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Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Tiijjät sie?
”A mis sie oot syntynt?”

Tuoha o iha tavalline kysymys,
ko tehhää tuttavuutta ennestää
tuntemattoma ihmise kans.
Luulis, et siihe löytyy helpost
vastaus jokahisel.
Niihä sitä luulis, mut ei
se aina iha nii selvää ookkaa.
Esmerkiks, mie muista vielkii
ko enlise päivä sen komia aurinkoise keskiviikkopäivä, ko
mie aamuvarrai käveli rivakast
Jyväskyläs Keskisuome Keskussairaala mäkkee ylös, ja puut
olliit nii koriast syysväreissää.
Miustko ol justii parraillaa
tulos ens kertaa isä! Peril mie
heti vaimolt kyselemmää, et
Joks se poika pia syntyy? (Mie
oli varma, et poikaha se tietyst,
vaikkei senaikasil konsteil osattu ennakkoo sannooka, oliks
tulos tyttö vai poika.) En jäänt
loppuu ast kuuntelemmaa, mitä vaimol ois olt lisää sanottavvaa, ko olin jo harppomas itse
toteammaa asja.
Niiko tuos kerroin, poika synty Jyväskyläs, mut passiis hänel lukkoo, et Porvoos.
Myöko ei oltu siirretty kirjoi
opiskelukaupunkii, vaa eleltii
etellee porvoolaisiin. Nyt pistääki miettimää, ko on kaik
nää SOTET ja muut uuvvistukset, ko järkiperästettää nii
pitkäl, ettei kohta oo mistää
mittää jälel. Niiko nyt Porvooltki vietii synnytyssairaala.
Tulevat porvoolaiset syntyyt
nyt Kotkas taik Hyvinkääl tai
Helsingis, mikäli ehtiit sairaalaa ast, eikä alakkii syntyy jo
matkal ampulanssis taik taksis.
Lasketaaks sit uuvvet syntyneet
Porvoo tilastoihi vai esmerkiks
hesalaisiks? Mää hänt tiijjä.
Nytko mie oon joutunt
viime aikoin turvautummaa
lääkäri ja sairaalankii appuu jo
kuukauve aja, ko koko sairaalaa ei oo viel täält viety, ni eiks
mielee tultkii kysellä teilt Viesti
lukijoilt, et Millo ja mis vahees
Koivistol perustettii sairaala ja
kuka sen ensmäne johtaja ol? Ja
millane kohtalo tuota sairaalaa
kohtas? Usiammat koivistolaiset
syntyit varmast samal viisii niiko
koko Piela Impi ja Johannekse
lapslauma - kotisaunas - mut kyl
Koivistol saatii sairaalaa synnytyspaikkoiki. Akus sie jottai tiijjät näis asjoist, ni lähetähä tietois
Viesti Toimituksel, paa mukkaa
tietoo siint, et mist löysit tietois
ja sit tietyst viel oma nimmeis al.
Martti Piela

Aila Salo

Koiviston kauppalan keskustassa, Kirjakaupan Kujasilla
sijaitsi rakennus, missä
1930-luvun alussa toimi hyvin varustettu Käsityöliike
Kolmio.
Kolmion toimivina voimina ja
pääomistajina palvelivat asiakkaitaan Laina Ivaska ja Helmi Hämäläinen, kumpikin hämmästyttävän taitava ja monia tekniikoita
hallitseva tekijä ja opastaja.
Naapuristossa puuhaavien
lasten eräs ihmemaailma avautui
kolmion valkeaksi maalattujen
myyntitiskien lasikansien alla ja
koko myymälää kiertävien seinähyllyjen kantamissa rasioissa.
Hädintuskin kouluikäiset tytöt osasivat aluksi hankkia vain
vohvelikangasta ja moulineelankoja joulu- ja äitienpäivälahjojen
toteuttamiseen. Alakoulun opettajat Maria Jälkö ja Helmi Ruoranen ohjasivat niin tytöt kuin
pojatkin pujottelemaan värillisiä
lankoja vohvelikankaitten ruudukoihin koristekuvioita muodostamaan. Oppilaat toteuttivat omaa
taitoaan ja makuaan korukuvioiden valinnassa pieneen liinaseen, mikä sai käyttönsä pulpetin
suojana ja somisteena ruokatunnilla eväitä syötäessä. Kolmion
kätköistä innokkaimmat ja taitavimmat sommitteljat hakivat pujottelumateriaalin äidille ja isälle
joululahjaksi tehtävien, varsin
kookkaitten kylpypyyhkeitten
somistamiseksi.

Kolmiossa kohdeltiin
lapsia arvokkaina
asiakkaina
Heille tarjottiin opastusta yhä vaativampiin ja vaikeampimateriaalisiin töihin.
Vohvelikankaasta siirryttiin
päällikeompeluun puuvilla- ja
pellavakankaille luoduin iloisin
kukkakuvioin ja rakkautta kuvaavin sydämin. Jo kahdeksanvuotiaat intomielet rohkenivat
valko-ompelun tekniikoin merkata nenäliinan kulmaan omat
nimikirjaimensa ja pienen kukkasen. Helmi Hämäläinen oli taita-

Naapurin Rauha-rouvan evakkoreessä kotiesineiden suojana olleita Kolmion silkkilankanyyttejä

Lasten ihmemaailma avautui
kolmion valkeaksi maalattujen
myyntitiskien lasikansien alla ja
koko myymälää
kiertävien seinähyllyjen kantamissa rasioissa.
va koruompelija - mielellään hän
opasti innokkaita tyttösiä. Epäsiisti tai kehnotasoinen työ ei hänen
hyväksyntäänsä saavuttanut.
Lasten innokkuuden taustana
oli tietysti kotien kannustus ja tuki. Emännät, kotiäidit ja monissa
tehtävissä toimivat naiset valitsivat
harrastuksekseen käsityön olipa se
sitten koruompelua, neulontaa tai
kankaankudontaa. Kolmion avulla oli saatavissa Koivistolla tunnettuihin aiheisiin ja työtapoihin perustuvia ohjeita, joilla saattaa olla

hyvinkin kauas menneisyyteen
ulottuva historia.
Tietäneekö kukaan miksi
koivistolaiskintaassa on selvästi
erottuva ja välttämätön violetti,
”retliini”, raita?
Miksi koiviston puvun hameeseen on valikoitunut juuri ne
värit ja miksi puseron rekko kirjaillaan juuri siten?
Monen monet naiset halusivat somistaa kotiaan tai kirkkorekeään ryijyllä, johon aiheeksi
valittiin usein muodikkaan tekstilitaiteilijan sommitelma vaihteluna perinteisiin aiheisiin.
Kolmion tuotevalikoima ja
yhteystiedot pystyivät palvelemaan koko laajaa seutua, mutta työ kävi raskaaksi omistajille.
He päättivät luopua yrityksestä.
Myymälä tyhjennettiin. Jotkut
Kolmion toiminnassa mukana
olleet saivat jäljelle jäänyttä materiaalia korvauksena sijoituksistaan
ja muistona yhteisestä ajasta. Naapuritalon käsitöistä kiinnostunut
emäntä, Rauha, otti vastaan pari
kokoelmaa koruompelulankoja.
Liikkeen lopettamisen jälkeen Helmi Hämäläinen jatkoi
työtään koruompelijana ja neuvojana. Laina Ivaska jakoi taitoaan
järjestämällä monenlaisia kursseja
halukkaille.
Koivistolla oli 1920-luvun
puolivälissä saatu sähkö ylei-

seen käyttöön. Laina-rouvan
taitavassa ohjauksessa luotiin
monivaiheisella tekniikalla
toteutettuja, toinen toistaan
hienompia lampun varjostimia. Nahkaplastiikka, kuvioiden pakottaminen parkittuun
naudan nahkaan oli eräs Laina
Ivaskan hallitsemista taidoista. Monet laukut, kansiot ja
rasiat syntyivät kotien somistukseksi ja asujen täydentäjiksi. Laina Ivaskan lämmin
asenne lapsiin rohkaisi pikkutyttöjäkin kursseille aikuisten
joukkoon.
Metallipakotuskurssin tinaesineitten somistamiseksi
piti alkaa syksyllä. Laina Ivaska
kuoli keväällä samana vuonna.
Sota syttyi v.1939. Laina Ivaska
ei joutunut näkemään Lähteenrannassa sijaitsevan kotinsa tuhoa eikä kokemaan sodan kauhuja, mutta hänen opetuksensa
seurasivat evakkoon joutuneita
oppilaita eri puolilla Suomea.
Saivatpa muutamat perheet
leivän jatkoa myymällä esineitä, joitten tuottaminen perustui
saatuun oppiin.
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Hartaast´

Suvi on jo läsnä

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Muistelen, miten ennen maaliskuussa äiti pesi
pyykkiä. Silloin, kun olin nuori, käytettiin
yleensä valkoisia lakanoita.

Suomi-ruokaa maailmalla
Kävin Japanissa. Matkan aiheena oli suomalaisten
elintarvikkeitten vienti Japaniin. Suomesta siellä tunnetaan ksylitoli, Muumit ja mustikka. Ja nimenomaan
meidän metsämustikka, ei mikään kasvatettu pensasmustikka. Japanilaiset uskovat, ja ehkä tietävätkin, että mustikka parantaa näkökykyä. Ja ksylitoli parantaa
niitä hampaita. Ja Muumit ovat ”Kawaii”, suloisia ja
huolettoman näköisiä suurisilmäisiä hahmoja, jotka
auttavat unohtamaan arjen murheet.
Japanissa syödään paljon riisiruokia, mutta heille järjestetty karjalanpiirakoiden paistokoulu oli ollut ihmetystä täynnä. Piirakkariisin rakenne oli ollut heille
uppo-outo, todellako riisit keitetäänkin maitoon. Piirakoitten rypytys sen sijaan sujui yllättävänkin hyvin.
No toisaalta on elintarvikkeita, joita tarjotaan japanilaisille kuin avantouintia turisteille: kokeiltava on,
vaikka suomalaiset eivät itsekään ole oikein syttyneet
moisille, esimerkkinä tästä vaikka koivumahla.
Toisaalta on mielenkiintoista maailmanmatkata juuri
uusien ruokalajien ääreen. Mutta mitään ei sille voi,
että reissussa kuin reissussa tulee ikävä kotiruokaa. Sitä
juureen leivottua, hapatettua ruisleipää. Ei ihme, että
ruisleipä valittiin Suomen kansallisruoaksi, niin iso osa
se mielestäni identiteettiämme on. Tosin yksi työkavereistani totesi, että on Suomi karu maa, jos ei kummoisempaa murkinaa valtakunnan ykkösruoaksi ole
tarjolla. No hän onkin lähtöisin ruotsinkieliseltä länsirannikolta, missä on totuttu
makeampiin paakkelseihin. Leivän happamuus se
jakaa Suomen kansan. ItäSuomi on hapatetun leivän
maa, lännessä halutaan
makeampaa. Vaan ei mitään maistuvampaa ole,
kuin mummon leipoma ruisleipä, uunilämpöisenä, tarjottuna
eväsleipänä kevättalven risunpolttohommissa enon
apuna metsätöissä.
Sen suurempaa herkkua ei vaan ole.

Niissä oli kaunis pitsi, käsin virkattu, ja päällyslakana oli
muutamia kymmeniä senttejä pitempi kuin aluslakana.
Pitsipää, jossa oli myös naisen nimikirjaimet ommeltuna käännettiin peitteen päälle. Juuri petattu sänky oli
houkuttelevan näköinen. Myös tyynyliinassa oli pitsiä
ja nimikirjaimia.
Koko talven lakanat pestiin siis maaliskuussa. Kun ennen vanhaan oli paljon puhtaita hankia, pestyt lakanat
levitettiin hangelle ja aurinko valkaisi ne kuin uusiksi.
Sitten lakanat mankeloitiin ja käärittiin rullalle. Joskus Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että kun viikunapuun siloli myös vieraslakanoita, jotka olivat eri paikassa kuin mut puhkeavat, tietäkää, että suvi on jo läsnä.
käyttölakanat. Ne saattoivat olla jopa valkaistusta pellavasta. Värillisiä näki harvoin.
Muutama kevät sitten näimme maaliskuussa, miten
valkoiset lumitähdet kukkivat pälvien keskellä. Jotkin
Maaliskuun aurinko oli usein polttavan kuuma. Joitakin muutkin sipulikasvit seinien lähellä alkavat kukkia maapuutarhan kasveja piti suojata. Ikkunat piti pestä, koska liskuussa. Täällä meillä krookukset. Ensimmäisten kukaurinko paljasti kaiken lian sisällä sekä ulkona. Pelkkää kien näkeminen saa melkein kyyneleet silmiin. Jumala
siivoamista joka paikassa.
luottaa vielä meihin, koska Hän antaa uuden kevään.
Kevätaurinko on toisaalta ihana suven ennustaja. Se Jesaja kirjoittaa: ”Vaikka teidän syntinne ovat verirusantaa masentuneelle maailmalle ja yksityiselle ihmiselle keat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuuuden toivon. Aurinko tuo elämän ja voiman.
ranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi” ( Jesaja 1: 18).
Armon aurinko sulattaa jäisiä sydämiä ja yhdistää kauas
Maaliskuun loppupuolella on Marian päivä. Se katkaisee toisistaan joutuneet rakkauden siteillä.
paaston hetkeksi ja kertoo, että Jumalan Poika tulee pelastamaan ihmiskunnan ja antamaan toivon paremmasta Näissä ajatuksissa me odotamme uuden kevään kirkhuomisesta. Hänestä loistaa uusi hengellinen aurinko, kautta auringosta, ja janoamme rakkautta armon auArmon aurinko , joka toisaalta paljastaa pahuuden, mut- ringosta. Me luotamme siihen, että sekin suvi on pian
ta toisaalta myös Taivaallisen Isämme rakkauden.
läsnä, mistä Jeesus puhui.
Terveisin Valma Luukka

Rakkaamme, telakkamestari

Simo

Rakas äitimme, isoäitimme

Irma Matilda

TÖLKKÖ

EKBLOM

* 13.4.1930 Koivisto
† 20.1.2017 Turku

o.s. Airakari

Vaikka tiemme erkani päällä maan,
jäi minulle muistojen silta.
Sillä sillalla kanssasi olla saan
joka ainoa päivä ja ilta.

* 27.3.1921 Koivisto
† 27.1.2017 Raisio
Vaan ylitse kaikkien kyynelten tuhat muistoa
meitä lohduttaa. Ne tallessa päivien
menneiden -tuhat muistoa kultaakin kalliimpaa.

Aino
Hiljaa voimat uupui,
lähdön hetki läheni.
Väistyi vaiva, tuli rauha,
uni kaunis, ikuinen.

Kaivaten
Ralf ja Marja-Leena
Kari ja Ulla
Jari ja Sinikka
lapsenlapset perheineen
sukulaiset ja ystävät

Pekka, Seija, Elina ja Markus
Juha ja Hannamaija
Sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu. Lämmin kiitos osanotosta.

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

Siunattu läheisten läsnäollessa. Lämmin kiitos osanotosta.

Tilaukset, osoite- ym. muutokset
aina kirjallisena tai sähköisesti KoivistoSeura r.y.n varapuheenjohtajalle tai
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

Jäsenlehden postituksesta Pohjoismaihin 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
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

Sepe-eno

Vuuvet siutki lituskaks lyöp

(Tuovi Severi Lehtola 1924 - 2016)

Ihminen on harvoin mielestään oikean ikäinen.

”Mie ko kasvan suureks,
isä ja äiti kasvat pieneks.
Mut sit sit sit”,
yksin jätetty pikkuinen Tuovi-poika nurkassansa purki pettymystään, kun ei saanut istua - niin kuin nyt sanottaisiin
- ”niissä pöydissä, joissa asioista päätetään”! 20-luvun lopussahan vielä tukeuduttiin Koivistollakin perheissä vahvasti sääntöön, että ”lapset ja vasikat saavat peräst”. Mutta tällä kertaa
Patalan kylän Lehtolan Malakias-isä ymmärsi nuorimmaisensa
laulun viestin, ja ”Tupu” kutsuttiin joukkoon mukaan pöydän
kulmalle, jossa hänellä vast´edes olisi aina oma sijansa.
Eipä kulunut montakaan vuotta, kun jo kutsui
vast´ikään itsenäistynyt Suomikin nuorimpiaankin asekoulutukseen; niin joutui Tuovi Severi Lehtolakin Suomenlinnan kasarmeille oppimaan valmiuksia aseen käytössä
maatansa puolustaakseen, jos tarve vaatisi. Hyvin tunnisti
Sepe paikat ”Suokissa”, kun sisarenpoika ”Tani” Lehtola
vei hänet vuosikymmeniä myöhemmin kiertelemään Suomenlinnan kallioilla.
Paljon riitti ”Sepellä” tuolla kierroksella kerrottavaa
noista armeijan päivistä Ehrensvärdin linnoittamalla saarella, vaikkei hän tuolloin jatkosodan vuosina armeijan harmaisiin astuessaan ehtinytkään suorittamaan koulutustaan
loppuun, kun jo kävi käsky nuorten asevelvollisten siirtyä
kotisaaria puolustamaan, Koivistolle. Pari vuotta vanhempi
veli, minun Toimi-enoni, oli jo ”Siellä jossain” Kannaksella.
Nyt sai Sepekin siirron lähemmäs rintamaa ja kävi lopulta
aina Äänislinnassa asti. Ei Sepe noista sotakokemuksistansa
mielellänsä koskaan kertonut, eikä ainakaan millään ”urotöillään” muistojaan värittänyt. Mieluiten hän työnsi muistonsa jonnekin mahdollisimman syvälle, pois unistaankin.
Sepe oli huumorimiehiä. Jos oli hyvä tuuri ja osuit samaan aikaan Tanin ja Kaijan luo Porvoon Kerkkooseen,
kun Sepe oli tullut käymään, ja vielä parempi, jos myös veljeni Leevi oli sattumoisun samaan aikaan osunut paikalle,
niin kyllä oli kuulijalle naurussa pitämissä! Niin seurasi vitsi
toistansa; Sepe oli tuskin ehtinyt kertoa juttuansa loppuun,
kun jo Leevi kiirehti aloittamaan omansa, ja jos Leeviltä
ei herunut kolmea juttua perätysten, niin Tani ehti siihen
väliin jo omine tarinoinensa. Oli siinä kuulijalla pitkäksi
aikaa vatsan väänteitä kerrakseen!
Nuoruudessaan Sepe-eno oli melkoinen rämäpää. Elimäellä hän halusi elimäkeläisille kavereille näyttää, että kyllä
karjalaispoika hyppää mäestä kuin mäestä. Eihän hänellä
ollut jalassaan kuin tavalliset sukset, mutta kiipesi kuitenkin
ylämäen huipulle ja lasketteli alas. Useita voltteja tehden hän
päätyi mäen pohjalla sukset päreinä, vain siteet jalassa.
Useammin minä Sepe-enon tapasin vanhimman veljeni Viljon luona Metsästäjänkadulla Porvoossa, missä hän
huolsi myös veljeni lämpölaitteita. Sepe oli ammattitaitoinen asentaja. Hän asensi ja huolsi Huber Oy:n öljynpolttimoita ympäri Suomea. Joskus tyyöelämäänsä muistellessaan hän kertoi minulle, kuinka hän kerran ajoi junalla
Kuopioon asti huoltamaan jonkun yksityisen polttimoa.
Perile tultua hänelle kerrottiin, että asia olikin jo hoitunut,
ja että hän oli matkannut Turusta poikki Suomen turhaan.
Kaiketi perästä kuitenkin kuului Huberin ääni, niin kuin
torvensoittajallakin. Sepe jäi eläkkeelle Huberilta v. 1990.
Yrittäjähenkisenä karjalaisena Sepelläkin oli ollut 60-lu-

Lapsena ja nuorena odotti innolla varttumistaan. Piti yrittää edes näyttää vähän ikäistään vanhemmalta.
Vuodet toivat uusia vapauksia ja oikeuksia.

		
		
		

Suomen
Koivisto-Seura r.y.
Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

Edessä oli aina jokin päämäärä; piti päästä oppikouluun, lukioon, opiskelemaan, saada ajokortti, tulla
täysi-ikäiseksi.

Tuovi Severi Lehtola
Tani Lehtolan albumista

Sepe-eno Elimäellä 1942

vulla omakin yritys, "Kaarinan poltinala", mutta vaikka
töitä olisi kyllä riittänyt enemmän kuin tarpeeksi, hän oli
joutunut siitä luopumaan, koska aika ei enää riittänyt oman
yrityksen hoitamiseen.
Heinäkuussa 1915, kun Paraisilla vietettiin Koivistojuhlia, kävimme serkkuporukassa Kari Tölkön kyydillä
Kaarinassa Sepeä tervehtimässä. Koivistolaisena hän suorastaan liikuttui, kun lauloimme hänelle kaikki - serkukset,
serkun vaimo ja tyttäret - Karjalaisten laulun ja minä vielä
yksin esitin Laps olen köyhän kauniin Karjalan -laulun ensimmäisen säkeistön. Hän oli edellisvuoden lopulla viettänyt 90-vuotispäiväänsä Kaarinan kodissaan, jossa hän eleli
yksin omakotitalossaan. Toki kodinhoitaja kävi häntä katsomassa pari-kolme kertaa vuorokaudessa. Myös ateriapalvelu oli kunnan järjestämä. Veteraanien virkistystoimintaan
hän osallistui hyvin mieluusti.
Sotien jälkeen Malakias ja Aina Matilda Lehtolan suurperhe muutti Kaarinasta Askolaan, minne he rakensivat
uuden kotitalon komeine navettoineen. Yhteydet Kaarinaan ja Turun seuduille säilyivät kuitenkin myös tiiviinä.
Sepekin kohtasi siellä tulevan vaimonsa Helmi Dahlbomin.
Heidät vihittiin Kaarinassa 1947, ja heille syntyi kaksi poikaa, Jorma ja Jouko.
Malakias oli ollut jo Koivistolla ahkera hevosmies. Nyt
Askolassa raviurilla jatkoi Sepe-eno Elo-nimisellä hevosellaan. Oli Lehtolassa kaksi muutakin hevosta, mutta niistä
ei ollut raviradoille. Ensi-tamma oli Koivistolla jossain vaiheessa valjastettu vetämään papin evakkokuormaakin, mutta Malakias oli sen saanut takaisin itselleen. Kaarinassa oli
joku tarjonnut Ensistä 100.000 markkaa, mutta kauppoja
ei ollut syntynyt. Sepen olohuoneen seinällä oli Elon kuva
raviratojen ajoilta. Malakias olisi halunnut nuorimman poikansa jatkavan maatilan hoitoa Askolassa, mutta molempien vanhempien kuoltua 1950-luvun alkupuolella lasten
muodostama perikunta päätti lopulta myydä Askolan tilan,
kun suurin osa perheestä jo oli asettunut Turun seudulle.
Sotaveteraaninina Sepe-enonomme sai siunaustilaisuudessaan Kaarinan seurakunnan P. Katariinan kirkossa
veteraanille kuuluvat kunnianosoitukset - paikallisten veteraanien puheenjohtaja jätti toverinsa kera veteraanien kukkatervehdyksen, soitettiin Veteraanin iltahuuto arkun levätessä
alttarin edessä ja Finlandian sävelet soivat, kun arkkua ryhdyttiin kantamaan saattojoukon seuratessa hautausmaalle.
Muutamaa päivää ennen kuin olisi täyttänyt 92 vuotta
ikiuneen nukahtaneen Sepe-enomme siunauksen toimitti
alttarilla Kaarinan seurakunnan kirkkoherra Tatu Kuoppala.

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.
Halkaisijantie 4 E 46, 00980 Helsinki
050 539 8693
marke.hongisto@fmi.fi

Perheen perustaminen, omaan kotiin muuttaminen,
ammattiin valmistuminen – omassa järjestyksessä
edettiin seuraavatkin rastit. Ja sitten alkoikin uusi kierros, omien lasten seuraaminen portaalta toiselle. Alkoi
valjeta, että sitten voi ehkä lopettaa huolehtimisen,
kun lapset ovat yltäneet eläkkeelle.
Nuoruuteen liittyy näköharha, kun maailmaa arvioidaan oman itsensä kautta. Kokemukset muuttavat
meitä ymmärtämään. Nuorestakin tulee aikuinen vasta, kun hän huomaa, ettei olekaan kuolematon.
Iän karttuessa ihminen tietää, että osasi ja tiesi kolmikymmenvuotiaana enemmän kuin kaksikymmenvuotiaana, nelikymppisenä ja viisikymppisenä vastaavasti
vielä enemmän. Nuorempiin suhtaudutaan varauksella, koska heillä on vielä paljon opittavaa. Sukupolvien
välillä ei ole kuilua vaan ylämäki, jonka päältä vanhukset katselevat.

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

Vuodet tekevät ihmisille saman
kuin viinille, toiset kehittyvät
ja toisista tulee happamia.
Moni nuori ei halunnut
tulla aikuisena sellaiseksi
kuin päätyi. Vuodet eivät
pure kaikkiin samalla tapaa; jotkut kelluvat tyytyväisinä ikääntymisen
virrassa, toiset taas eivät
luovuta ilman taistelua.
Teräsvaarit ja teräsmummot ovat sukupolvensa sankarihahmoja.
Jouni J Särkijärvi

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
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Käsityöliike Kolmio

Rakkaamme

jatkuu sivulta 1

Evakkomatkalle lähti myös Kolmion korkeatasoista käsityömateriaalia. Kun evakkorekeen pakattiin
kotiesineitä, oli ihaillut silkkilangat
pusseissaan mainiota tukimateriaalia.
Naapurin Rauha-rouvan evakkoreen
tavaraa, Kolmion lankapusseineen,
talletettiin talvisodan aikana Hämeessä erään maalaistalon takapeltojen ladossa. Sieltä lankapussi vaelsi
Haminaan uuden kodin kätköihin.
Tekstiilipula, kuten monen
muunkin materiaalin puute oli este
silkkilankojen käytölle. Paperikankaisiin ei niitä haluttu käyttää, joten
komeron kätköissä oli odotettava aikaa parempaa.
1941 Haminaa pommitettiin
ja koti pirstoutui. Lankapussi säilyi ehyenä ja talletettiin pommin
vahingoilta säästyneeseen aittaan.
Illalla uusi pommitus tuhosi aitan.
Lankapussi ei vahingoittunut. Se sai
uuden säilytystilan perheen muuttaessa takaisin vallatulle Koivistolle jälleenrakentamaan uutta kotia.
Odotettiin aikaa parempaa. Odotettiin oikeita materiaaleja ja aikaa
käsitöille. Lankapussikin odotti.
Vaan ei parantunut aika. Jälleen
sotatoimet pakoittivat ihmiset ja lankapussin evakkoon. Koivisto jäi vieraan valtaan keväällä 1944. Lankapussin kotikomero kohosi Raumalle.
Elämän jälleen alusta aloittaminen
vei ajan ja voimat, koruompelulle
ei auennut aikaa. Ompelijan voimat
vähenivät ja pussi odotti kohtaloaan.

Tuovi Severi

LEHTOLA
Onko Kolmion
kätköistä lähtenyt
lankapussi
viimeinen
kotiaan etsivä
evakko?

*30.12.1924 Koivisto
† 26.12.2016 Kaarina
Lähti lentoon enkeli taivaan,
kutsui luokse väsyneen.
Kosketti hiljaa posken nukkaa,
silitti hellästi hopeista tukkaa.
Nosti siivilleen, kuiskasi hiljaa
lähdetään.
Lämmöllä muistaen
Lapset ja lastenlapset perheineen
Sukulaiset ja ystävät

Rakas sisaremme, lotta

Hilkka Sinikka
HÄMÄLÄINEN
s. Luukka
s. 12.6.1923 Koivistolla
k. 30.9. 2016 Australian
Mackayssa
Kaivaten
Taisto ja Valma perheineen
"Mut uness usein olen lapsi pieni
mi onnellisna kotona taas oon"

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa. Kiitos osanotosta.

Siunattu Mackayssa 10.10.

Yli kahdeksan vuosikymmentä
on kulunut Kolmion silkkilankojen
matkatessa Rauha-rouvan ja hänen
jäkeläistensä keralla. Onko Kolmion
kätköistä lähtenyt lankapussi viimeinen kotiaan etsivä evakko?
Ovatko väreissään yhä hehkuvat
langat, vähäisestä takkuuntumisestaan huolimatta, odottamassa tilaisuutta palvella kädentaitoa nykyajassa vai liekö niiden paikka Ivaskan
suvun tai Koivisto-säätiön muistojen
arkussa.
Kuin ”Isoisän Olkihattu” toimivat nämä silkkilangat innoittajina
muistelemaan koivistolaista Käsityöliike Kolmiota henkilöineen sekä tuomaan tervehdyksensä kaikille
evakkotien kulkeneille.

Haminan Seudun Koivistolaisille uutta tuulta purjeisiin
Yhdistyksen hallituksessa pohdittiin jo lakkauttamista,
mutta viime vuoden lopulla pidetyssä kokouksessa löytyi
uusia toimijoita Miehikkälästä.
Hallitukseen uusina jäseninä
lupautuivat Heimo ”Kalle” Hämäläinen ja Terttu Ravi. Tämän
vuoden vuosikokouksessa löytyi
yksi uusi nuorisonedustaja Katariina Keränen Miehikkälästä, joka
lupautui yhdistyksen sihteeriksi.
Näin toteutuu myös yhdistyksen
nimimuoto Haminan SEUDUN
Koivistolaiset. On aika levittäytyä
maakuntiin.

Hallitus vuonna 2017:
Puheenjohtaja Eeva Karkia, varapuheenjohtaja Raimo Hagman,
sihteeri Katariina Keränen (uusi 2017), rahastonhoitaja Terttu
Ravi (uusi 2016), jäsenet Heimo
”Kalle” Hämäläinen (uusi 2016),

Terttu Ravi

Seija Kinnunen (uusi 2016)
ja Toini Pietilä.
Perustajajäsen ja hallituksen jäsen Altti Muurinen
luopui hallituspaikastaan,
mutta varmasti hänet nähdään toiminnassa vielä mukana. Hän on ollut vuodesta
1970 hallituksen jäsen ja viimeiset vuodet varapuheenjohtajana. Aplodein kiitti
vuosikokousväki Alttia pitkästä työsarasta yhdistyksen
eteen.
Yhdistyksen toiminta
on viime vuosina ollut vähäistä, mutta kokouksessa
tehtiin uusia suunnitelmia ja niitä täydennetään vuoden mittaan.
Matka Koivistolle on suunnitel-

Altti Muurinen
on ollut vuodesta
1970 hallituksen
jäsen ja viimeiset
vuodet varapuheenjohtajana.
missa, teatteriretkiä, osallistuminen Lahden Koivisto-juhlille,
piirakkakurssi ja yhteistyötä mui-

den alueen yhdistysten kanssa.
Jäsenhankintakampanja menossa
ja pikkujoulukin vietetään. Vuo-

sikokous aina perinteisesti hapanlohkoo nauttien!
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Putkilla

Äitini kuvaa talvikalastusta Koivistolla lapsuutensa
aikana (v. 1912)
Ari ja Paula ovat hänen vanhemmat sisaruksensa; äiti itse on kertomuksen Tilla. Mala on heidän
isänsä Malakias, jonka sukunimi
oli tuolloin vielä Leipäsäkki.
Kalastajain putka oli tehty laudoista. Tavallisesti sillä oli
neljä osakasta. Kun tuli rikostalvi, kotona olijat saivat elää jännityksessä. Kuka oli huolissaan
lapsistaan, kuka miehestään,
kuka mistäkin perheenjäsenestä.
Rikosaikaan jäälautat saattoivat
lähteä liikkeelle ja viedä putkat
miehineen mennessään. Ari oli
kahdentoista, Paula vuotta nuorempi, kun Mala katsoi ajan
koittaneen viedä heidät putkille
kalastamaan. Olihan nuorempiakin sinne lähetetty. Ja toiset osakkaathan olivat vanhempia.
Mala hakkasi jäähän avannot
ja opetti verkon jään alle uittamisen. Päivän hän seurasi pieniä
kalastajiaan. Selkäjäällä kävi ankara viima eivät lasten pienet kädet olleet kestää kovaa pakkasta
ja tuulta. Vanhemmat neuvoivat
lyömään käsiä roimasti ympäri
ruumista ja liikuttelemaan jalkojaan. Hurtti huumori auttoi myös
ja laulu raikui: Hailii happamii,
koivitolaiste tappamii! Lapset tottuivat ankariin oloihin, ja heistä
tulikin hyviä kalastajia.
Putkilta eivät kaikki koskaan
lähteneet yhtä aikaa pois kotiin
käymään, vaan aina joku jäi sinne.
Kotona käytiin vuoroin, noin neljän viikon välein, jos oli pysyvä talvi. Rikostalvena oli usein lähdettävä kesken kaiken pois. Joskus ehti
saada tavarat mukaansa, toisinaan
taas kaikki menetettiin. Silloin ei
auttanut muu kuin lohduttautua,
että “pyyvöshä ne kaik männööt”.
Vahvana talvena, varsinkin jos oli
hyvä kalavuosi, putkilla oli hauska
olla. "Raha tulloo helpol ko kala
verkol", kuului sanonta. Jos taas
sattui sellainen talvi, että pyydyksiä ja putkan paikkaa sai tuon
tuostakin muuttaa, työ oli todella
raskasta. Pahin kuitenkin oli rikostalvi. Usein seurasi rikostalvi
toisensa perään. Ja kun kaiken oli
menettänyt, sai palata köyhääkin
köyhempänä kotiin.

On myrsky-yö
Ari ja Paula lähtevät kokemaan
pyydyksiä. Äkkiä ilmestyy railo
aivan putkan viereen. Se alkaa
levitä. Sakki herätetään. Putka
vedetään etemmäksi. Kaikki lähtevät pyydyksilleen. Onkohan
kaloja? Verkkoja ylös vetäessään
lapset huomaavat: JÄÄ KÄY! He

Impi Pielan
Muisteloiden mukaan muokannut Martti Piela.

“Juokse! Juokse!
Juokse” kehottaa
Ari taas. Paula
ei jaksa, hän on
väsynyt, väsynyt.
nostavat verkot kokonaan ylös.
Pelko valtaa mielet. Mikä nyt
neuvoksi? Verkkokelkkoja perässään vetäen he yrittävät ehtiä
putkalle. Mutta railo on jo ehtinyt revetä niin leveäksi, ettei yli
ole yrittämistäkään. Putka kiitää
toisella kilikalla, he toisella. Pelko valtaa itse kunkin mielen, itkukin tuppaa silmään. He jäävät
nyt kaksistaan. Eivät tiedä edes,
mihin päin kilikka kulkee. Entäpä jos vielä tämäkin murskautuu
alta?
Myrsky yltyy. Lumi kiitää
liukasta jäätä pitkin yhtenä ryöppynä. Jäät rytisevät, edessä näkyy
suuria jääröykkiöitä. Lapset ovat
varmoja, että nyt on kuolema
edessä. Ovathan vielä ensikertalaisia. Paula alkaa itkeä, mutta Ari
säilyttää mielenmalttinsa. “Myö
jätetää kelkat tähä ja lähetää
juoksemaa!” Mutta mihin? Lumi
pyryää ryöpsähdellen. Ei juuri näe eteen, ei taakse. Jäälautta
on liikkeellä, mutta heillä ei ole
aavistustakaan, minne, eivätkä
he tiedä, missä päin putka on,
missä päin muut kalastajat. Kylmä puistattaa, mutta pelko pitää
lämpimämpänä. Kaiken yötä jatkuu harhailu.
Vihdoin myrsky alkaa hieman
hellittää. Jäät käyvät kylläkin edelleenkin kovalla rytinällä. Lautta
halkeaa sekin ja päälle alkaa tulla
toisia lauttoja.
“Varo jalkojasi, ettet jää väliin!” Ari huutaa sisarelleen, kun
he pääsevät isommalle lautalle.
“Juokse! Juokse! Juokse” kehottaa
Ari taas. Paula ei jaksa, hän on väsynyt, väsynyt. Hän riisuu kengät
jalasta, juoksee sukkasillaan, kengät kainalossa Arin perään. Ari
ei halua jättää sisartaan. Vaaran
uhatessa he ponnistelevat kaikin
voimin eteenpäin. “Juostaa tuol
etäämmäl oleval kilikal, se näyttää pysyvält jäält!” He ovat aivan
lopussa, kun he viimein pääsevät
pysyvälle jäälle.
Helpotuksesta huoaten Pau-

Kuva Impi Pielan kotialbumista: Myrskyn jälkeen Koivisto 1924

la laittaa kengät jälleen jalkaan.
Kelkat ja pyydykset on menetetty, mutta vähältä piti, ettei henki mennyt. Eikä varma voi olla
vieläkään. On jo aamupäivä, kun
he viimeiset voimansa ponnisteltuaan tulevat jollekin kalastajakojulle, jonka toiset kalastajat olivat
ehtineet hinata vahvalle jäälle.
Tässä kojussa ovat kaikki vanhempia. Ari ja Paula eivät heitä
tunne, mutta heidät otetaan hyvin vastaan. Kaikki ihmettelevät,
kuinka lapsirukat ovat säilyneet
yön myrskyssä jäillä hengissä.
Heille tarjotaan lämmintä ruokaa
ja juomaa. Ari kertoo seikkailustaan sisarensa kanssa.
Ilman tyynnyttyä, mietitään
kotiinlähtöä. “Mitä myö tääl ennää. Pyyvykset ja putkat o mänetetty”. Kuka tapasi itsensä miltäkin
saarelta, olipa myrsky kuljettanut
toisia kaupunkiin asti. Näin kävi
monena vuonna. Kotiväki oli aina
myrskyöinä kauhun vallassa, sillä
tiedettiin toki, että jäät repeilevät.
Kellä oli omaisia jäällä, ei yöllä silmäänsä ummistanut.
Kun Ari ja Paula viimein
pääsivät kotiin, isä ja äiti ottivat
heidät iloissaan vastaan, olivathan he pelänneet lastensa vuoksi.
“Kui hyvä, et työ itse säilyittä!”
Meri oli tänä talvena vienyt monet pyydykset ja putkat, kastajat
olivat hyvällä onnella pelastautuneet kuka Seiskariin, Tytärsaareen,
Lavansaareen, kuka mihin sattui
osumaan. Toisia oli paleltunut
kuoliaiksi. Joku palellutti kätensä, joku jalkansa; kalastaessa sattui
kaikenlaista. “Onni, et työ pelastuitta, eikä mittää ees paleltunt,
vaik Paula juoks sukkasillaanki.”

Nuottakuntia oli useita: Saparo,
köyhät, hanttisakki, rikkaat, porvarit, kakarat, liukas - rakkaalla
lapsellahan on monta nimeä. Samoin oli apajapaikoilla omat nimensä: lautamatala, kultamatala,
härkin, kaksi kiveä, lohoska, verkkomatala, ja paljon muita nimiä.
Nuottasakkiin kuului aina pari
hevosta ajureineen, jotka kuljettivat nuottasakin aamuin illoin
nuotalle.
Tämän talven osalta oli talvikalastus nyt loppunut. Useina
vuosina kävi niin, että kun syyspuolella oli menetetty kaikki,
hommattiin uudet välineet tilalle
ja lähdettiin uudelleen kalastamaan. Moni ei saanut koskaan vahinkoja suoraksi. Hyvinä vuosina
taas tuli hyvä sato vähässä ajassa.
Raasselit ostivat usein kalat apajasta, heti nuotan perästä. Ostivat
urakalla: se, joka teki isoimman
tarjouksen, sai kalat. Jollei urakkaostajaa tullut, silloin nostettiin
kalaa haavikaupalla rekeen. Kilpailu raasseleitten välillä oli kuitenkin kova, joten tavallisesti kyllä
urakallaostajia riitti.
Tillalle oli myös hankittu
talvinuotta. Se oli nimetty “saparosakiksi”. Nuottasakissa oli
tapana, että vastatullut, ensikertalainen, pantiin pesemään salko
tai annettiin hänen kääntää vorottia turhan päiten. Olihan se
hauskaa, kun sai narria porukalla sellaista, joka ei vielä tiennyt,
mitä piti tehdä, mitä jättää tekemättä. Tilla oli kyllä aikaisemmin
kuullut, että kepposia tehtäisiin
vastatulleelle. Kun hän siis ensi kertaa lähti talvinuotalle, hän
päätti, ettei antaisi itseään narria,

eikä tekisi mitään sellaista, mikä e
i kuuluisi asiaan. Vaan annas olla.
Aina löytyi sakissa joku irvihammas, joka sai Tillankin tekemään
sellaista, jolle porukka sai nauraa täyttä kurkkua. Että nii käyp
lehmäl ko muilkii eläimil - tulloo
vanhaks, ni tapetaa!
Eräänä päivänä, kun alkoi olla jo
pimeätä, Tilla odotteli kyytiä kotiin. Hevosmiehenä oli sinä päivänä naapurin Topi. Kun Topia ei
kuulunut tulevaksi, ja kun alkoi
tulla kylmä, Tilla otti kontin selkäänsä ja alkoi joutuisasti kävellä
kotiinpäin arvellen, että ottaahan
se hänet tullessaan rekeen. Tilla oli
ehtinyt kävellä jo jonkin matkaa,
kun huomaa Topin ajavan vauhdilla suoraan kohti. Hän huutaa
Topille: Älä aja päälle! Topi ei kuitenkaan kuule. Tilla yrittää kiertää
pois alta, mutta siinä samassa jo
hevonen hyppää hänen ylitsensä.
Tiina kaatuu ja joutuu hevosen
takajalkojen ja reen väliin. Hevonen on kuitenkin viisas eläin. Se
pysähtyy paikallensa. Topi nousee reestä, nostaa sitä niin, että
Tilla pääsee ahdingosta, elävänä.
Yhdessä he nyt ihmettelevät sattumusta, Tilla sitäkin enemmän,
koska luuli jo hevosen tallaavan
hänet alleen.
Ajat olivat taas alkaneet kiristyä. Jälleen huhuttin sodasta.
Laivat, jotka kuljettivat lastejaan
Pietariin, pidätettiin matkalla.
Miehistöt saivat palata rautateitse
koteihinsa Suomeen, jolleivät halunneet jäädä Venäjälle.
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Kaalialan kaivolla
Kaalialan kotikaivon luokse tänään astun,
liikutuksen kyynelistä vähitellen kastun.
Pihakaivon lähistöltä löydän kivijalan,
sieltä multaa mummon hautaan kaivaa alan.
Nyt sen uskon, kun sen näen, juurillen i palaan,
nöyrin mielin, kiitollisna, pihapuita halaan.
Myllertävin tuntein vielä kierrän kotipihan.
Pakahtua liikutukseen meinaan kohta ihan.
Palaan vielä kaivon luokse, jalka nousee, juoksen, juoksen.
Katson kaivon syvää pintaa, lämmin tunne nousee rintaan.
Nostan vettä, hiljaa juon, muistoksi myös kotiin tuon.
Päättyy ”juuripaikan” retki, kiitoksiin viel aikaa hetki.
Kiitollisin mielin herkin, piirrän kaivonkanteen merkin.

Terttu Ravi

Johtokunna asjoi

Vuoden Koivistolainen 2017
”…Karjalasta kajahtaa.” on laulettu koivistolaistenkin kesken ammoisista ajoista. Karjalan laulumaat kohosivat ansaitsemaansa ulottuvuuteen, kun
koivistolaisjuurinen musiikin rautainen ammattilainen, säveltaituri ja ”3-päiväinen viikkoviulisti”
Riikka Luostarinen nimettiin Vuoden Koivistolaiseksi 2016.
Kuka nimetään Suomen itsenäisyyden juhlavuoden Vuoden Koivistolaiseksi 2017?
Ehdotuksia otetaan vastaan 30.4.2017 asti. Ehdotuksesta tulee ilmetä ehdokkaan nimi yhteystietoineen, perustelut kootusti ehdokkaan valinnalle
sekä ehdottajan nimi yhteystietoineen. Kirjalliset
ehdotukset toimitetaan Koivisto-Seuran sihteerille sähköpostitse virpi.huhtanen@kolumbus.fi
tai postitse Virpi Huhtanen, Ahtaanmäki 1 A 2,
02280 Espoo.

Koiviston kalenterin kuva puhututtaa
Kalenterin tammikuun kuvassa oli
nuotanvetäjiä. Tietääkö kukaan,
keitä nämä kalastajat ovat? Arvelua on, että kolmas vasemmalta,
koivistolainen karvahattu päässä
oleva nuottamies olisi Onni Soukka, mutta varmuutta ei ole. Jos joku tietää, niin soittaisiko suoraan
asiaa tiedusteelle Aulis Soukalle
0400 412 650.
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden Koivisto 2017 -kalenteria
saa vielä tilattua Koivisto-seuran
sihteeriltä Virpi Huhtaselta. Katso
tarkemmin alkuvuoden Viesteistä.
"Nuottakunta putkalla kohvilla".
Kuva Marita Kaatralan arkistosta

Vuoden Koivistolainen -nimitys on myönnetty
vuodesta 2006 alkaen koivistolaistaustaiselle henkilölle ammatillisesta tai muusta toiminnasta eri
elämänalueilla, joita voivat olla esimerkiksi liikeelämän, kulttuurin, opetuksen, taiteen, tieteen,
tutkimuksen, urheilun jne. alat koivistolaisen järjestötoiminnan ja perinnetyön ulkopuolella.
Johtokunnan valinta Vuoden Koivistolaiseksi 2017
julkistetaan Koivisto-juhlien pääjuhlassa Lahdessa
30.7.2017, kun koivistolaiset juhlivat itsenäistä
Suomea.
			Johtokunta

Piirros:

Koiviston hautausmaa
Pentti Rossin luonnostelemana
Tähän kuva-aiheeseen liittyy myös hauska tarina. Haudankaivaja Matti Rossi oli maalaamassa hautausmaan porttia
punaisella ruosteenestomaalilla, kun pastori Toivo Kansan-

aho käveli hautausmaan ja kappelin ohi. Kansanaho pysähtyi
ja kysyi, että mitä se Rossi nyt meinaa kun maalaa porttia
punaiseksi? Tähän oli Matti Rossi vastannut ”Ajan henki, ajan
henki, hyvä pastori.” Tämä on ilmeisesti tapahtunut 1920-luvun alkupuolella.
Ritva Surakka, äidin puolelta Humaljoen Rosseja
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Tervehdys Paraisilta

Elämälle kiitos
Uudenvuoden aattoyönä piispa Irja Askola puhui Suurtorin tv-lähetyksessä suomalaisille rohkaisevia, tulevaisuuteen rohkeasti suhtautumaan kannustavia sanoja ja peräsi ihmisiltä menestystarinoita.
Minulle tuli heti mieleen ne sadat tuhannet Karjalan evakot, jotka
monien vaikeuksien läpi ovat raivanneet tiensä melkoiseen menestykseen astikin, useat täysin tyhjästä jälleen ponnistaen. Lukeudun
ylpeänä noiden evakoiden joukkoon, vaikka olenkin saanut joskus
tuntea, miten jotkut olisivat halunneet minun tuntevan alemmuutta
”oikeiden ihmisten” parissa.
Olen syntynyt Koivistolla (Primorsk), ja joutunut äitini paimentaessa lapsilaumaansa (meitä oli lopulta 10 lasta) kahteen kertaan
raskaalle mieron tielle. Osa veljistäni ja vanhin sisar ovat jo kuolleet,
mutta ei meistä kukaan ole kurjuudessa aikuisuuttaan elänyt. Itse olen
toiminut kaupungin ulkotöissa, kirjapainossa, sanomalehden kesätoimittajana, Ruotsissa maatöissä ja nelisenkymmentä vuotta ensin
kansakoulun johtajana vuoden ja sitten kielten opettajana eri puolilla
Suomea. Hämmästyin suuresti, kun tajusin, miten hyvin kirjoittamani runo vastasi piispa Askolan toiveeseen menestystarinoista!
Tämä runoni, jonka olin kirjoittanut Uudenvuoden aatonaattona, on oma elämäntarinani.
Tammikuu lopulla kävin Turussa saattamassa äitini nuorinta veljeä, Sepe-enoamme, viimeiselle taipaleelle. Tuo sotaveteraani
olisi muutaman päivän päästä täyttänyt 92 vuotta. Alttarilla, enon
arkun vieressä, muistokukkia arkulle laskiessani, lauloin tämän runoni ensimmäisen säkeistön viimeisenä tervehdyksenä rakastetulle
olle. Heräsin ihmettelemään keskimmistä virttä veisatessamme, miten
runoni oli aivan saman sisältöinen kuin tuo virsi 341 (Kiitos sulle,
Jumalani…)!

Elämälle kiitos
Elämälle kiitos.
Sain siltä paljon.
Sain synnyinseudun
niin kauniit rannat.
Sain leikkipaikat
ja metsämarjat.
Sain kodin kalliin,
sisarukset rakkaat,
sylin äidin lämpimän,
ja isän armaan.

Elämälle kiitos.
Sain siltä paljon.
Sai koulutielle
askeleeni johtaa.
Sain tehdä työtä.
Sain perheen oman,
ja rinnallein sain
mä vaimon nuoren.
Pojan kohta sain
ja tytön soman.

Elämälle kiitos.
Sain siltä paljon.
Monet erehdykset,
monet raskaat huolet.
Vuodet täynnä työtä,
rikkaat kokemukset.
Ja vuotten mittaan
myös sairaudet.
Ma niistäkin saan
kiittäin laulaa.

Elämälle kiitos.
Sain siltä paljon.
Sain koettelemukset
ma sodan julman.
Sain tuta pelon,
nähdä nälän, hädän,
monet evakkoaikain
valjut vaikeudet.
Sain voittaa kaikki
vastustukset.

Elämälle kiitos.
Sain siltä paljon.
Sain rakastaa,
rakastettu olla.
Sain lahjan laulaa,
tarinoita luoda,
runoillani muille
sain lämpöä tuoda.
Itsellein sain ma siitä
lohdutusta.

Elämälle kiitos.
Elämälle kiitos.

KOIVISTON AUTO
www.koivistonauto.fi

Martti Piela

Linnunpönttöaherrus on nyt saavuttanut onnellisen
miljoonan kappaleen tuloksen. Näissä ajatuksissa
muistin itsekin kirjoittaneeni aiheesta.
Koiviston Koivusaaresta muistelee Liisa Ake-Helariutta

Linnunpönttö
Olen osa pihakoivua, oksanpala Karjalan kannakselta. Kotipiirini on kaunis ja vehmas. Karjalan ruusu kukkii ja tuomi tuoksuu
ja käki kukkuu. Viihdyn. kun iltatuuli tuudittaa laine liplattaa
kotirannassa.
Sitten eräänä aamuna herään pommikoneitten jyrinään, pommien räjähdyksiin, korvia repivään sekasortoon.
Tuli kiirii maastossa ja puut kaatuvat ympäriltäni.
Kuin Luojan suojelema minä, pihakoivu, seison
paikallani nikisena, naarmuisena mutta elossa.
Vuosia kuulen vierasta kieltä ympärilläni. Kaikonneet ovat tutut
lapset koivunoksakeinusta. Minulla on ikävä heitä.
Vuodet ja vuosikymmenet vierivät. Osa oksista katkeilee vanhuuttaan. Miten minun käy? Katkeanko, maadunko maaksi?
Kerran kesällä kuulen veneen rantautuvan iloisesti haastelevan
ihmisjoukon lähestyvän. Kuulen: "Tuossa myö uitii, tuossa olliit
mei leikit, tuoss mie keinuin koivunoksalla." Silloin sydämeni
sykähtää. Tuntuu onnelliselta. Tunnen heidät.
"Tuossaha onkii sopiva oksanpala linnunpöntöksi", kuulen
naisen äänen sanovan. Niin pääsen uuteen kotiin laululinnun
kodiksi.

Vie kohtalo meitä outoja teitä,
kotiin ei milloinkaan.

Menen kuuntelemaan linnunlaulua. Kiitos antoisasta seurasta!

Mie tiijjän

Martti Piela

Olpas miu viimekertasee Mie
tiijjän -juttuhei Painovirhe Pahalaine pistänt pukisorkkaan
usiampaaki ko vaa yhtee kohtaa. Ei auta muu ko näyräst
pyyvvellä lukijoilt anteeks ja
toeta, et lisänhä se o rikka rokas, näis teksteiski. "Enne ol
enne, mut nyt o nyt", niiko pojapoika pienen totes Kaizul, ko
hää kerto, kui myö pienen aina
oltii auttamas ja puutarhamarjoi talve varaks kerräämäs, ko
meitä avuks pyyvvettii. Niipäs
miekii nyt siirry nykysee asjaa.
Nuottakalastusta alettii
Koivistol harrastammaa Vanha
Suome liittämise (1812) jälkee
takasii muu Suome yhteytee.
Uuvekaupungi ja Turu rauhasopimuksisha Ruotsi mänetti
kaakkoisimmat Karjala alueet
Vennäimaal, ja niist muovostettii keisarkuntaa Viipuri kuvenementti. Keisari Aleksanter
ja Ruotsi Ranskast justii haettu uus kuningas, Napoleoni
kentraal Kaarle Juhana, nykyse
hallitsijasuvu kantaisä, soppiit
Turus elokuus 1812, et hyö lopettaat keskinäiset kissahännä-

veot ja kääntyyt yhes Napoleoonii vastaa. Nii sit Aleksanter
käskykirjeellää palautti tuo siihe
aikaa Suome kuvernementtiin
tunnetu Karjala osa muu Suome Suurruhtinaskunna osaks.
Samoihi aikoihiha Helsingist
tehtii Suome pääkaupunki.
Nuottakalastus ol totista
touhuu, raskasta ja vaarallistakkii työtä, ei siihe kuka vaa
pystyntkä. Yhes myrskyyös
saatto mänettää nii saaliin ko
saalistusvälineetki, hyvä jos sai
ees hevose ja oma henkeen pelastettuu, ko jää lohkes altais ja
jouvuit erillee muust porukast.
Nuottakalastust kuvataa
värikkääst Kaino Tuoko kirjas
Rajalla rauhatonta (Saarijärvi 2000), ss. 58 - 59. Karjala
Kulttuurrahasto o myöntänt
teoksel apurahhaaki.
Kirja mukkaa ensmäset
isokokoset talvinuotat tuotii
Koivistol Inkerimaalt, enneko
niita alettii itse valmistammaa.
Varakkaal nuottaisännäl saatto
olla kymmänii issoi nuottii ja
hänel sit palveluksessaa usiampii nuottamiehii. Jokahisel

nuottakunna jäsenel ol tietystki ainaskii yks ossuus nuotast,
nii et pääs osalliseks saaliist.
Ja jos ol itsellää varraa, ni sit
voi hankkii ossuuvve toisestki
nuottakunnast. Niiko nykysi
voip ostaa useammast ko yhest
lottoporukast vaik pari ossuuttaa. - Yhes nuottakunnas pit
olla kymmänä miestä (naisiiki saatto olla mukan) ja kaks
hevosta. semmone porukka
ei vähil evväil varmast toimee
tultkaa. Tarvittii suojaa satteelt
ja tuulelt ja pakkaselt. Sitä vast
pystytettii jääl ”putka”, teltta,
mis voitii yöpyy, syyvvä ja juuvva ja paeta pahimmalt tuule raivolt. Hyvil apajapaikoil saatto
nähhä kokonaisii putkakyllii,
mis jokahine toivo, et osuispa
miu kohallei nyt se Pietari kalasaalis!
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Onnitteluit` ja
muistamissii`

Tääl` tapahtuu
Ennakkoilmoitus

Kutsu lasten ja nuorten kuvataidekilpailuun

Lähde härkäläläisten kanssa kesämatkalle Pietariin ja Koivistolle
7. – 9.7.2017

Koivisto-juhlilla Lahdessa 29.-30.7.2017
Sarjat: 1 – 6-vuotiaat, 7 – 11-vuotiaat ja 12 –17-vuotiaat
Aihe in kaikille sarjoille sama: Suomi 100 v.

Perjantaina Pietarissa mm. tutustuminen Faberge-museoon ja
kanavaristeily.
Lauantaina Tsarskoje Selon maisemissa tutustuminen
Katariina Suuren ja Nikolai II palatseihin ja puutarhoihin.
Sunnuntaina suuntaamme Koivistolle ja paluumatkalla
pysähdymme pikaisesti Viipurissa.
Yöpymiset joko Pietarissa tai Terijoella.
Sitovat ilmoittautumiset 1.5. mennessä.

SUVI MANNONEN
kirjoittanut ylioppilaaksi
syksyllä 2016 Rauman
lukiosta.
Suvin isän isä Viljo
Mannonen Piisaaresta
Koivistolta.
Äidin äiti Milja Korhonen
os.Leino Suojärveltä
Välikylästä.

TAIJA ENWALD on
valmistunut Itä-Suomen
yliopistosta Psykologian
maisteriksi.
Taijan isoisoäiti Lilja
Salomaa os. Hasko
Koivoston Vatnuorin kylästä

Muista ystävääsi
ilmoituksella.

Seuraavassa lehdessä tarkempia tietoja. Emme ole saaneet varmistettuja hintatietoja Venäjältä toistaiseksi.
Lisätietoja
aaltonenkata@outlook.com p. 050-4393 791
tapani.teikari@ttmatkat.fi p. 040 829 1824

Töiden tekotapa on vapaa. Ne voi toteuttaa myös kollaasina, jossa
on käytetty useampia materiaaleja. Kukin osallistuja voi lähettää
kilpailuun 3 työtä. Töiden tulee olla Lahdessa perjantaina 28.7.
klo 16.
Jos haluat että työt palautetaan postitse, laita mukaan osoite ja postimerkillä varustettu kirjekuori.
Töiden postitusosoite ilmoitetaan netissä ja Koiviston Viestissä
myöhemmin. Voittajat palkitaan näyttelyjen avajaisissa lauantaina.
Taidetoimikunta

Kutsu perinteiseen taidenäyttelyyn!
Koivistolaiset ja koivistolaistaustaiset taiteilijat sekä taiteenharrastajat ovat tervetulleita asettamaan 3-4 teostaan näytteille Koivistojuhlille Lahteen 29. - 30.7. 2017

Karjalaiset kesäjuhlat 16.-18.6.2017 Jyväskylässä

Töiden tulee olla Lahdessa perjantaina 28.7. klo 16.
Näyttelyyn osallistumisen voi ilmoittaa
Marke Hongistolle p. 050-539 8693 kesäkuun loppuun mennessä.

Karjalaisuutta ja suomalaisuutta esitellään – Monipuolista ohjelmaa
kaiken ikäisille.
Itsenäisen Suomen täyttäessä 100 vuotta juhlitaan Jyväskylässä Karjalaisia kesäjuhlia, joihin kaikki ovat lämpimästi tervetulleita. Juhlien monipuoliset näyttelyt ja karjalainen tori ovat yleisölle ilmaisia.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on kesäjuhlien suojelija.

Lisätietoa (mm. postitusosoite) seuraavassa Koiviston Viestissä

Kolmen päivän aikana kesäjuhlien ohjelmaan sisältyy muun muassa
kesäjuhlaseminaari, avajaiset ja päiväjuhla, karjalainen tori, pitäjien ja sukujen osastot, Suomen itsenäisyys ja Karjala -näyttely sekä
monet muut näyttelyt, kuorokavalkadi ja konsertit, kansallispukukavalkadi ja kansallispukuklinikka, piirakkakisat ja piirakkakahvila,
tanssit ja klubi-ilta...

Perniön ja ympäristön Koivistokerho

Kesäjuhlat ovat osa Suomi 100 -tapahtumia.
Tervetuloa Karjalaisille kesäjuhlille Jyväskylään 16.-18.6.2017!

Koivisto-tuotteita
Ke

Taidetoimikunta

Vuosikokous pidetään Markku Kitulan luona
2.4.2017 klo 14.00 alkaen.
Tervetuloa!
Johtokunta
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Kauniit Koivisto-korut nyt tilattavissa!
Omaksi tai lahjaksi!
Hopeiset korut tilataan valmistajalta ennakkotilausten
mukaan. Ilmoita tilauksesi sihteerille.
Korun hintaan lisätään lähetyskulut.
Toimitus postitse.
Tilattavissa rajoitetun ajan!
Ei myynnissä tapahtumissa!

Iso riipus
86 €
Pieni riipus
62 €
Isot korvakorut 116 €
Pienet korvakorut 75 €
Rintaneula
75 €
Kravattipidike
68 €

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

