta toiseen niin, että 
vasta iltasella ehti kotiin. Toiset 
lapset olivat hänelle vihaisia ja ke-
hottivat häntä joutumaan, mutta 
kun hänellä oli niin paljon vaatet-
ta päällä ja jalassa liian suuret ken-
gät, pientä lasta alkoi matkanteko 
kovasti väsyttää ja illansuussa tyttö 
olikin aivan uupunut.

Kevään tultua oli jälleen 
odotettavissa rippikoulun tulo 
kotiimme. Odotin sitä kauhulla: 
jälleenkö joutuisimme suolatuiksi 
kuin silakat?

Janne ja Leo tulivat taas pääsi-
äiseksi Elimäelle. Janne oli saanut 
hankituksi paluuluvan Saarenpää-
hän meillekin Kun hän tultuaan 
kertoi siitä, ei riemulla ollut ra-
joja. Istahdin penkille ja lausuin 
Luojalle kiitoksen. Kun hätä on 
suurin, on apukin lähellä, ajatte-
lin. Elin jatkuvassa jännityksessä. 
Mitenkähän kävisi lapsen syn-
nyttämisen? En ollut yhdenkään 
lapsen syntyessä ollut käynyt syn-
nytyslaitoksella. Miten voisin täl-
läkään kertaa jättää toisia lapsiani 
ja minne heidät sitten jättäisin-
kään? Kaikki kuitenkin varmasti 
järjestyisi ajallaan. Hyvä mieleni 
ei ollut pysyä salassa, vaikka olim-
mekin päättäneet olla kertomatta 
muutostamme vielä kenellekään.

Saara-Marja oli taas ulkona 
puhdistamassa pihaa. Hän laulaa 
luritteli:
Kevät toi, kevät toi muurarin,
kevät toi, kevät toi maalarin...
Niinpä toikin, ajattelin, mutta jo 
vähän ajan päästä kevät vie sekä 
muurarin että meidät muut.

Pääsiäisen mentyä Janne ja 
Leevi lähtivät Koivistolle takaisin. 
Janne lupasi palata, kun yksikin 
huone oli valmis. Kirkkoherra ru-
pesi taas touhuamaan rippikoulun 
pitoa. “Jokos työ taas ruppeette?” 
minä kysyin. “Kyllä toki.” “Mie 
en ala olemaa kenekää palkaton 
piika koko ikkää.” “Siitä saamme 
sopia sitten myöhemmin.” Joita-
kin päiviä myöhemmin pappi oli 
Santun kanssa kaivamassa AIV-
kuoppaa rehuja varten. Kuljin 
heidän ohitseen kaivolta tullessani 
kantaen vesiämpäreitä. Kuopasta 
kuului papin ääni: “Kuulkaahan 
emäntä. Saatte kaksikymmentä 
markkaa alennusta vuokrasta, 
jos siivoatte sen huoneen.” “Kii-
toksii vaa, kirkkoherra, mut mie 

en halluu sitäkää.” Senkin saituri! 
ajattelin itsekseni. Saan joka päivä 
pestä ja puhdistaa kolme kertaa 
päivässä sellaista likamäärää! Vai 
kaksikymmentä markkaa vuokran 
alennusta! Ei olisi yhtään liikaa, 
vaikka antaisi asua kuukauden 
ilman vuokranmaksua! Ei olisi 
yhtään liikaa! Hänen käytössään-
hän se onkin kaiket päivät; itse 
pääsemme sinne vain yöksi. Missä 
on nyt saarnansa opetus: Rakkaat 
seurakuntalaiset! Älkää kiskoko 
voikilostanne korkeata hintaa! Se 
on ahneutta ja ahneus on syntiä.” 
“Eihä se näköjää ookkaa papi raa-
mattu, se o tarkotettu vaa köyhäl 
kansal!” mumisen puoliääneen 
itsekseni.”Oonha mie tähäkii ast 
siivont ilmaseks, miksei sit nytkii 
viel viimese kerra!” jatkoin yk-
sinpuheluani. “Enkähä mie tuost 
selällei lennä. Mut eipäs pappi 
pakana tiijjä, et myö päässääki 
täält pois! Kyl mie nyt jaksan, 
vaik oonkii viimeisilläi. Aatella, et 
myö päässää lähtemää!” Tuo ajatus 
mukeloitti mieltä niin mukavasti.

Janne kirjoitti Koivistolta ke-
hottaen minua ostamaan vähitellen 
kaikenlaista tarpeellista. Oli ostet-
tava lehmä ja sianporsas niin, että 
heti kun koulut päättyisivät, hän 
voisi tulla hakemaan meidät Elimä-
eltä. Eräänä päivänä lähdin lehmän 
ostoon.Kysyin isännältä: “Saanks 
mie jättää lehmäi teil nii kauvaks 
ko myö lähetää?” Isäntä suostui, ja 
lehmä jäi taloon toistaiseksi.

Sianporsaan sain myös jät-
tää taloon toistaiseksi. Lehmäs-
tä maksoin kolmetoista tuhatta 
markkaa. Lehmäkaupassa minua 
jymäytettiin, sillä ostamani lehmä 
oli härkätautinen, eikä pitolehmä. 
Sitähän minä en tietysti kauppoja 
tehdessäni tiennyt. Heikompaa-
han se ain hakkajaa, oli ainut, 
mitä voimme sanoa, kun vasta 
myöhemmin huomasimme, että 
olimme tulleet petetyiksi.

Jatkuu

Elimäen sankarihautausmaa nykyisellään. Tämän Tuomisen omakotitalon alakerrassa asuin perheeni kanssa 
Elimäen kirkolla 60-luvun alussa.
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Mie tiijjän
Martti Piela

Se ensmäne Salmela, kenest mie 
viime Viestis teilt tietoo kalaste-
lin, se ol Hugo Salmela, kuka nous 
Tamperee taisteluis punasii poh-
jose rintama johtoo helmikuuss 
1918, vaik olkii vaa iha tavalline 
kansakoulu käynt sekatyömies, 
eikä olt saant mittää erityistä soti-
laskoulutusta. Vapaa-aikoinaa hää 
näyttel Kotka teatteris. Ko hää no-
us Kymi punakaarti päälliköks, ni 
hää pääs etustammaa punakaartii 
Helsingi Sos.dem. Puoluekoko-
ukseeki marraskuus 1917. Tam-
pereel, mihi Salmela tul 23.2.18, 
häne neuvoantajaan toimi venäläi-
ne everstiluutnantti Bulatsel. Sak-
salaisii tiijjettii oleva tulos valkosii 
auttamaa, nii et Mannerheimil 
tul kiire saaha Tampere vallatuks 
enne saksmannii tulloo. Salmela 
ol syntynt 1884, nii ettei hää olt 
mitekää iäl pilattu. Häne onnistu 
kuiteskii pitämää punasii joukot 
järjestykses kova kuri avul. Tor-
stai, maaliskuu 28. päivän 1918 

sattu punasii päämajas kohtalokas 
räjähys, ko Salmise Kustaa viritti 
erehykses käsranaati ja heitti sen 
takasi säilytyskorrii. Salmela ol 
justii astumas sissää ja haavottu 
nii pahast, et kuol vammoihiin 
Aleksanteri koulus par päivää 
myöhemmi, Usko päivän. 

Niiko mie jo kysymykse esit-
täessäi kerroinkii teil, ni miul jäi 
viime kesän Kuoppamäe laulut 
Salmela taitekeskukses kuule-
matta. Myöhä oltii Tallinna lau-
lujuhlil minnii ja poja kans. Kaks 
päivää istuttii nurmel ja yritettii 
olla liukumatta ees istuvii toisii 
kuulijoja pääl. Mie olin suunni-
telt ainakii kahekymmänä vuuvve 
aja, et kyl mie viel kerra mään sin-
ne Laululava juurel kokemaa sen 
elämykse, ko virolaiset, nuoret ja 
vanhat, kokoontuut kansallispu-
vuissaa ympär maata laulelemmaa 
päivätolkul vanhoi ja uuvvempii 
laulujaan ja saavat ihmiset kaik-
kialt maailmast kiinnostummaa 

höi 150-vuotisest perinteest. Siel 
sai kuullakii joka puolel varsinaist 
Paapeli kielte sekamelskaa! Ja näh-
hä eri maitte lippui! Iha vieres istu 
pariskunta, kene lippu askarrutti 
kauva mieles, kunnes vihtoin ta-
jusi, et nehä ovat katalaanii! Mah-
tokoha se kaver olla Parceloona 
kannattaja? Ja kui ol kiehtovaa 
kuulla maa uuvve resitenti Kersti 
Kaljulaiti tervehtivä juhlakansaa 
puhheellaa ja siirtyvä sit laulamaa 
yhes kuoroon kans! 

Kyl mie serra viel käyn Män-
tyharjulki, Salmela taitekeskukses!

Mut sit se kolmas Salmela. Se 
Salmela o Pekka etunimeltää. Hää 
o keräilt ”militariaa laiast laitaa”, 
niiko kerrotaa sivuil 16-17 sotave-
teraanii Kenttäpostia-lehe nume-
ros 2/2019. Pekka alko jo 50-luvul 
keräilemmää ”viattomast” posti-
merkkei, kohvipakettii sulkijoihi 
räntättyi autokuvvii ja siirty sit 
Kannaksel nikkaroituihi puhte-
töihi, niiko mantoliineihi, tee-

aktivoituihi aseisii ja muihi. Nyt 
häne mielenkiintoon kohistuu eri-
tyisest Mannerheimi risti ritareihi. 
Tuo keräilyharrastus o poikint oi-
kee kotimuseonkii. Museo toimii 
Hämeelinnas, mis asja harrastajil 
o yhtene yhistyskii, Arma Vanaja. 

Koiviston lestadiolaisuus  4. osa

Valma Luukka

Eräitä vanhimpia Eistilässä ja In-
gertilässä olivat vanha rouva Ag-
ge, jota kutsuttiin ”Ake Nannak-
si” sekä Ville ja Antto Agge, jotka 
olivat syntyneet 1875-puolivälissä 
lestadiolaiskotiin. ”Ake-tätin” poi-
ka Paavo oli myös lestadiolainen 
ja naimisissa Ville Aggen sisaren 
Katriinan kanssa. Katriina oli lap-
suususkossa. Avioliitto solmitiin 
v. 1890. 

Ingertilän lestadiolaisvanhuk-
sia oli vielä Maria Luukka, joka oli 
tullut herätykseen Inkerinmaalla. 
Hänellä oli taito parantaa jopa vai-
keasti mielisairaita ihmisiä, niin 
että toiset ihmettelivät.

Koiviston lestadiolaisuus ei päässyt 
koskaan vieraantumaan kirkosta. 
Tähän vaikutti suuresti papiston 
asenne. Lestadiolaisuus oli jo tun-
nettu pitäjässä, kun kirkkoherra E. 
J. Liljestrand (1827-1896) tuli v. 
1880 seurakuntaan. Vaikka hän oli 
itse evankelinen pappi, hän oli les-
tadiolaisille hyvin suopeamielinen. 

Liljestrand sai itsekin kär-
siä suopeudestaan. Nimittäin 
piispantarkastuksessa 12.7.1888 
muuan Antti Seppinen syytti kirk-
koherraa sitä, että hän ”suosii ja 
puolustaa lahkolaisia (hihhulia), 
jotka ovatkin vasta kirkkoherra 
Liljestrandin aikana seurakuntaan 
ilmestyneet ja suuressa määrin li-
sääntyneet”. 

Huomion arvoista on myös 
se tapa, millä Liljestrand puolusti 
itseänsä. Hän sanoi, että lestadi-

olaiset ovat ”melkein ainoat seu-
rakunnassa, jotka ovat jättäneet 
pois vanhaa huonoa elämäänsä”. 
Kun piispa Alopaeus kysyi, erosi-
vatko lestadiolaiset kirkon opista, 
Liljestrand vastasi: ”Mitä minä 
tunnen, niin on heillä sama oppi.” 
Tämän jälkeen piispa kysyi samaa 
valittajalta. Hän ei pystynyt vas-
taamaan kysymykseen. 

Eräs kirkkoneuvoston jäsen 
vastasi silloin, että kun hän oli 
käynyt lestadiolaisten seuroissa, 
siellä oli veisattu ja selitetty Sanaa. 
Puhuja ei ollut kuitenkaan pysy-
nyt tekstissä, vaan oli puhunut sitä 
ja tätä. Eräs mies oli sitten kumar-
tanut puhujalle ja sanonut: ”anna 
syntini anteeksi.” Silloin puhuja 
sanoi kysyjälle: ”Kristuksen veres-
sä ovat syntisi anteeksi annetut.” 

Toinen seurakuntalainen sa-
noi, että ”hihhulien” siveellinen 
elämä oli hyvällä kannalla, tanssit 
he ovat jättäneet pois ja harjoit-
tivat ahkerasti kotiopetusta. Piis-
pa totesi tähän, että joka viljelee 
Sanaa, saa siitä voimaa ymmärtää, 
mikä on totuus. Seurakuntaker-
tomukseen Liljestrand kirjoitti, 
että lestadiolaisia kohtaan ei pi-
täisi asettaa epäluuloja, sillä kun 
taidolla johtaa liikettä, se voi olla 
siunaukseksi.

Seurakunnassa tuli yleiseksi 
tavaksi järjestää seurakokouk-
sia juhannuksena. Vähitellen ne 
muuttuivat lestadiolaisseuroiksi. 
Seurakunnan papit olivat niissä 
mukana. 

Koivistolla oli vuosituhannen 
loppupuolella ainakin kaksi les-
tadiolaispappia. Toinen näistä oli 
Johan Theodor Bäckman (1865-
1909). Hän tuli valmistuttuaan 
v. 1890 Liljestrandin apulaiseksi. 
Hänestä herätysliike sai tukea. 
Hän avioitui Koivistolla lestadio-
laisen Aurora Johanssonin (1861-
1933) kanssa. 

Toinen lestadiolaispappi oli 
Wilhelm Ferdinand Fagerlund 
(1864-1934). Hänellä ol suurem-
pi vaikutus kuin Bäckmanilla. Fa-
gerlund toimi Koivistolla saarna-
apulaisena vuodesta 1890 jo ennen 
valmistumistaan. Joku muisteli, et-
tä Fagerlund saarnasi myös ulkona 
pitkin meren rantaa kirkkoväelle, 
joka lähti kirkosta veneillään. 

Fagerlundin innostus oli val-
tava. Kerran hän saarnasi Koivis-
ton kirkossa tuomiopäivän saar-
naa, ja sattui juuri samanaikaisesti, 
että tuli maanjäristys, ja väki luuli 
maailmanlopun tulleen.

Lestadiolaiset kiintyivät nuo-
reen Fagerlundiin kovasti. Myös 
rippikoulua käyneet nuoret piti-
vät hänestä kovasti. Vielä 80-vuo-
tiaana muisteli eräs koivistolainen 
vanhus, miten Fagerlundin sanat 
ennen konfirmaatiota pistivät hä-
nen tuntoonsa. Mutta myös ar-
vostelijoita riitti. - (Siitä enemmän 
seuraavassa osassa)

(jatkuu...)

Lestadiolaiset 
kiintyivät 
nuoreen 
Fagerlundiin 
kovasti. 

Tallinnan laululavan nurmikolla 2019.

Koivistolaisia seuroissa.

Kaikist arvokkaamp kävijä muse-
os o Peka mielest olt 2014 vierailt 
MRR nro 95, Tuomas Gerdt.
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Tääl` tapahtuuKoivisto
-tuotteita

Virpi Huhtanen, Ahtaan-
mäki 1 A 2, 02280 Espoo 
puh. 0440 501 806, virpi.
huhtanen@kolumbus.fi

Hintoihin lisätään lähetyskulut. 

Suomen Koivisto-Seura ry:n sääntömääräinen
Vuosikokous

sunnuntaina 15.3.2020 klo 11
Vanhamoision seuratalolla, Kaarenkyläntie 112, Porvoo.

Vuosikokouksessa päätetään sääntömääräiset asiat
ja Karjalan Liiton jäsenyyteen liittyvistä asioista sekä valitaan 

edustajat Karjalan Liiton liittokokoukseen 25.4.2020.
Tulokohvit klo 10 alkaen.

Äänioikeuden tarkistaminen aloitetaan klo 10.30.
Koivisto-Seuran jäsenetuna tarjoama keittolounas 
tarjoillaan vuosikokouksen päätyttyä noin klo 12.

Tervetuloa vuosikokoukseen päättämään yhteisistä asioista!

Suomen Koivisto-Seura ry:n
Talvisodan päättymisen muistotilaisuus

sunnuntaina 15.3.2020 noin klo 12.30
vuosikokouksen ja ruokailun jälkeen

Vanhamoision seuratalolla,
osoite: Kaarenkyläntie 112, Porvoo.

Ohjelmallisessa iltapäivässä mm.
historioitsija, tutkija, FT Pirkko Kanervo kertoo

talvisodasta ja talvisodan tapahtumista Koivistolla.

Muistellaan koivistolaisten kohtalonhetkiä 80 vuotta sitten!
Vapaa pääsy!    Tervetulloo!    Johtokunta

Turun ja ympäristön koivistolaiset

Helmikuun Kajuuttailta tiistaina 18.2.2020 klo 17
Valtiotieteentohtori Timo Soikkanen kertoo aiheesta
miten varsinaissuomalaisuus ja karjalaisuus törmäsivät.

Maaliskuun Kajuuttailta 17.3.2020 klo 17
FT Pirkko Kanerva kertoo Karjalani, karjalani, maani, 
maailmani.

Maaliskuus meil pittää muuteki kovast kiirettä kun
Lauantaina 7.3 kevätkalastustilaisuus alkaen klo 12
Matti Aggen rannassa Paraisilla Gundvikintie 243.
omat eväät mukaan, mahdollisuus makkaranpaistoon.
Säävaraus. Lisätietoja Matti Agge 040 5367701

Sunnuntaina 8.3 klo 14 vuosikokous
Käsitellään yhdistyksen rekistöimistä ja sääntömuutoksia.
Kajuutassa Itäpellontie 2 KAHVITARJOILU

Koiviston sankarimuistomerkin juhlistaminen
5.9.2020

Lähde härkäläläisten mukana kunnioittamaan muistomerkin 
paljastusta.

4.9. – 6.9.2020 matkaamme Viipuriin, jossa yövymme 
kaupungin keskustassa.
Torkkelin puiston tuntumassa hotelli Lepakossa.

Matka puolihoidolla 250,-
Viisumi tulee hankkia itse ns. e-viisumina.
http://electronic-visa.kdmid.ru/index_en.html 
(tarvittaessa kysy apua)

Matkan ohjelma muotoutuu virallisen ohjelman mukaan.
Härkälässä käymme ja Viipurissa riittää aikaa kaupunkiin 
tutustumiseen.

Ilmoittautumiset:
TT-matkat 
tapani.teikari@ttmatkat.fi puh. 040 829 1824
Kata Aaltonen aaltonenkata@outlook.com, puh. 050 439 3791
Risto Putus puh. 040 508 8167

Lähde mukaan mukavalle matkalle
Härkälän kylätoimikunta

Porvoon seudun Koivistolaiset Ry

Sääntömääräinen VUOSIKOKOUS pidetään su 29.03.2020
klo 12.00 Lundintalossa, Aleksanterinkatu 11, 06100 Porvoo
(käynti pihan puolelta).
Ennen kokouksen alkua kahvitarjoilu.

TERVETULOA mukaan päättämään yhdistyksemme asioista!
Johtokunta

Lahden Koivistolaiset

Vuosikokous 
su 8.3.2020 klo 14.00
Palvelukeskus Onnela, 
Harjulank.1, Lahti

Kahvitarjoilu
Tervetuloa! Johtokunta

Koivisto 2020 
-kalenteri!  12 €
Koiviston seinäkalenteri 
2020. Almanakkatoimiston 
päivälista ja nimipäivät. 
Kuvaselitykset ja 
tilaa muistiinpanoille. 
Tietopaketti Koivistosta. 

Tunnistaako kukaan?

Terttu Ravi kyseli joulukortista 
löytämänsä lorun alkuperää.

Ensimmäinen Esin Paavo
Toinen Torrin Juonas
Kolmas Kolin Saska
Neljäs Niemen Tuomas
Viides Villasen Paavo
Kuudes Kuren Kalle
Seitsemäs Sepän Saara
Kahdeksas Kallosen Tuomas
Yhdeksäs Rikin Yrjö
Kymmenes Kyykky täti

PIIRAKKAJUHLA

Sunnuntaina  1.3.2020  klo 13 - 15
Yhtenäiskoululla Kirkkotie 176,  07170 Pornainen

- Esitelmä: Talvisodan rauhan valinnat – oliko niitä?  
  VTT, Dos, tietokirjailija Martti Turtola
- Piirakka-ateria: Tarjolla käsin tehtyjä, paikalla paistet- 
  tuja uunilämpöisiä karjalaisia perinnepiirakoita. 
- Arpajaiset: Monenlaisia voittoja   -  Haastelua !

Halukkaat leipurit! Tervetuloa leipomaan tai opettele-
maan maksutta klo 9.00 alkaen. Ilmoittautumiset 24.2. 
mennessä Sannalle, sanna.sorvala@gmail.com  / puh. 
050- 5904528 klo 17 jälk.

- Pääsylippu maksaa 15 € / 12v 5 €, ei edellytä jäsenyyttä.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!  Vatnuorin kyläyhdistys ry

PIIRAKKAJUHLA

Sunnuntaina  1.3.2020  klo 13 - 15
Yhtenäiskoululla Kirkkotie 176,  07170 Pornainen

- Esitelmä: Talvisodan rauhan valinnat – oliko niitä?  
  VTT, Dos, tietokirjailija Martti Turtola
- Piirakka-ateria: Tarjolla käsin tehtyjä, paikalla paistet- 
  tuja uunilämpöisiä karjalaisia perinnepiirakoita. 
- Arpajaiset: Monenlaisia voittoja   -  Haastelua !

Halukkaat leipurit! Tervetuloa leipomaan tai opettele-
maan maksutta klo 9.00 alkaen. Ilmoittautumiset 24.2. 
mennessä Sannalle, sanna.sorvala@gmail.com  / puh. 
050- 5904528 klo 17 jälk.

- Pääsylippu maksaa 15 € / 12v 5 €, ei edellytä jäsenyyttä.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!  Vatnuorin kyläyhdistys ry

Tunnistaa
Haskon lapsille lukemassa mai-
nittu Tuomas Niemi lienee Koi-
vistolaiset 1934 -kirjassa sivulla 
131 Körin kylästä oleva Tuomas 
Niemi.

Terveisin Tuomaksen pojanpoika 
Reijo Niemi

Siirrä tietoa koivistolaisista juurista  
jälkipolville 
Vatnuorin kyläyhdistys lahjoittaa Olavi Hovin “Vat-
nuori kylä meren syleilyssä” -kirjan ylioppilaaksi tai 
ammattikoulusta valmistuvalle nuorelle, jolla on juu-
ret Koiviston Vatnuorin kylässä. Jos suvussasi tai lä-
hipiirissäsi on tälläinen nuori, jolle haluat lahjoittaa 
kirjan, niin voit tilata sen yhteydenottolomakkeella 
yhdistyksen kotisivuilta. https://vatnuorinkylayhdis-
tys.yhdistysavain.fi  

Vatnuori - Kylä meren syleilyssä, 
Olavi Hovi (1995, 2. painos 2016) 
280 s.
“Tämän kirjan tarkoituksena on 
yrittää edes lukemisen ajaksi sitoa 
paikka ja ihmiset yhdeksi kokonai-
suudeksi niinä vuosikymmeninä, 
jotka päättyivät kesäkuun 1944 
dramaattisiin tapahtumiin...”

KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi


