
Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

"Mä katson, kuinka 
tumma laine siirtyy 
valkeaan.
Käyn kerran niitten 
matkaan unhon 
virtaan harmajaan ja 
tuudittaudun tuolle 
puolen rajan".
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Mailis Paavola 
o.s ToivonenEnniä ja Ullaa muistellen

Kauan sitten me koivistolaiset 
lapset kävimme runsaslukuisesti 
Metodistikappelin pyhäkoulussa. 
Muistan Ennin pyhäkouluajoilta. 
Vierähti vuosikymmeniä ja Enn 
tuli elämääni Helsingin koivis-
tolaisten tilaisuuksissa. Esitimme 
juhlissa näytelmiä ja Ennin "Ame-
rikan Mari" on jäänyt erikoisesti 
mieleeni.

Enni kuului vetämääni Hel-
singin koivistolaisten naistoimi-
kuntaan ja hän toi kokouksiin 
eloisan värikkyytensä. Enni toi 
koivistolaisiin tapahtumiiin myös 
tyttärensä Leenan esiintymään.

Nyt Ennin ääni on vaiennut.

On 11.2.2013 klo 13. Enni Strengell 
siunataan parhaillaan Helsingissä 
malmin kappelissa. Poltan kotonamme 
kynttilää ajattellen Enniä. 

Tiijjät sie?
”Siirtoväki, juuriltaan 
revitty, 
evakkoon, diasporaan, 
huutolaisiksi heitetty.”

Niiviisiihä mie kerra kirjotin 
runossai Ensimmäinen evak-
kotaival. Niiko akanoi tuulee 
meitä koivistolaisii kylvettii 
sottii jälkee ympär Suomee. 
Eikä koivistolaisii ja koivisto-
laisii jälkeläisii löyvy täl hetkel 
ainoastaa pitki poiki tätä mei 
armasta isämmaata, vaa ympär 
maailmaa. Iha vast´ikkää, yks 
Poris syntynt koivistolaisperree 
poika mei entisest emämaast 
Ruotsist kysel Koivistolaiset-
sivuil, et osajaaks kukkaa ker-
too hänel, mis ne täv vuue Koi-
visto-juhlat pietää, jos hää vaik 
keräjäis poruka mukaheen. ko 
tulloo tappaamma koivistolai-
sii. Eikä täst nii monemmon-
ta vuotta oo siintkää, ko mei 
Saarepää-Hyttölä kyläkokouk-
ses joskus varemmil Mäntsälä 
Koivisto-juhlil ol mukkaa tult 
iha Ameriikoist ast saarepää-
laise Kuko Aatoli vaimo Vieno 
Maria muistaaksei Mirja-tyttä-
reen kans. 

Jo talvisova jälkee mei-
tä lennätettii iha tarpekeks 
paikast toisii ja vauhil, nii et 
”kaik putrokupitkii lentelööt”, 
niiko yks koivistolaismummo 
totes puur oaan junavaunus 
lusikoijes. Mut toisel kierrok-
sel Vennäi rynnistäes Viipurii, 
sithä se vast puinti alkokii. 
Ihmisil osotettii asuinpaikkoi 
kaupungeist ja maalt, saarilt 
ja manterelt, pääasjast eteläise 
Suome aluelt, mut kyl kauem-
paaki, niiko Jyväskylä ja Oulu 
seuvuilt. Nyt mie kyselenkii 
teilt Viesti lukijoilt, et kui suur 
suunnillee ol se hajaannus, mi-
te monelt paikkakunnalt löyty 
koivistolaisii heti sottii jälkee? 
Akus tän tiijjät, ni paaha postii 
Viestil ja kerro samal, mikä se 
siu tietolähteheis on. Nii, ja sit 
reilust oma nimi viel al.

Martti Piela

Metodistikirkon pyhäkoulussa Koivistolla 1930. 

Äitini Mailis Paavolan (s. 
1922) mienen muistelman, 
jonka hän on kirjoittanut 
äskettäin kuolleiden Enni 
Strengellin ja Ulla Ratian 
muistoksi. Äitini veti pitkään 
Helsingissä Koivistolaisten 
Naisten ryhmää.

Oheinen valokuva on Metodistikirkon pyhäkoulus-
ta. Äitini perhe oli luterilainen, mutta metodistien 
pyhäkoulussa oli kuulemma hauskempaa, ja siellä 
laulettiin iloisempia lauluja. (Samaa mieltä lienevät 
olleet muutkin, koska pyhäkoulukuvassa on näin 
paljon lapsia!) Kuvassa Enni Strengell seisoo kol-
mantena oikealta ensimmäisessä seisovassa rivissä, 
musta myssy päässään. Hänen edessään maassa istuu 

henkseleissään äitini Mailiksen veli Lauri Toivo-
nen. Äiti itse seisoo aivan kuvan keskellä, hänestä 
näkyy vain pää ja pyöreä tumma myssy. Äidin ta-
kana vinosti oikealla seisoo hänen sisarensa Maire 
karvakauluksisessa takissa. Sekä Lauri että Maire 
(myöh. Pöyhönen) ovat jo kuolleet.

Satu Grünthal

13.2.2015 kynttilä palaa taas.  
Ulla Ratia siunataan klo 11 
Helsingissä Mikaelin kirkossa.

Ulla o.s. Pohjola oli "avioliitto-
koivistolaisia". Aviomies majuri 
Pentti Ratia kuoli aikaisemmin. 
Ulla oli Helsingin koivistolaisten 
naistoimikunnassa hyvin aktii-
vinen jäsen. Ulla oli aina valmis 
auttamaan erilaisten tapahtumien 
järjestelyissä. Emännyyksistä vas-
tasimme pareittain. Ullan parina 
oli Maria Pöntynen. 

Ulla on nyt "sillattoman vir-
ran" toisella puolella.

Kun naistoimikunnan jäsen kuo-
li, pidimme seuraavan kokouksen 
alussa hiljaisen hetken, missä luin 
mm. Aaro Hellakosken runosä-
keet. Luen ne nyt Ennin ja Ullan 
muistoksi:
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Hartaast´ 

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

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

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

Aineisto mieluiten digitaalisena: 
studio@salokanneltoivonen.fi 
Muussa tapauksessa paperikopiot, 
muistitikku tai CD-levy sekä valokuvat 
toimitetaan osoitteeseen: 
Studio Salokannel & Toivonen, 
Koiviston Viesti  p. 0400 780 398
Rauhankatu 8, 15110 Lahti. 
Aineisto palautetaan vain jos mukana 
on postimerkillä varustettu palautus-
kuori osoitteineen.

Tilaukset, osoite- ym. muutokset 
aina kirjallisena tai sähköisesti 
edellämainittuihin osoitteisiin. 
Tilauksia ei tarvitse uusia. 
Seuran jäsenmaksu 28e, sisältää vuoden 
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös 
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 10e.
Lehdessä julkaisemattomia artikkeleita ja 
kirjoituksia julkaistaan seuran kotisivuilla 
www.koivistolaiset.net, jossa myös tä-
mäkin lehti on luettavissa myöhemmin.

Jäsenlehden postituksesta pohjoismai-
hin +2e/vuosi, eurooppaan +7 e/vuosi 
muualle maailmaan +12 e/vuosi
Pankkiyhteys: Nordea 151930-186847

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

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta. 

Rakkaamme

Helge Adolf
KOISTINEN
* 25. 10. 1927 Koivisto
† 6. 2. 2015 Janakkala

Puolisoa syvästi kaivaten
Elvi

Kauniit olivat onnemme päivät,
kauniit muistot jäljelle jäivät.

Isää ja pappaa rakkaudella muistaen
Hille, Minna, Emmi ja Kristian
Harry, Eva, Kia, Juho, Joona, Kathy ja Teemu
sukulaiset ja ystävät

Vaikka puhdasta kultaa sydän ois,
se kuitenkin uupuu ja sammuu pois.
Vain muistot ja rakkaus jäljelle jää.

Rakkaamme

Heljä Ellida
SUOMINEN
o.s.Hasko
s. 21.12.1923 Vatnuori
k. 20.1.2015  Turku

Karjalan kunnailta alkanut tie
on kuljettu vanhuuden iltaan.
Nyt päättynyt on elon tie,
valkein siivin enkelit,
hellästi kantain,
sinut taivaan kotihin vie. 

Lämmöllä muistaen
Jouni ja Niklas
Teemu ja Teuvo perheineen
Sepon perhe
sukulaiset ja ystävät

”Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi, lähteäni lau-
lamahan, saa’ani sanelemahan. Sanat suussani sulavat, 
puhe’et putoelevat. Kielelleni kerkiävät, hampahilleni 
hajoovat”. Arvaat tästä, että kirjoittelen tätä Kalevalan 
päivänä. Kalevala on oikeastaan Karjalaisten, ehkä Kai-
nuun tai Vienan karjalaisten majoilta lähtöisin, mutta 
samoilla linjoilla meidän kannakselaistenkin laulut 
kajahtelevat. Koivistolta aikoinaan kajahtelivat myös 
Maria Luukan loitsut ja laulut, joita tutkijansa Matti 
Kuusi ylisti jopa toiseksi Larin Parasken jälkeen.

Karjalan laulumailta moni on löytänyt onnensa tai pe-
rinyt onnensa. Onnea on esimerkiksi selviytyminen 
vaikeista olosuhteista menettämättä järkeään. Onnea 
on ollut elämänkumppanin löytäminen, lasten ja las-
tenlasten syntyminen. Onnea on ollut vakinainen työ. 
Onnea on ollut saada ystävien kanssa harrastaa jotain 
rakentavaa. Onnea on terveys. Onnea on oma koti. 
Onnea on puutarhatyö ja kukkien kasvattaminen. 
Onnea on linnunlaulun kuunteleminen ja auringon-
nousujen ja –laskujen katseleminen. Tähän luetteloon 
jokainen voi lisätä vielä vaikka kuinka monta onnen 
määritelmää.

Onni on kuulemma tie. Jotkut sanovat, että ”onni ei 
tule etsien, se tulee eläen”. Jos kuvittelee, että ”sitten 
kun… saan sitä tai tätä, olen onnellinen”, voi käydä 
niin, että jää onnen ulkopuolelle. Oma asenteemme 
elämän lahjaan vaikuttaa onnellisuuteemme. Onnen 
saaminen ei ole kuitenkaan tärkein asia elämässä, vaan 
se, että voi tehdä jonkun toisen onnelliseksi. ”Jaettu ilo 
on kaksinkertainen ilo”.

Kondiittori kirjoitti pyynnöstämme hääkakun päälle 

Voisko vielä löytää onnen?

Äijämeininkiä
Täällä maailmalla kuulee puhetavasta, mistä maailman 
kolkasta henkilö on alun perin lähtöisin. Sitä englan-
ninkieltä kun puhutaan äidinkielen aksentilla. Kyllä 
Suomessakin vielä puhetavasta ja murteesta pystyy 
päättelemään kotipaikan ilmansuunnan. Ja vaikka 
puhetyylit on muuttuneet ja murteet laimentuneet, ei 
turkulaista sotke kovinkaan helposti savolaiseen, lah-
telaisen tunnistaa aitolahtelaiseksi, kun tämä kertoo 
olevansa Lahesta ja ajavansa linkulla.

Kirjoitettaessa eri murteet näkyvät vielä vähemmin. 
Sosiaalisessa mediassa, facebookissa ja tekstiviesteissä 
on jopa ihan oma kielensä hymiöineen ja erilaisine 
kirjain-numero yhdistelmineen tyyliin U2 eli ”juutuu” 
eli sinä myös. 

Yksi karjalaisuuden ja karjalaisten juurien takuumerkki 
on kuitenkin tuo otsikon äijä-sana. Enkä tässä tarkoita 
sitä kysymystä ”Mitä äijä?” vaan sitä kun isoisää äiji-
tellään. Valokuvaaja -ystäväni kertoi saaneensa näytte-
lyn avajaislahjaksi lapsiltaan ”äijän puusta veistämän 
valokuvaajaukkelin”. No siinä minä sitten ihmettelin, 
että etkö olekaan Lapista, niin kuin luulin, vaan onko 
sinulla sittenkin karjalaisjuuria. No saman tien selvisi, 
että äijä kyllä on karjalainen syntyjään Raudun pitä-
jästä, mutta lasten äidinpuolen sukua siis.

Täällä maailmalla myös hakeutuu toisten saman kie-
listen vaikutuspiiriin. Tulevana perjantaina paikallinen 
Suomi-seura kokoontuu. On kokoontunut vuosikym-
meniä. Ihmiset haluavat puhua äidinkielellään, yllä-
pitää kulttuuri-identiteettiään, 
syödä ruisleipää. Äidinkieli 
ja oma murre on tunteitten 
kieli. Asiaa voi puhua kai-
kella sillä kielitaidolla mitä 
on, mutta tunteiden välittä-
minen ja välittyminen vie-
raalla kielellä on vaikeaa. 
Ei siis ihme, että koivis-
tolaisetkin kokoontuvat 
haastamaan. Mitähän 
murretta ensikesänä 
Paraisilla kuullaan 
eniten, mietä ja sietä vai 
skärgård-svenskaa?

raamatunlauseen: ”Onnemme on olla Jumalaa lähellä”. 
Jos ystävykset ottavat kolmanneksi Jeesuksen rakkauden, 
on onnen liitto pysyvä. Siihen kuuluu anteeksiantamus ja 
kiitollisuus toisen ihmisen läheisyydestä. 
Hääpareille olen usein toivottanut ”Tämän hetken onnesta 
ikuiseen onneen!”. Olen kyllä selittänyt, että tarkoitan toi-
votuksellani sitä, että heidän onnensa kasvaisi ja sisältäisi 
sekä sielun, ruumiin sekä hengen tasapainoisen ja hyvän 
elämän. Sellaisen voi antaa ainoastaan Jumalan siunaus.

Eino Leino on eri mieltä kuin Raamattu onnestamme. Lei-
no sanoo runossaan: ”Kell’ onni on, se onnen kätkeköön. 
Kell’ aarre on, se aarteen peittäköön, ja olkoon onnellinen 
yksin vaan….” Jumalan Sana neuvoo levittämään ilosano-
maa ja laulaa onnestansa koko maailmalle. Monen monet 
hengelliset laulut vakuuttavat, että Jumalan omat ja Jee-
suksen Ystävät omistavat onnen ja rauhan, jota kukaan ei 
voi varastaa heidän sydämestään. ”He juoksevat, eivätkä 
näänny. He vaeltavat, mutta eivät väsy”.

Sellaista onnea tällekin keväälle toivottelee Valma Luukka.
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

  Suomen 
  Koivisto-Seura r.y. 
  Perustettu 1948

Toimii koivistolaisten yhdyssiteenä 
- järjestää kotiseututilaisuuksi
- 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. 05-5448850
Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Proomukatu 6 A 14, 15140 Lahti
puh. 040-564 9341
Taidetoimikunta, Leena Airaksinen pj.
Metsäpirtintie 10 A 1, 02130 Espoo
puh. 050-548 1601
Senioritoimikunta, Helge Teikari pj. 
07190 Halkia
puh. 019-664 8112

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

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

Kiitos osanotosta suruumme.
Kiitos kaikille meitä muistamisesta.

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa Kustavin kirkossa
27.12.2014. Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Paavo 
TÖLKKÖ
* 8.9.1921 Koivisto, Saarenpää
† 16.1.2015 Kauniala

Rannalle himmeän lahden
aurinko laskeutunut.
Kutsu jo soi Iltahuudon
taakka laskettu on.

Paavoa syvästi kaivaten
Aino

Lämmöllä muistaen
Terhi perheineen
veljet perheineen
sukulaiset ja ystävät

Rakkaamme

Rauha 
JUSLIN
o.s Hoikkala
* 3.06.1920 Koivisto
† 4.12.2014 Vehmaa tk.

Siell kukkia täynnä on maa,
sydän uupunut levätä saa.
kevyt kulkea on , ei ahdista siellä
on vain hiljaisuus ja tunne sanaton.

Rakkaudella muistaen ja kaivaten
Janne ja Tuula
Matias ja Sauli
Muut läheiset ja ystävät

Mieluiten mie suvel pilkkisin

Poliittinen päätöksenteko on puuroutunut viime aikoi-
na. Tärkeitä tavoitteita on kyllä asetettu, mutta niistä ei 
ole saatu sorvattua lakeja. Tähän on monia syitä, joista 
muutos kansanedustajissa on jäänyt turhan vähäiselle 
huomiolle.

Nuorison kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin virisi 
suurten ikäluokkien myötä 1960-luvun lopulla. Kou-
luissa vaikutti Teiniliitto, ja ylioppilaskuntien vaaleista 
otsikoitiin viidellä palstalla. Opiskelijat käynnistivät 
paljon konkreettista, mm. opiskelijaterveydenhuollon 
ja opiskelija-asuntojen tuotannon. Poliittisten nuoriso- 
ja opiskelijajärjestöjen vaikutusvalta puolueissaan oli 
merkittävä.

Nuoriso verkottui jo ennen kuin käsitettä tunnettiin. 
Vuosien kuluessa tehtävät muuttuivat; etenkin yritys-
johtajiksi, yliopistomaailmaan, etujärjestöihin ja kun-
nanvaltuustoihin tuli entisiä nuorisopoliitikkoja. Ny-
kyisen eduskunnan nestoreillakin on tämä tausta. 

Siinä sivussa opittiin ratkomaan yhteiskunnallisia on-
gelmia toisten aatesuuntien edustajien kanssa. Oli 
myös kirjoitettu puolueille erityisohjelmia ja ennakoitu 
etäämmälläkin tulevaisuudessa tarvittavia ratkaisuja. 

Myöhemmiltä kansanedustajapolvilta puuttuu tämä 
tausta, alan ainoa korkeakoulu. Äänestäjät ovat valinneet 
eduskuntaan sympaattisia ihmisiä, jotka tulevat sinne 
muilta elämänaloilta. Tällöin kokemus on jäänyt ohueksi 

juuri siinä työssä, joka on kansan-
edustajien vastuulla. 

Nyt tarvitaan eduskuntaan 
jälleen ehdokkaita, jotka 
osaavat ja haluavat puur-
taa ongelmien ratkaisujen 
parissa. Kansanedustajan 
ei tarvitse edes olla nuo-
ri ja kaunis, tärkeimmät 
ominaisuudet ovat kor-
vien välissä. 

Jouni J Särkijärvi
(kansanedustajana 
1981-93)

110 vuoden aikana (1821 - 1929) Suomesta lähti siirto-
laisiksi Yhdysvaltoihin - eniten Pohjanmaalta - 350.000 
miestä ja naista. Michiganiin asettui asumaan eniten, 
27.022 henkilöä, Minnesotaan 24.360. V. 1920 New Yor-
kin kaupungissa asui 10.240 suomalaista. Toisen polven 
suomalaisia oli Michiganissa sittemmin 47.207 suomalaista 
sukuperää olevaa Amerikan suomalaista, joista monet vielä 
puhuivat Finglishkaakin.

Patala-äidin (Aina Kokkalan) nuorin aikuisikään elänyt 
veli, jota me lapset kutsuimme edelleen enoksi, Herman-
eno, ehti rikastuakin Amerikassa, mutta kuoli meiltä tie-
tymättömissä köyhäintalossa. Niin kuin kerrotaan televi-
siotarinoissa, niin tämä kalevainen runonikin ”perustuu 
tositapahtumiin”, mutta siinäpä se sitten onkin.

(Kuva on netistä)

Tuo on poika Patalasta,
saarelta sinisen salmen,
nuorimmainen potran perheen
matkaan mieli maailmalle,
kultakentille kaihoeli,
niin kuin moni nuorukainen
ennen häntä ehättänyt
vuos´satain vaihtehessa
vasiten varsilta Pohjanlahden
isän kotinsa hyläten
äitinsä hellästi hyvästellen
Länteen lähtenyt lakeuksilta
Ameriikan ihmemaille,
kuss´ ol´ leipä leveämpi,
särvin suussa sulavampi.

Niin myös nyt nuori pata-
lainen
kodin jätti, laivaan nousi,
siirtolaiseksi suuntasi.
Vaivat kesti moninaiset
aalloilla meren armottoman;

kesti nälän, kärsi hädän,
isän kotia kaipasi,
äidin katsetta kaihosi.
Bedloen saarelle saavuttuaan
tarkastuksista selvisi,
uudisasukkaaksi kirjattiin.

Siitä eelleen ehätteli, 
länteen kulkunsa suuntasi,
suomalaismetsiin samosi
Minnesotan savotoille.
Löysi leirin lokareitten -
työhön tarttui, ahkeroitsi.
Kohta kuitenkin katosi
kuparivuorten kaivoksille.
Mainerina made money,
raadallansa rikastui.

Vaikka kultaa ei kuitenkaan
konsaan päätynyt vuolemaan,
rahaa riitti runsahasti,
taaloilla maksoi matkansa,

taatollensakin toimitti
rahaa tulevan varalle.
Taatto taaloilla haahden 
hankki,
seililaivan sai komian.
Laivalla Pietariin purjehti,
puuta, kiveä kuljetti
suurkaupungin savotoille, 
työmaillle metropolin.

Kun oli tarpeeksi ruplia
taatto kerännyt kukkaroonsa,
laivan myi miehelle Vennäin,
purjehtijalle vaihtoi rupliin.
Ruplat tyynyynsä talletti,
pielukseensa piilotteli.
Kapina keisarikunnassa

bolsheviikkien puhkesi.
Vaihtui valta Venäjällä.
Suomen rajakin sulettiin.
Ruplat arvossa aleni,
ostovoimansa menetti,
markka yksin kelpasi
valuutaksi ainoaksi.

Tuo on poika Patalasta
köyhänä kuoli kaukomailla,
Ameriikan ihmemaassa,
kaukana kotitanhuvilta.

Martti Piela

Herman-eno
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Hannu Veijalainen

Tässä muutamia 
otoksia koivisto-
laisten sodan vii-
meisistä todella 
raskaista taiste-
luista.

Koivistolaisten taistelut Talvisodan viimeisinä päivinä
Rannikkopuolustusta varten Suomen etelärannikko oli 
jaettu alueellisiin rannikkolohkoihin. 

Näistä itäisin,Viipurin lohko 
(VLo) koostui kolmesta alalohkos-
ta, joista suurin oli 2000 miehen 
vahvuinen Saarenpään, Tiurinsaa-
ren ja Humaljoen linnakkeet kä-
sittävä Koiviston alalohko. Lisäksi 
sille oli alistettu mm. Koiviston 
suojeluskunta.

Kahden ja puolen sotakuukau-
den jälkeen 19.2.1940 tyhjennettiin 
Humaljoen linnake ja sen henkilös-
töstä muodostettiin Saarenpäässä 
jalkaväkipataljoona komentajanaan 
kapteeni S. Häyrinen.

Vihollisen hyökkäys saarille 
muutti tilanteen ja illalla 22.2. 
saatiin suostumus siirtymisestä 
Viipurinlahden toiselle puolelle. 
Niinpä seuraavana yönä joukot 
suorittivatkin rankan hiihtomars-
sin Kaukialaan Patl. Häyrinen 
suojatessa vetäytymistä.

Järjestelyt Koivistolta 
vetäytymisen jälkeen

Täällä suoritetussa joukkojen uu-
delleen järjestelyssä etupäässä Saa-
renpään miehistä muodostettiin 
Osasto Miettinen komentajanaan 
kapteeni M. Miettinen. Osasto 
sijoitettiin Vilaniemeen. Vlo oli 
saanut 30 jäykkälavettista tykkiä 
(mallia 1877), ns. Hyppy-Jaakko-
ja. Niistä oli tarkoitus muodostaa 
Os. Miettiseen viisi patteristoa. 
Tykkien sytyttimet saapuivat 
kuitenkin vasta 6.3., jolloin alue 
oli jo vihollisen hallussa ja tykit 
kuljetusvälineiden puuttuessa jäi-
vät sinne. Niinpä Os. Miettinen 
taistelikin koko sodan loppuajan 
jalkaväkijoukkona.

Pääasiassa Tiurinsaaren hen-
kilöstöstä muodostettiin Osasto 
Laaksonen sijoituspaikkana Hä-
ränpäänniemi.

Jo Saarenpäässä muodostettu 
Pataljoona Häyrinen jatkoi enti-
sellään jalkaväkenä, samoin Risti-
niemeen sijoitettu Koiviston Sk.

Koivistolaisten sodan 
loppuaika

Seuraavassa koivistolaisten loppu-
ajan taisteluista VLo:n komenta-
jan eversti Lyytisen ja Talvisodan 
historia osa 2:n mukaisesti.

Maisala ja Teikarinsaari

Helmikuun lopussa Koiviston 
niemen kärki oli vielä VLo:n 
hallussa. Järjestelyn seuraavana 
päivänä Patl. Häyrinen siirrettiin 
Maisala-Köri-linjalla olleiden 
joukkojen apuun, jossa se osallis-
tui Maisalassa suoritettuun vasta-
hyökkäykseen.

Aamuyöllä 2.3. vihollinen 

suoritti maihinnousun Teikarin-
saareen. Jälleen Patl. Häyrinen 
lähetettiin apuun. Tunkeutujat 
saatiinkin työnnettyä takaisin, 
mutta seuraavana yönä suoma-
laiset vetäytyivät, koska uusia 
tuoreita vihollisjoukkoja vyöryi 
kohti Teikaria.

Patl. Häyrisen saarikeikat 
jatkuivat. Kannaksen Armeijan 
komentajan käskystä suoritettiin 
4.3. vastahykkäys Teikariin ja 
Patl. Häyrinen määrättiin tähän-
kin taisteluun.

Taistelut 
Häränpäänniemessä ja 
Vilaniemessä 2.3.

Aamuhämärissä Häränpäännie-
meen tunkeutui automaattiasein 
varustettu hiihtopataljoona. Os. 
Laaksonen joutui vetäytymään yli-

voiman johdosta Ltn. Laaksosella 
ei ollut yhteyttä esikuntiinsa. Sen 
sijaan hän sai yhteyden Vilalahden 
Skipparissa olevaan Miettiseen, 
joka otti johdon käsiinsä ja mää-
räsi Vilajoella reservissä olevan pa-
taljoonan komentajan johtamaan 
vastatoimia. Vaikka voimia lisät-
tiin päivän aikana mm. lohkon 
komentajan määräyksestä, sitkeä 
vihollinen saatiin vetäytymään 
vasta seuraavana aamuna.

Päivän aikana Vilaniemen 
kärkeen pyrki noin kolme jouk-
kuetta käsittävä vihollisosasto, 
jonka satakunta Miettisen miestä 
muutaman tunnin taistelun jäl-
keen karkotti.

Vilajoen taistelu 4.3.

Aamun valjettua Vilajoen suuntaan 
eteni 34 panssarivaunua ja jalkavä-
kirivistöt. Suurin osa Tykistöryhmä 
Miettisen miehistä oli tykkien siir-
totöissä Muhuniemessä, Vilanie-
messä ja Nisalahdessa. Miettinen 
otti johtoonsa Vilalahden kylässä 
olleet 180 eri yksiköihin kuulu-
nutta miestä ja ryhtyi järjestämään 
kylän puolustusta. Torjunnassa 
heillä oli aluksi vain yksi panssari-
torjuntatykki ja pieni määrä kasa-
panoksia. Panssareista kahdeksan 
nousi Vilajoen kylään Skipparin 
korkeudelle, viisi vaunua tuhottiin 
ja loput vetäytyivät yöllä pois. Niin 
ikään jäälle ryhmittyneet vihollisen 
jalkaväkiosastot saatiin tulella kar-

kotetuksi. Iltapäivällä suomalaiset 
miehittivät kenttätykkijaoksen ty-
kit. Illalla Miettinen kuitenkin jou-
tui ilmoittamaa ylemmälle taholle: 
”Hv tykiltä puuttuu ammuksia, 
Hv miinoista puuttuvat nallit. 
Kasapanoksia ei ole.” Puolustusta 
johtanut Miettinen luonnehtikin 
taistelua: ”Se oli panssarikammon 
ja ylivoiman pelon voittaneiden 
miesten työ.”

Panssarivaunusota

Ajatus, että vihollinen voi jatkaa 
etenemistä jäitse Viipurinlahden 
yli, epäilytti monia. Kova talvi 
mahdollisti kuitenkin sen, että 
suuret panssarivaunukolonnatkin 
olivat taisteluissa mukana. Härän-
päänniemeen ja Vilalahteen hyö-
känneessä divisioonassa oli 70-80 
vaunua ja kapt. Lassenius laski 
7.3. Häränpäänniemen edustalla 
jäällä 160 tällaista hirviötä.

Vilaniemi 5.3.

Iltapäivällä vihollinen suoritti voi-
makkaan tulivalmistelun niemen 
itäosaan, jolloin mm. Häyrinen 
kaatui. Tykistötulituksen jälkeen 
seurasi panssarivaunujen tuke-
ma hyökkäys ja vihollinen pääsi 
maihin Patl. Häyrisen kaistalla. 
Pataljoona meni sekaisin, vetäytyi 
ja siirrettiin lepoon Suurpäälään. 
Tilanne niemellä oli kriittinen, 
mutta päivän aikana kuitenkin 

ainakin 15 hv:a tuhottiin.
Näinä päivinä Vilaniemeen 

ja Häränpäänniemeen siirrettiin 
joukkoja mistä suinkin liikeni.

Sodan loppupäivät

Uusien järjestelyjen johdosta 
esimerkiksi Vilaniemi tuli Os. 
Berg`in vastuulle. Lähes välittö-
mästi täällä olevat joukot jou-
tuivat perääntymään useita kilo-
metrejä, joten koivistolaiset olivat 
sodan viimeisinä päivinä tämän 
murtumakohdan läntisellä sivulla 
tien ja rannan välisellä alueella.

Sodan luonnekin muuttui. 
Muun hyökkäystoiminnan lisäksi 
vihollisen tykistötuli ja lentopom-
mitukset alkoivat säännönmukai-
sesti aamuhämärissä jatkuen pi-
meään tuloon asti.

Pitkään taistellut Osasto 
Miettinen irrotettiin 7.3. lepoon 
Suurpäälään. Sotapäiväkirjan mu-
kaan: ”8.3. klo 2.45 kapt. Mietti-
nen tiedusteli mihinkä hänen tu-
lee siirtyä, kun on saanut käskyn 
irrottautua. Ev. Oinonen ilmoit-
taa, että sopivaan kohtaan kansa-
koululle.” Seuraavaksi: ”10.3. klo 
10.45 301 antoi kapt. Miettiselle 
käskyn hälyttää pataljoonan lähtö-
valmiiksi.” Näin lohkon komenta-
ja lopetti miesten levon ja lähetti 
osaston tukemaan Häränpäännie-
men puolustusta, jossa vihollisen 
painostus oli tällöin erittäin voi-
makasta.

Kuvat kirjasta Koivisto ja Viipurinlahti 1939-44
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Osa Erkki Tuulen kirjoituksesta Talvisodan viimeisistä päivistä:
Minun osastoni sijoituspaikaksi sodan viimeisiksi päiviksi 
tuli rinnekaista Viipuri-Hamina maantien eteläpuolella, 
maastokohdassa Nokka, tuhoutuneen kansakoulun raunioi-
den ympärillä. 

Vasemmalla sivustalla oli Sallasta 
tulleita joukkoja ja oikealla silloi-
sen vänrikki Kujalan osasto. Edes-
sämme oli Vilajoen aukeat pellot. 
Vilaniemi oli jo joutunut vihollisen 
haltuun ja se lähetti eteentyönnet-
tyjä asemiaan peltoaukeilla oleviin 
metsäsaarekkeisiin tai tuhoutunei-
den talojen raunioihin. Tiesimme, 
että oikealla sivustassa Härän-
päänniemessä käytiin kovia tais-
teluja maihin nousseen vihollisen 
torjumiseksi. Edessämme olevalle 
saarekkeelle vihollinen oli saanut 
työnnetyksi piiskatykkipatterin, 
joka jatkuvalla syötöllä piiskasi lin-
jojamme. Erikoisen suurta tuhoa 
se teki vieressämme olevassa Sallan 
miesten konekivääripesäkkeessä, 
joka mielestämme oli sijoitettu 
väärin aukealle laskevan rinteen 
etuosaan. Vihollinen sai pesäkkee-
seen useita osumia, mutta urhool-
lisesti miehittivät sallalaiset pesäk-
keensä uudelleen, vaikka tappiot 
olivat suuret. Pesäke torjui kuiten-
kin tehokkaasti vihollisen yritykset 

ylittää aukea. Tähän torjuntaan 
osallistuivat tehokkaasti myös osas-
toni taitavat ampujat tuhotessaan 
lukuisasti vihollisia näiden pienin 
ryhmin yrittäessä edetä metsälai-
taamme kohden.

Mutta myös omat tappiom-
me lisääntyivät vihollisen jatku-
vassa tulessa, johon nyt oli tullut 
mukaan myös kranaatinheittimiä. 
Meidän puolellammehan ei sillä 
lohkolla ollut käytettävissä tykis-
töä, jolla olisimme voinet tuhota 
vihollisen tykistö- ja krh-pesäk-
keet ja siksi tappiomme muodos-
tuivat suuriksi.

Erikoisen traagisia olivat vii-
meisen päivän eli rauhan tulopäi-
vän tapahtumat. Olimme edellise-
nä päivänä saaneet postia ja monet 
myös paketteja kotoa. Toisten 
vartioidessa linjassa pojat kävivät 
yön mittaan keittämässä kahvia 
linjamme takana, osittain rinteen 
suojassa olevassa saunarakennuk-
sessa. Kahvin keitto jatkui vielä 
aamun sarastaessa. Suorittaessani 

aamulla tarkastuskierrosta osas-
tossani totesin puolisen tusinaa 
poikia olevan saunassa aamukah-
vin keittopuuhissa. Kun vihollisen 
tuli oli jälleen alkanut, kehotin 
poikia välittömästi poistumaan 
saunasta, minkä pojat lupasivat-
kin tehdä. En ehtinyt kuitenkaan 
kovin kauaksi saunasta, kun se sai 
täysosuman ja moni urhoollinen 
mieheni koki siinä kohtalonsa. 
Vielä kohtalonomaisempaa oli, 
että lastatessamme kaatuneita ja 
haavoittuneita rekeen tuli naa-
purijoukko-osastosta, luultavasti 
vänrikki Kujalalta tieto, että tuli 
ja vihollisuudet lakkaavat parin 
tunnin kuluttua.

Siihen raukesi myös osastol-
leni tullut tehtävä tuhota edessä 
olevat, meille suurta tuhoa tuot-
tavat vihollispesäkkeet. Päiväl-
lä peltoaukeaman ylittäminen, 
vaikka siinä löytyi suojaavia ojia-
kin, olisi kai ollut voimillemme 
mahdotonta, mutta yöaikanakin 
suoritettuna kovin vaarallinen. 

Patteri Näräkkä sai 6.3. tyk-
keihinsä sytyttimet ja voi näin 
aloittaa ammuntansa. Seuraavana 
päivänä saatiin 4 kpl ranskalaisia 
jäykkälavettisia tykkejä (siis mal-
li 1877), joista Os. Laaksonen 
muodosti patterin Muhuniemeen. 
10.3. nämä patterit pst.-tykkien 
avustavana torjuivatkin 30 pans-
sarin maihinnousun Vilalahden 
pohjukassa. Seuraavanakin päivä-
nä oli vihollisen hyökkäysyrityksiä 
Vilajoella, Häränpäännimessä ja 
Muhuniemessä, ja jälleen molem-
mat patterit torjuivat hyökkäykset.

Sodan viimeisenä päivänä 
saatiin kuntoon 8 kpl de Bange-
tykkejä, jolloin saatiin muodoste-
tuksi kolme nelitykkistä patteria 
käsittävä patteristo. Niinpä Psto 
Laaksonen sai vastata voimakkaa-
seen vihollisen tykistötuleen so-
dan viimeisenä päivänä klo 10.30 
saakka.

Eversti Lyytinen päättää kir-
jassaan Koivisto ja Viipurinlahti 
1939-1944 talvisotakirjoituk-
sensa seuraavasti: Oudon käsit-
tämättömänä koettu hiljaisuus 
levisi kuitenkin kello 11 sodan 
pauhun järisyttämille Viipurin-
lahden rannoille.

Melkein painajaiseksi jäi mieleeni 
pohtiminen, ketä miehistäni mi-
nun tuli valita tuohon vaaralliseen 
tehtävään.

Sota oli kuitenkin päättynyt. 
Jäljellä oli vielä raskas hiihtomars-
si Haminaan. Raskas sen vuok-
si, että joukkomme oli suuresti 
harventunut, mutta erikoisesti 
rakkaan isänmaamme kohtalon 
vuoksi. Olimme puolustaneet 
maatamme maahan tunkeutuvaa 
valloittajaa vastaan, me koivisto-
laiset ja karjalaiset kotiseutuam-
me. Sen me olimme menettäneet. 
Emme tienneet vanhempiemme 
ja veljiemme ja sisartemme koh-
talosta, jotka kaikki olivat sodassa 
mukana. Emme tienneet, mikä on 
meidän kohtalomme, kun kotim-
me oli menetetty. Ja kaiken lisäk-
si tulotiemme sattui Haminassa 
kohtaan, joka oli kaatuneiden 
kokoamispaikka. Pitkät ja korke-
at rivit kaatuneita tovereitamme 
osoittivat kaamealla tavalla sodan 
tuhot ja kärsimykset. En muista, 

jaksoiko sydämemme tuossa toi-
vottomuudessa kääntyä Jumalan 
puoleen toivoen, ettei sota enää 
toistuisi, muta näky lamaannutti 
meidät pitkäksi aikaa.

Yhteiset sotakokemukset Vii-
purin lahdella pienen osastoni 
piirissä ja tuona 2-3 viikon aika-
na osoittivat suomalaisen miehen 
suurenmoisen urhoollisuuden, us-
kollisuuden, kunnon ja kestävyy-
den. Ei missään vaiheessa esiin-
tynyt vähäisintäkään epäröintiä 
oli tehtävä kuinka vaarallinen tai 
vaikea tahansa. Sama pitää paik-
kansa niin taistelujoukkojen kuin 
huoltojoukkojenkin kohdalla. 
Ja saman voi sanoa lotistamme, 
vaikken johtopäätöstä voi tehdä 
tämän osaston puitteissa kuin 
yhden lotan, Maire Toivosen 
(nykyisin Pöyhönen) kohdalla, 
joka jostakin ilmestyi osastomme 
huoltoon Vilaniemeen ja Vilajoen 
taisteluihin.

Koiviston Juhlat Paraisilla 25.-26.7.
Koiviston juhlat pidetään ensi kesänä jälleen Suomessa. 

Parainen on varmaan eniten 
Koivistoa muistuttava paikka-
kunta, jossa Koiviston juhlia 
on pidetty. Parainen oli pit-
kään kauppala, vasta v. 1977 
se muuttui kaupungiksi. Asuk-
kaita on n. 15500, Koivistolla 
oli v. 1939 n. 11000 asukasta. 
Parainen on kokonaan veden 
ympäröimä kaupunki. Parais-
ten tärkeä elinkeino on aina 
ollut kalastus niin kuin se oli 
Koivistollakin. Paraisilla saaria 
on paljon niin kuin niitä oli 
Koivistollakin. Parainen niin 
kuin Koivistokin ovat suurem-
man kaupungin vieressä. Tu-
rusta Paraisille on 25 km.

Uusia tuulia Koiviston 
juhlilla

Kun ensi kesänä juhlat pide-
tään Paraisilla, niin on luon-
tevaa järjestää 3 tunnin lai-
varisteily Paraisten kauniissa 
saaristossa. Risteilyyn tietenkin 
kuuluu myös haitarinsoittoa, 
laulua, pieni esittely Paraisten 
saaristosta ja tietenkin merelli-
nen ruoka, kalakeitto. Risteily 
on lauantaina illalla klo 17-20. 
Laivaan mahtuu 200 nopeinta, 
ennakkoilmoittautumisia ote-

taan vastaan kesäkuusta alkaen. 
Toukokuun Koiviston viestissä 
yhteystiedot. 

Ensi kesäjuhlilla on tarkoi-
tus panostaa nuoriin ja lapsiin 
normaalia enemmän. Lapsille on 
järjestetty toimintaa: paperipaja, 
huovutuspiste, leipomispiste ja 
laivanrakentamista. Nuorille on 
mahdollisuus tutustua juuriinsa 
sukututkimusklinikalla. Siellä he 
voivat tutustua koivistolaisiin juu-
riinsa ja saada mukaansa omasta 
suvustaan selvitys. Myös taide- ja 
perinnetoimikunnilla on lapsille 
oma työpiste.

Majoituspaikkoja 
juhlapaikan läheisyydessä

Tuorlan Majatalo Oy 
n.12 km juhlapaikalta
Huoneet ovat ns. soluasuntoja. 
Yhdessä solussa neljä 2-hengen 
huonetta
2 WC:tä ja suihku sekä keittiö.
Hinta 35€/hlö/yö, sisältää aami-
aisen.
Varaukset myynti@tuorlanmaja-
talo.fi tai 050-3039803

Hotelli Kivitasku 
n.15 km juhlapaikalta

Normaali hotellivarustus Kaari-
nan kaupungin keskustassa.
Hinta 79€/vrk/huone, sisältää 
aamiaisen, iltasaunan ja autopai-
kan.
Varaukset Kivitasku@avainhotel-
lit.fi tai 02-2424920

Hotelli Kalkstrand
juhlapaikan tuntumassa
Hotelli Airisto Strand 
n.10 km juhlapaikalta
Molemmet hotellit kuuluvat 
Strandbo Group:iin
Hinta 90€/vrk/huone, sisältää 
aamiaisen
Varaukset www.strandbo.fi tai 
0207332020

Kappelinranta Oy 
n. 8 km juhlapaikalta
Majoituspalvelulla on tarjolla:

– saunallisia kaksioita 60 m2 
joihin voi majoittua 5 henkilöä 
jokaiseen ja
– hinta on 110€/asunto/yö
– jos asunnossa yöpyy 1-2 hlöä 
on hinta 80€/asunto/yö
– hintoihin ei sisälly aamiais-
ta, mutta asunnoissa on täysin 
varustetut
– keittiöt
– liinavaatesetti 5€/hlö , koivisto-
laisille ilmainen.
Varaukset Kappelinranta@gmail.
com merkillä Koivistolaiset.

Muutenkin on varauksia tehdessä 
hyvä kertoa koivistolaisuudesta 
niin
sovitut hinnat pitävät. Majoitus-
tilat varataan tilausjärjestyksessä.

m/s Lily
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”I wish you 
were here!” 
(Kunpa sinä(kin) 
olisit täällä!)

Autokyydillä pitkin poikin Pohjois-Amerikkaa 2/4

Kävimme matkamme aika-
na Chuckin kanssa katsomas-
sa Huckin ja Tomin patsasta ja 
Huckin tyttöystävän Becky That-
cherin kotitaloa Hannibalissa, 
Missourissa.

Automme oli uusi, vaan ei 
kovin kestävää tekoa. Tien be-
tonilevyt kolahtelivat kevyesti 
mutta kuuluvasti Fordin pyörien 
alla muistuttaen junan tasaisen 
rytmikästä sytkytystä vanhalla 
junaradalla. Liekö siitä johtunut, 
että eräässä vaiheessa jossain Kes-
kilännessä auton äänenvaimen-
nin irtosi. Jouduimme ajamaan 
pitkän tovin auton pitäessä kovaa 
meteliä, ennen kuin löysimme 
avoinna olleen korjaamon. Koko 
ajan Chuck pelkäsi, että poliisi 
yhdyttäisi meidät, ja hän saisi 
roimat sakot.

Myöhemmin jouduimme 
ajamaan sattumalta löytyneen 
peltikattoisen, tyhjän ladon suo-
jiin, kun meidät yllätti jossain 
parin sadan kilometrin päässä 
raivonnut hurrikaani, jonka mus-
tanpuhuva pyörre kohosi maasta 
synkän torven tavoin korkealle 
eteläiselle taivaalle ja näytti ete-

että joku oli jo ehtinyt käydä tu-
tustumisretkellä ja ottanut kame-
rani muistoksi. Niinpä minulle 
ei jäänyt ainuttakaan valokuvaa, 
joita olin ottanut matkamme var-
rella. Onneksi sentään oli ostanut 
joitakin värikkäitä postikortteja 
tärkeimmistä kohteista. 

Chuck jatkoi edelleen kotiin-
sa. Minä jäin joksikin aikaa San 
Franciscoon. Kävin ajelemassa 
kaapeliratkalla (cable car) kau-
pungin jyrkillä kaduilla, katselin 
kiinalaiskaupungin värikkäitä 
puoteja, ajoin Kultaiselle portil-
le (Golden Gate -sillalle) ja kä-
velin sitä pitkin San Franciscon 
lahden toiselle puolelle, Marinin 
piirikuntaan.. Helakan oranssin 
värinen riippusilta. varmaan yksi 
maailman tunnetuimmista, on 
2 km 737 m pitkä ja 27 metriä 
leveä. Sen kannatinpilarit koho-
avat 227 metrin korkeuteen me-
renpinnasta. 

Lahdella lähellä siltaa on 
Alcatrazin saari, jolle alun pitä-
en rakennettiin linnoitus, mut-
ta joka on tullut kuuluisaksi 
gangstereiden kuten Al Caponen 
vankilana ja ”vankilana, jolta ei 
voi paeta”. Yritetty kyllä on 14 

Martti Piela

nevän valtavaa vauhtia. Sen sivu-
ilmiönä hurja raekuuro ulottui 
uhkaamaan meitä kananmunan 
kokoisine rakeineen.

Emme ajaneet loppuun saak-
ka Valtatie 66:a seuraten. Tiet 
Kalliovuorten yli olivat kapeita, 
mutkaisia, lumisia ja jäisiä, mut-
ta kaverini ajotaidon ansiosta 
selvisimme onnellisesti määrän-
päähämme, San Franciscoon. 
Chuckin oli määrä toimittaa auto 
kaupungin lentokentälle. Lähdim-
me yhdessä kentän toimistoon jät-
tämään auton paperit. Chuck jätti 
auton ovet lukitsematta - autohan 
piti vielä parkkeerata kentän park-
kipaikalle. Kun palasimme toimis-
tosta, sain mielipahakseni todeta, 

Kaikki varmaan muistavat joskus nuoruudessaan luke-
neensa Mark Twainin kertomuksia kovasti suomalaista 
(muutenkin kuin vain sukunimensä puolesta) muistuttavan 
teinipojan Huckleberry Finnin ja hänen kaverinsa Tom 
Sawyerin seikkailuista. 

Golden Gate Bridge, San FranciscoTom Sayer ja Huckleberry Finn

eri kertaakin, mutta kenenkään 
ei tiedetä varmasti onnistuneen 
yrityksessään. Ostin muistok-
si postikortin, jossa Alcatrazin 
vankilasaaren kuvan lisäksi oli 
teksti: ”I wish you were here!” 
(Kunpa sinä(kin) olisit täällä!)

Päivän, parin päästä astuin 
Greyhound-bussiin ja ajoin kau-
nista rantatietä Los Angelesiin, 
ystäväni Chuckin perheen luo. 
Chuckin kanssa ajoimme sitten 
katselemaan Hollywoodin nähtä-
vyyksiä. Lähdimme hänen kans-
saan myös rajan yli Meksikon 
puolelle, latinalaisen Amerikan 
pohjoisimpaan kaupunkiin, Me-
xicaliin. Se on Baja Californian 
osavaltion Tijuanan jälkeen toi-
seksi suurin kaupunki ja osavaltion 
pääkaupunki. Vietimme puolisen 
päivää siellä haistellen pohjoisesta 
naapurista poikkeavaa ilmapiiriä. 
Kaupunkiin ajaminen sujui ilman 
minkäänlaisia vaikeuksia. Vasta 
sieltä palatessamme säikähdin, 
kun näin, että rajalla tarkistettiin 
rajan ylittävien papereita. Eihän 
minulla ollut Meksikon viisumia. 
Mutta ei pariin valkoihoiseen 
nuoreen mieheen kiinnitetty juuri 
mitään huomiota, joten sain huo-

ata helpotuksesta.
Mutta liian aikaisin! Vähän 

ajan kuluttua huomasin. että ran-
teestani nousi punainen juova ylös 
käsivartta pitkin. Ilmeisesti mos-
kiitto oli purrut käteeni Mexicalis-
sa. Koska oli viikonloppu, saimme 
ajaa aina San Diego´on asti, yli 
200 km matkan, ennen kuin löy-
sin lääkärin, jolla oli vastaanotto. 

Ajoimme autiomaan kautta. 
Kaverini kertoi kaiken lisäksi, 
että autiomaan nimi oli Death 
Valley. Luulenpa, että hän joko 
halusi vain pelotella minua tai ei 
sitten yksinkertaisesti tuntenut 
kotimaansa maantietoa kunnolla, 
sillä kyseinen Kuoleman laakso 
sijaitsee pohjoisempana, melko 
kaukana sieltä, missä me ajelimme 
minun seuratessani levottomana, 
miten punainen juova käsivarres-
sani oli jo ehtinyt nousta olkapään 
yli ja eteni alaspäin kohti sydän-
parkaani. San Diegossa pääsin 
tutustumaan amerikkalaisen lää-
kärin ”liukuhihnamenetelmään” 
asiakkaidensa hoidossa. Mutta 
hyvät (vaikkakin kalliit) lääkkeet 
hän kirjoitti, ja huoleni verenmyr-
kytyksestä oli pian ohi.

Mie tiijjän
Helmikuusha mie utelin Viesti lukijoilt, et kuka tietää, 
mist ne talvisova sekavii alkupäivii olois jonkii aikaa kaok-
sis olleet Koivisto kirkokirjat lopult löytyit. 

Niiko jo kysymykse yhteyves ol puhettakkii, ni historiallisest kaikist 
arvokkaammat esineet, kultaset ehtoollisastiat ja Ruotsi valtakunna ja 
seurakunna sinetit, ol siirretty jo hyvis ajois turvaa Vaasaa, mut kirko-
kirjat joutuit aluks hakoteil. Ne löytyit sit lopult Lappeeranna poliisilai-
tokse kellarist. Näi kertoo Leena Rossi sivul 351 kirjassaa Koivistolaiset 

evakos (Tampere 2006). No, hyväs turvasha ne tärkiät paperit sit ol 
olleetki, ko eihä kukkaa poliisi tilloi lähtis tonkimaa maksustkaa; yrit-
täät ainaskii rosvot pyssyy mahollisemma loitol sinipukuse virkavalla 
ulottumattomis.

Taas ol Veijalaise Hannu Hoikkalast kaikist kerkiämp tietämää vas-
taukse. Hää se ol löytänt oikian tiijon Hopu ja Kansa-aho KOIVISTO 
-kirjast. Mut silhä ei oo tietystkää mittää vällii, mist itse kuki jonkuu 
tiijjon kaivaa essii, vaa sil vaa, et muilkii Viesti lukijoil mielii palautettaa 
jotakii koivistolaisii yhtehisist koettelemuksist männehilt vuosilt.

Martti Piela
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Varsinkin silloin kun olen ajatellut 
Koivistoseuran senjoritoiminnan 
jatkoa, niin yhteisön kuin omalta 
kohdaltani. Päivät vierivät, askeleet 
lyhenevät ja vuosien eletty määrä 
uhkaavasti lähenee täyttymystä. Mi-
tä tehdä?

Harmaana helmikuun päivänä 
hyvä ystäväni Airi Saarinen Turus-
ta soitti ja kyseli kuulumisia. Kun 
elomme tärkeimmät tämän päivän 
kuulumiset on vaihdettu ja sairasker-
tomukset läpi käyty, siirtyy keskus-

Vuoden Koivistolainen 2015
Kiiskilän poika lähti juoksuun Koiviston salmen 
rannalla ja juoksi lopulta nopeammin kuin kukaan 
muu maailmanennätyksiä myöten. Menestynyt kes-
tävyysurheilija Pentti Karvonen nimettiin Vuoden 
Koivistolaiseksi 2014 synnyinseutunsa rannoilla 
viime kesän pitäjäjuhlilla Koivistolla.

On aika valita hänelle seuraaja. Ehdotuksia Vuoden Koivis-
tolaiseksi 2015 otetaan vastaan 30.4.2015 asti. Ehdotuksesta 
tulee ilmetä ehdokkaan nimi mielellään yhteystietoineen, pe-
rustelut kootusti ehdokkaan valinnalle sekä ehdottajan nimi 
yhteystietoineen. Kirjalliset ehdotukset toimitetaan Koivisto-
Seuran sihteerille: Virpi Huhtanen, Ahtaanmäki 1 A 2, 02280 
Espoo tai virpi.huhtanen@kolumbus.fi.

Vuoden Koivistolainen -nimitys myönnetään koivisto-
laistaustaiselle henkilölle saavutuksista eri elämänaloilla, joita 
voivat olla esimerkiksi ehdokkaan ammattiala, kulttuuri, taide, 
tiede, urheilu jne. Johtokunnan valinta Vuoden Koivistolai-
seksi 2015 julkistetaan Koivisto-juhlien pääjuhlassa Paraisilla 
26.7.2015.

Johtokunta

Johtokunna asjoi
Suomen Koivisto-Seura ry:n johtokunta kokoon-
tui Kalevalanpäivänä 28.2.2015 puheenjohtajan 
kotona.

Koivisto-Seuran jäsenmäärä oli vuoden vaihtuessa 1508 jä-
sentä. Seuraan liittyi vuonna 2014 yhteensä 39 uutta jäsentä 
sekä lisäksi 17 ylioppilasjäsentä. Jäsenrekisteristä poistettiin 
viime vuonna 70 jäsentä sekä muutettiin 16 ylioppilasjäsentä 
passiivisiksi. 28.2.2015 poistettiin Koiviston Viestin postitus-
listalta 21 jäsentä, joiden jäsenmaksu oli edelleen maksamatta 
kahdesta muistutuksesta huolimatta. Johtokunta korostaa, että 
jäsenet ovat tärkeitä seuralle ja koko toiminnan ydin. Jäsen-
määrän pienentyessä on kuitenkin kiristettävä kukkaron nyö-
rejä myös jäsenseurannassa, koska jäsenmaksujen hajanaisesta 
maksamisesta aiheutuu ylimääräistä työtä ja lisäkustannuksia. 
On myös tärkeää ilmoittaa seuralle, maksaako jäsen Karjalan 
Liiton jäsenmaksunsa Koivisto-Seuran kautta, sillä Karjalan 
Liitto veloittaa jäsenmaksut seuraltamme ilmoitetun määrän 
mukaan. Muutoksista tarvitaan tieto mahdollisimman varhai-
sessa vaiheessa. Vuoden 2015 jäsenmaksut postitetaan jäsenille 
vuosikokouksen jälkeen.

Johtokunta päätti tilata seuralle kaksi uutta myyntituo-
tetta: piirakkalapion ja tarjottimen. Piirakkalapio on ruos-
tumatonta terästä, ja siihen kaiverretaan Koiviston tunnus. 
Tarjottimeen painetaan Koiviston kartta, johon on merkitty 
kaikki kylät. Uudet tuotteet tulevat myyntiin kevään aikana. 
Kaikkia tuotteita voi tilata sihteeriltä, ja lisäksi niitä myydään 
eri tilaisuuksissa.

Johtokunnalle voi esittää ehdotuksia Vuoden Koivisto-
laiseksi 2015. Ehdotusten määräajaksi päätettiin 30.4.2015. 
Johtokunnan valinta julkistetaan Koivisto-juhlien pääjuhlassa 
sunnuntaina 26.7.2015. Katso ilmoitus tässä lehdessä.

Karjalan Liitosta pyydetään ilmoittamaan ensi kesänä 
Koivistolle ja muualle luovutetulle alueelle suuntautuvista 
matkoista. Niistä kannattaa ilmoittaa, vaikka matka olisikin 
jo varattu täyteen. Tiedottaminen edesauttaa osallistumista 
vastaisuudessa. Matkoista voi ilmoittaa seuran sihteerille Vir-
pi Huhtaselle tai Mervi Piipposelle suoraan Karjalan liittoon 
mervi.piipponen(at)karjalanliitto.fi.

Ensi kesän Koivisto-juhlien järjestelyt Paraisilla ovat eden-
neet hyvin ja aikataulussa. Odotettavissa on mukava kesäinen 
viikonloppu saaristomaisemissa niiko Koivistolkii.

Johtokunta

Johtokunna asjoi

Koivistolaisten 
pitäjäesittelyssä tupa täynnä
Karjalatalolle kokoontui torstaina 26.2.2015 satapäinen yleisö 
kuulemaan, kun paljasjalkainen evakko kertoi entisistä ajoista 
Koivistolla. 

Vuoden Koivistolainen 2014 Pent-
ti Karvonen oli koonnut kattavan 
kokonaisuuden koivistolaisten elä-
mänmenosta ja elinkeinoista entisai-
kaan Koivistolla. Läpi käytiin kylät, 
asukkaat, seurakunnan historiaa sat-
tumuksineen, kansakoululaitosta ja 
elinkeinoja, joista merkittävään roo-
liin kohosi koivistolaisten ylivertai-
nen osaaminen laivanrakennuksessa, 
kun sotien jälkeen tuli aika maksaa 
Suomen sotakorvaukset. 

Tarinointia elävöittivät katsa-
ukset koivistolaiseen arkielämään ja 
kertomukset yksittäisistä ihmiskoh-
taloista. Evakkoon lähtö on karjalais-
ten kollektiivinen kokemus, ja siihen 
Pentti Karvonen loi oman näkemyk-
sensä tarjoten todellisuuspohjaa, jota 
voi olla vain aikalaisella. 

Hän päätti otsikolla ”Menestyji-
en Koivisto” mainostetun esitelmän-
sä esimerkkeihin siitä, miten hänen 
kuvaamastaan koivistolaisesta taus-
tasta on noustu merkittäviin tehtä-
viin suomalaisessa yhteiskunnassa 

sodan jälkeisinä vuosikymmeninä. 
Ja kun on urheilumiehestä kyse, 
mainittakoon, että Pentti Karvosen 
ohella koivistolaistaustaisia menes-
tystarinoita urheilun saralla tarjosivat 
myös pika- ja keskimatkojen juoksi-
ja Tauno Peussa, kestävyysjuoksija 
Mikko Hietanen, mäkihyppääjä Ei-
no ”Milli-Ville” Kirjonen ja viisiotte-
lun olympia- ja MM-mitalisti Olavi 
Mannonen.

Pentti Karvosen esitelmä oli juu-
ri sitä, mitä tarvitaankin: peittelemä-
töntä tositarinaa entisajan elävästä 
elämästä yksittäisine kohtauksineen. 
Juuri näin perinteet välittyvät parhai-
ten. Aikalainen  kertojana on oikea 
aarre. Pentti Karvosen esitelmästä on 
kirjallinen kopio Koivisto-Seuralla ja 
Karjalan Liitolla sekä lisäksi videotal-
lenne Koivisto-Seuralla. Kiitos upe-
asta esitelmästäsi, Pentti!

Koiviston pitäjäesittelyn järjes-
tivät Karjalan Liitto, Karjalaisten 
pitäjäyhdistysten liitto (KPYL), Suo-
men Koivisto-Seura ry ja OK-opin-

telu senjoritoimintaan ja lähestyvään 
Turku – Tukholma risteilyyn. 

Eikö sieltä päin ole ketään läh-
dössä matkalle? Kysymys herätti mi-
nut talvihorroksesta. Mieleeni nousi 
monet mieleeni painuneet yhteiset 
tarinatuokiot teidän Turkulaisten 
koivistolaisten kanssa. Kyllä se olisi 
varmasti piristävää! Mutta aikaa mat-
kajärjestelyjä varten on valitettavasti 
liian vähän. 

Airi ilmoittaa, että seuraava 
risteily on ohjelmassa 5. päivä tou-

kokuuta Silja Prinsessalla, ilta 
lähdöllä. Koivistolainen Mikko 
Mäkeläinen ja Myrskylyhty viih-
dyttävät risteilyvieraita. Päätös 
syntyy hetkessä, sinne minä yritän 
saada senjorit mukaan PISTE. 

Tarkemmin asiasta ilmoituk-
sessa. Linja-auto vie ja tuo mu-
kaan lähtijät Mäntsälän, Porvoon 
ja Helsingin seudulta.

Myöhää mennää taas sakill
Helge Teikari

Ollako vai eikö olla?
Tuo teatterimaailmasta tuttu ajatus on tullut 
monesti mieleen.

Teksti ja kuvat 
Virpi Huhtanen

tokeskus. Torstaina 19.3.2015 klo 
18-20 on Helsingin Karjalatalol-
la esittelyssä luovutetun alueen 
kauppaloista toinen, Lahdenpoh-
ja. Pitäjäesittelyt jatkuvat syksyllä.

Ja niiko ain ennekii, kyl ol 
taas mukavaa, ko oltii koivistolai-
set yhes ja saatii houkuteltuu mui-
takii paika pääl. Kauppakii käi ja 
kohvi maistui. Kiitoksii kaikille ko 
tulitta!
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Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

Muista ystävääsi 
ilmoituksella.

Lasten ja nuorten kuvataidekilpailu

Koivisto-juhlilla Paraisilla 25. - 26.7. 2015 

Sarjat: 1 – 6-vuotiaat, 7 – 11-vuotiaat ja 12 –17-vuotiaat
Aiheet ovat kaikille sarjoille samat.

Sirkus:

1. Sirkus
2. Tirehtööri ja kaverit
3. Temppuilua (maassa / ilmassa / eläinten kanssa)

Töiden tekotapa on vapaa. Ne voi toteuttaa myös kollaasina, jossa 
on käytetty useampia materiaaleja: paperia, kangasta, pahveja, 
kierrätysmateriaalia tms.
Kukin osallistuja voi lähettää kilpailuun 3 työtä.
Vain annettujen aiheiden mukaiset työt ovat mukana kilpailussa.
Töiden tulee olla Paraisilla perjantaina 24.7. kello 16 mennessä.

Jos töiden palautusta toivotaan postitse, mukaan tulee laittaa 
osoitteella ja postimerkillä varustettu kirjekuori.

Postissa tulevat työt voi lähettää osoitteeseen:
Hanna Silfver
Kalastajantie 7
20760 Piispanristi

Voittajat palkitaan näyttelyjen avajaisissa lauantaina.

Taidetoimikunta

Turun ja ympäristön Koivistolaiset ja Koiviston 
Seniorit

Silja Baltic Prinsess-risteily 5.-6.5.2015
Lähtö 5.5.2015 klo 20.15
Paluu 6.5.2015 klo 19.15

Hinta 46 €/henk. joka sisältää:
- A-luokan ikkunallisen hytin (kaksi samassa hytissä)
- Buffet lounaan ruokajuomineen klo 14.00
- kahvin ja pullan kahviossa
- oman ohjelmallisen tilaisuuden koulutustiloissa
Laivan ohjelmassa meritanssit Mikko Mäkeläinen & Myrskylyhty.
Klubb 55 Markku Veijalainen.

Ilmoittautumiset 17.4. mennessä 
Airi Saarinen puh. 0400-538443, airi.a.saarinen@gmail.com tai 
Helge Teikari puh. 019-6648112

Tervetuloa viihtymään kanssamme, nauttimaan Mikon musiikista 
ja tutustumaan Silja Prinsess´iin!

Koiviston Heinot ry

Sääntömääräinen vuosikokous la 25.4.2015 klo 13.00 Turussa, 
laivaravintola Svarte Rudolfissa, Itäinen Rantakatu, Auran 
sillan lähellä.

Kaikki sukuseuran jäsenet ovat tervetulleita.

Tervetuloa
Hallitus

Härkäläläisten matkassa
Koivistolle – Kronstadtiin – Terijoelle 3.-5.7.2015

Lähde kanssamme kivalle kesämatkalle
Pe Helsinki – Viipuri – Kronstadt – Terijoki
 Kronstadtissa tutustuminen mahtipontiseen Pyhän Nikolauk-
 sen merimieskirkkoon, joka avattiin kunnostettuna v. 2013. 
 Terijoelle majoittuminen Repinskaja-hotelliin
La Terijoelta rantatietä Koivistolle. 
 Kauppalassa kirkko, hautausmaa, tori.
 Härkälässä rantaelämää. Illaksi paluu Terijoelle.
Su Viipuriin ostoksille. Illaksi Helsinkiin.

Toiveita matkaohjelmaksi, matkaohjelmaksi otetaan vastaan!
Hinta 350,- sis. matkat, viisumin ja puolihoidon sekä 
Krondstatin kierroksen.
Ilmoittautumiset 20.5. mennessä: 
aaltonenkata@outlook.com / 050-4393791 tai
jaana.putus@pp.inet.fi / puh. Risto Putus 040-5088167

Härkälän kylätoimikunta

Perniön ja ympäristön 
Koivistokerho

Koivistokerhon 
vuosikokous pidetään 
Markku Kitulan luona
11.4.2015 klo 14.00 alkaen.

Tervetuloa!
Johtokunta

Humaljoen kylätoimikunnan matka Humaljoelle ja 
Koivistolle 3. - 5.7.2015

Pe 3.7.
Reitti: Turku – Paimio – Salo - Helsinki –Vaalimaa – Viipuri. 
Tarpeen mukaan otetaan matkalaisia kyytiin matkan varrelta. 
Aamiainen Suomen puolella.
Majoittuminen Viipurissa hotelli Druzhbassa. Iltapäivällä 
halukkaat voivat esim. tutustua Aalto-kirjastoon ja historiallisiin 
nähtävyyksiin kävellen. Illallinen hotellilla.

La 4.7.
Aamiainen hotellilla. Lähtö Humaljoelle, ajetaan mennessä 
Makslahdelta uutta tietä suoraan Humaljoelle (ei kauppalan 
kautta). Ajetaan Mutamaan kautta Humaljoelle, Mutamaalla 
pysähdyksiä tarpeen mukaan. Kylällä kukin käy haluamillaan 
paikoilla, bussi ajaa pääsääntöisesti päätiellä. Iltapäivällä bussi 
hakee Mutamaalle jääneet ja muualla kylällä olevat. Bussi ajaa 
Maitoniemelle, missä pidetään kahvituokio.
Ajo kauppalaan, pysähdys kirkolla. Kukkien lasku 
sankarivainajille, voi tutustua esim. kirkkopuistoon, kirkossa 
olevaan museoon, uuteen ortodoksikirkkoon tai käydä kylällä. 
Matka jatkuu Makslahdelle päin, pysähdys hautuumaalla. 
Paluumatka Viipuriin, illallinen hotellilla.

Su 5.7.
Aamiainen hotellilla, halukkaat voivat esim. tutustua Viipurin 
taidemuseoon tai käydä kauppahallilla. Hotellihuoneitten 
tyhjennys, lähtö Viipurista. Rajalla TaxFree-ostokset, 
tullimuodollisuudet. Ruokailu Suomen puolella, n. klo 20:30 
Turussa
Matkan hinta 350 eur/hlö 2hh, sisältää kuljetukset, 
ryhmäviisumin, 3 x aamiaisen, 3 x ruokailun, retkikahvit, 
majoituksen. Viisumihakemukset on toimitettava 27.5. 
mennessä. Huom! mustavalkoinen passikuva ja mustavalkoinen 
passin kuvasivun kopio. 

Ilmoittautumiset ja viisumihakemukset: 
Maija Seppälä 02 735 1410, 050 590 9510. 
Lisätietoja matkasta ja ohjeet viisumihakemuksen täyttämiseksi: 
Tiina Torkkeli-Pitkäranta 045 1266 286, 
tiina.torkkeli-pitkaranta@kitnet.fi

KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

Lumivuori

Melkee vuore huipul mie tännää kiipesi
puisil Lampise suksillai.
Sit pikkase päätä jo huippasi,
pelko valtahaan miut hetkeks sai.
Mäet Ukkolas mielee miul palasiit,
kunno akan ko kerra olin siel tehnt,
toise sukse kärki sillo katki ol mänt,
- yks oppilaskii sen ol nähnt.
Pakokauhu miut hetkeks valtasi.
Siihe mäe pääl heiti sukset sauvoinnee,
alas mäkkee lähin vauhil juoksee;
vähält pit, etten mänt pyllyllee 
(ja ruvent viel - hyi! - kiroilee!).
Niiko kuvast voitta nähhä täs työkii,
mäki o melkee talo korkune.
Ihmeks tuo, jos jouvuinki paniikkii -
nii ois varmast käynt Nykäs-Matilkii!
Ne sukset nouvan sit vast myöhemmi,
ko aurinko taas paistelee.
Sithä kiivetä ei miu lain tarvinne,
ko mäkikii veeks sulanee.

Martti Piela


