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Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Viimeinen Joulu Koiviston
Hoikkalan kylässä 1943
Tiijjät sie?
Jotkut koivistolaiset, niiko
esmerkiks mei äiti, Impi Piela, haastoit näi joului aikan,
kolmest joulust. Mite höil ol
enemmä joului ko meil tääl
nykypäivä Suomes aatellaa,
ko sanotaa, et o olemas yks
joulu niiko yks oikee joulupukkikii vaa.
Oltiiks koton Karjalas
silkii taval rikkahampii, kartanokkii ko siel jokahisel talollisel ol. Ossaatkos tuon selittää? Jos ossaat, ni älä pantttaa
tietoais kirjotuskonneis taik
sulkakynnäis saavuttamisis,
älä sie kursaile vaa kerro sumeilematta Viesti lukijoilkii.
Katsotaa sit ens vuon, akus
joku osajaa ratkassa tän Kortioni solmu.
Martti Piela

Tuohon jouluun liittyy paljon tunteikkaita ja herkkiäkin muistoja,
joita Tauno Ilmasti muistelee suurella kaiholla. Olihan se viimeinen
joulu, joka vietettiin rakkaassa kotitalossa.
Gabriel Ilmastin perheessä joulun
valmistelut aloitettiin vanhan perinteen mukaisesti itsenäisyyspäivänä sian teurastuksella. Mamma
oli ruokkinut sikaa koko kesän ja
syksyn hyvin syöttämällä sille kaikkia silloin saatavilla olevia ruokia
aina ruisjauhoista alkaen. Sika oli
tälläkin kertaa erittäin hyvässä lihassa, jonka kruununa oli vielä
paksu läskikerros. Teurastuksen
jälkeen sika paloiteltiin ja iso joulukinkku säilöttiin, kuten muukin liha, suolaveteen odottamaan
käyttöä. Kaikki ruhon osat otettiin
tarkkaan talteen ja osa suolista pestiin makkaran valmistusta varten.

Siasta saatuun toiseen
kinkkuun liittyy vielä
mukava yksityiskohta
Isä Gabriel oli syksyisellä Viipurin
käynnillään lupautunut myymään
tuttavalleen toisen takakinkun ja
sopinut toimitusajaksi jouluviikon puolivälin, koska aattopäivä
oli silloin perjantai.
Joulukuun puolivälissä Gabriel saikin kirjeen Viipurista, jossa
tuttava kertoi tulevansa hakemaan
"veneen" keskiviikkona 22.12.
(Kirjeessä ei voinut silloin kertoa,
että kyseessä oli joulukinkku) Kyseisenä päivänä "vene" vaihtoikin
omistajaa ja saatiinhan siitä myös
tärkeä rahallinen korvaus.
Jouluviikolla Tauno oli käynyt
isänsä serkun Arvon kanssa kaatamassa lähimetsästä joulukuuset,
joka koristeltiin lasten toimesta
aattona. Kuusen paikka oli perinteen mukaisesti tuvan takaseinällä
ja se koristeltiin kreppipaperista
tehdyillä kelloilla ja nauhoilla,
sekä pienillä suomen lipuilla. Valkoiset kynttilät kiinnitettiin oksiin sitomalla ne langalla kahden
ohuen oksan haarukkaan. Kaiken
kruununa oli latvaan kiinnitetty
kynttilän valossa kimalteleva tähti. Kynttilöiden polttaminen vaati
suurta huolellisuutta, etteivät neulaset päässeet syttymään. Tämänkin joulun kuusi oli upea, huolimatta sen ajan koristetarjonnasta.
Juuri ennen joulua talon tyttäret Laura, Irja ja Lahja valmistivat
perinteisiin kuuluvia jouluruokia,
kuten lanttu-, porkkanalaatikoi-

Gabriel saikin kirjeen
Viipurista, jossa
tuttava kertoi
tulevansa hakemaan "veneen".
ta. Muitakin leivonnaisia tehtiin,
kun leivottiin karjalanpiirakoita,
lanttupiirakoita, leipää ja tietysti
pullaa. Perinteisiin kuului myös
asunnon siivous joulua varten.
Äiti Marian tehtäviin kuului eläimien hoitaminen ja aika kuluikin
etupäässä navetassa.
Kinkku paistettiin aattona ja
se onnistuikin erittäin hyvin. Itsenäisyyspäivänä teurastuksen yhteydessä talteen otettuihin siansuoliin
oli tehty joulumakkaroita, joiden
valmistus olisikin jo oman jutun
arvoinen. Jälkiruokana oli jostain
marjasta valmistettu makea kiisseli.

Kylän asukkaiden
perinteisiin kuului
myös jouluaamuna
kirkossakäynti
Koska jouluviikolla oli satanut
reilu kymmenen senttiä lunta,
valmistautui isä Gabriel yhdessä
Taunon kanssa matkaan ottamalla aattoaamuna kirkkoreen esille.
Jouluaaton iltapäivän lopuksi
Tauno kävi Kurkelassa Laura-siskonsa kanssa viemässä joululahjoja
Lauran miehen kotiin. Matka tehtiin talvisessa säässä potkukelkalla
ja keli oli vielä mitä parhain, tosin
lämpötila oli noussut jo nollan
tienoille. Laura asui silloin kahden
lapsensa kanssa isänsä naapuritalossa, koska hänen miehensä
oli "siellä jossakin".
Jouluaaton saunakin
kuului perinteisiin ja saunominen pystyttiinkin suorittamaan
omassa vanhassa saunassa, joka oli säästynyt sodan tuhoilta.
Saunassa oli myös juhannuksen-

Teksti Esko Porala

jälkeen koivunoksista tehty vasta
lisäämässä puhtaan saunan tuoksuja.
Saunan jälkeen ruokailtiin
yhdessä ja se olikin pitkästä aikaa
ensimmäinen kerta, kun kaikki,
Lauri-veljeä lukuun ottamatta,
olivat yhdessä. Lauri oli silloin
Vaasassa kouluttamassa armeijalle
uusia automiehiä.
Aterialla syötiin tyttöjen leipomia maukkaita karjalanpiirakoita, lanttupiirakoita ja muita
leivonnaisia.

Joulupukki vieraili
illansuussa
Vaikka joulu oli sodan ja niukkuuden aikaa, riitti lahjoja kaikille.
Lahjat olivat tietysti itse tehtyjä ja
paketeista löytyikin lapasia, sukkia
ja muita kudonnaisia. Olipa joukossa joku isän tekemä puulelukin.
Aattopäivän kaunis talvinen
sää muuttui illalla lämpötilan noustessa plusasteiden puolelle. Tämän
lisäksi koko jouluyön jatkunut vesisade sulatti lumet,
niin aamukirkko jouduttiin kuuntelemaan
radiosta. Kirkkoreellä
ei enää voinut mennä, eikä talossa
ollut kuin
nelipyöräiset
hevosrattaat.

Joulupäivä
Vaikka nyt ei kirkkoon päästykään voidaan mainita, että
aamukirkkoon mentiin yleensä rauhallisesti ajaen, mutta
kotimatka ajettiin aina kilpaa.
Hevoset joutuivat juoksemaan
koko kahdeksankilometrin matkan ja voittanut isäntä sai tämän
jälkeen kävellä rinta rottingilla
koko seuraavan alkuvuoden.
Joulupäivänä syötiin varsinainen jouluateria ja pöydän
antimina oli kaikki perinteiset
jouluruuat, oli kinkku, viikolla
tehdyt lanttu- ja porkkanalaatikot, perunaa, kinkun rasvasta
tehtyä kastiketta, itse leivottua
leipää ja niin edelleen.
Joulupäivän ruokailu olikin koko vuoden kohokohta,
sillä silloin ei tarvinnut pihtailla ja kaikkia herkkuja oli tarjolla runsaasti.
Muuten päivä vietettiin
perheen kesken ja radiosta
kuunnellun aamuhartauden
synnyttämä tunnelma jatkui
koko päivän.
Illan suussa vierailtiin
vielä lähellä olevien sukulaisien luona maistelemassa kinkkuja.
Vuosikymmenien saatossa tuon ajan
jouluperinne on jatkunut ja siirtynyt myös uusille
sukupolville.
Ainoa ruoka
mikä yleensä puuttuu
nykypäivien
joulupöydästä
on itse
tehty
makkara.
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Hartaast´

Aasit liikenteessä

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Ikärasismia
Osallistuin Suomen itsenäisyyden rahaston resurssiviisaus seminaariin. Siellä pohdittiin, miten tulevaisuudessa saamme raaka-aineet ja energian riittämään yhä
kasvaviin tarpeisiin. No mummo olisi saman osannut
kertoa ilman Finlandia-talon hienoja puitteita. Et parsi
ja käännä. Anna toiseel josset ite tarvii. Äläkä hukkaa ja
tuhlaa. Kehrää viel uuveks kutteeks. Paa puit hellaa ja
ikkunoihin paperit talveeks. Kuljetaa kesäl paljail varpail
ja talvel huopasiis. Piipaha pyörääl tai oikase kinttupolu
kaut. Käy pihaperääl ja tyhjennä kompost kasvimaal.
No kyllähän sitä viisaasti visioitiin isojen ongelmien ratkaisumallia. Millaisilla uusilla innovaatioilla
voimme kestävää tulevaisuutta rakentaa. Seminaarin
tauolla kahvijonossa törmäsin todelliseen innovaattoriin. Nimittäin Ilmastin Veikkoon. En tiedä tarkalleen,
minkä ikäinen Veikko on, mutta uskaltaisin sanoa että
ikäihminen. Onhan hän ehtinyt sodassakin sotapoikana olla mukana. Mutta eihän meillä ikäihmisten ole
tapana enää aktiivisissa töissä olla, ainakaan missään tulevaisuusvisioinneissa. Tässäkin seminaarissa puhuttiin
vuodesta 2050.
Vaan siellä se Veikko oli, ja energisesti kertoili yrityksensä projekteista ja menestyksestä vientimarkkinoilla.
Nyt hänellä oli isoja projekteja kiinalaisten kanssa. Pari
kiinalaista professoriakin tekee töitä hänelle. Itsekin olen
käynyt työmatkoilla Kiinassa ja päässyt näkemään millainen huikea talouskasvu siellä on ja millainen maailman
mahti Kiinasta kehkeytyy. Ja niillä reissuilla opin myös,
että Kiinassa arvostetaan ikää. Suomalainen arkkitehti
Pertti Salminen, hänkin yli 80, suunnitteli Wuxiin upean musiikkitalon. Tuo Helsinki-Vantaan lentokentän ensimmäisen terminaalin suunnitellut seniori joutaisi Suomessa omien sanojensa mukaan jo ”terminaaliin” itsekin,
mutta Kiinassa ei ikärasisimia tunneta –päinvastoin.
Sen mitä Suomi on, olemme onnistuneet rakentamaan ja luomaan itse. Emme ole riistäneet, rakentaneet
imperiumeja, orjuuttaneet, vaan omalla työllä ja luonnostamme olemme ammentaneet. Meillä ei ole ollut
varaa jättää naisten luomisvoimaa käyttämättä, vaan
tasa-arvoisina olemme yhteistä Suomea rakentaneet.
Lapsille olemme pystyneet antamaan tilaa lapsuudelle ja
koulunkäynnille. Mutta kasvavaa ikä-ihmisten ryhmää
pidämme hankalana ja kalliina yhteiskunnallisena haasteena. Maahan muuttajia ei nähdä mahdollisuuksina,
uudenlaisen evakkoenergian tuojina.
Vaan on meillä onneksi ainakin yksi instituutio,
johon ikärasismi ei ole vielä iskenyt. Sitä ei korvata
tietokonepeleillä, eikä virtuaalielämyksillä. Nimittäin
joulupukki. Se todellinen Korvatunturilla asuva. Hän,
joka ei millään ehdi joka kotiin, vaikka kerran muorinsa
ehtikin meille, mistä lähtien olen ikuisesti varma, että
aito ja oikea joulupukki on olemassa. Joulupukki, joka
ruokkii mielikuvitustamme ja pitää suomalaisten pyörät
pyörimässä anteliaisuudellaan ja hyväntahtoisuudellaan.

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.

Joulukuun teksteissä esiintyy ainakin kaksi merkittävää
aasia. Toinen on ensimmäisen adventin nuori aasinvarsa, jolla Kunnian Kuningas, Jeesus tulee Jerusalemiin.
Kansa levittää palmunoksia Hänen tielleen. Lapset laulavat Hoosianna, Herra auta! Kaikki eivät tuosta laulusta pidä, jolloin Jeesus joutuu nuhtelemaan kansaa:
”Elleivät nämä laula, laulavat kivet”. Meille nykykristityille tuo ihana hymni on kaiken toivon alku. Tästä
alkaa taas uusi kirkkovuosi, uusi toivo ja uusi yrittäminen paremmaksi ihmiseksi ja sen kautta paremmaksi
kansojen asuinsijaksi.
Toinen aasi tulee muutaman viikon päästä Nasaretista
Betlehemiin. Se kantaa äitiä, joka odottaa viimeisillään
esikoista. Aasi on rauhallisesti kulkeva juhta, joskus itsepäinenkin. Sitä sanotaan joskus tyhmäksi, mutta tutkittuna se ei ole sitä ollenkaan, vaan tietää, mitä tekee. Se
osaa käyttäytyä myös juhlavasti, jos se tietää kantavansa
kallista taakkaa.
leet papiksi tai vain muuten tunteneet halua tunnustaa
uskoamme Vapahtajaamme. Tuota puhuessani nousi
Ensimmäisen adventin nuori aasi seisoi sidottuna. Ope- pieni poika, paikallisen juoksijalegendan nuorempi poituslapset saivat irrottaa sen paalustaan. Se tuo mieleeni ka . Hän alkoi juosta salin etuosassa ja osoitti sormellaan
nuoret, jotka ovat jonkun synnin tai himon sitomina. minua: ”Aasi, aasi!”. Sille puheelle kaikki taputtivat.
Nuoruudestaan huolimatta sellaisten elämä on jotenkin Sanoma oli mennyt perille.
henkisestikin sidottu niin, ettei luovuus eikä oppimisen
halu pääse toteutumaan. Sidottuna seisominen johon- Kun tänä vuonna laulamme ”Hoosianna!”; olkoon se
kin yhteen asiaan mitätöi suurenmoisen ja ihmeellisen samalla rukous, että Herra auttaisi kansaamme ja koko
elämän. Hoosianna sille, että Jeesus saapuu irrottamaan maailmaa, mutta varsinkin itseämme ja läheisiämme
nuo siteet ja nuori pääsee elämään vapaata, onnellista sille tielle, jossa Jeesukselle uskolliset aasit kulkevat. Me
elämää; sydämessään aarre, helmeäkin parempi.
emme halua olla esteenä muulle kiireellisen maailman
menolle ja liikenteelle. Me haluamme levittää rauhan
Evankeliumista pitäisi aina löytää itsensä. Silloin Juma- sanomaa. Me haluamme olla suurimman joululahjan
lan sanan teksti muuttuu eläväksi ja toimivaksi. Muistan jakajia, ilosanoman tuojia. Me haluamme sytytellä
koulussa pitämäni erään joulupuheen, joka jäi monen pieniä tuikkuja pimeisiin ja yksinäisiin koteihin. Kun
mieleen. Kerroin siinä, että minun mielestäni minä ja Jeesus tulee sydämeemme asumaan, tulee sisälle lämpö
muutkin Jumalan Sanan todistajat ovat aaseja, jotka kylmän maailman keskellä, tyven myrskyn silmässä.
kannamme Jeesusta ihmisten tykö, heidän elämäänsä. Hoosianna Jeesukselle, Halleluja Isällemme, Gloria
Se on suuri tehtävä, ehkä tehtävistä kallisarvoisin. Jos Pyhälle Hengelle!.
joku vielä ottaa vastaan ilosanoman Jeesuksesta, antaa
sijan Hänelle sydämessään, emme ole turhaan opiskel- Jouluterveisin Valma Luukka

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
Lasten kuvalliset onnittelut 6e/kpl

Aineisto mieluiten digitaalisena:
studio@salokanneltoivonen.fi
Muussa tapauksessa paperikopiot,
muistitikku tai CD-levy sekä valokuvat
toimitetaan osoitteeseen:
Studio Salokannel & Toivonen,
Koiviston Viesti
p. 03 7824 553
Rauhankatu 8, 15110 Lahti.
Aineisto palautetaan vain jos mukana
on postimerkillä varustettu palautuskuori osoitteineen.

Tilaukset, osoite- ym. muutokset
aina kirjallisena tai sähköisesti
edellämainittuihin osoitteisiin.
Tilauksia ei tarvitse uusia.
Seuran jäsenmaksu 28e, sisältää vuoden
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 10e.
Lehdessä julkaisemattomia artikkeleita ja
kirjoituksia julkaistaan seuran kotisivuilla
www.koivistolaiset.net, jossa myös tämäkin lehti on luettavissa myöhemmin.

Jäsenlehden postituksesta pohjoismaihin +2e/vuosi, eurooppaan +7 e/vuosi
muualle maailmaan +12 e/vuosi
Pankkiyhteys: Nordea 151930-186847
Päätoimittaja
Riikka Salokannel, 0400 94 96 95
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398
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— Puheenjohtajalt` itseltää —
Kyläreisul pannaan parraat pääl, koton käyp
kehnommatki hynttyyt

Tunnelmallista joulunaikaa ja
Hyvää Uutta Vuotta 2014
kaikkiin koivistolaisiin koteihin!
Suomen Koivisto-Seura ry

Takavuosina kehitettiin käsite ”ulkopoliittisesti sisäsiisti” luonnehtimaan henkilöä, jonka uskaltaa lähettää
edustamaan omaa maata ulkomaille. Tavoitteena on
aina antaa Suomesta ja suomalaisista hyvä kuva. Eikä
haittaa, vaikka se olisi todellisuutta parempikin.
Nimitys palautui mieleen, kun seuran retki Koivistolle
ensi kesänä lähestyy. Karjalan menettäminen Neuvostoliitolle on parantumaton haava. Se on kuitenkin samalla
painolasti, joka kannattaa jättää kotiin vieraisille lähtiessä.
Tämän päivän venäläiset eivät ole vastuussa siitä, mitä
Stalin teki. Sitä paitsi Stalin ei edes ollut venäläinen, ja tuli
tapattaneeksi näitäkin parikymmentä miljoonaa.
Maailmanhistoriassa on piirretty niin paljon erilaisia rajoja, että ne eivät mitenkään mahtuisi kaikki samaan aikaan tälle pallolle. Vaikka niitä yhä harvakseen siirrellään,
tärkeämpää on niiden merkityksen hiipuminen. Aikaisemmin rajat erottivat kansakuntia toisistaan, nykyään ne
liittävät näitä yhteen. Hyvä näin, koska sekä talouden että
ympäristön haasteet ovat yhteisiä koko ihmiskunnalle.
Tänään Koivistoa asuttaa toinen kansa. Heille se on kotiseutu, samalla tapaa kuin suomalaisille ennen sotia. Jo
kolme sukupolvea on ehtinyt syntyä ja kasvaa aikuisiksi
Primorskissa. Venäjän kielen mukana nimistö on muuttunut, vaikka osa suomalaisista paikannimistä on jäänyt
käyttöön. Niinpä mekin kohtaamme siellä Primorskin
kaupungin johtoa ja muita primorskilaisia, emme koivistolaisia.
Ymmärrän, että jäsentemme piirissä on suurestikin
erilaisia suhtautumistapoja
muistojen Koiviston nykytilanteeseen. Tärkeintä
on kuitenkin aina tulevaisuus; menneisyyttä on
liian myöhäistä muuttaa.

Rakkaamme
Rakkaamme

Elvi

ROKKA
s. 1.1.1925 Humaljoki
k. 25.10.2013 Vantaa
Seuras taivaasta lempeä
katse
maan matalan matkaajaa,
ja enkelit saivat käskyn
hänet kotiin jo noutakaa.
(Anja Santala)
Rakkaudella muistaen
omaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu
Katriinan sairaalan kappelissa
9.11.2013

		
		
		

Suomen
Koivisto-Seura r.y.
Perustettu 1948

Toimii koivistolaisten yhdyssiteenä
- järjestää kotiseututilaisuuksi
- harjoittaa julkaisutoimintaa
- suorittaa kotiseutukulttuuriin liitty
vää kokoamista ja tallentamista.

www.koivistolaiset.net

Raini Tellervo

SAARINEN

Hyvän joulun toivotuksin

o.s. Talo

Jouni J Särkijärvi

s. 22.6.1936 Koivisto, Patala
k. 21.10.2013 Askola
Kaivaten
Leo
Merja, Veijo, Joni ja Tiina
Seppo perheineen
Leena
sukulaiset ja ystävät
On paikka tyhjä, surumme syvä,
Mut` tiedämme siellä sinun on hyvä.
Ei kaipuuta sanat, kukkaset peitä,
on sydän, silmät täynnä kyyneleitä.
Siunaus toimitettu Askolassa 8.11.2013. Lämmin kiitos osanotosta.

Puheenjohtaja, Jouni J. Särkijärvi
Kuurinniityntie 1, 02750 Espoo
puh. 040-516 4951
jouni.sarkijarvi@pp.inet.fi
Varapuheenjohtaja, Tuula Koppinen
Rauhalanpuisto 10 B 36, 02230 Espoo
puh. 050-516 4951
Sihteeri, Virpi Huhtanen,
Ahtaanmäki1A2, 02280 Espoo.
puh. 0440-501 806
virpi.huhtanen@kolumbus.fi
varalla Risto Kaukiainen, Helsinki

Taloudenh. Karjalan Tilikeskus/Patrikainen
Ratakatu 47, 53100 Lappeenranta
puh. 05-5448850
Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Proomukatu 6 A 14, 15140 Lahti
puh. 040-564 9341
Taidetoimikunta, Leena Airaksinen pj.
Metsäpirtintie 10 A 1, 02130 Espoo
puh. 050-548 1601
Senioritoimikunta, Helge Teikari pj.
07190 Halkia
puh. 019-664 8112

Hallituksen muut jäsenet:
Raimo Kyytsönen, Mäntsälä
varalla Hannu Veijalainen, Lahti
Matti Agge, Parainen. 040-536 7701
varalla Airi Saarinen, Turku
Tuomo Kokkala, Kotka. 050-589 4443
varalla seppo Rytkölä, Kotka
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400-800 752
varalla Pertti Hämäläinen, Espoo
Riitta Nurmi, Porvoo. 041-455 8885
varalla Marja-Leena Montonen, Porvoo

Hannu Seppinen, Turku. 040-703 1244
varalla Tuula Agge, Parainen
Tuula Raukola, Kotka. 044-522 8098
varalla Mirja Haapanen, Hamina
Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj. Sirpa Taskinen
puh. 040-5811 642
Säätiön asiamies Pertti Hoikkala
Vanha Veckjärventie 11, 06150 Porvoo
puh. 040-583 5397
koivisto-saatio@kolumbus.fi
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Joulujuhla-joulukohvitus ja
Koiviston piparkakkukirkko Lahdessa
Lahden Koivistolaisten suunnitellessa joulujuhlaa johtokunta päätti teetättää tilaisuuteen arpajaisten pääpalkinnoksi Koiviston piparikirkon.

Teksti: Hannu Veijalainen

Työn teki Pipariina NY, joka on osa
Koulutuskeskus Salpauksen yrittäjyysopintoja. Pipariinan-tytöt olivat varsin iloisia saadessaan työhön
Koivistonviestissä julkaistut kaavat
ja muutamia värikuvia kirkostamme. Uskoin aikaisemminkin asian
onnistumiseen, mutta nyt itsekin
hykertelin ja odotin hetkeä, jolloin
saan viedä piparkakkukirkkomme
juhlaamme kaikkien nähtäväksi.
Pipariinan tytöt Neea-Reeta Airas,
Aino Junnila ja Saija Vainio tekivät
todella hyvän työn.

monologin, jossa Aleksis Kiven veljessarja on vielä kerran jouluoljilla
ja nyt, elämänsä ehtoopuolella he
katselevat taaksepäin kaukametsän
sinihämärään ja muistelevat entisiä
aikoja.

Juhlat pidimme Koiviston
kirkkoniemellä
Joulujuhlaa vietimme Vesijärven
satamassa sijaitsevassa Karirannan
Kahvilassa. Paikka on meille koivistolaisille sopiva, sillä kuvittelimme
muutaman kilometrin päässä häämöttävän Enonsaaren Koivusaareksi ja myös mantereen kylät saivat
mielessämme paikkansa. Lämminhenkisessä tilaisuudessa lauloimme
joululauluja, Jorma Simola luki
Jouluevankeliumin.ja Raili Kaukiainen esitti suunnittelemansa, jouluiseen tilaisuuteemme hyvin sopivan

...jolloin veden
takana oli
Koivusaari,
Kotterlahti, Penttilä
ja kauempana
Humaljoki,
oikealla Mannola,
Härkälä ja
Vatnuori sekä
selkämme takana
Makslahti,
Rautanen, Kurkela
ja Kiiskilä.

Koiviston piparikirkko
Simoloiden
joulupöytään
Piparikirkko sai ihastuneen vastaanoton
25-henkiseltä osanottajajoukolta ja joulukohvituksen jälkeen
arpajaisissa onnetar
suosi Aila Simolaa, Tervahartialan pojan
Jorman
vaimoa ja
niinpä tämä komea
piparityö
koristaa nyt,
vuonna 2013, Simoloiden joulupöytää Lahden Ankkurissa.
Hannu Veijalainen

Vanhan Ajan Kuusijuhla
Oli kahdeksas joulukuuta, kun Pornaisten Kuusistolla
Vatnuorin kyläläiset juhlivat kuusipuuta.
Kaikui laulu, raikui nauru, kun tavattiin tuttui, haasteltiin juttui.
Perheteatteri Hovin, meitä viihdytti kovin.
Kuusta yhdessä koristeltii ja käihä se pukkikii.
Kukkaa ei ollut kippee tai kuuro. Hyvältä maistui joulupuuro.
Muisteltiin vähän vanhaa kouluu. Nythä onkii hyvä oottaa jouluu.

Kauniit kiitokset kaikille teille, kun jaksoitte vielä järjestää
meille yhteisen juhlahetken,muistojen retken!
Mukana ollut Raija Lehviö.
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Kuusijuhla Vanhamoisiolla
Porvoon seudun Koivistolaiset viettivät perinteistä joulujuhlaansa juhla-asuun koristellulla Vanhamoision
seuratalolla adventin aattona 30.11.
klo 18 alkaen kerhon vetäjän Riitta
Nurmen juohevalla johdolla. Toivotettuaan kaikki juhlavieraat, niin
lapset kuin vanhempi väkikin, lämpimästi tervetulleiksi Riitta puhui
kaikille, mutta erityisesti illan lapsivieraille joulun sanomasta ihmiskunnalle ja joulupukista vielä erikseen niin vakuuttavasti, että läheltä
piti, etteikö tämän kirjoittajakin
tullut uudelleen uskoon.
Illan aikana laulettiin lauluvihkoon toisinaan tukeutumattakin tuttuja joululauluja Riitan
toimiessa laulujenkin johtajana.
Kun joulupuuro oli ehtinyt
tarpeeksi hautua, piti kerhon varapuheenjohtaja Pentti Karvonen
puuropuheen. Oli Turun puolesta evakkoajoilta hänelle jäänyt
sen verran mieleen muistoa, että
oman kotimurteen sijasta Pentti,
joka suuntasi puhuessaan katseensa jo tulevaa vuoteen, jakoi
lounaismurteella neuvojaan kuulijoilleen, että muistettaisiin aina
käyttäytyä siivosti ja esimerkiksi,
että "jos kuitenki ruvetah laulamah, ei lauleta niitä härskei värsyi,
eikä ainaska kovii, ettei naapuri
isäntä tul valittama".

Sitten olikin aika laulaa puurolaulu sekä kantaa joulupuuro ja väskynäsoppa tarjoilupöydälle, jossa jo
lautaset olivatkin olleet varemmin
varttumassa. Ohjelmaa oli johtokunta yhteislaulujen lisäksi suunnitellut illan varalle jos jonkinlaista.
Sihteeri Marja Leena Montonen oli laatinut lehtileikkeistä tietokilpailun. Pöytäkunnat joutuivat
illan mittaan joukolla tunnistamaan
"julkkisten" kuvia (ei tosin aivan viimeisimmiltä ajoilta), automerkkejä,
kukkasia ja lintuja. Tehtävä oli sen
verran vaikea, että mikään ryhmä ei
saanut kaikkia 30 kohdetta oikein.
Paras tulos taisi olla 24. (Uskallan
kuitenkin väittää, että hyvin olisi
kyllä pärjätty, jos tässä olisi ollut kyse Pisa-tutmuksesta!)
Erinomaisen vastaanoton sai
johtokunnan näytelmäkerhon
joulunäytelmä "Löylyä lissää".
Vaikka kuinka saunojat lauloivat
ja vaativat lisää löylyä kiukaalle,
"ko eihä tää tunnu missää", ja
vaikka tunnetun estejuoksumestarin jäntevät jalat kuinka viuhtoivat
ylös kattoa kohti, ja vaikka vihta
läiski kuinka saunottajan kädessä,
ei ollut tulla loppua vaatimukselle
"löylyä lissää"! Niin ovat koivistolaiset kovia löylymiehiä!
Aivan (näytelmän käsikirjoituksen mukaisesti) seisaalleen

nousten yleisö osoitti suosiotaan
myös juhlayleisön joukosta esiintyjiksi poimittujen "vapaaehtoisten"
esittämälle näytelmälle "Karhunkaataja" esirippuineen, huokuvine
soineen, partiolaisineen teltassaan,
joka romahti nukkujan päälle,
pistiäisineen, karhun kanssa painimisineen jne. "Mänty" vähäsen
kyllä valitti, kun mäntypistiäinen
pisti joka puolelle, ja tikka hakkasi
hänen lahoa päätään!
Kauan odotettu jouluvieras
toivotettiin laulaen tervetulleeksi
lahjasäkkeineen. Jokainen sai tuntea sekä antajan että saajan iloa;
jotkut lapsista vain vähän muita
enemmän. Laululla toivotettiin
pukki jälleen ensi vuonnakin
"meidän kouluun".
Myös arpajaisten aikana löytyi joukosta muutamia todellisia
hannuhanhia! Itse en ollut tohtinut omalla nimelläni kirjoittaa
yhtäkään arpalipuketta, vaan vaimo sai riipustaa oman nimensä
kaikkiin arpoihimme. Hyvä niin,
koska hänellä olikin parempi tuuri, kuten yleensäkin.
Vielä ennen kotiin lähtöä hyväksi lopuksi saatiin maistella joulutorttuja kahvin kera. Talo alkoi
tyhjentyä tyytyväisistä vieraistaan
illalla puoli kymmenen maissa.
Jo tervehdyspuheessaan pu-

heenjohtaja oli joutunut toteamaan, että vähitellen alkaa juhlijoitten joukko harventua, koskapa
pöytiin oli jäänyt tyhjä aukkokohtia, niin kuin Mannerheimin rivistöihin aikoinaan. Mie sanoisi,
et harvenoo ko Tani-serku tukka.

(Miust kyl tuntuu, et Tani lukkoo
tän koha ilma yhysviivaa!)
Jäihän juhlan järjestäjille toki
toisten lähdettyä vielä monenlaista huolehdittavaa.
Martti Piela

Perinteiset Kuusijuhlat Kuusistolla
Vatnuorin Kyläyhdistys toteutti
vanhan ajan Kuusijuhlat Pornaisten Nuorisoseuran talolla sunnuntaina. Nyt ei ollut kyse ihan
tavallisista pikkujoulujuhlista,
vaan muisteltiin jouluun valmistautumista Koivistolla 1938.
Hovin perheteatteri esitti
Paula Hovin kirjoittaman kuvaelman ”Jouluun valmistautuminen
Koivistolla”. Siinä hämmästeltiin
Länsi-Suomesta kotoisin olevan
naapurin miniän tapoja. Varsinkin
joulun ruoka-asiat olivat outoja.
Sian suolien huolellinen puhdistus oli uutta. Samoin niistä kotona
valmistettu suolimakkara, johon
laitettiin ohrapuuron ja lihan lisäksi verta ja maksaa. Makkara
paistettiin uunissa olkien päällä.
Syltty oli muuttunut alatoopiksi.
Siihen silputtiin myös sisäelimiä,
sydän ja keuhkot. - "Saippuaaha
niist keitetää! Kuka nyt voip toisen syväntä syyvä ?" Sallatti ja erilaiset laatikot hyväksyttiin. Lanttulooraa jopa kehuttiin hyväksi.
Karjalassa näistä tehtiin kyllä mieluummin piirakkaa. Norssista valmistettua aattoserpaa ja makiaa
rusinakeittoa ikävöitiin. Monet
piirakat, varsinkin kaalipiirakka
puuttui miniän ruokalistalta.
Salaa ovenraosta heitetyt jou-

lukortit oli taas tuntemattomampi
tapa meille länsisuomalaisille. Tervehdyksissä toivotettiin leikkisästi
Hyvää Joulua, mutta lähettäjän
nimeä salattiin. "Lempi vois olla
pajon iloisempi! - Toivoo tonttu"
Talon isäntä Antto (Helge
Teikari) rymisti sisään harva kuusenkarahka mukanaan. Puu oli
vähäoksainen, mutta isäntä yritti
selitellä sen kelvollisuutta. Lempi
emäntä (Paula Hovi) torjui sen
ehdottomasti. "Tällästä kuusaa ei
meijjän ortee ripusteta." No, isäntä taisi pahuuttaan kiusotella talon naisväkeä, koska nurkan takaa
löytyikin yllättäin todella kaunis
ja tuuhea joulukuusi. "Joka vuos
pittää järjestää tää sama saahkuna
joulukuusast."
Ohjelmaa jatkettiin kuusen
koristelulla, johon saivat osallistua
kaikki paikalla olleet. Samainen
kuusi oli sitten illan arpajaisten
pääpalkintona.
Puheenjohtajamme Tapani
Hovi luki myös seukkuterveisiä Ruotsista. Irja Hovi muisteli
lapsuusajan koulun kuusijuhlia
Vatnuorissa. Kuinka kaikki olivat
pukeneet parhaimmat päällensä ja
juhlia jännitettiin kovasti. Paula
muisteli kun pikkutyttönä oli hakemassa Pullinniemestä maitoa.

Toisessa pienemmässä kannussa
oli pihkamaitoa. Naapurin tytön
kanssa telmiessä pihkamaitohinkki kaatui. Asia oli jäänyt kaivelemaan naapurin tyttöä vuosiksi.
Niinpä hän oli hiljan soittanut
Paulalle ja kysynyt voisiko tuoda
hänelle hyvitykseksi pihkamaitoa.
Näin asia sovittiin 70 vuotta kyseisen tapahtuman jälkeen.
Joululaulujen, puuron ja kahvin lomassa katseltiin kesän 2012
Koivistojuhlilla taltioitua näytelmää "Ei köyry, eikä ketku". Tämäkin näytelmä oli Paulan kynästä,
ohjaus Helgen ja Hovin perheteatterin toteuttama. Tarina oli otettu
1930 -luvulta Koivistolta ja käsitteli tuon ajan arkielämää meren
ja laivojen kanssa. Siihen mahtui
sekä myötä-, että vastamäkiä. Mukana oli tietysti myös paikallista
romantiikkaa ja kaipuuta merten
takana seilaavaan heilaan.
Toivokaamme, että lämmin ja
kodikas tilaisuus saisi jatkoa tulevina vuosina ja myös mukaan lisää
nuorempia karjalaisista juuristaan
kiinnostuneita. Kiitos järjestäjille !
Oikein Hauskaa Joulua kaikille !
Toivottaapi Jorma tonttu

Joulukuusta tuodaan tupaan. Vasemmalta Helge Teikari, Hilkka
kanervikko (taustalla), Paula Hovi ja Helinä Hulkkonen.

Pukki jakamassa lahjoja
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Joulu, rauhan juhla
Joulussa ovat yhdistyneet eri puolilla maailmaa kristillinen juhla, muinainen roomalaisten saturnalia ja
Pohjolan kansojen kekri, maatalousvuoden päättäjäisja keskitalven juhla.
Meillä Suomessa joulun vietto alkaa jo aattoiltana (24. joulukuuta).
Tosin aikaisemmin jouluun laskettiin kuuluvaksi Tuomaan päivästä
Nuuttiin ulottunut aika. 1500-luvulla paavi Gregorius XIII määräsi
otettavaksi parannetun, nyt gregoriaaniseksi kutsutun kalenterin,
koska varhempi Rooman keisari
Caesarin ajoilta peräisin ollut kalenteri oli jäänyt niin pahasti ajanlaskussa jälkeen. Tällöin ei tyydytty
vain siirtymään talviajasta kesäaikaan niin kuin nykyisin, vaan hypättiin lokakuun 15. päivästä 1582
suoraan lokakuun 25. päivään.
Monissa ortodoksikirkoissa
juhlapäivien ajankohta määräytyy

kuitenkin edelleen sen vanhemman, juliaanisen kalenterin mukaan. Ero on nykyään 13 päivää.
Tästä syystä esimerkiksi Venäjällä
joulua vietetään 7. tammikuuta
(juliaanisen kalenterin mukaan
25. joulukuuta). Egyptin koptikirkko käyttää taas omaa koptilaista kalenteria ja viettää joulua
sen mukaisesti koiak-kuun 29.
päivänä, joka vastaa joulukuun
25. päivää juliaanisen ja nykyisin
tammikuun 7. päivää gregoriaanisen kalenterin mukaan.
Suomen sana joulu on lainattu
ruotsin kielestä (jul). Englannissa
tavallisin joulua tarkoittava sana on
Christmas, joka tarkoittaa Kristus-

Teksti: Martti Piela

Tällöin ei
siirrytty vain
talviajasta
kesäaikaan, vaan
hypättiin 15.
päivästä suoraan
25. päivään.

messua. Harvinaisempana samaa
tarkoittavana sanana on kuitenkin
yhä käytössä myös sana Yule, joka
on samaa alkuperää kuin suomen
sana joulu. Katolinen kirkko käyttää joulusta latinankielistä nimitystä Dies Natalis Domini, Herran
syntymäpäivä. Siitä ovat peräisin
myös italian sana 'Natale ja espanjan Navidad. Ranskan joulua
tarkoittava sana Noël on mahdollisesti samaa alkuperää, mutta se
saattaa myös johtua hyvää uutista
tarkoittavasta sanasta novel. Saksaksi joulu on Weihnachten, mikä
tarkoittaa pyhiä öitä.
Kristillisen käsityksen mukaan joulu on rauhan juhla. Kaik-

ki tiedämme, ettei niin ole aina
ollut eikä tule olemaan tulevana
joulunakaan, koska eri puolilla
maailmaa soditaan verisesti tälläkin hetkellä. Onneksi täällä Pohjolan perukoilla olemme pitkään
saaneet elää rauhan aikoja. Mutta kaikki tiedämme, että sota on
usein kulkenut Suomenkin yli.
Seuraavassa äitini, Impi Pielan lapsuutensa muistoja kotikylästään Patalassa kansaa erilleen
raasteena aikana jouluna 1917,
jolloin veli taisteli veljeä, poika
isää vastaan.

Joulu Patalassa 1917
Punakaartiin valittiin lisää miehiä, mukana myös nimismies. Tämä oli tavallinen, jäykkäniskainen herra, saanut
ainoastaan kansakoulusivistyksen.
Hän istui jäykkänä kovat kaulukset paidassa, ja kirjoitteli passeja
kyläläisille. Ilman passia ei päässyt
liikkumaan mihinkään.
Tyyne on kolmivuotias tytöntyllerö. Siinä hän nyt taapertaa lattialla. Menee isänsä luo ja kysyy
kohta: “Itä, tiet tie miul pattin?
Tiit ko mie mään Teivättöö, ni venäline ko kyttyy Mit patti? Ni mie
sanon Täthä miu patti on. Ja venäläine ko tannoo Raattui! Ni miekii
tanon Raattui!” Isää hymyilyttää
ja lupaa tehdä tytölle passin.
Rantaan oli järjestetty Sentraali. Siellä punakaartilaiset pitivät majaa. Saarten väki joutui
käymään passintarkastuksen
kautta, mikäli mielivät mantereelle. Passit tarkastettiin myös
mantereelta tulijoilta.
Punakaartiin yritettiin saada
lisää väkeä. Malan sukulaispojat
lähtivät kutsun käytyä kokoukseen. Oli luvattu, että sille, joka
liittyy kaartiin, annetaan jauhoja
ja hänestä tullaan huolehtimaan
tulevaisuudessakin. Joka ei kirjoittaudu kaartiin, ei saa mitään. Kari,
joka oli jo aikaisemmin liittynyt
kaartilaisiin, oli vielä intoa täynnä. Hän sanoi Ambrosiukselle: “A
jollet sie liity Punakartiin, et saa
ruokaaka, et yhtää leipäpallaaka.”
Koska veljekset olivat jo
ruuan puutteessa, Ambrosiuskin
ilmoittautui kaartiin. Arille he sanoivat: “Paa siekii vaa nimmeis.
Vai luuletkos sie sen kauvemmi
ilma leipää eläväis?” Mutta Ari,

joka oli juuri täyttänyt seitsemäntoista, ajatteli kuitenkin toisin. Vaikka isä oli työväenaatteen
mies, ei hänkään ollut kirjoittanut nimeänsä punakaartilaislistaan. Ei kirjoittanut Arikaan,
vaan lähti kokouksesta kesken
kaiken pois. Kotiin tultuaan hän
kertoi äidille. Tilla arveli: “Akos
ne onkii vaa narrausleipää. Eiks
myö täs muutekkii eletä.” Mutta
tiukalla elanto oli.
Malan sisaren lapset asuivat
nyt heidän luonaan. Talossa ei
ollut edes perunaa. Kun pöytään
käytiin, Tilla jakoi kaiken myös
sukulaispoikien kanssa. Kohta ei
kuitenkaan olisi yhtään mitään,
mitä panna pöytää, mitä jakaa.
Joulukaan ei ollut entisen veroinen joulu, joka oli lapsuuden
parhain juhla. Nytkin joulua kuitenkin odotettiin innolla, vaikka
oli sota. Kari oli jo saanut lähteä
rintamalle. Sieltä tuli viesti: Kari oli kaatunut. Joulu, joka on
vuoden pimeimpään aikaan, oli
entistäkin pimeämpi nyt suruviestin tultua.
Oli myös annettu pimennysmääräys: ikkunat oli peitettävä.
Vaan eipä valo loistanut sisälläkään. Ei ollut lamppuöljyä eikä
kynttilöitä. Jotkut yrittivät itse
valmistaa joulukynttilöitä. Tillakin keitti hylkeenrasvaa, mitä
tavallisesti poltettiin lampuissa,
että edes vähän saataisiin valoa
jouluksi. Ei loistanut valo ihmismielissäkään. Sota, suruviestit ja

Impi Pielan muisteloista tekstiä hieman lyhennellen Martti Piela

“Akos ne
onkii vaa
narrausleipää.
Eiks myö täs
muutekkii eletä.”
nälkä synkistivät kaikkien mielet.
Oli saatu ostetuksi pari leipää
naapurista. Mala kaivoi “hampaan” - vanhan linkkuveitsensä
- taskustaan, leikkasi jokaiselle
viipaleen ja sanoi: “Siin o teil jouluvehnästä!” Nälkäisistä lapsista
leivänpala maistuikin tällä kertaa
paremmalta kuin pulla konsanaan. Olihan monesti laskettu,
kuka sai leipäpalan viimeksi. Toisilla oli jo ehtinyt kulua kaksikin
viikkoa siitä, kun viimeksi oli saanut leipää maistaakaan. Jollekin
lapsista naapurin Mari oli antanut
leipäpalan. Mari olikin reilu. Jos
häneltä sai leipäpalan, se oli niin
suuri, että tunsi tosiaan syöneensä.
Joulu oli sentään joulu, vaikka
sitä nyt vietettiinkin poikkeuksellisissa oloissa. Vanhaan tapaan isä
otti kanteleen seinältä, minne se
oli ripustettu ruokapöydän kohdalle, ja asetti sen pöydälle. Kaikki
kokoontuivat pöydän ympärille.

Kuinka suloiselta kuulostikaan
tähän synkkään yöhön isän säestyksellä laulettu
Synkkä yö oĺ maailmassa
Sen nähden Herra taivahassa
taas lausui: Tulkoon valkeus!

Jokainen veisasi heleimmällä äänellään. Lapsenuskollaan kohosivat sydämet Jumalan puoleen.
Laulettiin kaikki joululaulut, jotka osattiin. Kun isä sitten alkoi
soittaa koululaulua
Köyhän lapsen joulukuusi, ja
Maailmassa kaikkialla
julma sota pauhaa.
Puuttuu veljesrakkautta,
kansat kaipaa rauhaa,

kaikki isommat lapset puhkesivat
itkuun, eikä laulu enää kaikunut
yhtä kirkkaana. Kuitenkin laulu
jatkui, vaikka vaimeampana:
Vaahtopäin jo lainehtiipi
suuri kansain meri.
Hurme vuotaa hurmehena.
Virtaa veljesveri.

Malalla oli hyvä lauluääni. Nyt
lauletaan Enkeli taivaan, hän
sanoi. Ja laulu kaikui niin, että

seinät kumisivat. Eihän täällä ollut ketään, jota se olisi häirinnyt.
Lähin naapuri oli puolen kilometrin päässä.
Jouluaamuna noustiin jälleen
varhain, niin kuin tapa oli. Äiti
lämmitti uunin. Makkaroita ei nyt
ollut, mutta oli vielä sen verran
perunoita, että saatiin uunilohkoa
jouluaamuksi.
Joulupukki oli melkein tuntematon käsite. Edellisinä jouluina
oli joskus joku arkapukki viskannut oven raosta lettinauhan tytöille, pallon tai pienen lelun pojille.
Nyt ei tullut edes arkapukki ovelle. Kaikki olivat kuitenkin tyytyväisiä siitä, ettei omasta perheestä
ketään ollut sodassa.
Jouluaamuna ennen aamukahvia Mala otti taas kanteleen
esille. Lapset ja äiti lauloivat
mukana isän säestäminä. Aamiaispöydässä Mala kaivoi jälleen
“hampaan” taskustaan ja leikkasi
jokaiselle leipäviipaleen. “Hammasta”, pientä kääntöveistä, Mala
kantoi aina mukanaan, koska hänellä oli huonot hampaat.

KOIVISTON AUTO
www.koivistonauto.fi
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Kirjotuksii` ja kuulumissii`

Hämäläisten sukuseura lakkautettiin
Koiviston Hämäläisten sukuseura piti viimeisen
kokouksensa Mäntsälässä 9.11.2013.
Paikalla oli parikymmentä suvun
jäsentä. Lähes kaikki osallistuivat
myös kokopäiväiseen piirakkakurssiin Mäntsälän Riihimäen
koululla. Tutuiksi tulivat kaali-,
riisi-, peruna-, rusu- ja marjapiirakat Leila Pelkosen ja Leena Keräsen opastuksella. Mukana oli ilahduttavasti nuorempaakin polvea
Seura ei loppunut tekemisen
hiipumiseen ja haluun kokoontua,
vaan rekisteröidyn yhdistyksen
vaatimien rutiinien pyörittämisen
hankaluuteen nykyajan kiireisille
ja eri puolilla maata asuville sukulaisille. Hallituksen vastuunkantajiksi ei löytynyt enää riittävästi
vapaaehtoisia. Sukuseuran toiminnan jättäminen lepäämään ei

olisi vapauttanut lain vaatimista
pakollisista kiemuroista. Niinpä
koolla ollut jäsenkokous ei valinnut uutta halitusta, vaan päätti
yksimielisesti lakkauttaa seuran
ja luovuttaa suvun varat Suomen
Koivisto-Seuralle. Selvitysmiehiksi valittiin Heimo K Hämäläinen,
Timo Hämäläinen ja Rauno Saarnio. Suvun arkisto kootaan ja talletetaan johonkin yleisarkistoon
kaikkien vapaasti käytettäväksi.
Osa aineistosta on hajallaan eri
tahoilla. Asianomaisten toivotaan
ottavan yhteyttä selvitysmiehiin
mitä pikimmin.
Sukuseuran yhdeksäntoista
vuoden historiaan sisältyy monta sukumatkaa, sukutapaamista,

Ensikertalaiset opettelivat piirakoiden rypytystä Mäntsälässä

Usvainen ilta
Mitä? Miksi? Minne sun kulkusi käy?
Eikö vieläkään määrääsi missään näy?
Onko tuleva ollut jo ennenkin?
Menneen löydätkö, onneton, edestäsi?
Milloin pääset sä itsestäs selvyyteen?
Kaikki haihtuuko usvaan, tyhjyyteen?
Minne matkaat, sa, ihminen?

Martti Piela

perinneruokakurssia ja lukemattomia muistoja. Seuralla oli oma
sukutunnus, Anna-Kaisa Siiven

Suvun tunnuksessa on esillä meri,
talonpoikaisuus ja maanviljelys

Nestor Matin jälkeläiset ovat toimineet sukuseurassa alusta asti:
Heimo, Leena, Kari, Ritva, Leila ja Kyllikki.

Ismo Jokinen

Äsken valossa väreilleen maiseman
sumu harsoon kietoo harmaaseen.
Värit huojuvat, väistyvät hiljalleen
suruvaippaan verhoutuen.
Kaiken toivon se silloin vie mukanaan.
Valtaa mielen alakulo.
Aatos turhaan tyhjää haroo,
vaan ei tavoita kohdettaan.

Suvun arkisto
kootaan ja talletetaan johonkin
yleisarkistoon
kaikkien vapaasti
käytettäväksi.

sukukirja ”Hämäläiset Koivistolla”
ja vuosittain ilmestynyt sukulehti
”Juuret ja versot”. Päätöskokouksessa lausuttiin lämpimät kiitokset
kaikille vastuunkantajille vuosien
varrelta. Valitettavasti kaikkia tämä kiitos ei enää tavoita.
Suvun kotisivut palvelevat
vielä loppuselvityksen ajan: http://
hamalaiset.fi/ ja Facebook: Koiviston Hämäläisten sukuseura ry.
Hämäläisen suku ei ole sammunut. Aika vain näytti ajaneen
tällaisen yhdistystoiminnan ohi.
Kokoontumisia ja yhteydenpitoja tullaan jatkamaan – ehkä jopa
aktiivisemmin.

Mie tiijjän
Niiko mie arvelinkii jo alum peri, ni eihä se helppo olt se miu
marraskuine kysymyksei, et mite
ne kirjaimet O.R. mei synnyintui kohtalohetkii oikee liittyit ja
mitä ne tarkottaat.
Mut Veijalaise Hannupas
Hoikkala kyläst tieskii. Ja Hannu o sammaa mieltä miu kanssai
pääasias: O.R. ol neuvostoliitolaine sota-alus, mikä käi Saarepää patteri kimppuu joulukuus
1939.
Varmast joku saatto ja aavistellkakkii, ettei ainaskaa mittää
hyvvää tuollaset kolkot kirjaimet
voineet tarkottaa. Ja oikei siis aavistelkii.
Ne kaks kirjainta tulliit
vennäi sanoist Oktjabrskaja Revolutsija, lokakuu vallankumous.
Sil nimel seilas alum peri Vennäi
keisarkunna laivasto Gangut-

luoka taistelulaiva, Гангут, Hankoniemi, mikä ol saant nimmeen
1909 Riialahe meritaistelu mukkaa. Alus ol rakennettu Pietaris
Amiraliteeti telakal 1909.
Talin otti sen Neuvostolaivasto nimmii kaapatessaa naapurmaas valla itsellee. Laival
hyö tulliit tykkii kans tuomaa
kommunismi "ilosanomaa"
työväeaattee ja temokratia nime
varjol meil Koivistolkii. Väärä ol
laiva nimi, ko sillo ko höil ol olt
vallakumous lokakuus, ni meil
Suomes elettii jo marraskuuta.
Ja väärä ol höi viestiinki: Suomes temokratia tarkottaa kansa
vapautta, Talini temokratia taas
tarkotti yhe miehe yksivaltaa,
terrorii ja orjuutta.
Jo joulukuu 5. pv. 1939 kolme NL hävittäjjää hyökkäs Saarepää patteri kimppuu. Ko koh-

tasiit tarpeeks kovvaa vastarintaa,
ni hyö laskiit savuverho ja lähtiit
käpälämäkkee. Sit keskipäivä
aikoihi 18. päivä joulukuuta
Saarepää vesil purjehti uuvvestaa
O.R., avas tule, lähesty Koivusaarta ja tulitti koko aja. Kahe
tunni aikan se ehti ampuu 209
laukausta. Sammaa aikaa 72 lentokonetta pommitti Koivistoo,
Yks viholliskone ammuttii alas.
O.R. Ehti ampuu päätykeillää 1.140 laukausta Leninkrati
piiritykse aikan, mut jo 1941 se
siirrettii Tallinnast Ronstattii ja
sit 1958 se romutettii.
Näi kerrotaa internetis Wikipetia sivuil O.R.:st.
Martti Piela
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Onnitteluit` ja
muistamissii`

Muista ystävääsi
ilmoituksella.

Tääl` tapahtuu
Härkäläläiset nuutti-nyyttärit

Turun ja ympäristön koivistolaiset

11.1.2014 klo 13.00 alkaen
Karjalatalon Laatokkasalissa
Käpylänkuja 1, Helsinki

Kiitämme kaikkia mukana olleita kuluneesta vuodesta.
Monenlainen yhdessä tekeminen tuntui mukavalta.
Hyvää joulua ja Onnea vuodelle 2014 kaikille
yhdistyksille ja koivistolaisille !
Toiminta Kajuutassamme Itäpellontie 2 Turussa alkaa:

Aiheena tiedonkulku (puhelin, kirjeet, lehdet jne.)
Tuo purtavaa tullessais, talo tarjoaa juomat
Kylätoimikunta toivottaa sinut tervetulleeksi

13.1.2014 maanantaina klo 13 Naistenpiiri
Kokoontuen siitä eteenpäin joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina samaan aikaan.
15.1 keskiviikkona klo 13 käsityökerho
Suunnitellaan Koiviston lapasta.

Karjalan Liitto kaipaa kyläkirjoja
Karjalan Liiton kirjastoon kaivataan kyläkirjoja kaikista
menetetyn Karjalan kylistä. Koivistolaisia kyläkirjoja siellä
on muutama, mutta toivottavasti loputkin kirjojen tekijät
muistaisivat lähettää sinne yhden kappaleen. Näin arvokas
muistitieto leviää myös laajemmalle lukijakunnalle!
Kirjasto sijaitsee Karjala-talossa
Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki.

16.1.2014 torstaina klo 14 Jaalamiehet.
Kokoontuen joka torstai klo 14 paitsi viikolla
jolloin on Kajuuttailta
Vuoden ensimmäinen Kajuuttailta 21.1.2014 tiistaina klo 17
Aiheena silloin Uuras maailman portti. Aiheesta tulee kertomaan
FT Pirkko Kanervo.
Kajuuttailtoja vietetään joka kuukauden kolmantena tiistaina klo
17. Niihin kuten muuhunkin toimintaan ovat kaikki tervetulleita.

Terveisin Sirpa Taskinen

Koiviston Juhlat 2014
Olen varannut 75 2hh huonetta Lokki hotellista Johanneksesta ja
75 2HH huonetta Druspasta Viipurista kahdeksi yöksi 18.-20.7.
Yhdistykset ja kyläseurat voivat varata minulta tarvitsemansa
määrän paikkoja.
Ilmoittautumiset Juhliin yhdistysten kautta
Hinta:
240.00€ 2vrk (yhden hengen huoneesta lisämaksu 30.00€)
320.00€ 3vrk (yhden hengen huoneesta lisämaksu 60.00€)
Hintoihin kuuluu: bussi kuljetus, ryhmäviisumi, hotelli majoitus
2HH huoneissa, ruokailu hotellissa
Lisätietoja
Tapani Teikari 040-8291824 tai tapani.teikari@ttmatkat.fi

Muita tapahtumia tulossa:
Perinnekalastus päivä Paraisilla sunnuntaina 2.3.2014 ja
vuosikokous sunnuntaina 9.3.2013
Osallistumme myös Koivistojuhlille 19.7.2014
Olemme jo alustavasti varanneet paikkoja Ttmatkat Tapani Teikarilta 18-20.7.2014
3vrk 320€. Sisältyy: bussikuljetus, ryhmäviisumi, majoitus hotelli
Lokissa Johanneksessa, ruokailu illalla hotellissa, hoitovakuutus.
Jos olet kiinnostunut lähtemään kanssamme, ota yhteyttä
Hannu Seppinen 040-7031244

Vastuullinen matkanjärjestäjä TT Matkat Oy

Tervehdys Raumalta

Tervehdys!

Porvoon Karjalaisten lipun vihkiminen

Kiitos suomastanne palstatilasta kertoessanne näyttelystämme METKA
MATKA Uudessakaupungissa. Metka-ryhmä kuvassa kesäisenä kiittää
ystävällisyydestä. Kiitokset vielä Ailalle ihanista tarjoiluista ja tunnelmasta!
Ulla Stenback

Itsenäisyyspäivänä tuli "Taakse jäänyttä elämää",
dokumentti Eldankajärvenjää -laulun synnystä.
Pääosassa tietenkin koko kansan lotta Elsa Vanhala os. Lampi alias Lotta Lunkreeni. Ohjelman
on tehnyt Marja Heimontytär Lampi tädilleen
syntymäpäivälahjaksi.
Terttu Ravi

Juhlallinen tilaisuus pidettiin 1.12. Porvoon Seurakunnan salissa. Lipun vihki Pastori Hanna Savukoski.
Porvoon seudun koivistolaisia edusti Riitta Nurmi ja
Pentti Karvonen.

