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Tarmo Valmela

Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Latit 51º 22’ Pohj. Long 4º 27’ Länt.
”Näytähä Joro meil ’sitä puukkojais”
Yrjö, Olli ja Terkka yrittiit vanhemma arvokkuuvel saaha
nuorempaa luopumaan aarteestaa.

Lumikki Kouki ja Tapani
Kalliomäki

Pakolaisina eri heimon
keskellä
Monilla Karjalan evakoilla
on rankkoja muistoja uusilta
asuinpaikoiltaan ympäri Suomea. Helppoa ei ollut heilläkään, joiden tiloille ja koteihin uudet asukkaat tulivat.
Yhteentörmäyksestä kertoo
Pirkko Saision kirjoittama
ja ohjaama Omat koirat -komedia, joka sai helmikuussa
ensi-iltansa Lahden kaupunginteatterin suurella näyttämöllä.
Näytelmästä sivulla 4.

Suomen koivisto
seura ry.n
vuosikokous
8.3.2008 klo 10.30
Ravintola Iiris,
Aleksanterikatu 20,
Porvoo
Esillä vuosikokousasiat

Suomen Koivisto
seura ry.n talvipäivät
8.3.2008 klo 13.00
Ravintola Iiris,
Aleksanterikatu 20,
Porvoo
Tarjolla noutopöytä
noin 25€

Elettii loppukessää 1938 Kariala kannaksel. Römpötil Joro vet
puuko näkyvii vastahakosest. Ei
kai ne vaa narraa sitä miult,välähti
mieles. Vanhemmat pojat silmäiliit puukkoo ja samal vaivihkaa
silmäkulmast puuko omistajjaa
ku hää seiso naama valkosen vieres. Isot pojat antoit toisillee silmäykse, luovuttiit puuko Jorol ja
läksiit suut virnees omil’ teillee.
Joro mielt lämmitti puuko takasii
saamine mut vähä mielt kirvels ku
eivät ottaneet pojat kerallee.
Kesä vaihtu syksyks enneku
huomaskaa ja Joro män kouluu,
Yrjö sai pestin laivaa,laivapojaks.
Iha sammaa laivaa ko isäkii, höyrylaiva Sarmatial.
Yrjö miel ol hyvä. Seilaamine
jännitti mut olha isä konehuonees. Isä ol jo seilant Sarmatial
konemestarin toista vuotta. Sarmatia seilas Englanni ja Italia välil. Joskus käytii Pohjois-Afrikan
satamis, kute Tunisias.
Syksy män ja myrskytuul heijas laivaa monta kertaa nii kovast
et mahapohjaa ruopas, mut tottuha siihekii. Joulu rupes tulemaa.
Kottiiha jouluks pitäis päässä, Yrjö
tuumas, mut eihä se täs hommas
onnistu ku laiva ei Suomes käykkää ja onha isä tääl miu keral.
Englannist, Liverpooli satamast saatii taas muonaaki lissää.
Joulu tul ja män. Ruuat olliit vähä
paremmat mut ei sitä paljo muute
huomant. Samat työt ja vahtivuorot nii arken ko pyhänäkkii. Vanha vuos loppu ja uus vuos käänty
tulemaa 1939.

Tänä vuon mie täytän
kakskymment, Yrjö
vuntierais yksinnää.
Päivät kulkiit toine toise perrää
melkee samanlaisin. Kevät tul nopiaa. Italias ol maaliskuus jo melkei kesä, puut ja pensaat kukkiit
komiast. Suomes ol sillo viel täys
talvi.
Ol maaliskuu, tarkemmi sanottuna maaliskuun 24. päivä ko
Sarmatia taas suunnisti Liverpoolist kohti Biskajanlahtea ja sitä
kautta Italiaan.

”Miekii sit
täytän
tänä vuon
20 vuotta”
sano Yrjö isälleen ku hyö söivat
iltasta laiva messis.
”No, siithä se mieheks kasvamine
alkaa”, isä vastas. Laiva ol huutant
luotsii ja laskent sen jo poiskii. Perämies huolesti semmosist asioist.
”Ohhoh, yöks tulkii täs vahtivuoro” sano Yrjö isällee. ”Keitähä
kohvii, ni kyl sitä sit jaksaa” sano
isä ja läks konehuoneesee.
Laiva jyskyttel tasasee tahtii
aallokos. Yö rupees kääntymään
aamuu kohe. Viel ol iha pimiää
ja kello melkei ol viis. Yrjö juoks
nopsaa rappuset konehuoneesee.
”Isä, mie keitän kohvii, tulkaa puole tunni pääst”, Yrjo
huus. Ol pakko huutaa kovast
ko konneet pittiit semmosta
metakkaa,jot. ”Tullaa,tullaa” isä
vastas. Yrjö juoks ylös, komistel
tuhkat ämpärii ja sytytti tulen.
Mie juoksutankii nuo tuhkat
merree sillaikaa ku kahvives
kiehuu Yrjö ajattel ja koppas
tuhkaämpäri sylihee. Ketteräst
hää kulki kannel, reelinkii kohe,
mist ain tuhkat merree heitettii.
Läkkiämpär kallistu ja mitä, mitä nyt, miehä puttoon, puttoon
alas merree. Yrjö piättel henkeää, kurkkuu kuristi. Loiskahdus!
Yrjö käet herposiit ämpärist ko
kylmä ves huuhtel niitä.

Tuos on solmunaru,
siihe mie tartun, hää
hättäil ja saikii narust
kii. Kylmä ves rupes
tekemää tehtäviään.
Ei ment montakaa
minuuttii ku Yrjö
käs herpos.
”Eihä ennää olekaa kylmä ja mite
kuuluu nii kaunist lauluu” Yrjö painu hiljaa
pohjaa kohe. Itse hää ei ennää
tietänt mittää
täst maallisest.

Sarmatia
moottorit
jyskyttiit tasasest
etteepäi.
Konemestar kampi rappusii ylös.
Kah’ eihä poikaa näy missää ja
kohvin pit olla valmis. Perämies
tul ja kohvil. Siin haastaes rupes
eppäilys herräämää. Herra ihme,
mitähä pojal on sattunt”, hättäil
konemestar. Perämiehe kans hyö
hyökkäsiit laiva kannel. Aukinaise porti kitinä kuulu hiljaa tuules.
Perämies anto taskulampul valloo
sinnepäi, anti ol´ portti! Kapteeni herätettii, hää anto määraykse
kääntyy takasii päi. Laiva kiers ja
etsi. Valoheittäjät lakasiit mustaa
vettä, mittää ei näkynt. Yli kaks
tuntii hyö etsiit, sit muutettii
kurssi taas ettepäi.
Etelä musta yö kääntyy aamuks. Punakeltane valoviiru ilmesty taivaarannal. Päivä valken
kymmenes minuutis.
Konemestar tul kottii. Raahusti raskain askelin polkua pitkin. ”Joks työ ootta kuulleet”, hää
kysy.
”Joha myö, yhes lehes ol”, Aili vastas väsyneel äänel.
Joro livahti ulos. Jos mie vaa
oisin luopunt siit paimenpuukost,
hää tuskail. Yrjö ois nyt elos.

Hää ois saant sil vaik painavat saappaat pois jaloistaa. Joro
kurkkuu rupes kuristammaa
niit et piti karistaa välil.
Tuvas kuulu isä haastavan
et kukaha ol laittant porti huonost kii, ku se aukes nii helpost.
Vissii sillo ku laskiit luotsin pois
laivast.
- Englanni suomalaine merimiespappi ol toimittant kukkii
Yrjö hukkumispaikal, isä pyynnöst ja laitto kirjeesee piene lapu
mis luki: Yrjö hukkui: Latit 51º
22’ Pohj. Long 4º 27’ Länt.
Kirsi Laaksonen

Tarina on Yrjön veljen, Jorma Rouskun kertoma. Tarinassa fakta sekoittuu fiktioon.
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Hartaast´

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Oi, miksei saavu noutamaan
tuo prinssi uljas?

Meä-kieli
Pohjois-Ruotsissa on tehty ihmisyyden historiaa ottamalla saamelaisten Meä-kieli viralliseksi kokouskieleksi ruotsin- ja suomenkielen
rinnalle. Tärkein peruste ei ollut kielen ja
kulttuurin säilyttäminen, vaan ihmisen oikeus
saada puhua tärkeistä asioistaan omalla
tunnekielellään. Kunnallispolitiikan kiemuroihinkin haluttiin ihmisen merkityksekkäin,
tunne mukaan.
Monen koivistolaisen oma tunnekieli on Koiviston
murre. On ollut aikoja, jolloin moni evakko joutui
piilottelemaan omaa syvintä ääntään, omaa kieltään.
Nyt murteiden merkitystä arvostetaan uudella tavalla. Heli Laaksosen runot, Noppoloiden romaanit ja eri
murteille käännetyt sarjakuvat ja muut merkkiteokset
kertovat tästä. Murre ei ole vain peritty tapa puhua,
vaan se on vahva ja tärkeä väline kertomaan aidosti tuntemuksista ja välittämään identiteettiä. Itse en kykene
muistelemaan mummoani ilman, että ajatukset kääntyvät mummon murteelle, vaikka Koiviston murretta en
ensimmäisenä kielenäni käytäkään vaan olen Lahest ja
kuljen linkulla ja puhun ihmisistä se ja toi.
Tässä lehdessä on useita Koiviston murteella kerrottuja
tarinoita. Niitä lukiessa eivät välity pelkästään aikalaistarinat, vaan jotenkin tuntuu, että niistä saa luettua
myös sen, miltä kulloisissakin tilanteissa on tuntunut.
Aivan kuin murre toisi tarinaan värit mukaan. Toivottavasti jatkossakin saamme paljon Koiviston murteella
kirjoitettuja muisteloita lehteen.

Sanotaan, että kaikki kirjallisuuden aiheet esiintyvät jo Raamatun kertomuksissa.
Kerronpa teille nyt yhdestä, hyvin tutusta.
Olimme pikkutytön kanssa tutustumassa - muistaakseni
- Perniön kirkkoon.
Innokkaana lukemaan opettelijana hän halusi mennä
myös hautausmaalle hautakiviä ”lukemaan”. Sankarihaudalla oli patsas, jossa enkeli nostaa kuollutta sotilasta ylös.
Tyttäreni katsoi veistosta: ”Toi enkeli auttaa tota kuollutta. Se ei vois itse päästä tosta minnekään.”

Eräänä toisena päivänä luin pikkutytöllemme
prinsessa Ruususesta.
Prinsessa Ruusunen syntyi tähän maailmaan toivottuna,
itse pyytämättään. Hän sai lahjoja ansiottaan. Mutta hän
sai myös kuoleman kirouksen; itse siihenkään vaikuttamatta, vanhempiensa toimien vuoksi. Alusta asti oli
myös olemassa lupaus rakastavasta miehestä, joka herättää
kuolon uneen nukkuneen eloon ja onneen. Kaikki nämä
lahjat, kiroukset ja lupaukset Ruusunen sai, kun oli vielä
vauva, kun hän ei vielä osannut muuta kuin kaivata ravintoa, lämpöä, syliä; kun hän ei voinut vielä tahtoa, eikä
vaikuttaa elämänsä kulkuun.
Niin prinsessa alkoi elää elämäänsä lahjoineen ja
kirouksineen, jotka molemmat vaikuttivat syvästi siihen, mitä hänelle tapahtui. Vaikka hän eli kauniisti ja
ystävälliset henkilöt hänen ympärillään yrittivät suojella
häntä, mikään, mitä maan olennot tekivät, ei pystynyt
varjelemaan häntä. Kirous saavutti hänet viime hetkellä
ja lopulta hänen oma uteliaisuutensa sai hänet kosket-

tamaan värttinää, joka olisi tappanut hänet lopullisesti
ilman lupausta. Ruusunen vaipui uneen, hän ei voinut
itse tehdä mitään pelastuakseen.
Valtakunnassa tapahtui kaikenlaista. Muutkaan eivät
voineet prinsessaa auttaa omassa avuttomassa tilassaan.
Oli kuitenkin olemassa mies, joka pystyi toimimaan ja
voittamaan vastukset. Prinssi kulki valtakunnassa taistelleen totuuden kilven ja rohkeuden miekan avulla pahuuden valtoja vastaan. Lopulta prinssi näki nukkuvan prinsessan. Hän näki tämän - lahjaksi saadun - kauneuden.
Ja prinssin rakastava suudelma vapautti prinsessan
kirouksen ja oman uteliaisuutensa seurauksista. Prinssi ja
prinsessa elivät onnellisina elämänsä loppuun asti.
Niin on meilläkin. Olemme kuoleman edessä avuttomia, keinottomia. Hyvä elämä ei auta, ei ystävien apu.
Olemme kuin kuollut sotilas tai nukkuva prinsessa: tarvitsemme rakastavan miehen apua. Emme vain elääksemme onnellisina elämämme loppuun asti, vaan siitäkin
eteenpäin.
Jesaja (9: 5) puhuu tästä miehestä, jonka rakkaus voi
meidätkin pelastaa, rauhan ruhtinaana. Monissa englantilaisissa käännöksissä hän on ”the Prince of Peace”,
rauhan prinssi.
Kaisa Koivula

Rakas äitimme ja mammamme

s. 12.11.1946 Vilppula
k. 27.1.2008 Oulu

o.s. Ratia
s. 13.1.1913 Koivisto
k. 13.1.2008 Salo

Kun katselee ja kuuntelee maailman tapahtumia ympärillään, ymmärtää iloita siitä, että täällä Suomessa
on asiat hyvin ja voimme aidosti iloita erilaisuudesta
ja ymmärtää eri kulttuurien ja taustojen tuoma rikkaus
jokapäiväiseen elämäämme. Joillekin kipeille asioille
menneisyydessä uskallamme jo vähän hymähtääkin,
vaikka vain teatterin katsomossa.

Syvästi kaivaten
lapset perheineen
lastenlapset perheineen
lastenlastenlapset
Muut sukulaiset ja ystävät
Saapui morkeimman kutsu,
aikasi täyttynyt on.
Päättyi matkasi pitkä,
pääsit lepohon.

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa
Lämmin kiitoksemme osanotosta.
Kiitos Paukkulakodin henkilökunnalle.

ISSBN 0780-1289
KUSTANTAJA:
Suomen Koivisto-Seura r.y.
Jäsenlehti
Ilmestyy kerran kuukaudessa,
kuun 25. päivänä.
Lehteen tarkoitetun ilmoitusmateriaalin tulee olla toimituksessa lehden
ilmestymistä edeltävän kuun lopulla.

Riitta
Henriette

Leena Sylvia (Sylvi) KAUKIAINEN
ORAVA

Toivottavaa olisi myös, että ensimmäisen ja toisen polven koivistolaiset kirjoittaisivat omalla tunnekielellään
tarinoita ja kokemuksia koivistolaisuudesta. Kirjoituskilpailuun ehtii vielä mukaan. Ja vaikka hämäläisiä
usein syytetään aikaansaamattomuudesta, niin kyllä
koivistolaistakin voi vähän patistaa, jotta ajatukset paperille tulisi laitettua.

Toimitus ei vastaa sille lähetetystä materiaalista. Lehden vastuu ilmoituksista
rajoittuu ilmoitushintaan.
Kirjoittajat vastaavat tekstien sisällön
oikeellisuudesta ja toimittamiensa
kuvien käyttöoikeuksista.
Toimitus voi tarvittaessa lyhentää tai
muokata sille toimitettua aineistoa.
Liikeilmoitukset
50 snt/ppm
Kuolinilmoitukset 34 snt/ppm
Lasten kuvalliset onnittelut 6e/kpl

Rakkaamme

Aineisto mieluiten digitaalisena:
studio@salokanneltoivonen.fi
Muussa tapauksessa paperikopiot ja/tai
disketti tai CD-levy sekä valokuvat
postitetaan osoitteeseen:
Studio Salokannel & Toivonen,
Koiviston Viesti
p. 03 7824 553
Hämeenkatu 5, 15110 Lahti.
Aineisto palautetaan vain jos mukana
on postimerkillä varustettu palautuskuori osoitteineen.

Tilaukset, osoite- ym. muutokset aina
kirjallisena edellämainittuun osoitteeseen.
Laita korttiin postitusosoite ja laskutusosoite, mikäli ne eivät ole samat.
Tilauksia ei tarvitse uusia.
Seuran jäsenmaksu 20e, sisältää vuoden
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 5e.
Lehdessä julkaisemattomia artikkeleita ja
kirjoituksia tullaan julkaisemaan seuran
nettisivuilla www.koivistolaiset.net

Käyt enkeli vierelläs
taivaanrantaa,
on kulkusi kevyt, jalkasi kantaa.
Et tunne tuskia taivaan tiellä,
on monet rakkaat vastassa siellä.
Muistoissa olet keskellämme,
säilyt aina sydämissämme
Rakkaudella pikkusiskoa, tätiä ja
isotätiä kipeästi kaivaten
Karin
Tiina ja Jessica
Tuula, Jouko, Helinä ja Terhi
Pertti
Kirsi, Tuomo, Venla ja Iivari
Markku ja Maija
Muut sukulaiset ja ystävät

Siunaus 16.2.2008 Oulussa

Jäsenlehden postituksesta pohjoismaihin +2e/vuosi, eurooppaan +7 e/vuosi
muualle maailmaan +12 e/vuosi
Pankkiyht. Nordea Lahti 109130-305880
Päätoimittaja
Riikka Salokannel, 0400 94 96 95
Toimittajat
Ina Ruokolainen ja Anders Mård
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398
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Abraham Suutarin hautajaiset
Koivistolla 26.3.1944.

— Puheenjohtajalt` iteltää —

Eistilä-Ingertilä-Jaakkola kyläläisten toiseksi
viimeinen kokoontuminen Koivistolla. Kuvan omistaa Pentti Mannonen, Raumalta.

Toinen kuva on otettu Ingertilän
talomäellä ja kuvassa on Helena
Jaakontytär Mannonen os. Luukka, synt. 2.9.1861 Koivistolla ja
kuoli 24.11.1946. Elimäellä, kuva
lienee 30-luvulta.

Kysymys kuuluu: kuka tämän
kuvan on ottanut ja koska ja
ennenkaikkea kenellä on alkuperäinen kuva. Kuvasta on kiinnostunut: Tuula Agge, Muddaistentie 38, 21600 Parainen,
puh. 040-522 1824.

Koivisto Seura ry ja Koivisto Viesti julistavat jälkipolville

KIRJOITUSKILPAILUN

Jos olisin elänyt/eläisin Koivistolla.
Millaista oma elämä olisi, jos olisikin
elänyt Koivistolla silloin joskus
tai jos Koivistolla voisimme elää nykyisin.

Karjalan Liiton korkein päättävä elin liittokokous,
joka pidetään kerran kolmessa vuodessa, kokoontuu
19.4.2008. Suomen Koivisto-Seuralla on kokouksessa
oikeus kolmeen edustajaan, joka perustuu siihen, että
seuran kautta Karjalan Liittoon on liittynyt 479 jäsentä. Kokous valitsee Liitolle puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä liittovaltuuston puheenjohtajan
ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä uudet liittovaltuuston
jäsenet erovuoroisten tilalle. Kolme vuotta sitten liiton
puheenjohtajasta äänestettiin. Ennakkotietojen mukaan
tällä kertaa ei vastaehdokkaita Markku Laukkaselle tule,
joten hän jatkanee seuraavat kolme vuotta liiton puheenjohtajana.

Miu mummoi, mei äijä.
Omien isovanhempien, esi-isien, isotätien
ja kyläkummien tarinaa, haastattelujen,
kuulopuheiden, kirjeiden tai kuvitelmien pohjalta.

Karjalan Liiton kesäjuhlat pidetään tänä vuonna Tampereella 13.-15.6.2008. Ainakin Turun koivistolaiset
edustavat seuraamme juhlissa. Luonnollisesti kaikki
muutkin ovat tervetulleita.

johon Koivistolla syntyneet, eivät edes saa osallistua. Toivomme heidän kuitenkin aktiivisesti
motivoivan jälkipolviaan tarttumaan kynään tai paremminkin näppäimistöön.
Kilpailun tarkoituksena on aktivoida syntyperäisten koi- Myös aihepiirejä on kaksi. Otsikointi on vapaa ja sisältövistolaisten jälkeläisiä koivistolaisuuteen, omien juurien äkin voi soveltaa tilanteen ja tarpeen mukaan.
löytämiseen ja koivistolaisen perinteen elävöittämiseen.

Sarjat:

1. jälkipolven koivistolaiset.
Ne meistä, joiden jompikumpi vanhemmista
on syntyjään koivistolainen tai asunut
päätoimisesti Koivistolla vuonna 1939.
2. jälkipolven koivistolaiset.
Ne meistä, joiden jompikumpi isovanhemmista
on syntyjään koivistolainen tai asunut
päätoimisesti Koivistolla vuonna 1939.

Kirjoitukset, joiden ihannepituus on kaksi A4 liuskaa, tulee lähettää 31.3.2008 mennessä Koiviston Viestiin, osoitteeseen Koiviston Viesti, Studio Salokannel&Toivonen,
Hämeenkatu 5, 15110 Lahti. Teksti ja lähetyskuori tulee
varustaa nimimerkillä ja suljetulla kuorella, josta nimimerkin takaa löytyvät kirjoittajan oikeat yhteystiedot.

Aiheet:

Toivotan kaikille jäsenille aurinkoista kevättä
Tuomaristo: Tuomariston puheenjohtajana on
Koivisto Seuran puheenjohtaja Jarmo Ratia, sekä jäseninä maaseutukomedioistaan tunnettu TV –käsikirjoittaja,
kirjailija Heikki Luoma, jälkipolvia edustava kasvatustieteiden maisteri Marja-Riitta Sulonen, Koivisto tuntija
Paula Hovi, kääntäjä Virpi Huhtanen ja Koiviston Viestin
päätoimittaja Riikka Salokannel

Palkinnot: Kummassakin sarjassa jaetaan 200€ pääpalkinnot. Palkinnon saajat julkaistaan kesän 2008 Koivis- Jarmo Ratia
to-juhlilla Porvossa. Voittaneet tekstit ja mahdollisesti Suomen Koivisto Seura ry
muita mukavia juttuja julkaistaan Koiviston Viestissä.
Tekstejä voidaan lunastaa Koiviston Viestissä julkaistavaksi 100€ korvauksella.

		
		
		

Suomen
Koivisto-Seura r.y.
Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

Karjalan Liitto jatkaa pitäjäesittelyjä Karjala-talolla.
Koivistoa esitellään 6.3.2008 kello 18.00.
Esittelijänä on Pertti Hämäläinen Helsingin Koivistolaisista. Hän on laatinut mielenkiintoisen esitelmän nimeltä ”Koivisto, kalastajien, laivanrakentajien ja merenkulkijoiden pitäjä” Esitystä elävöittävät kartat ja kuvat.
Kaikkiin yllä mainittuihin tilaisuuksiin toivon runsasta
osanottoa.

Kiitos etukäteen !

Kilpailussa on kaksi sarjaa, jotka vain summittaisesti jakavat kirjoittajat ikäryhmiin.

Seuran vuosikokous lähestyy ja se pidetään lauantaina
8.3.2008 kello 10.30 Ravintola Iiriksessä Porvoossa.
Johtokunta on jo pitänyt ns. tilinpäätöskokouksen
ja allekirjoittanut tilinpäätösasiakirjat ja lähettänyt
ne tilintarkastajille. Johtokunta on tehnyt myös ehdotuksen vuoden 2008 talousarvioksi. Tärkein kohta
siinä jäsenten kannalta on jäsenmaksun suuruus. Johtokunta esittää, että jäsenmaksu pidettäisiin ennallaan vielä tämä vuosi. Voi olla, että sen vuoksi tämän
vuoden tilinpäätös tulee muodostumaan aavistuksen
verran tappiolliseksi. Onneksi seuralla on kuitenkin
vahva tase. Jäsenmaksun korottaminen tulevina vuosina on kuitenkin välttämätöntä. Vuosikokouksen
jälkeen on samassa paikassa perinteinen talvijuhla,
joka alkaa kello 13.00.

Puheenjohtaja, Jarmo Ratia
Museokatu 24 A 20, 00100 Helsinki
puh. 09-447 748, 040-745 2627
Varapuheenjohtaja, Juha-Veikko Kurki
Koivistontie 2 C, 02140 Espoo
puh. 09-541 6751, 0400-601 838
Sihteeri, Marja-Leena Montonen
Susisuontie 36, 06200 Porvoo
puh. 019-668 811, 040-500 5026
varalla Riitta Nurmi, Porvoo
Taloudenh. Karjalan Tilikeskus/Vitikainen
Ratakatu 47, 53100 L.ranta p. 05-5448850

Jarmo Ratia

Riikka Salokannel
Koiviston Viesti

Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Pertonpolku 11, 48410 Kotka
puh. 05-228 5621
Taidetoimikunta, Leena Airaksinen pj
Metsäpirtintie 10 A 1, 02130 Espoo
puh. 09-455 0501
Jälkipolvitoimikunta, Hanna Silfver pj
Kalastajantie 7, 20780 Kaarina
puh. 02-243 2940
Hallituksen muut jäsenet:
Raimo Kyytsönen, Mäntsälä. 019-6872845
varalla Hannu Veijalainen, Lahti

Eero Ahtikari, Piikkiö. 050-525 5174
varalla Airi Saarinen, Turku
Risto Kitula, Perniö. 02-735 4328
varalla Ahti Kaukiainen, Salo
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400-800 752
varalla Pertti Hämäläinen, Espoo
Virpi Huhtanen, Espoo. 0440-501 806
varalla Risto Kaukiainen
Hanna Silfver, Kaarina. 02-243 2940
varalla Tuula Koppinen, Espoo
Tuula Raukola, Kotka. 044-522 8098
varalla Mirja Haapanen, Hamina

Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj. Sirpa Taskinen
Intiankatu 11, 00560 Helsinki
puh. 09-797 011
Säätiön asiamies Pertti Hoikkala
Vanha Veckjärventie 11, 06150 Porvoo
puh. 040-583 5397
koivisto-saatio@kolumbus.fi
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Pakolaisina eri heimon keskellä
Ina Ruokolainen

Monilla Karjalan evakoilla on rankkoja muistoja uusilta asuinpaikoiltaan ympäri Suomea. Helppoa ei ollut heilläkään, joiden tiloille ja koteihin uudet asukkaat tulivat.
Yhteentörmäyksestä kertoo Pirkko Saision kirjoittama ja ohjaama Omat koirat -komedia, joka
sai helmikuussa ensi-iltansa Lahden kaupunginteatterin suurella näyttämöllä. Näytelmä on
kantaesitys.
Tarmo Valmela

Omat koirat sijoittuu sodanjälkeiseen aikaan kuvitteelliselle hämäläispaikkakunnalle, joka selvästi sijaitsee lähellä Lahtea. Keski-Isolan
pienviljelijäperhe odottaa tilalle
työteliäistä karjalaismiestä, mutta
Ontrei Simbin tuokin mukanaan
kokonaisen perheen. Samassa pirtissä on kohta kaksi kulttuuria
tapoineen, kielineen, arvoineen ja
uskomuksineen.
Saisio halusi tarttua aiheeseen
monestakin syystä. Koska tilaaja oli Lahden kaupunginteatteri,
siihen oli luontevaa kirjoittaa hämäläisten ja karjalaisten törmäys.
Lahden seudulle muutti tuhansia
karjalaisia, joiden siirtämät ja pe-

rustamat yritykset näkyvät edelleen vahvasti seudulla.
- Kaupungin ominaislaatu kahden
temperamentiltaan ja arvoiltaankin erilaisen heimon, karjalaisten
ja hämäläisten, törmäyskohtana
on mielestäni kiinnostava eikä
itselleni aivan vieraskaan, sillä
isän puoleinen sukuni on kotoisin Hollolasta ja Hämeenkoskelta
ja äitini suku Kuolemanjärveltä
Karjalan kannakselta, Saisio taustoittaa.

Koko Suomi muuttui
Jälleenrakennuksen aika edusti
myös isoa rakennemuutosta maa-

Mika Piispa, Taisto Reimaluoto,
Tapani Kalliomäki, Lumikki
Kouki

talousyhteiskunnasta teollistuvaan
Suomeen. Omat koirat –näytelmässä Suomea ja rakennemuutosta kuvataan yksilö- ja perhetasolla, Keski-Isoloiden ja Simbinien
kautta. Hämäläiset pienviljelijät
edustavat vakautta ja jäyhyyttä,
karjalaiset evakot halua ja kykyä
pärjätä muutoksessa. Simbinin
Vasa-huonekalutehdas sopii puuseppien kaupunkiin Lahteen.
- Huonekaluteollisuus oli luonteva
valinta ja myös lavastuksen kannalta herkullinen. Monet karjalaisten
yritykset olivat ensin juuri yhden
Ina Ruokolainen

miehen verstaita, jotka saattoivat
lähteä tyhjästä pelkän oman osaamisen varassa, Saisio kertoo.
Yksi näytelmän suurista aiheista on aina ajankohtainen pakolaiskysymys. Saision mukaan on
vihdoinkin aika puhua myös karjalaisista sisäisinä pakolaisina, vaikka
asuttamisesta selvittiinkin olosuhteisiin nähden mallikkaasti.
- Asutustoiminnan aikana ei ollut
poliittisesti korrektia puhua pakolaisista herkkien idänsuhteiden
takia. Kysymys oli kuitenkin pakolaisista, vaikka pakolaisleirejä ei
ollutkaan. Yhteentörmäyksiltä ei
silti vältytty, kun toiset joutuivat
luovuttamaan omaisuuttaan niille, joilta oli mennyt kaikki.
Kirjailija-ohjaaja on seurannut läheltä eri heimojen sulautumista. Vaikka hän on Helsingissä
syntynyt, isä oli hämäläinen ja äiti
karjalainen. Näytelmässä käytetyt
murteet ja temperamenttierot
ovat löytyneet pääosin omista
muistoista.
Heimorajoilla on Saision mukaan edelleen merkitystä, vaikka
yhteisessä Suomessa eletäänkin.
- Lomailen sekä Itä-Suomessa
että saaristossa aivan lännessä.
Lännessä on kohteliasta mennä
suoraan asiaan, itäsuomalaisten

Pirkko Saisiolle hämäläisten ja
karjalaisten törmäys oli herkullinen lähtökohta näytelmälle.

mielestä se on junttimaisen epäkohteliasta.

Huumoria ja asiaa
Omat koirat –näytelmän törmäykset näytetään pääosin huumorin avulla. Ontrein sisarta, Sonjaa,
näyttelevä Marja Packalén pitää
hahmoaan hyvin neuvokkaana
mutta myös katkerana naisena.
Vaikka Sonja on kiitollinen, hän
osaa nauttia yhteiskunnallisesta
nousustaan auttajiensa edelle.
- Hän on saanut emäntien reikäiset leningit mutta osaa antaa myös
takaisin. Sonja piikittelee vakaita
hämäläisiä, jotka olivat älynneet
laittaa järven nimeksi Vesijärvi,
että varmasti tietäisivät mitä nestettä se sisältää.
Packalén kiittää kirjailijaa
monitasoisesta tekstistä, jossa yksilöiden kautta kerrotaan myös
yhteiskunnassa tapahtuneista
isoista muutoksista.
- Politiikka on kerronnassa mukana, sitä ei alleviivata. Simbinien
kohdalla muutos tapahtuu, kun
he ovat yritteliäitä ja neuvokkaita,
perustavat firman ja saavat lainaa
pankista.
Ina Ruokolainen

Pirkko Saisio ohjaa Keski-Isolan
perhettä (Lumikki Kouki, Taisto
Reimaluoto, Tanjalotta Räikkä ja
Leena Kokko-Saukkonen).
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Tyttäre lapsii päiväkois pyyettii isovanhempii kertomaa jotakii siint, et millasta ol elämä
sillo, ko hyö olllíit lapsii ja millasii höi leikit olliit, Päiväkois ko aikoit viettää isovanhempii päivää. No, mie aatteli, et miepäs lähetänkii tyttäreel tarinaa. Täs o se miu kertomuksei, mut mie oon täs vaa kääntänt sen nyt Koivisto murteheel. Sit mie aatteli, et täähä vois
kiinnostaa Viesti lukijoikii.
										

Martti Piela

Lapsuuve leikkei
Hei, kaik Päiväkoi pojat ja tytöt!
Mie oon Rista Riku Äijä, niiko miu synnyinsaarel Koivistool
isoissää kutsuttii. Koivisto o nykysi venäläine Rimorski kaupunki
Viipuri lähel Karjalas. Mei koti ol
Hyttölä kyläs, ja mei perrees ol enne sottii seitsemä lasta.
Kotitalo ol muutama kymmänä metri pääs puhasvetise sinisalme rannast. mis hiekkarantaa
piisas kilometrimäärii. Nii myö
sit saatiiki suveel lapseen juosta
ja leikkii kaike päivät puhtahaal
hiekkarannaal ja uija, kuka käspohjaa, kuka sammakkoo. Suuremmat pojat jaksoit uijja iha Napakiveel ast.

pääs pyörimää korkiaal, vaik ympäärkii. Nythä ne sellaset kiikut
taitaat olla kiellettyi, ko ne o nii
vaarallissii.

Ko talvisota sytty, myö
jouvuttii lähtemää
evakkoo.
Ensiks Hämmeesee ja sit Uuvelmaal. Isä ko ol sovas, myö nuorimmat pojat - meithä ol kolme
- leikittii sotaleikkii. Myö oltii
olevinnaa sotilahhii; meil ol suikat pääs, mitkä myö oltii väsätty
Karjala-lehest, ja sit marssittii
peräkannaa pitkää renkkuu pitki

Sit ko Karjalaa pääs takasiii,
mie aloin käyvä kouluu Saarepääs. Kouluu ol vissii kolme kilometrii. Mei koirantaa ol sova
aikaan laitettu usiampii matalii
piikkilanka-aitoi estämää viihollise maihinnousuu. Mut nyt siel
ol mei kohaal avattu aukko, nii et
pääs rantaa uimaa ja lillittämmää
laivoi. Meilhä ol velje kans isommilt peritty kaks laivaa, ainaskii
puole metri pitune vihriäks maalattu seilipaatti ja mustaks tervattu
lotja, mikä ol varmast metri pitune. Rantaa ol ajautunt iso sotilasvenekkii, ja sehä tietystkii tarjos
meil pojiil hyvä seikkailupaika.
Rannoil ol sova jäleel vielkii hylsyi ja ranaattei, ja isommat pojat
käivät niitä räjäyttelemäs, vaik se
ol kielletty, ko se ol nii vaarallist.
Ko sika teurastettii, sia rakko kuivattii ja parkittii tuhaal,
ja niiviisii myö saati potkupallo.
Kotipihas härnättii pässii; mut sitä ei kannattant männä liia likeel,
muute sai peppuu viel kauva jälkeekkipäi tuntuva mustelma. Meil
ol kotipihaas kanihäkki ja lisäks
kesy harakka ja varis lemmikkein.
Nythä luonno eläimii ei saa ottaa
lemmikseen.

Talveel myö hiiheltii.
Toisinnaa myö riimustettii
rantahiekkaa ruuvut ja terkittii
kittilää, taik juostii kotipihaal
naataa ja koitettii saaha pakenevvaa karkulaist kii, Taik leikittii
kuurupiiloo taik viimene pari uunist ulos -leikkii. Ko heinii ajettii
pelloolt lattoo, myö saatii survoo
heinii tiukemmaal hyppimäl niijä
pääl. Sehä ol meist hauskaa leikkii. Toisinnaa innostuttii hyppimää heinilt alas ja huutamaa rohkasuks: ”Yks, kaks, kolme ja puol,
Mattila Mikko hyppäs ja kuol!”
Kauempaan mei äiti kotikylääs, Patalas, ol ainaskii aikasemmi
olt suureel jäätyneel suol isommiil
tarkotettu napakiikku. Pitkää
puuvartta työnnettii tolpa ympär
ja toises pääs ol puine pulkka, mis
pääs ajelemmaa kovvaa vauhtii,
ko toiset työnsiit onkaa. Siin kyläs ol kyläkiikkukkii, mihi mahtu
useamp kiikkuja yhel aikaa. Sil

ja hoettii tahiis: ”Me sitä ollaan
suomalaisia sotapoikia. Tahdin
mukaan meiltä sujuu vasen oikea.
Ja puuroa kun syömme, se voimaa
kasvattaa, ja mielellänsä joka poika
maataan puolustaa”. Just niiko luki isä ”sielt jostai” lähettämäs kuvakortiis. Ja sit myö hypättii renku
päält lattiaal. Kesääl ne suikat toimittiit laiva virkaa. Paha vaa, et ne
kastuit märiiks ja upposiit.
Myö tehtii miu kaveri kans
omat telehvoonit pitskukarpist ja
rihmarullalangast. Myöhä kuultii
toisiimme puhe iha hyväst, vaik
toine ol tuvaas ja toine kammariis.
No, voipha olla, et siin vähä autto
se, et myö huuvettii kyl siihe luurii, pitskuaskii, aika kovvaa. Velje
kans myö juossa kipastii väliist
metsäpolkuu pitki naapurii kuuntelemmaa tuntisii, Helisiil ko ol
kiteratio, mitä pit kuunnella luureil. Toisinnaa kuultii Tiltuukii.

Miul ol isä vanhat, parimetriset
sukset ja liia pitkät puusauvat..
Ei niis mittää sitehii olt. Nahkaremmi vaa, mihi kenkä pistettii,
ja sit saatto olla polkupyöräkumist
tehty remmi, mil sai pietyks sukse
paremmi jalas, ko se kumi pantii
kanna takant kengäkäre al. Suksii
pohjat tervattii ja voiteheen käytettii kynttilätallii. Ko toine suks
män poikki kärest, ni isä paikkas
sen läkkipelliil.
Vuuve aja ko oltii asuttu kotisaareel, ni taas pit lähtee sottaa
karkuu. Sil kertaa myö pääyttii
Varsinais-Suomee, Suomelahe
rantapitäjää. Myö asuttii kansakoulu keittolas. Siel ko myö elettii,
ni mie opetteli ajamaa polkupyörääki. Miu toiseks vanhemmaal
veljeel vaa, kuka ol saant työpaika pitäjä nuohoojaan, ol vanha
sotilaspyörä, mis ol suur keskiö
ja satula korkial. Sitä ol raskasta

polkee. Satulaaha mie en ylettänt
istumaa, nii et miu pit polkee sielt
väliist, tango alt. Tieposkes ol kivine kilometripylväs. Ja joka kerta
mie siin kohal ajoin ojjaa ja sitä
pylvästä päi ja mänin tietystkii
nuri.
Koulu luon, tie toiseel puoleel kasvo nuorii puita, kuusii ja
mäntyi ja leppii. Siel myö kiipeiltii ja leikittii Tarzanii. Puuta
taivutettii toista puuta kohe, nii
et pääs siirtymää puust puuhu.
Väliil lyötii käel rintaa ja ulvastii
niiko oikee Apinoije kuningaskii:
”uuUUuuUUuuUUuuU!”

paljai jaloi uimarannast salme yli
sahasaaree hyppimäl tukilt toiseel.
Jos jalkais lipsu, ni kyl tunsit haaroi väliis kipiält. Pit pittää kovvaa
vauhtii, ettei puont. Koulus myö
tehtii talveel omat luistimet. Miesopettaja toi sahaalt paksui sahaterrii. Ne kiinnitettii nurissui puutöis tehtyihi puukenkii. Kanna al
ol kaiverrettu kaks kolloo kengä
läpi. Sit ne sijottii jalkaa ommii
kenkii al papernaruil. No narutha
tietystkii katkesiit vähä vällii kosteal merejääl, ja käet tulliit kohmeloo kylmääl talvisääl.

Sota-aika ko ol, ei meil olt
varraa leikkikalluihi.

Karamellii myö paistettii
paistipannu pääl sokerist ja
maijjost.

Sitä vast myö tehtii metsää ”joulupukimaja”, mis myö sit nikkaroitii
ja veistettii ise puust ja kaarnast
laivoi, tikarii, pyssyi ja tussarii.
Jousipyssyi ja niihi nuolii. Sielpäi
ol metsäs paljo katajii, ja niisthä
sai hyvvii kaaripyssyi. Sit leikittii
inkkarii, väijjyttii ja skalppeerattii
valkonaamoi.
Tytöthä leikkiit tietystkii nukeil. Ne oli tehty kankaast ja täytetty tavallisest sahapuruil. Leikittiihä
myökii tyttöi kans kottii. Saatii lehmii ja hevosii, ko laitettii kuusa- ja
männykävyil tikuist jalat.
Likeseel saareel ol suur saha.
Sinne kuletettii puutavaraa sisämaast uittamal jokkee pitki suuriin
lauttoin. Tukkii pitki myö juostii

Siihe aikaa kaik ol kortiil. Jos tahto
kaupast ostaa jotakii, ni pit ensiks
leikata valtio jakamast ostoksee oikeuttavast säännöstelykortist kuponki, enneko pääs rahal ostamaa
sitä tavaraa, mihi se kortti anto
oikeuve. Sokerikkii ol kortil, nii
et myö saatii vaa pari pallaa viikos
karamellitekkoo vast, ko äit vaihto
sokeriannokset suurimmaks osaks
jauhoihi ja potaatteihi.
Ko mie oon kahtee otteesee
joutunt lähtemää evakkoo sottaa
pakkoo, ni mie oon ilone siint, et
teil kaikiil o hyvät leikit siel kotoon niiko Päiväkoiskii. Mie toivon hartahast, et työ saisitta ain
ellää rauhas tääl mei kauniis kotimaas, Suomees.
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Koivisto´ kirjeevaihtajalt
Lääni myi osan
Primorskista

Primorskissa keskusteltiin viime vuodesta

Asuminen ja vesi nousivat esiin, kun
Primorskin poliittinen johto kertoi
kaupungin toiminnasta vuonna 2007.
Perjantaina 18. helmikuuta kunnanjohtaja Aleksej
Skorodumov esitteli kunnan viimevuotisen tilinpäätöksen.
Varsin monet asukkaat olivat kokoontuneet Primorskin
koulun juhlasaliin kuuntelemaan raporttia, Vyborgskie
Vedomosti -lehti kertoo.
Paikalla oli myös Leningradin läänin
varakuvernööri Andrej Burlakov.
Skorodumov esitteli lähinnä
sosiaalista ja taloudellista kehitystä. Hän totesi, että vuosi 2006 oli
käännekohta toimeenpanovallalle.
Se oli vuosi, jolloin kunnallinen
uudistus antoi suuremman vallan
paikallistasolle.
Sinä vuonna pystyimme ainoastaan määrittelemään metodit
paikallisbudjetin käyttämiseen,
Skorodumov sanoi. Mutta jo
vuonna 2007 tartuimme aktiivisesti toimeen sosiaalisten ja taloudellisten ongelmien ratkaisussa.
Viime vuonna budjetti oli 26
miljoonaa ruplaa (750 000 euroa).
Tulot saavuttivat sovitun tason. Paikallinen lisä ylitettiin 6,4 prosentilla.
Lisäys johtui lähinnä suurten, öljyterminaalin toimintoihin liittyvien
yritysten hyvistä tuloksista.
– Panostimme suuresti asumiseen,
Skorodumov totesi. Korjautimme
yhdeksän talon katot, ja muutaman muun talon puolikerrosten
eristyksiä parannettiin. Lisäksi
puhdistimme Krasnaja Dolinan
(Akkalan) viemäriputken.

Näihin kustannuseriin kaupunki käytti yhteensä 3,5 miljoonaa ruplaa (100 000 euroa).

Monia haasteita
Primorskin tulee ratkaista vielä
monta vakavaa asumiseen liittyvää ongelmaa, jotka vaativat laajan
rahoituksen. Krasnaja Dolinan veden lämmitykseen käytettävä kattilakeskus tulee korjata pikaisesti,
sama koskee Primorskin ja Kamyshovkan keskuksia. Samaan aikaan polttoainekustannukset ovat
uskomattoman korkeat. Kaupungin yhdeksästä kattilakeskuksesta
yksi toimii dieselillä, kaksi hiilellä
ja kuusi polttoöljyllä. Keskusten
kunnostus tulisi tehdä samanaikaisesti kaupungin kaasuverkon
rakentamisen kanssa, mikä tapahtuu vasta vuonna 2009–2010.
Toinen suuri ongelma on vesihuolto, Skorodumov totesi.
Primorskista puuttuu uusi vesijohtoputki. Moderni vedenpuhdistuslaitos toimii ainoastaan kaupungissa, mutta kylissä voidaan
vain haaveilla uusista yksiköistä.

Susitie 12
00800 HELSINKI

Anders Mård

PUH. 09-8624 2040
FAX 09-8624 2050

Karjala-tuotteiden erikoisliike
Tilaa ilmainen kuvastomme
Puh. 05-541 4650, Kauppakatu 41, Lappeenranta
www.kareliaklubi.com
— kauppa@kareliaklubi.com.

MATKATOIMISTOPALVELUT RYHMILLE, TILAUSAJOT

PORNAISTEN MATKAILU OY
P. 019-664 7269, 0400-184 899 07170 PORNAINEN
Suomalaista puutavaraa
- tärkeintä on hyvä laatu,

TANTTUTIE 6, 49460 HAMINA, Puh.: (05)7575 200, Fax.: (05) 7575 250
E-mail: havesa.timber@havesa.fi
www.havesa.fi

Anders Mård

Keisarit ja kuninkaat käymässä
YLE Teemalla alkoi jokin aika sitten Venäjän tsaareista 				
Suomen suuriruhtinaina kertova sarja.
Ensimmäisenä esiteltiin tietystikin Aleksanteri I, joka kohta 200
vuotta sitten tsaareista ensimmäisenä kävi Porvoossakin 1809 avaamassa ja lopettamassa Porvoon
valtiopäivät. Porvoossa hänet majoitettiin Gotthard Flensborgin
kauppaneuvos Erik Solitanderille
Porvoon suurpalon (1760) jälkeen
rakentamaan Porvoon Linnaan,
nykyiseen "Remun palatsiin", Jokikadulla, joka tuolloin lienee ollut kaupungin komein asumus.

Toki täällä oli aiemminkin
vieraillut ruhtinaallisia
valtiaita.

SÄHKÖURAKOINTI
KIIKKA & KONTTILA OY
PL 19
00581 HELSINKI

Paikalle saapuneet asukkaat
esittivät konkreettisia kysymyksiä:
Miksi joidenkin talojen edustalla
on penkkejä, mutta joidenkin ei?
Milloin kaupunki kaataa lahot
puut koulun pihalta? Milloin päiväkoti kunnostetaan?
Kaupungin poliittinen johto
yritti vastata kaikkiin kysymyksiin
yksityiskohtaisesti.
– Tänä vuonna kaupunki keskittyy asumiseen, koulutukseen sekä terveyden- ja sairaanhoitoon,
kunnanjohtaja Skorodumov päätti kokouksen.

Leningradin lääni myi vastikään
huutokaupassa 18,5 prosenttia
omistamistaan ”Morskogo torgovogo porta Primorsk” -yrityksen osakkeista. Yritys perustettiin
vuonna 2002, ja sen tehtävänä on
koordinoida Primorskin öljyterminaaliin liittyviä rakennushankkeita. Osakkeet osti venäläinen
yritys Trans-Flot 4,6 miljoonalla
ruplalla (130 000 eurolla). Lähtöhinta oli 300 000 ruplaa (8 500
euroa).
Trans-Flot omistaa nyt 92,5
prosenttia yrityksestä. Trans-Flot
on yksityinen kuljetusyritys, joka
on erikoistunut jokiliikenteeseen.
Primorskin terminaalia koskevien suunnitelmien mukaan
alue tullaan jakamaan kahteen satama-alueeseen: olemassa olevaan
Jermilovskogoon (Humaljokeen)
ja suunniteltuun Vysokinskogoon
(Kipolanjärveen). Mitä Vysokinskogon satamassa tullaan käsitte-

lemään, on vielä epäselvää. Viime
vuonna Primorskin kautta vietiin
maasta 74 miljoonaa tonnia öljyä, mikä merkitsi 12 prosentin
kasvua edellisvuoteen verrattuna.
Satamaan ankkuroi yhteensä 740
tankkeria.
Sataman ylläpidosta huolehtii “Spetzmornefteport Primorsk”
-yritys, joka on valtiollisen, öljyputkimonopoli Transneftin tytäryhtiö.
Leningradin läänin toiseksi
suurin satama on Vysotsk (Uuras), jossa käsiteltiin viime vuonna 17 miljoonaa tonnia tavaraa,
sisältäen öljyn. Kasvua oli 20
prosenttia.
Kolmanneksi suurin satama
on Ust-Luga, jossa viime vuonna
käsiteltiin seitsemän miljoonaa
tonnia tavaraa. Tulos kaksinkertaistui edellisvuodesta.
Pietarin satamat käsittelevät
vuodessa noin 60 miljoonaa tonnia tavaraa.

Kuningas Maunu Eerikinpoika,
Porvoon perustaja, vieraili täällä
Blanca-kuningattarineen. Kustaa
Vaasa yöpyi kaupungissamme
1555. Hän määräsi porvoolaiset
muuttamaan perustamaansa Helsinkiin. Se ei kuitenkaan oikein
onnistunut, vaan nekin, jotka
aluksi määräystä noudattivat, palasivat takaisin. Jäipä sinne kuitenkin Porvoon koulumestari Christopher, joka perusti Helsingin
koulutoimen. Saavat Helsingin
herrat lukemaan oppimisestaankin kiittää entistä emäpitäjäänsä.
Samainen Kustaa Vaasa oli aiemmin, jo 1540-luvulla, antanut
koivistolaisille muuttaa Wiipuriin
uhalla, että niskottelijoilta kaulat
katkaistaisiin, mutta sielläkään ei kuninkaan oma käsi yltänyt uhkausta
toimeenpanemaan. 1600-luvun alkupuolella Kustaa II Aadolf vieraili
ensin isänsä kanssa ja myöhemmin,
tehdessään kesäkuussa 1616 nuore-

na 20-vuotiaana kuninkaana pitkän
tutustumismatkansa Suomeen, asuen Näsin kartanossa.
Kustaa III kävi Porvoossa
m.m. tapaamassa Sprengtporteneita, Georg Magnusta ja Jakob
Magnusta, kiitoksen osoituksena
veljesten antamasta avusta vallankaappauksen toteuttamisessa
1772. Kuningas vieraili kesäkuussa 1777 myöskin Koivistolla matkustaessaan in cognito Gottlandin
kreivin nimellä tapaamaan serkkuaan, Venäjän Katariina Suurta,
jolta hän sai lahjaksi Aleksanteri
Nevskin ritarikunnan ritarimerkin
timantein sekä jalokivin koristellun sauvan. Koiviston seurakunnalle Kustaa lahjoitti kultaisen,
20 karaatin ehtoolliskalkin, joka
painoi 1.320 g. Kalkkia säilytettään Kansallismuseon aarteeena.
Toisella Koiviston käynnillään
Kustaa joutui hakemaan suojaa
Koiviston satamasta pyrkiessään
kesäkuussa 1790 Sven Dufvan
isän, "virattoman kersantin" taistelujen (Kustaan sodan) aikana venäläislaivastoa pakoon "Viipurin
kujanjuoksusta" täpärästi Kaarleherttuan avustamana selviytyen.
Seuraavana suurruhtinasesittelyssä YLE Teeman sarjassa on "Vapauttaja tsaarin" Aleksanteri II:n
vähemmän vapaamielinen poika,
Aleksanteri III. Hänkin kävi Porvoossa purjehtiessaan tsaarittarensa, Maria Feodorovnan, Tanskan
kunininkaan Kristian IX:n tyttären
Dagmarin, kanssa Suomenlahdella
Shtandard-purrellaan, jonka kopio osallistui äskettäin Tall Ships´
Race´iinkin. Näitä purjehdusmat-

koja he tekivät useampiakin. Heillehän oli rakennettu Kotkan lähelle
keisarillinen kalastusmaja Ahvenkoskelle. He olivat hyvin tyytyväisiä
Suomeen ja sen kansaan. Myöskin
koivistolaiset rakastivat KeisariSuuriruhtinasta ja tämän puolisoa.
1890-luvun alkupuolella keisarillinen perhe joutui merihätään Koiviston salmessa aluksellaan, josta
oli merenkäynnin aikana irronnut
peräsin. Luotsilaiva "Eläköön" ehti ajoissa pelastamaan keisarillisen
perheen Koiviston satamaan, mistä
heidät saatettiin turvallisesti Pietariin. Niinpä he tulivat koivistolaisten kanssa niin tutuiksi, että tsaarin
kuoltua 1894 Koivistolla keisarin
kuolinkelloja soitettiin 74 tuntia.
On Porvoossa toki asunut pitempäänkin ruhtinaallisia. Suuriruhtinas Kiril, keisari Nikolai II:n
serkku, pakeni bolshevikkeja Porvooseen 1917, ja täällähän syntyi
poika Vladimirkin. Myöskin Suomen Runon ruhtinas Runeberg asui
Porvoossa useita vuosia juuri vilkkaimman luomiskautensa aikana.

Nyt maaliskuun alussa
8.3. koivistolaiset, nuo Kustaa Vaasan käskyä uhmanneiden, Kustaa
III:n suosioon nousseiden ja Keisarillisen perheen hukkumiselta pelastajien jälkeläiset kokoontuvat Seuransa
talvipäiville Hotelli Irikseen. Kesän
keskellä, heinäkuun 26. pnä, he saapuvat sankoin joukoin kesäpäivilleen
Linnankosken lukiolle "tappaamma
tuttui, muistelemmaa männehii ja
haastamaa tulevaisuuvestkii."
Martti Piela
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Kirjotuksii` ja kuulumissii`

Löysin vuosi sitten kuolleen äitini Senja Mäkisen papereiden joukosta listan, johon olimme yhdessä koonneet koivistolaisten käyttämiä sanoja. Opiskellessani venäjää, huomasin usein, että moni sana olikin tuttu
jo ennestään ts. äitini oli käyttänyt niitä jo lapsuudessani. Osa sanoista on Onni-enolta, joka oli stuerttina
merillä. Ehkä tämä sanalista kiinnostaa myös muita koivistolaisia!

Lahjavinkki:
Lasten DVD:
Elias, pieni pelastuslaiva - Trooli merihädässä

Tuula Kujala

Norjalaiset ovat tehneet animaatiosarjan Elias-nimisestä meripelastusaluksesta.
Sarja pyöri Pikku Kakkosessa, parhaillaan Eliaksesta kerrotaan
elokuvateattereissa ja Eliakseen voi tutustua kirjassa ja DVD:llä.
Sarjan päähenkilö on siis meripelastusalus Elias. Muita henkilöitä ovat mm.
kalastusalukset Trooli ja Silli, pikavene Uljas Kiito, Heli pelastushelikopteri,
vanha majakka, ranta-aitat, telakka ja monet muut merenkulkuun ja
kalastukseen oleellisesti liittyvät tahot. Eliaksella on laituripaikka pienen
Lunni-kylän satamassa Norjan tuntureiden juurella.
Tarinoissa on jännitystä, mutta ei liikaa. Usein turha ylpeys aiheuttaa
merihädän, mutta kaunaa kantamattomat pelastajat ja telakka auttavat poloset
taas satamaan. 4-vuotiaamme on pitänyt tarinoista kovasti.
Itse olen näyttänyt Eliaksen tarinoita mielelläni tyttärellemme. Hän ei oikein
opi kerrostalossa, mitä merellä merkitsee myrsky tai suojaisa laituripaikka.
Elias näyttää myös, miksi merenkulkija tarvitsee majakkaa tai korjaustelakkaa
tai miksi verkot pitää merkitä. Voipa Eliaksen seurassa tutkia merimiehen
muijan ja kalamiehen koirankin maailmaa, kun katsoo, miten ranta-aitat
huolehtivat merellä tapahtuvista asioista voimatta niihin vaikuttaa.
Jotenkin tuntuu tärkeältä, että tyttäreni oppii jotain siitä, mitä merenkulku
on. Elias opettaa sitä hänelle mukavalla tavalla.
Kaisa Koivula

KOIVISTO-JUHLILLA 2008
1. Perinnetoimikunnan NÄYTTELYN pääteemana on RISTIÄISET
Toivomme kaikenlaista koivistolaisiin ristiäisiin liittyvää materiaalia;
kastemekot, valokuvat, piirrokset yms, mielellään tarinan kanssa –
myös pelkkä tarina riittää!
Näyttelyyn ovat tervetulleita myös muut esineet ja käden työt,
joiden aihe on vapaa.
2. Käden taito- KILPAILUN aiheena on MINUN KOIVISTONI
Tekniikka on vapaa.
- Millainen perinne kulkee mukanasi? Mitä muistat? Mitä osaat?
Mitä tiedät – mitä tunnet?
Työsi voi olla esim. kollaasi, käsityö tai muu puhdetyö – tekotapaa
ei ole rajattu. Tarvittaessa arvioijat jakavat työt eri sarjoihin.
Lisätietoja antaa perinnetoimikunnan sihteeri, jolle työt voi myös
toimittaa:
Rauni Rokka Rämsööntie 967, 37350 Rämsöö
p. 040-5060314
sähköposti: rauni@ramsoo.fi
Kaikkia töitä voi mieluusti tuoda myös suoraan näyttelypaikalle
(aika ja paikka ilmoitetaan tässä lehdessä myöhemmin).
Runsasta osallistumista toivoen,
Perinnetoimikunta.

Karjala-talolla pidettävien pitäjäesittelyt
Vuorossa 6.3.08. klo 18 ovat Koivisto ja Metsäpirtti. Esittelyn tarkoituksena on kertoa kustakin pitäjästä oleellisia asioita niille, jotka
huonosti tai ei ollenkaan, tuntevat k.o pitäjää. Koiviston esittelyn on
luvannut pitää Pertti Hämäläinen. Esityksen otsikkona on:

KOIVISTO, kalastajien, laivanrakentajien ja
merenkulkijoiden pitäjä. Esitykseen, joka kestää n. 45

min, sisältyy myös paljon kuvia. Otsikon asiat ovat olleet
elintärkeitä koivistolaisille jo satoja vuosia. Koiviston sijaintia ja
kaunista luontoakaan ei ole unohdettu. Siinä on ainakin toisen
ja kolmannen polven koivistolaisille paljon vanhaa tietoa ja
vanhemmillekin asioiden kertausta. Tilaisuus on ilmainen ja se
tarkoitettu kaikille Koivistosta kiinnostuneille.

KOTISEUTUMATKAT
Taksipalvelu Henrik Roos, Mäntsälä

Kuljetukset 8 hengen autolla. p. 0400-215 990

KOIVISTOLAISITTAIN

VENÄJÄKSI

SUOMEKSI

HALATTI
HIITRA
HOLOTNA
HOTSITTAA (merimiesslangia)
JAAKKARI
JUSKA
JÄSSIKKÄ
KALESKAT
KARTEENIT
KASTRULLI
KIRASSI
KOHTU
KOHVI
KOMOTTI
KONOPAATSIKKA
KONTERPANTSIKKA
KOROTNIEKKA
KOSLA
KOSTI
KOUSSIKKA
KUHARKKA
KULAKKA
KUPETSA
KUTSARI
LAHANTKA
LAKU
LEIKKA
LIITTA
LINNIT
LOMA
LOMOTA
LOTNIEKKA
LÄÄVÄ
MAASLA
METLA
MIRNA
MOLOTSA
MUILA
NAKOMA
NUUSNIEKKA
PALTTOO
PARASKI
PERETNIEKKA
PILETTI
PITSKUT
PONJATA (merimiesslangia)
PUKSEERI
PUTELI
PUTILKKA
REMELI
RISTAANA
ROSPUUTTO
ROSTO
ROTINAT
ROVIANTTI (merimiesslangia)
RUSKA
SAIJU
SAPUSKA
SARRAIN
SAVOKKA
SIMOHKA
SONTIKKA
SOPOTUS
SUKUNA
SULANI, SULANTI
SUPPI
SYTI
TAASA
TAVAI
TELESKAT
TORKU
TORKUVOIJA
TORMI
TYTINÄ
TÄKKI
UTSITTAA
VAAPRIKKA
VANARI
VODA (merimiesslangia)
VORNIEKKA
VORO
VOROTTI
VUNUKKA

HALAT
HITRYI
HOLODNO
HOTETJ
JAKORJ
VJUSHKA
JASHTSHIK
KOLJASKA
GARDINY
KASTRJULJA
KEROSIN
KOFTA
KOFE
KOMOD
KONOPATSHIK
KONTRABANDIST
OGORODNIK
KOZLY
GOSTI
KOVSHIK
KUHARKA
KULAK
KUPETS
KUTSHER
LOHANKA
FLAG
LEIKA
PLITA
BLINY
LOM
LOMATJ
LOTNIK
HLEV
MASLO
METLA
SMIRNYJ
MOLODETS
MYLO
ZNAKOMYJ
NUZHNIK
PALJTO
BARANKI
PEREDNIK
BILET
SPITSHKI
PONJATJ
BUKSIR
BUTYLJ
BUTYLKA
REMENJ
PRISTANJ
RASPUTITSA
PROSTOJ
RODINY
PROVIANT
KRUZHKA
TSHAJ
ZAKUSKA
SARAJ
SOVOK
ZIMOVKA
ZONTIK
SHJOPOT
TSHUGUN
TSHULAN
SUP
SHUSTRYJ
TAZ
DAVAI
TELEZHKA
TORG
TORGOVATJ
SHTORM
STUDENJ
DEK
UTSHITJ
FABRIKA
FONARJ
VODA
DVORNIK
VOR
VOROT
VNUK

AAMUTAKKI
OVELA, JUONITTELEVA
KYLMÄ
HALUTA
ANKKURI
SAVUPELTI
LAATIKKO
KÄRRIT, RATTAAT
VERHOT
KATTILA
LAMPPUÖLJY
NAISTEN PUSERO
KAHVI
LIPASTO
TILKITSIJÄ (LAIVAN)
SALAKULJETTAJA
PUUTARHURI, VILJELIJÄ
KUSKIPUKKI
VIERAAT, VIERAILU
KAUHA
KEITTÄJÄ, KOKKI
NYRKKI
KAUPPIAS
AJOMIES
PYYKKISAAVI, -SOIKKO
LIPPU
KASTELUKANNU
PUUHELLA
OHUKAISET, LETUT
RAUTAKANKI
HAJOTTAA, RIKKOA
KIRVESMIES, TIMPURI
NAVETTA
VOI
VARSILUUTA
SÄYSEÄ, RAUHALLINEN
REIPAS, MUKAVA
SAIPPUA
TUTTAVA
KÄYMÄLÄ, HUUSSI
PÄÄLLYSTAKKI
VESIRINKELI
ESILIINA (KALASTAJILLA)
MATKALIPPU
TULITIKUT
YMMÄRTÄÄ
HINAAJA
PULLO (ISO)
PULLO (PIENI)
NAHKAVYÖ
LAITURI
KELIRIKKO
YKSINKERTAINEN
TULIAISET, VARPAJAISET
MUONA, RUOKATAVARAT
MUKI, KANNU
TEE
RUOKA, ALKUPALAT
HEINÄLATO
JAUHOLAPIO
TALVISUOJA, -TELAKKA
SATEENVARJO
KUISKAILU
VALURAUTAPATA
RUOKAKOMERO
KEITTO
VIKKELÄ, NOPEA, AHKERA
PESUVATI
SIITÄ VAAN!
YKSIPYÖRÄISET KÄRRYT
KAUPANKÄYNTI
KÄYDÄ KAUPPAA
MYRSKY
LIHAHYYTELÖ
LAIVAN KANSI
OPETTAA, KOMENNELLA
TEHDAS
LYHTY
VESI
TALONMIES
VARAS
KELA NUOTANVEDOSSA
LAPSENLAPSI
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Onnitteluit` ja
muistamissii`

Tääl` tapahtuu
HÄRKÄLÄÄN - MANNOLAAN - KOIVISTOLLE

HEIDI EHN on suorittanut
sosionomi (AMK) -tutkinnon Turun ammattikorkeakoulussa joulukuussa 2007.

la 7.6. - ma 9.6.2008
Lähdetään toivomuksesi mukaiselle matkalle.
Yöpyminen pyritään järjestämään Mannolassa.

Heidin vanhemmat ovat
Arja (os. Hoikkala) ja CarlGustav Ehn ja edesmenneet
isovanhemmat Aino
(os.Vesalainen) ja Väinö
Hoikkala Humaljoelta.

Matkaohjelmatoivomuksia ja ennakkoilmoituksia odottaen

Syöpätutkija, filosofian tohtori JOHANNA IVASKA sai
marraskuussa 2007 maailman nuorkauppakamarin
nuoren menestyjän palkinnon. Hän sai myös erittäin
arvostetun ja kilpaillun
Euroopan tiedeneuvoston
nuoren tutkijan viisivuotisen tutkija-apurahan
ja Turun yliopisto nimitti
hänet 1.1.2008 alkaen
molekulaarisen biokemian
professoriksi.
Johannan isovanhemmat
ovat Usko Ivaska Koiviston kirkonkylästä ja Taimi
(o.s. Rastas) Johanneksen
Kaijalan kylästä. Taimi ja
Usko olivat luokkatovereita
Koiviston yhteiskoulussa.

Matka toteutuu, osallistujia on vähintään 25

kata@fi.ibm.com / puh.iltaisin 09-4524 375
kari.hamalainen@pp4.inet.fi / puh. 019-664 7269 /
Pornaisten Matkailu Oy

KOTISEUTUMATKA VATNUORIIN 7.-8.6.2008
Lähtö Halkiasta 7.6. klo 7.00.
Matkareitti:
Pornainen - Järvenpää - Helsinki - Vaalimaa - Viipuri - Koivisto.
Majoittuminen Mannolan hotelliin, illallinen ja illanvietto. 8.6. aamupalan jälkeen lähtö paikallisilla busseilla Vatnuoriin. Paluu hotelliin. Peseytymisen, päivällisen ja huoneiden luovutuksen jälkeen
kotimatkalle.
Matkan hinta 160 euroa. Ilmoittautuminen 15.5.2008 mennessä
Tapani Teikarille ilt. puh. 019-6646126 tai 0400-8291824.
Passin etusivun jäljennös, viisumin hakua varten, on toimitettava
Tapanille 25.5.2008 mennessä osoitteella Hakalankaari 12, 07190
HALKIA tai sähköpostiin tapani.teikari@pp.inet.fi.
Tervetuloa matkalle Vatnuoriin - kylään meren syleilyssä.
Vatnuorin kyläyhdistys

Sääntömääräinen vuosikokous 2.3.2008 klo 14.00
Kodintalo Vesivallintie 21
Kahvitilaisuus alkaa klo 13.00

KOIVISTOLAISET

Tervetuloa
Johtokunta

TURUN JA YMPÄRISTÖN

KOIVISTOLAISET

Ilmoittautumiset yhteiskuljetuksen järjestämistä varten. Matkan
varrelta pääsee myös mukaan.
Airi 239 0611 tai 0400 538 443
Tervetuloa
Johtokunta

OPISKELIJA ... Onko gradun aihe tiukassa?
TUTKIJA... Apuasi tarvitaan!
Suomen Koivisto-seura ry:n perinnetoimikunta on kerännyt
koivistolaista LEIKKIPERINNETTÄ eri kirjallisista ja suullisista
lähteistä. Nyt pitäisi projektia jatkaa tutkimalla käytännössä esim.
leikkien leikittävyyttä ja muistinvaraisesti kirjattujen sääntöjen
toimivuutta.
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä perinnetoimikunnan
puheenjohtajaan:
Jorma Simola p.040-564 9341
jorma.simola@pp1.inet.fi

HELSINGIN KOIVISTOLAISET ry.
Yhdistyksemme sääntömääräinen vuosi-kokous pidetään tiistaina
maaliskuun 11. päivänä 2008 klo 18.00 alkaen Karjalatalon
Laatokka-salissa.
Toivomme runsasta osanottoa!

PORVOON SEUDUN KOIVISTOLAISET RY

Vuosikokouksen jälkeen pidetään samassa paikassa kevätkauden
viimeinen tupailta. Vieraanamme on Karjalan matkailun
asiantuntija Markus Lehtipuu.

Vuosikokous 16.3.2008 klo 12.00
Omenamäen palvelutalo, Tulliportinkatu 4, Porvoo.

Tulkaa nyt ihmeessä vuosikokoukseemme päättämään asioista ja
kuulemaan vierailevaa Markus Lehtipuuta tupailtaamme!

Tervetuloa, kahvitarjoilu
Johtokunta

Johtokunta

SUOMEN KOIVISTO SEURA RY.N VUOSIKOKOUS
8.3.2008 klo 10.30
Ravintola Iiris, Aleksanterikatu 20, Porvoo

KOIVISTO-KERHON
VUOSIKOKOUS

Esillä vuosikokousasiat

sunnuntaina 16.3.2008
klo 14.00

Suomen Koivisto seura ry.n talvipäivät
8.3.2008 klo 13.00

Markku Kitulalla
Lupajantie 26 Perniö

Ravintola Iiris, Aleksanterikatu 20, Porvoo

Tervetuloa!
Johtokunta

Vuosikokous sunnuntaina 2.3.2008 klo 14.00
Koivistolaisten Kajuutassa, Itäpellontie 2, Turku.

KARHULAN JA YMPÄRISTÖN KOIVISTOLAISET

TURUN JA YMPÄRISTÖN

PERNIÖN JA YMPÄRISTÖN

KOIVISTOLAISET

Lähdemme Suomen Koivisto-seura ry:n vuosikokoukseen ja talvipäiville Porvooseen lauantaina 8.3.2008.

Tervetuloa kaikki jäsenet ja asiasta kiinnostuneet !
Johtokunta

Ennakkotietona: Viro-Latvia
matka tehdään 12.-15.8.2008.
Lähtö Turusta Ortodoksikirkon
luota 12.8. klo 8.00. HelsinkiTallinna-Helsinki uudella
Viking XPRS-laivalla. Ensimmäinen yö 12.8. Pärnussa Villa
Wesset-hotellissa. 13.-15.8.
Hotellinamme Europe City,
Riika.
Tarkemmat tiedot seuraavassa
Koiviston Viestissä tai Airilta
239 0611 tai 0400 538 443

TURUN JA YMPÄRISTÖN

Tarjolla noutopöytä noin 25€

PIISAAREN MATKA TEHDÄÄN
KESÄKUUN 3.-5. 2008.
Tarvitaan valokopio passista.
Läh. Matti Luukkainen,
Pengerkatu 1 B 49, 00530 Helsinki p. 09-713 883.
Matti Ketonen,
Ihantolantie 126, 21150 Röölä p. 02-2524 323.

KOIVISTON AUTO
www.koivistonauto.fi

