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Aika harvas taitaa olla ne, kut-
ka ei ois koskaa kuulleet sitä 
juttuu, mite Säkkijärve polk-
ka kerra pelasti Viipuri linna 
räjäyttämiselt jatkosova aikan. 
Vesterise Vilihä ol justii enne 
sottii, kesäkuus 1939, ehtint 
taas kerra levyttää, nyt Talla-
pee-orkisteri kans, tuon vanha 
karjalaise, kaikkii suomalaisii 
rakastama musiikkikappalee 
savikiekol. Mut talvisova aikan, 
vähä enne Moskova rauhaa, 
Säkkijärvel taisteltii Viipurlahe 
verisii taisteluija aikan maalis-
kuus 1940. 

Neuvostojoukkoi komens 
vuossaja alus syhtynt kentra-
leversti Pavel Kurotškin, Suo-
malaisii johos ol justii kuu 
alus tehty joukkoi komentaja 
vaihos - 1.3. ol rannikkoryhmä 
komentajaks määrättII kentral-
majur Wallenius, mut ko hää ei 
pärjäntkää sotilasjoho mielest 
hyväst, vaa mänetti jo seuraavan 
päivän paljo miehii, ni 3.3. joho 
otti kentralluutnantti Oesch. 
Enne sitä kaatu taisteluis taik 
katos Viipurlahe hyisii aaltoihi 
moni koivistolainekkii mies. 
Vähä aikasemmi, helmikuu 
puolvälis, ol jo moni koivisto-
laiekkii mies tavant kontaloon 
Saarepää pattereil. Koivistolaisii 
kaatu runsaast myös Tuppuras 
ja Teikaris, Vilaniemes ja Vilajo-
el, Pulliniemes ja Humaljoel… 
Jääsärkijä Tarmokii joutu pom-
mitukse kohteeks ja mänetti 
monta miestä.

Sattuuks nyt kukkaa tie-
tämää taik taitaaks muute vaa 
sannoo, et kui monta koivis-
tolaista kaatu, haavottu ja kuol 
myöhemmi enne 13.3.1940 
rauhatekkoo sotasairaalas taik 
katos taisteluis talvisova aikan? 
Akus sie pystyt vastaamma tä-
hä miu kysymyksehei, ni kaik 
kunnia siul! Lähetä tietois taas 
Viesti toimituksee ja paa rohki-
ast oma nimmeis al,

Martti Piela

Tiijjät sie? Venäjän matkailu
Venäjän matkailut ovat viime vuosina malkoisen paljon suomalaisten osalta vähentyneet, 
tilalle ovat tulleet kiinalaiset jotka kesäisin, etenkin Pietarin hotellit ovat täynnä. 

Monet suomalaiset aivan turhaan 
vierastavat ja jopa pelkäävät käydä 
Venäjällä, joillakin se on henkilö-
kohtaiset muistot ja toisilla jopa 
poliittisia pelkoja. Sanoisin noim 
neljä-viisisataa kertaa käyneenä, 
ettei pelkoihin ole mitään syytä 
sillä Venäjä on yksi turvallisimmis-
ta maista Suomen jälkeen. Sotien 
jälkeen kävin ensimmäisen kerran 
Venäjän alueella vuonna 1957, kun 
kävimme s/s Myllykosken kanssa 
hakemassa propsilastin "jostakin" 
Leningradin edustalta, maihin em-
me päässeet. Kun olimme Koivis-
ton edustalla, niin isäni joka oli sa-
massa laivassa, tuli sanomaan- Tule 
Rykälle (komentosilta) niin näytän 
Soukansaaren. Isä antoi kiikarit, 
näytti kädellä ja sanoi -Tuolla on 
Soukansaari. Minusta kaikki näytti 
samanlaiselta yhtä mustaa "möyk-
kyä". Isä tietenkin tiesi missä Sou-
kansaari näkyi Koivusaaren ja Tiu-
rinsaaren välistä. 

Propsien lastaus oli siihen 
aikaan paljon suomalaista edellä, 
sillä propsit olivat jo laitettu nip-
puihin joita oli helppo ja nopea 
lastata. Suomessa propsit olivat 
vielä irtotavarana lautoilla, jois-
ta ne kopukalta kerättiin laivan 
kupeelle. 

Ensimmäinen varsinainen 
turistimatka oli vuonna 1968 
kun Haminan satamaväki teki 
Leningradinmatkan. Silloin kyllä 
tuntui, että joku oli ns. kaiken ai-
kaa selän takana. Tänä kesänä tuli 
käytyä kuudennen kerran Petros-
koissa. Matkanjohtajana oli Arvo 
Tuominen, joka varmaan on mo-
nelle tullut tutuksi TV-ohjelmista. 
Tuli paljon uutta tietoa, sillä Ar-
von kokemuksen myötä kävimme 
paikoissa joissa en ollut aikaisem-
min käynyt.

Petroskoissa uusi Omega Pa-
lace -hotelli, joka on rakennettu 
aivan Äänisen rannalle, on korkea 
rakennus. Itse olin huoneessa jo-
ka oli 11. kerroksessa ja kerroksia 
oli vielä ylöspäinkin. Todella lois-
teliaassa hotellihuoneessa oli iso 
katettu ja kalustettu parveke, iso 
huone ja kylpyhuone ja huoneella 
myöskin eteinen. Hissien kulke-
misesta ei tiennyt mitään, kun 
painoi 11 kerroksen nappia niin 
tuntui, ettei tästä lähdetä minne-
kään niin muutaman sekunnin 
päästä ovi avautui ja näyttöön il-
mestyi että olemme perillä. 

Petroskoissa on jonkin verran 
suomea puhuvia jotka on valmiita 
auttamaan. Kun menin tavarata-
loon ja etsin hyllyistä, niin kassan 
tyttö kysyi suomeksi - mitä sinä 
etsit ja tuli auttamaan. 

Venäläisten rehellisyyttä on 
suomessa useasti arvostettu. Kun 
oli matkan jälkeen muutaman 
päivän kotona suomessa, niin 
matkan järjestäjän Turkulaisen 
matkatoimiston Neva Toursin 
virkailija soitti ja kysyi - Onko 
sinulta jäänyt matkalta mitään 
hotelliin? Sanoin - Ei ole. Virkai-
lija sanoi että Petroskoista Omega 

-hotellista ilmoitettiin, että teidän 
pöydällä on ollut rannekello. Sa-
noin että jätin kellon pöydälle kun 
sen kellon nuppi oli niin löysä, 
että se tuli aina ranteessa ulos ja 
pysähtyi. 

Petroskoin jäljeen Pietaris-
sa kävimme sotamuseossa johon 
kannattaa käydä tutustumassa. 
Se on todella hyvin suunniteltu 
ja rakennettu. Pietarissa oli kahte-
na päivänä paljon ohjelmaa Arvo 
Tuomisen johdolla ja kotimatkalla 
ajoimme Terijoen kautta Koivis-
tolle ja kävimme tutustumassa 
entiseen Inon linnakkeeseen. Koi-

vistolla vein kaupunginjohtaja 
Svetlanalle valokuvia jotka otin 
Koivisto-juhlilla kun hän oli 
paistamassa kanssamme mak-
karoita. Heinäkuun Soukan-
saaren matka jostakin syystä 
tyssääntyi, syytä emme tulleet 
tietämään ja Viipurissa samaan 
aikaan ollut laivastopäivä tus-
kin oli esteenä.

Aulis Soukka

Anni, Luda, PikkuAnni, Ulla, Peter ja A.S.

Forellijoki



2 Nro 10 Lokakuu 2016

Hartaast´ 

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

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

Toimitus ei vastaa sille lähetetystä 
materiaalista. Lehden vastuu 
ilmoituksista rajoittuu ilmoitushintaan. 
Kirjoittajat vastaavat tekstien sisällön 
oikeellisuudesta ja toimittamiensa 
kuvien käyttöoikeuksista.
Toimitus voi tarvittaessa lyhentää tai 
muokata sille toimitettua aineistoa.
Liikeilmoitukset 50 snt/ppm
Kuolinilmoitukset  34 snt/ppm

Aineisto mieluiten digitaalisena: 
studio@salokanneltoivonen.fi 
Muussa tapauksessa paperikopiot, 
muistitikku tai CD-levy sekä valokuvat 
toimitetaan osoitteeseen: 
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 tai sähköisesti 
edellämainittuihin osoitteisiin. 
Tilauksia ei tarvitse uusia. 
Seuran jäsenmaksu 32e, sisältää vuoden 
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös 
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 12e.
Lehdessä julkaisemattomia artikkeleita ja 
kirjoituksia julkaistaan seuran kotisivuilla 
www.koivistolaiset.net, jossa myös 
tämäkin lehti on luettavissa myöhemmin.

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

Päätoimittaja 
Riikka Salokannel, 050 387 2044
riikka@riikkasalokannel.fi
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398

Siunaus toimitetaan lauantaina 22.10.2016 klo 12 
Kolkanlahden kappelissa ja sen jälkeen muistotilaisuus 

pidetään Saarijärven Wanhassa Pappilassa.
Risto on siunattu 1.10. läheisten läsnä ollessa. 

Lämmin kiitos osanotosta.

Rakas veljemme, setämme, enomme, 
kummisetämme, ystävämme

Pertti Verner 
MÄKELÄINEN
s. 13.4.1929 Koivistolla
k. 17.9.2016 Saarijärvellä

Vaan sitten, ehtoon suussa,
kun sauna savuaa,
visertää lintu puussa
ja laine nukahtaa.
Mä työnnän airot veteen
ja soudan verkalleen
taivaan valkamaan.

Syvästi kaivaten ja kiittäen
sisarukset perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Rakkaamme

Risto Aatos 
LUUKKA
s. 23.6.1951
k. 3.9.2016

Päivänä kauniin syksyisen
hiljeni sydän kultainen.
Lähtösi vaikea kestää on,
on surumme suuri ja 
sanaton.
Lohtuna muistot rakkaat.

Teppo perheineen
Seija ja tytöt perheineen
Äiti
Sisarukset perheineen
Sukulaiset ja ystävät 

Maisemamaalarit

Pullopostia
Rantakaislikosta löytyi pullo. Naapurisaaren lapset olivat 
lähettäneet viestin tuntemattomalle. Ehkä pullopostia 
väsätessä oli kulunut rattoisasti sadepäivä, tai pitkästyt-
tävällä veneretkellä moottorin jumputus unohtui, kun 
seikkailuhengessä pikkutytöt olivat viestiä kirjoittaneet.

Omissakin mielikuvissa pulloposti kuuluu Aarresaarel-
le tai Peppi Pitkätossun Efraim-isän tekstiviestitykseen. 
Nykyaikana on melkein mahdoton kuvitella, millaista 
viestitys on ollut silloin, kun posti kulki verkkaalleen 
maailman ääristä tai kun ainoa tapa saada kerrottua ko-
tiväelle mahdollisesta kuukausia kestävästä pidätyksestä, 
oli lähettää pullopostia.

Luen parhaillaan Heikki Piispan Lavansaaresta kertovaa 
kirjaa. Koivistolaisesta näkökulmasta Suomenlahden 
suuret saaret ovat mielenkiintoiset, koska saarelaisilla on 
aina ollut yhteyksiä Koivistolle. Niin tässäkin. Lavansaa-
ren eteläpuolella oli ollut Suomen ja Neuvostoliiton me-
riraja, kansainvälistä merialuetta ei kapeaan merenlahteen 
mahtunut. Saarelaiset kävivät kauppakielloista huolimat-
ta kauppaa itään ja ylittivät veteen piirretyn rajaviivan 
tehden tahallisia tai tahattomia rajaloukkauksia. 

Tällä kertaa, kesällä 1922, lähellä Vigrundin pookia, oli 
ollut kaupoilla veneitä Lavansaaresta, Seiskarista ja Koi-
vistolta. Suomalaiset olivat jääneet kiinni, ja venäläisvi-
ranomaiset olivat hinanneet laivat itään. Kolme päivää 
pidätyksen jälkeen Seiskarin rantaan ajautui limonadi-
pullo, jossa koivistolainen Taavetti Hietanen ilmoitti jou-
tuneensa kiinni matkalla Pietariin, vaikka ”paha ei ole 
mitään kuka tehneet moottoriveneet oli tyhjät kaikilla”. 
Viestissä oli mukana myös pyyntö löytäjälle, jotta ”il-
moita osoitella Koivisto Eistilä Lyytia 
Hietanen me jouvuta vankeuteen 
ilman syytä semmoinen meriryö-
vär on Venäjän hallitus”. 

Toinenkin pulloposti kantautui 
rantaan. Näin tiedettiin, että 23 
miestä oli pidätetty. Tieto oli 
varmastikin lohtuna kotiväel-
le, sillä merimiesten paluu 
tutkintavankeudesta tapah-
tui vasta seuraavan vuoden 
puolella. 

Miten kiehtova ajatus, että vies-
tit kohtalosta on jätetty meren 
kuljetettavaksi. Aihe on kiehto-
nut lauluntekijöitäkin. ”En saa 
mielestä sinua, en saa, en saa. 
Etkö muistaisi minua, edes 
pullopostilla”, lauloivat Eput 70 
vuotta myöhemmin.

Vastavalmistuneena olin töissä Helsingin seurakunnissa, 
ensin Herttoniemessä, joka käsitti Vartiokylän, Roihu-
vuoren , Herttoniemen, ja niiden kasvavat lisä-alueet. 
Sen jälkeen olin keskustassa, Töölön seurakunnassa. 
Herttoniemessä olin nuorten ja varsinkin lasten oh-
jaajana, kesällä leireillä ja retkillä, talvella seurakunnan 
monissa vuokratuissa kerhohuoneistoissa. Töölössä olin 
naistyön, lähetystyön ja yhteisvastuun vastuuhenkilö. 
Yhteensä yli yhdeksän vuotta. Lehtoreilla ei silloin ol-
lut papiston oikeuksia. Esimerkiksi; vaikka pidin yksin 
rippikoulun, en saanut konfirmoida oppilaitani. - Me 
nuoret olimme silloin onnellisia, sillä töitä riitti kaikille. 
Meitä käytiin, mm. minua, pyytämässä töihin suoraan 
yliopistolta. Töitä riitti eläkkeelle asti. Nykynuorisoa en 
kadehdi.

Käsittämätöntä on, miten paljon voimia riitti työnte-
koon. Myös uusia ideoita pulpahteli jatkuvasti. Esimie-
hetkin olivat hyvillään, jos joku alainen keksi jotain uut-
ta, varsinkin nuorten kanssa.

Kerran järjestin lapsille maisemamaalarien kilpailut. 
Näin syksyllä oli paljon ihania värejä mummon mökillä 
sekä omilla nurkilla kaupungissa. 1960-luku ei ollut vielä 
täyteen rakennettu Helsingissäkään. Keskustaa lukuun 
ottamatta.

Kyllä lapset ottivat haasteen ilolla vastaan. Osa heistä 
pääsi Lähetysseuran aikakauslehteenkin kuvineen. Vä-
rikästä maisemaa aseteltiin pitkin näyttelypaikan seiniä. 
Työt myytiin lähetyksen hyväksi. Usein vanhemmat tai 
kummit ostivat lapsen työn vapaaehtoisella maksulla. 
Pari kuvaamataidon opettajaa oli arvostelemassa kans-
sani. Lasten tekniikka ei tietenkään ollut sama kuin op-
pineilla maalareilla, mutta hellyttävä. Värejä ei säästelty. 

Kaikki värit eivät aina olleet sopusoinnussa toistensa 
kanssa, mutta kukapa osaisi saada kankaalle tai paperille 
luonnon omia värejä.

Itsekin olen yrittänyt aikoinaan tallentaa syksyn maise-
maa. Tökeröltä tauluni ovat näyttäneet Luojan töihin 
verrattuna. - Nyt on vielä se aika, jolloin voimme vie-
lä nähdä Jumalan pensselin jäljet luonnossa. Tuulet ja 
myrskyt raastavat pian lehdet pois lehtometsistä ja puu-
tarhoista. Luonto valmistuu odottamaan uutta kevättä 
lumipeitteen alta.

”Kaiken Hän on tehnyt kauniisti aikanaan. Myös ian-
kaikkisuuden Hän on pannut sisimpäämme”. Jumalan 
luontoa katsellessa sisin rauhoittuu hetkeksi ihmisten 
hirmutöiden keskellä. Sydämestä nousee kiitos ja nöyrä 
anteeksipyyntö ihmiskunnan puolesta Taivaalliselle Isälle, 
joka aina vain jaksaa rakastaa jokaista Hänen puoleensa 
kääntyvää.

Siunauksin Valma Luukka.
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

  Suomen 
  Koivisto-Seura r.y. 
  Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

Puheenjohtaja, Jouni J. Särkijärvi
Kuurinniityntie 1, 02750 Espoo
puh. 040 516 4951
jouni.sarkijarvi@pp.inet.fi
Varapuheenjohtaja, Tuula Koppinen
Rauhalanpuisto 10 B 36, 02230 Espoo 
puh. 050 516 5651
tuula.koppinen@kolumbus.fi
Sihteeri, Virpi Huhtanen, 
Ahtaanmäki 1 A 2, 02280 Espoo. 
puh. 0440 501 806
virpi.huhtanen@kolumbus.fi

Taloudenh. Karjalan Tilikeskus/Patrikainen
Ratakatu 47, 53100 Lappeenranta 
puh. 05 544 8850
Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Proomukatu 6 A 14, 15140 Lahti
puh. 040 564 9341
Taidetoimikunta, Marke Hongisto pj.
Melkonkatu 1 B 33, 00210 Helsinki
050 539 8693
marke.hongisto@fmi.fi

Hallituksen muut jäsenet:
Virpi Huhtanen, Espoo
 varalla Risto Kaukiainen, Helsinki
Jukka Ratia, Mäntsälä. 0500 978 206
 varalla Hannu Veijalainen, Lahti 
Matti Agge, Parainen. 040 536 7701
 varalla Eija Tuominen, Turku
Tuomo Kokkala, Kotka. 050 589 4443
 varalla Jorma Jack, Kotka 0500 619 482
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400 800 752
 varalla Katariina Aaltonen, Espoo 
 puh. 050 4393 791

Riitta Nurmi, Porvoo. 041 455 8885
 varalla Marja-Leena Montonen, Porvoo
Hannu Seppinen, Turku. 040 703 1244
 varalla Tuula Agge, Parainen
Tuula Raukola, Kotka. 044 522 8098
 varalla Juha Ilmasti, Hamina

Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj. 
Sirpa Taskinen, Helsinki 040 5811 642
Asiamies Pertti Hoikkala 040 583 5397
Linnankoskenkatu 15 C 10, 06100 Porvoo
koivisto-saatio@kolumbus.fi

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että rakkaamme siunataan
lauantaina 22.10.2016 kello 12:00 Mäntsälän kirkossa.

Muistotilaisuutta vietämme läheisten kesken 
seurakuntakeskuksessa.

Kukkalaitteiden sijaan muistamme Marttia yhdellä kukalla.
Lämmin kiitos Martin hyvästä hoidosta 
Onnentäyttymyksen henkilökunnalle.

Puoliso, Isämme, Äijämme

Martti Juhani 
RATIA
s. 31.01.1942 Lahti
k. 22.09.2016 Mäntsälä

Kirpos köydet laiturista ajan,
mastot painui taakse taivaanrajan.
Illan suussa purjein tyhjentyvin
luotsi palaa: Siellä kaikki hyvin.
 Tauno Koskela

Sinua rakkaudella muistaen,
Toini
Pia perheineen
Sanna perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Ko o vilu, ei piisaa jot työstä haastaa, pittää 
kans tehhä jottain
Keskiajalla kirkko kaupitteli aneita, joilla saattoi pes-
tä pois syntejään. Opin mukaan hyvät työt sovittivat 
pahoja tekoja. Ostaja sai varmasti myös hyvän mielen 
hankinnastaan.

Nykyään rauhaa sielulleen voi hankkia monin tavoin. 
Voi tukea hyvää asiaa ostamalla rintamerkin tai ran-
nekkeen, antamalla rahaa keräykseen tai allekirjoitta-
malla adressin. Hyväntekeväisyys tekee erityisen hy-
vää, kun sen voi näyttää julkisesti.

Viime aikoina on suosiossa ollut myös tuomitsemi-
nen. Arvostelemalla väärintekijöitä voi korottaa omaa 
asemaansa. Ja tuomittavaa riittää – valaanpyynti, sa-
demetsien raivaaminen, veronkierto, rasismi, koulu-
kiusaaminen… Puuttuu vain kännykkäsovellus, jonka 
avulla muistaa säännöllisesti tuomita kaiken tarvitta-
van. Suomalaiset osaavat antaa mielipidetiedusteluis-
sakin sosiaalisesti hyväksyttävät vastaukset, vaikka he 
eivät oikeasti niin ajattelisikaan.

Tuomitsemisesta on tullut rituaali. Eri tahot laativat 
julkilausumia, jotka on sitten kaikkien allekirjoitetta-
va, jotta heidän ei epäiltäisi suvaitsevan paheksunnan 
kohdetta. Ja tämä riittää: keneltäkään ei odoteta te-
koja, pelkät puheet riittävät. Luottamus oikeisiin sa-
noihin on osa kalevalaista perinnettä. On jopa käynyt 
niin, että kun kansanmurhaa harjoittava diktaattori on 
kaadettu julkilausumaa vahvemmilla aseilla, tuomit-

seminen on kohdistettu niihin, 
jotka saivat tämän aikaan. 

Suomen kieli on muuten 
tässä kohdin köyhä; muut 
kielet käyttävät syyttä-
miseksi luonnehdittavaa 
verbiä, kun suomessa 
läiskäistään saman tien 
myös tuomio. Sen on-
gelmallisuutta käsitel-
lään mm. Matteuksen 
evankeliumin 7. lu-
vussa alkaen sanoilla 
”Älkää tuomitko, ettei 
teitä tuomittaisi”. Ta-
kavuosina myös retos-
teltiin, että Suomelle so-
pii maailmanpolitiikassa 
paremmin lääkärin kuin 
tuomarin rooli, niistä 
kun ei ole ollut ylitar-
jontaa. Mutta kuka nyt 
vanhoja kaivelisi.

Jouni J Särkijärvi

Pommitukset
Mieko en oo mittää,
ko hääkää ei oo mittää,
ni onks meist ennää kukkaa oikee mittää?
Tiijjät siekää mittää?
Miulko kukkaa ei virka mittää.
Saapkos täst kaikest tolkkuu mittää?

Aina ko jossai tapellaa,
assei kans ko riehutaa,
konneet kuolemaa ko taivaalt kylvää,
lapset etsiit vanhempii,
ei hyö löyvä kottii,
ko jälel ei oo missää yhtää mittää.

Kaasu kaataa kansaa,
Ihmisyyve unohtaa
seko jannoo lissää ommaa valtaa.
Ei hää voi millää ymmärtää
et jälel hänel ei oo sitäkää,
ko aikannaa ol isällää sentää.

Uskoo kieroo kaverii -
voito muka hääks perrii,
viel avullaa ko käyp hää kansaa vastaa?
Kansammurhaa kui puolustaa
hääko uskoo Allahii?
Kene syy o tuhansii murhii?

Mieko en voi mittää,
ko kukkaa ei voi mittää,
ni onks täs ennää mieltä yhtää millää?
Ko lissää pikkuhitlerii
nousoo niiko sattteel sienii
ni mihi o matka mailmal, mihi?

Martti Piela

Käy piha-aita kukkimaan
Käy piha-aita kukkimaan
Vasta syksyn tullen, vuorollaan,
Kun on öinen huura sen meikannut,
Lehdet kirjovärein maalannut
Ruusupensaat jo aikansa kukkineet
Ajat sitten kukkansa kadottaneet
Kohta lehtensäkin jo pudottaneet
Muita kukkiakaan ei enää pihalla näy
Pihan siilikin koloonsa talviunille käy
Vaan piha-aita se hurmossaan
Päivä päivältä jakaa loistoaan.
Kuni kaunis neito, sinuun katsahtaen,
Katseensa kohottaa, ikään kuin vedoten:
"Katso! Enkö olekin suloinen?"

Martti Piela
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Talvi Saarenpäässä osa 2
Talvi Saarenpäässä saattoi olla hyvin ankara. Koska saari oli melko matala 
pinnanmuodostukseltaan se oli alttiina sekä idästä että kaakosta tuleville myrskyille. 

Talvikalastus jäällä oli erittäin ras-
kasta työtä sekin, mutta houkutti-
mena olivat suureet kalasaaliit, jos 
kaikki meni hyvin. Mutta omat 
vaaransa oli siinäkin kalastuksessa. 
Apajapaikat olivat kaukana merel-
lä 5-40 kilometrin päässä ja sinne 
mentiin joukolla. kalastusvälineet, 
pienet laudoista rakennetut majat 
”putkat”(koko 2,5 x 2 metriä), 
kaminat ja ruokatavarat lastattiin 
hevosten rekiin. Läheisemmille 
apajapaikoille jääneet kalastajat 
voivat tulla viikonloppuina kotiin 
saunomaan, mutta kaukaisemmil-
le apajapaikoille saatettiin jäädä 
yhtäjaksoisesti kolmeksikin vii-
koksi. Se oli karua elämää. Myös 
vaarallista. 

Isä kuvaa vakuuttavasti näitä 
olosuhteita muistelmissaan: 

”20-luvulla saarenpääläisen 
laivuri/kalastajaperheen pojan 
osaan tietyssä iässä kuului itsestään 
selvästi talvikalastukseen meno, 
kun muut ansaitsemistavat eivät 
olleet talvella mahdollisia. Myös 
naisia oli mukana talviapajilla, isä 
mainitsee mm. Helmi tätimme.

Ravinto jäi väkisinkin yk-
sitoikkoiseksi, kaminan päällä 
paistettiin silakoita tai suolattua 
sianlihaa. Juomavesi sulatettiin 
lumesta. Kaukaisemmille apaja-
paikoille vietiin välillä kylästä li-
sää ruokatavaraa. Puisissa majoissa 
oli niin kauan lämmintä, liiankin 
lämmintä, kun tuli paloi kaminas-
sa, mutta kun tuli sammui, maja 
jäähtyi heti. Yöllä oli niin kylmä, 
että hattu jäätyi seinään kiinni, 
kertoo isä muistelmissaan.

Kalastaminen tapahtui jäällä 
siten, että verkkoja kuljetettiin 
jään alla avannosta toiseen sitä 
varten rakennetun laitteen avulla. 
Ostajat, joita kutsuttiin ”raasse-
leiksi”, tulivat päivittäin nouta-
maan saaliit, sillä kalojen tuoreus 
oli kaikkein tärkein myyntivaltti. 
Kalojen annettiin ensin jäätyä 
jäällä ennen kuin ne lastattiin 
rekiin. Saaliita kuljetettiin mm. 
Viipurin torille, ennen vallan-
kumousta myös Pietariin. Saaliit 
saattoivat olla erinomaisia ja tästä 
johtui että talvikalastus säilytti ai-
na vetovoimansa poikkeuksellisen 
rankoista olosuhteista huolimatta.

Mutta tässäkin kalastustavassa 
oltiin kohtalokkaasti ilmojen ar-
moilla. Oli talvia, jolloin pelätyt 
rajuilmat ja tuulet yllättivät ka-
lastajat. Jää saattoi revetä moniksi 
erillisiksi jäälautoiksi ja kalastajat 
joutuivat erilleen toisistaan. He-
vosia, rekiä ja majoja suistui näin 
syntyneisiin repeämiin ja mini 
mies ja nainen menetti henkensä. 
Joinakin vuosina valtion onnistui 
lähettämään ajoissa jäänmurtajia 

ja pelastusveneitälentokoneella ja 
tilannetta seurattiin näkyvästi leh-
distössä ja radiossa.

Kaiken tämän vaarallisen 
ohella talvi tarjosi Saarenpään 
lapsille kuitenkin monenlaista 
hauskuutta. Muistan selvästi, mi-
ten laskimme suurella pulkalla 
Harilaisen mäkeä alas. Pulkkaan 
mahtui monta tenavaa ja vauhti 
oli hirmuinen. Kiipesimme en-
sin kylän korkeimmalle kohdalle 
perunakuoppien mäelle ja siitä 
pitkä liuku Hiiren rantaan, joka 
oli kylän matalin paikka. Voi sitä 
riemua ja kikatusta.

Kun sotien jälkeen palasim-
me Saarenpäähän, ihmettelimme, 
minne meidän mäkemme oli ka-
donnut. Jonkinlainen korkeusero 
perunakuoppamäen ja poliisin 
rannan välillä oli tietysti vielä ole-
massa, mutta ei sillä välillä nykyi-
sellään mitään vauhtia olisi irron-
nut. Meille tarjottiin kaikenlaisia 
selityksiä, kuten että kylätie kulki 
nyt eri paikassa (totta) tai että run-
saslumisina talvina kaltevuus en-
nen on saattanut muovata tien toi-
senlaiseksi. Myös välillä olevat 40 
vuotta voivat muovata muistiku-
van toisenlaiseksi, siitähän meillä 
on paljonkin kokemusta. Mutta 
se, että kovaa mentiin ja kiljut-
tiin riemusta, se näyttää säilyvän 
muuttumattomana mielessä.

Kaikilla Saarenpään lapsilla 
oli sukset, sillä ne tehtiin kirassi-
tynnyrin laudoista, isoille lapsille 
suuren tynnyrin laudoista, nape-
roille pienemmistä. Laudoissa oli 
valmiina ylöspäin taipuvat päät, 
joista toinen sahattiin pois. Sitten 
isät naputtelivat laudan yli löysän 
nahkaremmin niin että huopatos-
sukin -”mönkkeli”- mahtui alle. 
”Suksen” pohjaan siveltiin sitten 
”luistoa”, mutta mitä ainetta käy-
tettiin, sitä en muista varmasti, 
luultavasti tervaa tai steariinia.

Sirkka-serkkuni muistelee, 
että hänen lempilajinsa talvella oli 
luisteleminen. Vilho-setä oli teh-
nyt hänelle luistimet leikkaamalla 
sahanteristä kaksi sopivan kokois-
ta palaa, jotka kiinnitettiin kahden 
puukapulan väliin, niin että terä-
vä puoli jäi näkyviin. Luistimet 
sidottiin nahkaremmillä kenkään 
kiinni ja jos vielä sattui olemaan 
kierä keli, mikä ei rajoittanut luis-
telemisen nautintoa. Sirkka kertoi 
luistelleensa mielellään mummo-
lan talon alapuolella olevassa lah-
dekkeessa, sillä se oli hänen nuo-
ruudessaan ”simothka”, laivojen 
talvikoti. Siellä oli Mummon lai-
voista Osmo ja Oma ja muutamia 
muita laivoja lisäksi (suurempi tal-
vikoti laivoille oli suojaisemmassa 
Makslahdessa). Oli kiinnostavaa 

seurata miten siellä miehet yrit-
tivät rikkoa jäätuuran avulla jäitä 
laivojen ympäriltä, sillä jäiden pai-
ne saattoi välistä aiheuttaa laivoille 
vahinkoa.

Näyttävin jokatalvinen huvit-
telumuoto oli ”napakiikku”, joka 
rakennettiin jäälle Osuuskaupan 
rantaan. Se toimi samalla periaat-
teella kuin karuselli Linnanmäellä 
(joskin miesvoimalla) ja parhaim-
millaan siinä kehittyi kova vauhti. 
Siihen mahtui pyörimään pari las-
ta yhtaikaa ja joskus joku aikuinen 
tuli pyörimään ja verestämään lap-
suusmuistojaan, sillä tämä traditio 
oli ollut saaressa ja kauan.

Potkukelkka oli noihin ai-
koihin saaren yleisin kulkupeli 
talvella ja isä tilasi niitä myyntiin 
myös lasten kokoja. Kuka liekään 
keksinyt,että potkukelkalla voi 
myös purjehtia, mutta minun 
lapsuudessani se oli suuressa suo-
siossa kunnes aikuiset kielsivät sen 
vaarallisena. Purjekelkkailu edel-
lytti kovaa tuulta. Se meni näin: 
purjehtija istui kelkkaan niin, että 
tuuli tuli takaapäin. Sitten avattiin 
takin napit ja levitettiin takin etu-
osan puoliskot käsivarsien pingot-
tamina sivuille purjeiksi. Purjehti-
ja joutui silmänräpäyksessä tuulen 
vietäväksi. Siinä ei ollut enää varaa 
ohjailla eikä suunnistaa, sillä nyt 
mentiin eteenpäin ja lujaa.

Matka päättyi, melkein aina 
Lehtiniemen lahden perukoille ja 
siinä olikin purjehtijalle tuumi-
mista. Samaa reittiä vastatuuleen 
ei kannattanut yrittääkään, joten 
nyt oli edessä pitkä ja hyinen 
kotimatka saaren lumisia kujasia 
pitkin.

Tämän lajin vaarallisuus tuli 
esille eräänä talvena kun Tommi 
veljenikin keksi lähteä purjeh-
timaan, ehkä noin 5 vuotiaana. 
Silloin tuulen suunta oli toinen 
ja Tommi purjehti kauas ohi 
Lehtiniemen laiturin. Hänen on-
nekseen liikkeellä sattui olemaan 
myös eräs hevosmies rekineen. 
Hän huomasi heti, että pojan asiat 

eivät olleet kohdallaan. Purjehtija 
oli kylmissään ja melkein itketti-
kin jo. ”Minne mies on matkalla” 
kysyi rekimies. ” Mie mään Hu-
maljooel tyttöi katsomaa ” , selitti 
Tommi.

Rekimies varmaan arveli, 
että sitä tarkoitusta varten Tom-
min kannattaisi mennä moneksi 
vuodeksi äitinsä helmoihin kas-
vamaan ja hän nosti pojan kelk-
koineen rekeensä. Selitys tähän 
Tommin vastaukseen oli se, että 
”Mie mään Humaljooel tyttöi kat-
somaa” oli Saarenpäässä eräänlai-
nen ”lentävä lause”, jota käytettiin 
selityksenä kaikenlaisiin arvelutta-
viin hankkeisiin. Siitä Tommi oli 
päättänyt hankkia lisätietoja.

Lumiukot, lumilyhdyt ja lu-
milinnat olivat myös Saarenpään 
lasten itsestään selviä huvittelu-
muotoja.

Vaikka talvi tarjosikin lapsille 
monenlaista hauskuutta, vääjää-
mättä se toi tullessaan myös an-
keita aikoja, joskus pitkiäkin. Ma-
talaan saareen tuulet iskivät välistä 
voimakkaina ja pakkaset saattoivat 
olla kovia. Silloin ulos ei ollut me-
nemistä. Onneksi mummon talo 
oli lähellä, joten lämpimästi puet-
tuna sinne saattoi mennä Mairen 
ja Kaijan kanssa leikkimään. He 
olivat minun kaksoisserkkujani, 
vain vähän minua vanhempia. 
Leikimme aina ”kotia” tuvan lat-
tialla. Jos aurinko sattui paista-
maan, se loi lankkulattialle kaksi 
iloista neliöruudukkoa. Pyrimme 
aina asettamaan leikkimme nii-
hin. Mummo oli säästänyt mei-
tä varten pieniä pahvilaatikoita 
(samanlaisia kuin nykyisin Elo-
vena-kaurahiutalepaketit). Leik-
kasimme ne keskeltä siten, että 
jätimme reunat kolmelle sivulle ja 
pääpuolen leikkasimme korkeaksi 
ja koristelimme ne erilaisilla leik-
kauskuvioilla. Mummo oli säästä-
nyt meitä varten myös kaikenlaisia 
tilkkuja, joista teimme sänkyyn 
patjan, tyynyn ja peiton. Haus-
kinta oli nuken tekeminen. Sii-

Hilkka Miettinen os. Hilska

Näkymä Osuuskaupan ikkunasta

hen tarvittiin kaksi tikkua, jotka 
sidottiin yhteen ristin muotoon. 
Sitten alkoi työläs vaihe: tarvittiin 
paljon valkoista kangasta (räsyä), 
joka leikattiin kapeaksi nauhaksi. 
Sitä aloitettiin sitten kiertää ristin 
ympärille kunnes pää, kaula, kä-
sivarret ja vartalo alkoivat saada 
muotoa. Langasta ompelimme 
nukelle hiukset ja joko hiilellä tai 
kynällä piirsimme nukelle kasvot, 
jossa oli aina naurava suu. Ja sitten 
vaatteita, vaatteita. Tämä oli suu-
ritöinen ja tavallaan päättymätön 
leikki, johon saatoimme käyttää 
montakin päivää.

Näinä päivinä Mummo hem-
motteli meitä ikään kuin olisi 
hänkin osaltaan halunnut lievittää 
talven kovuutta. Kuulimme, kuin-
ka hän suuren uunin edessä alkoi 
sytyttää tulta ja siirrellä hellarin-
kejä syrjään. Hän asetti liedelle 
suuren pannun ja siihen runsaasti 
voita. Sitten hän alkoi viipaloida 
raakoja kuorittuja perunoita pan-
nulle ja ripotteli suolaa joukkoon. 
Kun perunat oli kypsiä, hän latoi 
ne suureen vatiin ja kutsui meidät 
pöydän ääreen. Voissa paistetut 
perunat suolan kera olivat ikui-
sesti mielessä pysyvä Mummon 
herkku.

Uskomattoman hauska asia 
oli myös radion tuleminen saa-
relle. Minulle tämä oli erityisen 
hauskaa, sillä sain myös kutsua 
saaren muita lapsia kuuntelemaan 
”Lastentuntia” ja Markus-setää 
kerran viikossa. Meistä oli uutta 
ja hauskaa kuulla lasten esittävän 
runoja ja lauluja ja taisimmepa me 
niellä Markus-Sedän jokaviikkoi-
sen kehotuksenkin:”Ja muistakaa 
sitten, rakkaat pienet ystäväni, 
syödä joka päivä KAURAPUU-
ROA !”

Lähteet: Hilkan omat lapsuudenmuis-
telmat 8-vuotiaaksi saakka (1931-39) 
ja keskustelut isän ja Sirkka- serkun 
kanssa (Sirkka Rytkölä os. Hilska).

Jatkuu edellisestä Koiviston Viestistä
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Venäjän matkailu
jatkuu sivulta 1

Elokuussa kävimme vaimo-
ni ja ystävien kanssa Pietarissa 
ja Piuetarin ulkopuolella noin 
kolmen kilometrin lähellä Pie-
tarhovia olevalla viime syksynä 
rakennetulla kummityttöni sis-
kon ja tämän miehen Datsan 
(kesämökin) tupaantuliaisissa. 
Datsa on tehty kuuden tuuman 
hirsistä ja on todella siistiä ja hy-
vää työtä. Pesuhuone on koko-
naan kaakeloitu ja saunan kiuas 
lämmitetään ulkoapäin, niin ei 
tule roskia sisään. Noin 2000 
neliön tontille tulevaisuudessa 
ehkä rakennetaan talo. Heillä 
on Pietarissa iso nykyaikainen 
kerrostalo-osake. Tontin ympä-
rillä on noin kaksi metriä korkea 
rauta-aita, joka on Venäjällä hy-
vin yleistä. Porttia ei vielä ollut 
ja naapurin pellolla vapaana ole-
vat hevoset kävivät pihamaalla 
vapaasti juoksentelemassa ja nii-
tä Leena hätisti pois, kun tekivät 
pihalle omat jälkensä. 

Lähestöllä on isoja kaksi-kol-
me kerroksisia taloja, joista jotkut 
näyttivät linnoilta. 

Pietarhovin tornin kupoli nä-
kyi ja noin sadan metrin päässä oli 
pieni joki jossa ui forelleja. Joki 
virtasi pienestä järvestä Suomen-
lahteen. Sen olivat aikoinaa, niin 
kuin joenkin, keisarit aikanaan 
kaivattaneet. Joen rannalla oli ai-
koinaan istutettu lehtikuusia joi-
dan paksuus oli jopa kaksi metriä. 

Seuraavana päivänä menim-
me, niin kuin muinakin vuosina, 
Gronstatin padon kautta Inkerin-
maalle, jossa kummityttöni isoäiti 
Anni asui, sekä siellä oli myöskin 
kummityttöni vanhempien Datsa. 
Anni, joka on 88 vuotta vanha, 
on kokenut paljon. Hänen isän-
sä lähti 20-luvulla hevosen kanssa 
Leningradiin, kun bolsevikit mei-
nasivat sen häneltä viedä. Kun hä-
nen isänsä kuoli, niin hän oli viisi 
vuotta vanha ja heidät karkotettiin 
etelä-venäjälle, jossa joutuivat ole-
maan useita vuosia ja vasta ennen 
sotaa pääsivät takaisin.

Edessä sauna, takana aitta ja Suomenlahti

Matti, Ulla ja Eija Datsalla

Kun Saksa hyökkäsi neuvos-
toliittoon ja majoittuivat heidän 
taloonsa, niin Anni oli saksalaisilla 
siivoojana ja vuonna 1943 hänet 
integroitiin suomeen ja oli Ha-
minassakin noin vuoden ja hänen 
vanhempi siskonsa, joka oliSeis-
karista, asui myöskin Haminassa. 
Sodan jälkeen hänet jouduttiin 
palauttamaan ja sai seitsemän 
vuoden tuomion työleirille, josta 
hänen veljensä, joka oli eversti, 
palasi sodasta, haki hänet vuoden 
olemisen jälkeen. Näistä asioista 
kerroin Petroskoin matkalla Arvo 
Tuomiselle, joka sanoi tekevänsä 
Annista ohjelman televisioon mi-
käli rahoitus löytyy. 

Sodan jälkeen Anni avioitui 
Mikon kanssa joka oli syntyisin 
Ukrainasta. Mikko oli sodan aika-
na Mustanmeren laivastossa ja kun 
sota loppui ja hän meni kotiin, 
niin koko kylän olivat Saksalaiset 
tuhonneet ja kaikki kyläläiset oli 
tapettu. Mikon kaikki sukulaiset 
olivat kuolleet ja ainoastaan yksi 
veli, joka oli armeijassa, oli elossa. 

Mikko oli kalastustroolarin 
päällikkö Suomenlahdella ja Anni 
töissä kalanjalostulaitoksella joista 
molemmat jäivät eläkkeelle. 

Muistan armeija-aikana kun 
olimme Haapasaaressa kaki kuu-
kautta merivalvonnassa ja kat-
selimme kiikarilla Haapasaaren 
tornista kun Inkerinmaalta päin 
tuli kymmeniä troolareita, niin 
jonkun ruorissakin Mikko oli. 

Kun nyt olimme Annilla 
jonkin aikaa olleet, lähdimme 
kummityttöni vanhempien kesä-
mökille joka oli muutaman sadan 
metrin päässä. Molemmat ovat 
yli sata metriä Suomenlahden 
yläpuolella ja rantaan ehkä puoli 
kilometriä. Mikäli joskus menette 
laivalla Helsingistä Pietariin, niin 
Laukaanlahden Ust-Lugan sata-
man jälkeen korkealla mäellä on 
tutkatorni jonka lähellä molem-
mat rakennukset ovat. Nyt sinne 
oli tullut vierailulle kummityttö-
ni pikku Anni miehensä ja pik-
kutytön Sofian, sekä miehen isän 
kanssa. Jonkin ajan päästä tulivat 
Leena, Kostia ja lapset Ilona ja 
Gladid.

KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

Söimme Ludmilan laittamaa 
todella hyvää ruokaa jopa useam-
man kerran. Saunassa emme tällä 
kertaa käyneet. Sieltä on saanut 
joka kerta todella muhkeat löy-
lyt. Takapihalla oli vuoden aika-
na rakennettu kaksikerroksinen 
hirsinen aitta, jonka yläkerroksen 
parveke oli merelle päin. Kaikki ei 
vielä ollut valmista ja se oli "kuu-

lemma" rakennettu meitä varten, 
kun seuraavan kerran ensi kesänä 
tulemme vieraisille. Elikkä näin 
meitä kohdellaan. 

Kun siellä liikkui maaseudul-
la ja Pietarissa niin rakentamisen 
vauhti on todella kovaa. Pietariin 
rakennettava 420 metriä korkea, 
maapallon korkein rakennus, oli 
kesäkuussa kun kävin 55 metriä 

korkea. Nyt elokuuss 70 metriä 
korkea. Uskaltaakohan sitten kun 
se on valmis lähteä huipulle, kun 
se on aivan meren rannassa niin 
sietä kyllä näkyy melko kauas. 
Tarkoitukseni on lähteä tekemään 
lokakuussa tarkastusmatka.
Hyviä matkoja ja loppuvuotta.
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"tähä myö jää-
hää nurkkaa 
leppäämää, ei 
ruveta sen enem-
pää etsimää nuk-
kumapaikkaa."

Evakkona Sapalahden koululla
Seppo MannonenEvakkomatkamme Äitini kanssa oli päätynyt 

Angelniemelle. Koiviston kiurlahdelta:

Jost tultii, mootorvenneel, junal 
joka ol kanaverko al päivän, ja 
pääs Viipurist läpi, pommikuop-
pin yli kiikkuen. Mieltä painoi 
nuo sekunnit, ku hyppäsin oijaan 
ja Ryssä hävittäjä suuntas min-
nuu, ku olin jo ilmaa hypänt ja 
olin oijaan putoamas.

Halikon asemal oltii aamu-
päiväl, siel ruotsisin kieliset lotat 
tarjosiit pohjaanpalanutta kaura-
vellii. Pelti lautanen kiers, siin ol 
4 lusikkaa. Jokane sai muutaman 
lusikallisen vellii.

Kuorma-auto laval päästi tä-
hä sapalahen koulun pihal. Täs ol 
hiekkanen piha ja hyvän näkönen 
koulurakennus. Pihan peräl ol 
matala huoltorakennus. Äiti kans 
mäntii kouluu sissää, tultiin issoon 
luokkaan, jossa ol seinäl puola-
puut, ja luokan peräl ol höylä-
penkkii, päällekkäin laottu, Äiti 
katsel luokkaa ja tokas ”tähä myö 
jäähää nurkkaa leppäämää, ei ruve-
ta sen enempää etsimää nukkuma-
paikkaa.” Siin oli meijä asuintila, 
penkkejä Äiti siir siihe ympäril ettei 
kukkaa yöl kävele pääl.

Raput männiit yläkertaan siel 
ol joitakii patjoikii lattial ja pari 
sänkyyki. Jottai pehmikettä Äi-
tikii löys, kai lattiamattoi, jot ei 
tarvin iha koval latial maata. Äiti 
ja muut naiset kävviit katsomas 
talon miehen asuntoo ja muita si-
vurakenuksen tiloja. Talonmies ei 
olt paikalla, hänen vaimo aukais 
meille koulun ovet ja näyttel paik-
koi. Vaimo hoiti keitiöö joka, oli 
sivurakennuksessa myös.

Jossa tehtiin koululaisil ruoka. 
Meille hän ol luvat keittä teetä ja 
tarjota leipää. Aamulla hän lupas 
keittää puuroa kaikille. Äiti ol vil-
kast ruokavarastoo ”on siel peru-
noita kauraruuni ja manryyniki on 
siel mil ruokaa enshättään.” Seu-
raavan päivän pitäis joku kunnan 
ihmine tulla meitö katsomaan.

Nii siin ilan hämärtyes rauho-
tuttiin mattoi pääl. Äiti haki miul 
ison peltimukillisen makiaa teetä. 
Miul ol viel koton Kiurlahel tehtyi 
voileipii leipälaukussain. Niitä syy-
ves muistelin sitä hyvää leivinuunii 
mis ne ol paistettu, MIKS MEI PI-
TI LÄHTEE painoi mieltä.

Iltarukouksen jälkee nuka-
hettiin heti mattoi pääl. Aammul 
ol lautasellinen kaurapuuroo ne-
nä ees, juomana ol vettä. Nii siin 
katseltii ympäristöö, mihi ol jou-
vuttu. Ympäristös ei ollut yhtään 
taloo, koulu alapuolella oli peltoo, 
pellon ala oli ruohikkoa, siis siellä 
oli kai meri, mutta vettä ei näku-
nyt. Pellon reunassa oli korkea 
kallio. Meitä evakkoja oli 20-30 
henkeä. Päivällä tuli hevosella 
kaksi hnkilöä, kunnan ihmisiä. 
He olivat selittänneet että perus-
elintarvikeet perunat ryynit ja 
jauhot ovat mei käytössä. Maijost 
on pulaa mutta sitä toimitetään 
meill joka toinen päivä, ainakin 
lapsille pitää olla maitoo. Keittiöö 
on meijä lupa käytää yhtestyössä 
emennän kans ym. Juhannuksen 
jälkeen olis taloissa tarvetta hei-
näntekiöistä, siis pitäis mennä 
auttamaan kykyjen mukaan.

No iltapäivällä ol ruokan man-
naryynvellii, oli hyvää. Myö lapset 

leikittii pihal, palloi heiteltii ja na-
tusii leikittii. Saeilmal leikittii siin 
meijä isos luokas, sinäpalloo ja ol-
ha meil käpyjä, joist tehtii eläimii. 
Männykävyst tuli lammas ja kuu-
senkävyst tehtii lehmä tai hevone. 
Sit isommat pojat selittiit miul et 
tuol kalliol on kaiku. Se on jon-
kiilaine eläin. Sit mentii ulos pello 
reunaan ja ruvettii huutamaan kai-
ku, no vastas selväst et kaiku. Mie 
jo aloin eppäilemmään et siel joku 
vastaa Niihä se vastas miullekkii, 
mut sit se sekos ku mie huusin ku-
ka sie oot, ei tult selvää vastausta.

Ei meil koivistol olt kallioita, 
jois olis olt kaikuu. Selvis se miulle 
hetken pääst mikä on kaiku, mut 
kyl minnuu vähä harmitti ku po-
jat oliit päässeet jymäyttämään 
minnuu. 

Äiti ol saant mei osoitteeks 
Kokkilan osuuskauppa, sinne mei 
posti tul. Isäst ei olt kuulunt mit-
tää. Äiti ol kirjoittan hiljatätil, ja 
saan vastauksen et isä on kunnos 
ja hää lähettää isäl mei osoitteen. 
Myö Äiti kans oltii ilosii et Isä on 
kunnos. Sit tuli tieto, et hajalan 
seisakeel on evakoi tavaroita kiur-
lahelt Äiti ilostu et mei tavarat 
on tulleet. Hyö saivat vuokrattuu 
kuorma-auton. Mie pääsin muk-
kaan, oikee hyttiin istumaa sen 
konekopan pääl. Kun tultii haja-
laan, oli siel radanvarressä tavaroi-
ta sikin sokin, mut mie huomasin 
heti et tuol on mei punaraitan 
patjapäällinen, mikä koton täy-
tettiin. Äiti muija kanas penkoit 
tavaroita. Toinenkin patjapäälline 
löyty, mut se ol avattu ja kengät 
ja talvivaatteet oli viety. No miun 
kenkät sentää löyty sielt, ne ol kää-
ritty jonkuu vaatteen sissään.

Sit myö saatii petipaikka kun-
too. Patjaan saatiin olkia, nii saatii 
nukuttuu ihmisiks, kahen lakanan 
välis ja oike viltti peittona. Ruoka-
puolikin ol hiljalleen parantunut, 

oli kalasoppaa ja lihasoppaakin.
Ternimaitookin tuli ja siint ku 

paisetttiin pannukakkuu, ni kyl meil 
lapsil maistu. Heinätöis käyneet oliit 
saaneet pienen palan savustettuu si-
an lihaa. Miekin sain voileivän jos 
ol pääl viipale savulihaa, en olt enne 
maistant moista hyvää.

Aika alkoi kuluu jo samoja 
uomii. Jotkuut kävivät talojen 
töissä. Äiti ei käynt, hää huolehti 
miusta ja muistakii läpsist, joiten 
äidit olivat männeet tolojen töi-
hin, tai asioille kokkilaan.

Äitikii kävi kokkilas asioil ja 
toi kaupastkii jottai. Kokkilaan 
ol matkaa monta kilometrii, mut 
postiautol pääst toiseen suuntaa, 
mut toine suunta pit kävellä. Hää 
säästi ainoita kenkiään ja kävel 
paljain jaloin tien reunas. Isältäkin 
tul kirje mone viikon oottamisen 
jälkee, pääasia et saatiin tietää et 
hää on kunnos. Meil lapsil aika 
kulu yhes leikies. Marjat alko kyp-
syy, mustikoita käytii porukalla 
poimimas, ja sit saatii mustikka-
maitoo ja mustikkasoppaa. Kou-
lun alapuolella oli vadelmapensai-
ta, niitä käytiin syömäs, mutta siel 
oli käärmaitä. Äiti kiel ”sinne et 

mää vaik toiset männööt”.
Talonmiehel ol radio ja se 

kuulu ku män hänen ikkunan 
al, joskus myö pojat käytii uutisii 
kuuntelemas. Äiti kävi useammin 
kokkilas, hää etsi siel meille asun-
too. Mei porukast ol jo jotkuut 
saaneet asunnon jostai isommast 
talost. Meil ol haettu asuntoo 
Tammepään kartanost.

Sit yhteen pävän talonmiehe 
vaimo tul Äitii pyytämään kuun-
telemmaa uutisia, myö pojat män-
tii ikkunan al niitä kuuntelemaa. 
Itse Presitentti puhui. On sovittu 
venäjän kans välirauhasta aseet 
ovat vaijeneet rintamal. Äiti tul 
itkien ulos höi asunnois, ollaam 
taas menetetty karjala. Mein pitää 
jäähä tänne asumaan ja löytää täält 
kotipaikka, hää halas minnuu ja 
molemmat itkettiin.

Sit hää tunnusti et meil on lu-
vattu jonkinlaine asunto tammen-
pään kartanost. Mie etsin parhaan 
kaverini ja mäntii pelloreunaan 
mietimään et nyt on sota loppu, 
kettää i enää tapeta. Siint tul hyvä 
olo, ja se huuvettiin kaikullekkiin 
NYT ON SOTA LOPPU!

Serkkupäivät 
 Perheniemessä

Paula Pulli ja sisarensa Leena Friman olivat 
elokuussa kutsuneet serkkunsa kotiinsa Iitin 
Perheniemeen. Serkkujamme olikin paikalla 
26 ,lisänä toinen mokoma 2. ja 3. serkkuja. 
Suvustamme koottiin tiedosto johon löytyi 
mukaan 110 nimeä. Äijämme Aleksanteri 
Matikka oli ostanut Sointulan tilan jo evak-
komatkalla kesällä 1940 eikä palannut enää 
Saarenpäähän asumaan. Sointula on ollut su-
vun kantapaikkana siitä lähtien.

Vilja Helminen

Patjan päälisessä tuli oheinen pöytäliina, jonka Äitini on kutonut kiur-
lahdella n. 1920. Eväskori joss ol mei maaline omaisuus matkan aikaana.
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Vähäse uuvemp kiteratio Lahe 
ratiomuseos (Kuva M Piela)

Martti Piela

Martti Piela

Mie tiijjän
Noist äskesist esmerkeist voip 

päätellä, et siel suomalaise suusha 
se piru luurajaa, valmihin tulemaa 
essii aina tarpee mukkaa, vaikkei 
aina puhuja nii sitä kieleheen ”ko-
ristukseks” kaipaiskaa. 

Mut syyskuu Viestishä mie 
uteli teilt, et mis se Piru luurajaa 
suomalaisii sanaparsii mukkaa. 
No, ainaskii merras. Sanotaaha si-
tä, ko joskus ei mikkää taho män-
nä suunnitelmii mukkaa, et ”Nyt o 
piru merras.” Nuoremmil lukijoil 
pittää selvittää, et mikä se merta 
oikee on, ko eihä nykynuoret o 
nähneet mertakaa ko korkeintaa 
lomamatkoillaa Reikas taik Tai-
maas. Hyöhä näyttäät vaa jatku-
vast kulkeva kännykkää tuijjottae 
pokemonnii metsästämäs. Ongel-
kii ovat käyneet viimeks lapsen, 
ko vaari raahas höijjät mukannaa 
kykkimää rantakivel ja ongevapa 
käes narraamma ahvenii. Ei höist 
monikaa tiijjä merroist mittää. 
Mertaha ol Koivistol tarpeelline 

pyyntiväline, ko nii moni ol aina-
kii osa-aikane kalastaja. Se ol nii-
ko kori, mihi kala taik rapu syötil 
narrattii uimaa sissää, ja toivomus 
ol, et saalis ol nii tonttu, ettei se 
ennää löytänt tietää ulos, merra 
toine pää ko olkii suppeamp.

Evakkoaikan, ko asuttii Hak-
kala koulu koulukeittolas, myö 
laulettii iskelmä sävelel, et ”Pieni 
polku vei mun porstuaa, luokse 
varpaluutien”. Tuva lattia pit jon-
kuu meist lapsist vuorollaa joka 
päivä lakassa varpaluuval. Luuvat 
ja rikkalapio ko olliit pimiäs etei-
ses, porstuvas, mist sit pääs ulos. 
Pirruu ei siel kyl näkynt, vaik sa-
notaaki, et ”Nyt o myöhästä kat-
tuu, ko piru o porstuvas”. Sil tar-
kotetti ja tarkotettaa vielkii, et ko 
o tult tehtyy jotakii tuhmast, ni ei 
kannata ennää sitä päätöstää suu-
remmi surra - eihä siint suremisest 
mittää appuu ennää oo.

Miust tuntuu, et vaik monta ker-
taa jumala tääl mei Suomemaas 
unohettaaki, ni pirruu nyt ei kui-
teskaa, ei nyt niiko ei enne Koivis-
tolkaa. Sanakäytös ei nyt ainaskaa. 
Nii kerkiäst se sielu viholline eh-
tii kiele pääl keikkumaa ja samas 
hetkes jo livahtaaki huulilt. ”Kyl o 
itse piru mieheks”, saatetaa esmer-
kiks sannoo, ko kaveri kans haas-
tellaa jostai toisest, olkoo sit moite 
mieles taik ihaille. ”Mist pirust sie 
siihe lennähit ihmisii häiritsem-
mää,” tais päässä siukii suustais 
joskus ärtynel äänel moitteheks 
vaik paremmal kaverilkii, jos hää 
sattu osumaa paikal riittisel het-
kel, justii ko armahais kans olit jo 
pääsemäs asjaa.

Eihä piru oikiastaa mikkää 
kirosana oo. No, voimasana tapa-
hine kuiteskii. Ei sitä voi sentää 
rinnastaa varsinkaa nykysi nuoriso 
nykysi käyttämää v-alkusee ”väli-
merkkii”, mikä miust kuulostaa 
vastemielise karkialt. 

Tervehdys

Ku tuo Pielan Martti taas haastaa muistamaa/tietämää ja täl 
kertaa Pirust ei tuu muuta mielee ko yks vanha tottuus: Jos oot 
Porist ni Piru oot, mut jos Kokemäelt koko perkele.

Terveisin Jiivee Kurki

Yle 90 
Enne talvisottaaha meil ei 
ratioo oltkaa. Äiti ja isä 
käivät uutisii kuuntelemas 
naapuris, kummienol. 

Kummieno perrees ol ratio, ja käi-
väthä sitä muutkii kuuntelemas, 
ko osattii arvata, et jottai taas ker-
rottais. Olliitha viholliskonneet 
vierailleet öisi Koivisto kauppa-
lankii taivaal.

Eihä meil vissii olt sähköökä 
talos. Pimiäl tultii toimee karpitila-
mpu valol. Siin vast ol kirkas valo, 
paljo kirkkaamp ko kynttilöi palaes!

Äiti tul juoksujalkaa kottii 
kummienolt päi. Yksinnää. Isähä 
ol asepalvelukses Saarepää patteril. 
Viime yö hää ol vähäl jäähä kii, 
ko palas vast aamuyöst puntikselt 
asemapaikalleen. Nyt ol kiire, sota 
ol syttynt! Jo putoiliit ensimmäi-
set pommit Hyttölä kyllääki. Äiti 
käski meitä lapsii kiireest hyp-
päämmä maakellarii. Itse hyppäs 
nuorimmaine sylissää viimeseks 
peräst. Just sillo kuulu jo, kui 
pommi räjähti kymmenise metri 
pääs aittarakennuksest.

Moskova rauha jälkee 1940 
myö muutettii Mattila kartanost 
Iiti kautta Elimäel. Iso-Pappila 
sivurakennukses asues ei meil tie-
tystkää olt ratioo, ko eihä meil olt 
mittää - hyväko äiti ompelemat 
vaatteet pääl. Mut Hanski-veljei 
kans myö kipastii metsäpolkuu 
Helisil kuuntelemmaa ”tuntisii”. 
Se vast ol mastii, ko vaikkei He-
lisilkää oikiaa ratioo olt, ni siel 
ol meist jotakii viel parempaa: 
kiteratio! Sai laittaa luurit korvil 
ja sielt kuulla: Suome Yleisratio! 

Vinlans Runratio! Ja sit vaik mitä!
Jatkosova aikan myö palattii 

kotisaarel, Hyttölää. Saatii sähköt 
ja saatii ratio. Sillo alko miu kym-
mänii vuosii jatkunt ystävyys Suo-
me Yleisratio kans. ”Päivää, pienet 
ysäväiseni. Päivää jällee!” Markus-
setä juttel laste kans ja lapset kertoit 
elämästää ja harrastuksistaa, lauloit 
laului, lausuit runnoi. Miekii oisi 
mielint päässä laulamaa Markus-
setäl. Äiti kirjottikkii Lasteratioo, 
mut vaik kui hartaast ooteltii, ei 
miul kutsuu kuulunt. Mut kuul-
tiiha sielt rammarisoittoo. Kuultii 
Mikkihiir merihätäs, ja monnii 
muita lastelaului. Siskot ei niist 
nii piitanneet. Hyö tahtoit kuul-
la ”aikusempaa”: Kannakse Ratio 
välitti tervehyksii kotirintamalt 
”pojil - Sinne Jossakii”, Pekka Tii-

likaine kuvail taistelutapahtummii 
ja haastattel sotapoikii. Siel soitettii 
sit ”kunno kipalehhii”, Eltankkaa 
ja Tummaa yötä. Vaikeus vaa ol 
siin, et ainoastaa meist kaikist van-
hemp, Viljo-veli, osas ruuvata ratio 
pahvise takalevy auki ja väännellä 
sielt pienest nappulast oikia aalto-
pittuuve essii. Häntä tytöt joutuit 
sit kintraamma, ko halusiit kuun-
nella Kannasta.

Se ratio jäi raja taaks, ko lä-
hettii uuvestaa evakkotaipalel. 
Vuos oltii vaa ehitty assuu viel 
keske-eräseks jäänees Koivisto-
kois. Mut kyl meil aika pia jo, ko 
lopult päästii Särkisalos Hakkala 
koulu kouluruokalaa asettummaa, 
ni kyl meil uus ratio ol hankittu, 
Helvar-merkkine. 

Isä ol laittant telinee ratiol 
keittiö-olohuone-ruokahuone-
makkuuhuone nurkkaa korkial 
nii, ettei myö pienemmät lapset 
ainaskaa yletytty siihe koskemaa. 
Ko sit lokakuus 1944 käytii kuun-
telemmaa, kui äiti haasto ohjelmas 
”Ilma Takkii tuuloo ain Pohjo-
sest”, ni myö lapset istuttii lattial 
kaik hiljaa, hartahast kuunnelle. 
”Mis tei kalusto on? Eiks teil oo 
mittää kalustoo?” kysy toimittaja 
äitilt. Mihi äiti: ”Täshä tää miu 
liikkuva kalustoi on”, ja viittas kä-
ellää lapslaumaa päi.

Särkisalos olles miu mieli-
ohjelmai ratios ol vaihtunt. Las-
teratiooki kyl viel kuunteli, mut 
enemmä hartahast myö kaik pojat 
ooteltii keskipäivä viisminuuttista 
jatkosarjaa Kalle-Kustaa Korki ja 
Pekka Lippose seikkailuist. ”Jat-
kuu .. huomenna”, saatii kuulla 

lopuks. Se kuulosti iha niiko lupa-
ukselt et, sovast huolimatta, elämä 
jatkuu! Ja sit myöhemmihä Ranta-
salme Pe-peka tilal tul kuunnelma 
Jäätynyt mies. Siin vast ol seikkai-
lu! Nii ja Tarzanit! Tartsanii lei-
kittii itsekii koulu viereses metsäs. 
Hypittii puust puuhu ja päästeltii 
Apinoi Kuninkaa huutoo rintaa 
takoa: U-uu-U, uu-U, U-uu-U!

Kevvääl 1948, ko koulu lop-
pu, lähettii Perniö asemalt junal 
Porkkala tunneli kautta Helsinkii, 
ja jatkettii sammaa kyytii Kerava 
kautta Porvoosee. 

Porvoos mie aloti oppikoulu. 
Enstäi, ko myö asuttii Tuomari-
kartano mökis Pikku-Vekkijärve 
rannal, mie jouvuin ”kaupunki-
laisii” luokal, meil ol lauvantaisi 
kolme tunni ”hyppy”. Mie mänin 
Elanno ravintollaa istumaa. Tila-
sin veslasi, taik jos sattu olemaa 
rahhaa, kaurapuuro, join maito-
pullost maitoo ja söin voileivät, 

mitkä olin ottant aamul völjyy. 
Ja kuuntelin ratioo: Säätiijotuk-
set merekulkijoil. ”Kotka Rank-
ki. Näkyvyys puol kilometrii…” 
Ja välist kuunneltii Yleisratio vä-
limerkkii: Pim-pim-pim-PIM..
pim..PIM-pim-pim-PIM..pim! 

Mut amerikkalaine jazz, 
amerkkalaiset, ranskalaiset ja ita-
lialaiset vilmit elokuvateattereis, 
ja elokuvamusiikki valtasiit ra-
tiolt suure määrä miu aikaa. Mut 
Lauvantai toivotut levyt kuuluit 
etelleenki jokaviikkosee ohjelmis-
too, miul niiko monel muulkii. 
Opettelin laului sannoi suomeks 
ja varsinkii enklanniks. Samoihi 
aikoihi alkoit tytötkii kiinnostaa. 
Käin Joonaammäel joka viiko-
loppu tanssimas ja välil keskiviik-
koiltasinkii, ko sinne ol tehty uus, 
hieno tanssilava.

Kuuskymmäntluvul koitti te-
levisioaika.

  (Jatkuu)

Helvar-ratio (Kuva netist)
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Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

NINNI SAARINEN on 
valmistunut Turun 
Ammattikorkeakoulusta 
8.9.2016.
Tutkintonimike tradenomi. 

Hänen vanhempansa 
ovat Arja ja Jari Saarinen 
Raisiosta ja isoäiti on Airi 
Saarinen os. Putus Koiviston 
Penttilästä.

Lautamen tytöt, kaksoset, 
LEENA FRIMAN, os. Pulli 
ja KIRSTI PULLI, syntyneet 
16.10.1936 Koiviston 
Saarenpäässä, täyttivät 80 
vuotta Iitissä ja Lahdessa.

Tervetuloa Koiviston Kaukiais-
ten Sukukirja -työpajaan lau-
antaina 29.10.2016 klo 10-17  
Kanneljärven opistolle Loh-
jalle. Työpajassa pääsemme 
kaikki osallistumaan sukukir-
jan tekoon.

Lisätiedot puheenjohtaja 
Kirsti Aarnio 040 7588408 tai
Eero Ahtikari 050 5255174
Ahti Kaukiainen 044 5642395

Porvoossa kesällä pidettyjen 68. 
Koiviston juhlien järjestelyt ja 
läpivienti vaati paljon työtunteja. 
Järjestelyissä ym. kului useampi 
kuukausi ja paljon talkootyötä.

Koska juhlien takia jäi yh-
distyksen kotimaan kesämatka 
tekemättä, päätti hallitus jatkaa 
” Koivisto ” - linjalla ja järjestää 
retken Koivistolle. Marja- Leena 
Montonen yhdistyksen puoles-
ta ja TT- Matkat Tapani Teikari 
vaimonsa Tanjan kansssa hoitivat 
matkan järjestelyt ja sen toteut-
tamisen ammattimaisesti. Edellä 
mainittujen lisäksi matkalle osal-
listui 20 henkilöä. Osallistujien 
joukossa oli väkeä muualtakin 
kuin Porvoon alueelta. Oli ilo 
huomata, että mm. Raija Anders-
son oli tuonut matkaan jälkeläisiä 
kolmessa polvessa!!

Niin sitten matka Koivistolle 
ja Viipuriin alkoi la 17.9. aamu-
varhaisella. Aamupala nautittiin 
Rajahovissa ennen Vaalimaata. 
Tullin ja rajanylityksen jälkeen 
pidimme pienen tauon Viipu-
rin Veikoissa. Sieltä jatkoimme 
Viipurin kautta kohti Koivistoa, 
minne saavuimme aamupäivän 
puolella. Ylitettyämme Koiviston 
kaupungin rajan ja lähinnä Vaprii-
kin ojan, pyysi Riitta Nurmi otta-
maan lauluvihkot esille, ja vanhan 
tavan mukaan aloitimme bussissa 
yhteislaululla ”Mie muistan”.

Matka jatkui Römpötin, 
Makslahden, Hoikkalan kautta 
Kurkelaan, missä pidimme tauon. 
Siellä pääsivät kaikki Kurjen su-
kuiset katsomaan kotipaikkojaan. 
Sieltä linja-auto ajoi hautausmaal-
le, missä kappeli oli parasta-aikaa 
korjauksen alla.

Seuraava pysähdyskohde oli 
”vanhan” rautatieaseman lähimaas-
to. Sodan aikana äitini Elsa Vainio 
(s. Piela) asui kenttäsairaalan lä-
heisyydessä olleessa talossa aseman 
luona. Sinne tuli jouluna 1943 ve-
näläisten toimesta raju pommitus, 
joka tuhosi ja poltti talon.

Täältä jatkoimme Koiviston 
kirkolle, missä kiertelimme kirk-
kopihalla ja muutamat kävivät 
kirkon museossa. Kirkkomaalla 
Terho Lehtola laski kukat Risti 
ja Purje sankarivainajien muisto-
merkille.

Koiviston torin kautta jat-
koimme Tervahartialaan, missä 
oli tauon paikka. Siellä Raija An-
dersson kävi jälkipolvien kanssa 
tarkistamassa kotinurkat. Pilvi-
poutaisessa syyssäässä jatkoimme 
pitkin Koiviston rantatietä.

Ohitimme vanhan torin, mis-
sä on nykyään venäläisten sanka-
rihautausmaa, sieltä edelleen ohi 
Penttilän ja öljysataman risteyksen 
kohti Humaljokea. Humaljoella 
pidimme tauon. Siellä Marja-Liisa 
Henriksson tyttärensä kanssa vie-
raili suvun kotipaikoilla.

Päivän lähestyessä alkuiltaa 
suuntasimme linja-autolla kohti 
Viipuria. Majoituimme hotelli Vi-
borgiin, ja noin klo 19.00 odotti 
illallinen ruokasalissa. Ruokailun 
jälkeen pidettiin leikkimieliset tie-
tokilpailut ja kaikilla tuntui olleen 
hauskaa.

Porvoon seudun koivistolaisten 
kotiseutumatka
Porvoon seudun koivistolaisilla kulunut vuosi 2016 on ollut työntäyteinen. 

Nukutun yön ja sunnuntai-
aamun maukkaan aamupalan jäl-
keen lähdimme hotellilta Viipurin 
kiertoajelulle. Reitti kulki Salak-
kalahden, linja-autoaseman, rau-
tatieaseman kautta Patterinmäen 
ympäri kohti Talikkalaa.

Seuraava pysähdys oli Vii-
purin Stadion. Alkuperäiset li-
punmyyntikopit olivat tallella!! 
Paikka oli sinänsä historiallinen, 
koska siellä oli kilpaillut itse Paavo 
Nurmi, ja paikalla pidettiin yleis-
urheilun Kalevan Kisat 1934.

Kiertoajelu jatkui kohti Tork-
kelin puistoa. Hirvipatsas oli valo-
kuvaajille mieluinen kohde.

Seuraava kohde oli Viipu-
rin Taideakatemia, mistä löytyi 
paljon patsaita. Linja-autolla 
ajoimme sitten munkkiluostarin 
raunioiden ohi. Historia kertoo, 
että täältä ovat saaneet alkun-
sa Viipurin rinkilät, joita mun-
kit paistoivat ja myivät. Matkan 
varrella tuli nähtyä Katariinan 
kirkko, Senaatintori, Agricolan 
kirkko ja Punaisen lähteen to-
ri. Seuraava pysähdyspaikka oli 
Torkkeli Knuutinpojan patsaan 

läheisyys – sieltä näkyi Viipurin 
linna ja Maakunta-arkisto. Tähän 
kiertoajelumme tavallaan päättyi 
ja palasimme kauppatorille, missä 
olivat markkinat meneillään.

Puolen päivän aikaan oli mat-
kalaisille varattu ruokailu Pyöre-
ässä Tornissa. Ruokailun jälkeen 
jäi aikaa ostoksille torilla ja kaup-
pahallissa, kunnes iltapäivällä oli 
aika lähteä kohti kotiSuomea. 
Kotimatka Viipurista alkoi käyn-
nillä tavaratalo Karusellissa, sieltä 
Kekkosen sillan yli ja kohti Säk-
kijärveä ja Vaalimaata. Käynti Ta-
xfreessä ja tullin muodollisuudet 
menivät jouhevasti.

Kun sitten olimme kotimaan 
puolella, otti Riitta Nurmi laulun 
johtamisen haltuunsa. Ensin lau-
lettiin bussissa ”Metsäpirtti”, sit-
ten” Mie muistan” sekä ”Koiviston 
valssi”! Lopuksi sokerina pohjalla 
Riitta herkisti matkalaisten mielet 
laulamalla laulun ”Laps' olen köy-
hän kauniin Karjalan”.

Kiitos kaikille matkalaisille, oli 
mukavaa olla teidän mukana!!

Markku Vainio

Matkalaiset Koiviston kirkon rappusilla.

Terho Lehtola laskee kukat Risti ja Purje- sankarivainajien muistomerkille. Rantamaisema Tervahartialasta. Takana näkyy Piisaari.

Lahden koivistolaisten perintei-
nen hapanlohkokestit Luther-
kirkolla 12.11.2016 klo 13.

Tervetulloo


