
Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Eno tarkistaa 
kompassilla 
suunnan. Kyllä, 
kotiin päin 
ollaan matkassa. 
Hevonen 
vaistoaa, missä 
päin koti on. 
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”Vejän vejän nuottaa/Saan 
paljo kallaa/Isot kalat kattilaa/
Pienet kalat sumppuu/Kyllä se 
Perttii perkajaa/Puistelen vettä 
verkoista”. 

Noinikkäähä se koivistolaisisä 
saatto pientä perillistää polvel-
laa kiikutellessaa ja käsist kii 
pitäissää sanella ja sit molem-
pii kässii yhes ylös-alas kepiäst 
vatkata. Jo pienest pitäe lapsii 
totutettii ajatuksee, et kalastus 
kannatti, Pietari-kauppa an-
to elanno. Merikalastus ylesty 
Suomelahe pohjukas ”Van-
ha Suome” liittämise jälkee 
(1812) muu Suome yhteytee. 

Merel kalastettii nuotal, 
niiko venäläiset olliit tehneet 
aikasemmi noil vesil. Mut ei-
hä jokahisel olt varraa hankkii 
itsellee nuottaa. Se ol kovvaa 
pisnestä, ei olleskaa halpaa 
hommaa. Mie haluaisi nyt 
kuulla teilt, et mist niitä nuottii 
ens alkuu tuotii Koivistol? Ko 
myöhemmihä oppiit koivisto-
laiset itsekii niitä tekemää. 

Nuottii lisäks nuottaisän-
tä tarvits nuottamiehii. Yhel 
varakkaal nuottaisännäl saatto 
olla usiampki nuottakunta, 
kymmänii miehii ja tarpeelli-
ne määrä hevosii. Toiseks mie 
nyt utelenkii teilt, et kui mont 
miestä (taik naistakii) tavalli-
sest kuulu yhtee talvinuotta-
kuntaa?

Ja sit kolmanneks viel, et 
ko nuotavettoo kulu paljo ai-
kaa, ni mis ne nuota vetäjät yöt 
ja luppoaikaan viettiit? 

Jos tiijjät asjast mittää, ni 
paappas tulemaa se Viesti toi-
mituksee, ni katsotaa sit, sano 
lääkär. Ja nii sanom miekii. 
Äläkä unoha kertoo, mist sie 
tuon tiijjo löysit. Nii ja sit tie-
tyst viel oma nimi al, ni viijjää 
kirjoihi.

Martti Piela

Tiijjät sie?

Seiskari (II)
Tiina kierteli kaikki paikat saarella joutohetkinään. 
Hän hämmästyi kovasti huomatessaan, kuinka likaista 
vesi saaren kaivoissa oli. 

Ei ollut kaivon kaivoa, jossa vesi 
olisi ollut yhtä puhdasta kuin mi-
hin hän oli Koivistolla tottunut. 
Täällä vesi oli punaisen ruskeata, 
kuin virtsaa. Ensin Tiina arvelikin 
niiden olevan likakaivoja. Kuul-
lessaan, että vesi kaivoissa oli ruo-
kavettä, hän luuli tulevansa siinä 
paikassa sairaaksi, jos hänen pitäisi 
sitä vettä juoda. Emännän kanssa 
jutellessaan hän ihmetteli, eivätkö 
ihmiset sairastu tuollaista vettä juo-
dessaan, ja sai kuulla: “Ves piddää 
vaa keiddää, enne go juop.”

Tiina viipyi saarella viikon 
verran. Sitten hän lähti kotimat-
kalle enonsa seurassa. Mala oli itse 
lähtenyt jo aikaisemmin viemään 
kalakuormaansa. Taas yllätti lu-
mimyrsky matkaajat, jälleen ker-
ran. Pyrytti niin, ettei ollut saada 
silmiään auki. Ei näkynyt maata, 
ei taivasta. Oli mahdotonta pysyä 
jäätiellä, kun kaikki jäljet olivat 
peittyneet lumeen. 

Tiina yrittää suojautua kyl-
mältä kääriytymällä tiukemmin 
puoliturkkinsa suojaasn. Kylmä 
puistattaa luihin ja ytimiin saak-
ka. Ajatukset kiertävät edelleen 
saaren maailmassa. Miten ystä-
vällisiä ihmiset olivatkaan! Ja ko-
via puhumaan. Käyttivät kaikes-
sa herras-d:tä, kovaa t:tä ei juuri 
kuullut lainkaan. Heidän mur-
teensa kuulosti Tiinasta oudolta. 
Tiinaa nauratti vieläkin, kun hän 
muisteli heidän nopeatempoista 
puhettaan.

On ajettu tuntikausia anka-
rassa lumimyrskyssä. Annettiin 
hevosen valita suunta. Hevonen on 
viisas eläin, on eno useinkin sano-
nut. Tiinaa alkaa todella paleltaa. 
Hän nousee reestä ja alkaa juosta 
reen perässä, mutta juoksemisesta 
ei tule mitään. On hypättävä ta-
kaisin rekeen. Eno auttaa hevosen 
loimen hänen ympärilleen. Hän 
on jo niin kylmissään, ettei tämä-
kään auta, vaan hän värisee vilusta 
lakkaamatta. Ollaankohan edes 
oikeaan suuntaan menossa? Eno 
tarkistaa kompassilla suunnan. 
Kyllä, kotiin päin ollaan matkassa. 
Hevonen vaistoaa, missä päin koti 
on. Onhan se niin monet kerrat 
ennenkin juossut tuon matkan. 
Lumituiskussa on eteneminen kui-
tenkin kovan takana. 

Tiinaa puistattaa loimen si-
sälläkin. Matka tuntuu kestävän 
iäisyyden. ”Kohtsillää päässää ran-

taa;” eno sanoo, kun alkaa tuntua 
suojaisemmalta. “Jollei tuuli oo 
kääntynt, ni mei pitäis..” Hän py-
säyttää hevosen ja ottaa kompassin 
jälleen esiin reen pohjalta, mihin 
hän on sen pannut suojaan heinä-
säkkien ja pressujen alle. “Vot, kyl 
myö ollaa oikeaa suuntaa mänös,” 
sanoo sitten ja nykäisee ohjaksista 
hevosen uudelleen liikkeelle. Jon-
kun ajan päästä tullaankin onnelli-
sesti Kiilin rantaan. Sieltä jatketaan 
Langas-Mariin, kuuden kilometrin 
matkan rannasta. Eno nousee rees-
tä, kiinnittää hevosen, laittaa sille 
vällyn selkään ja heiniä eteen.

Itse väsyneet matkalaiset me-
nevät sisään ruokalaan. Sinne on 
jo tullut toisia raasseleita aikai-
semmin. Useimmat odottelevat 
myrskyn tyyntymistä jatkaakseen 
jälleen matkaa koteihinsa. 

Kylläpä riitti joukolla pakinaa! 
Riitti siinä kyselijöitä ja kertojia. 
Kerrattiin matkan vaiheita, kuinka 
kukin oli selvinnyt jäällä myrskyn 
kourissa. Tämä pysähdyspaikka oli 
aina auki, kesät talvet, ympäri vuo-
rokauden. Kuka tahansa kulkija sai 
tulla mihin aikaan tahansa. Tarjoil-
tiin saijua, ja usealla oli omat naukut 
muassaan. 

Taskumatti kuului jokaisen ka-
lamiehen varusteisiin. Jos ei se ollut 
osunut mukaan, sen sai täältä ostaa, 
vaikka olikin kieltolain aika. Jotkut 
kalastajat rikastuivatkin kuljetta-
malla kalakuormassaan pirtuka-
nistereita. Se oli sitä seprakauppaa 
Viron kanssa! Ystäviä kun oltiin! 
Muutamista, joita onnisti, tuli up-
porikkaita. Kaikille ei käynyt yhtä 
hyvin. Niille, jotka paloivat poliisi-
en yllättäessä, kävi kalpaten. 

Eräänä keväänä, kun oli vaikea 
työttömyysaika monet saariston 
miehet kävivät Virossa ja salakul-
jettivat sieltä pirtukanistereita, jopa 

suksimiehetkin. Kerrottiin jopa 
tapauksesta, jolloin poliisi laina-
si salakuljettajalle suksensa, kun 
tiesi miehen perheen olevan hy-
vin tiukalla.

Kun eno ja Tiina olivat 
levähtäneet majapaikassa jon-
kin aikaa, juotettiin hevonen, 
ja ajettiin enon kotiin. Oli jo 
aamupuoli yötä, kun tultiin 
perille. Tiina oli väsynyt ja 
vilu puistatti vieläkin hentoa 
ruumista. Aamulla hänellä oli 
korkea kuume. 

Huomautus: ”Tiina” oli sairas-
tunut matkalla lavantautiin.

Impi Piela

Tarina on jatkoa äitini Impi 
Pielan kuvaukseen hänen käyn-
nistään Seiskarissa oletettavasti 
20-luvun alussa. Kertomuksen 
Tiina on äitini, Mala hänen 
isänsä, Malakias Lehtola. (Olen 
tehnyt tekstiin vain vähäisiä, 
lähinnä kielellisiä, muutoksia. 
Martti Piela.)

Pohjoisrivi
Majakka

Tikrivi
Karparivi

Itäranta

Pienhieta

Lounatrivi

Skripparluoto

Lounatkari

Pitkäkari

Koukouri

Kasouri
Häntärivi

Seiskari

Jäännöstama
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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: 
Koiviston Viesti, 
Riihelänkatu 28, 15810 Lahti
Aineisto palautetaan vain jos mukana 
on postimerkillä varustettu 
palautuskuori osoitteineen.
Koiviston Viesti toimitus, 0400 780 398

Tilaukset, osoite- ym. muutokset 
aina kirjallisena tai sähköisesti Koivisto-
Seura r.y.n varapuheenjohtajalle tai 
edellämainittuihin osoitteisiin. 
Tilauksia ei tarvitse uusia. 
Seuran jäsenmaksu 32e, sisältää vuoden 
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös 
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 12e.
Lehdessä julkaisemattomia artikkeleita ja 
kirjoituksia julkaistaan seuran kotisivuilla 
www.koivistolaiset.net

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

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

Siunaus toimitettu ja uurna laskettu Ohion Clevelandissa 
Annen ja läheisten läsnäollessa. 

Kiitos osanotosta.
Siunattu Mäntsälässä 30.12.2016. 

Lämmin kiitos osanotosta.

Bert
HAMLIN
"Perttu Hämäläinen"
s. 2.8.1929 Koivistolla
k. 22.9.2016 Floridassa Lake Worth

Kotiin valkeaan, uuteen, 
viimeinen venhe vie.
Lempeään hiljaisuuteen 
kulkijan päättyy tie.
Pysähtyi sydämmes pursi 
rauhan vienoille vesille, 
armon auringon sylihin.

Anne ja Ed

Pekka ja Liisa
Teo ja Tuula sekä
Maria ja Meri

Suo surun hiljaa muuttua 
kauniiksi muistoksi

Rakkaamme

Anja Marjatta
RATIA
s. 27.12.1945 Perniö
k. 16.12.2016 Kerava

Kaikk´ on niin hiljaa mun ympärilläin, 
kaikk´on niin hellää ja hyvää. 
Kukat suuret mun aukeevat sydämessäin 
ja tuoksuvat rauhaa syvää.
(Eino Leino)

Kiittäen ja kaivaten
Seppo
Kirsi, Niko, Juho, Aino, Eino 
Raisa, Washington, Liina 
sisaret perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Huominen tulee sitten, 
kun tämä hetki on ohi

Kalaraasselina
Aurinkoinen talvipäivä. Toppahousukävelylle jokiuo-
maa pitkin. Pilkkijöitä siellä täällä. ”Tuleeko kalaa?” 
huikkaan. ”Kuhaa, komeeta kuhaa”, vastataan kuma-
raisen pilkkihaalarimytyn sisältä. ”Riittääkö myytä-
väksi?” kyselen lisää. Kohta sunnuntaikävely jatkuu 
kahta komeaa kuhaa rikkaampana ja taskunpohja-
kolikoita köyhempänä. Mahtavaa tämä kalaraasselin 
homma. Kylmäketju ei katkea ja tuoreista tuoreinta 
on kohta sunnuntain päivällispöydässä. Vielä kun fi-
leointitaitoja hioisi lisää tai ainakin sitä fileointiveistä. 
No maku on tärkein.

Suomenlahden talvinuottaus on ollut merkittävä ruo-
kahuoltoinnovaatio. Suuria saaliita kalaa toimitettiin 
Venäjälle vuodenaikana, jolloin ravintoa muuten oli 
niukemmin. Suoraan apajilta tehtiin kaupat. Pakastu-
nut kala toimitettiin kalarekien kyydeillä kaupunkei-
hin, Viipuriin, Pietariin. Raasselit toimivat välittäjinä 
ja tukkukauppiaina.

Itsenäisyytemme alkuvuosikymmeninä kauppaa Neu-
vostoliiton suuntaan rajoitettiin. Ulkosaaristo säilyi 
kuitenkin pitkään 30-luvulle epävirallisena vapaa-
kauppa-alueena. ”Kauppa tapahtui siten, että inkeri-
läiset lähtivät omalta rannikoltaan merelle talvikalaan 
siihen oikeuttavan passin turvin. Kalastusvälineitä 
heillä oli niukasti. Satoja hevosia käsittävissä jonois-
sa he ajoivat suoraan Seiskariin, minne suomalaiset 
kalastajat toivat saliinsa myytäväksi. Olipa tavaraa 
kuinka paljon tahansa, meni 
se inkeriläisille kaupaksi. 
Inkeriläiset palasivat sit-
ten kuormineen kotiinsa 
ja myivät kalat omana saa-
liinaan”. (Heikki Piispan 
kirjasta Lavansaari, Itäi-
sen Suomenlahden villit 
vuodet).

Tuossa olisi ideaa. 
Minulla on pilkki-
kaira, mutta kos-
kaan en ole sintin 
sinttiä itse pilkillä 
saanut. Mitä jos meni-
si pilkille aurinkoisena 
lopputalven päivänä ja 
samoin kuin tänään, pa-
laisi muhkean kalasaaliin 
kanssa kotiin. Kalapak-
kiin pitää vain muistaa 
pakata niitä päivän hin-
nan mukaisia kolikoita 
kalaonnea tuomaan.

Kyllä meillä riittää huolta ja murhetta. ”Mitä, jos en ehdi 
ajoissa?”, ”Mitä jos maailmanloppu tulee jo nyt?”, ”Mitä, 
jos lapset sairastuvat?”, ”Mitä, jos jään työttömäksi?”, 
”Mitä, jos minulle nauretaan?” Kun pyörittää loputon-
ta murhemyllyä, ei tarvitse pysähtyä miettimään, miltä 
sitten tuntuisi, jos myöhästyisin, vaikka luulin ehtiväni. 
Miltä tuntuisi, jos maailma loppuisi, lapset sairastuisivat, 
jäisin työttömäksi, vaikka luulin kaiken olevan turval-
lista? Miltä tuntuisi, jos minut nolattaisiin, vaikka niin 
hyvin valmistauduin?
Ihminen pyrkii murehtimisellaan hallitsemaan tulevai-
suutta, jota ei voi hallita. ”Olenpa ainakin varautunut. 
Minua ei yllätetä!”

Psykologiassa on viime vuosikymmenten aikana tutkittu 
murehtimista ja havaittu sen viljeleminen haitalliseksi 
ihmisille. Kun koko ajan varautuu tulevaisuuden uhkiin, 
on koko ajan paha olo ja ajatukset ja huomiokyky ovat 
tulevaisuudessa, eivät tässä hetkessä. Ei pysty ottamaan 
vastaan tässä hetkessä tarjolla olevia iloja eikä keskitty-
mään siihen, mikä on nyt tärkeää.

Ihminen pyrkii tulevaisuuden murehtimisella varjele-
maan itseään ikäviltä yllätyksiltä ja samalla tulee varjel-
leeksi itsensä kaikelta siltä, mihin tänään voisi keksittyä; 
niin hyvältä kuin pahaltakin.

Jeesus puhui tästä jo kauan sitten. Hän neuvoi olemaan 
murehtimatta hengestämme, ruoastamme, vaatteistam-
me. Hän neuvoi (Matt 6: 25 - 34) katsomaan taivaan 
lintuja. Nehän eivät vain huolettomina laulele oksilla, 
vaan tekevät ankarasti työtä löytääkseen itselleen ja poi-
kasilleen tarpeeksi ruokaa. Talvella pikkulinnun pitää 
löytää ruokaa kolme kertaa painonsa verran päivässä, 
mutta tulevaisuudesta se ei murehdi. 

Jeesus kehottaa etsimään Jumalan valtakuntaa ja keskit-
tymään tähän päivään (jolle kyllä riittää ikäviä asioita 
aivan tarpeeksi ilman tulevaisuuden murheitakin).

Jumalan sanoo ”Oikealla hetkellä olen kuullut sinua, pe-
lastuksen päivänä olen tuonut sinulle avun.” Juuri nyt on 
oikea hetki, juuri nyt on pelastuksen päivä. (2 Kor 6: 2) 
Hän ei edes aio auttaa meitä tulevaisuuden huoliemme 
suhteen. Hän lupaa olla kanssamme kaikkina päivinä 
(Matt 28: 20) ja apua hän antaa tänään, nyt, tänä oikea-
na hetkenä. Hän haluaa, että luotamme häneen tänään, 
emme omaan pyrkimykseemme varautua huomisen 
varalle. Psykologiakin nykyään ymmärtää, että niin on 
terveellisempää.

Kaisa Koivula
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

  Suomen 
  Koivisto-Seura r.y. 
  Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

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

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

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

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

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

Pieniki reppu piisaa ko unelmia myöt

Kiistojen sovittelussa auttaa usein erimielisyyden pur-
kaminen osiin. Jotain muutosta saatetaan vastustaa 
kokonaisuutena, vaikka sen jotkin osat kelpaisivat. Sa-
moin myös pelätään koko käden menettämistä, vaikka 
vasta pikkusormesta keskustellaan.

Kansainvälisiä kommunikeoita hiottaessa käytetään 
kysymystä ”can you live with this?” Ei tarvitse olla 
kaikesta samaa mieltä, kunhan tuloksen kanssa tulee 
toimeen.

Vastikään levisi tutkimustieto usean eurooppalaisen 
kansakunnan suhtautumisesta maahanmuuttoon isla-
milaisista maista. Yllättävän selvä enemmistö oli val-
mis pysäyttämään muuton kokonaan. 

Mitä sovittelija tässä tekisi? Päivittelyn ja tutkimuksen 
epäilemisen sijaan aloitetaan kysymällä ”miksi?” Kun 
vastustuksen takana olevat syyt eritellään, saatetaan 
löytää ehtoja, joiden täyttäminen tekisi mahdolliseksi 
näyttää punaisen sijasta edes keltaista valoa.

Todennäköisesti tällaisten pelisääntöjen noudattami-
nen lievittäisi vastahankaa: tulijat sitoutuisivat toimi-
maan maan lakien mukaan ja katsoisivat toisensakin 
perään; tulijat ryhtyisivät heti opettelemaan maan 
kieltä; tulijat eivät eristäytyisi vaan pyrkisivät omak-
sumaan maan tavat ja arvomaailman etenkin siltä osin 
kuin heidän kotimaansa eroavat länsimaista; tulijat 
hankkisivat itselleen ammatin, jolla pystyvät elättä-

mään itsensä ja lähimmäisensä 
– antaisivat enemmän kuin 

vaativat.

Eurooppalaiset ovatkin 
näin aina menetelleet, 
samoin siirtolaisuudessa 
täältä Yhdysvaltoihin. 

Listassa on kohtia, joi-
den osalta valtio ei 
Suomessa ole kanta-
nut omaa vastuutaan. 
Turvapaikanhakijat 
eivät pääse heti kieli-
koulutukseen eikä op-
pivelvollisuusikärajan 
ylittäneille järjestetä 
mahdollisuutta koulut-
tautua. Jos kansalaiset 
eivät voi luottaa valtion 
kykyyn ja haluun hoitaa 
maahantulosta aiheutu-
via ongelmia järkevästi, 
annetaan tilaa populisti-
sille ääri-ilmiöille.

Jouni J Särkijärvi

Rakkaan siskoni Pirkon muistolle
Pirkko syntyi Elimäel-
lä sodan jälkimaininkiin 
2.9.1942 perheen neljänte-
nä lapsena. Sieltä muutim-
me Kymiin Ahonkujalle 
ja sieltä Loviisaan isämme 
työpaikan mukaan. Saimme 
pienen maatilan Pyhtäältä 
Strukan sulun läheltä. 

Pirkko alkoi koulun-
käynnin Suur-Ahvenkosken 
koulussa. Meillä oli kaksi 
polkupyörää. Kun äiti meni 
asioille kauppaan, menimme 
miestenpyörällä. Veljemme 
ajoi, Pirkko istui tangolla ja 
minä tarakalla. Huomioikaa 
nykynuoret, neljä kilometriä 
kouluun. Älkää aina valitta-
ko kuljetuksista. 

Pirkko jäi kotiin äidin 
avuksi. Ensin oli lehmiä 
kaksi, yksi oikea potkuri. 
Kun äiti ja Pirkko menivät 
matkoille, lypsin Hertan 
ja Hertta potkaisi ämpärin 
navetan seinään. Onneksi ei 
ikkunaan. Lisäksi meillä oli 
100 kanaa, sika ja kaksi lam-
masta. Maito vietiin Pirisen 
tienhaaraan, noin puolitois-
ta kilometriä, ja kun lehmiä 
oli enemmän, kuljetimme 
maidon polkupyörään kiin-
nitetyllä maitokärrillä. Vii-
meisinä parina vuotena mai-
toauto haki tonkat rannasta 
noin sadan metrin päästä. 

Meillä oli yli puoli 
hehtaaria sokerijuurikasta 

jotka hoidimme porukalla. 
Kolme sisartamme kävivät 
yhteiskoulua näiden tulojen 
ansiosta. Vain nuorimman 
siskomme koulunkäynnin 
maksoi yhteiskunta. 

Kun lehmä vietiin pois 
yksi kerrallaan, Pirkko pääsi 
töihin Artteliin. Siellä hän 

kutoi mattoja, joita tilattiin 
enemmän kuin Pirkko eh-
ti kutoa. Hän oli oppinut 
kotona laittamaan reunat 
napakasti ja jatkoi keskeltä 
kun kudetta piti jatkaa. 

Artteli lopetettiin Kot-
kasta. Pirkko asui yksin 
Kotkassa äitimme kuoltua 
2002. Pääsi sitten Mariako-
tiin asumaan. Varmaankin 
parhaimpia hoitopaikkoja 
lähimailla. Siellä hän asui 
2016 asti, kunnes pääsi ke-
väällä taivaan kotiin. 

Rakkainta siskoani ikävöi-
den Irja-siskosi. Nyt sinulla 
on hyvä olla.

Koiviston 10-vuosikymmentä
Tänä kesänä juhlitaan Koiviston – juhlilla myös 
Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä. 

Vuosikymmenten alateemoja voisivat olla:
1910-luku  Autonomian ajan viimeiset vuodet. 
 Suomen itsenäistyminen ja sisällissodan
 tapahtumat Koivistolla
1920-luku Elämää itsenäisessä Suomessa. 
 Koivistolainen elinkeinoelämä Esim. 
 Koiviston Auton perustaminen. 
 Elämä Koivistolla 20-luvulla. 
 Merelliset elinkeinot
1930-luku Iloinen 30-luku. 
 Pirtutrokausta ja trokarijahtia. 
 Koiviston rooli merivartiolaitoksen synnyssä.
1940-luku Sotavuodet. Evakkotaival. 
1950-luku Koivistolaiset jälleenrakentamassa Suomea. 
 Roolimme sotakorvauksissa. 
1960 – luku Elämän vakiintuminen uusilla paikkakunnilla. 
 Koivistolle pääsy mahdollista ensimmäistä 
 kertaa sodan jälkeen
1970-luku Onko toisen ja kolmannen polven 
 koivistolaisilla tilaa 
 koivistolaiselle identiteetille
1980-luku Paikallisten Koivisto 
 seurojen vilkkaan 
 toiminnan vuodet
1990-luku Kotiseuturetkien 
 kulta-aikaa
2000-luku Öljysataman varjossa. 
 Yhteistyötä Primorskiin. 
2010-luku Koivistolaisuus tänään

Juhlien sinisenä lankana on 
Koivisto ja koivistolaisuus 
eri vuosikymmenillä, ja Koi-
viston rooli osana Suomen 
itsenäisyyttä. Tämä teema 
tulee näkymään ohjelmassa 
eri tavoin. Tarkoituksena 
on esimerkiksi koota ”vuo-
sikymmen” näyttelyt. Aina 
yhteen luokkahuoneeseen 
kootaan yksi kymmenluku. 

Nyt toivoisimmekin 
Koiviston Viestin lukijoilta 
ja seuran jäseniltä esineitä, 
asioita, kuvia ja kirjoituksia, 
jotka kukin liitetään aina 
omalle vuosikymmenelleen. 
Sopivasta aineistosta voi-
sitte laittaa tietoja suoraan 
juhlatoimikuntaan sähkö-
postiosoitteeseen riikka@
riikkasalokannel.fi . 

Myös ideoita ja ajatuk-
sia, huomioita siitä, mikä 
koivistolaisuudessa oli eri-
tyisen merkittävää kullakin 
vuosikymmenellä otetaan 
ilolla vastaan ja täydenne-
tään teemoitusta sen mu-
kaan.



4 Nro 2 Helmikuu 2017

Koivulan pysäkki
Lehteemmekin useita juttuja kirjoittanut Esko Porala on julkaissut 
tammikuun 2017 lopussa esikoisromaninsa "Koivulan pysäkki".

Kirja kertoo pienen Itäuusmaalaisen kylän 
elämästä kuusikymmentäluvun lopulla. 
Keskiössä on kyläläisten kokoontumis-
paikkana toimiva Koivulan kyläkauppa 
ja sen edessä oleva linja-autopysäkki. Ker-
tomuksen ajankohta sijoittuu heinäkuun 
lopun helteisille viikoille ja siinä tutustu-
taan, niin kyläläisten, kuin mökkiläisten-
kin kohtaamisiin. 

Kertomuksessa käsitellään kyläkauppa 
Koivulan syntyä, keskioluen vapautumi-
sen huumaa, kuin linja-autopysäkiltä läh-
tevien ja sinne saapuvien reissuja.

Kyläläisten ihmissuhdekiemurat aihe-
uttavat varsinkin kylän valppaille juorukel-
loille suurta uteliaisuutta ja huolenaihetta. 

Etupäässä avioliitossa asuvan maanviljeli-
jä Osmo Kuparisen mahdollista suhdetta 
kampaaja Senjaan on pohdittu koko ke-
sän, mutta kun ei ole näyttöjä, niin mah-
dollinen suhde on vain kuulopuheiden ja 
huhujen varassa.

Myös nuorisolla on omat lusikkansa, 
niin sanotussa "kyläsopassa", kun kaup-
piaan poika Pasi kaverinsa Villen kanssa 
piirittävät kesälomaansa mökillä viettäviä 
kaupunkilaistyttöjä. Mutta millä menes-
tyksellä, sillä valppaalla isä Janssonillakin 
on asiaan sanottavansa.

Joka kylällä on myös omat joutomie-
hensä, mutta poikkeuksellisesti valtaosa 
miehistä on maanviljelijöitä tai töissä 

muualla. Tässä kylässä joutomiesten teh-
tävät ovat jääneet muutamalle alle pari-
kymppiselle kylänpojalle, jotka hoitavat-
kin hommansa melko hyvin.

Ei sovi unohtaa myöskään melkein 
nelikymppistä peräkammarinpoika Ai-
moa, jonka tilipäivät ovat aina suurta 
juhlaa, varsinkin hyvin puolensa pitäville 
kylänpojille. 

Mutta ei mennä asioiden edelle, koska 
loput selviävät kirjasta.

Kirjaa voi ostaa mm. Suuren Suomalaisen 
Kirjakerhon kautta.
Lisätietoja kirjasta saa myös sen tekijältä 
Eskolta 0400-490212.

Muistelmia tammenpään evakoist Seppo Mannonen 

Syksyksyinen tapahtuma joka jäi miu mielee erikoisest, ol 
keskustelut Inkeriläisen Iitan kans. 

Äiti ol tavant Iitan, ja saant kuulla 
et hänn pitäis lähte Venäjäl. Iita 
ol Äitil tärkee ystävä, hää ol olt 
koivistol jo venäjä valla aikaan. 
Hyö olliit olleet Koiviston kir-
kokuoros yhtä aikaa, ja oikeastaa 
tutustunneet siel. Sit Iita ol kiur-
lahen koulul ja muissakii koivisto 
kouluis käsityön opettajan. Nii, 
Iitaha kans hyö sen sarkapuse-
ronkkii korjasiit. Äiti juttel mone 
ihmisen kans, mite Iita saahaa 
jäämää Suomeen. Hää sai monta 
ihmistä kiinostummaa asiasta, ja 
hyö halusiit auttaa Iitaa etti häne 
ois tarvin lähtee Venäjäl. 

Sit Äiti sai kutsuttuu jouko 
ihmisii, jotka ollit tuttui Iitan 
kans, tai muute autamishalusii 
mei evakkoi huoneistoon. Olo-
huonee ikkuna sinäl ol iso pöytä. 
Jonka alla myö lapset saatii leikkii, 
no eihä meil olt muual tillaakaa. 
Äiti paistoi läipää ja varas voita ja 
korviketta riittäväst, nii sit pyhä-
päiväl kokoontu väkkee ison pöy-
vän ympäril. Sinne tuli Iitan mies-
kaverikkii joka ol olt merillä koko 
sovan ajan ja paikalline kalastaja-
ki, jol ol yksmastone kaljaasi.

Sit Iita alko kertoo et kylhää 
haluais kottiinsa männä. Hää tie-
tää et häne Isä on viel elos, veljist 
hää ei oikee tiiä. Vanhin veli män 
saksalaisten joukoihi mukkaa. Ja 
ne on peräntynneet Inkerinmaalt.

Nuorin veli on elos mut kes-
kimmäine veli on kuolt Heil ol 
Inkrimaal iso tila, mut kolhoosi 
otti hei parhaat pellot. Kotitalo 
ja sen ympäril oleva puutarha ja 
pienet pelto tilkut ovat viel meil. 
Isä ol kelloseppä. Meil pitäis ol-
la viel paljo kelloliikkeen tavaroi. 
Miul on nii ikävä Issää, ja muita 
ystävii, jos höitä olis viel elos, et 
kyl mie haluaisin lähtee. Siihe Äi-

ti ja muut yrittiit selvittää. Älä sie 
luota ryssää, et sie pääset kottiisi. 
Huhut kertoo Virostakkii on viety 
väkkee siperiaan. Mut Iita näytti 
et Suomen valtio on maksan hä-
nelle junalipun Salosta mei kyl-
lään haltsinaa. Eihä minnuu voija 
muualle viiä ku siinee mihi on 
lippu maksettu. 

Paikalline kalastaja selvitti hä-
nel ”Mää lähren ens viikol Ahve-
namaal hakkee lasti talvi omenoit, 
mul on siel hyvii ystävii ja oon 
iha varm, et mu ystävät hoittaa 
sul majapaikan, eikä rahast puhut 
mittää. Sielt sä pääset Tukholman 
seurul koska vaa, ja mun ystävät 
autaa sut siel, et pääset jonkkilai-
see elämä alkkuu. Mitäs tämmöses 
meinaat? Iitan miesystävä kanusti 
Iitaa ja lupas ku hän tulloo laiva 
kans tukholmaa, ni mie etsi siut 
sielt, siun pittää ilmoittaa osoit-
tees Suomen läetystöön josta mie 
sen saan, nii voitaisii miettii tosis-
saan yhteistäkkii elämää. Iita alko 
itkee ja nojas miesystävän olka-
päähä ”mut ku mie en maha mit-
tää tälle ikäväl, miu pittää näh viel 
miu Issää, nii kauva hä viel ellää. 

Pitkä hiljasuuve jälkee Äiti ja 
Iita alkoit laulamaa jottai tuttua 
virttää. Ja laulamine jatku yh-
teislaulul. Kaik nousiit seisomaa 
ja lauloit itku silmäs (voi ku mie 
muistaisin se laulun, mut ku en 
muista) Nii siin korviketta juotii 
ja Äitin leipii syötii. 

Väki läks hiljalleen pois, Ii-
ta itkien. Illalal mummo tul taas 
mei kans istumaa. Siin ihmeteltii 
Kui kova ikävä sil Iital ol kottiin-
sa. Sit puhheet käänty taas tähä 
mei ikävään. Siihe ei muu auttant 
ku virsiin veisaamine ja rukouk-
set. Sit taas päivät jatku jo tutuis 
tavois. Muonamihe tyttö Maija-

liisen kans leikittii. Ku ol huono 
ilma, myö oltii Maijaliisa puolel, 
häne isä ol kartano töis ja äiti jo 
päivisin koton. Heil ol melkee 
yhtä iso asunto ku meil kolmel 
perheel. 

Kulmakammar hei asunnos 
ol samanlaine ku mis myö asut-
tii, mut sitä hyö ei lämmittänneet 
ensikää, ku se ol nii kylmä. Mut 
sil myö saatii vappaast leikkii. Mie 
lainasin Äitin saksiin ne ol vähä 
pienemmät, mut oikee terävät. 
Niil leikkailtii paperist eläimiiki 
ku paperi ol kaksin kerroin ruhon 
osalt, ni hevonekkii seiso omil ja-
loillaan. Meille synty paperist iso 
karja, niitä ruokittii ja lypsettii. 
Välil tul kinaa, sillo moni eläin 
rypistu. 

Ulkona leikkies löyvettii kiva 
paikka puron rannalta, metsäs-
tä läheltä pellon reunaa. Siel ol 
kuusimetsäs issoi kiviä, joitte vä-
list puro solisi. Kaikki ol vihreän 
pehmeän sammaleen peitos. Is-
tahti mihi hyväns, aina ol mukava 
paikka isttuu. Mie tein muutaman 
käpylehmän, niille katsottii hyvä 
navetan paikka. Sit päätettii et 

tänne tehhää meil leikkipaikka, 
jota kukkaa ei tiiä.

Seuraavan päivän kun mei-
nattii lähte leikkipaikal Mai-
ja Liisa ehbotti et ota ne sakset 
mukkaa. No mie vähä sallaa Äitilt 
hain sakst meil mukkaan, mennes 
löyvettii leikkipaikan lähelt ketu-
leipii. Niitää syötii ja mie leikke-
lin niitä kimpun leikkipaikalle. 
Siin ol iso sammaleine kivi jonka 
kahepuolen ol pienet kivet. Ihan 
oikea ruokapöytä tuolineen. Siihe 
”pöyväl” laitoin ketuleivät ja siin 
rauhallisesti nautittiin metsäate-
ria. Purovarras leikittii. Pien kaarr-
napala ol muka vene joka laski 
joen koskis. Ilta rupes hämärtyy, 
ja lähettii kottii Maija Liisan luon 
olin, mut ku hyö rupesiit syömään 
ni mie läksin omal puolel, ku min-
nuu ei pyyvetty pöytään. 

Illal mie muistin ne sakset, ne 
jäivät sinne kivel. Äitil en uskal-
tant sannoo mittää. Aamul sain 
kaurapuuroo jossaa ol akanoita, 
vaik Äiti ol jo näppin niitä ryy-
nii seast pois. Mie mietin et mie 
vissii jouvun loppuikkäin syömää 
tätä kaurapuuruu, ku Suomi hävis 

sovan ja se on maailman köyhin 
kansa, jolla on vaa kaurapuuroo. 
Mut ku sais joskus sellast kaura-
puuroo, mis ei oli yhtää akanaa 
(nyt oon saant). Päiväl sain voilei-
vän jon pääl ol siivu palvatuu sian-
lihhaa. Sit Äiti huus Iita tulloo Äi-
ti ol käärin palvatun lihan siistiin 
pakettiin ja anto sen miul ”tään 
mie annan Iital matka evvääks”. 

Myö mäntii pihal Iitaa vas-
taan. Siin hyö itku silmäs muis-
teliit jottai Koiviston ajois. Sit 
halasiit toisiaa ja Iita vanno ”Voit 
olla Elsa varma, et ku mie pääsen 
kottii ja oon halant isän nii heti 
ensimäiseks kirjotan siul kirjeen 
jote voit olla varma, et saat miun 
kirjeen sielt”. Iita läks seuraavan 
päivään Inkerimaal, sit hää läks 
kävelemmää lihapaketti kainalos, 
ja Äiti itkuu tiristäen talutti miut 
sissäää. Äiti alko pari viiko pääst 
käymää kaupas joka päivä. Sitä 
Iitan kirjettähä hää uottel, vaik ei 
muille sitä sanont. Hää uottel kir-
jettä viikkoi ja kuukausii. MUT 
YHTÄÄ KIRJETTÄ EI TULT. 

Mie tein 
muutaman 
käpylehmän, 
niille katsottii 
hyvä navetan 
paikka.
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Jesperin 
kanssa käynti 
taipumuskokeissa 
osoitti sen, että 
nuoresta iästä 
huolimatta 
riistaviettiä on.

Kannaksen kierros
Yle Areenassa on vielä 
katsottavissa kymmenosai-
nen lyhytsarja "Kannaksen 
kierros". 

Toimittaja Arvo Tuominen ja ku-
vaaja Igor Jurovin kiersivät Kar-
jalan kannasta ja tutkivat sen eri 
kerrostumia. Ohjelmasta on tehty 
kymmenosainen lyhytsarja. Sar-
jassa on myös oma jaksonsa Pri-
mosrkista. Sarjasta selviää myös 
muun muassa se mitä yhteistä on 
Inon mystisellä linnoituksella ja 
elokuvaohjaaja Andrei Tarkovs-
killa? Entä mikä oli Kirjasalon 
tasavalta? 

Jokaisessa, noin 7 minuutin 
pituisessa jaksossa, on esitelty yksi 
paikkakunta: Viipuri, Primorsk, 
Ino, Terijoki, Komarovo, Kuok-
kala, Sestroresk, Kirjasalo, Tai-
pale ja Räisälä.

Rannalla
Lojun rantakalliolla, 
ylläin sinitaivas kaartuu.
Lokki lentää korkealla, 
meren laine rantaan sammuu.

Lojun rantakalliolla, 
ei oo rantaa niin kuin ennen, 
missä päivää paistatella, 
väliin uida polskutella. 

Hiekkarantaa puhdasta, 
sitä ol vaik minkä verra 
kotoisessa Karjalassa. 

Muistan aina sitä rantaa 
mis ol leikit leikkielty 
lapsuusajan armahaisen, 
missä iltoi istueltu 
kanssa hyvän ystävän. 

Kaipaan aina sitä rantaa, 
muistot elämään väriä antaa.

Heli 

Lainattu Koiviston Viestistä 
vuodelta 1972

Henry MäkeläinenTodenperäinen uneni elämäni koirista

Nyt koetan kertoa unesta, jonka 
näin ja joka oli erittäin todenpe-
räisen selvä, vaikka se koostui use-
an eri vuosikymmenen ajalta: 

Edessäni istui kuusi koiraa 
vihreällä nurmikolla, kaikki hän-
täänsä heiluttaen eli minua ter-
vehtien. Viisi ensimmäistä olivat 
kaikki metsästykseen liittyviä ja jo 
kuolleita koiria, kuudes oli puh-
taasti seurakoira, ja ainut vielä 
elossa oleva. Kerron koirista nii-
den ikäjärjestyksessä: 

Tullessani varusmiespalve-
luksesta v. 1952 syksyllä hankin 
suomenajokoiran pennun. Sille 
oli jo valmiiksi annettu nimi Lur-
jus. Se ei ollut ollenkaan nimensä 
näköinen vaan erittäin kiltin ja 
hyvännäköinen urospentu. Heti 
seuraavana syksynä sain sen ajosta 
riistaa, se ajoi tasavertaisesti jänistä 
ja kettua. Kävin Lurjuksen kanssa 
myös näyttelyssä, olihan se hyvän-
näköinen, mutta sen mantteli oli 
hieman rikki, jolloin tuomarit ei-
vät sitä oikein suosineet. Jouduin 
siitä kuitenkin luopumaan sen 
ollessa n. 10-vuotias omien työ-
esteideni takia. Lurjus sai jatkaa 
metsästystä Puumalassa, jonne 
olin sen myynyt. 

Alueella, jossa metsästin, oli 
runsas kettukanta. Nopean koi-
ran edessä ketut usein menivät 
luoliin tai latojen alle piiloon. 
Myös vähentynyt metsälintu- ja 
jäniskanta antoivat aihetta hank-
kia luolakoiran. Niinpä toinen 

siinä koirarivissä olikin pieni ter-
hakas länsiylämaanterrieri. Taru 
oli jo muutaman vuoden vanha 
minulle tullessaan. Halusin sen 
ostaa pienen koeajan jälkeen, kun 
huomasin sen voimakkaan riista-
vietin. Taru oli tuon rivistön eh-
kä monipuolisin metsästyskave-
ri. Siitä kehittyi hyvä luolakoira; 
harmi, että en tuolloin pitänyt 
pyyntitilastoa. Taru ajoi linnut 
puuhun, haki sorsat, se jopa osa-
si matkia minuakin, olenhan ol-
lut 10 vuotta sammakkomiehenä 
sivutoimessani. Kerran vesilintu 
sukelsi aina, kun Taru yritti tart-
tua siihen. Viimein Taru sukelsi 
perään, otti veden alla siitä otteen 
ja toi veneelle. Tarusta jouduin 
samoihin aikoihin luopumaan 
ja myös samoista syistä. Taru sai 
loppuelämänsä pitopaikan sis-
koni luona Harjavallassa, pitäen 
siellä alueen kissat kurissa.

Kolmantena rivistössä istui 
englanninkettukoira nimeltään 
Raju. Olin saanut tämän koiran 
myös nopeasti tulleen pitovaikeu-
den takia. En voinut sitä kauaa 
pitää, kun jouduin siitä luopu-
maan. Raju oli erinomainen ajaja: 
ajoi mieluiten kettua. On ottanut 
ajaessa jäniksen sekä ketun kiinni. 
Raju pääsi takaisin synnyinalueel-
leen Turun saaristoon. 

Tämän jälkeen alkoi pitem-
pi ajanjakso ilman koiraa. Halu 
hankkia taas koira kasvoivat, kun 
olosuhteet sen pitämiseen olivat 

taas mahdolliset: asuttiin per-
heenä omakotitalossa, liittymi-
nen paikalliseen metsästysseuraan 
oli myös mahdollista. Ajava koira 
oli etusijalla, joten seuraava koira 
oli beagle. Jazu, joka oli luonteel-
taan kiltti jäniksen ajaja. Jazun 
kanssa tuli koettua paljon hienoja 
tilanteita ja terveellistä maastoissa 
liikkumista. Kävin myös näytte-
lyissä, mutta suurempi menestys 
jäi saamatta, metsästysvietti oli 
selvästi etusijalla. Jazu oli vasta 
6-vuotias, kun se ajotilanteessa 
jäi auton yliajamaksi.

Lyhyehkön suruajan jälkeen 
sain kaverikseni walesinspringer-
spanielin urospennun, Jesperin. 
Tämä ylös ajava noutaja oli mi-
nun tarpeisiini juuri sopiva ro-

tu. Erilaatuiseen metsästykseen 
saimme oivia tilaisuuksia. kalas-
tusharrastukseni oli varmaan mi-
tä parhain ulkoilumuoto meille 
molemmille. Näyttelyissä myös 
käytiin, mutta se ei kiinnosta-
nut. Sen sijaan käynti taipumus-
kokeissa osoitti sen, että nuoresta 
iästä huolimatta riistaviettiä on. 
Kaikista osa-alueista Jesperi sai 
ristin parhaaseen ruutuun, sekä 
tuomarilta lausunnon: sinulla on 
erinomainen koira. Jesperi sai si-
säisiä kasvaimia 11-vuotiaana ja 
jouduin kaverista luopumaan. 

Kuudentena tuossa unikuvas-
sani oli todellinen hännänheilutta-
ja, cavalier kingcharlesinspanieli. 
Tämä ilopilleri on 12-vuotias 
Peppi-tyttö, joka on meillä usein 
vieraana, jolloin se on vaimoni 
Anitan terapiahoitaja. Tämä lap-
senlapsemme koira tuodaan meil-

le hoitoon, jos sen emännällä on 
menoja. Meistä kyllä tuntuu, että 
tässä asiassa olemme saamapuolel-
la vaimoni kanssa.

Tämä unessa esiintyvä koira-
rivistö oli ottanut eteensä näytille 
niitä riistalajeja, joita me yhdessä 
olimme metsästäneet. Heidän ky-
symyksensä minulle oli, että kuka 
heistä oli paras metsästyskaveri? 
Vastaukseni oli, että olitte kaikki 
omalla alallanne aivan erinomaisia 
ja olette antaneet minulle unoh-
tumattomia muistoja. Jos minun 
teistä nimetä parhaaksi annan sen 
ulkopuolisen tuomarin tehtäväksi. 
Sinä Jesperi sait siitä taipumusko-
keesta aivan erinomaiset arvoste-
lut kaikista kokeen osioista, joten 
saat kunnian olla teistä paras. Mi-
nä heräsin ja olin kiitollinen näke-
mästäni tapaamisesta.

Jesperi 5 -vuotiaana Henryn tyttären pojan kanssa Kaarinassa 1997.

Me näemme usein unia menneistä tapahtumista. Usein 
unet ovat jostain kipeistä tilanteista elämämme varrelta. 
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KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

Johtokunna asjoi

Karjalan liiton alkaneen komivuotiskauden teemana on 

Karjalan perintö

On edessäin nyt uusi tie
On edessäin nyt uusi tie.
Minne oikein mua tää polku vie?
Ei sitä vielä kukaan kulkenut,
ei ykskään sillä ennen astellut.
Taakse jäänehet on reitit tutut,
monet mieluustikin jo unohdetut.
Vaan mitä edessäni nyt mulla lie?
Yllätyksiä täynnäkö, kenties?
Eessä odottaako iloa?
Vai ahdistusta, surua?
Rakkautta saanko kokea?
Vai kenties vihaa kohdata? 
Ken neuvoo miten toimia,
mihin suuntaan oikein kulkea,

Suomen Koivisto-seura ry:n 
sääntömääräinen vuosikokous

Saapumisohjeet:
Kaitaan koulu ja lukio sijaitsee Etelä-Espoossa Iivisniemen 
kaupunginosassa.
Julkisilla liikennevälineillä koululle pääsee Espoon sisäisillä 
bussilinjoilla 3, 12, 14, 46 ja 543 sekä seutulinjoilla 143 ja 
145. 

Helsingin suunnasta lähestyttäessä Länsiväylältä pois-
tutaan Suomenojan liittymästä ja käännytään vasemmalle 
Finnoonsillalle, josta käännytään liikennevaloista oikealle 
Hannuksentielle ja seuraavista liikennevaloista oikealle Kai-
taantielle. Noin 300 metrin jälkeen käännytään Länsimetron 
työmaan jälkeen vasemmalle Iivisniemenkadulle, josta työ-
maan jälkeen vasemmalle Iivisniementielle. Metrotyömaan 
vuoksi jalkakäytävä on osa ajotietä. Kaitaan koulu ja lukio 
sijaitsee Iivisniementien päässä viistosti oikealla. Aja koulu-
rakennuksen ja koripallokentän ohi oikealla olevalle park-
kialueelle. Paikalla tuttu     -kyltitys. Koulurakennuksen si-
säänkäynti on liikuntahallin ja ensimmäisen rakennussiiven 
välissä.

Kirkkonummen suunnasta lähestyttäessä Länsiväylältä 
poistutaan Suomenojan liittymästä ja käännytään liikenne-
valoista vasemmalle Finnoonsillalle, josta heti kohta oikealle 
Hannuksentielle. Muu ajo-ohje kuin Helsingin suunnasta 
lähestyttäessä.

Kehä III:sta länteen lähestyttäessä Turun moottoritien 
liittymän jälkeen poistutaan Espoon keskuksen liittymästä 
Suomenojan suuntaan vasemmalle Espoonväylälle, jota aje-
taan noin 10 km. Espoonväylä muuttuu matkan varrella Fin-
nontieksi, jota jatketaan aina Länsiväylän yli Finnoonsillalle, 
josta käännytään oikealle Hannuksentielle. Muu ajo-ohje 
kuin Helsingin suunnasta lähestyttäessä.

Suomen itsenäisyyden 100-vuo-
tisjuhlavuoden kunniaksi Karjalan 
Liitto pyytää tietoja Suomi 100-ta-
pahtumista, joita jäsenyhteisöt 
järjestävät. Lähettäkää seuranne 
järjestämät Suomi 100 -tapahtu-
mat osoitteeseen tapahtumat@
karjalanliitto.fi Ne lisätään liiton 
sivuille.

Karjalan perintöön liittyy monia asi-
oita; sukututkimus, juuret, historia, 
rakennusperintö, luonto, ruokakult-
tuuri... Karjalan liitosta toivotaan, että 
jäsenseuroissa monipuolinen Karjalan 
perintö -teema otetaan käyttöön tule-
vina vuosina. Vuoden 2017 teema on 
luonnollisesti Suomen itsenäisyys ja 
Karjala.

Vuoden Koivistolainen 2017
”…Karjalasta kajahtaa.” on laulettu koivistolaisten-
kin kesken ammoisista ajoista. Karjalan laulumaat 
kohosivat ansaitsemaansa ulottuvuuteen, kun koi-
vistolaisjuurinen musiikin rautainen ammattilainen, 
säveltaituri ja ”3-päiväinen viikkoviulisti” Riikka 
Luostarinen nimettiin Vuoden Koivistolaiseksi 2016.

Kuka nimetään Suomen itsenäisyyden juhlavuo-
den Vuoden Koivistolaiseksi 2017?
Ehdotuksia otetaan vastaan 30.4.2017 asti. Ehdo-
tuksesta tulee ilmetä ehdokkaan nimi yhteystietoi-
neen, perustelut kootusti ehdokkaan valinnalle sekä 
ehdottajan nimi yhteystietoineen. Kirjalliset ehdo-
tukset toimitetaan Koivisto-Seuran sihteerille säh-
köpostitse virpi.huhtanen@kolumbus.fi tai postitse 
Virpi Huhtanen, Ahtaanmäki 1 A 2, 02280 Espoo. 

Vuoden Koivistolainen -nimitys on myönnetty vuo-
desta 2006 alkaen koivistolaistaustaiselle henkilölle 
ammatillisesta tai muusta toiminnasta eri elämän-
alueilla, joita voivat olla esimerkiksi liike-elämän, 
kulttuurin, opetuksen, taiteen, tieteen, tutkimuksen, 
urheilun jne. alat koivistolaisen järjestötoiminnan ja 
perinnetyön ulkopuolella. 

Johtokunnan valinta Vuoden Koivistolaiseksi 2017 
julkistetaan Koivisto-juhlien pääjuhlassa Lahdes-
sa 30.7.2017, kun koivistolaiset juhlivat itsenäistä 
Suomea.

    Johtokunta

Lauantaina 18.3.2017 klo11
Kaitaan koululla ja lukiolla (Iivisniementie 1, Espoo)

Vuosikokouksessa valitaan johtokunnan jäsenet ja 
heille henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten ti-
lalle sekä päätetään tillinpäätöksen vahvistamisesta, 
vastuuvapauden myöntämisestä ja vuoden 2017 jä-
senmaksusta. 

Tulokohvit saap ryystää klo 10 alkaen. Vuosiko-
kouksen jälkeen n. klo 11.45 alkaen Koivisto-Seura 
tarjoaa vuosikokouksen osanottajille maittavan keit-
tolounaan ja jälkiruokakohvit leivonnaisen kera. 
Ruokailijoiden määrän kartoittamiseksi pyydetään 
ilmoittautumaan etukäteen seuran sihteerille (virpi.
huhtanen@kolumbus.fi; p. 0440-501 806) 13.3.2017 
mennessä. Ilmoita myös erityisruokavaliot ja ruoka-
aineallergiat. Kiitos! 

Järjestöseminaarissa n. klo 12.30 alkaen kuullaan 
uutisia Koiviston sankarihautamuistomerkin pystyt-
tämistä koskevan hankkeen etenemisestä, Suomi 100  
Koivisto-juhlien järjestelytilanteesta Lahdessa sekä an-
taudutaan mm. jännittävään tulevaisuusseikkailuun. 
Mitähän se pitää sisällään? Tule mukaan katsomaan 
ja kokemaan!

Myynnissä koivistolaisen tuotepöydän tarjontaa: 
tarjottimia, kirjoja, lippiksiä, viirejä. Arvontaa!

Tervetuloa vuosikokoukseen ja järjestöseminaa-
riin koivistolaiset jäsenet ja koivistolaisten kaverit!

    Johtokunta

kun eessäni tie haarautuu,
valintoja tehtäväksi kun ilmaantuu?
Ei muuta voi kuin matkaa jatkaa,
tietä uutta alkaa taivaltaa.
Itse kukin toimii tavallaan,
joku luottain kaikkivoipaan Jumalaan,
toinen uskoo Kohtalon voimaan.
Aika näyttää tielle lähteneelle
tuloksen, tiensä valinneelle.

Hyviä valintoja vuodelle 2017!
Martti Piela
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Ratio suuruuve 
aikoin Yles 
ymmärrettii 
aika pia, et 
lähetyksii voitii 
käyttää kansa 
valistamiseks. 

Martti PielaYle 90 v (III)

Mut sit hää ei ennää halunt mak-
sella teevee luppaa, ko hänel ei 
olt mittää hyvvää käsitystä siint 
ohjelmistost, mitä siin paholaise 
laittees kansal syötettii. Hää ol 
luopunt koko mokomast laitteest 
ja kuuntel vaa ratioo. 

Mut sitko tul joulukuu kuu-
ves, ni sit hääkii halus nähhä 
Linna juhlat. Nii sit Kaizu kutsu 
hänet meil siks illaks ja katsomaa 
Resitenti rammeet puku- ja tant-
sujuhlat alust loppuu. Mie istuin 
suurimma osa aikaa työhuonees-
sai, ko naisväki olohuonees ihastel 
ja ihmettel vierahii assui ja juhla-
väe esiintymistä. "Ko tuokii o taas 
mukan. Ei meitä tavallissii ihmisii 
koskaa oo kutsuttu eikä kutsuta 
Linna juhlii.” - Miu kaver Jyväs-
kylä opintoaikoi päivin, hänel ol 
tapan pittää telkkar komeros, jos 
ois sattunt lupatarkastajat käymää 
kierroksellaa. Mut häähä olkii 
pennitön tiernapoika siihe aikaa. 
Kyl hää sitko ol saant luvut lop-
puu, ni kyl hää sit hankki telkkar-
luvankii. 

On aika epätavallista, et jossai 
viel joku haluais olla ilma telkkarii 
nykysi. Kyl se alkaa olla joka koi 
kalustoo kuuluva laite, piti ohjel-
mist taik ei.

Teevee o tuont meil lähel 
omat poliittiset tapahtumat ja 
johtajat kottii ast vierahil. Var-
mast jokahine aikalaine muistaa, 
kui telkkaris näytettii vilmil sen, 
ko Paasikivi matkusti enne talvi-
sottaa Helsingi rautatieasemalt 
Moskovaa rauhaneuvotteluihi 
tappaamma Molotohvii ja Talinii, 
ja kui monilukune saattajajoukko 
laulo hänel läksijäisiks ”Jumala 
ompi linnamme”. Nyt o iha niiko 
välttämättömäks itsenäisyyspäivä-
ohjelmaks tult Suome televisio-

ohjelmaks katsoo kerta toiseen 
jälkee Eetvin Lainee ohjaama 
Väinö Linna Tuntematon sotilas 
vuuvelt 1955. 

Ratio suuruuve aikoin Yles 
ymmärrettii aika pia, et lähetyksii 
voitii käyttää kansa valistamiseks. 
Sitä varte perustettii jo alkuaikoin, 
lokakuus 1934, Kouluratio, mitä 
sit kuuntelkii päivittäi nii paljo 
ko kuussattaatuhatta suomalaista 
koululaista. Ko teevee vuorostaa 
vallotti ihmisii muuhu ko työhö 
käytettyy aikaa, ni varsinkii kiele-
opetus rynnisti. 

Miekii seurasi innol Ella 
Kannise opetusohjelmasarjoi Ta-
lo Espanjas ja Talo Ranskas, mis 
voittaja ol se, kuka oppi kaikist pa-
remmi ja kaikist nopiammi kysesii 
romaanissii kielii. Voittaja pääs sit 
asumaa ilmaseks ”ommaa” talloo 
oliskos se olt viikoks vai kaheks. 
Ella tek myös italiakielise sarja 
Italias, Toscanas. Ainaskii kaikkii 
varakkaisii kuntii hankittii tele-
visiolaite, monnii kouluihi joka 
luokkaaki, nii et voitii katsella 

aina ko ol tarvis, jottai ohjelmaa, 
mikä liitty opetuksee sopivast.

Pikkusil katselijoil tehtii om-
maa ohjelmaa. Usjast se sisäls hy-
vinkii pitkäl kantavaa opetusta. 
Muistatta varmast työkii Géza 
Szilvayn 1979 alottama viulu soi-
to opetusohjelma Viuluviikarit, 4 
- 7 vuotiail lapsil tarkotettu ohjel-
ma höi opastamiseks musiiki maa-
ilmaa. Géza tul Suomee 1971, ja 
myös häne veljeen Csaba opetti 
viikarei. Nykysi monist noist vii-
kareist o tult suomalaisii musiiki-
lähettilähhii. 

Lapsie varte ol tietyst muun-
kiilaista viihykettä. Moni o meis-
tkii, jossei itse lapseen ni sit om-
mii lapsii kans nauttint Kylli-täti 
seuras häne tarinoistaa ja ihailt 
häne pensselillää taikomistaa ku-

vistaa, mitkä elävöittiit tarinoi nii 
mukavast. Ja kylhä kaik varmast 
muistaat sen itäsaksaöaise Nuk-
ku-Matti -sarja, minkä unihiek-
ka meinas lopsahuttaa aikusenkii 
silmäluomet kii, vaik siin saikii 
katsella nii monellaisii laittehii ja 
keksintöi. 
”Nukkumatti, nukkumatti lasten
illloin kulkee, heittää unihiekkaa
Päivän leikit aika lopettaa on,,,”

Teevee ol omiaa tuomaa urhei-
lu joka kottii. Olymppialaisiiki 
pääs katsomaa vaik Melpöörnii 
ast, eikä tarvint nähhä matkateo 
vaivaa, ei kestää ulkomaista ruo-
kaa. Eikä tarvint osata enklanni 
kieltäkkää. Senko istu omas kois 
mukavast kotikiikkustuolis ja 

makkaammi. Mut kaikist kisoist 
kaikist mukahaantempaammmat 
ol aina Suome ja länsinaapuri vä-
liset maaottelut. Ko hyvi usiastha 
käi nii, et viimene laji, neljä kertaa 
satase siliä, ratkas, voittiks Suomi 
vai oliks voittaja Ruotsi. Ja usjast-
ha siin kapula toi maaliviiva yli 
ensmäsen Voitto Hellsten!

Maaottelu tuntuu ol aina 
myöskii Suome ja Viro Naapurvi-
sas, mis tietäjist kaikist tietävim-
mät olliit virolaine Hardi Tiidus 
ja mei Esko ”Kyllä” Kivikoski. No 
olha niitä tietokilpailui muitakii, 
niiko Kirsti Rautiaise Tupla tai 
kuitti ja Janne Porkaa Onnepyö-
rä. Ratiosha nuo tuollaset tieto-
visailut olliit männeet jo kym-
mänii vuosii, sottii päättymisest 
ast. Minnuu itsiäi ainaskii kaikist 
enemmä hämmästytti Herra X:ä, 
Antero Mannise, tietorikkaus. 
Vähä sammaa sarjaa kuuluit miu 
mielestäi kans kaike maailma mis-
sikisat ja Euroviisut.

Telkka pit otteessaa varsinkii 
sarjoillaa. Mei äiti katso 60-luvul 
joka kerta Paton Plaken; kaik ta-
pahtumat olliit hänel iha totellista 
totta, ja kaik kieroilut ja koukerot 
siin sarjas koskettiit hähtä niiko 
arkitotellisuuskii. Samal taval käi 
Tallasi kans. Hää katso kiikkus-
tuolissaa telkkarii yksinnää yös, 
ko isä ol jo kuolt. Joskus heräs sit 
kolme aikoihikkii, ko telkas näky 
vaa lumisajetta.

Mie tiijjän
Kerrotaa, et reivi Pietari Raahe ai-
koina totes itsetyytyväisen: "Mie 
olin maaha, ja maa minnuu tyy-
tyväine". No, olha hää aikaasaa-
va mies; parriiki otteesee Suomee 
parriiki otteesee kentraalkuver-
nöörin hallint mahtimies, kuka 
164o perusti Suome ensmäse 
yliopisto, Turu Kuninkaallise 
Akatemia. 

Mut mie vähä eppäile, ettei 
herra reivi liikoi järjestänt alamaisii 
keskuuves minkäällaisii tyytyväi-
syyskyselyi (taiskii kyssyy vaa itsel-
tää). Eikä Ristiina-kuningatarkaa 
häntä halunt hovissaa katsella, ko 
lähetti hänet pois silmistää Poh-
jalahe länsipuolel suomalaisii kiu-

saamma. Ei tuo arvo reivi ainaskaa 
porvoolaisilt mittää kysynt, ko hää 
1639 riisti Porvoolt tapulioike-
uvet. Hääko halus avittaaa Porvoo 
kilpailijjaa, Helsinkii, mist tul ens-
mäse luoka tapulikaunki Turu ja 
Viipuri lisäks. Silviisii porvoolais-
kauppiaat ei saaneetka käyvä ulko-
maakauppaa, ja sottii vaivaamma 
kaupunki ol vähäl jäähä pieneks 
hökkelkyläks vaa.

Jos Porvool ois olt tapulioike-
uvet, ni sillo sen kauppiaat ois saa-
neet viijjä tavaraan suoraa esmer-
kiks Saksaa, eikä ois tarvint purkaa 
lastei Turkuu taik Tukholmaa. 

Koivistolaisetha olliit noi-
hi aikoihi, 1600-luvul, jo kovvii 

Martti Piela

kauppamiehii. Viipur sai käy-
vvä suoraa ulkomaakauppaa. 
Koivistolaiset miettiit, et miks 
mei pittää viijjä kauppatavarat 
Viipurii taik Turkuu, miks ei 
suoraa vaik Enklantii, ko meil 
alkaa olla jo tarpeeks suu-
rii aluksiiki? Sirpa Taskise ja 
Tuula Koppise kirjas Koivisto 
pähkinäkuores (Koivisto-Sää-
tiö) kerrotaa sivul 8, et tälläset 
400 vuotta sit (1617) kaavail-
lut suunnitelmat kaatuit ilme-
sest Viipuri vastustuksee. 

Noihi aikoihi Pietari Raa-
he ol vast 15-vuotine nuor-
mies, niiet ei mei koivistolaisii 
kannata hänel kaunaa kantaa.

Täs mei naapuris, talo toises pääs A-rapus, asu viel muu-
tama vuos sit semmone leskirouva, kenel ol aikasemmi olt 
asunnossaa telkkar. 

ootti, et urheilijat 
kisailis nopiammi, 
korkiammal, voi-

Pietari Braahe, Vaasa

Hoppu-Kansaaho kirja mukkaa 
1617 kauppasäännös ehotettii 
Koivistoo kaupungiks. Siin ei 
kylläkää sanota olks kysymys 
tapulikaupungist, sehä sai käyvä 
ulkomaakauppaa, mut voipha 
se nii olla, oliha Koivisto mere 
rannal. Jot miu vastauksein on 
et neljäsattaa vuotta.

Veijalaise Hannu Hoikkalast
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Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

JAN LOIKKANEN on 
valmistunut diplomi-
insinööriksi Aalto-
yliopiston perustieteiden 
korkeakoulusta joulukuussa 
2016.

Janin isoäiti (Anja os. Soini) 
oli kotoisin Koivistolta 
Patalan kylästä, isoäidin isä 
Reinhold (Reino) Soini.

Filosofian tohtoriksi 
väitteli 21.1.2017 Turun 
yliopistossa PETRA 
PASANEN o.s. Hämäläinen. 
Väitöksen alana oli 
lääketieteellinen biokemia 
ja genetiikka. Väitös käsitteli 
suvuittain esiintyvien 
muistisairauksien 
geenivirheitä. Virheiden 
tunnistaminen antaa tietoa 
siitä mitkä solunsisäiset 
mekanismit liittyvät 
taudin, mm. Alzheimer ja 
Parkinsonin tauti, syntyyn. 

Petra Pasasen vanhemmat 
ovat Juha ja Leena 
Hämäläinen, isoisä on 
Pertti Paavo Hämäläinen 
Virolahdelta ja isoisän 
isä oli Paavo Aatunpoika 
Hämäläinen Koiviston 
Kiiskilästä.

Neljä polvea vahvoja naisia 
kuvassa, ikäjärjestyksessä: 
KIRSTI LAAKSONEN 
(os. Kosonen) Makslahden 
Römpötistä, tytär MONICA 
MOLIN, tyttärentytär 
JOHANNA MOLIN, 
tyttärentyttärentytär juuri 
kastettu (17.12.2016) 
ALICIA WISTBACKA.

Turun ja ympäristön koivistolaiset

Perinnekalastuspäivä sunnuntaina 5.3. alkaen klo 12
Matti Aggen rannassa Gundvikintie 243, Parainen

Mahdollisuus makkaranpaistoon. Ota omat eväät, lämmintä päälle 
ja termariin. Muistellaan vanhoja kalastustapoja vaikka rannalta jos 
jäätä ei ole. Lisätietoja Matti Agge p. 040 5367701

Vuosikokous sunnuntaina 12.3 klo 14
Kajuutassa Itäpellontie 2
Kahvitarjoilu

Tervetuloa

Pornaisten yhtenäiskoululla sunnuntaina 5.3.2017 klo 15 - 17  
Kirkkotie 176, 07170 Pornainen.

Tarjolla on itse tehtyjä, samana päivänä paistettuja erilaisia 
karjalaisia piirakoita. Gluteenittomia leipomuksia on tarjolla, 
jos meille kerrotaan etukäteen, että tulossa on niitä tarvitsevia. 
Ohjelmassa on myös arpajaiset. 
Pääsylippu maksaa 10 euroa (alle 12 v 5 €).  
Osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä.

Suomi 100 –juhlavuoden merkeissä historioitsija Teemu Kes-
kisarja puhuu otsikolla ”Viipuri ja Karjalan Kannas Suomen 
itsenäistymisen pyörteissä”.

Halukkaat leipurit! Tervetuloa koululle opettelemaan (maksut-
ta) ja avustamaan leivonnassa jo klo 09.30 alkaen. 
Ilmoittautumiset viimeistään to 2.3. 
sähköpostilla tapani.hovi@thl.fi tai puh. 0400-517 1299. 

 Tervetulloo! Vatnuorin kyläyhdistys ry 

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden
Koivisto 2017 -kalenteria saa vielä! 

Kalenteri on kuvitettu kokonaan vanhoilla kuvilla, jotka 
kertovat ajasta ennen vanhaan Koivistolla. Taustan valkoinen 
väri kuvaa itsenäisyyden meille taistelleiden suomalaisten 
sotilaiden lumiasua. Näin Suomen Koivisto-Seura haluaa 
kunnioittaa esivanhempiemme elämää koivistolaisten 
synnyinsijoilla ja sotasukupolvien suurta uhrausta 
itsenäisyyden eteen.

Päivämäärätaulukossa on nimipäivät ja tilaa merkinnöille. 

HUOM: Kalenteri on myynnissä vain postitse joulu- ja 
tammikuun ajan! Tilaa ilmoittamalla postitusosoite sihteerille 
virpi.huhtanen@kolumbus.fi tai 0440-501 806

Hinta lähetyskuluineen noin 20 euroa / kalenteri.

Porvoon seudun Koivistolaiset ry.
Vuosikokous, 21.3.2017 klo. 18.00.

Lundintalo, Aleksanterinkatu 11, Porvoo. Käynti pihan puolelta. 
Käsitellään sääntöjen määräämät vuosikokousasiat. 

Kahvitarjoilu 
Johtokunta

Karhulan ja ympäristön koivistolaiset

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään
Karhulassa,Kodintalossa,Vesivallintie 21,
12.3.2017 kello 13.00
Kahvitarjoilu kello 12 alkaen.

Tervetuloa!          Johtokunta

Helsingin Koivistolaiset ry:n
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 14.3.2017 klo 18 
Karjalatalon Sortavala-salissa. Vuosikokouksen jälkeen samassa sa-
lissa tupailta, kahvia, teetä ja piirakoita. 

Tervetuloa! Koivistolaisterveisin 
Johtokunta

Piirakkajuhla


