
Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Viesti on luettavissa –

myös netissä.

www.koivistolaiset.net

Nro 10 Lokakuu 2015

Tiijjät sie?
Kaikha myö koivistolaiset vissii 
tiijjetää, et täm mei Koivisto-
Seura puhheejohtajal, Jou-
niJiil, vaik hää onkii syntynt 
pääkaupungis ja siel Etuskun-
naski istunt, ni hänel o juuret 
Koivistol. Ja varmast usiammat 
taas o selvil siintkii, et EeUu-
politiikkonki toimint Karjala 
Liito vetäjä, kuka kyl o Loh-
jal syntynt ja kuulusuutta alu 
alkae urheilu piireis hankkint, 
o hääki, no vaikkei iha koivis-
tolaine, ni ainaskii karjalaine 
juuriltaa. 

Täl kertaa mie en kysyk-
kää mittää sellasta, mihi miul 
itselläi ois selvä vastaus. Kat-
sokaaha työ, ko mie haluaisi 
haastaa teijät lukijat kertomaa 
nii miul ko muilkii, et keitähä 
koivistolaisii o aikoinaa taik 
nykysi noust valtakunnallisest, 
vaikkei iha ministeriks astkaa, 
ni kuiteskii valtakunnas mer-
kittävvii poliittisii asemii. Enkä 
mie käykkää nirsoilemmaa, kyl 
saap tuuvva kaikil tiijjoks pai-
kallisestki merkittävvii poliit-
tisii nimmii, niiko valtuustois 
ja kaupungihallituksis toimivii 
miehii ja naisii. 

Ko näitähä varmast voip 
alla paljokii. Miul tul tää mie-
lee, ko Porvoo Vanhamoisios 
syystappaamise yhteyves mie 
kuuli sellasenkii mielekiintose 
jutu, et Suome iskelmätaivaa 
Pohjatähe, Olavi Virra suku-
juuret, johtaat koivistolaisee 
Kurje sukkuu. 

Sit ko tätä o selvitelty per-
hepiirieis ja turpakäräjil, ni 
myö saahaa yhes ihmetellä, kui 
myö koivistolaiset ollaaki kerit-
ty vähä monnee mukkaa. Mut 
se tietyst sil ehol, et työ toi-
mitatte tei tieton Viestil, mie-
luummi oma nime kans. Mut 
saapha sitä vaik nimimerkilki 
laittaa, jos kuka kainostelloo.

Martti Piela

Matkakertomus: 
Piela äijä jäljil Hyttölääs 1.8.2015
Kuka Piela äijä ol
Piela äijä ol Aatami Kaaponpoi-
ka, syntysii 1848 Hyttölä tilal nro 
16. Hää ol edesmennee Viljo Pie-
la isän isän isän täysvello ja Piela 
Marti isän isän täysvello. Äitiin 
ol Ruottu, täyssisaruksii ol viis 
ja emintimä lapsii ja viis. Aatu ol 
issää jaalas Katariinas kippariin, 
hyttöläläisiiviisii. Muutti sit lapsi-
nee eukkoinee 1886 Roti Aatami 
kotiväyks Humaljooeel Roimääeel 
tilal nro 10. Talvel männiit valkial 
hevoseel jää yli. Vaimo ol Roti 
Riitta. Niihä sitä sanottiin, jot 
”Jos et mistää akkaa saa, ni mää 
Humajooeel!” Miu äijäin Alek-
santeri synty 1887 Humajooeel ja 
miu äitiin Ester 1928. Sielt höit 
asutettii Kemiöö. 

Piela äijä ol ponteva, hää ol 
puuhamieheen, ko alkoit per-
kaamaa Humaljokkee, jot saivat 
suure niity (Mutamaa) viljelyksee 
1910-luvul. Höi maatila ol kohta-
laine senaikaseeks ja hää ol perus-
tamas Humaljooe osuuskauppaa 
(Yritys). Kuuluit sanonee, jot hää 
ois olt kylävanhin. Hää ol usko-
vaine niiko Martti-veljeen, luk 
raamattuu ja piti hyvän kurin ta-
los. Pojat Ale ja Jussi (Juhana) ei 
saaneet tuprutella tupakkaa enne 
ko äijä kuol. Manata ei saant äijä 
kuoltuukkaa, sai sannoo vaa jot 
”Voi hyväne aika!” jos oikee har-
mitti. Piela äijä kuol 1926.

Saaree pääsöö - tavai!

Säkjärviste säätiö pan taanno 
Viestii ilmotuksen, jot pääsis iha 
virallisel reissuul Saaree, sit saap 
jokahine männä mihi lystää, jos 
ei höi sotahistorialline linnake-
reissu kiinosta. Niihä myö sit 
sisko ja lapsii kans ilmottau´uttii 
reissuul, ko sopivast sillo kesäl 
volnaa vejettii. Epävarmaks jäi, 
päästäiskö myö mänemää Saa-
ree, jos vaik tulloo tormi, ja mil 
pelil, moottoriseilipaateil vissii ja 
mihi sitä sit rantau´uttaa. Matkal 
ol yli kymmänä koivistolaista ja 
parikymmänt säkjärvistä. Käytii 
Säkjärve kirko rauniol ja kenttä-
hautausmaal.

Koivusaar – paratiisi maa 
pääl

Elokuu ensmäseen päivään lav-
vantakaamuun meit sit kuletettii 
Viipuriist linjaspiilil kauppala ve-
nesatamaa. Sinne tulliit uljakkaat 

kumipaatit, ei mittää raakkii. Niil 
mäntii jot sitä ol siuhke, varti 
pääst oltii jo Saarees. Harilaisii ol 
Rautase rantaa valettu muutama 
viikko aiemmi ryki ja siihehä myö 
päästii - sopivast mei kannalt lähel 
Hyttölää mänevää tietä.

Muut männiit linnakkeel 
ja kasarmil tai jäivät Saarepäätä 
kiertelemmää. Mie, miu Helena-
siskoin ja mei Mari lähettii kol-
misii tepsuttelemaa Hyttölää päi. 
Mei poja härkäpää ko läks ukkoloi 
kans linnakkeel ja eksy tulomatkal 
ko muut männiit autokyyil ja hää 
jäi iha itseksee patikoimaa. Uta-
laa, hää ko näätse uppois suoho 
ja juppinallekii (kännykkä) tyssäis 
toimimast, mut pari tunni reippaa 
patikoinni jälkee hää ilmesty Hari-
laisii rantaa yltäästää ryvettyneen, 
haisevaan ja iloseen ko pien porsas.

Tie Hyttölää ol kappee ja hä-
vis vähitelle, jot Passoja talo jälkee 
ei jäänt jälel ko ajourat. Alko epäi-
lyttämää, ollaaks myö oikial polul 
- a ko myö ei oltu koskaa Saarees 
oltu. Mut eihä se haitant, ilma ol ko 
morsii ja aikaa ko mere muttaa. Siel 
metsäs meil ol rauha ja tuule humi-
na puis, ei tihit eikä herhiläiset mei-
tä syöneet, ei olt vari eikä holotna. 
Myö käveltii pielalaisii paikoil aina 
Niittysyrjää asti, mis myö jatkettii 
ajourrii pitki vanhaa metsää. Siel tul 
suo vastaa ja polu pääl ol nii paljo 
vettä, et myö katsottii parahiks pa-
lata takasii päi. Hyttöläranna kohal 
myö mäntii niity laanilt (Esimäki) 
alas rantaa, mis meri näkkyy.

Hyttöläranta, potra ranta

Hyttölärannas ol pietty notskii 
ja sinne män ajourat polult, tais 
olla paikalline Rivieera! Hyttölä-
rantaa ja parrii pienempää rantaa 
räknaamatta rantaviiva ol melko 
olematon, ko puut kasvaat rantaa 
kii. Rantahiekal ei pystynt käve-
lemmää kunnol, nii myö sit ryö-
mittii kaatunehhii puie karahkoi 
alt ja ylitettii laskuoja. Nähtii talo 
raunioi ja metsäks puskittunehhii 
pihamaita, piti vaa kuvitella, mite 
siel enne ol laani. Hyttölälaituri 
paikka ol kaisla peitos. Punaheru-
ka taimii ol siel ja tääl, marjat vaa 
maistuit yle ouoilt. Vaapukoit ol ja 
ne olliit hyvvii. Mustikat ol vähä 
kitkerii, mantsikoikii ol.

Rannas ol pitki matkaa puna-
tiile palasii. Halkonieme rannas 
meil kävi erityine onni; löyettii 
aartehii (ei kuitekaa haparii). Kel-

tasii suomalaisii uunitiile puolik-
kaita ei kehattu lähtee kantamaa, 
mut pien vee hioma punatiile pa-
lane sopi taskuu. Mei Mari löys 
verkkopainon (?), pienen reiällisen 
pyöreen kiven. Hiekal ol isomit-
tari – suur vaaliavihriä yökköne. 

Poisha sielt metsäst piti sit tul-
la ja lopuks käveltii Harilaisiis ja 
Saarepääs, mis on talois kesäasuk-
kaita. Viimine villitys Vennäimaal 
näky ollee pienet aurinkopaneelit, 
joit ol laitettu mökkilöi katoil. Sit 
mäntii viel Harilaisii rantaa ret-
riittii pitämää eli kuunneltii vaa 
tuulta ja merta ja pötkötettii ran-
tahiekaal. Kyl ol hieno reissu!

Lisää kuvia sivulla 3

Tiina Torkkeli-Pitkäranta, 
äitiins puolelt Piela

Piela äijä eli Aatami Piela Humaljoella 1921 tai 1922 

Aleksanteri Aataminpoika Piela (keskellä) ja Olga os. Hentula 
(oikealla vauvan kanssa) perheineen 1934

Mie ja mei Mari ja, ollaa 
Hyttölälaituri tienoil
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Hartaast´ 

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

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

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

Aineisto mieluiten digitaalisena: 
studio@salokanneltoivonen.fi 
Muussa tapauksessa paperikopiot, 
muistitikku tai CD-levy sekä valokuvat 
toimitetaan osoitteeseen: 
Riikka Salokannel, 
Riihelänkatu 28, 15810 Lahti. 
Aineisto palautetaan vain jos mukana 
on postimerkillä varustettu 
palautuskuori osoitteineen.
Koiviston Viesti toimitus, 0400 780 398

Tilaukset, osoite- ym. muutokset 
aina kirjallisena tai sähköisesti 
edellämainittuihin osoitteisiin. 
Tilauksia ei tarvitse uusia. 
Seuran jäsenmaksu 32e, sisältää vuoden 
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös 
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 12e.
Lehdessä julkaisemattomia artikkeleita ja 
kirjoituksia julkaistaan seuran kotisivuilla 
www.koivistolaiset.net, jossa myös 
tämäkin lehti on luettavissa myöhemmin.

Jäsenlehden postituksesta Pohjoismai-
hin veloitetaan +3 e/vuosi ja muualle 
Eurooppaan +8 e/vuosi.

Pankkiyhteys: 
Nordea FI46 1091 3000 3058 80

Päätoimittaja 
Riikka Salokannel, 040 5761 464
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398

Siunaus on toimitettu 29.8. läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos kaikille Viljoa hoitaneille.

Siunattu läheisten saattamana. Lämmin kiitos osanotosta.
Kiitos myös Vaahterakodin henkilökunnalle 

Ennin hyvästä hoidosta.

Rakas puolisoni, isämme, ukkimme
ja isoukkimme

Viljo
NIEMI
s. 29.9.1920 Koivisto Humaljoki
k. 3.8.2015 Pudasjärvi

Minä olen ylösnousemus ja elämä.
Joka uskoo minuun, saa elää, 
vaikka kuoleekin. Joh. 11:25

Kaivaten
Sylvi
Riitta
Helena ja Jukka
Eija
Juha ja Marja
lastenlapset perh. 
Kaisu-sisar perh.
muut sukulaiset ja ystävät.

Kauan kaipasit kotihin Karjalan, 
missä valkeni aamusi koi. 
Tuli kutsu luo Isän Taivahan, 
siellä kanteleet kauniisti soi.

Enni Eila
RAPELI
o.s. Kurki
s. 29.4.1922 Koivisto
k. 16.9.2015 Hamina

Me kutsumme häntä, 
mutta hän ei käänny enää.
Hän on matkalla 
lapsuutensa metsiin, 
sinisen kukan ja 
keltaisen syksyn maahan. 
Siellä laulavat toisenlaiset linnut.
(Sirkka Turkka)

Äitiä, mummia, isomummia, siskoa
lämmöllä muistaen
Pirjo ja Pekka
Susanna perheineen 
Sami perheineen
Salme-sisko
sukulaiset ja ystävät

Kuolleet lehdet

Hän kuvitteli istuvansa kotirannan hiekalla
Hän istui linja-auton takaosassa. Puheensorina sekoit-
tui auton hyrinään. Hän katseli ikkunasta silmissä vi-
lisevää metsämaisemaa. Myöhästymissakkona kiertävä 
shampanjapullo tyhjeni penkkiriveillä edetessään. Oli 
mukavan lämmin, samalla hieman puutunut ja vähän 
nuutunut, olo. 

Viipurin pysähdyksellä oli haettu kauppahallista 
vakio-ostokset: vesirinkeleitä, valkosipulia, pellavalii-
noja. Ärtymys auton ovella parveilevista luutamyyjistä 
oli jo haihtunut. Nenään tunkeutui kastuneen nuotion 
tuoksu. Metsikköpalot olivat tällä kohtaa olleet laajalla 
alueella. Nyt ylitettiin rautatie, pian oltaisiin perillä.

Ensimmäisenä käytäisiin kirkolla. Miten monen mo-
nituista kertaa, hän muisti kävelleensä kirkkopetäjän 
vierestä. Voi niitä nuoruuden onnellisia päiviä. On-
neksi ei nuorikkona tiennyt, mitä joutuisi vielä ko-
kemaan. Vieläkin sydänalaa puristi, kun hän muisti 
lähtöpäivän. Huoli lapsien jaksamisesta, lehmistä, 
rintamalla olevista miehistä. Ei silloin auttanut liikaa 
surra, oli vaan mentävä eteenpäin askel askeleelta.

Ei surettanut nytkään, vaan kiukutti. Täällä ne vaan 
toiset elävät ja sotkevat kauniin kotikylän. Hän ei 
voinut mitään sille, että tuohtumus valtasi mielen ja 
katkeruuskin. Vaikka hyvin heille loppujen lopuksi 
kävi. Uusi paikka löytyi. Lapset saivat käydä koulut. 
Jokainen heistä on paikkansa löytänyt. Murheita toki 
on ollut, mutta iloja enemmän. Niitä iloja muistellessa 
oli leppoisaa ajella kirkolta kotirantaa kohti.

Linja-auto ei pystynyt viimeistä tienpätkää ajamaan, 
niin kuoppainen ja kapea rantatie oli. Vaan mikä oli 
joukolla kulkea, kuin ennen vanhaan kujasilla, kun 
porukalla tultiin kirkolta ja kaupoilta. Hänen olisi teh-
nyt mieli pistää juoksuksi, vaikkei niillä jaloilla oltu 
pitkään aikaan enää juoksuaskelta kyetty ottamaan, 
hyvä jos rollaattorin avulla kävelemään. Mutta siinä 
rantatiellä askel vain kepeni, hän nuortui, palasi men-
neeseen. 

Hiekka oli kuumaa ja pehmeää. Hän istui rannalle, 
käänsi selkänsä rannan rakennuksille ja katseli merelle. 
Tuntui kuin mikään ei olisi muuttunut. Lapset kir-
masivat uimaan. Aurinko kimmelsi pienillä aalloilla. 
Etäällä häämöttivät saaret. Hepokivi oli paikallaan. Sii-
nä hetkessä oli hyvä olla. Hän tiesi päässeensä perille, 
takaisin kotiin. 

Muutama viikko syys- ja lokakuun vaihteessa meillä on 
kaunista, hyvin kaunista. Joskus olen yrittänyt tehdä 
ruskan väreistä öljyvärimaalausta. Jumalan siveltimenve-
toihin verrattuna taulu jää ala-arvoisten luokkaan. Käsit-
tämätöntä, miten lyhyeksi ajaksi Herramme tuhlaa tuon 
kaiken kauneuden ihmislasten iloksi. Syksyn myrskyil-
mat repivät pian kaikkien lehtipuiden ja kukkien lehdet. 
Ne putoavat maahan kuin kuolleet. Puhtaan tumman 
vihreän värin säilyttävät vain metsiemme kuuset. Ne 
odottavat joulun kirkkautta.

Kyllä syksyllä on myös paljon ikäviä asioita. Olkapäitä 
koettelee noitten pudonneitten lehtien ja risujen hara-
vointi. Sateet tuovat kuraa ja likaa. Ihanien marjanpoi-
mintaretkien kiusana ovat hirvikärpäset. Joskus jalka lip-
sahtaa soistuvaan liejuun. Sieniä tunnistamaton saattaa 
erehtyä ottamaan seitikin herkkusienen sijasta. Moot-
toripyörät ja autot voivat liukastua mutkissa keltaisiin 
lehtiin tai hiekkaan. Varoa pitää kaikkialla. Pimenevät 
illat vaativat parempia valoja jopa kirkasvalolamppuja.

Ihmistäkin verrataan Raamatussa kedon kukkaseen. 
”Ruoho kuivuu ja kukkanen lakastuu”. Aina ei kuole-
ma ole yhtä kaunis kuin syksyn lehtien lakastumisvaihe. 
Ennen rukoiltiin kirkossa: ”Varjele, pahasta, äkillisestä 
ja katumattoman kuolemasta”. Nykyisin ei kovin pal-
jon puhuta ääneen kuolemasta, vaikka se lienee yhtä 
luonnollinen asia kuin syntymäkin. Jumalan silmissä 
vanhurskaan eli Jumalan lapsen kuolema on kaunis. Sel-
lainen ihminen pääsee kirkkauden maahan, katsomaan 
Herraa kasvoista kasvoihin.

Psalmin kirjoittaja ihastelee Jumalan tekoja omalla koh-
dallaan. Hän kirjoittaa: ”Sinä nostit minut kuopasta, 
lokaisesta liejusta ja asetit jalkani kalliolle”. Ihminen ei 
voikaan itse nostaa itseään suosta, vaan siihen tarvitaan 
ulkopuolinen nostaja, Jumalan Poika, Jeesus. Mutta tar-
vitaan siihen omakin tahtomme, kuten laulun tekijä to-
teaa: ”Jalkani rauhan tielle, mä olen astunut. Rukoilen: 
Isä rakas, vahvista loppuun ast´.”

Tuo nosto tapahtuu anteeksiantamuksen voimalla. Jo-
kaiselle suossa rämpivälle ja kuolleitten lehtien vuoksi 
epätoivoon joutuneelle julistetaan anteeksiantamus Jee-
suksen veressä. Kun ojentaa käsivartensa uskossa Vapah-
tajan puoleen, valon säde taivaasta koskettaa jo lakas-
tumaan alkanutta ihmiskukkaa ja hänelle koittaa uusi 
huomen, parempi ja puhtaampi jo tässä ajassa. Jaakob 
toteaakin, että epäuskossa elävä ihminen on kuin me-
ren aalto, jota tuuli heittelee. Hän ei tiedä, minne on 
menossa. Uskovaisen on turvallista kulkea , kun saa olla 
Vapahtajan käden ohjauksessa enkelten siipien alla.

Syysterveisin Valma Luukka
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

  Suomen 
  Koivisto-Seura r.y. 
  Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

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

Taloudenh. Karjalan Tilikeskus/Patrikainen
Ratakatu 47, 53100 Lappeenranta 
puh. 05 544 8850
Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Proomukatu 6 A 14, 15140 Lahti
puh. 040 564 9341
Taidetoimikunta, Leena Airaksinen pj.
Metsäpirtintie 10 A 1, 02130 Espoo
puh. 050 548 1601
Senioritoimikunta, Helge Teikari pj. 
07190 Halkia
puh. 019 664 8112

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

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

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

Jos mie männeitä märehtisin, mie lehmä 
oisin
Sisäruokintakausi on jälleen meneillään. Terassit on 
tyhjennetty ja kesämökit sonnustettu talvikuntoon. 
Ruskaa pukkaa, ja sienestyskauden loppuhuipentumaa 
odotellaan.

Jokaisella vuodenajalla on jotain ominaista. On sekä ter-
vetullutta että vähemmän mukavaa, kaikilla kuitenkin 
sekä että. Samoja kortteja voi katsoa kahdella tapaa: yksi 
nauttii siitä mitä on ja odottaa huomista innolla, toinen 
on tyytymätön siihen mitä ei ole ja murehtii mennyttä.

Vuodenkierto luo elämälle rytmiä. Kohtaamme samat 
muutokset aina uudelleen, vuoden edellistä kertaa 
vanhempina. Yhden aikataulun on kehitys turmellut: 
perinneruuat ja uusi sato eivät enää noudata meidän 
kalenteriamme. Varhaisperunat kypsyvät maaliskuussa 
Mallorcalla, ja mämmiä ja rapuja saa pakastealtaasta 
ympäri vuoden. Hiihtää voi sisällä ja uida hankien kes-
kellä.

Vielä keskiajalla aika kiersi samaa kehää. Muutos oli 
niin hidasta, ettei sitä huomannut tai odottanut. Seu-
raava sukupolvi asettui edeltäjänsä uriin. Nykyään taas 
odotetaan, että tulevaisuus on aina jotain enemmän, 
ainakin rahaa. 

Aikakin pitää oppia. Kävin vuosia sitten tutustumas-
sa nuorisovankilaan. Minulle kerrottiin, että monilla 
asukeilla on kehittymätön ajan taju. Heidän kotonaan 

ei ole vietetty joulua, pääsiäistä, 
juhannusta tai syntymäpäiviä, 

jotka muuten paaluttaisivat 
ajan kulumista. Niinpä 
myös vapausrangaistuksen 
pituus oli heille abstraktio. 
Joku saattoi lähteä livoh-
kaan viikkoa ennen kuin 
muutoin olisi päässyt va-
pauteen. 

Eräällä työtoverillani 
oli tapana marraskuun 
ensimmäisenä päivänä 
muistuttaa, että ensi 
kuussa päiväkin alkaa 
jälleen pidentyä. Sitä 
odotellessa käydään läpi 
pyhäinmiestenpäivä, it-
senäisyyspäivä ja advent-
ti. Tyhjässäkin kalenteris-
sa on kohokohtia. 

Jouni J Särkijärvi

68. Koivisto-juhlia 
vietetään 
30.-31.7.2016 
Porvoossa

Piela naisii: vas. Vappo-täti eli Valpuri Vartiala os. Piela s. 1867 
(Aatamin puolisisar), Pauliina Aatamintytär Kitula os. Piela ja 
Loviisa Piela os. Tähkäpää (Juhana Aataminpojan vaimo)

Helena ja mei Mari Esmäe niityl, Hyttöläranna 
kohal

Piela äijä jäljil...

Kotini
Kauniin koivikon keskellä seisoivat harmaat jyhkeät 
hirsiseinät,
kolmet valkoiset ikkunapielet julistivat julkisivua.

Miten olenkaan alkanut kaivata sitä rauhallista kotipaikkaa 
ja turvallista suojaa.

Miten ihanaa oli keväisin katsella aukeavia koivunsilmuja 
ja valkoisenaan kukkivaa maata niiden ympärillä.

Omenapuiden kukintaan ja sitten odottaa syksyä ja niiden 
satoa, punaisia, keltaisia ja vihreitä hedelmiä.

Puutarha oli isän silmäterä, siellä hän lannoitti katkoi ja 
jalosti itse puita.

Kuinka rauha huokui siellä joka puolella, eipä sinne 
kantautuneet edes naapurien hälinät.

Puutteenkin keskellä kuin olisi löytänyt turvan, aina sitä 
jokin keino keksittiin siellä metsän keskellä.

Olisi mukavaa nähdä tuo kotipaikka vielä muutenkin kuin 
unessa, jotenkin nyt vanhaksi tultua alkaa 

ikävöidä enemmän, kun on aikaa niin paljon ajatella.

Jenny Honkanen os. Pönni
kirjoituksia Härkälästä, Pönnin kylästä
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Koiviston Seuran edellinen puheenjohtaja Juha-Veikko Kurki otti seu-
ran kunniajäsenyyden vastaan

Syysseminaari raittiusseuran talolla
Useana syksynä koivistolaiset ovat kokoontuneet syysseminaariinsa 
Raittiusseura Katajaisten omistamaan Vanhamoision seurataloon. 

Syyskuinen kokous oli laatuaan vii-
meinen, sillä jatkossa on tarkoitus 
yhdistää syysseminaari, talvipäivät 
ja vuosikokous yhdeksi kevättalven 
tapahtumaksi. Itse seuratalo olisi 
sopiva paikka kokoontumiselle 
jatkossakin, niin mukavatunnel-
mainen paikka on. Osa kiitoksista 
kuuluu loistavalle keitolle ja kau-
niisti kukitetulle salille ja tietenkin 
henkilöille, jotka tuon kaiken mei-
dän viihtymiseksemme loivat.

Kiitoksia kuultiin myös itse 
seminaarissa. Kesän onnistuneet 
juhlat Paraisilla olivat vielä mie-
lessä. Tapahtumaa kiiteltiin myös 
paikallisessa lehdistössä. Seuran 
aktiivinen näkyminen on tärkeää 
vireän toiminnan ylläpitämisessä. 
Kiitoksin ja kiitollisin mielin Koi-
viston Seuran edellinen puheen-
johtaja Juha-Veikko Kurki otti 
myös seuran kunniajäsenyyden 
vastaan. Vaikka osa ajasta kuluu-
kin nykyään muilla mailla, on 
Jiivee edelleen kiinni koivistolai-
suudessa sekä Kurkien sukuseuran 
asioissa, että aktiivisena Seuran 
toiminnan seuraajana. 

kaisun valmistuvan jouluksi.
Härkälän kyläyhdistys on ol-

lut aktiivinen kotiseuturetkien jär-
jestäjänä. Jatkossa isovanhempien 
hiekkarannoille suuntautuville 
matkoille toivotetaan tervetul-

mäntsäläläiselle. Mäntsäläläiset 
myös tekevät asioita yhdessä lah-
telaisten kanssa, osallistumalla 
yhteisille retkille ja tapahtumiin. 
Kirkkopyhään osallistui 60 henki-
löä. Koivisto-juhlia mäntsäläläiset 
eivät sen sijaan enää usko yksin 
järjestävänsä, mutta ovat aina val-
miina yhteistyöhön.

Karhulan ympäristön koivis-
tolaisilla on vakiokuviot: kaatu-
neitten päivää ja pikkujouluja vie-
tetään. Haminan koivistolaisten 
kanssa yhteistyö on hiljaisempaa, 
sen sijaan Karhulan karjalaisten 
kanssa on aktiivista yhteistyötä. 
Rautasen kyläseuran puheenjoh-
taja Esko Kaukiainen puolestaan 
kertoi, että vaikka suuren kylä-
kirjan painos on loppu, voi kirjaa 
saada DVD:nä Pentti Loukoselta 
15€ hintaan.

Helsingin koivistolaisilla on 
134 jäsentä. Kerran kuussa järjes-

jatkossa on 
tarkoitus 
yhdistää 
syysseminaari, 
talvipäivät ja 
vuosikokous 
yhdeksi 
kevättalven 
tapahtumaksi

tetään virkistyspäivä. Tuula Kop-
pinen kertoi tupailloissa puhutta-
van niin koivistolaisista perinteistä 
kuin nykyisyydestäkin. Koiviston 
saarille tehdyistä veneretkistä on 
olemassa DVD, ja editoinnin 
jälkeen se kiinnostaisi varmaan 
laajemminkin saarelaisia. Lyk-
käjäispäivälliset ovat yksi seuran 
suosituimmista kokoontumisista.

Juha-Veikko Kurko kertoi 
Kurkien sukuseurassa olevan 200 
jäsentä ja yhteyttä pidetään Kurki-
uutisilla. Seppisten sukuseurassa 
puolestaan on 80 jäsentä. Tämän 
20 vuotta vanhan sukuseuran ko-
koontumiset ovat lähinnä serkkujen 
tapaamisia, joissa syödään hyvin ja 
nautitaan saman mielisten seurasta.

Ensikesän juhlat järjestä-
vä Porvoon koivistolaiset ovat 
aktiivinen 160-jäsenen seura. 
Johtokunta kokoontuu kerran 
kuussa. Pikkujoulut järjestetään 

Vanhamoision seurojen talolla. 
Kyykkässä ollaan aktiivisia. Pent-
ti Karvonen käy esitelmöimässä 
koivistolaisuudesta erilaisissa ti-
laisuuksissa. Viimekesän saaristo-
retkellä Sandralla kerättiin voimia 
tulevan kesän ohjelmaan, joka 
alkaa olla jo perustuksiltaan val-
miina. Linnakosken lukion tilat 
on käytössä ja juhlapuhuja, val-
tioneuvos Uosukainen, on lupau-
tunut paikalle.

Paljon on ollut sekä aktiivi-
suutta että toiminnan hiipumista. 
Tampereen koivistolaiset ovat lo-
pettaneet toimintansa kokonaan. 
Kuvaavaa kuitenkin on, että siellä 
missä joku asia hiipuu, on tilalle 
tullut jotain uutta. Niinhän sen 
kuuluukin olla, jos on kyky muut-
tua, on edellytykset myös jatkaa 
toimintaa. Syysseminaari muuttaa 
muotoaan talviseminaariksi, koi-
vistolainen seuratyö jatkuu.

Perinnetoimikunnan Rauni Rokka kertoi Koiviston kansallispuvun tarinan

Raimo Kyytsönen ja Jukka Ratia Mäntsälästä ja Esko Kaukiainen, joka edustaa Rautasen kyläyhdistystä.

Nelisenkymmentä seurojen 
aktiivijäsentä oli koolla kertomas-
sa oman seuransa toiminnasta. 
Vatnuorin Kyläyhdistyksestä Ta-
pani Hovi kertoi piirakkakurssien 
tuleen tarpeettomiksi, sillä osaajia 
on jo ja itse piirakkapäivä kokoaa 
sankat joukot perinteen ääreen. 
Hannu Veijalainen puolestaan 
kertoi hapanlohkokestien ajavan 
samaa asiaa Lahdessa. Seurojen 
ikärakenteesta kertoo kuvaavasti 
lahtelaisten tapa lähettää joulu-
kortit yli 80-vuotiaille seuran jä-
senille. Tänä vuonna kortti lähe-
tetään puolelle jäsenistöstä.

Helsingin koivistolaisten 
naisten kerho on koonnut pian 
julkaistavaksi kirjaseksi kaikkien 
Koiviston seurakunnasta ja kirkos-
ta pelastettujen ja evakkojen mu-
kana Suomeen kulkeutuneiden 
sakraali- ja kirkollisten esineiden 
sijainnin. Riitta Sarastie uskoo jul-

leiksi, myös muiden kylien väkeä, 
jotta matkoja saadaan toteutettua. 
Matti Agge puolestaan totesi, että 
erityisesti saariin suuntautuvien 
kotiseutumatkojen järjestäminen 
on käynyt yhä hankalammaksi.

Turun ja ympäristön koivis-
tolaisten toiminta muutoin on 
edelleen aktiivista. Juhlat saatiin 
järjestettyä isolla talkoojoukolla. 
Kajuutassa tapaavat niin Jaalamie-
het, naisten piiri, käsityökerhot 
kuin kerran kuussa kajuutan täyt-
tävä, kajuuttailtaan kokoontuva 
väki. Eikä Turun seudulle pelkäs-
tään kajuutassa kökitä, vaan esi-
merkiksi risteilyt ovat suosittuja. 
Talvisin pyritään myös jääolosuh-
teiden sen salliessa järjestämään 
perinnekalastuksen päivät.

Mäntsälän koivistolaisten 
puheenjohtaja kertoi heidän tar-
jonneen talvisodan päättymisen 
muistopäivänä hernesoppaa 300 
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-Kansanpuvut, 
kuten feresit, oli-
vat 1700-1800 
-luvun rahvaan 
asuja.

Koiviston kansallispuku 
117-vuotta
Suomalainen kansallispuku viettää 130-vuotis juhlavuotta. 

Koiviston naisten 
kansallispuvun mal-
linsi arkeologi Theo-
dor Schvindt vuonna 
1898. Syysseminaarissa 
saimme kuulla perin-
netoimikunnan Rauni 
Rokan kertomana Koi-
viston kansallispuvun 
tarinan. 

”Suomalaiset kan-
sallispuvut syntyivät 
kansallisromanttisen 
tyylisuunnan aika-
na, ja useimmat niistä 
jäljittelevät 1700- tai 

aatioita riippuen siitä 
kuka on puvun tekijä 
ja mitä mallia on oh-
jeena käytetty. Suu-
rimman osan Koivis-
ton kansallispuvuista, 
kankaista ja niiden 
ompelutarvikkeista on 
valmistanut vuosina 
1909-2014 toiminut 
Helmi Vuorelma Oy. 
Toukokuussa 2015 
perustettu Suomen Pe-
rinnetekstiili Oy jatkaa 
tätä työtä. 

Nykyisin kansallispukujen 
käytössä on kahta koulukuntaa. 

Joidenkin mielestä pukua kuuluu käyt-
tää alkuperäisen ohjeen mukaan, kun 
taas kansallispukuajatuksen tuulettajien 
mielestä pukua ja sen osia voisi huoletta 
yhdistää muuhun pukeutumiseen. Pääasia 
olisi, että puvut olisivat käytössä ja niiden 
kautta voisi ilmaista omaa identiteettiään. 

Kansallispukuihin liittyvää perinnet-
tä vaalii Suomen kansallispukukeskus. 
Jotta Koiviston-puvuille saataisi yhte-
neväinen olemus ja yksiselitteinen malli 
tulisi puku tarkistaa, jotta uudet puvut 
muistuttaisivat mahdollisimman hyvin 
alkuperäisi pukuja. Tämä tarkistaminen 
ei kuitenkaan tee vääriksi käytössä olevia, 
jo tehtyjä pukuja sillä niiden luonteeseen 
kuuluvat erilaiset variaatiot. Kun Kuole-
majärven naisen puku hiljattain tarkistet-
tiin, se maksoi 31 000€. Summa tuntuu 
suurelta, mutta jos luku jaetaan seuram-
me jäsenmäärällä, olisi kyseessä noin pa-
rinkympin summa jäsentä kohden. Se ei 
ole kovinkaan paljoa.

Mie tiijjän
Jos mie olisi olt vähäse juonikkaamp, ni mie en ois 
viimekertasee, syyskuu Viesti Tiijjät sie? -kysymyksehei 
kirjottant olleskaa sannoi ”täl Suome niemel”. 

Noko silloha se kaikist itäsemp paik-
kakunta, mis Koivisto-juhlii o koskaa 
pietty, ois olt Rimorski kaupunki. Mie 
jäti kuiteskii pois sem mahollisuuve, ko 
siint viime vuuve juhlast o ihmisilt sel-
lastakkii käsitystä kuult, et eihä siel ees 
pietty kyläkokouksiika.

Nyt sit se kaikist itäsemp paikka-
kunta, mis mei juhlii o juhlittu, o Etelä-
Karjala maakunna keskus Saimaa rannal, 
Lappeenranta. Kaupungi perusti vanha 
Lappee pitäjä mail Ristiina kuningattare 
kentraalkuvernöör Pietari Raahe, kuka 
sano itsestä, et ”maa ol minnuu ja mie 
maaha tyytyväine”. Hattui sova jälkee 
Lappeenranta, niiko Haminakkii, siirty 
Vennäi raja taaks, 1743. 

Kaikist läntisemp ja samal pohjosempkii 
Koivisto-juhlii paikkakunta taas o olt Rauma. 
”Rauma kaupunk o viel vanhas paikassans”, 
laulettii myö enne vanhaa koulus laulutun-
nil - ”nii ol surkki se reis”. Ei oo olt mitekää 
surkiaa matkata Koivisto-juhlil Raumaaka, 
mikä perustettii jo mei etellise unioni, Kal-
mari Unioni, aikoihi. Sillo unioni hallitsija 
asukii Kööppenhaminas. Kustaa Vaasa, hää-
ko perusti Helsingi kaupungi, ni hää määräs 
raumalaisii muuttamaa Vantaa joe vartee, mut 
niiko ei porvoolaisetkaa monetkaa suostuneet 
kuninkaa käskyy nouvattammaa, ni ei rauma-
laisetkaa, ja niiviisii nii Rauma ko Porvooki 
jäivät entisil paikoillee elämää.

Martti Piela

Vallanahne kännykkä

Emmie voi sit millää ymmärtää
tätä miu äly(kääpiö)kännykkää. 
Ko miust alkaa tuntuu, et hää
Iha liikoi luuloo itsestää,
ja et iha varmast vissinkii,
(silt miust ainaskii tuntuu nii),
hää uskoo, et häähä se saap päättää, 
mitä mie kännykälläi saan tehhä!

Ko jos joku miul tahtoo soittaa, 
ja mie hänet yritän ottaa
vyökotelostaa essii,
ni eiks puhelun hää katkasekkii!
Nii, et mie sit jouvun soittamaa
sil, kenel ois miul olt jottai asjaa.
 
Monel muulkii taval hää
miul tahtoo mieltää näyttää: 
Esim, jos mie satun koskettammaa
häne sivussaa jottai herkkää kohtaa
vähäse, vahingoskii, sormellai,
ni hää, usko pois, iha tahallaa kai,
jonkuu pahukse koiruuve miul tehhä keksii,
ja tekköö justii niiko mielii!

Mutko minnuu hää tarpeeks koettelloo,
ni saap huomata, tuo vallahimone tollo, 
kuka se Herra ja Ylhäsyys onkaa, 
kuka se kenekii kohtaloo ohjajaa.
Mieko suutun, siin armokii loppuu!
Milt hänest sillo mahtaaka tuntuu,
ko mie hänet myön tai vaik vaihan,
ja kuuliaisemma kännyn itsellei ostan?!

Martti Piela

Koivistolaine

Koivistolaineha mie olin jo syntyessäi,
saunalautehil ko mie silmäi aukasin 
ja oma äitiin näin siin vierelläi.

Kotont enskertaa ko myö lähettii,
mie koivistolaiseks jäin - tietystkii.
Ko kottii uuvestaa myö palattii,
enks mie koivistolaine muka olt sillokii?
Enhä mie tok muukskaa olt muuttunt, 
vaik muuval olinkii vuosii asunt.

Ko evakkomatka meil uus ol ees,
ja taas tul lähtö meil mierotiel,
koko karjalaine kansa ko raaa´ast revittii 
ylös juuriltaa. koistaa pois karkotettii,
ni koivistolaiseksha mie sillokii jäin
niiko veljet, siskot, isä, äiti miu vierelläi.

Ja vaik - niiko laps sillo jokahine -
mie opin iha uuve puhheemparre,
opin sanomaa mää, ko mie mie tarkotin,

ja kyl maar - totta kai ko tuumasin.
Mut eihä se sillokaa - taaskaa - kuiteskaa
mitekää mikskää minnuu muuttant muukskaa -
Mie eellee iha sama olin koivistolaine,
laps suure, kaunii Saarepää saare,
varrelt vee, äärelt syväsinise meresalme
kauniist Karjala maast,
meil iäti rakkahast.

Korkehimmil ko pääsin sit opiteil,
mitkä miut Suure Mere taakskii kerra vei,
mis rajatoi rikkaus kaikkial ol ympärilläi, 
sielultai, syvämmeltäi ja mieleltäi
siel - sillokii - mie koivistolaiseks jäin.
Mie olin, mie oon, mie iäksi jään 
lapseks koivistolaiseks nii rakkaan tään
mei Suomenmaan, 
mei synnyimmaan.

Martti Piela

Jorma Simola ja Koiviston miesten puku (1940-luku) ja Tuula Raukola Koiviston nai-
sen puvussa (1898)

1800-luvun asuja. Kansallispuvut eivät 
kokonaisuuksina ole siinä mielessä aitoa 
kansanperinnettä, että ne sellaisinaan oli-
sivat olleet kansan käytössä, mutta kukin 
niistä on koottu jonkin paikkakunnalle 
tai seudulle tyypillisistä vaatekappaleista 
ja ilmentävät siten alueelleen tyypillistä 
vanhaa pukeutumistyyliä. Useimmat kan-
sallispuvut ovat naisten ja tyttöjen pukuja, 
mutta myös miesten ja poikien kansallis-
pukuja on. Suomessa naisjärjestöt tekivät 
1885 ensimmäiset kansallispuvut, jotka 
esiteltiin julkisesti Venäjän keisarinnan 
vierailun yhteydessä” (Wikipedia).

-Kansanpuvut, kuten feresit, olivat 
1700-1800-luvun rahvaan asuja. Kansal-
lispuku oli sitä vastoin 1800-luvun lopun 
juhla-asu. Suomen 9 erilaista muinaispu-
kua on puolestaan mallinnettu hautalöy-
töjen perusteella, selvitti Rauni Rokka pu-
kujen eri nimityksiä. Arkeologi T.Schvindt 
todellakin piirsi Koiviston, mutta myös 
muiden seutujen kansallispukuja, vuonna 
1892 julkaistuun Suomalaisia kansallispu-
kuja –kirjaan, jossa kuvattiin 400 erilaista 
pukua.

Myöhemminkin pukuja on julkistettu 
ja otettu käyttöön. Koiviston miesten kan-
sallispuku on 1940-luvulta. Sen mallinsi 
professori Tyyni Vahter. Koska Koiviston 
kansallispukua ei ole koskaan virallisesti 
tarkistettu, on siitä lukuisia erilaisia vari-
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Ei tässä kaikki. 
Tuomaksella 
riittää ideoita ja 
energiaa. 

Tutustuminen Vuohijärven kulttuuritaloon – 
Tuomas Hoikkalan viimeisimpään luomukseen Teksti: Hannu Veijalainen

Kuvat: Jaakko Helminen

Tuomas Hoikkalan, ensimmäisen Vuoden koivistolaisen, juuret ovat vahvasti Koivistolla. 

Hänen isovanhempansa Tuomas 
ja Gunilla omistivat Vanhakarta-
non Hoikkalassa (Koivistolaiset 
1939; Hoikkala, talo 14). Sieltä 
olivat myös Tuomaksen isä Antero 
ja äiti Annikki.

Mistä kaikki alkoi

Tuomas on nimennyt elämänteh-
täväkseen uusien kotien löytämi-
sen taiteelle ja kulttuurille van-
hoissa puitteissa. 

Kaikki alkoi vuonna 1990 
kun hän perusti Mäntyharjulle 
tyhjillään olleelle Salmelan tilalle 
Taidekeskus Salmelan. Luovutta-
essaan Lallukan talossa Viipurissa 
omistamansa huoneiston maksut-
ta taiteilijoiden käyttöön hänestä 
on tullut myös merkittävä taide-
mesenaatti. Samoin Salmela on 
näyttelykauden ulkopuolella mak-
sutta muutaman eri taiteenaloja 
edustavan taiteilijan käytössä.

Tuomas ohjasi meidät korkeaan, 
hyvän akustiikan omaavaan, val-
koiseen ja valoisaan saliin. Salin 
katossa on erillinen, itsenäinen 
verhousrakenne, joka tuottaa 
tilaan epäsuoran luonnonvalais-
tuksen. Tervetulotoivotuksen 
jälkeen isäntä, diplomisaksofo-
nisti, soitti tutun ja herkän ”Jo 
Karjalan kunnailla lehtii puu”, 
jonka jälkeen hän selvitti talon 
hankkimisen ja uuden kulttuuri-
luomuksensa syntyvaiheet.

järven evakoille, jotka jatkosodan 
loppuvaiheilla toivat kotikuntansa 
kellot hevoskyydillä Vuohijärvelle.

Kaupanteon jälkeen alkoivat 
melkoisen mittavat korjaus- ja muu-
tostyöt. Sisätöiden remontoinnin 
lisäksi ulkona muun muassa raken-
nuksen salaojitus uusittiin ja park-
kipaikka rakennettiin. Korjaus- ja 
muutostöiden pääsuunnittelija oli 
arkkitehti SAFA Riitta Vesala, Tuo-
maksen Antero-isän nuoremman 
veljen Urpo Hoikkalan tytär, siis 
Tuomaksen serkku. Sisustussuunnit-
telussa oli mukana sisustusarkkitehti 
Kaisa Blomstedt. Uusi kulttuuritalo 
avattiin tämän vuoden kesäkuussa.

Esittelyn lopuksi Tuomas soit-
ti vielä kauniin sävelmän ”Kulkuri 
ja joutsen”, jonka jälkeen teimme 
ostoksia talon museokaupassa ja 
kahviteltuamme poistuimme kir-
konkellojen jälleen komeasti ku-
mahdellessa.

Kesäisin talon täyttävät vaih-
tuvat näyttelyt ja muina aikoina 
se toimii konserttien ja erilaisten 
tapahtumien pitopaikkana. Kult-
tuurisali/näyttelytilan lisäksi ko-
konaisuuteen kuuluu Taidekeskus 
Salmelan hallintotoimisto, galleria, 
kahvila Kaakkuri ja museokauppa.

Kesän näyttelyt

Tänä kesänä talossa oli kaksi näyt-
telyä; moninkertaisesti palkitun 
luontokuvaajan Hannu Hauta-
lan elämäntyötä esittelevä Met-
sän poika ja Kalervo Kortelaisen 
luontoaiheisia puu- ja kiviveistok-
sia. Lisäksi esillä oli Vuoden 2014 
luontokuvien parhaimmistoa.

Kulttuuritalollaan Tuomas ha-
luaa saada Vuohijärven uuteen nou-
suun. Toiminnan alkutaival onkin 
ollut hyvä, sillä kahden ensimmäi-
sen kuukauden aikana talossa oli 

käynyt jo 10 000 henkeä. Tämä 
on melkoinen piristysruiske 300 
asukkaan kylälle ja naapurikylässä 
Selänpäässä syntyneen Tuomaksen 
rakkaudenosoitus kotiseudulleen.

Ensimmäisen näyttelykauden 
kävijämäärä oli hyvä ja mahdolli-
suudet konserttikausien menestyk-
seen ovat erinomaiset Tuomaksen 
hyvien kontaktien johdosta. Esi-
merkiksi loppuvuoden konsertit 
Hynnisineen ja Ruuttusineen myy-
tiin loppuun jo kättelyssä, kuten il-
meisesti joulukonsertista järjestet-
ty uusintaesityskin. Toivottavasti 
eri tahot ”löytävät” Vuohijärven 
tapahtumilleen. Määrätynlaisille 
tilaisuuksille talo on aivan oivalli-
nen.

Paluumatkalla sulattelimme 
näkemäämme ja kuulemaamme 
todeten, että Tuomaksen viimeisin 
kulttuuriluomus on kuihtuvalle 
kylälle todellinen lottovoitto.

Kirkon kohtalo

Aikoinaan vahva Vuohijärven 
teollisuusalue kuihtui kun ihmi-
set muuttivat työn perässä vilk-
kaampiin keskuksiin ja vuosien 
saatossa, kävijämäärien laskiessa 
ja käyttökustannusten noustessa 
seurakunta päätti vuonna 2013 
myydä 1966 valmistuneen kirkon 
ja purkaa sen sivurakennuksen.

Tuomaksen vaimo Marja 
huomasi uutisen kirkon kohtalos-
ta ja huolestui. Asia alkoi pyöriä 
Tuomaksen unissa. Voisiko kirkon 
ostaa? Onko kirkko yleensäkään 
mahdollista myydä yksityishenki-
lölle? Pohdinnan jälkeen hän teki 
tarjouksen kirkosta sivurakennuk-
sineen ja kaupat syntyivät keväällä 
2014. Kaupan ehdoksi hän asetti, 
että kirkonkellojen pitää jäädä 
paikalleen ja soida sinivalkoisin sä-
vyin kunniaa pelastajilleen, Säkki-

Ei tässä kaikki. Tuomaksella 
riittää ideoita ja energiaa. Puoli-
toista vuotta sitten hän osti Vuo-
hijärven kirkon ja on nyt avannut 
tiloihin luonto- ja kulttuuritalon.

Kävimme Lahdesta elokuun 
lopulla tutustumassa tähän Tuo-
maksen viimeiseen luomukseen. 
Matkan aluksi piipahdimme 
UNESCO:n maailmanperintö-
kohteeksi nimeämään Verlan teh-
dasmuseoon. Totesimme, että sen 
ajan tehtaassa käsityö oli vielä val-
litseva ja pitkää päivää tehneiden 
naisten työ oli todella raskasta. 
Museokierroksen jälkeen nautim-
me museon ravintolassa mehevän 
karjalanpaistiaterian. Verlasta 
matkasimme vanhaa historiallista 
hiekkatietä pitkin Vuohijärvelle.

Saapumisemme uuteen kult-
tuuritaloon oli komea. Nous-
tessamme rappuja kirkonkellot 
alkoivat kumahdella ja sisällä 
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Rajantakainen Karjala
Teksti Kauko Röyhkä, kuvat Juha Metso

Rajantakainen Karjala kertoo itäisten lähialueidemme 
historiasta ja nykyisyydestä, joilta virllinen Suomi on pit-
kään ummistanut silmänsä. Kauko Röyhkä on haastatel-
lut rokkareita ja prostituoituja, maalauksellisen kauniiden 
karjalaiskylien mummoja ja Petroskoin suomensukuisia 
kulttuuripersoonia. Juha Metson valokuvat ovat sinänsä 
tarinoita jo itsessään.

Tekijät Juha Metso, Kauko Röyhkä
ISBN 978-951-0-37488-7
Kirjastoluokka 92.87
Julkaistu 2011

Lämmintä leipää Mannolasta, virkistävän viileää vettä kirkolta

Vaikka ei ruskaa vielä ollutkaan, 
löytyi Tervahartialan rannasta kau-
nista katseltavaa. Lehmuksenvihre-
ät levät olivat koristelleet rantakivet 
leppien lomaan. Onneksi oli ka-
mera mukana. Jos maalata osaisin 
niistä taulunkin tekisin. Tämä ran-
tanäkymä piristi päivää ja hämäräi-
nen syyspäivä sai valoa retkelle.

Mannolan kyläkaupassa odot-
ti toinen yllätys. Sana lämmin on 
liian laimea kun kaupasta löytyi 
ostettavaksi tuoretta kuumaa lei-
pää! Melkein sormia poltti ja tus-
kin maltoin mennä autoni tykö 
kun jo piti haukata palanen.

Malttamattomana en hok-
sannut edes voita kaivata. Ostos-
kassiin päätyi sekä tummaa että 
vaaleaa leipää ja kotiinkin asti mo-
lemmista vielä jäi, vaikka matkalla 
niistä hiukopalaa mursin. Manno-
lasta jäi mukavat muistot.

Janottamaanhan se alkoi, mut-
ta siihenkin löytyi oiva apu. Mat-
kaseuralainen kertoi kirkon vieres-
sä olevasta lähteestä, josta kukaan 
ei ollut minua ennen valistanut. 
Lähde löytyi helposti, tyhjä pul-
lokin oli vettä varten, mutta ei se 
niin helposti käynyt. Lähteellä oli 
jonoa. Vedenhakijoita oli liikkeellä 
tasaisena virtana ämpäreineen ja 
pulloineen, jalan ja autoilla. Kyllä 
kannatti jonottaa, sillä vesi oli niin 
kirkasta ja raikkaannäköistä, että 
suussa vesi tuli kielelle. 

Matkakumppani kertoi, että 
aiemmin paikalla oli vain allas, jos-
ta vettä otettiin, nyt oli kaivo, josta 
ämpärillä nostettiin vettä ja toisesta 
paikasta sai pumpulla vettä astiaan-
sa. Paikalliset vedennoutajat olivat 
turisteille ystävällisiä, ja mikäs oli 
ollessa, kaikille riitti tuota elämäne-
liksiiriä. Tarjoutuipa paikalle osunut 
herrasmies minulle vettä kaivosta 
nostamaankin ja pienoisen pulloni 
täyttämään. Ja voi sitä virkistystä 
ja riemua kun sitä kurkkuuni ku-
lautin! Koiviston lähdevettä! Tuli 
siinä mieleen, että kun mummon 
kotitalon kaivo on aidattuna Kaalia-
lassa, on minulla nyt Koiviston vettä 

Terttu RaviSyyskuinen Koiviston matka antoi makuelämyksiä sekä luonnontaidetta. 

Virkistystä väsyneelle,virvoittavaa vettä vaeltajalle. Jonoksi asti riittää vedenhakijoita Koiviston kirkon lähettyvillä olevalla lähteellä.

Syksyn ruskaa odotellessa tarjosi syysmatkalaisille lehmuksenvihreät leväkivet leppien lomassa 
väriterapiaa Tervahartialan rannassa.

Ja voi sitä 
virkistystä ja 
riemua kun 
sitä kurkkuuni 
kulautin! 
Koiviston 
lähdevettä! 
saatavilla kirkonkupeella. Sehän on 
kuin pyhää vettä, kun Herran temp-
peli niin vieressä.

Ja kun vesi virkisti ja janon 
sammutti tuli taas ruoka mieleen. 
Apu siihenkin oli lähellä. Torilta 
löytyivät tuoreet tomaatit, kurkut, 
paprikat potut ja sipulit. Varsinai-
nen sadonkorjuumatka siis. Tästä 
voi tulla vaikka perinne.

KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi



8 Nro 10 Lokakuu 2015

Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

Vantaan Martinlaakson 
lukiosta valmistui 
keväällä 2015 kahdeksan 
laudatuurin ylioppilaaksi 
ANTTI JOKINEN.

Antin äidin isovanhemmat 
olivat Aleksanteri ja Jenny 
Hovi Koiviston Vatnuorista.

Muista ystävääsi 
ilmoituksella.

Salmelan nuorten taiteilijoiden kuvataidekilpailu 
2016 julkaistu
Taidekeskus Salmela järjestää neljännen Nuorten taiteilijoiden 
kuvataidekilpailun 2015–2016. Kilpailu on tarkoitettu 
kuvataiteilijoille tai kuvataiteilijan ammattiin opiskeleville ja 
siihen voivat osallistua 1979 syntyneet ja sitä nuoremmat Suomen 
kansalaiset ja Suomessa vakituisesti asuvat muiden maiden 
kansalaiset. Kuvataidekilpailu järjestetään 3-4 vuoden välein ja sen 
tarkoituksena on tukea uutta suomalaista nykytaidetta.

Kuvataidekilpailun tuomaristoon kuuluvat museonjohtaja 
emeritus Markku Valkonen (pj), Turun kaupungin 
kuvataidejohtaja Päivi Kiiski, taidemaalari Lauri Laine, filosofian 
tohtori, taideasiantuntija Pauliina Laitinen-Littorin sekä 
toiminnanjohtaja, konsuli Tuomas Hoikkala. 

Kilpailuun osallistuminen
Kilpailuun ilmoittaudutaan lähettämällä ilmoittautumislomake 
viimeistään 15.11.2015. Kilpailuaineisto tulee lähettää 
viimeistään 29.2.2016. Kilpailuaineistona lähetetään hyvälaatuisia 
väritulosteita 5–10 teoksesta ja kilpailijan CV. 

Kilpailuaineistojen perusteella tuomaristo valitsee kilpailun 
näyttelyluokkaan 10-15 nuorta taiteilijaa. Näyttelyluokkaan 
valittujen taiteilijoiden kokoelmat asetetaan esille Salmelan 
näyttelyyn ensi kesänä 11.6.-14.8.2016.

Kilpailussa menestyneitä Salmelan näyttelyissä 
Näyttelyluokasta tuomaristo valitsee heinäkuun alussa 
kuvataidekilpailun voittajan, joka palkitaan LähiTapiolan 
4 000 € nimikkopalkinnolla ja työskentelystipendillä. Kilpailun 
voittaja kutsutaan toteuttamaan näyttely Salmelaan 2017. Toiselle 
sijalle tullut taiteilija palkitaan Mäntyharjun kunnan 2 700 € 
nimikkopalkinnolla ja kolmannelle sijalle tullut Veikkauksen 
1 800 € nimikkopalkinnolla. Lisäksi luovutetaan erikoispalkinto 
taiteilijalle, joka on valittu yleisöäänestyksen perusteella. Voittajat 
julkaistaan Mäntyharjussa heinäkuussa 2016. 

Kilpailussa menestyneitä taiteilijoita tullaan kutsumaan 
Salmelan näyttelyihin tulevina kesinä 2017–2019 ja he saavat 
työskentelystipendin Salmelan talviateljeetoimintaan. Yli 75 
edellisiin Nuorten kuvataidekilpailuihin osallistunutta taiteilijaa 
on ollut esillä Salmelan näyttelyissä.

Kilpailusäännöt sekä kuvia Salmelasta ja kilpailun tuomareista: 
www.taidekeskussalmela.fi 
Lisätietoja: toiminnanjohtaja, 
konsuli Tuomas Hoikkala, p. 0400 656 432

Turun ja ympäristön koivistolaiset
Kajuuttailta tiistaina 17.11 klo 17
Tietokirjailija Seppo Pirhonen kertoo Karjalaisten ja 
rintamamiesten asuttamisesta sodan jälkeen.

Paimion Karjalaseuran järjestämät Iltamat 
14.11 lauantaina klo 19-23 Tillintuvalla Vistantie 61 Paimio
Kuusimiehinen solistiyhtye Jermut esittää Rautavaaran, 
Helismaan ja Käyhkön laulelmia.
Liput 13€ sisältää pullakahvit, arpajaiset ja tanssia.
Jos saamme ryhmän lähtijöitä kokoon Turun ja ympäristön 
koivistolaiset maksaa jäsenilleen kyydin iltamiin. 
Ilmoittautuminen Hannu Seppinen lokakuun loppuun mennessä 
040-7031244

Joulujuhlamme 5.12 lauantaina klo 15
Turun Karjalaisten talolla Itäpellontie 2

Muita kiinnostavia tapahtumia Turun seudulla:
7.11 lauantaina klo 10-13 Turun Suomenkielisen Työväenopiston 
seminaari Karjalaisen kulttuurin merkitys ajassamme. 8€
29.11 sunnuntaina klo 13 Talvisodan syttymisen valtakunnallinen 
muistotilaisuus
Turun Työväenopisto Kaskenkatu 2 Vapaa pääsy

Karhulan ja ympäristön 
koivistolaiset
Pikkujoulu pidetään 
Haminan Varuskuntakerholla, 
Haminassa, 
Kadettikoulunkatu 3, 
lauantaina 21.11. klo 18.
Joulupukki muorinsa kanssa 
vierailee, joten otathan 
pikkupaketin mukaan.

Ilmoittautumiset 
1.11. mennessä
Marja-Liisa Montonen 
    050 63738 tai
Tuomo Kokkala 
    050 5894443

Tervetuloa !
Johtokunta

Suuren suosion saanut
Koiviston karttatarjotin

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

26 €Konepesunkestävä, 30 x 38 cm


