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Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Tiijjät sie?
”He!” sano mei äiti
kohvipöyäs koivistolaikohteliaast ja ojens
isäl valmiiks voiellu
ruisleivä. Isähä ei tuoho äiti kohteliaisuutee
virkkant mittää; rupes
vaa pistelemmää pitkäpuoleista leipäviipalettaa ahnaast poskeheen ja
ryyppäs kupistaa kuumaa kohvii pala paimeneks.
Nii miehii tapasta säästellä sanojaa! No, eihä tuo
mikkää ihme oo, ko vastha ihmiset oppiit viimese puole miljoona vuuvve aikan käyttämää
äänihuulijaa silviisii, et pystyit sanomaa jonkuu
sana, minkä toine ihmine saatto ymmärtää viestiks jostai. Ja vastha nykyihmine tul Eurooppaa
Neanterttaali-ihmise kilpailijaks jottai neljä- viiskymmänt tuhatta vuotta sit.
Raamatu mukkaa ensmäsel ihmisel ol vaa
yks nimi - Aaatami, eikä häne eukostaaka myö
muuta tiijjetä ko Eeva-nimi. Myöhemmi, ko
ihmiset alkoit lissääntyy ja täyttää Maan, ni
pit alkaa rarkemmi määrittää, kenest millokii
ol puhe. Keisareil, kuninkail ja aatelissil o aina
olt komehii sukunimmii, niiko nyt Caesar ja
Plantagenet ja Folkunga, mut ainaskii Suomes
miestä saatettii vuossattoi kutsuu vaa Pärttyli
Kustaapojaks ja naista Elviira Tahvotyttäreks.
Mut Karjalas ja niinikkää myös Koivistol ol tapan käyttää oikiaa sukunimmeeki, ko muuvval
Suomes tuon pojattelu ja tyttärettelu lisäks usjast turvauvuttii esmerkiks kotitila nimmee, ko
haluttii tarkemmi määritellä, kenest Jussist tai
Liisast ol millokii kysymys, nii et sanottii vaik
Jussi Juhopoika Jokela. Mei suvu nime otti käyttöö jo 1775 syntynt Aatami Ristopoika PIELA.
Mie ko larasi täs taas kerra tuota Hopu ja
Kansa-aho KOIVISTO-kirjaa, ni sielhä luetellaa
kirjava joukko koivistolaisii sukkui jo ainaskii
vuuveltt 1741. Usjast ne nimet liittyit luontoo
- kasveihi, lintui tak muihi arkipäivä eläimii.
Monet tuntuut varmast kummallisilt muuvval
Suomes asuvist: Kirppu, Känä, Pötsi, Näykki jne.
Mut Koivistol, jos mis, aateltii, et ”ei nimi miestä
pahenna, jossei mies nimmee”. Lapsil saatto olla
vaikiampaa.
”Patala-isä”, miu isoissäi, ol sukunimeltää
Leipsäkki, ko hää män naimisii Kokkala Aina Matilta kans. Mei äiti ja Selmi-äti, hyö väittiit, et ei
hyö koskaa olleet Leipsäkkei. Voipha se niikii olla,
mut akus hyö käyttiit jo lapseen kotitila nimmee
Lehtola. Mut virallisest kyl Leipsäkki-nimi muutettii Lehtolaks vast kymmänä vuotta äiti syntymä
jälkee,1913. Silloha perree kaikist vanhemp poika
joutu koulus liia usiast kysymää nyrkit pystys kavereiltaa, et ”mitä tulkaa sanottuu?”
Mut nykysi o kaikil Suomes oltava sukunimi etunime lisäks. Millo Suomes sääettii siint
laki? Ja millo sitä lakkii tarkennettii viel nii, et
naisel o oikeus naimisii männessää pittää oma
sukunimmeen?
Akus sie tiijjät asjast jottai, ni paaha tiijjostais viestii Viestil, ni sit voijjaa haastella lissää
nimist meil ja muuval. Taik, jossei siul oo mittää
just tähä nimiasjaa sanomista, ni voitha sie kirjottaa jostai muust, tähellisest.
Martti Piela

Myökii ollaa koivistolaisii

Huimapää Härkälästä ja vauhtiveljet Vatnuorista!
Terttu Ravi
Harrastus yhdistää niin veljeyttä kuin ystävyyttä. Timo ja
Tapio Riihelän motocross harrastus sai alkunsa kun heille
hankittiin ensimmäiset crossipyörät ”kasikymppiset” kun
mopoikä läheni. Äiti Terttu
kuunteli pärinää mökin verannalla kauhuissaan. Naapuritkin saivat äänistä osansa.
Sitten kun ääni lakkasi, huoli
kasvoi, ettei vaan ole tapahtunut vahinkoa. Kaikkeen tottuu
ja lasten harrastuksia täytyi tukea. Olihan äidillä omat pappatunturin ajelut nuoruudessa
vielä mielessä.
Kiinnostus lajiin lisääntyi ja vuonna 2005 tuli
Timolle ensimmäisen ison
motocrosspyörän hankinta,
ensin harrastusmielessä.
Tapion huimapäisyys tuli tutuksi taitoajoissa ja ilmahypyissä. Loukkaantuminen
Turkissa esiintymismatkalla
sai koko lähipiirin huolestuneeksi. Esiintymisiä ehti olla useissa tilaisuudessa mm.
Kotkan meripäivillä.
Kilpailutoiminta veljeksillä alkoi vuonna 2018, kun
he olivat syksyllä 2017 hankkineet pyörät, joilla pääsee
Suomessa ajettaviin Classic
Motocross sarjakisoihin.
Karhulan avauskisoissa
Timo oli kolmas ja Heinolan sarjan 20-vuotis juhlakilpailussa kolmas ja pikkuveli
Tapio neljäs. Teknillisiä murheita ja koneongelmia esiintyy
tässä lajissa ja se vaikuttaa kokonaiskilpailuissa sijoituksiin.
Tapion tyttöystävä Lotta
Liinamaa on myös motocrosskärpäsen purema. Kymmenvuotiaana hän kiinnostui
lajista ja ennen pyöränhankintaa hän ajeli isänsä kanssa
mikroautolla Lelun radalla
Haminassa. Myös hän innostui kilpa-ajoista ja tänä
vuonna Miehikkälän kisoissa
syyskuun alussa tuli kokonaiskisan voitto. Sadekelillä rapa
roiskui ja vesi lensi, mutta
hienosti Lotta kaasutteli pahimman kilpasisarensa ohitse
kohti voittoa. Kyynelistä kastui vesisateen lisäksi anoppikokelaan posket liikutuksesta.
Vauhtia ja vaarallisia tilanteita

Voittajan on helppo hymyillä! Kurakelillä Lotalle menestystä Miehikkälässä.
Oik. Tapio, poikaystävä ja naapurin isäntä, takana Timo.

nuoret kokevat: ”Mut määppäs sanomaa.”

Trion koivistolaisuus:
Lotan äidinäiti Seija Kinnunen on syntynyt Härkälässä,
vanhemmat Julius ja Eevi Villanen os Ämmälä Seiskarista.
Timon ja Tapion isomummo äidinäidin puolelta
on Josefiina Vuorela os Suurhasko Vatnuorin Kaalialasta
ja äidinisän puolelta isopappa
Mikko Ravi Säkkijärven Santajoen Ravinkylästä. Nuoret
ovat Haminan Seudun Koivistolaisten jäseniä.
Kaikki ovat käyneet
Koivistolla lapsena ja suunnitelmissa käynti viimeistään
ensi kesänä. Timon Tiia vaimon sukujuuret vievät YläUrpalaan joten karjalaisuus
on suurena voimana kaikilla.
Karjalaisuus on heissä läsnä.
Avoimuus ja iloisuus paistaa
ulos ja aktiivisuus ja sitkeys
on suuri voimavara,joka kantaa elämässä eteenpäin.
Työ ja harrastukset: Motocrossin lisäksi Lotta käy
kuntosalilla ja Haminan Naisvoimistelijoiden jumpalla.
Kolmen koiran Remun, Saran
ja Läsän hoito ja lenkitys pitää
myös hoitajan kuntoa yllä sekin. Vapaa-aikaa kuluu myös
perheyhtiön Liinamaan taksin
ajoissa. Työpaikka on Cramo
Finland Oy ja työnlomassa
hän opiskelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa
myynnin ja markkinoinnin

Syntymäkaupunki Haminan pienet ja isot ympyrät
ovat pojille tuttuja monilla kulkuvälineillä kierreltyinä.
Menestystä polkuautokisassa ja pokaalia noutamaan
menossa Timo takanaan Tapio.

tradenomiksi. Hän on Kaakonkulman Lottaperinneyhdistyksen jäsen.
Tapio on ohjeistoinsinöörinä Loviisan voimalaitoksella, työnantajana Fortum
Power and Heat Oy. Työn lomassa hän aloitti tänä syksynä opiskelut Lappeenrannan
teknillisessä yliopistossa. LUT
school of energy systems.
Harrastuksia riittää mm.
Haminan Lelun motocrossradan asioissa, kuntoilussa
ja kodin remonttihommissa.
Osansa vapaa-ajasta saavat
myös Lotan koirat.
Tapio ja Timo ovat pa-

pan muistoa kunnioittaen
Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoikien Perinnekillan jäseniä.
Kesällä harrastuksena
maastopyöräily ja talvella
hiihto. Läpivuoden hän käy
kuntosalilla ja kun aika antaa
myöten metsätyöt Muurikkalassa entisen mummolan
tilalla lisäävät kestävyyttä
kovasti. Metsä ja luonto ovat
hänelle tärkeitä, kuten myös
karjalaisuus. Timon ajatus
omasta karjalaisuudestaan:
”Karjalan sukujuuret ovat
sellaista mitä voi kantaa ylpeydellä kunnioittaen isovanhempien muistoa.”
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Hartaast´
Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Tapahtuuko ihmeitä?
Kaisa Koivula

Hylekoira ei hyljännyt
Voi miten ilahduttikaan juttu, jossa kerrottiin, että Saaristomeren hyljekoirat (hylekoirat) ei olekaan
kadonnut koirarotu. Yli vuosikymmen sitten koitin
löytää tätä pystykorvaa, mutta silloin näytti siltä, että
hylkeenpyytäjien ja saaristokalastajien luottokaveri olisi kokonaan hävinnyt. Löysin vain historiatietoja tästä,
tiettävästi 1600-luvulta saakka palvelleesta koirarodusta. Tarkalleen ottaen kyseessä ei ole virallinen rotu,
vaan koirat ovat edustaneet kunkin alueen pystykorvatyyppiä. Hylkeenpyyntiä on harjoitettu Suomenlahdella, Saaristomerellä, Ahvenanmaalla ja Pohjanlahdellakin ja aina mukaan on tullut vaikutteita alueen
muusta koirakannasta. Onneksi, sillä sekarotuisuus on
huolehtinut koirakannan terveydestä.
Nuo väreiltään mustasta ja mustavalkoisista ruskean
eri sävyihin vaihdelleet kippurahäntäiset pystykorvat
olivat hävitä kokonaan sodan tiimellyksessä. Kun Seiskarin saari evakuoitiin 1939, ei saaren koiria otettu
mukaan, vaan ne ammuttiin tai jätettiin saarelle, jonne
ne lopulta kuolivat. Onneksi 30-luvulla Seiskarista oli
annettu muutamia koiria Pohjanlahden rannikolle, ja
näiden koirien perillisistä on nykyinen kanta pelastettu.
Koiran sanotaan olevan ihmisen paras ystävä. Ainakin
luotettava ja tärkeä kumppani se on ollut hyisillä hylkeenpyyntiretkillä. Hylkeet olivat arkoja saaliseläimiä,
joten koirankin aistien oli oltava tarkat, askelet ketterät
ja äänettömät jälkiä jäljittäessä. Hylekoiran tehtävä oli
etsiä hylkeiden hengitysreikiä ja pesäluolia. Ehkä vielä
tärkeämpikin rooli koiralla oli. Ahtaissa kalamajoissa
– jäälle viedyissä punkissa – koiran
piti paitsi sopeutua toisiin ihmisiin ja koiriin, myös pitää isäntänsä lämpimänä kylminä öinä.

Tammikuussa sanomalehdessä kerrottiin tapahtumasta,
josta kirjoitettiin, että sitä voi pitää pienenä ihmeenä.
Pariskunta oli saanut lapsen siitä huolimatta, että lapsen
äiti oli steriloitu. Jutun mukaan äidiltä oli aiemmin poistettu munanjohtimet. Toimenpiteen jälkeen raskauden
ei pitäisi olla mahdollinen. Raskaaksi äiti oli kuitenkin
tullut, yllättäen tietenkin. Joulukuussa oli sitten keisarinleikkauksella syntynyt pieni, mutta täysiaikainen tyttö.
Sanomalehtijutussa julkaistiin lääkäreiden selityksiä
tapahtuneelle. Yksi muistutti, että koska munasolu ei
tarvitse suurta reikää päästäkseen menemään, sterilisaatiokaan ei ole pettämätön ehkäisymenetelmä. Toinen oli
arvioinut, että munanjohtimen tyven alueella olisi ollut pieni aukko, josta munasolu olisi päässyt kohtuun.
Keisarinleikkauksen yhteydessä kohtu oli kuvattu eikä
sieltä ollut löytynyt reittejä, joita munasolu olisi päässyt
liikkumaan. Jutun mukaan lääketieteen kirjallisuudessa on aiemmin raportoitu yksi samanlainen tapaus. Äiti
kertoi lääkäreiden lopulta selittäneen tapausta sillä, että
näin oli tarkoitettu. (HS 26.1.2019, toimittaja Pauliina
Grönholm.)
Mikä on ihme? Miten suhtautua ihmeellisiin tapahtumiin? Olen nähnyt sellaisenkin dokumentin, jonka mukaan lääkäri oli sanonut, ettei ihme ollut erään potilaan
tilanteessa mahdollinen, koska lääketieteellisesti ei ollut
nähtävissä mitään paranemisen edellytyksiä. Tuo lääkäri oli väärässä. ’Ihme’ tarkoittaa nimenomaan sitä, että
tapahtuu jotain luonnonlakien vastaista. Juuri tilanteessa, jossa mikään, mitä me tunnemme, ei lupaa tiettyä
tapahtumaa, jää ihme ainoaksi mahdollisuudeksi. Tuon

Taas ymmärrän enemmän enomiesten rantaan rakentamasta kettukorsusta, jossa he
talvisina öinä olivat passissa
ja mummolassa olleista
metsästyskoirista, pystykorvasta, ajokoirasta, kettuterrieristä ja velipojan
porokoirasta, joka muistuttaa kovasti näitä hylekoiria.
Talven hyisissä olosuhteissa
koira on todellakin ollut luottokumppani.

Tietenkin siitä voi kukin puhua, uskooko ihmeitä tapahtuvan vai ei. Ihmeen käsitteeseen kuuluu, ettei kukaan voi
etukäteen tietää, tapahtuuko se vai ei. Ihme edellyttää,
että on olemassa jotain luonnon ulkopuolista, joka voi
vaikuttaa luontoon. Oikeastaan sitäkään emme varsinaisesti tiedä, onko vai ei. Vaikka en yhtään uskoisi, enkä
koskaan olisi nähnyt mitään siihen viittaavaa, luonnon
ulkopuolella voi kuitenkin olla jotain muuta. Täältä luonnosta käsin, luonnon osana, ei mitään luonnon ulkopuolista voi todistaa olevaksi eikä olemattomaksi. Me emme
tiedä, ovatko ihmeet mahdollisia vai eivät. Sen voimme
tietää, uskommeko niiden mahdollisuuteen.
Kun jotain ihmeellistä tapahtuu, käy juuri niin kuin alussa kertomassani jutussa oli tapahtunut. Yksi – uskonsa
mukaan – väittää, että jossain on ollut reikä, jossain on
pakko ollut olla reikä, luonnollisen selityksen on oltava
olemassa vaikken sitä löydäkään. Toinen – yhtä lailla uskonsa mukaan – myöntää, etten minä tälle keksi selitystä,
ja ajattelee, että nyt on jokin luonnon ulkopuolelta puuttunut asiaan. Sitähän ”näin oli tarkoitettu” merkitsee. Uskotaan johonkin luonnon ulkopuoliseen Tarkoittajaan,
joka puuttui asioiden kulkuun.
Onko ihme mahdollinen? Tähän kysymykseen joutuu
jokainen vastaamaan uskonsa mukaan. Myös se, joka
vastaa, että ei ole. Uskomisesta silloinkin on kysymys.
Tietää emme voi.

Rakas äiti, mummo, isomummo

Alli Inkeri

RÄMÖ

Rakkaamme

Altti Aaro

o.s. Koskinen

MUURINEN

* 9.2.1921 Humaljoki, Koivisto
† 10.1.2019 Turku

s. 31.1.1931 Koivisto
k. 30.12.2018 Hamina

Et ole poissa.
Elät aina ajatuksissamme,
sydämissämme, muistoissamme.

Hän lähti pois
on silti lähellämme
tuhansin sitein meihin liittyen.

Ikävöiden
Pirjo ja Olavi
Tuomas ja Israel
Olli, Hannele, Frans, Alfred ja Victor
Tuula, Jan ja Niklas

Kaipauksella
Raija
Aila, Taina, Mirja ja Saila perheineen

Sebastian, Anne, Lauri, Axel ja Katarina
Henrike ja Erkko
Muut sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu läheisten saattamana.
Lämmin kiitos osanotosta.

Toimitus ei vastaa sille
lähetetystä materiaalista. Lehden
vastuu ilmoituksista rajoittuu
ISSBN 0780-1289
ilmoitushintaan.
KUSTANTAJA:
Kirjoittajat vastaavat tekstien sisällön
Suomen Koivisto-Seura r.y.
oikeellisuudesta ja toimittamiensa
Jäsenlehti. Ilmestyy kerran
kuvien käyttöoikeuksista.
kuukaudessa, kuun 20. päivänä.
Toimitus voi tarvittaessa lyhentää tai
Lehteen tarkoitetun
muokata sille toimitettua aineistoa.
ilmoitusmateriaalin tulee olla
Liikeilmoitukset
50 snt/ppm
toimituksessa viimeistään lehden
ilmestymistä edeltävän kuun lopussa. Kuolinilmoitukset 34 snt/ppm

lääkärin olisi ollut loogisempaa sanoa, että tässä tilanteessa ei minun tietääkseni ole enää muita mahdollisuuksia
kuin ihme.

Rakkaamme on siunattu Turussa läheisten läsnä ollessa.

Aineisto mieluiten digitaalisena:

Tilaukset, osoite- ym. muutokset:

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

aina kirjallisena, mieluiten
sähköpostitse Koivisto-Seura ry.n
varapuheenjohtajalle
tuula.koppinen@kolumbus.fi
Tilauksia ei tarvitse uusia.
Seuran jäsenmaksu 35 e, sisältää
vuoden jäsenlehdet. Seuran kautta
voi myös maksaa Karjalan Liiton
jäsenmaksun 22 e.

Jäsenlehden postituksesta Pohjoismaihin veloitetaan +3 e/vuosi ja
muualle Eurooppaan +8 e/vuosi.
Pankkiyhteys:
Nordea FI46 1091 3000 3058 80
Päätoimittaja
Riikka Salokannel, 044 2312 422
koiviston.viesti@gmail.com
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

Vanhimman siskoni muistolle!
Eila syntyi Viipurin sairaalassa 29.10.1933. Sieltä siirryttiin
Koiviston Lehtisaarelle. Asuimme siellä, kunnes sota ajoi
meidät pois. Eila kävi koulua 5. luokalle yhteiskoulua.
Eila-siskomme oli erittäin hyvä ompelija. Hän teki
meille kaikille vaatteita. Minulle hän ompeli kaksi upeaa
täyskellohametta. Toinen niistä oli pari vuotta sitten nuken
päällä, kun kävimme Vellamossa katsomassa. Eilalla oli yksi
poika. Meitä sisaruksia oli 9, joista yksi oli poika.
Eila nukkui pois pitkän sairauden uuvuttamana
11.10.2018. Hänet siunattiin Parikan kappelissa.

Miu leipomissii voip syyvvä vaik
lainahampail

Eilan sisko Irja Kokkala

Pankkiiriliikkeiden kehittyminen mahdollisti ajan manipuloinnin. Lainoja tiedetään annetun jo 4000 vuotta sitten, mutta vasta 1300-luvulla Eurooppaan syntyi
pankkien verkosto. Luotto kaupalliseen toimintaan
mahdollistaa rahojen sijoittamisen ennen kuin ne on
ansaittu. Luotonantaja arvioi oman osaamisensa perusteella riskin ja hinnoittelee sen.

Suomen Koivisto-Seura ry:n
sääntömääräinen vuosikokous
Lauantaina 16.3.2019 klo 11
Mäntsälän Suurlavalla, Maisalantie 7, Mäntsälä
Tulokohvit klo 10 alkaen ja keittolounas klo 13.
Vuosikokouksen jälkeen ja ruokailun lomassa
vietämme ohjelmallista talvista iltapäivää.
Tervetulloo!
Suomen Koivisto-Seura ry
(Navigaattorin käyttäjille tiedoksi: lisää katuosoitteen lisäksi paikkakunta, jotta laite ohjaa oikein.)

Rakkaamme

Lauri

Elämä on muuttunut kiireisemmäksi. Sille voikin löytää mielenkiintoisen historiallisen selityksen: kuka keksikään kiireen?
Kun maailmankaupalla alkoi aikoinaan olla merkitystä,
ajan taloudellinen arvo korostui. Jos karavaani tai kauppalaiva saatiin kulkemaan nopeammin, tuotto parani.

Vuoden Koivistolainen 2019
Alpo Rusi, valtiotieteen tohtori, suurlähettiläs, tasavallan presidentin neuvonantaja, kansainvälisen politiikan
asiantuntija, professori ja kirjailija – ja juuriltaan koivistolainen Vatnuorin rannoilta – kertoi saaneensa paljon iloista palautetta valinnastaan viime kesänä Vuoden
Koivistolaiseksi. Hän korosti valinnasta kiittäessään, että
Karjala kuuluu Suomen identiteettiin, ja tämän unohtaminen heikentäisi samalla kansallista identiteettiämme.
Vuoden Koivistolainen 2019 odottaa valintaansa. Nimitys on tunnustus koivistolaisjuuriselle henkilölle, joka
on menestynyt ammattitoiminnassaan tai erikoisalallaan.
Vuoden Koivistolainen -nimitystä ei myönnetä koivistolaisesta järjestötyöstä eikä perinnetoiminnasta. Valinnan
tekee Koivisto-Seuran johtokunta vuosittain määräaikaan
toimitettujen ehdotusten joukosta. Vapaamuotoisista ehdotuksista tulee ilmetä kootusti perustelut valinnalle, ehdokkaan nimi yhteystietoineen sekä ehdottajan nimi yhteystietoineen. Ehdotukset Vuoden Koivistolaiseksi 2019
pyydetään toimittamaan 30.4.2019 mennessä seuran
sihteerille sähköpostitse virpi.huhtanen@kolumbus.fi tai
postitse Virpi Huhtanen, Ahtaanmäki 1 A 2, 02280 Espoo.
Johtokunta

KURKI
* 30.9.1930 Koivisto
† 16.1.2019 Askola

Hilkka helena

LAHTINEN
o.s. Teikari

Rakkaudella kaivaten ja ikävöiden
Ritva
Kari ja Anja
Miika, Jarkko ja Milja
Hanna, Antti, Oskari ja Minttu
Esko ja Katriina
Juho
Matti, Rengin ja Veera
Maria, Juho ja Elina
Tuula
Henry
Simo
Teo ja Olli
Muut sukulaiset ja ystävät

		
		
		

Suomen
Koivisto-Seura ry
Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

Velkaantuminen mahdollistaa myös oman kulutuksen
nostamisen tasolle, jota ei vielä ole ansaittu. Tämä on
lainan antajan kannalta toisenlainen tilanne: pitää arvioida luotonsaajan tulevaisuuden odotuksia ja kykyä
maksaa luotto takaisin. Nykyisin muodissa oleva asuntoylivelkaantuminen hankala pähkinä, koska vuosikymmenten aikana saattaa tapahtua
vaikka mitä. Ja jos resursseista on
pula, kulutuksen aikaistaminen
on huonompi vaihtoehto kuin
tuottavien investointien tekeminen.

Rakkaamme

Kun päivämme on laskettu,
ei siihen auta usko eikä toivo.
Tehtäväksemme jää vai silittää
kättä ja laskea irti.

Siunattu 9.2.2019 läheisten läsnä ollessa.
Kiitämme osanotosta suruumme.
Kiitämme Mäntyrinteen palvelukeskuksen
henkilökuntaa Laurin hyvästä hoidosta.

Talouden kannalta merkitykselliset tapahtumat ovatkin
siten tärkeämpiä kuin kellon tai kalenterin ilmoittama
ajan kuluminen. Kun aika käytetään aiempaa tehokkaammin – mikä saattaa näkyä kiireenä – taloudelliset
tulokset saadaan myös aikaisemmin. Vauraus kasvaa
kevyttä juoksuvauhtia; pelkkä pankolla makaaminen
tuo vain kustannuksia. Automatisointi tarkoittaa luonteeltaan tulevien säästöjen käyttämistä tekemällä nyt
investointi.

s.17.10.1932 Vatnuori
k.2.1.2019 Pornainen
Kertokaa karjalaan liitävät linnut, kumpuni
kukille kuiskaus tää vaikka polkuni kotoa kauas
kulki karjalan sineen sieluni jää.
Kaivaten
Ari, Sirkka, Ella, Stella, Salla
Sakari, Satu
Ville, Jenni, Eevi
Tanja, Mikael, Leon
Helge Taimi
Sukulaiset ja ystävät

Rakennustoiminnassa on tehty
hyvää työtä ja tarkasteltu yksityiskohtaisesti ajan käyttöä.
Kun työntekijä tai kone odottaa, syntyy vain kustannuksia.
Paremmalla organisoinnilla
voidaan odottamisesta leikata merkittävä osa. Sama on
sovellettavissa muillekin työpaikoille; säästöä syntyy juuri
tyhjästä, mutta luppoajan väheneminen tuntuu kiireeltä.

Jouni J Särkijärvi

Siunaus toimitettu pornaisten kirkossa 26.1.19.
Kiitos osanotosta.

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

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

Hallituksen muut jäsenet:
Virpi Huhtanen, Espoo
varalla Marke Hongisto, Helsinki
Jorma Simola, Lahti. 040 564 9341
varalla Jukka Ratia, Mäntsälä
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 Eeva Karkia, Miehikkälä
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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Koiviston ja Viipurin suhteista 1/2
Sanotaan, että ystävät voidaan valita, mutta naapureitaan ei. LänsiKannaksen tärkeimpien asutuskeskusten, Viipurin ja Koiviston välillä
vallitsi hyvä naapuruussuhde, ei kuitenkaan aina ystävyyssuhde.
Emer Silius
Kun ruotsalaiset 1200-luvun lopulla rakensivat Viipurin linnan
ja perustivat Viipurin kaupungin,
oli Koivisto asutuskeskuksena vasta syntymässä. Koiviston saaret ja
mantereen puoleinen osa olivat
lähes asumattomia. Viikinkiajalla
rannikkoseuduilla pelättiin veren- ja saaliinhimoisten viikinkien
ryöstöretkiä eikä rannikolla ollut
juurikaan viljelyskelpoista maata.
Koivisto oli Itä-Kannaksen asukkaiden takamaata, jonka kalastustiloilta käsin harjoitettiin hylkeiden ja kalojen pyyntiä.
Merenkulkijat tunsivat hyvin
Koiviston saaret ja salmet, joita oli
käytetty levähdyspaikkoina ja suojana myrskyjä ja merirosvoja vastaan. Paikallista kauppaa on myös
käyty. Koiviston Tiurinsaarella
lienee ollut pysyväisluontoinen
kauppapaikka tavaroitten vaihtoa
varten, mutta paikkaa ei ole voitu tutkia ja siten asiaa varmistaa.
Vanhoissa asiakirjoissa Koivisto
on nimellä Berkö, jonka arvellaan
viittaavan Mälaren järven saaristossa sijainneeseen mahtavaan Birkan kaupunkiin.

Linnojen turvaksi
On joskus ihmetelty, miksi Viipuri perustettiin Viipurinlahden
perukkaan, eikä Koivistolle, minne sataman saisi aivan avoimen
meren ääreen. Syyt olivat puolustukselliset. Linnoja ja niiden
ympärille kehittyviä kaupunkeja
ei haluttu perustaa meren äärelle,
missä ne olisivat alttiimpia hyökkäyksille. Lahtien pohjukoissa ja
salmien ja jokien varsilla sijaitsevia paikkoja voitiin puolustaa
rannoilta käsin. Viipurin linnasta
käsin voitiin myös vartioida vesiväylää Viipurinlahdelta Vuokselle
ja edelleen Laatokalle.
Viipuria perustettaessa Koivistolle sijoitettiin ruotsinkielistä
uudisasutusta vastaperustetun
linnan turvaksi. Ruotsalaiset
asukkaat sulautuivat karjalaiseen
asutukseen, mutta ruotsalaisperäisiä sukunimiä esiintyi aina viime
sotiin asti. Esimerkiksi Vatnuori
on ruotsinkielisestä alkunimestä
muokkautunut.

Veroja, veroja
Toinen muutos oli, että koivistolaiset, kuuluen Viipurin voutikuntaan, saivat ilon maksaa
veroja Viipurin linnaan. Verojen
keräämisestä huolehtiva vouti oli

Rannikkokauppaan
kuninkaan
lupa.
alkujaan linnan päällikkö. Suurin
osa veroista käytettiin linnan ja
sen varusväen ylläpitoon, virkamiesten palkkoihin ja hallinnon
tarpeisiin. Jos jotain jäi yli, se tilitettiin kuninkaan rahakamariin
Tukholmaan. Koiviston hyväksi
niitä ei käytetty.
Suurin osa veroista maksettiin luontaistuotteina, vain vähän
rahana. Kun peltoja ei juuri ollut,
viljatuotteita ei vaadittu. Verot
maksettiin ensi sijassa kaloina ja
hylkeenrasvana sekä voina. Käypää verovaluuttaa olivat näädän ja
kärpän nahat. Vielä Kustaa Vaasan
aikana koivistolaisten olin maksettava yksi jalkajousi veroyksikköä, eli muutamaa taloa kohden.
Etenkin Vasikkasaaressa kasvoi
vaahteraa, joka sopi jousenvarsien
raaka-aineeksi. Säännöllisesti maksettavien verojen lisäksi vaadittiin
päivätöitä linnan rakentamiseen ja
ylläpitoon. Vierailevat virkamiehet seurueineen vaativat kestitystä ja majoitusta. Viranomaisille
annettavat lahjat kuuluivat myös
tapoihin ja saattoivat poikia etuja tulevaisuudessa. Veronkannon
tehostamiseksi taloja yhdistettiin
suuremmiksi veroyksiköiksi, joissa
vallitsi yhteisvastuu veroista, eli jos
joku ei pystynyt verovelvollisuuttaan täyttämään, muut maksoivat
hänenkin osuuden.

Lampaasta kymmenykset
Maallisten verojen lisäksi maksettiin myös kirkollisveroja. Niistä ei
päässyt eroon edes eroamalla kirkosta. Kirkko nojautui Mooseksen
lakiin ja vaati kymmenyksen kaikesta tulosta ja omaisuudesta. Järjestelmä ei kuitenkaan käytännössä
ollut näin selkeä, eihän esimerkiksi elävästä naudasta tai lampaasta
voitu antaa kymmenettä osaa. Oli
maksettava rahana, tai usean talon
veroyksikkö antoi verona yhden
eläimen. Seurakunnan alueelta
kerätyt verot käytettiin papiston
ja kirkollishallinnon palkkoihin ja
kirkkorakennusten ylläpitoon.

1300-luvun alussa syntyi Viipurin seurakunta, kirkkopitäjä,
mihin kuului Viipurin kaupunki,
Nuijamaa, Vahviala, Säkkijärvi,
Johannes, Koivisto ja Suomenlahden ulkosaaret. Pääkirkkona toimi
Viipurin vanhan tuomiokirkon
raunion paikalla, linnanmuurien
ulkopuolella, sijainnut puukirkko. Kirkko rakennettiin aina uudelleen vihollisen sotajoukkojen
hyökkäysten jälkeen. Koivistosta
tuli kappeliseurakunta 1548 ja
vuonna 1575 se erosi kokonaan
omaksi pitäjäkseen. Aluksi siihen
kuuluivat vain saaret ja vastarannan kylät. Humaljoki, Makslahti
ja Vatnuori jäivät vielä Viipurin
pitäjään. Jo tuolloin Koivistolla oli
oma kirkkonsa, joka aluksi lienee
sijainnut Piispansaaren eli Piisaaren eteläpäässä Soukan kylässä.
Myöhemmin kirkko oli pitkään
Kirkkosaaressa Koiviston saaren
edustalla. Koiviston nykyisen
kirkon paikalle Kirkkoniemeen
rakennetiin Suuren Pohjan Sodan
jälkeen 1700- luvun alussa väliaikainen kirkkorakennus ja 1763
kaunis puinen ristikirkko. Se vierelle kohosi 1775 kellotapuli.

Talonpoikaispurjehdukset
Kun Viipurista tuli kaupunki,
alkoi välejä hiertää kauppaan
liittyvät eturistiriidat. Viipuri
oli Turun ohella ainoa paikkakunta Suomessa, jolla oli oikeus
ulkomaankauppaan. Viipurin
satamaan tuli hansaliiton aluksia
lastinaan kankaita, mausteita ja
muita tavaroita. Viipurin kautta
kulki myös vienti, aluksi kala ja
turkikset myöhemmin myös terva
ja puutavara. Maaseudun asukkaiden oli ostettava kaikki ulkomailta
tuotu tavara Viipuriin asettuneilta
saksalaisilta kauppiailta ja myytävä heille omat tuotteensa. Kauppiaat ostivat halvalla ja möivät
kalliilla. Siihen oli pakko alistua.
Laittomasta maakaupasta rangaistiin ankarasti.
Koiviston sijainti rannikolle
antoi sille kuitenkin etuja. Kalastusta ja hylkeenpyyntiä varten
tarvittiin merikelpoisia veneitä ja
pyyntialuksia. Kalaa ja hylkeenrasvaa saatiin yli oman tarpeen.
Koska maanviljelys oli vähäistä, oli
viljasta pulaa. Virossa tilanne oli
päinvastainen ja syntyi suurimittaista vaihtokauppaa, jota käytiin
laivoilla suoraan rannikolta rannikolle. Tähän oli saatu kuninkaan
lupa jo 1300-luvulla. Keväällä

Emer Silius sai ruusun ja halauksen Riitta Nurmelta Porvoossa.

vietiin kuivattua kalaa, syksyllä
suolattua. Paluulastina oli suolaa,
syksyllä viljaa. Viljan hinta oli vain
kolmannes Viipurin kautta ostettavasta. Käyttötavaraa, kankaita ja
kattiloita tuotiin myös. Kauppapurjehduksilla käytiin Tukholmassa ja jopa Saksassa asti. Koivisto oli
talonpoikaispurjehdusten keskuksena aina keskiajalta lähtien.
Viipurin porvaristo ei katsonut
talonpoikaispurjehdusta hyvällä ja
halusi sen kiellettävän. Niiden laivurien, jotka haluaisivat jatkaa, olisi
muutettava Viipuriin ja alistuttava
sikäläisiin hintoihin ja tullimääräyksiin. Kuningas Kustaa Vaasa asettui
ajatuksen puolelle, koska se lisäisi kruunun verotuloja. Kuningas
kielsikin talonpoikaispurjehduksen
ja kehotti malliksi mestauttamaan
pahimpia niskureita. Ei ole tietoa
mestattiinko ketään, mutta määräyksellä ei olut suurempaa vaikutusta, purjehdus jatkui ennallaan.
Sakkoja langetettiin määräysten
rikkomisesta ja sakkoluettelon perusteella Koivistolla oli 30 laivuria,
suurin osaa saarilta. Tätä lainsuojatonta kauppapurjehdusta harjoittivat paitsi kalastajat, myös suurtilalliset jopa kirkkoherrat.

Veroluettelossa vai 8 taloa
Koivistolla oli muurien suojamaa
Viipuria turvattomampaa. Vihollisen sotajoukot tulivat useasti
polttaen, surmaten, ryöstäen ja

raiskaten. Kulkutaudit riehuivat,
ylimääräisiä sotaveroja kannettiin
ja väenotto vei miehiä. Koivisto
lähes autioitui 1590-luvulla, jolloin veroluetteloihin oli merkitty
vain 8 taloa. Täyssinän rauhan
jälkeen tilanne parani ja 1600-luvun lopulla Koivisto saavutti 3000
asukkaan rajan. Muurien väliin
puristuneen Viipurin asukasluku
oli tuolloin samaa luokkaa. Laivoja oli noin 50, kaikki Koivistolla
rakennettuja. Maanviljelys oli
vähäistä, tarvittava vilja ostettiin
muualta. Talonpoikaispurjehdukset laillistettiin. Aluksia käytettiin
myös rahtiliikenteessä kruunun
ja yksityisten palveluksessa. Kuljetettiin viljaa, halkoja, tervaa,
rautamalmia, sotilaita. Koivisto
oli Suomen suurin laivanvarustajapaikkakunta. Sen pienten
alusten tonnisto ylitti Suomen
tapulikaupunkien yhteenlasketun
tonniston. Suunnitelma Koivistosta kaupunkina ei toteutunut,
mutta vapaaherrakunta siitä tuli,
kun valtakunnan tullimestarilla,
kenraalimajuri Wachtmeisterilla
oli joitakin vuosikymmeniä lahjoitusmaata hallussaan.
Loppuosa juhlapuheesta maaliskuun lehdessä.
Teksti editoitu Emer Siluksen juhlapuheesta Porvoon Seudun Koivistolaiset
ry:n vuosijuhlassa 22.9.2018.

5

Nro 2 Helmikuu 2019

Mikko-sedän näyttely kosketti
Linnanmäen leikkivät karhut ja kalapoika...
Eeva-Liisa Hovi

Majesteetti, vuodelta 1953

Moni on nähnyt nämä veistokset,
mutta harva tietää tekijän. Kyse
on Mikko Hovista (1879-1962),
Pönnin rannalta Koiviston Härkälän kylästä kotoisin olleesta kuvanveistäjästä. Abraham ja Judith
Hovin jälkeläinen tunnetaan Suomen taiteen historian primitivistinä ja modernistina.
Joukko meitä Mikko Hovin
sukulaisia teki marraskuisena lauantaina retken Hämeenlinnan taidemuseoon, jossa on esillä Helvi
Hovin sinne lahjoittamista töistä
koostuva näyttely 10.3. asti. Opas
esitteli Mikko Hovin elämänvaiheita ja taiteellista kehitystä
maailman museoissa viihtyvästä

Hämeenlinnan
taidemuseossa
10.3. asti.
merimiehestä koristeveistäjäksi ja
päätoimiseksi kuvanveistäjäksi.
Mikko Hovi oli mukana useissa
edustusnäyttelyissä ja sai myös Pro
Finlandia –mitalin.
Herttoniemen ateljeessa vieraili 1950-luvulla ainakin yksi
joukostamme, joten omakohtaisia
muistojakin kuultiin. Useimmille meistä Mikko Hovi oli isosetä,
jonka pienoisveistoksia ja lampunjalkoja olemme perineet ja
hankkineet ja johon moni tuntee
kiinnostusta muutenkin kuin sukurakkaudesta! Koivistolaisten jälkipolville näyttely on ehdottoman
suositeltava vierailukohde.

Taide ja suku kiinnostavat tätä porukkaa.

Koki muisteluksii
Holmingi hinaaja Salmi seiso möllikä ryvi pääs ja vuoteel työväkkee.
Miehet pyysiit laivaa lastii, sen ol
kiire lähtee yötä myöte matkaal.
Sato ja ol muutekii kylmä ja myöhäne ilta. Mie katselin kyöki ikkunaast, ko työmiehet tulliit laivaa,
höijät ol määräys viijä Patala ryvil
salme yli.
Yks mies tul sellane litra
tuoppi kääjees kyökkii ja puisti
kuumaa vettä. Mie annoi, siit hää
sano et saapiiks tuost ottaa, näytti sellasta purkkii, mis mie pein
aina suolaa. Ottakaa vaa, mie
tuumasin ja hää pisti siihe vee
sekkaa muutama lusikallise siint
purkiist, ja läks.
Kohta hää tul kuitekii ta-

Naurukyynelehhii
miu ol silmistäi
pakko pyyhkii.
kasii ja ol oikee kiukkuse näköne ja sano, et mitä sie likka nyt
teit? Annoin vettä ja suolaa niiko
pyysittäkkii. Ei hää sanont suolaa pyytänäneen. Kummiski kysyittä et saapiks tuost ottaa. Nii,
mut kyl sie varmaast arvasit ettei
hää suolaa meinaant. Mistäs sitä

kenekää meinauksii tietää. Hää
sano et hyö olliit olliit ostaneet
sakillaan pullon lääkkeheeks,
ko saivat laivan lastii. Nyt miehet olliit nii kiukkusii et laittoit
häne lyömää minnuu koko saki
puoleest. Ei hää kuitekaa lyyvä
voi, mut hää sannoo toisiil, kui
hää oikee löi, jos en mie virka
kellekää. Myö sovittii, et pietää
asia toisiilt salas. Pyhi nyt ainakii
silmijäis sillo, ko miehet täst ohi
männööt, hää sano ja läks.
Sit ko päästii Patala rykkii ja
miehet männiit siint kyöki ohi
pois laivaast, ni jokahine muisti
kurkistaa kyöki ikkunaast ja voiko
höil kaikiil ol naama nauruus. Joku sani viel et ähäkutti, siitäs sait!

Tietyyst minnuu nauratti kans
koko juttu, nii et meil kaikiil ol
tosissaan lustii. Naurukyynelehhii
miu ol silmistäi pakko pyyhkii. Ei
meil kellä ois nii lustii olt, jos siin
purkiis ois olt sokerii.
Kerra lähettii mänemää Viipurii ja matkal ajettii karil. Ol päiväaika ja laivoi ol paljo liikkeheel
ni et saatii appuu kohta. Meijät
vietii Uurasee, Virolaise telakal
pohjakorjauksee.
Meil ol siin laivaas sellane vesvessa, et ämpäriil otettii aina vettä
merest, ko huuhottii. Mie aatteli,
et pittää ottaa paljo vettä merest
enne ko ne vettäät laivan ylös telakkaa, ni ei huoli käyvä merest
ast vettä ottamaas. Siit ol laiva jo

siel yllääl määje pääl ja mie käin
vessaas ja humahutin vettä ämpärillise peräst.
Myöhemmi tul kutsu kuulustelluu ja se ol ankara. Se ei kyl
naurattaant. Ol näät joku iso pomo olt pohja al niitä kolarivaurioi
tarkastamas, ja kui ol sattuunt iha
holliil. Ei sentää annettu potkui.
L. L.
Kirjoitus oli kesäkuun 1972 Koiviston
Viestissä.

Koivistolle lapsuusmuistoi luo
Taas mie lähe Karjalaa,mäntyi mie siel hallaa.
Siinä honkii kuppeessa lapsuusmuistoi mielee pallaa.

Rannast haen ulpukoit,noita kultapalleroit.
Niist saa sianporsahii ja kivviist aitaa lättiikii.

Petäjii ko kaulailee,vahvistaa se mielt ja
siin tulloo yksiksee supateltuu tuot tuttuu Karjala kielt.

Pajupillinki mie sorvaan,vaik ei miul oo nuottikorvaa!

Löyähä mie käpylöi ja hyvvii tikkuikii,
vällee tikut pistelen kuusekäppyi kii.

Lummehelmet tahon kaulaa ja sit mie alankii jo laulaa:
”Mie oon paimentyttö sorja,
askeleeni reipas on norja.
Ptruu,ptruu Mansikki,
Muurikki ja Lemmikki.
Kaik karja kottii ja varokaa tiel o rottii!”

Siin miul lehmikarja sorja,koivust taittuu paimenvitsa norja!

			Terttu Ravi

Pihkaset nuo kuusetkii,kosetella pittää,
siin nii vieres mielusii lapsuusleikkii mielee ittää.

Antero Suurhasko mietteissään lapsuuskodin rannassa.
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Impi Piela

Elämän melskeissä (IX)
Rauha oli solmittu 13. Päivänä,
mutta Jannesta ei ollut tullut
mitään tietoa, vaikka tiesin, että hän kirjoitti joka päivä. Siksi
elin ainaisessa jännityksessä. “Jos
eläis ni varmast kirjottais,” takoi
aivoissani pelko jatkuvasti. Mitä
pitemmälle aika kului, sitä ahdistavammaksi kasvoi pelkoni.
On maaliskuun 18. päivän
ilta. Sytytän kynttilän; sähköähän
meillä ei ole. Etsin käsiini kirjoituslehtiön ja laittaudun kirjoittamaan
Jannelle kirjettä. Olen kirjoittanut
hänelle edelleenkin, vaikken mitään vastausta olekaan kirjeisiini
saanut pitkään aikaan. Siitä, kun
viimeksi sain häneltä kirjeen, on
mielestäni kulunut jo iäisyys. Rauhan tulon jälkeen ei yhtään kirjettä!
Loppupäivinähän on voinut tapahtua vaikka mitä! Kirjoittamisesta
ei tahdo tulla mitään. Kyyneleet
sokaisevat silmäni. Toiset ovat jo
nukkumassa. Isäni herää, kohottautuu vuoteestaan ja karjaisee:
“Yks se vaa itköö tuhajaa ja polttaa
kynttilää nokkaans al! Nyt se siul
o kuolt!” ja lähtee niine hyvineen
ulos. Kyyneleet vuotavat entistä
vuolaammin silmistäni.
Seuraavana päivänä sain
vihdoin kirjeen. Se on Jannelta,
tunnen jo käsialasta. Riemastun,
mutta en uskalla heti avata. Jospa se on vanha, jos se on ennen
rauhantekoa kirjoitettu. Pitelen
kirjettä kotvan käsissäni ja yritän
selvittää kirjeleiman päiväystä.
Kenttäpostia, ei päivämäärää. Vapisevin sormin repäisen lopulta
kirjekuoren auki. 14. maaliskuuta!
Siis sittenkin! Hervottomin käsin
lasken kirjeen helmaani. Siis sittenkin rauhan solmimisen jälkeen!
Janne elää! Jumalalle kiitos, joka
kuuli rukoukseni! Itken ilon kyyneleitä. Nyt huomaan, että pelkoni
on ollut turhaa. Janne elää! Minun
ei tarvitsekaan jäädä yksin suuren
lapsilaumani kanssa. Iloni on täydellinen. Viimein saan iloltani luettua kirjeen. Kaikki on hyvin.
Olimme asuneet Suojalassa
vasta muutaman päivän, kun jo
elämä oli alkanut korjaantua kaikin puolin. Rouva Pikkarainen oli
ollut oikeassa talonväen suhteen:
he olivat ystävällisiä ja osoittivat
ymmärtämystä siirtoväkeä kohtaan. Heiltä sai lainaksi kattilaa
ja astiaa; eihän meillä itsellämme
paljoakaan ollut tullut mukaan. Ja
jos sattui jokin särkymään, ei siitä
suurta numeroa tehty. Kahdelle pienimmälle pojalleni emäntä
jopa lahjoitti housukankaankin
hyvitykseksi siitä, että annoin hänelle osan kahvikorteistani. Joskus
talosta toimitettiin meille kalaakin, kun olivat saaneet runsaam-

Martti Piela

Impi Piela

Kenttäpostia (Lahden Koivistojuhlilta 2011)

min verkoilla nostettua. Talonväki
ei ollut suuren suuri: Timo, joka
oli sodassa, Anni, jolla oli pieni
Kai-poika, Justiina, joka oli vanhapiika sekä kymmenvuotias Olavi. Ja tietysti emäntä itse, Josefina.
Isäni Mala, veljeni Tupu ja
sisareni Alisa tarttuivat innolla
talon töihin. Isä ahkeroi niissä
töissä, missä hevosta tarvittiin,
Tupu toimi apumiehenä ja Alisa
navettapiikana. Täällä Alisa sai parempaa palkkaakin kuin Tattilassa. Minä sain vain kaitsea karitsoitani; en ollut talon töissä. Eihän
Tattilan Paavokaan ollut vaatinut
minua työhön, sanoi vain, ettei
siltä enempää voinut vaatia, kuin
mitä kohtalo oli jo tuonut.
Vapaahuollosta tultiin tiedustelemaan, olimmeko jotain vailla
ja mitä olimme jo saaneet sieltä.
Sain heti kahden litran kahvikattilan ja kahdet jalkineet. Nyt oli
siis yksi taloustavara oma. Niitähän en ollut lähtiessäni saanut
mukaani yhtään enkä myöskään
ollut pystynyt täällä evakossa niitä hankkimaan. Rahaa oli vasta
kerran saanut reserviläispalkkana.
Kaikella ruoasta yli jäävällä täytyi
hankkia vaatetta lapsille.
Vaikka Suojalan mäeltä ei
nyt lapsia puuttunut, säilyi sopu
hyvänä. Isommat lapset leikkivät
pihalla, pienemmät piti itse kukin
luonaan tai valvoi, jos nämä leikkiin mukaan päästettiin.

Eräänä päivänä sattui
hauska juttu.
Sillä olisi saattanut olla vakavatkin
seuraukset. Ulkolassa, joka oli pihan perällä lantalan yhteydessä, oli
kaksi reikää. Lapset saivat päähänsä
kilpailla siitä, kuka uskaltaisi pudottautua istumaan reiällä syvimmälle. Liisa uskaltautui syvimmälle, mutta tytön hennot käsivartensa

eivät jaksaneetkaan pitää häntä ylhäällä. MOLSKIS ja PLÄTS ja tyttö pudota läjähti hiuksiaan myöten
virtsaiseen lantakasaan! Onni onnettomuudessa oli, että hän putosi
selällensä, joten suu ja silmät jäivät
pinnan yläpuolelle. Isommat lapset riensivät ilmoittamaan onnettomuudesta minulle. Sattui olemaan
minun saunanlämmitysvuoroni.
Otin ämpärin ja täytin sen haalealla vedellä. Kiiruhdin lantalaan.
Kun tyttö oli saatu ylös virstaisen
puuseen alta, heitin tuon ämpärillisen haaleata vettä kamalalta
lemuavan tyttösen päälle niin, että
itkevä tyttö oli jälleen tunnistettavissa. Riisuin hänen haisevat vaatteensa ja lennätin tytön saunaan
kanssani, jossa lapsi pestiin jälleen
puhtoiseksi. Mutta vaatteet! Ne oli
pantava pitkäksi aikaa likoamaan!
Saunan lattialla oli Suojalassakin oljet, eikä lämmössä ollut kehumista myöskään, mutta tuona
päivänä, jos milloin, sauna oli tosi
tarpeeseen. Miten olisin selviytynyt tuosta huusikilpatoilailusta,
jollei olisi sattunut olemaan saunapäivä?
Onnettomuuksista ei tullut loppua täällä Suojalassakaan.
Olimme olleet vasta vähän aikaa
uudessa asuinpaikassamme, kun
jo Onnetar käänsi selkänsä meille
jälleen. Piharakennuksessa asuvan
siirtolaisperheen lapset sairastuivat tulirokkoon. Koko talo eristettiin. Posti oli haettava tien laitaan
pystytetystä laatikosta. Onneksi
kukaan lapsistani ei saanut tartuntaa. “Eihä tauti tartu, eikä rutto
ruppee, jollei Jumala salli,” äitini
selitti. Mutta viiden viikon karanteeni tuntui kaikista pitkältä.
Oli päästy jo huhtikuun loppupuolelle, kun sain Jannelta kirjeen. Hän kertoi, että hän pääsisi
vapaaksi. Otin potkukelkan ja
lähdin miestäni vastaan. Kerroin

lapsille, etteihän isä muuten löytäisi tietä meidän luoksemme.
Kiiruhdin joen yli, joka vielä oli
jäässä. Kun tulin tien laitaan, jota
pitkin autot kulkivat, istahdin kelkan istuimelle tien laitaan odottamaan. Tie edessäni oli mutkainen, kiemurteli joen reunaa, nousi
jyrkkää mäkeä ylös, toista alas. Jo
kaukaa saattoi nähdä jonkin auton tulevan esiin mäelle mutkan
takaa ja taas laskeutuvan laaksoon
näkymättömiin. Lasken autoja.
Tuolta tulee yksi. Menee ohi. Tulee, menee, auto toisensa perään.
Mikään ei pysähdy kohdallani, ei
näy Jannea tulevaksi. Kello on jo
kahdeksan illalla. Ei varmaan tänään enää tulekaan. En pysty kuitenkaan lähtemään kotiinkaan.
Jään edelleen odottamaan.
Kevätilta on viehättävä. Laskevan auringon punerrus kultaa
taivaan rantaa puitten takana.
Mieleni on rauhaisa. “Mie lasken
seitsemää sattaa. Jos ei sit oo tult,
ni lähen kottii,” päätän mielessäni.
“Yks, kaks, kolme..” Kun olen laskenut kuuteensataan, tieltä alkaa
kuulua lähestyvän auton surinaa.
Herkistän korviani paremmin
kuullakseni. Kohta vilahtaa näkyville kuorma-auto. Nousen ylös

“Mie lasken
seitsemää sattaa.
Jos ei sit oo tult,
ni lähen kottii.”
paremmin nähdäkseni. Sydän hypähtää kurkkuun, jännitys kasvaa.
“Jos hää sitteskii tulloo tuos!” Auto pysähtyy kauempana. Koetan
erottaa, näkyisikö Janne. Ulos
autosta astuu mies sotapuvussa.
Kuka? Mies lähtee astelemaan
minua kohti. Se on varmasti hän!
Lähden häntä vastaan. “Siinhä sie
oot. Mie luulin jo monta kertaa
siu kaatunee!”
Jälleennäkemisen riemulla ei
ollut rajoja. Kiiruhdimme yhdessä
lastemme luo. Iloa ja riemua riitti
koko illaksi.
Myös talon oma poika oli
päässyt pois sotatoimista. Hän
osoittautui oikein reiluksi mieheksi.
(Jatkuu)

KOIVISTON AUTO
www.koivistonauto.fi
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Tutkimushanke ruotsinkielisille
alueille muuttaneista evakoista
Siirtoväen asuttaminen Suomeen II maailmansodan jälkeen
on yksi maamme historian käännekohtia. Valtavan työn jälkeen
kotinsa menettäneille 420 000
ihmiselle onnistuttiin saamaan
uudet tilat ja kodit. Yksi mielenkiintoinen vaihe tätä asutusta oli
suomenkielisten evakkojen asuttaminen ruotsinkielisille ja kaksikielisille alueille, joka edelleen
on yksi historian kiistakapuloita.
Tätä asutustoimintaa tutkitaan
paraikaa turkulaisen Sigillum
Oy:n ja Turun yliopiston yhteishankkeessa.
Vuonna 2012 tutkimushanke sai rahoituksen Pohjanmaata
ruotsinkielisiä alueita koskevaan
tutkimukseen. Alue oli saanut
vastaanottaa kesällä 1944 noin
130 000 evakkoa. Myöhemmin
evakkojen asutus painottui etelämmäksi. Pohjanmaata koskeva
osa tutkimusta valmistui vuonna
2012, ja vuonna 2018 aloitettiin Svenska Kulturfondetin rahoituksella seuraava, Varsinais-

Toivomme niin
yhteydenottoja
kuin sanan
levittämistä
tutkimuksesta!
Sotahistorian tutkija,
tohtorikoulutettava
Riku Kauhanen

Suomea ja Uuttamaata koskeva
tutkimus. Hankkeen tutkijoina
toimivat VTT Olli Kleemola
ja väitöskirjaa tekevä FM Riku
Kauhanen. Hankkeen kokonaistutkimussuunnitelman on laatinut FT Pirkko Kanervo. Suunnitelmissa on julkaista hankkeen
tulokset kirjamuodossa vuonna
2021.

Tutkimuksen keskipisteenä
on evakkojen ja ruotsinkielisen
väestön suhteet sekä evakkojen
olot ruotsinkielisillä alueilla.
Kuinka paljon evakkoja asutettiin
ruotsinkielisille alueille? Kuinka
paljon asutustoiminnasta tapahtui vapaaehtoisilla luovutuksilla
ja kuinka paljon tiloja myytiin?
Tulivatko väestöryhmät hyvin

toimeen keskenään? Millaista
keskustelua asiasta käytiin julkisuudessa? Yhtenä kiinnostavana
vaiheena tutkitaan myös Karjalankannaksen ruotsinkielisen väestön sijoittumista.
Hanke toteutetaan moniaineistoisena tutkimuksena jossa
käytetään haastatteluja, muistelmia, arkistoaineistoja, sanomalehtiä ja muita vastaavia lähteitä
valaisemaan asiaa. Tähän liittyen
tutkijat ottavat suurella mielenkiinnolla vastaan aiheeseen liittyviä tietoja niin evakoilta ja näiden
sukulaisilta kuin muuttokuntien
alkuperäisiltä asukkailta. Kirjeet,
kauppakirjat, muistelmat, valokuvat ja tietysti haastatteluiden
antaminen auttavat luomaan kuvaa evakkotien päästä Suomessa. Hankkeen yhteydessä saatu
aineisto digitoidaan ja alkuperäiskappaleet palautetaan omistajilleen. Toivomme niin yhteydenottoja kuin sanan levittämistä
tutkimuksesta!

Hankkeen yhteystiedot:
http://sigillum.fi/projektit/
evakot-suomen-ruotsinkielisillaalueilla
Hankkeen sähköposti:
evakot@sigillum.fi
Hankkeen johtaja
Olli Kleemola
owklee@utu.fi
puh. 040 844 9971
Projektitutkija
Riku Kauhanen
rrikukauhanen@gmail.com
puh. 050 594 8001

Mie tiijjän
Martti Piela
Nyt varmast joku vois luulla, et
sehä o aikamoine partasuu ratikaali se Piela Impi keskimmäine
poika, ko noi sojottaa syyttäväl
sormel Rooma keisar Aleksanteriiki; lieks maksant verojaaka,
niiko kuuluu! Mut ei, emmie voi
ees partaa kasvattaaka, ko heti alkaa leukaa syyhyttämmää nii, et
se o silleeks ajettava, jos vähäkii
pitemmiks turpajouhet kasvaat.
Ja verot mie oon kiltist aina maksant, ko töis oon olt. (Kirkollisvero maksamises pit kyl muutama
vuuve aja pittää tauko Hyvinkääl,
ko sekkii raha tarvittii asunno tiilii maksamissee.)
Miust onkii iha oikee, et
jokahine, kenel o tulloi, maksaa
yhtesee kassaa osan tuloistaa nii,
et saahaa ylläpiettyy yhteikunna
palvelui. Suomesha voip jokahine nähhä, et verorahhoi käytetää
ylesest ottae järkeväst ja oikeuvvemukasest - meil o terveyvehoito reilas - lääkärit pystyyt
melkee ihmeisii niiko o nähty
esmerkiks telkkari ohjelmas "24
tuntii elos” - Suome koululaitosta
kehutaa ympär maailmaa, lapsist
ja vanhuksist huolehittaa, poliisit
pittäät järjestyksest huolta maas,
oikeuslaitos toimii (vaik vähä hittaanpuolesest) jne. Verorahoilha

nuo maksetaa, mutko ne ei taho
riittää, ni jouvvutaa lainaamma
muuvvalt. Jokahine rahasäkivartija hallitukses yrittää pittää varraan, ettei lipsahettais samallaisee
kierteesee ko Reikka ja Italia ja
aika moni muukii EU-maa.
Mut aika epätasahista on tääl
maapallol omaisuuvve jako. Jotkut rikkaat suomalaiset lähtööt
pakkoo verottajjaa, etelää, mis ei
tarvitse maksaa verroo Suomee
olleskaa, ”ko myöhä ollaa jo omat
verot aikoinaa maksettu”. Toiset
osajaat ”suunnitella” nii, et joku
miljartööri voip maksaa verroo
vähemmä ko häne siivoojaan.
Hyväntekeväisyysjärjestö Oxfami
mukkaa, jos maailma kaikist rikkaammat maksasiit 0.5 rosenttii
enemmä verroo omasuuvvestaa,
ni esmekiks 262 miljoonaa lasta,
kutka nyt ei pääse käymää kouluu, sais kouluttautuu ja viel 3.3
miljoonaa ihmistä sais asiamukase terveyvehuollo. Eikä näitä superrikkahiks laskettui ihmisii oo
ko 26, kenel o varraa yhtä paljo ko 3.8 miljartil köyhäl. Niie,
kutka ”kylpööt rahas”, varallisuus
kasvo viime vuon 2,5 miljartil
tollaril päiväs, sammaa aikaa ko
kaikist köyhempii varallisuus laski 11 rosentil.

Mite ja millo
ei koivistolaisii
tarvint maksaa
verroo ei
Tukholmaa eikä
Novkorootiika?
Mie oon kyl nyt eksynt aika kauas alkuperäsest aiheestai.
Miehä viime kerral utelin teilt, et
mite ja millo ei koivistolaisii tarvint maksaa verroo ei Tukholmaa
eikä Novkorootiika. Hannu Hilska kertoo äskettäi Pro Koivisto
ry julkasemas 4-kielises erikoispainokses sivul 13 et näi tapahtu
1200-luvul, ko Pirjer Jaarli anto
Hansakauppiail tullivapauve,
ko hää halus etistää Ruotsi ulkomaakauppaa. Sitä jatku aina
Pähkinäsaare rauhaa (1323) ast.
Ja lopullisest sen tullittomuuvve
poisti Kustaa Vaasa.

Birger Jarl

(Birger Maununpoika (12001266), Ruotsin jaarli (1248-) Jaarli oli Folkunga-suku. Hän perusti
Tukholman 1252 ja aloitti Hämeen linnan rakentamisen toisen
ristiretken aikana.
Yhdestä jaarlin pojista, Bengtistä, tuli ensimmäinen Suomen
herttua (1284).

PS. Miu pittää viel täs kiittää rauvulaista Vaittise Veikkoo terveisist
ja hyväst asiatuntevast kirjotuksest.
Kui olkii lystii saaha lukkee häne
omal murteellaa kirjottammaa
tekstiään. Vaik hää itse ei ookkaa
koivistolaine, ni häne eukkoon äiti o kuulemma syntynt Koivistol.
No koivistolaiseksha se Veikonkii
tekköö! Niiko miukii eukko-vainaja. Hää nääs haasto aina "sie ja
mie" ja kaik nii sukkelaa, et miu
pit kuulijoil huomautella, et miehä se koivistolaine olin, ja eukko
ol Uuvelmaal syntynt. Täytyy täs
viel Veikol sev verra sannoo, et kyl
mie saatan joskus kyssyy, vaik en
itse asjast tiijjä mittää.
Kiitokset myös Veijalaise Hannul,
ko hää ol lukent miu kysymykset tarkemmi ko mie itse; miehä
unohin ensimmäise kysymyksei
kokonaa!
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Tääl` tapahtuu
Lahden Koivistolaiset
Vuosikokous
la 9.3.2019 klo 13.00
Palvelukeskus Onnelanpolku,
Harjulankatu 1, Lahti
Kahvitarjoilu

Turun ja ympäristön Koivistolaiset

Tervetuloa!
Johtokunta

Vatnuorin piirakkajuhla 3.3.2019 klo 14-16
Paikkakuntalaisille ja muualta tuleville!
Pornaisten yhtenäiskoululla, Kirkkotie 176, 07170 Pornainen
Ohjelma: Viipurin kaupunki ja Viipurin kirjaston restaurointi
Esittelijä TkT Laura Berger.
Piirakka-ateria, tarjolla monenlaisia piirakoita.
Arvonta
Piirakoita voi tulla leipomaan, avustamaan tai opettelemaan koululle maksutta kuka tahansa halukas klo 9.00 alkaen.
Ilmoittautumiset Sanna Sorvalalle (sanna.sorvala@gmail.com,
p.050 5904 528 klo 17 jälk) 28.2.19 mennessä, kuten myös toiveet erikoisruokavalioista.

23 h Silja Baltic Princess-risteily 25.-26.3.2019
Lähtö maanantai 25.3.2018 klo 20.15 Turku
Paluu tiistai 26.3.2018 klo 19.15 Turku
2 hengen A hytti 44€ /hlö, 1hh 54€ /hlö
- Buffet lounas ruokajuomineen ti. klo14:00
- Kahvi ja pulla kahviossa
- Omaa ohjelmaa kokoustilassa, ti klo 11-13 Arpajaisvoitot ovat
tervetulleita
Ilmoittaudu viimeistään 8.3. nimi+synt.aika (pp.kk.vv) +clubnro.
seijam.jaakkola@saunalahti.fi, p. 046 843 4466 tai
Jorma 0400 834 723.
Maksut tilille:
J. Kallonen FI38 5319 0420 0292 20 (viesti: oma nimi).
Tervetuloa kaikki koivistolaiset ystävineen viihtymään kanssamme !

Pääsylippu 10e, alle 12v 5e.

Turun ja ympäristön koivistolaiset

Tervetuloa!
Vatnuorin kyläyhdistys

Perinnekalastuspäivä lauantaina 2.3. klo 12
Matti Aggen rannassa Gundvikintie 243, Parainen
Omat eväät mukaan, mahdollisuus makkaranpaistoon.
Lisätietoja Matti Agge 040 536 7701

Koiviston matka mantereen puolen kyliin
la 4.5. – ma 6.5.2019

Vuosikokous 10.3. sunnuntaina klo 14 Kajuutassa
Pulla ja kahvi tarjoilu. Tervetuloa

Eija Tuominen.

Kajuuttailta tiistaina 19.3 klo 17
Paavo Okko kertoo Karjalaan jääneen omaisuuden korvauksista
Kajuuttailta tiistaina 16.4 klo 17
Merja Leppälahti esitelmöi Kasvit entisajan elämässä

Porvoon seudun Koivistolaiset Ry
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään su 31.3.2019 klo 12.00.
Lundintalossa, Aleksanterinkatu 11, 06100 Porvoo (käynti pihan
puolelta).
Ennen kokouksen alkua kahvitarjoilu.
Vas. Tiina Torkkeli-Pitkäranta ja Ritva Ratia-Ahtiainen
Humaljoen lahden rannalla juuria etsimässä vuonna 2017.

Muista ystävääsi
ilmoituksella.

Tervetuloa mukaan päättämään yhdistyksemme asioista!
Johtokunta

Kiertelemme bussilla kolmena päivänä kauppalassa, Humaljoella
ja muissa kylissä.
Yövymme Koivistolla Mannolan hotellissa, jossa myös illalliset.
Viipurissa ostoksia ja muutama nähtävyys sekä lounas ennen kotiin lähtöä.

Helsingin Koivistolaiset Ry

Bussin reitti
Pornainen, Mäntsälä, Järvenpää, Helsinki, Porvoo, Karhula.
Reitin varrelta pääsee kyytiin.

Tervetuloa päättämään yhdistyksemme asioista!

Matkanjärjestäjä Kari Hämäläinen
Ryhmän kokoaa Eija Tuominen
tiedustelut puh. 0400 244 290 tai email. tuominee@gmail.com
Tervetuloa mukaan!

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina 11.3.2019
klo 18 alkaen Kampin palvelukeskuksessa Mude-kerhohuoneessa,
Salomonkatu 21 B, 00100 Helsinki.

Vuosikokouksen jälkeen pidetään maaliskuun tupailta.
Tarjolla on perinteiseen tapaan kahvia ja piirakoita sekä hyvää
seuraa. Ohjelmana koivistolaisia rakkausrunoja!
Johtokunta

