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Tiijjät sie?
Vissiinki kaik vanhemmat suomalaiset tuntoot hyväst numerosarja 5-4-3-2-1-0 ja tietäät, et
mist siin o kysymys.
Nytko Suome yks parhaimmist jakapallopotkijoist,
Eremenko poika, kuka pelajaa
Vennäimaal ammattilaisseuraski, kärähti huumetesteis ja sai
kahe vuuve pelikiello, ni miul
tul mielee kieltolai aikane, vähä
samatapane juttu. Suomesha
sääetti kieltolaki 1.6.1919. Uskottii, et sen avul Suome kansa
raitistuu hetkes. Käikii iha päi
vastoi - salakuljetus pit huole,
et juoppous - ja rikollisuus - lisääntykkii enneaavistamattomal
taval. Ko vuuve lopus 1931 äänestettii kieltolai kummoomisest, ni 70 rosenttii kansast äänesti lai kaatamise puolest. Nii
sit 5. päivä neljättä (19)32 kello
10 Alkoholiliike Ab avas myymälöijä ovet, ja viinaa sai ostaa
vappaast. Viinakortti kyl tul sit
kuiteskii ylös, kui paljo sitä tul
sil kertaa hamsrattuu.
Vissiinki kaikist kuulusamp pirtu salakuljettaja Suome vesli ol viipurlaispoika,
kakskertane suomemestar Alkoth Niska, kuka pelas vutista
Kihvvenis ja osallistu Tukholma
1912 kissoikii. (Tanny Lipsaneha o Niska tyttärepoika. Selittyy
musikaalisuus karjalaisjuurii lisäks varmast siint, et Niska äiti
ol muusikko Hilta Niska poika. Saattoha kyl Alkothi isäkii,
merkapteen Ivar Niska, varmast
joskus ruori takan laulella.)
Suome lahe saaret, niiko
Seiskar, ja rannikkopitäjät, niiko mei Koivisto, toimiit usiast
välietappiin pirtu salakljettajil.
Ne pirtulastit olliit nii suurii,
et ei niitä varpusil eikä ees kekuil Virost Suomee kannattant
tuuvva.
Nyt mie kysynkii, et kuis
suurii lastei enimmillää Koivistolkii tulli- ja rajavartijat takavarikoivast salakuljettajilt?
Akus tän tiijjät, ni eiko vastaamma Viestil, ja kerro viel, et
mist sie tietois ongit ja paa nimmeis viel oma viestis al.
Martti Piela

Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Jouluaatto Koivistolla
On vuosi 1933. On jouluaatto.
Pakkaspäivän aamu valkenee.
Jäätyneen Koiviston salmen lumi
heijastaa talvisen auringon kajoa
kirkkoreen vällyihin Pollen hölkätessä Patalasta Kirkonkylään.
Lähteenrannan töyräällä lapset: Tipsu, Tuisu ja Poju näkevät
kulkijan kamarin ikkunasta. Kukahan malttaa tulla Kirkonkylään
jouluaattona?
Eivät tiedä lapset kohtaavansa
jäällä hevostaan ohjastavan Joulupukin rouvineen illalla naapurissa.
On vuoden jännittävin päivä.
Aika kuluu hitaasti. Leikkeihin on
vaikea keskittyä. Odotetaan iltaa.
Kiireittensä keskellä Äiti kehottaa lapsia laulamaan joululauluja.
Tuisun valitsemaan lauluun yhtyvät toiset:

Aila Salo

höyryävät perunat, kaikki tarjolla
alkupalaksi.
Aikuisten herkku, lipeäkala
ei lapsia suuresi kiinnosta. ”Miksi syöminen kestää näin kauan?”
kyselevät joulupukkia odottavat
tytöt ja pojat.
Kun tuoksuva, kuuma joulukinkku herkullisine laatikkoruokineen saapuu pöytään istahtavat
lapset rauhallisesti paikoilleen ja
iloitsevat perinteisen kinkun mehevyydestä. Lumivalkea riisipuuro
onnea tuottavine manteleineen on
jokaisen herkku. Kermavaahdolla
koristettu luumukiisseli päättää
aterian. Kaiken hyvän antajaa
kiitettyään on perheen aika siirtyä jatkamaan joulunviettoa salin
puolelle.

”Voi kun pitkä päivä on, ennen kuin on joulu.
Olen aivan onneton, äitikin niin vaiti on.
Illalla on joulu.
Jopa ilta hämärtää, jopa joutuu joulu.
Hui, kun minnuu hirvittää, julmasti jo jännittää, odotettu joulu.”
Vihdoin hämärä lankeaa jäälle ja
hangelle. Talvitakit ylle ja reippaasti kiiruhtaa perhe naapuriin
viettämään yhteistä joulun aattoiltaa serkkujen kanssa. Huopasaappaat joutavat nurkkaan lasten
pyrähtäessä ihailemaan runsaasti
koristettua joulupuuta.
Kunkin oksalle kiinnitetyn
kynttilän alla riippuu punaposkinen omena tai kiiltävä kuusenkaramelli. Oksilta valuvat hopealamee-suikaleet tuovat mieleen
hohtavan lumen. Koko kuusta
kiertävä nauha suomenlippuineen
muistuttaa maamme nuoresta itsenäisyydestä. Kullanhohtoinen
tähti latvassa kruunaa kuusen.
Ylimmällä oksalla suuri kiiltokuva, jouluenkeli julistaa joulun sanomaa: rauhaa ja rakkautta. Ruokahuoneen ovet avautuvat. Pöytää
kattaa valkoinen liina, minkä keskellä pöydän päästä päähän ulottuva, tähtikuvioinen kaitaliina ja
palavat kynttilät luovat tutun joulutunnelman.
Neljä aikuista ja seitsemän
lasta kuulee isän lukeman jouluevankeliumin. Hartaana kaikuu
jouluvirsi. Vakavan tunnelman
laukaisee lupa istua. On aterian
aika.
Katse keskittyy pöydän antimiin. On siinä herkkuja: rosolli
kermakastikkeineen, monenlaiset
kala-asetit, maksapasteijat, joulumakkarat, vihannes-salaatit ja

Nyt pyrähtävät lapset ikkunan ääreen kurkistamaan joko
joulupukki on tulossa.

Kop, kop kuuluu ovelta.
Vain Aki on kyllin rohkea avaamaan oven partaiselle Joulupukille. Ujo jännitys hehkuttaa pienten
posket. Pukin ja pukin rouvan
tuomat kukkuraiset lahjakorit
kätkevät ihmeellisiä kääröjä.
Laaja ja litteä paketti tarjoaa tytöille melkoisen yllätyksen.
Kuinka olivatkaan joulutontut
oivaltaneet kääriä pakettiin viisivuotiaan lapsen mittaiset paperinuket, jotka saattoivat kävellä rinnalla ja istuutua penkille viereen.
Pojille paljastuu koteloitten
kätköistä myös yllätys: pienoiset
höyrykoneet, jotka käynnistää
spriilampun liekki. Pienessä säiliössä kuumenee vesi höyryksi.
Riittävä paine saa huimapyörän
vauhtiin. Pieni hyrinä kuulostaa
oikean ”onkapannun” sykkeeltä.
Lelun tekniikka lienee liian
vaikea pienille pojille, joten isät
ryhtyvät käynnistämään laitteet.
Silmä tarkkana seuraavat pojat
isien puuhaa. Spriilamppu sytytetään, liekki hivelee vesisäiliötä,
vesi kiehuu, höyryn paine kohoaa.
Talon emäntä havaitsee isien
perustaneen leikkikenttänsä olohuoneen pöydälle. ”Pois silkkiliinaltani palavat liekit”, vaatii hän.

Mitä tapahtuu?
Isät nappaavat kiehuvat
höyrykoneet käsiinsä siirtääkseen
ne takan eteen turvapaikkaan. Käsi värähtää, sprii loiskahtaa, kone
putoaa palovamman saaneesta kädestä. Sprii leviää lattialle, roihahtaa palamaan. Tuli tarttuu maton
hapsuihin.

Tulipalo!

on palanut loppuun. Isät tukahduttavat hehkuvat paperit. Tulen
uhka poistuu.
Jotta joulusta ei jäisi ikävää
muistoa, käynnistetään höyrykoneet uudelleen ja niiden hiljainen napsutus rauhoittaa mielen.
Jouluaaton iloon palataan pukkiparin johdattaessa
niin lapset kuin aikuisetkin
piirileikin pyörteisiin. Leikin
päätteeksi joulupukeille kaikuu laulu:

Palokuntapoikien kurssiopetus
saa vesselit oitis muistamaan: pieni palo sammutetaan
tukahduttamalla. Aki
”Kiitos, joulupukki, lausuu kaikki lapset.
valitsee tukahdutusHulmahtavat pukin vanhat valkohapset.
materiaalikseen jouluHyvästi hän heittää, kulkuansa jatkaa,
pakettien käärepapetalosta taas taloon tekee joulumatkaa”.
reita. Tuloksen saattaa
arvata.
Akia vuotta vanhempi Antti
ymmärtää palon sammuttamiseen
tarvittavan tukevampaa materiaalia, niinpä hän noutaa eteisen naulakosta toppavuorisen talvitakin.
Äänekkäästi parkuen riistää Tipsu uuden takkinsa serkun käsistä
turvaan.
Ukkosta ja tulta pelkäävä
Tuisu juoksee ympäri huoneita
huutaen kaikin voimin: Tulipalo,
tulipalo! Auttakaa, auttakaa! Poju
jähmettyy joulupukkien viereen
seuraamaan tapahtumaa. Melu
on mahtava. Lasten kauhu täyttää
huoneen.
Pian liekit madaltuvat, sprii

Aisakellon helistessä palaa joulupukkien Polle-hepo tutulle
jäätielle ja vie lahjojen tuojat
takaisin Patalaan.
Höyrykoneet pysähtyvät,
huopaset vedetään jalkaan ja
tallustetaan takaisin Lähteenrantaan tapahtumarikkaan
jouluillan tallentuessa muistojen kirjaan.
On vietetty unohtumaton
jouluaatto vuonna 1933. Yksi
ihme jäi ratkaisematta. Pojun
kysymys: ”Kui joulupuki rouvallakkii ol parta?
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Hartaast´

Valon voima

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Siskonpeti
Itä- ja länsisuomalaiset eroavat kuulemma yökyläkäytännöissään. Tai paremminkin siinä, ettei lännessä niitä
juurikaan ole. Siinä missä itäsuomalainen pakkaa lakanat
kassiin ja pelmahtaa sukuloimaan tai ystävien luo maailmaa parantamaan, varaa länsisuomalainen hotellihuoneen, jos nyt ylipäätään lähtee kotoaan. Ja hämäläiset
siinä välissä koittavat tehdä asiat vaivihkaa, olematta vaivoiksi kenellekään. Nukkuvat tarvittaessa vaikka saunan
lauteilla ilman niitä lakanoita, ettei kenellekään kerry
ylimääräistä työtä pyykeistä tai petaamisista.
Riippumatta siitä mihin päin maata tai maailmaa elämä on ihmisiä heitellyt, voi olla varma, että viimeistään
siinä vaiheessa, kun kavutaan kurssikavereitten kanssa
majoitushuoneisiin, tunnistaa karjalaiset ja ne savolaisetkin. Kukin kaivaa makuupussinsa ja lakanansa, asettuu
nukkumaan mieluiten tyyny samalle puolelle kuin muillakin, eikä väliovea viereiseen huoneeseen haluta laittaa
kiinni. On parasta aikaa kummitusjutuille, elämäntarinoille, synnytyskokemuksille. Eikä nukkumisesta tahdo
tulla mitään, kun vielä tämän ja tuon haluaisi kertoa ja
kuunnella. Siinä sitten kurssin kakkosaamuna ihmetellään, että missä nuo ehtivät jo sydänystävystyä, kun toiset
eivät muista edes vierustoverin nimeä.
Entä sitten joulut ja juhannukset? Mikä onkaan niissä
ihanampaa kuin saada suuri joukko porukkaa koolle saman pöydän ääreen? Ja väkeä riittää, triplasti enemmän
kuin mitä mummolassa petipaikkoja, vaan se ei haittaa.
Lakanoitten sijaan tuotiin
mukana tarvittaessa vaikka
patjatkin. Siskonpetiin vaan
koko serkusten ja pikkuserkkujen kaarti. Joulussa ei
todellakaan parasta ole ne
lahjat, eikä edes jouluruoka, vaan se, että saa
sitä viettää iloisesti yhdessä hyvien ihmisten
kanssa.

Joulu lähestyy. Joulun valot kirkastuvat. Vähitellen
koteihin syttyy uusia valopisteitä. Nykyisin elävien
kynttilöiden lisäksi tulevat sähkövalot, ledit ja halogeenit. Pihoille ja varastoihin , kaikkialle syttyy tuikkuja
pimeään yöhön.
Vaikka suomalaiset sanovat, että juhannus on suuren
valon juhla, on kyllä joulukin. ”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Jotka asuvat kuoleman
varjon maassa, niille loistaa valkeus.” Näin profeettojen kuningas Jesaja ennusti. Meillä suomalaisilla on
myös luonnossa synkin pimeys juuri tähän vuoden aikaan. Vähin erin tänne on hiipinyt myös hengellinen
pimeys. Sellaisesta Jesaja ennusti. Jeesuksen syntymän
aikoihin Rooman valtakunnassa vallitsi sekauskontojen aiheuttama pimeys, joka riisti ilon ihmiskunnalta.
Jeesus toi selkeän evankeliumin (ilosanoman) suoraan
Jumalan Taivaasta, valon valtakunnasta.
Apostoli Paavali kirjoittaa : ”Toinen on auringon kirkkaus ja toinen kuun kirkkaus ja toinen tähtien kirkkaus, ja toinen tähti voittaa toisen kirkkaudessa” (I Kor.
15: 41). Lähtemättä luonnontieteellisiin selityksiin,
me hengelliset ajattelemme, että apostoli tarkoittaa
auringolla Joulun Herraa, Jeesusta. Kuun kirkkaudella hän tarkoittaa Moosesta, eli lain valoa ihmisten
johdattamisessa oikeaan suuntaan. Tähdillä apostoli
tarkoittaa, profeettoja, evankelistoja ja Jeesuksen todistajia. Tässä tulkinnassa voi jokainen uskova löytää
itsestään pienen valopisteen, jonka kautta Jeesuksen
rakkaus säteilee kylmään ja pimeään maailman yöhön.
Jotain ihmettä valo saa meissä aina aikaan. Valo luo
turvallisuutta. Jotkut meistä pitävät yölläkin pientä
yölamppua siksi, että nukkuminenkin on helpompaa.
Jos jostain syystä joutuu nousemaan kesken unia, on
helpompi ponkaista pystyyn, kun on jotakin valoa
ympäristössä.
Psalmin kirjoittajat toteavat useammassa paikassa, että
Jumalan Sana on valo ihmisen elämän polulla. Se johdattaa niin kuin Betlehemin tähti kohti sitä paikkaa,
jossa ”armonaurinko” kirkkaimmin loistaa. ”Pikkuisen Taivaan Vieraan” kehdon äärellä ovat taiteilijatkin
nähneet ihmeellisen valon. Sanovat, että se vasta on
oikea taiteilija, joka osaa kuvata kirkkaat Vapahtajan
kasvot. Yleensäkin valon kuvaaminen kankaalle on
todella haastavaa.
Joulun kirkkaassa valossa näemme lähimmäistemme
rakkaat kasvot. Näemme myös itsemme ja valitettavasti myös omat heikkoutemme. Siksi seimen äärellä
on helppoa tehdä parannusta. Siinä haluamme antaa
toisillemme anteeksi ja anomme anteeksiantamusta
itsellemmekin. Joulu puhtaalla omallatunnolla on
oikea lastenmielisten joulujuhla. Sellaisen yhä haluamme kotiimme ja kyläämme.
Hyvän, rauhallisen joulun toivotuksin Valma Luukka

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

Rakkaamme
Äiti, mummo, isomummi

Sirkka-Liisa

KOSKI

Rakkaamme

Salme Inkeri

ESKOLA
s. 8.6.1924 Koivisto
k. 29.9.2016 Kotka
Kaivaten
Tapani, Juha ja Riitta perheineen
Terttu ja Tuula perheineen
Anni ja Helena
Jo Karjalan kunnailla lehtii puu,
jo Karjalan koivikot tuuhettuu.
Käki kukkuu siellä ja kevät on,
vie sinne mun kaihoni pohjaton.

Sisarussarjan viimeinen
siunattiin
Karhulassa 22.10.2016.
Lämmin kiitos osanotosta.

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

o.s. Airikka

s. 14.7.1923 Johannes
k. 4.11.2016 Pornainen
Niin laskeutui enkeli valkoinen,
luo äidin nukkuvan.
Tarttui kätehen väsyneen,
johdatti ylös taivaaseen.
On kiitoksen ja jäähyväisten aika.
Markku perheineen
Pirjo perheineen
Mervi perheineen
Sukulaiset ja ystävät

Äiti on siunattu ja laskettu
haudan lepoon Isän viereen
Järvenpäässä 25.11.2016
Kiitos Pornaisten Hoivakoti
Onnentäyttymyksen
henkilökunnalle Äidin
hyvästä hoidosta.

Jäsenlehden postituksesta Pohjoismaihin veloitetaan +3 e/vuosi ja muualle
Eurooppaan +8 e/vuosi.
Pankkiyhteys:
Nordea FI46 1091 3000 3058 80
Päätoimittaja
Riikka Salokannel, 050 387 2044
riikka@riikkasalokannel.fi
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398
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Suomen Koivisto-Seura ry toivottaa
jäsenilleen ja ystävilleen

Rauhaisaa joulunaikaa ja
Hyvää Uutta Vuotta itsenäisyyden
juhlavuoteen 2017!

— Puheenjohtajalt` itseltää —
Minnuu viksummas luulis jos mie mykkä
oisin
Vuosi kiertyy loppusuoralle. On vuoro hiljentyä, antaa
ajatus lähimmäiselle ja katsoa, mitä sai aikaan. Uusi
vuosi otetaan vastaan lupauksin ryhdistäytymisestä,
ja siihen on ladattu toivoa. Ihmiset ovat keskimäärin parantumattomia optimisteja, ja se on todellinen
vahvuus.
Ihmiselämä ei silti ole tulosurheilua eikä pääty todistustenjakoon. Pikemminkin teemme taideteosta, jonka olemuksen kukin valitsee itse.
Sikäli olemme kummaa porukkaa, että paine yhdenmukaisuuteen on suuri ja muukalaisia ja muita poikkeavia katsotaan vinoon. Toden tullen kuitenkin arvostetaan myrskyn läpi umpihankeen hiihtäjää, Sven
Tuuvaa ja alikersantti Rokkaa. Ensi kesän karjalaisten
kesäjuhlien tunnuksena on tätä hyvin kuvaava ”100
vuotta itsenäisyyttä ja itsepäisyyttä”.

Rannan Sanomat keskiviikkona 24.12.1930

Entisajan joululeikkejä
kirj. K. I......n.

Joululeikit pidettiin kaksi
kertaa päivässä, päivä ja ilta leikkeinä. Päiväleikit alkoivat jo siinä keskipäivän
aikaan kestäen aina kello 5
saakka. Sitten lähdettiin kotiin iltatöitä suorittelemaan
ja sen jälkeen palattiin uudelleen päivällä päättyneitä
leikkejä jatkamaan. Niin
päivä kuin iltaleikkeihin
saattoi vanhempi väestö
nuoret aina ja itse jäivät valvomaan nuorten ilonpitoa.
Leikin tauottua palasivat
nuoret heidän mukanaan
koteihinsa.
Joululeikit aloitettiin
aina ”motora” nimisellä leikillä. Siinä asettuivat tytöt
piiriin pitäen toisiaan olkapäistä kiinni, laulaen piirilauluja. Pojat istuivat penkeillä odottamassa. Hetken
pyörittyään läksi kaksi tyttöä
piiristä poikia hakemaan
leikkiin. Nämä parit menivät piirin keskelle toisten
edelleen pyöriessä piirissä
ympäri. Keskellä oleva piiri
pyöri vastakkaiseen suuntaan
kuin iso piiri. Poikien piiriin
meno muodostui usein kilpailuksi. Taisipa paikoittain
muodostua kilpailu usein
käsin puhumiseksikin.
Yleisesti käytetty leikki
oli niinsanottu ”Hemerikin
herra”. Se oli samanlainen

		
		
		

leikki kuin nykyään leikittävä ”Anttilan Tauno”.
”Kissaa ja hiirtä” leikkivät sen ajan nuoret. Se
leikki on meilläkin jokaisella muistissa lapsuus vuosiltamme.
Kun oli leikitty liikunta leikkejä, niin alettiin istumaleikkejä. Yleisemmin
käytetty on ”Parien vaihtaminen”. Tässä leikissä asettui tyttö ja poika parittain.
Jokaiselle annettiin numero.
Yksi jäi parittomaksi eli ”leskeksi”. Leski huusi jonkun
numeron. Keneltä meni
pari, se jäi vuorostaan leskeksi. Jos joku poika ei olisi
paristaan luopunut, täytyi
hänen antaa lyödä punotulla nahkavyöllä kämmeneensä niin monta lyöntiä
kun huutaja antoi lyödä.
Näissäkin asioissa muodostui usein kilpailu. Sisukkaat
pojat lyöttivät usein kämmenensä verille. Täytyihän
sitä miehen näyttää urhoollisuuttaan mielitiettynsä
edessä ja kuntoaan vieraassa
kylässä ollessaan.
Toinen yleisesti käytetty istumaleikki on ”laivasilla
olo”. Siinä asettuivat pojat
ja tytöt istumaan sylikkäin,
ensin poika, sitten tyttö
j.n.e. pitkäksi riviksi. Hetken istuttuaan alkoivat he

Suomen
Koivisto-Seura r.y.
Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

huojutella itseään sivuttain,
niin kuin laiva heiluu laineilla. Huojuminen kiihtyi
yhä kiihtymistään, kunnes
kaatui koko rivi pitkälleen,
ja kaikki lauloivat ”laiva kaatui kalliolle”.
”Palttinan myynti” oli
hyvin yleisesti käytetty leikki. Siinä annettiin usein pantin lunastamiseksi hauskoja
ja hassunkurisia tehtäviä.
Väliajalla, kun leikit
alkoivat väsyttää, kiipesi
joku vanhempi mies tuvan
uunille alkaen saarnata leikkiväelle jotakin keksimäänsä
saarnaa.
Saarna alkoi melkein
aina; ”Tästä minun saarnani alkaa, kun minä vedin
lepikossa housuja jalkaan.
Niillä saan mä kävellä ja
juosta, enkä anna niitä kenenkään huostaan”. Aina
tahtoi saarnan loppuosa olla ala-arvoista juttua, mutta
olihan sitä kansassa silloinkin kaikensorttisia.
Viimeiseksi käytetty
leikki oli ”omaisilla oleminen”. Tähän leikkiin valittiin kaksi erikokoista henkilöä eli ”pappi ja lukkari”,
valvomaan leikin kunnollista suorittamista. Leikissä
pojat ja tytöt asettuivat istumaan penkeille pareittain.
Tietysti jokainen mielitiet-

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

tynsä valitsi parikseen.
Sitten pappi otti pennin
rahan ja työnsi sen ensimäisen istujan huulien väliin.
Seuraavan täytyi ottaa se
pois toisen huulilta huulillaan. Tässä leikissä saivat
jokainen aikaan julkisesti
sen, jota pusuksi kutsuttakoon. Jos kuka niskuroi,
niin papilla oli nahkavyö
aina valmiina ja hän löi sillä
uppiniskaista. Järjestys oli
kova sen aikaisissa leikeissä. Näin pennin kiertäessä
suusta suuhun, tuli se vihdoin papille, joka otti sen
pois ja asettui lukkarin kanssa istumaan johonkin heille
varattuun paikkaan. Silloin
alkoi papin ja lukkarin vuoro. Heille sateli ”pusuja”
niinkuin luudalla lakaisten.
Jokaisen oli näet pappia ja
lukkaria loppujen lopuksi
suudeltava etteivät hekään
ilman jääneet, saaden työstään ansaitun palkkion.
Semmoisia olivat entisajan joululeikit, paljon terveellisempiä kuin nykyiset
jazzit.

Elinympäristöömme on viime vuosina pesiytynyt uusi
vieraslaji, vihapuhe. Aiemmin saatettiin puida nyrkkiä
taskussa ja mumista itsekseen, mutta nykyisin internet
antaa mahdollisuuden levittää loukkauksia ja alamielisyyttä kaikkien nähtäville. On ajattelematonta puolustella tätä sillä, että kyse on asianomaisen ”huonosta
olosta”, joka näin purkautuu pinnalle. Ei muuten purkaudu, jos pitää sormensa poissa näppäimistöltä. Sen
verran pitää tuntea vastuuta. Jos oksettaa, pitää mennä
vessaan eikä nettiin.
Jokainen voi osaltaan näyttää vihapuhujille punaista
korttia. Nyt ei pidä vaieta
vaan puuttua. Hiljaisen
enemmistön ääni on vahvempi, kunhan sen antaa
kuulua.
Toivotan kaikille lukijoillemme ja jäsenillemme hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta.
Jouni J Särkijärvi

Rannan Sanomista lainannut Hannu Veijalainen

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.
Melkonkatu 1 B 33, 00210 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
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Kymmenen vuotta kauneimpia joululauluja Viipurissa
Perinnettä parhaimmillaan
Viipurin kirkossa vietettiin herkkä
ja koskettava juhla, kun pääosin
Kaakonkulmalta koostunut matkaseurue ja paikalliset viipurilaiset
kokoontuivat jo kymmenennen
kerran yhdessä laulamaan joululauluja ja avaamaan joulukautta
adventinaattona. Vanhat tutuimmat laulut kuuluvat ohjelmistoon
ja tilaisuus päättyy aina yhdessä
laulettuun HOOSIANNAAN,
jonka kukin laulaa omalla kielellään. Se sykähdyttää aina uudelleen, vuosi vuoden jälkeen se
liikuttaa ja koskettaa. Sitä hetkeä
odotetaan koko vuosi. Eikä suotta.
Bussi täyttyi nopeasti ja kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan.
Ryhmässä oli useita, jotka ovat olleet mukana lähes joka kerta. Se
kertoo siitä, että monet haluavat
kokea kirkon tunnelman uudelleen, vuodesta toiseen. Monille tilaisuus on avaus Jouluun ja useille
se on ainut joululaulutilaisuus
vuodessa.
Tuttujen rakkaitten yhdessä laulettujen laulujen lisäksi on
ohjelmanumeroita. Viipurin seurakunnan kuoro toi taas uutta
osaamistaan esille. Valkoisten tiukujen soinnilla esitetty ”Joulunkellot” viehätti suuresti ja muut
esitykset harpun ja huilujen kera
olivat ensiesitykset näiden soittimien kera. Ensi vuodelle heillä on
työn alla ”Varpunen jouluaamuna” laulu. Tänä vuonna tuon
herkän laulun lauloi Leea Antila
Myllykoskelta. Leean kaunis tulkinta saa salin todella hiljaiseksi ja
sanoma menee perille. Säestäjänä
on joka vuosi ollut Miehikkälän
eläkkeellä oleva kanttori Lauri Takanen. Laurilla on suuri urakka
kirkon vanhojen urkujen äärellä.
Kaikki yhteislaulut ja esiintyjien
säestykset lähes parituntisen tilaisuuden aikana käyvät työstä,
vaikka talkoilla kaikki esiintyvät. Ylämaalainen Kari Laine oli
mukana toista kertaa ja hänen
saksofonilla esittämien kappaleiden soinnit nousivat ylös kirkon
kupoliin. ”Oi jouluyö” otettiin
salissa avoimin sydämin vastaan.
Juhlavuoden kunniaksi oli tilaisuuden alussa ”Seimikulkue, jossa
ensimmäisenä Viipurin seurakunnan kirkkoherra Vladimir Dorodnyj kantoi ristiä. Hänen perässään
tilaisuuden alun alkaen ideoinut
ja ohjelman joka vuosi toteuttanut
Terttu Ravi Miehikkälästä kantoi
tähteä. Tähteä seuraten haminalainen Tuomo Uutela kantoi Jeesuslapsen seimessä alttarille. Seimen
äärelle valoa kynttilän muodossa
toivat kulkueessa Asta Uutela ja
Leena Mäkelä niin ikään Viipurin ystäviä Haminasta. Kulkue
saapui kirkkoon Laurin ja Karin

Teksti Terttu Ravi
Kuvat Merja Niinistö

Tunnelma oli unohtumaton ja käsinkosketeltava "Jouluyö juhlayö" ja "Joulunkellot" yhteislaulujen aikana. Pimennetyssä kirkkosalissa jokaisella oli
pieni kynttilä valaisemassa ja luomassa tunnelmaa. Lauloimme laulut ilman säestystä ja sekin toi hyvin hienon liikuttavuutta lisäävän tuokion.

Valomeri salissa
oli huikaiseva
näky ja
tunnelma käsin
kosketeltava.
esittämän ”Riemuitse tytär Siion”
soidessa. Kulkueesta tehdään sitä
kehittäen uusi perinne tilaisuuden
alkuun. Joka vuosi pyritään ohjelmaan tuomaan jotakin uutta.
Tänä vuonna laulettiin myös
”kynttilälaulut”, eli jokaiselle
ojennettiin kirkkoon saapuessaan
pieni valkoinen kynttilä, joka sytytettiin niin, että kirkkoherra
laittoi valon alttarinkynttilästä
liikkeelle ja se tavoitti valonviejien toimesta kaikkien mukana
olleiden kynttilät. Valo kulki ja
siirtyi ystävältä toiselle lämpöisin
ajatuksin. Kynttilöiden sytyttämisen aikana Terttu Ravi luki
runon ”Pieni liekki”. Kirkkosalin
valot sammutettiin ja seisaalleen
nousten ilman säestystä laulettiin
”Jouluyö juhlayö” ja ”Joulunkellot”, jossa kuorolaiset helisyttivät
tiukujaan säkeistöjen alkuosassa.
Valomeri salissa oli huikaiseva näky ja tunnelma käsin kosketeltava.

Tilaisuuden toteuttajat kirkkoherra Vladimir Dorodny ja mie. Kymmenvuotisjuhlan vuoksi otettiin Jeesusseimikin esille, sen äärellä oli hyvä hiljentyä. Olin niin tunnelmissa mukana, että näin jopa Jeesus-lapsen,
nuken, hymyilevän ja elävän......harmi kun olin jo ehtinyt feresini vaihtaa matka-asuun. t. Terttu

Viimeistään tässä vaiheessa täytyi
monien kaivaa nenäliinaansa esille
ja kuivata liikutuksen kyyneleitä.
Ohjelma vastasi tarkoitustaan kun
se kosketti sydämiä ja mieliä. Kyyneleet ovat sielun puhdistautumista. Monille saattoi tulla mieleen
lapsuusjoulut tai edesmenneet
rakkaat läheiset. Hämärässä kirkkosalissa oli turvallista antaa tunteiden tulla esiin. Ystävien keskellä

oli lupa jopa itkeä.
Perinteisesti tilaisuudessa kerättiin kolehti seurakunnan työn
tukemiseksi ja kiitettävästi juhlaväki siihen osallistuikin. Loppuhartauden piti lämpimin ajatuksin
kirkkoherra Vladimir ja lopuksi
yhdessä laulettu Hoosianna kaikui
kauniisti. Jouluisin mielin nautittiin kahvit makean pullan kera
ennen kotimatkaa.

Kotimatkalla pysähdyttiin
vielä sytyttämään kynttilät Sorvalin hautausmaalle ja laulettiin
illan hämärtyessä ”Maa on niin
kaunis”. Tämäkin pieni hetki on
koettu joka vuosi näiden kymmenen vuoden aikana. Jokohan
ensi vuonna mennään Koivistolle laulamaan joululauluja? Sitä
suunnittelee ja toivoo kirjoittaja
Terttu Ravi
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Uusia karjalaisia lauluja
Tampereen Karjalaisseurojen piiri järjesti vuonna 2010
uusien karjalaisten laulujen sävellyskilpailun.
Kilpailua kohtaan osoitettu kiinnostus yllätti järjestäjät. Kilpailuun lähetettiin kaikkiaan 276
sävellystä sekä uusiin että vanhoihin (mm. Kanteletar, Trad, Eino
Leino jne.) sanoihin 150 säveltäjältä. Sävellyksistä on koostettu
kirjoja joista kolmas julkaistiin
hiljattain Karjala-talolla. Neljäs ja
viimeinen kirja tulee sisältämään
karjalankielisiä lauluja joita on 32
laulua. Kilpailusta on jo vuosia
vierähtänyt, mutta uusien kirjojen
myötä se on vielä ajankohtainen.
Kilpailun voitti Juha Lanun sävellys Äiti Karjala.
Kirjasarjan julkaisemista on
tukenut apurahalla mm. Koivistosäätiö.

Uusimmassa julkaisussa no 3
on koivistolaisjuurisen (Vatnuori, Kaaliala) Terttu Ravin kaksi
sanoitusta. Tanhuksi suunniteltu
”Kyl mie viel”, johon sävelen on
tehnyt Timo Värri (juuret Orslahdessa) ja hänen vaimonsa Reetta
Värri (juuret Ruskealassa) sävelsi
iloisen ”Karjalaisen naisen virtaa”
laulun. He saivat kutsun Karjalatalon tilaisuuteen ja Reetta pääsi
laulamaan oman sävellyksensä
siellä. Laulun sanoja myötäillen
siellä pirtakin soi. Kaikki kolme
asuvat Miehikkälässä ja heiltä on
omista karjalaisista lauluista äänite
ja lauluvihko aiemmilta vuosilta,
joissa on mukana ”Koiviston kirkonranta” niminen laulu.

Mie tiijjän

Martti Piela

Ko sovat lopultakkii ol saatu päättymää Suome osalt sen jälkee, ko
saksalaiset ol karkotettu Lapist
kevvääl 1945, ni jo sitä ennehä ol
Moskovas Molotov esittänt Talini
asettamat rauhaehot ja korvausvaatimukset. Valvontakomissio
asettu Helsinkii hotelli Tornii,
mist ol hyvä pittää silmäl, ettei
kukkaa suunnitelt mittää vikurointii. Rauhasopimusha solmittii
vast v. 1947 Pariisis. Siin kiellettii
Suomelt kokonaa sukellusvenneet.
Sitä ennehä meilkii ol olt muutama veealane. Niitä ol Suomee saatu
ensmäse kerra 1930 kolme kappaletta - Vetehine, Vesihiisi ja Saukko.
Neljäs - Iku-Turso - valmistu Turus
seuraavan vuon. Ne kaik olliit saksalaisel lisenssil rakennettui. Viiennes veealases, Vesikos, oon miekii
käynt, siitko o Suomelinnas tehty
museo. Se o aika pien, 41 metrii
pitkä, sisäl tuntuu olo ko kalal sillipurkis. Kenekää, kenel o suljetu
parka kammo, ei kannata männä
ees katsomaaka sitä.
Neuvostoliitolha sukellusvenehii ol vaik kui paljo. Punalipu
kunniamerki sai toiminnastaa tal-

visovas esmerkiks N1 Nalim, mikä
ol Stalinets-luoka sukellusvene, mikä talvel -40 ajo miinalaiva Louhe
asettammaa miinaa Märketi etustal. Jatkosovas taas kunnostautu
Štšuka-luoka Štš-311 Kumža. Se
taas uppos syksyl -42.
Marraskuus tul kuluneeks 77
vuotta Mainila laukauksist ja talvisova syttymisest. Viimekertases
Viestishä mie uteli teilt, et sattuks
kukkaa tietämää mittää sellasest
merihaverist, mis suomalaine
alus uppos Saarepää vesil jo kaks
viikkoo enne Mainila laukauksii.
Siint tapahtumast kerrotaa Unto
Erlamo toimittamas kirjas Piissaarelaiset Koivistolt ss. 194 - 195.
Kirjas Luukkaise Kaarle kuvailoo
kyseistä tapahtummaa. Häne kertomaan mukkaa hää palvel marraskuus -39 höyrylaiva Mercatoril
lämmittäjän. Hyö olliit lähteneet
Saarepää Lehtinieme laiturist kaheksanne päivä illal merel. Sitko
hyö olliit takasiipäi tulos seuraava
päivä aamun, päivä jo alkaes sarastammaa, ni ol tuul voimistunt
kovast, sumu ol yllättänt nii, et
näkyvyys ol puont nollaa. Äkkiää

KOIVISTON AUTO
www.koivistonauto.fi

Terttu Ravi

Kilpailuun
lähetettiin
kaikkiaan 276
sävellystä.
Kaikilla kolmella on pöydillään monista ansioistaan saadut
Miehikkälän kunnan myöntämät
pöytästandaarit. Karjalaisuus ja
isänmaallisuus elää Miehikkälässä
vahvasti!

alus ol tomähtänt johokii periks
antaneesee ja liikkuvaa. Höijä laiva alko uppoomma. Höi ei auttant
muu, ko jättää alus. Viis miestä
hyppäs alas laskettuu pelastusvenneesee, ja kapteen hyppäs peräst
merree ja hänet veettii venneesee.
Pari miestä hyppäs pelastusliivit
pääl vettee. Laivaa jääneet ampuit
kaik raketit taivaal, mitkä löysiit.
Erlamo ja toine konemestar männiit uppoava laiva mukan pohjaa
ja joutuit taistelemmaa takasii
pintaa. Saarepääst ol nähty raketit
ja sielt tul väkkee pelastammaa vee
varraa joutuneet.
Tälläne ol siis Luukkase Kaarle
näkemys tuost haverist. Mut Aromaa Jaril o toisellaine, virallisemp
ja yksityiskohtasemp kuvaus tuon
aamupuole haverist. Kiitokset Jaril.
Martti Piela

Mie tiijjän
Kyseinen alus Mercator oli Hackmann & Co. 26,5 m pitkä höyryhinaaja, joka oli rakennettu 1910
Helsingissä. Se oli myös Suomen
ensimmäinen satamajäänmurtaja.
Erkki Riimalan kirjassa Meren,
kanavan ja laivojen Viipuri kerrotaan sivulla 218, että ”Mercatorin tuhoutumisesta on esitetty
monenlaisia versioita. Aluksen
viimeisellä matkalla 8.11.1939 ollut lämmittäjä Kaarlo Luukkainen
on kertonut, kuinka alus oli ollut
partiomatkalla Koiviston vesillä ja
törmännyt vedenalaiseen esteeseen
joka antoi periksi. Alus sai vuodon,
kallistui nopeasti ja upposi. Jolloin
imu vei meidät mukanaan. Kun
laiva oli saavuttanut meren pohjan
ja imu loppunut alkoi ankara pon-

Karjalaisen naisen virtaa" lauluun virittelevät säveliä pirroillaan
säveltäjä Reetta Värri (oikealla) ja sanoittaja Terttu Ravi. Timo Värri
hanurillaan säestää pirtaduoa ja miettii omaa säveltämäänsä laulua
"Kyl mie viel".

nistelu ylös veden pinnalle. Tykkivene Karjala pelasti veden varaan
joutuneet, osa miehistöstä souti
hinaajan pelastusveneellä Saarenpään rantaan. Periksiantava vedenalainen este ei koskaan selvinnyt.
Oletettavasti venäläiset nostivat
Mercatorin ylös välirauhan aikana
ja veivät mennessään.”
Mercator toimi ulkovartioaluksena. Saarenpään linnakkeen
toimintakertomuksen mukaan
ennen Talvisodan alkua merellä
toimi yksi ulkovartioalus Partialan
salmen – Selkärannan edustalla
n. 3 km etäisyydellä rannasta ja
yksi tästä itään Koiviston salmen
suussa. Lähivartiovene oli linjalla Verkkoniemi – Särkiluoto,
myöhemmin Saarenpään laituri
– Humaljoen laituri. Ulkovartioaluksista on todettu, että näiden
siviilistä otettujen alusten käyttö
ei vastannut tarkoitustaan. Öisin
ja huonolla säällä niistä oli mahdotonta tehdä havaintoja ja ne
aiheuttivat usein vääriä hälytyksiä.
Kansallisarkiston Digitaaliarkistosta löytyvien Koiviston alalohkon esikunnan sotapäiväkirjojen mukaan 9.11. kello 06.35
”Ulkovartioalus ”Mercator” upposi Verkkomatalan läheisyyteen. Kaikki miehet pelastettiin
erittäin ripeän toiminnan avulla.
Uppoamisen syy epäselvä. Luultavasti ajoi kivelle myrskyssä sillä
vallitsi ankara länsietelä myrsky.
Tutkimuskomissioni: Kapt.ltn.
Suosalmi, ins. Vihavainen, res.
vänr. Ollila, alkoi tutkimustyönsä.” 24.11. kello 08.00 on merkitty ”Nostoalus ”Mursu” ollut jo 5
päivää hinaaja ”Mercatorin” nostopuuhissa. Kovan merenkäynnin
tähden ei kuitenkaan ole saatu

tulosta vielä.”
Merivoimien Esikunnan sotapäiväkirjassa on merkinnät 9.11.
kello 9.10 ”Puhelintiedoitus Viipurin Lohkolta: Ulkovartioalus
Mercator ajoi tänään 07.00 karille
Verkkomatalan luona ja upposi.
Kaikki miehet pelastuivat.” ja kello
09.55. ”Ulkovartioalus Mercator
upposi tänään 06.50 Verkkomatalan edustalla. Kaikki miehet pelastettu. Uppoamisen syynä räjähdys.
Vielä ei ole selvitetty, räjähtikö
miina vai höyrykattila.” Saman sotapäiväkirjan mukaan pelastusalus
Mursu lähti Helsingin sotasatamasta 19.11 kello 08.00. ja saapui
Koivistolle 20.11. kello 18.30.
Koska työskentely ulkona oli mahdotonta, alus siirtyi Koivistolle
suojaan. 30.11. kello 02.10 Mursu
käskettiin siirtymään Koivistolta
Helsinkiin.
Sukellusvene liittyy varmuudella erään toisen aluksen tuhoutumiseen. Pieni puurunkoinen
höyryalus Astrid oli suolalastissa
matkalla Leningradista Mäntyluotoon. Astrid upposi 21 lokakuuta 1940 kun venäläinen sukellusvene törmäsi siihen takaa
vasemmalta pimeässä. Uppoavan
laivan imu vei miehistön mukanaan. Uppoamispaikka on Suursaaren eteläkärjestä 8 mpk itään.
Astridin miehistöstä vain päällikkö, ensimmäinen konemestari ja
yksi lämmittäjä pelastettiin sukellusveneeseen, 13 henkeä menehtyi. Tämä tapaus on kuvattu
Helge Heikkisen kirjassa Vaarallisilla vesillä, joka kertoo Suomen
kauppalaivaston vaiheista toisen
maailmansodan aikana.
Terveisin, Jari Aromaa
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Muistelma syksystä Tammenpään kartanos
Syksy alko tuntuu jo iltoi pimetes.
Äiti ol viel muutaman päivän työs
kartanon puutarhas ja mie olin välil häne mukanaan. No mie leikin
kartano lapsiin kans. Hyö olliit
ruotsi kielisii, mut ei se haitant,
mie opin hei kans leikkies Ruotsii.
Muutama kerra pääsin hei
kans kartanon keittiöö, jossa saatii
välipalaa. Äiti tul kaveriks puutarhurin rouva kanssa. Hää ol kutsun
meijät ilta korvikkeel. Puutarhurin pieni talo ol siin kartano pihas.
Siel mie sain oikeeta pullaa ison
viipaleen, ja sen pääl ol kirsikkahilloo ja viel lasi maitoo. Et voip
olla jotakii näi hyyvää. Äiti sai
hänelt viel vanhan ja rikkinäisen
villapuseron. Sen Äiti purki ja kuto langoist meil lapaset ja sukkiiki.
Äitil ol hyvä ystävä kokkilas,
hää ol olt koivistol käsityön opettajana, kotoisin Ingerin maalt,
nimeltää Iita. Äiti ja Iita katseliit
Isän tuomaa sarkpuseroo, ja rupesiit pienentämmää sitä. Nii siin
synty pusero joka ol ihan sopivan
kokone Äitil, hää tuumas ”nyt mie
kyl tän kans täs kävelen”.
Äiti ol saant ne kenkät, jotka
oli tilattu kansanhuollon kautta.
Ne piti maksaa ja niihi piti käyttää ostoskortin kuponkii. Koton
ku Äiti avas paketin hänelt pääs
syvä huokaus. Niis ol puupohjat ja
pääline ol paperikangasta. Kengät
olivat nätit, väriltään vaalean punaiset, mut Äiti mietti ”mitä nää
nyt kestää, ku mien täst lähen vaik
kauppaa nii paperikengät ovat likomärät, ovatko ne heti pilalla”.
Äiti heti illal rupes kirjoittaa
Isäl, kerto millaset kengät hää ol
saant. Kenkiin kans hää män suutaril, joka sai pikilangal ommeltuu
häne kenkiin uuvet pohjat. Puukenkiki hä ompel nahkaremmin.
Nii Äitin huoli kengistään vähä
helpotti.
Kylällä oli huhuttu, et yhes
maalaistalos oli teurastettu sika
mustaanpörsiin myytäväks. Nii
Äiti päätti et myökii lähetään
ostamaan sian lihhaa. Ol nätti
ja lämmin syyspäivä, ku käveltii
monta kilometrii, ja löyvettii talo
jos tehtii mustanpörsin kauppaa.
Mäntii talloo sissää, jossa emäntä
touhuili tuvas. Äiti kysel varovasti
lihast. Emäntä sano ”en mää tierä
mittää, kysys isännält”. Emäntä tarjos miul voileivän ja lasin
maitoo, Äiti sai lasin vettä. Isäntä tul tuppaa, katso meitä pitkää,
”Olekste niit tamepään evakoi?”
Äiti nyökkäs, ”no sit mä en myy
mittää teil”. Nii saatii lähtee tyhjin
käsin kävelee kottii päi.
Koton vietettiin taas iltaa
muitten evakkoi kans. Ihmeteltiin ku kallaa ei olt ostettavis, vaik
ollaa mere rannal.

Talon toises pääs ol suunnilleen samanlaine asunto, jossa
asu kartanon muonamies. Hänel
ol miun ikäne tyttö Maija-Liisa.
Hänen kans alko leikit sujumaan.
Toineki leikkaveri löyty lähelt.
Pienen metsikön takana oli pyöreis luonnokivist muurattu oikee
piparkakkutalo. Siel asu taksinkuljettaja Sipilä. Heillä ol miun
ikäne poika, häne kans aika kulu
mukavast, ja ku viel päästii joskus
taksin kyytii. Sehän kulki puilla,
takana ol pönttö mihi laitettiin
koivupilkeitä ja vähän aja päästii liikkeel. Sipilä joutu painella
pumpulla kaasua moottoriin, nii
päästii liikkeel.
Yhteen aamupäivään Sipilä
sano meil pojil ”mää lähren käymä Turus, Jos tahrotte ni pääsette
mukkaa, siel mennee ainaki neljä

Onneks ne toivat
meil isot mukit
teetä ja palat
näkkileipää sekä
pullapalat.
tunttii, käys Seppo sannoos kotonas et me käyrää Turus”. Nii
mie juoksahin koton. Äiti pisti vähä vastaan, mutta suostu kuitekii.
No paita piti vaihtaa parhaaseen
paitaani.
Nii lähettii ajemaa. Mäntii
isoon talloon jos isäntä jo uottel.
Navetan sivus ol puolikas sika, sen
isäntä sipilän avustaman laittiin
paperisäkkiin, sit se paperisäkkilaitettiin kangassäkkiin, ja väli
täyteyttii perunoil. Sit se säkki
laitetiin peräkonttii, johon nostettiin viel pari perunasäkkii päälle
ja yks porkkana säkki. Sipilän setä
pesi meille viellä porkkanat. Isäntä
nosti takapenkil pienen kassin jos
ol voita ja muutama kananmuna.
Isäntä istahti etupenkil ja meil
pojil ol hyvä tila takapenkil, nii
lähettii liikkeel. Ajaes sipilä kerto
meil, et tiel voip olla polisiin pitämä tarkastus. Takapenkil oleva
kassi ne saavat nähhä, mut määrät
on nii pienet et niitä ne ei ehkä
ota pois, mut siast ei saa hiiskuu
mittää.
Nii tultii Turkuu, ol nisoja
taloja jyrkkää makkee mäntiialas,
ees ol silta, mut sitä enne käännyttii oikial ja sit melkee heti käänyttii pihal. Sipilä peruutti auton

15.10.2016 Seppo Mannonen

Tammenpään Kartano

ihan pihan peräl. Siel nosteltii
säkit pienest ovest sissää. Meijät
ohjattii kerrosta ylemmäks. Siel
ol niiku iso keittiö jonka nurkkaa
meijä pistettiin istumaan. Siin istuttii pitkää, ku joku kysäs ”onks
pojil nälkä?” Myö pyöritetti päätä
ja vaisust sanottii ei oo.
Meil kävi aika pitkäks teki
miel kävellä, ja sit pahoteltii ku
sanottii ettei meil oo nälkä, täälähän olis voin saaha hyyvääki ruokaa. Onneks ne toivat meil isot
mukit teetä ja palat näkkileipää
sekä pullapalat.
Vihdoin isäntä ja Sipilä tulliit.
Isäntä ol miljoonamies ja selväst
saant muutaman ryypyn. Sit hää
kysel mitä pojat tahtoo, kelpaisko
nekut. Niitä hää lähti ostaa ja toi
meil kolme nekkuu ja viel pullatkii. Sipilä ol käynt kohentamas
häkäpönttöö ja lisänt pilkkeitä.
”Nyt pitäis päästä täl taas kokkilaan”, tuumas Sipilä ja nii lähettiin liikkeel. Käytii männes parissa
myymälässä ja viinakaupassa Sit
lähettii ajelee kohti kokkilaa.
Nekku on tikupääs kartion
muotoinen voipaperiin kääritty
punainen makeinen. Mie yritin
reppii sitä paperii siin pois, mut
kaveri neuvo ”imeksi sitä nii et
paperi kastuu, sit paperi irtoaa
siin ja jääp suuhu, sit sylkäset sen
pois. Sit sitä on hyvä imeksii”.
Näi miekii opin nauttii punases
makiast nekuist.
Isäntä otti välil ryypyn viinapullost ja tarjos sitä sipilällekkii.
Sipilä otti ryypyn ja kehu et tää
tekkee hyvvää hänen köhälleen.
Isännän pihas miehet jutteliit
hyväntuulisina. Sipilä pyys muutamaa kananmunnaa jot pojat
saisiit viel ohukaisii, no hää pyrrähtiit kanalas, sipiläl ol tasku
pullollaan,ja isäntä anti miulkii

Nekku on tikupääs kartion muotoinen voipaperiin
kääritty punainen
makeinen.
viel kaks munnaa. Hyvissä mielin
ajetiin sipilän pihhaa. Siellä sipilä
katso häkäpönttöön ja totes ”kyl
on pönttö hyvi loppuu palanu,
saisitte pojat oikkeast jynsätä ton
pöntön ku pääsitte Turus käymmää”. No me luvattiin, annettii se
hiuka jäähtyy luukut auki. Kaveri
neuvo minnuu mite röörit pitää
hankata ja mie tein homman hyvin, et ol pöntö varmasti puhas,
jot päästäis toistekkii.
Kaverin isosisko toi meille
pihapöyvälle vielä letut. Sit mie
onnellisena mänin kottii. Äiti tul

minuu pihal vastaa. Äiti katso minuu kauhuissaan, joka muuttu sit
oikee vihasks. ”Mitä ihmettä sie
oot oikee teht?” Hää otti minuu
niskast kiin ja uhkas antaa vitsaa,
sit mie sain ne kanamunat ehjiin
kätte ja annoin ne äitil. No ne sai
Äitin vähä leppymää. ”Et sie ymmärrät et siu ol paras paita päälläis. Oisit ottant sen pois”. Sit mie
muistin ”työhän keitittä saippuaa
isol porukal, silähä tää paita vissii
puhistuu.” No ei se ainakaa yhel
pesul lähe, tuollane noki on vaikee
saaha puhtaaks.
No Äiti pikkuhiljaa alko rauhottuu ku hää huomas et vahinkoa tää ol. Sit Äiti jo ehdotti et
paistetaaks lättui näis munist. No
kerroin jo saaneni lättyi Sipiläs, jot
tehhää lättyi huomen. Äiti haki
pesuvadil lämmintä vettä ja pesi
miut ulkona, sit päästii sisälle ja
Äiti teki miul iltapalaa ja nii päässin rauhoitta illan viettoon.

Varmasti moni marraskuun Viestiä lukiessaan huomasikin, että Mika Valkaman kirjoituksen
oheen oli päätynyt väärä kuva.
Timo Hämäläinen Honkilahdelta
kirjoittaakin että "Kuva on Haminan kirkosta, jonne talletettu
Koiviston kirkkolaiva näkyy osittain kuvassa. Kuvassa olevat kruunut ovat Haminan alkuperäisiä
1700-luvulta". Tässä oikea kuva.

Kattokruunu alkuperäisellä
paikallaan Koiviston kirkossa
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Yle 90 v (II)

Martti Piela

Radiolle ei käynyt, kuten jotkut vanhemmat ennustivat
nuorten halutessa, että perheeseen hankittaisiin radio:
”Se on vain hetken hupsutusta, joka menee pian ohi”.
Radio valloitti maailman. Ei radio
jäänyt edes televisionkaan jalkoihin - edelleenkin miljoonat radiot suoltavat varsinkin musiikkia
kodeissa, kaupoissa, työpaikoilla.
Vielä 50-luvulla televisiota nimitettiinkin näköradioksi. Sana, joka
on suomen kieleen lainattu lähes
sellaisenaan englannista, johtuu
kreikan sanasta tele ”kauas” ja latinan sanasta visio ”näkeminen”.
Rakkaalla lapsella on kyllä monta
nimeä; suomessa esim. telkkari,
teevee, telkka, töllötin.
Roomaa ei rakennettu yhdessä päivässä, ei myöskään televisiota keksitty yhdellä oivalluksella.
Portugalilainen de Paiva esitti television periaatteen jo 1878. Mutta
käytännössä tarvittiin useita ide-

Rakkaalla
lapsella on kyllä
monta nimeä;
suomessa esim.
telkkari, teevee,
telkka, töllötin.
oita alkaen saksalaisen Paul Nipkowin kuvan hajottamisen tekniikasta 1884 ja Westinghouse´lla
1925 kehitetystä ”ikonoskoopin”
tekniikasta, ennen kuin voitiin
aloittaa ensimmäiset yleiset musta-valkoiset tv-lähetykset Saksassa
1934. (Muistan kylläkin nähneeni
erään amerikkalaisen dokumentin, jossa Yhdysvaltain presidentti seurasi tv-lähetystä pieneltä,
melkein pyöreältä tv-ruudulta jo
20-luvun lopulla.) Kansainvälisessä radionäyttelyssä Berliinissä
1939 esitettiin jo väritv-kuvaa.
Suomessa tv-tekniikkaan
perehtyneet teekkarit aloittivat

Tampereella kaapelitelevision koelähetykset v 1954.Tuohon aikaan
Ruotsissa jo alkoivat ensimmäiset
tv-lähetykset. Suomessa lähetyskokeilut aloitettiin keväällä seuraavana vuonna. Näissä kuvioissa
oli mukana myös porvoolainen
Ensio Miettisen Mannerheiminadulla Puristuotteella työskennellyt
teknikko Hemming Nurmi, joka
oli tilannut Italiasta tarvittavat
osat ja rakentanut itselleen Porvoon ensimmäisen televisioapparaatin. Vuotta myöhemmin sai
mainosrahotteinen TES-televisio
toimiluvan. Yleisradion tv-toiminta alkoi v. 1958.
Ens alkuuha ei kovi mones
kois olt varraa hankkii tv-laitetta,
ko niiko aina, uuvet keksinnöt o
aika hinnakkahhii, enneko niie
liukuhihnavalmistus kasvaa nii
suurii mittoihi, et hintoi puotetaa
sev verra, et yhä usiammal perreel
o varraa hankkii uuve keksinnö
tuomaa mukavuutta kotiheen.
Käi usjast nii, et ne naapurit, kenel ol jo teevee koton, tulliit äkkiää hyvi suosituiks. Moni naapur
tul kyläilemmää sopivaa aikaa, ko
telkas sattu olemaa jotakii mielenkiintosta katsottavvaa, niiko
esmerkiks Holmekolleni kisat.
Sithä se naapuris käynti vähitelle
jäi vähemmäl, ko tv-laitteet alkoit
yleistyy.
Meil koton Porvoos Haka 6:s mie oon muistavinnai, et
telkkaar tul vast 50- ja 60-luvu
taittees. Helsingi olympialaisiiki
myö jouvuttii seuraamma ratiost.
Meilaisist mie luule, et Vili-veli ol
ensmäne, kuka hankki kotihiin televisio, hääko seuras aina aikaans.
Hänelhä ol Nokia kannettava
matkapuhelinkii jo silloko Korpa soitti suora puhelu Helsingist
Moskovaa Mopira Cityman 900
-laitteel lokakuus 1989. Käinhä
mie Helsingiski kissoi aikan, mut
ei olt nii paljo rahhaa, et ois olt
varraa männä Tationil appiuko
kans paika pääl mittää katsomaa.
Oma telkkar myö ostettii
Kaizu veljelt käytettyn vast, ko

Etuskunna istunto 9.11.16
Kuva: M Piela

mie olin tult takasii Ameriikast
ja asuttii Lahes rautatieasema
takan Yrjökaul. Mie olin seurant resitentti Kennety kuulusaa
puhetta Kuupa ohjusriisi aikan
yliopisto oleiluhuonee teeveest.
Silloha elettii kylmä sova kaikist
hyytävämpää aikaa, ko Nikita ol
lastant atomiasehii iha Ameriika
takapihal Kuupaa, ja maailma eli
ytinsova partahal. JFK puhu sillo
siihe mallii telkkaris, et Rushtsev
katso viisaammaks vettää ohjukset
pois Kastro saarelt. JFK:st ol tok
kuultu tääl Suomes jo aikasemmiki, ko Perliini riisi vanavees hää
tul Eurooppaa ja pit sen kuulusa
puhheen itä- jas länsi-Perliini rajal, Potstaameri aukiol, ”Ich bin
ein Berliner”, miekii oon perliiniläine.
Mie muistan, kui Kaizu herätti miut marraskuu 23. päivä
aamuvarasel ja kerto, et ratios
sanottii, et resitentti Kennety ol
ammuttu. (Kaizuha tykkäs aina
mieluummi kuunnella ratioo ko
katsella teeveetä. Ainut, mitä hää
oikiastaa tanakkaa telkast katsel,
ol Itsenäisyyspäivä vastaaotot ja
Euroviisut ja sen tapaset musiik-

Nyt se sota alko
"Pum pum”; akkunasta
pieni poika ulos katsoo
ja huudahtaa:
"Nyt se sota alko!"
Tasan 77 vuotta
on aikaa siitä,
jolloin jätettävä
oli koti, kotiranta
ja kohti Tuntematonta

matkaan lähdettävä.
Ei ollut silloin aikaa
hyvästejä jättää
leikkipaikoille,
ei lemmikeille.
Pakoon tankkien tieltä,
pois pommien alta
oli kiirehdittävä,
turvaa etsittävä sieltä,
missä kylmää oli ja nälkää,

vastaanotto joskus sydämetöntä.
Vaan voittoon lopulta
kulkenut on elo evakkokansan,
maankiertäjän matka.
Unohdettu on vaivat
karjalaisen kansan,
mierolaisen murheet.
Ja eteenpäin suunnattu on katseet
kohti tulevaisuutta!

Martti Piela

kiohjelmat ja tantsushout.) Mie
pomppasi ylös vuoteestai ja aloin
katsella teeveetä. Mut silloha lauantaitkii olliit viel työ- ja koulupäivii, ni ei auttant muu, ko lähtee
kouluu.
Tuollasii ikimuistettavvii
tapahtummii o sattunt sillo tällö usiampiiki, mitkä o koskettanneet koko maailmaa. Silloko
Lissaponis Porttukalis marraskuu
alus 1755 tapahtu valtava 9 rihteri astee maajjäristys, mitä seuras
viel tuhosa sunami, ja ko vissii 100
000 ihmistä mänetti henkeen, ni
tääl Suomes siint saatii tieto vast
vuosii jälkeppäi, ko suuronnettomuuvest kerrottii suomalaisil arkkiviisuil. Mut nykysihä kaik tiijjetää telka välityksel sama tie, mitä
jossai maailma kolkas o mänöllää,
hyvä ettei jo etukättee.
Suome tiijjotusvälineethä o
kyl nyt viime aikoin seuranneet
maailma tapahtummii hyvi tarkkaa, niiko nytkii päivittäi Aleppo pommituksii ja sotarikoksilt
vaikuttavvii siviliväestö vainoamissii. Mut silloko syyskuu 11.
päivä 2001 kaks WTC-tornii
tuhoutu NuuJorkis terrori-iskus,

ni sillo kyl Suome tv nukku Ruususe unta. Mie seurasi jo aamust
tuntitolkul muilt kanavilt elävää
kuvvaa siint, mite pilvenpiirtäjät
romahtiit toine toiseen perrää ja
mite yks terroristiporukka suuntas
Washingttonis Penttakoni rakennuksee ja mite neljäs kone putos
maastoo keske lentoon tavottamatta maaliaan, ko matkustajat
estiit viel sen yhe suurronnettomuuvve ja tuhoutuit itsekii samal.
Mut sillo Suome teevee ei heränt
seuraamma tapahtummii ko vast
myöhää iltapäivä.
Telkkar o tuont mei suomalaisiiki koteihi maailma keskel
sen kaikkii tohinoi. Ollaa nähty
kuningatar Elisapeti värikkäät
ruunajaiset ja Ruotsi kiharapäise
pikkurinssi leikit rinsessasisaruksii kans, ja nyt vuosii myöhemmi
saatu ihmetellä sama poja, kuninkaa, toilahuksii. Nähtii Urki
monet vierailut ulkomail, häne
kiipemisseen palmupuuhu, kuultii häne laulava yhes Nikita kans
vennäi kielel Kalinkaa. Saatii seurata häne osallistumistaa Persia
1000-vuotise valtakunna juhlaa
saahi kutsuvierahan. Ja myöhemmi totistettii, mite samas maas
saahi ja amerikkalaiset ajettii pakosal. Vietnami sovas moni halus
tietää, mite ol käynt Mannerheimi risti ritari Lauri Törnil, amerikkalaisel majur Larry Thorne´il,
Vietnami viitakois. Ei jäänt meil
suomalaisil teeveekatsojil pikkuasjaks Suezi riisikää, ko sinnehä
ensmästä kertaa lähetettii ommii
poikii turvaamma rauhaa. Nyt viimemmäks ollaa saatu seurata jännitysnäytelmää Ameriika resitenti
vaaleist iha alust loppuu ja nähhä
mone mielest sen karvaammakuse
lopputuloksenkii niiko ol tapahtumas justii samal hetkel valtamere toisel puolel.
(Jatkuu seuraavassa numerossa)
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Onnitteluit` ja
muistamissii`

Tääl` tapahtuu
Saarenpään Hilskat ry

Turun ja ympäristön koivistolaiset

Saarenpään Hilskat toivottaa jäsenilleen ja heidän perheilleen
rauhallista joulun aikaa.

Kiitos kuluneest vuueest kaikil.
Huilatkaaha joulupyhät rauhaas ja taas tammikuus jatketaa..

Hallitus

Naistenpiiri joka kuun ensimmäiseen maanantain klo 13 alkaen.
Alotettaa tammikuus kuitekii vast 9.1.2017

Härkäläläisii terveisii

Jaalamiehet joka torstai klo 14 paitsi jos yhdistyksellä samalla viikolla muuta ohjelmaa. Aloitus torstaina 9.1.2017

Nuutti-nyyttärit peruttu vuodelta 2017
Keväämmällä yhteinen retki, josta eri ilmoitus
Hyvää ja rauhallista joulua itse kullekin

Muista ystävääsi
ilmoituksella.

Kajuuttaillat aina kuukauden kolmas tiistai klo 17. Alotettaa tiistaina 17.1.

Toivoo Härkälän kylätoimikunta

Maritta Lehtiö esittelee toisen, koivistolaisesta enostaan Viljosta
kertovan runokirjansa, "Viljo, olks hää sittekii elos?"

Turun ja ympäristön Koivistolaiset

Mei yhistykses kiel käyp ja sie sopisiit valla hyvi sinne mukkaa.
Tervetulloo

Karjalan Liiton jäsenmaksu nousee 2017

23 h Silja Baltic Princess-risteily 22.-23.3.2017
Lähtö
Paluu

keskiviikko
torstai

22.03.2017
23.03.2017

klo 20:15 Turku
klo 19:15 Turku

Hinta 44 €/henk.,2hh. - 59 €/1hh. sisältää:
- A-luokan ikkunallisen hytin
- Buffet lounaan ruokajuomineen to. klo 14.00
- Kahvin ja pullan kahviossa
- Oman ohjelmatilaisuuden koulutustiloissa, to. klo 12-14
Arpajaisvoitot ovat tervetulleita.
Laivan ohjelmassa Aki Samuli & Fantasia, Virve Rosti
Ilmoittautumiset viimeistään 21.2. nimi+synt.aika (pp.kk.vv)
Seija puh. 046-843 4466 / seijam.jaakkola@saunalahti.fi tai
Jorma puh. 0400-834 723.
Maksut tilille J. Kallonen FI38 5319 0420 0292 20
(viite: oma nimi).
Tervetuloa kaikki koivistolaiset ystävineen viihtymään kanssamme !

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden
Koivisto 2017 -kalenteri on ilmestynyt!
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.

Kaikki Karjalan Liiton jäsenet ovat saaneet äskettäin Karjalan Kunnaat -lehden, jonka kannessa hymyilee amerikkalainen astronautti
Timothy Kopra. Hänen sukujuurensa ovat Karjalassa Valkjärvellä.
Toivottavasti Sinä, joka kuulut Karjalan Liittoon, olet lukenut tuon
lehden? Sivulla 18 kerrotaan seuraavaa: ”HUOM! Karjalan Liiton
jäsenmaksu vuonna 2017 on 15 euroa/henkilö. Tämä on päätetty vuoden 2014 liittokokouksessa.”
Muistutan nyt kaikkia Suomen Koivisto-Seuran kautta Karjalan
Liittoon kuuluvia jäseniämme tuosta jäsenmaksun korotuksesta.
Koivisto-Seuran pitää toimittaa Liitolle tarkistettu jäsenluettelo
16.12. mennessä. Tarkistettujen tietojen perusteella Liitto lähettää seurallemme helmikuussa 2017 jäsenmaksulaskun, joka seuran
pitää maksaa. Koivisto-Seuran vuosikokouksessa maaliskuussa päätetään seuran jäsenmak-susta vuonna 2017, ja jäsenmaksulaskut
lähetetään maksettaviksi huhtikuussa.
Jos jostain syystä katsot ettet enää voi maksaa korotettua jäsenmaksua, niin ilmoita siitä mahdollisimman pian Koivisto-Seuran
jäsenrekisterin hoitajalle: Tuula Koppinen puhelin: 050-5165651,
sähköposti: tuula.koppinen@kolumbus.fi tai osoitteella: Rauhalanpuisto 10 B 36, 02230 Espoo. Vielä vuodenvaihteen tienoilla
nimesi voidaan poistaa Karjalan Liiton jäsenluettelosta ja vältyt
maksamasta korotettua maksua.
Tietysti myös toisin päin: jos haluat liittyä Koivisto-Seuran kautta
Karjalan Liittoon, niin ilmoita vain asiasta seuramme jäsenrekisteriin. Sitten homma hoituu.
Lopuksi toivotan kaikille Teille
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2017!
Tuula Koppinen

Maritta Lehtiöltä uusi runoteos
Salolaisen Maritta Lehtiön (os. Hörkkö)
uusi runoteos Viljo – Olks hää sittekii
elos? kertoo hänen oman enonsa tarinan.
Kirjassa on karjalaisia murrerunoja sekä
sota-ajan kirjeitä.
Runojen pääteemana on nuoruudenrakkaus, sen syttyminen ja yhteiselon loppuminen ennen kuin se ehti alkaakaan.
Kuitenkin rakkaus ja muistot säilyvät läpi
vuosien ja kaikenlaisten sattumusten kautta syntyykin epäily ”olks hää sittekii elos?”
Maritta Lehtiö on eläkkeellä oleva
erityisopettaja. Hänen vanhempansa
olivat kotoisin Karjalan Kannakselta,
isä Johanneksen Koskijärveltä, Lepikon
Onni ja äiti Koiviston Rautaselta. Evakkotaipaleensa päätteeksi he asettuivat
asumaan Paimioon.

Lehtiö on aikaisemmin
julkaissut yhden karjalaisten
elämää kuvaavan runoteoksen ”Älä minnuu unoha”.
Lisätietoja:
Maritta Lehtiö p. 040 5569124
mari.lehtio@gmail.com

