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Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Koivisto-säätiö sai tunnustusta
Karjalan liitolta
Karjalan Liitto myönsi Koivisto-säätiölle ensimmäisen palkinnon säätiöiden sarjassa Evakkoäitimuistomerkkihankkeen tukemisesta.

Tiijjät sie?
Mei äitil ol vähä joka tilanteesee joku justii siihe tilanteesee
sopiva sattuva sanonta; jotkut
olliit ommii, toiset muilt lainattui. Niiko nyt tääkii: ”Ilo
pintaa, vaik syvän märkänis.”
Tuol sanonnalha hänel olkii usiast käyttötilaisuuksii.
Harvemmi kuiteskii sellasil
ko ”Köyhtyy saap, muttei
laihtuu”, ainaskaa evakkoon
olles. Köyhemmäks ko ei ennää voint tulla, ja posket hänel
tuntu painuva koko aja yhä syvemmil kuopil.
Karjala lapsii laulavii ko
myö koivistolaiset kaik ollaa,
ni mei lauluiskii törmäjää
monta kertaa noihi vilosohvisii sanontoihi, mis tuos eel
o puhe. Nytpäs mie kysysinkii Viesti lukijoilt ja utelisi
kaikilt, et kuka osajaa kertoo
miul ja muil, et mis laulus lauletaa justii näinikkää: ”köyhtyy saap, muttei laihtuu”? Jos
sie tään tiijjät, ni älä kainostele, vaa paa postii Viestil, ja kerro samal, mist sie tuon tiijjon
kaivoit essii (nii, tietyst vaik
omast päästäis, mikä oiskii
oikee hyvä!) ja viel, et taijjatkos sie sen laulun itse laulaaki?
Jos viel osaisit kertoo, et kuka
siihe lauluu o tehnt sanat ja
musiiki, ni sehä se vast ruunais kaike.
Martti Piela

Säätiö lahjoitti patsasta varten
2000 euroa kunnioittaakseen
kaikkia niitä äitejä, jotka joutuivat
lähtemään Koivistolta evakkoon,
jotkut kaksi kertaa. Arkielämän
pyörittäminen ei tuolloin ollut
helppoa kun miehet olivat rintamalla – ja monet haavoittuivat ja
kaatuivat. Sotaveteraanien lisäksi
myös kotirintama ansaitsee täyden
kunnioituksen myös meidän päivänämme.
Koivisto-säätiön tilikauden
ylijäämä oli 2.430 euroa. Tämä
oli tavallista vähemmän, koska
Porvoossa sijaitsevassa asuinkiinteistössä tehtiin laaja linjasaneeraus, jonka aikana säätiö ei saanut
vuokratuloja. Myönnettäviä avustuksia jouduttiin siten karsimaan
ja näin jouduttaneen jatkossakin
tekemään. Säätiö jakoi kuitenkin
erilaisina avustuksina 22.986 euron verran; summa on pienempi
kuin aikaisempina vuosina.
Opintoavustuksia myönnettiin 31 koivistolaissukuiselle opiskelijalle, ja 21 uudelle ylioppilaalle
tilattiin Koiviston Viestin vuosikerta ja lähetettiin kirja Koiviston arkielämää. Ville Vauhkonen
ja Mimosa Lith saivat apurahat
väitöskirjojensa valmisteluun. Lisäksi tuettiin rahallisesti kyläkirjoja ”Patala kotikylä Koivistolla”
ja ”Muistoja Humaljoelta” sekä
Hilkka Kanervikon kirjoitusta
”Nuoren lotan työ ja pako kesällä
1944”. Suomen Koivisto-seuran
kulttuuritoimikunta sai perinteisesti tunnustusrahan, joka jaettiin Koivisto-juhliin osallistuville
taiteilijoille Aila Muuriselle, Leena Laiholle, Pekka Kulmalalle ja
Marke Hongistolle. Mervi Myllyojalle annettiin lisäavustus taiteelliseen työhön.
Koivisto-säätiön hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa talousneuvos Kalevi
Luukkainen ja varapuheenjohtajana ekonomi Risto Mäkeläinen.
Erovuoroiset hallintoneuvoston
jäsenet Heikki Suutari, Pertti
Hoikkala ja Kari Pettinen valittiin uudelleen, lisäksi aikaisempi varajäsen Jorma Jack valittiin
vakinaiseksi. Muut vakinaiset
jäsenet ovat Rauno Mäkeläinen,
Anja Talo, Pertti Hämäläinen,
Veikko Ilmasti, Jarmo Ratia ja

Säätiö lahjoitti
patsasta varten
2000 euroa
kunnioittaakseen
kaikkia niitä
äitejä, jotka
joutuivat
lähtemään
Koivistolta
evakkoon, jotkut
kaksi kertaa.
Jorma Ratia. Erovuoroiset varajäsenet Jukka Ratia, Martti Peussa ja Ulla Karivainio valittiin uudelleen, ja edesmenneen Matti
Luukkaisen tilalle varajäseneksi
tuli J-V Kurki. Muut varajäsenet
ovat Ensio Strengell, Pirkko Pitkäpaasi, Hanna Silfver, Esko
Kaukiainen, Pentti Karvonen,
Martti Kurki ja Sirpa Wahlqvist.
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa fil. tri Sirpa Taskinen ja
varapuheenjohtajana oik. lis. Veli
Sainio. Hallituksen muut jäsenet
ovat Risto Seppinen, Sari Piela,
Antti Rousku ja Tuula Koppinen.
Uudeksi varajäseneksi valittiin
Jaana Putus, ja lisäksi varajäseninä jatkavat Airi Miettinen, Taija
Grönholm, Tapani Hovi, Kata
Aaltonen ja Antti Mäkeläinen.

Koivistolaisen kulttuurin
tukeminen lahjoituksilla ja
testamenteilla
Koivisto-säätiön hallintoneuvosto
esitti toivomuksen, että koivistolaiset tukisivat omaa kulttuuriperintöään muistamalla säätiötä
lahjoituksilla ja testamenteilla.
Jos henkilöllä ei ole lähiomaisia,
omaisuus menee valtiolle, ellei testamenttia ole tehty.

Sirpa Taskinen

Taiteilija Tuulikki Pietilän piirroksessa äiti ja lapset evakkomatkalla Sortavalasta Joensuuhun vuonna 1944.
Monet raskaat kokemukset läpikäyneet naiset, evakkoäidit,
eivät vielä ole saaneet omaa muistomerkkiä. Karjalan Liitto on
käynnistänyt Evakkoäiti-muistomerkkihankkeen, johon tarvitaan
kaikkien karjalaisten laajaa tukea.
Käytyjen sotien johdosta on pystytetty useita muistomerkkejä ja
patsaita. Viimeisin niistä lienee Lappeenrannassa paljastettu sotaorvon patsas. Aiemmin on jo muistettu sodissamme kunnostautuneita ja kaatuneita. Jopa Suomen hevonenkin on saanut oman
muistomerkin sodissa tekemistään merkittävistä suorituksista.
Lue lisää www.karjalanliitto.fi

Lahjoitus tai testamentti
voidaan tehdä joko yleisesti koivistolaisen kulttuurin tukemiseen ja vaalimiseen tai se voidaan
kohdentaa esimerkiksi siten, että
oman koivistolaisen kotikylän
asukkaiden jälkeläiset ovat etusijalla, kun säätiö myöntää apurahoja. Koivisto-säätiön tilinumero
on FI 19 5358 0650 0201 80.
Testamentin voi tehdä hyvin
itsekin, mutta jos kysymyksessä
on suurempi omaisuus, kannattaa
käyttää asianajajaa. Testamentti
on hyvä antaa säilytettäväksi esimerkiksi pankkiin.

Testamentilla on kolme
muotovaatimusta:
1) Testamentin tulee olla kirjallinen.
2) Henkilön tulee allekirjoittaa se
itse, ja myös päivämäärä on syytä
merkitä paperiin.
3) Kahden yhtä aikaa paikalla
olevan todistajan tulee se myös

allekirjoittaa. Heille ei tarvitse
kertoa testamentin sisältöä, ainoastaan, että kysymyksessä on
testamentti.
Todistajien tulee olla vähintään viisitoistavuotiaita.
Puolisoa, lähiomaista tai muuta
henkilöä, jolle saattaa olla testamentista hyötyä, ei saa käyttää
todistajina. Jos tällä lailla esteellistä henkilöä käytetään todistajana, voidaan testamentti julistaa pätemättömäksi.
Koivisto-säätiön kotisivuilla
on kolme erilaista testamenttimallia, joita voi muokata mieleisekseen. Ne voi tilata myös säätiön asiamies Pertti Hoikkalalta,
p. 040 583 5397. Sähköposti
koivisto-saatio@kolumbus.fi.
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Hartaast´

Miksi?

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Kotisatama
Edessä siintää ulkosaariston kalliomaisema, saaret kuin
käkkyrämäntyä kasvavat ruisleivät, kimmeltävä meri ja
loistava purjetuuli. Keulakannella nojailee ja istuskelee
joukko eteenpäin katselevia ihmisiä, jotka kaikki näyttävät odottavan perille, omalle rantalaiturille pääsyä.
Yhteysalus Kirjaisista Borstööhön pitää saaristoa elävänä ja hengissä kuljettamalla ihmiset ja postit perille ja
tuomalla roskat ja lomiltapalaajat takaisin mantereelle.
Vaan itse tunnen olevani perillä jo siinä, laivalla. Seurana aurinko ja tuuli, meren tuoksu ja laivan. Tätäkö se
on, että on merimiehen sielu? Että toivoisi, ettei matka ikinä loppuisi, ja laulun sanoin ”perillä on tuolla,
edessämme jossain”. Ja mieleen palaa jo melkein unohtunut haave: jos seuraisi Julius-äijän jalanjälkiä, eikun
vanavettä. Että omalla veneellä vielä seilaisi Itämerta.
Mikkelin maakunta-arkistosta kävisi kopioimassa kuunari Allin lokikirjan, ja seuraisi samoja reittejä hiekkalastinhakuun Hankoon, halkolastissa Pietariin, jotain
arvokkaampaa Tukholmaan ja Tanskan salmiin.
Että keväällä jäiden lähdön jälkeen olisi aika lähteä, kulkea satamasta satamaan. Purjehduskumppaneina olisi
saman kylän miehiä, sukulaisseukkoja ja luottokavereita. Kotisatamaan palattaisi vasta syysmyrskyjen tultua.
Pitkän purjehduskauden jälkeen olisi hienoa tulla kotiin ja asettua maihin vain huomatakseen, että levoton
sielu halajaa uutta kevättä ja seuraavaa purjehduskautta.
Että perillä olisi vasta, kun on merellä taas.
Toivottavasti ”Ystävyyden rannat” yhteinen juhlamme
osaltaan auttaa tämän unelman toteutumisessa. Että lokikirjan mukaan
reittejä valitessa voisi halutessaan
purjehtia Koivistolle (tai siis Primorskiin, vaikka minulle se on
aina Koivisto). Keskusteltuani
Sergei Miskalchenkon, kirkon
katon mesenaatin kanssa, olen
vakuuttunut, että vielä se päivä tulee, kun purjeveneestä
tähyämme Koiviston kirkon
tornia merkkinä satamasta,
jonne on helppo rantautua.
Se olisi tuttu satama, melkein
kuin kotisatama, jossa on ystävällinen vastaanotto ja josta sitten taas jatkamme matkaa uusille
reiteille ja toisiin satamiin.

Ajattelevalla ihmisellä alkavat jo pienenä monet
”miksi”-kysymykset. Pienenä kysyimme sodan jaloissa yhdessä vanhempiemme kanssa, miksi juuri meidän piti lähteä kauniista ja rakkaasta kodistamme,
jättää hiekkarantamme ja kalaisat retket merellä ja
kulkea pakolaisina tai ”evakkoina” vieraissa nurkissa.
Suurin osa tärkeistä ja vaikeista ”miksi”-kysymyksistä on jäänyt vastausta vaille. Ensimmäiset surumme
paitsi kodin menetystä olivat mummojen ja vaarien
kuolemat. Heillä olisi ollut mielestämme se lämmin
syli ja avara rakkaus, jota kaipasimme, kun vanhemmilla oli niin paljon raskaita töitä ja väsyneitä katseita. Muistan myös elävästi oman lapseni surun, kun
rakas isäni jätti tämän maailman. Poika oli silloin
juuri alkamassa kouluansa ja äijä oli hänelle kaikki
kaikessa. Ikään kuin ilo olisi kadonnut kokonaan hänen elämästään pitkäksi aikaa. Äijän syli oli hänen
turvapaikkansa. Hän kuunteli, kun äijä luki hänelle
sarjakuvia ja kertomuksia Raamatusta. Poika muuttui
hiljaiseksi ja poissaolevaksi. Hän muutti nimensäkin,
kun hän ennen oli ollut iloinen ja energinen ”Vili”.
Joillakin nuorilla on murrosiässä hyvinkin vaikeita
”miksi”-kysymyksiä. Pelkkä olemassaolo on joillekin
vaikea kysymys. Kaikilla ei ole vanhempia tai kummeja, joiden kanssa voisi keskustella elämän tarkoituksesta, tulevaisuuden suunnitelmista tai omasta
ulkonäöstä ja lahjoista. Koulukaan ei aina ehdi jokaisen pulmiin vastata. Samanikäisillä tovereilla on
jokaisella omat harrastuksensa ja kiireensä. Kirkko
rippikouluineen olisi ehkä se paikka, missä voisi avata
sydäntänsä ja keskustella elämän peruskysymyksistä.
Mutta sielläkin mennään nykyisin liitolentoa tarttumatta syvempiin huolenaiheisiin.
Sodat, riidat ja luonnon katastrofit ovat kaikille
ikäryhmille yhtä suuria ”miksi”-kysymyksiä. Eikö
ihmiskunta milloinkaan viisastu? Miksi emme voi
elää rauhassa pienissä sekä suurissa ympyröissämme?
Joskus ihmettelemme jo sitä, että naapurit eivät voi
antaa toisten elää omaa elämäänsä rauhassa. Päättäjien päätöksiä ihmettelemme. Miksi maa tekee velkaa
tai suostuu maksamaan valtavia jäsenmaksuja vieraille
päätöksen tekijöille, jotka eivät ymmärrä maamme
asioista mitään.
Pieninä meitä kehotettiin turvautumaan kaikessa Taivaalliseen Isäämme. Hän antaa turvan ja vastauksen.
Mutta usein Hänkin vaikenee. Pitkiä aikoja saamme
rukoilla vastausta omiin ”miksi”-kysymyksiimme.
Juutalainen kirjailija Viktor Frankl joutui lojumaan

natsisaksan vankilassa 25-vuotta, mutta hän vakuuttaa
kirjassaan ”Tarkoituksellinen elämä”, että hän kesti, kun
tiesi, että Jumalalla on jokin hyvä tarkoitus hänen varalleen. Suurin osa ei kestänyt. Kristityt suuntaavat katseensa
päämäärään, eikä ristikään sitten paina niin paljon.
Tänä kesänä olemme kyselleet, miksi Jumala ei anna meille
talven uuvuttamille suloista, aurinkoista ilmaa. Luomakunta ja puutarhamme anoo sitä vaikka pariksi kuukaudeksi. Me anomme sitä, että jaksaisimme taas ottaa vastaan
pimeän syksyn ja talven. Rakas Isä, kuule rukouksemme,
sillä ajalliset tietolähteet eivät tunne aivoituksiasi. Sinulla
on hyvä tahto ja tarkoitus, mutta MIKSI?
Vielä kesän toivossa elävä Valma Luukka.

Nestori

NIEMI
s. 19.02.1920 Koivisto
k. 28.05.2014 Kotka
Purjehdus on päättynyt,
meri huokaa rantakiviin.
Veden yllä linnun lento
aamuaurinkoon.
On muuton aika.
Reijo ja Maritta
Hannu ja Päivi
Pentti ja Panida
Lastenlapset perheineen

Siunaus toimitettu
Lämmin kiitos osanotosta.

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
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 palautuskuori 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 tämäkin lehti on luettavissa myöhemmin.

Jäsenlehden postituksesta pohjoismaihin +2e/vuosi, eurooppaan +7 e/vuosi
muualle maailmaan +12 e/vuosi
Pankkiyhteys: Nordea 151930-186847
Päätoimittaja
Riikka Salokannel, 0400 94 96 95
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

Martti Toivonen
in memoriam
Rakennusmestari Martti Matti Tapani Toivonen kuoli
Helsingissä 1.6.2014, 82 vuoden ikäisenä pitkään sairastettuaan. Hän oli syntynyt 7.3.1932 Koivistolla, Karjalan
kannaksella, Eva ja Einar Toivosen kauppiasperheeseen.
Hän ehti aloittaa kansakoulun käynnin Koivistolla. Talvisodan syttyessä äiti oli kolmen nuorimmaisensa, Reijon,
Martin ja Eeron kanssa evakossa Juupajoen Kopsamossa.
Sodan jälkeen perhe asettui Haminaan ja Martti jatkoi koulunkäyntiään. Haminassa hän kävi viisiluokkaisen
Koiviston Yhteiskoulun. Hänen yksi mieliharrastuksensa
oli uiminen, jossa oli primusmaisteri. Hän kävi Kotkassa
Teknillisen koulun ja valmistui rakennusmestariksi.
Haminassa Martti suoritti RUK.n 88. kurssin ja tämä oli varmaankin kimmokkeena elinikäiseen reserviupseeritoimintaan, joka päättyi aikanaan ylennykseen res.
yliluutnantiksi.
Perheen muutettua avioliiton solmimisen jälkeen Helsinkiin, Martti toimi useiden rakennusliikkeiden, mm.
Otto Wuorio Oy.n ja Polar-Rakennus Oy.n, kuin myös
Helsingin kaupungin ja puolustusvoimien rakennusosastojen palveluksessa.
Lempiharrastuksia Masalla oli useita. Hän matkusteli
karavaanari-perheensä kanssa ympäri Eurooppa, käyden mm.
Lofooteilla ja kalastusmatka Lappiin Tenojoelle lohia pyytämään kuului vuosittaiseen ohjelmaan. Hän osallistui asuinpaikallaan Helsingissä myös Lions-järjestön toimintaan.
Erityisen mieluisia olivat kesänvietot Suomenlahden
rannalla Pyötsaaressa, jonne Masa oli lähes kokonaan omin
käsin rakentanut kesämökin.

Koton saap eukko viimase sanan,
vaan ongel saan mie

Masalla oli aina pilke silmäkulmassaan, hän oli huumorintajuinen.
Häntä jäivät kaipaamaan lähinnä puoliso Kaija o.s.
Eschner sekä lapset Reijo, Terhi ja Tero perheineen sekä
seitsemän lastenlasta ja kaksi lastenlastenlasta.
Uurna on viety Haminan Ristiniemeen sukuhautaan.
Pentti Paavola

Rakkaamme

Elna Aliina

Rakkaamme

Rakkaamme

Rakkaamme

MÄKELÄINEN

Elina

Voitto Nikolai

ALANDER

KIIKKA

Helga Irene
PYYHTINEN

s. 22.4.1925 Koivistolla
k. 4.7.2014 Mäntsälässä

s. 28.2.1929 Koivisto
k. 26.5.2014 Hyvinkää

s. 9.2.1930 Koivisto, Vatnuori
k. 22.5.2014 Helsinki

Näin Taivaan Isä päätti sen,
sydämen lyönnin viimeisen.
Hän kotiin kutsui väsyneen,
onneen ja rauhaan iäiseen.

Väsyneenä silmät suljit,
siihen hiljaa nukahdit.
Yli rajan silloin kuljit.
Rauhan rannan saavutit.

Kiittäen ja kaivaten
Pertti
Olavi perheineen
Tero perheineen
Jarmo perheineen
Juha perheineen
sukulaiset ja ystävät

Kaivaten
Airi
Annukka, Seppo, Julia
Ari
Petri, Jaana, Meri, Visa
sukulaiset ja ystävät

Rakkaamme on siunattu
läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

		
		
		

Siunaus toimitettu.
Lämmin kiitos osanotosta.

Suomen
Koivisto-Seura r.y.
Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

o.s. Kokkala

s. 16.2.1935 Koivisto, Ingertilä
k. 16.5.2014 Vaasa
Kaipaamaan jäivät
Ilkka ja Kari
Liisa ja Ville
sisarukset
muut sukulaiset
ja tuttavat
Poissa on tuskat, ohi arki ja työ.
Vain lempeät mainingit rantaan lyö.
- Isän kotiin matkaaja palaa.

Siunaus toimitettu läheisten
läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

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,
Ahtaanmäki1A2, 02280 Espoo.
puh. 0440-501 806
virpi.huhtanen@kolumbus.fi

o.s. Hammar

Lämmöllä muistaen
Risto, Anne, Tarja ja Johanna
Antti
Vieno ja Pertti
Sukulaiset ja ystävät
Me muistamme silmäsi kirkkaat.
me muistamme hymysi hyvän.
Jätit meille muiston niin valoisan,
niin kauniin, rakkaan ja syvän.
Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että siunaus toimitetaan ke
30.7.2014 klo 13.00 Mäntsälän
kirkossa, jonka jälkeen muistotilaisuus seurakuntakeskuksessa.
Kiitämme Mäntsälän terveyskeskuksen sekä Pornaisten Aurinkomäen henkilökuntaa Elnan
hyvästä hoidosta ja hoivasta.

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

Kehittynyt kaupankäynti on muuttanut suhdettamme
luontoon. Aiemmin elettiin vuodenkierron mukaan ja
hyödynnettiin kulloisetkin luonnon antimet. Nykyään
kaikki on sen sijaan tarjolla ympäri vuoden – mansikat,
omenat, herneet, kurkut…
Lähiruuan suosiossa on yhä outo piirre, kun se halutaan
noutaa lähikaupasta. Ehkä kehitys kuitenkin vie siihen
suuntaan, että luonnosta opitaan jälleen itse hakemaan
ravintoa, mausteita ja lääkkeitä ja niitä itse viljelemään.
Nokkosmuhennos on kevään ensimmäisiä pihalta kerättyjä ruokaa. Salaattiin löytyy esimerkiksi voikukan,
ratamon ja maitohorsman lehtiä sekä vesiheinää, koristeeksi puna-apilan kukkia. Leskenlehti, poimulehti,
kanankaali, esikko sekä puna- ja valkopeippi odottavat
nekin pöytään pääsyä.
Heinäkuussa alkaa sienestyskausi, vaikka näytteitä on
voinut poimia jo aiemmin. Suolaamalla ja kuivaamalla
voi kerätä koko vuoden tarpeen. Sitten tulevat mustikat
ja puolukat sekä näiden ohella metsämansikat ja villivadelmat. Kun kevään viimeiset perunat jääkaapista on
kaivettu aikanaan maahan, nousee niistäkin satoa.
Käyn silloin tällöin onkimassa joella Espoon kirkon vieressä, kuten jo puolen vuosituhannen ajan on siellä tehty. Saaliit eivät ole hääppöisiä, pikemminkin usein vain
tarjoan kaloille nyhtömatoa – ne siis näykkivät syötin
suuhunsa koukkua maistamatta. Silti lahnaa, ahventa ja
särkeä nousee enemmän kuin kotisohvalla lojuen.
Ruokajonojen kerrotaan venyneen Suomessa. Kuinkahan moni jonottaja käy itse kyykkimässä sieni- tai marjametsässä tai viettää aikaa onkivavan jatkeena? Samalla
myös terveys kohenee, kun ollaan luonnossa, poissa
stressaavasta kaupunkiympäristöstä.
Jouni J Särkijärvi

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
Vanha Veckjärventie 11, 06150 Porvoo
koivisto-saatio@kolumbus.fi
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Ystävyyden rannat Берега дружбы
Koivisto-juhlat Koivistolla 19.7.2014

ПРАЗДНИК КОЙВИСТО В ПРИМОРСКЕ В 19 ИЮЛЯ 2014

Koivisto-juhlat pidetään Koiviston kirkon välittömässä läheisyydessä ulkoilmatilaisuutena lauantaina 19.7.2014 klo 15-17.10. Huonolla säällä juhlapaikkana on läheinen urheiluhalli. Juhlapaikalla on esiintymislava ja istumapaikat.
Linja-autoille ja henkilöautoille on viitoitettu ja valvottu pysäköintialue. Juhla-alueelta löytyy
5-6 Bajamaja-vessaa. Juhlatilaisuuden ajan paikalla päivystää ambulanssi ja lääkintähenkilökuntaa.
Juhliin odotetaan Suomesta yli 400 juhlavierasta. Lisäksi tilaisuus on avoin paikallisille
asukkaille. Tapahtumaan ei ole pääsymaksua. Tilaisuus tulkataan suomeksi ja venäjäksi, mikä
pyydetään huomioimaan puheenvuoroissa. Juhlavierailta toivotaan pukeutumista Koiviston
kansallispukuun. Pukeutumisessa on myös syytä varautua siihen, että joutuu olemaan pitkään
auringossa. Seppeleenlaskuun sankarihaudan muistomerkillä pyydetään osallistumaan hautaan
siunattujen paikalla olevien jälkeläisten. Paikan päälle pystytetään infopiste, jossa jaetaan ohjelmalehtisiä ja opastetaan tarvittaessa. Seuralla on oma myyntipiste. Lisäksi alueella on paikallisten
toimijoiden kioskeja, joista saa ostaa muun muassa vettä ja pientä purtavaa, sekä kojuja, joissa
myydään muun muassa käsityötuotteita. Lapsille pyritään järjestämään piirustusnurkkaus. Museossa on valokuvanäyttely, joka käsittelee elämää Koivistolla.
Kirkon läheisyydessä sijaitsee kaksi pientä ravintolaa, kauppa ja tori. Kaikki eivät todennäköisesti ehdi ruokailemaan ravintoloissa vierasjoukon suuruuden vuoksi. Kannattaa syödä vahva
aamiainen ja ottaa mukaan omia eväitä sekä ostaa tarvittaessa paikan päältä lisää.
Valuutta on vaihdettava etukäteen tai Viipurissa. Koivistolla ei ole rahanvaihtoa eikä pankkiautomaattia. Rajalla ei välttämättä ehdi vaihtaa rahaa. Euroilla ei voi maksaa. Kevyt sadevarustus kannattaa varata mukaan. Sateenvarjo estää näkyvyyden yleisötilaisuudessa. Muuta
muistettavaa ovat passi, todistus matkavakuutuksesta, nenäliinoja, vessapaperia ja käsidesiä tai
käsipyyhkeitä sekä hyttyssuojaa, mahdolliset lääkkeet. Bussien lähtö- ja paluuajat kerrotaan
matkustajille, ja niitä tulee noudattaa. Pankaa muistiin, mikä on oma bussinne – niitä voi olla
monta samannäköistä.
Tervetulloo Koivisto-juhlille Koivistolle!
Suomen Koivisto-Seura ry

Tärkeää muistettavaa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muista nauttia riittävästi vettä.
Ota mukaan henkilökohtaiset lääkkeet.
Ota mukaan omia eväitä.
Ota mukaasi auringolta suojaava vaatetus.
Myös kevyt sadevarustus on hyvä olla mukana pientä ripottelua
varten. Muistathan kuitenkin, että sateenvarjo estää näkyvyyden
yleisötapahtumassa.
On hyvä varata mukaan nenäliinoja/vessapaperia ja
käsidesiä/käsipyyhkeitä sekä hyttyssuojaa.
Vaihda valuutta rajalla tai Viipurissa. Koivistolla ei ole rahanvaihtoa.
Muista vakuutus.
Ota passi mukaan
Juhlavieraiden toivotaan pukeutuvan Koiviston kansallispukuun.
Koivisto-Seuralla on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa juhlien
yhteydessä ja niiden aikana ilmeneviin puutteisiin.

Primorsk tänään
- 10313 asukasta, joista 5892 keskustaajamassa (2013);
asukasluku on hienoisessa laskussa
- pinta-ala on nykyisin 596 km2. Kaupunkiin liitettiin tänä
keväänä Makslahden alue
- kyliä on 21, joskin pienimmissä asuu vain muutamia henkilöitä
- merkittävin työnantaja on öljysatama, joka on Venäjän suurin
- alueella on maataloutta, mm. nautakarjaa, siipikarjaa,
kaniineja, turkiseläimiä, kalastusta
- Primorskissa on lomakoteja, joissa on yhteensä noin tuhat
vieraspaikkaa
- Viipurin laivanrakennustelakka suunnittelee rakentavansa
Primorskiin telakan, joka työllistäisi 1500-2500 ihmistä.
Näitä varten rakennetaan 13 kerrostaloa, päiväkoteja,
kouluja, terveyskeskus ja kulttuurikeskus
(lähde: Wikipedia)

Ravintola
Tori
Ravintola
Bussipaikoitus
Juhlapaikka
ja iltanuotio
Kirkko

Ohjelma
14.00
15.00
15.15
15.30

15.45

17.00
17.10
17.15
18.30

Orkesteri aloittaa soiton. Vieraiden saapuminen juhlaan alkaa.
Lipunnosto ja Lippulaulu
Seppeleenlasku Risti ja purje -muistomerkille / Suomen Koivisto-Seura ry
Viralliset tervehdykset:
Primorskin kaupunki / kaupunginjohtaja Svetlana Ryzhova
Suomen Koivisto-Seura ry / pj. Jouni J. Särkijärvi
Suomen Pietarin konsulaatti / konsuli Päivi Peltokoski
Esittäytyminen kylittäin: entiset ja nykyiset asukkaat nousevat seisomaan,
kun kylän nimi luetaan
Akateemisen kuoron lauluesitys
Lausuntaa: Koiviston kirkkopetäjä / Terttu Ravi
Huiluesitys / Mari Pitkäranta
Haitarinsoittoa / Aki Hietala
Yhteislaulua: Karjalan kunnailla
Vuoden Koivistolainen 2014
Kiitospuheenvuorot
Yhteislaulua: Mie muistan
Kotiseutukierrokset halukkaille
Iltanuotio kirkkorannassa: Suomalaisia ja venäläisiä yhteislauluja
Piilenheitto ja mölkkykisa
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Ystävyyden rannat

Money laundering

Koivisto-juhlat järjestetään lauantaina heinäkuun 19.
päivänä ensimmäistä kertaa sotien jälkeen Koivistolla eli
nykyisessä Primorskin kaupungissa otsikolla Ystävyyden
Rannat.
Tähän asti juhlat on pidetty vuosittain eri paikkakunnilla Etelä
Suomessa. Kävijöitä on ollut 500
– 1000 henkeä riippuen paikasta
ja ajankohdasta.
Koivisto Seura on nyt ottanut
rohkean askeleen siirtämällä juhlat menetettyyn Karjalaan, koivistolaisten kotikonnuille. Juhlapaikaksi on valittu Koiviston kirkon
ympäristö ranta-alueineen. Koiviston kirkko on tunnetun kirkkoarkkitehdin Josef Stenbäckin
komeimpia luomuksia ja se vihittiin käyttöönsä 18.12.1904. Kirkko on mahtava graniittirakennus,
joka on kestänyt sodat ja sosialismin. Se on toiminut viimeiset
vuosikymmenet kulttuuritalona ja
elokuvateatterina, mutta näyttää
edelleen ulkoapäin kirkolta. Jopa
huonokuntoisen katon tilalle on
paikallinen liikemies rakennuttanut uuden peltikaton.
Kirkon vieressä on koivistolaisten sankarihautoja, jotka ovat
peittyneet puiston alle. Sankarihaudoista muistuttaa ainoastaan
Aila Salon komea veistos Risti ja
Purje, joka paljastettiin 4.7.1992
ja on siitä lähtien ollut monen kotiseutumatkailijan käyntikohde.
Massiivisena graniittiveistoksena
se uhmaa aikaa, kuten vanha kirkkokin. Kesäisin veistoksen päällä
on lähes joka päivä suomalaisten
laskemia tuoreita kukkakimppuja, onhan alueelle haudattu yli 220
koivistolaista sankarivainajaa.
Kirkon toisessa päässä on kotiseutumuseo, jonne on kerätty
varsin mittava näyttely koivistolaisia esineitä ja informaatiota sekä
Suomen että Venäjän ajalta. Museon johtaja Irina Nikolajevna Kolotova on syystäkin ylpeä museon
kokoelmista. Hän on järjestänyt
tänä kesänä normaalin toiminnan
lisäksi laajan valokuvanäyttelyn
museon tiloihin. Tätä varten museo on saanut runsaasti kuvamateriaalia entisiltä koivistolaisilta.
Koivisto eli pitkään sodan
jälkeen hiljaiseloa ollen osittain
suljettua rajavyöhykettä. Vasta
Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen 1990-luvun alussa pystyi
Suomesta matkustamaan virallisesti Koivistolle. Rantatie oli aikaisemmin suljettu turistiliikenteeltä
ja esimerkiksi Leningradiin oli
ajettava Kannaksen halki. Koivistolla toimi tuolloin sotaa edeltävältä ajalta entinen Hollmingin
saha, kalanjalostuslaitos ja kalastuskombinaatti, sekä salaperäinen

koetehdas, joka valmisti erikoismetalleista laitteita avaruuden
tutkimusta varten. Kaikille kävi
kuitenkin huonosti; kalanjalostuslaitos ja saha paloivat ja koetehtaalla tapahtui tuhoisa räjähdys,
joka lopetti toiminnan.
Tilanne muuttui ratkaisevasti, kun Venäjän valtio rakensi
Koiviston Penttilän kylään maailman suurimman öljysataman ja
veti tätä varten öljyputket Siperian
öljykentiltä. Satama toi valtavasti
uutta elinvoimaa ja työllisyyttä
käynnistäen mittavat uudistukset.
Koivistosta tuli taas menestyvä ja
toimelias merenkulkukaupunki,
kuten se oli ollut suomalaistenkin aikana. Koivisto oli aikanaan
Suomen vilkkaimpia puutavaran
vientisatamia ja siellä oli Suomen
suurin talonpoikaispurjelaivasto.
Menestyvään satamatoimintaan
on Koivistolla luontaiset edellytykset, johtaahan sinne luonnonmukainen syväväylä ja satama on
saarien suojassa tuulilta ja merenkäynniltä.
Koivisto-juhlien järjestäminen ei nykyvenäläisen byrokratian
vuoksi ole aivan vähäinen hanke.
Se on vaatinut monet neuvottelut
eri viranomaisten kanssa sekä Koivistolla että Pietarissa. Puuhamiehenä on toiminut sukujuuriltaan
koivistolainen Seppo Mäkinen,
jolla on vuosien kokemus liiketoimista Venäjällä ja hyvä venäjänkielen taito. Nyt ovat luvat
kunnossa, vaikkakin lisäjännitystä
aiheutti vielä viime metreillä Ukrainan tilanne, jonka pelättiin vaikeuttavan rajamuodollisuuksia ja
matkustamista Koivistolle. Juhliin
tuovat viralliset tervehdyksensä
paikallishallinnon edustajana Primorskin kaupunginjohtaja Svetlana Rizova, konsuli Päivi Peltokoski Suomen Pääkonsulinvirastosta
Pietarista ja Koivisto Seuran puheenjohtaja Jouni J. Särkijärvi.
Hanke Ystävyyden Rannat
huipentuu mittavaan kansanjuhlaan. Viimeisen tiedon mukaan on
Suomesta lähdössä yli 400 henkeä.
Koivisto Seura ja paikalliset viranomaiset ja asukkaat odottavat
toiveikkaina runsasta osanottoa.
Juhlissa on oiva tilaisuus solmia
suhteita suomalaisten ja primorskilaisten välillä.
Onnistuessaan Koivistojuhlat Koivistolla rohkaisevat
varmasti muitakin pitäjäseuroja,
kyläyhdistyksiä ja sukuseuroja vastaavanlaiseen yhteistapaamiseen

Tällöin
Ystävyyden
Rannat
olisi uuden
aikakauden
alku nykyisten
ja entisten
asukkaiden
välillä.
entisellä kotiseudulla. Toivokaamme Koivisto-juhlille menestystä ja
Koivisto Seuralle rohkeutta myös
jatkossa järjestää yhteisiä tilaisuuksia nykykoivistolaisten kanssa. Tulevaisuuden yhteistyötä helpottaisi huomattavasti viisumivapaus ja
nykyistä joustavampi rajaliikenne. Rajojen siirto ei nykyisellään
näytä kovin todennäköiseltä, niin
olisi edes rajan ylittäminen tehtävä mahdollisimman helpoksi.
Tällöin Ystävyyden Rannat olisi
uuden aikakauden alku nykyisten
ja entisten asukkaiden välillä.
Kalevi Luukkainen
Talousneuvos
Koivisto Säätiön hallintoneuvoston
puheenjohtaja

Ko juhannukse vietost mökilt palattii
ja tuski ees kotiovest sissää ehittii,
eiks eukkoi het alkantkii tivvaamma
ja vaatii minnuu vaatteet päältäi riisumaa.
Ehin jo ihmetellä, et mihi hänel moine hoppu,
näkihä hää, et miult matkateost kaik voimat ol loppu.
Mut sit ymmärsi mie kiiree tietenkii,
ko Kaizu sano, selväks miul tek näiviisii:
het aamust hää alkaa kirjopyykkii pesemää
eikä sillo kettää unikekkoo jouva herättelemmää.
No asja ol miulkii sil selvä ko läkki,
ei auttant muu ko jottai puhasta päällei etsii.
Täs vaihees miu teil pittää viel kerra painottaa,
et kuolema uhal en vaimoai eukoks kutsuu saa.
Mutko mie teihi kaikkii lujast luotan ja uskon,
et hänel työ tätä hairahusta että kerro, se ko on
häne luetteloissaa kuolemasynneist kaheksas,
eikä anteeksantoo löyvvy sil ees taivahas.
Tänä aamun - kertomuksehei palataksei ko eilise pyykkii, miu housuiki, keittiös Kaizu silittel,
mie saarnan sain kuulla: housutakataskustai
ol kakskymmpine löytynt, vaik hää vartavast
ol käskent kaik housutaskut tyhjentämmää.
”Mite nyt sit seteli viel taskustais löytyy täält?”
Silloha mie muistinkii, et olin sen kakskymmpise
takataskuhei piiloo pant, et ees jottai miul jäis itsellei,
jos keske kotimatkaa jossai tievarre kuppilas
eukko alkais vaatii lissää rahaa, hää ko jottai ostais.
Siks siis raha pääty sinne pyykkikonneesee,
et olin kokonaa unohtant sen raha piilottamise.
Nythä miu tilantei o jopa yle vaaralline,
ko jos juttu leviäis, ja kuulla sais EeKooPee,
ni mie liemee voisi joutuu, ko hyö varmastkii
minnuu syyttämää alkais vaik viel rahapesustkii!
Ei hyö mitekää uskois miu selityksiii tementiast,
et kaik väärikäsitystä on, et oon syytön iha varmast!
Älkää ettähä työkää tätä miu erehystäi levittele,
ettäkä ees (avo- taik) aviosiipal mittää mainitse.
Voip tälläne kömmähys kenel koituu vaa,
millo tahansa se kyl itsekullekii sattuu saattaa.
Mää hänt tiijjä, jos vaik siukii lompakossais
raja takkaa tuotuu, pestyy rahhaa luurajais.

Johannekse päivän 2014, Mara
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Evakkoonlähdön muistelut Lahdessa

Teksti: Hannu Veijalainen
Kuvat: Maili Salokannel

Kokoonnuimme 1.7. lähes 40 hengen voimin Heimo ja Ritva
Tähkäpään, Vesijärven Paimelanlahden rannalla olevaan kotiin,
muistelemaan 70 vuotta sitten tapahtunutta evakkoon lähtöä.

ka pissapotin mukaan ottaminen
oli lapselle tärkeä asia ja kuinka
joidenkin äidit pukivat lapsensa
matkaa varten parhaimpiinsa jne.
Varsinaisesta pommista vastasi Signe Lassi kertomalla lähteneensä matkaan matkustajajunalla Makslahdesta päivänä, jolloin
Viipurissa ammusjuna paloi. Asia
on mielenkiintoinen, sillä tästä
junasta ei ole ollut aikaisemmin
tietoa kirjoissa eikä kansissa.
Lähtöhetkellä nuori vänrikki oli
sanonut; ”menkää te tuolla, minä tulen fillarilla perässä”. Signe
hauskutti meitä vielä sanomalla;
”mie en tietänt mikä fillari on”.

Hän oli sen päivän Viipurissa ja
jatkoi matkaa illalla toisella junalla
länteen. Haastattelen Signeä asiasta piakkoin ja yritän saada kirjoituksen tuosta hänen varmasti
vaiherikkaasta päivästään palavassa Viipurissa.
Muistelun päätteeksi Signe
lausui Ester Noposen runokirjasesta ”Et ole yksin” runot; Kivet

kertovat ja Karjalan viljapellot.
Liikuttavan tilaisuuden päätteeksi kajautimme laulut; Mie
muistan, Karjalan kunnailla ja
Laps olen Karjalan ja kotiin jäävät pyysivät Koivistolle juhlimaan
menijöitä viemään terveiset rakkaalle kotiseudullemme.

kunta perustettii (1554), koivistolaiset saivat paimenekseen
piispa Paavali Juusteeni. Itsenäine
Koivisto seurakunta ja ensmäne
kirkkoherra Johannes mainitaa
ensmästä kertaa vast 1575. Sillo
Viipuri piispa ol nimeltää Eerik
Härkäpää. Mut sithä taas alko
veli-venäläine tunkiimma raja yli,
ja Iso Viha jälkee Viipuri hiippakunna piispa joutu siirtämää istuimeen tänne Porvoosee.

Ensmäne Porvoo piispa ol Johannes Getzelius kaikist nuoremp.
1920-luvul Suome ruotsikieliset
seurakunnat yhistettii yheks hiippakunnaks (Borgå Stift), ja piispaistuime paikaks tul Porvoo.
No se tarkotti tietyst sitä, et
suomekieline entine Viipuri hiippakunta sai täält lempsut ja joutu siirtymää Tamperel. Ensmäne
Tamperee piispa Max von Bonsdorf pitikii tiukast piispasauvaa

käessää, yli 30 vuotta (1923
-1954). Erkki Kansanahokii toimi yli 20 v hiippakunna piispan
1961 lähtie.
Nykysi piispa hiippaa kantaa
teolokia tohtoor Matti Repo, kuka o syntynt Mikkelis 1959. Oikia
vastaus miu kesäkuisee kysymyksee o siis näiviisii Matti Repo.

Ensin luovutimme 75 vuotta
täyttäneelle Heimolle kotiseudun
muistoksi Koivisto-muisto meren
rannalla – teoksen.
Makoisten kahvien jälkeen
aloitimme muistelot. Alustuksena
vertasin tätä lähtöä vuoden 1939
vastaavaan. Toisen lähdön tapahtumathan alkoivat, kun lähetti toi
Viipurista Koivistolle sunnuntain
11.6 vastaisena yönä käskyn kolmen päivän kuluttua rautateitse
tapahtuvasta evakuoinnista. Tiis-

taina 13.6. ensimmäinen ja samalla viimeiseksi jäänyt evakkojuna
veikin 697 koivistolaista turvaan.
Rintaman murruttua Vammelsuussa 14.6. saapui aamuyöllä
15.6. Viipurista jälleen lähetti
tuoden määräyksen, että väestö
on evakuoitava kiireesti marssien.
Keskustelu asiasta oli varsin
vilkasta. Muisteltiin muun muassa kuinka hävittäjälentokoneet
tulittivat jopa pellolla olleita,
ojaan piiloutuneita lapsia, kuin-

Mie tiijjän
Ihmeks tuo, jos kukkaa ei osant täysi selvittää miu
kesäkuu kysymystäi, ko nii kippuraineha se ol, ja
monipolvine, justii ko sia saparo.
Siihe aikaa, ko Turu hiippakunna
piispa Miikael Agricola kuol Uuvelkirkol (Kuolemajärvel, minkä
nykynen venäläine nimi o Pionerskoje) palatessaa rauhaneuvotteluist Moskovast (1557), Koivisto ol jo olt 1540-luvult lähtie olt
Viipuri kappelseurakunta. Kustaa

Vaasaha ol käskent koivistolaisii
muuttamaaki Viipurii hirvee rangaistukse uhal.
Mut kylhä myö koivistolaiset
koivistolaiset tiijjetää - eihä höitä
joku kuolematuomiokkaa saant
liikahtammaa kalavesiltää.
No, sitko Viipuri hiippa-

Kun Sibelius Bobrikov`in kuolemaa juhli

Martti Piela

Hannu Veijalainen
Kuvat Wikipedia

Satakymmenen vuotta sitten, kesäkuun 16. päivänä 1904,
Eugen Schauman ampui kolme laukausta kohti kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikov`ia, joka loukkaantui vaikeasti
ja siirtyi ”Kalman kuvernementtiin” kymmenen minuuttia
yli yhden kesäkuun 17. päivän vastaisena yönä.
Jo tieto murhayrityksestä herätti ”epävirallista” riemua. Helsingissä
Kämpin ravintolassa ja Kappelissa samppanja alkoi virrata jo iltapäivällä. Jännittyneenä odoteltiin tietoja, joita silloin tällöin tuli Kirurgista.
Tunti tunnilta riemu muuttui reippaammaksi ja viimeistään yöllä,
viinin ja samppanjan tehtyä yhdessä ilosanoman kanssa tehtävänsä, ilo
oli ylimmillään. Puheita pidettiin ja juhlittiin kovaäänisesti.
Jean Sibelius oli juhlimassa yhdessä Armas Järnefeltin ja Jost von
Quantenin kanssa. Herrat intoutuivat niin korkeatunnelmaiseen ilonpitoon, että poliisi puuttui asiaan ja vei koko joukon Eerikinkadun
poliisikamariin kuulusteltavaksi. Kun mitään varsinaista rikkomusta ei
keksitty, merkittiin pöytäkirjaan syyksi: omotiverad glädje, aiheeton ilo.
Tiedot Seppo Zetterberg`in teoksesta: Viisi laukausta senaatissa
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Evakkoon Elimäel
Miu Vili-velei, hää o semmone kaveer, et hää koittaa ain pittää sen, minkä lupajaa, sikäli ko se o vaa suinkii mahollista.

1/2
Kuvat ja teksti: Martti Piela

No, silloko hää ol puoltoist vuotta sit liukastunt
ja loukant itseen nii pahast, et näytti silt, et hää
ei auto rattii aivo kohta tarttuiskaa, ni hää lupas,
et hää vaik ostaa mopoauto ja viep miutkii ajelul.
Mut eiks hää, ko vast o kaaheksakymmänt
kuus vuotta ehtint ympärillee katsella, ookkii jo
alkant sompailla ommaa Ooppeliiaan. Nyt hää
toukokuu lopus pyys minnuuki kyytii, jos nimittäi minnuu kiinnostais käyvvä entisii asuinpaikkoi katsomas, onks Elimäe joki kokonaa
kuivunt. Kahestaa myö sit lähettii Elimäe kiertomatkal, ko vaimo ei halunt mukkaa. Ajeltii
suoraa asvalttitietä (vaik oikiastaaha Vili ajo ja
mie vaa katseli maisemii, eikä miu tarvint yhtää
jarrutellakkaa.)
Katsoha sie, ko myö oltii asuttu Elimäel sotaaikan evakos kevvääst 1940 alkae yli kolme vuotta,
enneko lähettii takasii kottii, Koivistol.
Pikkase enne varsinaista kirkokyllää myö pysäyttiii
ja mie oti kuva Mustla kansakoulust.
Mustilan koulu Elimäellä

Tuon valkose kourakennukse pulpettei kaik Piela Impi minnuu vanhemmat perilliset 40-luvu alus kuluttiit. (Miehä aloti koulukäynni vast,
ko mäntii takasii Hyttölää.)
Vili kerto, et aluks ol evakkoi ja paikkakunna poikii välil pientä
(no, ei oikiastaa niikää pientä) erimielisyyttä siint, et kuka se o kuka,
nii kauva ko Koivisto Junne (ope) näytti, et just hänel ol se hauis, mist
löyty tarpeeks ruutii koko kylä poikii pitelemiseks Herra nuhtees, nii
ommii ko vierahiiki. (Opel ol itsellää ommiiki poikii, kene kans hää ol
saant kokemusta kasvatukse saral.)
Seuraavaks tultiiki jo varsinaisee kirkokyllää. Siel nyt mie otin tietystkii kuva vanhast komiast kirkost, mis monet meilaiset käivät ainaskii
ripil aikoinaa.

Yhteiskoulu ol alkant toimii pari vuotta aikasemmi Peippola kartanos.
Kartano ol alkujaa olt Wrede-suvu omistukses, niiko Mustila koulukii,
mitä miu vanhemmat siskoi ja veljei olliit käyneet.
Muistatta ehkä palttiasaksalaise Henrik Wrede, kuka Puola sovas
luovutti taistelus 1600-luvu alus kuninkaallee Kaarle IX: l oma ratsuun
ja sai itse surmaan. Kaarle lahjotti Henriki leskel Gertrud von Ungernil
rälssimaaks suurii aluehhii Anjalast, Elimäelt, Mäntsäläst ja Porvoost.
Upporikas Kerttuli-rouva kuol Porvoos 1649 ja hauvattii tuomiokirko
lattia al. Lattias o vielkii alttari ees muistolaatta.
Eipähä oo ennää ko muisto vaa siint suurest (ainaskii alle kouluikäse poja silmis) Elimäe joest, mikä tek mutka justii pappila kohal ja vuolaast virtas Ratula kylä halki Suomelahtee päi. No syyhä o selväkii, ko
sillo ei yläjuoksul viel olt kuivatettu issoo järvee, niiko sit myöhemmi,
ko halusiit lissää viljelysmaata.

Elimäen kirkko

Mie olin Elimäel Yhteiskoulu opettajan vuuve verra rauha-aikanki,
60-luvu alus.

Elimäen joki Vanhan pappilan kohdalla

Joe uomaha o vielkii levvee ja jyrkkä. Mie oon ihmetelt, mite monikaa
ei taija muistaa sitä, et papi raisummal pojal ol polkupyörä, mis renkaat
olliit puust (ko kumiha ol sota-ajal kortil) ja kui hää kerra ajo pyörällää
päistikkaa jokkee justii, ko naiset olliit joes loukuttamas pellavii.

KOIVISTON AUTO
Elimäen yläkoulu (ent. Yhteiskoulu)

www.koivistonauto.fi

Katsoha sie, ko
myö oltii asuttu
Elimäel sotaaikan evakos
kevvääst 1940
alkae yli kolme
vuotta, enneko
lähettii takasii
kottii, Koivistol.
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Onnitteluit` ja
muistamissii`

Tääl` tapahtuu
Nyt mie runolle rupean

KASPERI TOPIAS
MIKONPOIKA PARTANEN
päässyt ylioppilaaksi
Helsingin medialukiosta.
Mummi Kerttu Eskola
Pullinniemestä.

Kalle Kristian Palonen
valmistui Metropoliasta
(AMK) insinööriksi
25.04.2014.
Vaari Aatos Simola,
Koiviston Tervahartelasta.

HALLA HERVA
on valmistunut ylioppilaaksi
Turun Luostarivuoren
lukiosta
Hallan mummo on Katri
Pouri ja iso-isovanhemmat
Aune Ja Unto Hoikkala
Makslahest

			-runokilpailu nuorille
Karjalainen Nuorisoliitto järjestää nuorten Nyt mie runolle
rupean -runokilpailun, jossa haetaan tämän päivän nuoren
elämää heijastavia vapaita, villejä ja rosoisia tekstejä. Myös
laululyriikoita voi lähettää kilpailuun. Kilpailutekstissä on oltava
jokin karjalainen elementti, olkoon se murre, muoto, tarina
taustalla tai joku muu.
Kilpailun päätuomarina on runoilija Vilja-Tuulia Huotarinen.
Voittajat julkistetaan 11.10. Suuri Karjalainen Karonkka
-risteilyllä.

Seukkokokoukseen 5.8.2014 klo 13.00
Kutsutaan
Taavetti Aataminpoika Aggen lapsenlapset.
Kokous pidetään Tuulan luona osoite:
Muddaistentie 38,
21600 Parainen puh. 040-522 1824.
Ilmoitelkaa osallistumisestanne, niin soppaa varmasti riittää!
Lämpimästi tervetuloa !
Tuula ja Aarno

Sarjat: 9-12 -vuotiaat ja 13-16 -vuotiaat
Palkinnot: Molempien sarjojen parhaat palkitaan Kalevala Korun
riipuksin. Lisäksi jaetaan muita palkintoja ja kunniamainintoja.
Voittajat pääsevät Suuri Karjalainen Karonkka -risteilylle
Helsingistä Tallinnaan 11.-12.10.
Osallistumisohje: Voit osallistua enintään kolmella runolla.
Lähetä runosi 5.9.2014 mennessä osoitteeseen Karjalainen
Nuorisoliitto, Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki tai sähköpostilla
osoitteeseen toimisto@karjalainennuorisoliitto.fi.
Liitä mukaan yhteystietosi ja ikäsi. Jos haluat osallistua
nimimerkillä, lähetä silti mukana yhteystietosi. Karjalaisella
Nuorisoliitolla on oikeus julkaista kilpailuun lähetettyjä runoja
omissa julkaisuissaan, verkkosivuillaan ja Karjala-lehdessä ilman
erillistä korvausta.

Perniön ja ympäristön Koivistokerho
Kerhon saunapäivää vietetään Pirjo Wikstenin ja Juha Nymanin
mökillä, Takaniityntie 85-2 Förby, lauantaina 9.8.2014.
Kahvitus ja makkaranpaisto klo 15.00, sauna lämpimänä jo klo
12.00 alkaen.
Tervetuloa!

Lisätietoa: www.karjalainennuorisoliitto.fi

KILPAILUKUTSU

Koiviston Golf-mestaruuskisat
Koski-Golf Kuusankoski
Sunnuntaina 10.8.2014 klo 12

SANTERI RANTANEN on
kirjoittanut 31.5.2014
ylioppilaaksi Kaarinan
Lukiosta.

Sarjat:
Naiset pistebogey, scratch
Miehet pistebogey, scratch
Juniorit alle 18-vuotiaat pistebogey, scratch

Santerin isoisä on Henry
Mäkeläinen Koiviston
Saarenpäästä.

Kilpailumaksut: aikuiset 55 e
Juniorit 35 e

Kilpailumaksu sisältää palkinnot.

CHRISTOFFER KARVONEN
valmistui kauppatieteiden
maisteriksi Hankkenilta
Helsingissä.
Isoisä Pentti Karvonen
Koiviston Kiiskilästä.
Isoisän isä Julius Karvanen
Koiviston Kiiskilästä

Ilmoittautuminen1.8.2014 mennessä
Toimisto:
puh 0207 429820
Sähköposti:
toimisto@koskigolf.fi

KILPAILUKUTSU
Koivisto-golf 10.8.2014

TOMMI OSTROVSKIJ
Kevään 2014 ylioppilas
Ressun lukiosta Helsingistä
Isoäiti Sylvia Nurminen
os. Kyytsönen. Koivistolla
kotipaikka Humaljoki.
Äiti Maarit Nurminen

NELLI SAARINEN Raisiosta on suorittanut Kulttuurialan Ammattikorkeakoulututkinnon Kymenlaakson Ammattikorkeakoulussa ja valmistunut
muotoilijaksi 19.6.2014. Suuntautumisvaihtoehto: sisustusarkkitehtuuri
ja -kalustesuunnitelu.
Vanhemmat Arja ja Jari Saarinen ja isoäiti Airi Saarinen Koivistolta

Muut yhteydet ja tiedustelut:
Pentti Iitti puh. 040 732 4393
sähköposti
irma.iitti@hotmail.com
KILPAILU on avoin kaikille
koivistolaistaustaisille ja heidän perheilleen.
TERVETULOA PELAAMAAN!

Muista ystävääsi
ilmoituksella.

