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Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Ensikertalaisena Koivistolla
Koiviston juhlat Primorskissa veivät minut käymään
Venäjän Karjalassa ensimmäistä kertaa.

Tiijjät sie?
Nykysi ko vähä vällii saap lehist lukkee ja ratiost ja televiisiost kuulla, et taas jossai päi
alkaat neuvottelut työpaikkoi
vähentämiseks, jollei sit jo
pistetäkkii ihmisii suoraa päätä kilometritehtahal, ni onha
sitä kyl aikasemmiki mei maas
eletty samallaisii aikoi, niiko
esmerkiks Koivistolkii kolmekymmäntluvul.
Mut eihä miu tarkotuksei
oltkaa täl kertaa kyssyy lukijoilt työttömyyvest, vaa päi
vastoi - työllistämisest. Nyt
mie kysynkii yksikertasest
ja lyhyest vaa, et mikä se ol
Koivistol aikoinaa kauppala
ja kunna kaikist suuremp työantaja ja sem mukkaa kaikist
tärkeämp rahasampo?
Akus sie tän tiijjät, taik
vaik vaa arvaatki, ni paaha
viestii Viestil ja valista tiijjollais toisiiki. Ja jällee ois mukava saaha kuulla sekkii, et mist
sie tuon tiijjon löysit, taik mil
perusteel nii arvelit.
Martti Piela

Odotin uteliaana, miltä näyttäisi
Koivisto, josta olin kuullut ja lukenut. Halusin päästä näkemään
rannan ja maan, joita ei “unhoittaa koskaan saata”. Matka kulki
linja-autolla Mäntsälästä Virolahden kautta rajalle ja siitä Viipuriin. Bussin ikkunasta saattoi
seurata maisemien muuttumista.
Koivumetsä tien molemmin puolin pysyi samana, mutta talot, kyltit ja tie vaihtuivat venäläisiksi.
Viipurin kauppahallissa ja
puistossa ei voinut erehtyä maasta.
Kyrillisten aakkosten lisäksi kaikkialla näkyi pienempiä merkkejä
kulttuurista. Puistotapahtumassa
lapsia ei laulattanut ja tanssittanut Muumi-hahmo, vaan jääkuningatar. Vaikka kauppahallin
myyjät mainostivatkin tuotteitaan
suomenkielisin huudoin, kävi selväksi, että Viipuri ei ole enää suomalainen kaupunki.

Väkivalloin revitty
Muutos olisi ehkä helpompi hyväksyä, jos se olisi tapahtunut
hitaasti, luonnollisesti. Jos suomalaiset olisivat jääneet vähemmistöksi Karjalaan ja pikku hiljaa
kadonneet, niin kuin sukulaiskansamme vepsäläiset ja inkeroiset
Karjalassa ja Leningradin alueella.
Nyt vaikuttaa siltä kuin suomalainen kulttuuri olisi väkivalloin revitty irti maasta. Jäljelle on jäänyt
rumia, teräviä reunoja.

Teksti Essi Salmenkivi

Kun käänsi
selkänsä taloja
kohti ja katsoi
horisonttiin,
saattoi kuvitella
olevansa
vuosisadan alun
Koivistolla.
Koiviston hautausmaalla näkyi yksi tällainen repeämäkohta:
suurin osa suomalaisten haudoista oli poissa. Vain yksi matala,
koruton kivi oli selviytynyt; ehkä
siksi, että se oli niin kapeassa tilassa, ettei paikalle olisi mahtunut
venäläistyylisen leveää hautapalstaa. Venäläiset haudat ympärillä
näyttivät suomalaiseen makuun
melkein räikeiltä värikkäine tekokukkineen.
Matkan kohokohta oli aurinkoinen lauantai-aamupäivä Koiviston rannalla. Riisuin kengät ja
astuin Suomenlahteen. Ranta syveni hitaasti. Muutama perhe oli

tuonut lapset uimaan matalaan,
lämpimään veteen. Kun käänsi selkänsä taloja kohti ja katsoi
horisonttiin, saattoi kuvitella olevansa vuosisadan alun Koivistolla.

Taivas ja meri ovat samat kuin
silloin. Meri on iätön. Sillä ei
ole lippua, ei kieltä eikä rajoja.
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Hartaast´

Vahva itsetunto

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Kun tätä kirjoittelen , on sunnuntai, jonka aiheena
on itsensä tutkiminen.

Etusivu uusiksi
Kaikkihan tiedätte, että Koiviston Viesti on koivistolaisten ikioma lehti. Siinä kirjoitetaan meille koivistolaisille tärkeistä, menneistä ja tämänhetkisistä asioista,
pikkuriikkisen joskus tulevastakin. Valtavan tärkeä osa
on koivistolaisten omat kirjoitukset, liittyivät ne sitten
oman suvun tarinaan, koivistolaisia yhdistävään aiheeseen kuten yhteiseen historiaamme tai vaikka oman
seuran retkeen. Julkaisemme myös lähes kaikki meille
lähetetyt jutut ja kuvat.
Lähes kaikki. Aina silloin tällöin jotakin jätetään julkaisematta. Päätoimittajana kannan vastuun lehdessä
julkaistusta, vaikka kukin artikkeli onkin aina jokaisen
kirjoittajansa näköinen ja kirjoitettu kullekin tärkeästä
näkökulmasta. Joskus katson, että juttu on liian henkilökohtainen, tai paremminkin liian yksityiskohtainen
jonkun toisen henkilön kannalta. Toisin sanoen, sellaisia artikkeleita jotka voi tulkita jonkun kolmannen
osapuolen mustamaalaamiseksi, en ole antanut sivuille
painaa, vaikka perustelut olisivat olleet kuinka oikeita.
No joskus on juttuja jäänyt pois ihan vaan sen takia,
että mystisellä tavalla ne ovat vain kadonneet. Kenties
ne ovat unohtuneet sähköpostin pohjimmaiseksi, postinkantaja on ehkä syönyt joitain kirjeitä, vai oliko ne
unohdettu lähettää vai hukkasinko kenties minä sen
viestin. Koskaan emme saa selville näitä kadonneitten
artikkelien mysteeriä.
Tällä kertaa laitoin etusivun uusiksi artikkelista, joka
sivusi tai kertoi tämän hetken poliittisesta, pitäisikö
kirjoittaa sotilaspoliittisesta tilanteesta. Katsoin, ettei
Suomen, Venäjän ja Ukrainan tilannetta, vaikka välillisestikin käsittelevä teksti, niin läheltä kuin se meitä
koskettaakin, kuulu Koiviston Viestin sisältölinjaukseen. Olenkohan sitten rähmälläni tai suomettunut, en
tiedä. Tiedän pahoittavani julkaisemattomuudellani
kirjoittajan mielen, ja pyydän anteeksi turhaa tekemäänsä työtä, mutta katson kuitenkin tämän linjaukseni oikeaksi. Sydämestäni toivon, ettei tekemistäni
ikinä tarvitsisi ajatella sensuroitina tai vielä pahempana
sotasensuurina.
Eli artikkeli, jonka otsikkona oli Venäjä, Venäjä, Venäjä jää kokonaan julkaisematta, mutta kovasti toivon
niitä juttuja, jotka voisi otsikoida sanoilla Koivisto,
Koivisto, Koivisto.

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.

Joskus sanotaan, että tuolla ja tuolla ihmisellä on
heikko itsetunto. Heitä kehotetaan vahvistamaan
itsetuntoaan ajattelemalla itsestään hyvää. Aikaisempi kasvatusmalli Suomessa on ollut lasta alistava ja
ikään kuin itsestään kaikille on tullut käsitys, että
itsessä ei saa nähdä mitään hyvää. Se on väärin.
Terve itsetunto kehittyy tietysti parhaiten sellaisessa
ympäristössä, missä löydetään nuoren hyvät ominaisuudet ja kannustetaan niissä. Hyvät vanhemmat
neuvovat lasta hyvissä harrastuksissa ja ovat heidän
tukenaan. He opettavat, mikä on oikein ja mikä
väärin. Lapsi tulee olemaan kiitollinen myöhemmin, jos vanhemmat ovat välittäneet hänestä niin
paljon, että eivät ole päästäneet häntä huonoon
seuraan ja huonoihin harrastuksiin. Rehellinen tieto
omista heikkouksista voi myös auttaa kitkemään
niitä ajoissa, ennen kuin ne saavat vallan.

Muuan Siionin Virren kirjoittaja rukoile: ”Luo minuhun
rakas Jeesus, uusi sydän ja mieli uus; ja opeta ristini alla
mulle uusi kuuliaisuus. Ota pois oma voima ja kunto, anna elävä itseni tunto, että voisin valvoa.” Väärä
itsetunto on ylpeällä ja toisia ylimielisesti kohtelevalla
ihmisellä. Terve ja oikea itsetunto on sillä, joka tuntee
itsensä Jumalan luomana ja Hänen hyväksymänään ,
Tiedän, miten sodan jälkeen vanhemmat kasvattivat tasa-arvoisena toisten kanssa. Silloin ei ole syytä liikaan
meille karjalaisille hyvän ja vahvan itsetunnon. He
itsekorostukseen eikä masennukseen. Kun suumme launeuvoivat meitä tekemään töitä, että selviäisimme
laa kiitosta eikä suostu panetteluun eikä toisten mollaakaikista haasteista. Jo varsin pieninä opimme tekemiseen, silloin on kaikki hyvin.
mään itsellemme vaatteita, leipomaan ja keittämään
perusruuat, että selvisimme opiskeluista mahdolSiunausta jokaisen syksyyn toivottaa Valma Luukka.
lisimman vähillä menoilla. Korvissani kaikuu yhä
äidin ääni: ”Kyll sie ossaat”. Kun meitä kiusattiin ja
nimiteltiin koulussa ryssiksi ja mustalaisiksi ja hihhuleiksi, niin äiti taas sanoi: ”paa tyhmyyve tillii!”.
Näin opimme sietämään kaikenlaista arvostelua ja
kasvoimme silti hyvään suuntaan.

Johtokunna asjoi

Jumalan Sana kertoo meistä pohjimmaisen totuuden. Ihmisten arvioinnit eivät aina mene oikein.
Eivät edes opettajien arvosanat. Jumalan edessä me
olemme kaikki heikkoja ja syntisiä. Edes huumori ei
auta, kun katselemme itseämme. Syntisiä olemme
ja taipumus pahaan on meissä kaikissa voimallinen. Mutta Jeesuksen luo voimme mennä heikolla
itsetunnolla. Hän vahvistaa meitä armon ja rakkauden sanalla. Heikkoja ja väsyneitä lampaitaan Hyvä
Paimen kantaa olallaan. Perille pääsemme Hänen
avullaan.

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

Koivistolaisten yhdistysten syysseminaari
Lauantaina 4.10.2014 klo 12.00
Vanhamoision seuratalolla
osoite: Kaarenkyläntie 112, Porvoo
Muistellaan viime kesän juhlahumua,
keskustellaan vuosikokouksen ja syysseminaarin
kehittämisestä sekä mietitään evoluutiopsykologiaa ja
järjestötoimintaa.
Kyökin puolelta tarjoillaan sapuskaa klo 11 alkaen.
Ilmoitathan tulostasi sihteerille 1.10. mennessä
p. 0440 – 501 806 / virpi.huhtanen@kolumbus.fi
Tervetulloo!		

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.

Johtokunta

Jäsenlehden postituksesta pohjoismaihin +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
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

Sotaleski, Lotta, yksinhuoltajaäiti Laura Kurki
on poissa

Anna tuule kaarittaa, ei sekkää siit mittää
kostu
Ihmiset uskovat yleensä pärjäävänsä itse kohtalaisesti
lähitulevaisuudessa. Sen sijaan oma tai läheisen vanhuus
mietityttää; löytyykö eläkkeiden maksuun rahaa ja hoitavia käsiä.

Mamma, Laura Kurki os. Ilmasti nukkui helteiden uuvuttamana pois Porvoossa 11.8.2014.
Hän oli 94-vuotias, syntynyt Koivistolla
25.11.1919.
Lapsuutensa Laura vietti Koiviston Hoikkalan kylässä, jossa
hän kävi myös kiertokoulun ja lottakursseja.
Jo nuorena tyttönä hän liittyi lottajärjestöön ja ennen
talvisotaa hän työskentelin lottana muonitusjoukoissa Humaljoella. Sodan syttyessä Laura siirrettiin Tiurinsaareen,
josta vihollisjoukkojen alta perääntyi sotilasosaston mukana
Säkkijärvelle ja sieltä alkoikin evakkoreissu kohti länttä.
Lottana hän palveli vielä Rysäkarin tukikohdassa ja rintamalla hän oli kaikkiaan 2 vuotta ja 4 kuukautta.
Laura vihittiin avioliittoon naapurinpojan Enokki
Kurjen kanssa Kuhmoisten rukoushuoneella vuonna 1940
ja lapsia he saivat kaikkiaan kolme, joista kaksi oli tyttöä.
Puolisonsa hän menetti sodan loppuvaiheessa. Enokki katosi Teikarin taisteluissa 5.7.1944, eikä hän tämän jälkeen
enää avioitunut.
Lauran evakkomatka kulki Perniön kautta Porvooseen,
johon hänen vanhempansa ja sisaretkin asettuivat asumaan.
Lauralle rakennettiin talo Porvoon Ampumaradalle, jossa
hän asuikin aina 90-luvun alkuun. Matka jatkui Kevätkummun kautta vuoden 2013 alusta Näsin sairaalaan ja
sieltä vielä Johannisbergin vanhainkotiin, jossa hän vietti
viimeiset kuukautensa.

Rakas äiti ja mammamme

Laura

KURKI
o.s. Ilmasti

s. 25.11.1919 Koivisto
k. 11.08.2014 Porvoo
Ilot surut sodan koit
silti kolmelle elämän loit.
Huolta jaksoit aina kantaa
näin eloon ohjeita antaa.
Sinä ansaitset kiitoksen kauneimman
levon hyvän ja rauhaisan.

Tätä kirjoitettaessa viimeistellään eläkejärjestelmän sopeuttamista eliniän jatkuvaan pitenemiseen. Kaikissa
väestöennusteissa on oletettu kehityksen hidastuvan, ja
aina on oltu väärässä. Tämänkin vuorokauden aikana
jokaisen suomalaisen eliniänodotus kasvaa noin viidellä
tunnilla. Eikä oikein toimi, jos vain vapaa-aika kasvaa
eikä työtä tehdä yhtään enempää.
Aikaisemmin vanhuutta pidettiin sairautena, jota hoidetaan vuodelevolla. Rakennettiin vanhustenkoteja ja
terveyskeskusten vuodeosastoja, joissa ikäihmiset viettivät viimeisiä aikojaan.

Sotaleskenä ja yksinhuoltajaäitinä hän uurasti perheensä eteen ja piti lapsistaan hyvää huolta, luoden heille hyvän
pohjan elämän taipaleelle.
Työelämässä hänen pitkäaikaisin työnantajansa oli
Porvoossa Puristustuote Oy, jossa hän työskenteli sähkötarvikkeiden kokoonpanijana vuodesta 1949 aina vuoteen
1977 asti.
Laura oli erittäin innokas urheilun seuraaja ja erityisesti
hän seurasi tennistä. Tällä sektorilla hän oli myös erittäin
hyvä tietopankki ja kysyttäessä kaikkien merkittävimpien
ammattilaisien tiedot tulivat nopeasti. Hän seurasi yleensä
kaikkia urheilulähetyksiä joita televisiosta tuli, aina loppuhetkiinsä saakka. Erityisen ylpeänä hän esitteli tuttavilleen
90-vuotislahjaksi saamaansa Teemu Selänteen nimikirjoituksella varustettua Teemun maajoukkuepaitaa.
Mamman poismeno jätti jälkeensä valtavan ikävän ja
häntä jäi kaipaamaan 2 lasta, 6 lapsenlasta, 9 lapsenlapsenlasta ja suuri joukko sukulaisia ja ystäviä.
Hän oli hyvin sukurakas ja muisti aina perhettään, niin
nimipäivinä, kuin syntymäpäivinäkin kirjeellä ja usein kirje
sisälsi myös pienen rahallisen yllätyksen. Mamma oli myös
ahkera puhelimen käyttäjä, jonka välityksellä hän piti ahkerasti yhteyttä muualla asuviin lapsiinsa ja lastenlapsiinsa.

Ajattelutapa on kuitenkin murroksessa. Kuntoutuksesta
tulee keskeinen osa myös vanhustenhoitoa. Laitospaikka tarjotaan vain niille, joiden terveys sitä vaatii, ei majoituksen vuoksi. Hoitoa tuodaan kotiin, eikä potilasta
siirretä laitokseen edes kuolemaan. Siksi ikäihmisten
terveydenhoidon kustannukset eivät kasva henkilöä
kohti; ehkä jopa säästöäkin syntyy.
Vanhuus on kuitenkin vain lyhyt vaihe kolmannen
elämän jälkeen. Pääosin eläkeläiset ovat hyväkuntoisia, ja heidän taloutensa on kunnossa. Ikäihmiset ovat
tärkeä resurssi ja merkittävä osa
kansantaloutta; tämä ei vielä
ole mennyt kaikille perille.
Esimerkiksi järjestötyö hyödyntää laajalti eläkeläisten
osaamista ja ajankäyttöä.

Esko Porala
Kirjoittaja on Laura Kurjen sisarenpoika

Kiittäen ja kaivaten
Kari ja Ulla
Jussi perheineen
Kissu perheineen
Liisa ja Erkki
Mona perheineen
Jaana perheineen
Mirka perheineen

Myös lääketieteessä on
meneillään mielenkiintoinen murros. Oireiden hoitamisen sijaan
opetellaan korjaamaan
viat solu- ja molekyylitasolla. Biologisen vanhenemisen prosesseja
ymmärretään jo niin
hyvin, että eräässä alan
seminaarissa syntyi oivallus: ”Mutta tämähän
tarkoittaa sitä, että me
olemme viimeinen sukupolvi, joka kuolee.”
Jouni J Särkijärvi
kaarittaa = valittaa

Mika Kurki perheineen
Sisar Lahja ja veli Tauno perheineen
Muut sukulaiset ja ystävät

Siunattu läheisten saattamana. Lämmin kiitos osanotosta.
Kiitos kaikille äitiä hoitaneille, erityisesti Esko ja Pirjo Poralalle.

		
		
		

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,
Ahtaanmäki1A2, 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

4

Nro 9 Syyskuu 2014

Turkulaisten kevätretki
Turun-ja ympäristön koivistolaiset retkeilivät huhtikuun
lopulla Paimiossa, Sauvossa ja Karunassa.
Ajatus retkestä syntyi talvella Kajuutassa. Alunperin oli tarkoitus
osallistua jumalanpalvelukseen
Karunan kirkossa. Retkipäivänä
ei sellaista kuitenkaan järjestetty,
joten retken aloituskohteeksi valittiin Paimio. Seppisen Hannu
johdatti retkeläiset Turusta Paimioon.
Retkipäiväksi sattui kansallinen veteraanipäivä. Veteraanien
kunniaksi osallistuimme ensin
Paimion Pyhän Mikaelin kirkossa
jumalanpalvelukseen ja sen jälkeen
kaupungin ja seurakunnan tarjoamille maittaville kirkkokahveille
ja pieneen ohjelmatuokioon. Ennen jumalanpalvelusta tutustuimme kirkkopuistossa sijaitsevaan
kuvanveistäjä Raili Mikkosen
suunnittelemaan "Pääteasemalla"
-muistomerkkiin. Reliefi kuvaa
evakkojen tuloa Paimioon. Siinä
on kuvattuna junanvaunu, josta
lotat ja sotilaat auttavat evakkoja
ulos. Muistomerkin edessä laakealla luonnonkivellä on useita pieniä kiviä, joissa on luovutettujen
pitäjien nimilaattoja. Kivet symboloivat Paimioon saapuneiden
evakkojen entisistä kotipitäjiä.
"Koivisto" -kivestä ei valitettavasti ole tarkempaa tietoa, mistä
päin Koivistoa se on tuotu. Koivistolaisia tuli Paimioon, myös
Sauvoon, Karunaan ja Kemiönsaarellekin evakuoidut jäivät junasta pois Paimion asemalla.
Kulttuurisihteeri Jouni Lehtirannan johdattelemana tutustuimme Paimion Sähkömuseoon.
Sieltä matka jatkui tien yli juuri
avattuun käsityömuseo Miilaan,
jossa esittelijänä toimi Laura Lankinen. Hän kertoi halikkolaisesta
Lyyli Tuomolasta, joka oli testamentannut omaisuutensa Paimon
kupungille sillä ehdolla, että Lyylin ja hänen sisarustensa kädentöistä pystytetään käsityömuseo.
Kun museot oli katsastettu oli aika siirtyä Sauvoon päin. Matkalla
ohitimme Meltolan kartanon, jossa
sota-aikaan toimi tiilitehdas, nappi- ja puukenkätehdas. Moni evakko lienee saanut elantonsa sieltä.
Sauvossa lounaaksi nautimme
turkkilaispoikien keittämää kalasoppaa sekä pullakahvit. Sauvon
kaunista 1340-luvulta peräisin
olevaa harmaakivikirkkoa ihailimme vain ulkoa päin. Karjalaan
jääneiden vainajien muistomerkki
sai valkoisen ruusun, kuten myös
Paimiossa ja Karunassa. Lauloimme yhdessä "Jo Karjalan Kunnailla
lehtii puu".
Matka jatkui kohti Karunaa.
Menomatkalla kierrettiin Torikan
ja Maalun näkötornin ohi, josta

Teksti Seija Jaakkola
Kuvat Jorma Kallonen

Sauvossa lounaaksi nautimme
turkkilaispoikien
keittämää kalasoppaa sekä pullakahvit.
oli sota-aikana suoritettu ilmavalvontaa. Koneiden reitti Paldiskista
kohti Turkua kulki Karunan yli.
Karunan kyläyhdistys on rakentanut tornin uudelleen.
Kallosen Jorma kertoi lapsuuden kotikylästään Rantolasta. Jorman lapsuudessa kapean salmen
yli johti kapulalossi, nyt pääsee jo
siltaa pitkin. Sillalta näkyy lahden
pohjukassa Kärkniemen kartano,
jonne Kaarle Herttua nousi maihin 17. 8. 1599, tarkoituksenaan
koukata Paimion kautta Turkuun
ja lyödä Sigismundin joukot. Rantolan kauniista merimaisemista
jatkoimme Karunan kirkolle. Juuri ennen kirkkoa sijaitsee komea
kivinen Karunan kartano, joka on
rakennettu 1560-luvulla ja on on
siitä asti ollut asuttuna. Karunan
kirkko on Josef Stenbäckin suunnittelema. Kivikirkko valmistui v.
1910, samalla vanha puukirkko
siirrettin tarpeettomaksi käyneenä
Seurasaaren ulkomuseoon. Kirk-

ko seisoo kalliolla merenrannalla
ja tuo vahvasti mieleen Koiviston
kirkon. Kesällä kirkko toimii tiekirkkona ja torstai-iltaisin siellä
on jumalanpalvelus juhannuksesta elokuun alkupuolelle. Karunan
kirkkoon pääsee koivistolaiseen
tapaan myös vesitse. Kirkon rannassa on venelaituri.
Jorma esitteli syntymätaloaan, joka on aivan kirkon lähellä.
Talo toimii nykyään seurakuntatalona. Jorman syntyessä talossa
toimi posti ja sitä ennen se on ollut kunnantalona ja Karunan ensimmäisenä kansakouluna. Tuon
ajan tyyliin tietysti ruotsinkielisenä. Sekä Sauvossa että Karunassa
kiertelimme hautausmailla ja viivähdimme hetken monen koivistolaisen haudalla.
Karunan vedet ovat myös
tuttuja koivistolaisten tuntemalle
"Tähti" laivalle. Näin kertoo Sauvon historia II laivan kohtalosta:

Sodan väkivaltaisuus koettiin myös
muutaman kerran läheisenä Karunassa. Talvisodan jälkeen alkoi
Turun saaristossa kulkea Tähti-niminen rannikkohöyrylaiva, joka oli
ennen sotia ollut Koiviston ja Viipurin välisessä liikenteessä. Jatkosodan
kynnyksellä ennen Neuvostoliiton
aloittamia suurpommituksia kesäkuussa 1941 laiva oli matkalla
Turusta Paraisten kautta itään.
Karunassa se pysähtyi Orssaaren laituriin, mistä jatkoi matkaansa edelleen. Lindvikin kohdalla ollessaan
kapteeni Kaarlo Peippo havaitsi
ilmassa viisi lentokonetta, mutta
hän oletti niiden olevan suomalaisia
eikä ryhtynyt mihinkään turvatoimiin - eihän sota ollut vielä alkanut, vaikka siihen oli varauduttu.
Laivalla oli mukana kapteenin
perhe, ja hän lähti komentosillalta
kahden tyttärensä kanssa omaan
hyttiinsä. Samanaikaisesti lentokoneet, jotka olivat neuvostoliittolaisia, hyökkäsivät laivaa kohti tulit-

taen sitä konetykeillään. Laiva sai
kylkeensä useita räjähtävien luotien
osumaa, joista yksi osui kapteenin
hyttiin ja räjähdettyään tappoi heti
kapteeni Peipon ja haavoitti hänen
toista tytärtään. Hyökkäyksensä jälkeen vihollisen lentokoneet jatkoivat
kohti Turkua ja yrittivät matkalla
tuhota vesillä olleen kahden karunalaisen kalastajan veneen, mutta
rannan läheisyys esti koneita tulittamasta venettä. Vaurioitunut
Tähti-laiva ajoi Lindvikin rantaan,
missä Karunan diakonissa Anna
Raitanen poisti kapteenin tyttäreen
osuneen sirpaleen ja hoiti haavan.
Alus korjattiin kulkukuntoon, ja
se purjehti takaisin Turkuun lippu
puolitangossa.
Kotimatkalla kysyin matkalaisilta, että joko kirkot riittävät vai
vieläkö jaksatte katsoa yhden kirkon, nimittäin Paimiossa, vanhan
ykköstien varrella olevan Pyhän
Jaakobin kirkon ja hautausmaan.
Yhteen ääneen kuului, että kyllä
jaksetaan. Päivä oli jo vierähtänyt
iltaan nopeasti mukavassa seurassa. Paljon nähtiin vanhoja kartanoita, kirkkoja, merta ja kalliota
ja haastamistakin riitti. Yhdessä
todettiin, että lähelläkin on paljon
katsomista.
Kiitos, että sain olla oppaana.
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Tertun viisii synttärit, eli evakkovalluksella
Johannes Virolaisen kotikylässä.
Ravin Terttu ilmoitti keväällä ettei juhli pyöreitä syntymäpäiviään.
Sen sijaan hän lupasi järjestää matkan Viipuriin ja Ylä-Sommeelle
syntymäpäivänään. Bussi täyttyi
hetkessä, koska Tertun taidot mukavien ja kiinnostavien matkojen
järjestäjänä ovat hänen ystäviensä
tiedossa.
Päivän pääkohteena oli Johannes Virolaisen kotikylä YläSommee. Matka sinne taittui
Viipurin ja Nuoraan kautta ajaen. Matkan aikana Terttu kertoi
meille Johannes Virolaisen elämästä, lapsuudesta, kouluajasta
ja saavutuksista. Perille saavuttuamme paikalliset mummot viittoilivat meille Johanneksen entisen kotitalon paikkaa sanomalla
"Minister, minister". Paikalla on
kaksikielinen laatta kertomassa
tästä kaikkien aikojen karjalaisesta voimahahmosta. Viime syksynä
Virolaisen syntymästä tuli kuluneeksi 100 vuotta.
Pienen muistohetken, Tertun
lausuman koskettavan runon ja
maljojen kohotuksen jälkeen oli
tutustumista ympäristöön. Naveten ja kellarin rauniot olivat vielä
löydettävissä kasvillisuuden seasta.
Ja vähän etäämmältä löytyi kyläkoulun kivijalka ja rappuset.
Matkalla oli mukana mm Johannenes Virolaisen serkun poika.
Virolasen sukuseurankin piti tulla
samaan tapaamiseen, mutta matkan tekoon oli tullut viivästystä,
joten he eivät ehtineet samaan
aikaan paikalle. Useat matkalaiset
olivat ottaneet mukaansa evakkovaatteet ja pienellä evakkovaelluksella kunnioitimme Johannes Virolaista ja hänen elämäntyötään.

Viime syksynä
Johannes
Virolaisen
syntymästä tuli
kuluneeksi
100 vuotta.

18.6. tasan 70 v sitten oli
myös Ylä-Sommeen väki jättänyt
kotikylänsä. Retken aikana saimme pari raekuuroa niskaamme.
Totesimme, että Johannes ei varmaan katso pilvenreunalta hyvällä silmällä maljojen kohottelua ja
siksi muistaa meitä raekuurolla.
Hänhän oli tunnetusti absolutisti.
Paluumatkan ohjelmaan
kuului synttärikahvit PietariPaavalin kirkossa ja kahvihetken
päätteeksi lauloimme pari säkeistöä suvivirrestä.
Tertun isoäiti Josefiina Suurhasko oli syntyisin Koiviston Kaalialan kylästä. Terttu on perinyt
koivistolaisen naisen sitkeyden,
ennakkoluulottomuuden, idearikkauden ja uskaltaa ottaa haasteet
vastaan. Sen osoitti taas tämänkin
matkan onnistunut järjestely.

Evakkopariskunta Tero Porkka (Virolaisen sukulainen) ja vaimonsa Pirjo Kotkavuori-Porkka.

Kiitos Terttu, kannatti tulla kauempaakin. Seija Jaakkola ja Jorma
Kallonen Paimiosta

Leidi vasemmalla Lynda Tynni, keskellä Tero Porkka, joka ottaa
vastaan päivänsankarin Terttu Ravin kiitokset puheesta ja kukkien
laskusta. Taustalla J. Virolaisen muistolaatta hänen syntymäkotinsa
raunioilla Ylä-Sommeessa.

Taavetti Aggen puumerkki
Eistilän kylässä elellyt maanviljelijä ja laivanvarustaja Taavetti Agge (s.2.5.1858 Koivistolla k.
17.4.1947 Paraisilla).
Eistilässä ja Ingertilässä oli kolme samannimistä miestä. Kyseessäoleva sai lempinimen ”rikas
Taavetti”. Tämän Taavetti Aggen jälkipolvi eli
serkukset kokoontuvat vuosittain jokaisen luona vuorotellen. Kokoontumisissa tuli idea tehdä
Taavetin puumerkistä pieni rintaan tai kaulaan
laitettava koru.
Puumerkin on suunnitellut Ulla Stenback (äiti
os Emma Agge Taavetin tytär). Lisätietoja Ulla/
puh. 044-5446687.
Merkin on tehnyt kultaseppä Raimo Helkelä
Kultasepänliike Helkelä Raumalta.
Merkki on millin paksuista hopeaa ja siitä on
kaksi versiota rintaneula ja ketjuun kiinnitettävä
malli. Se on pari senttiä korkea.
Ulla Stenback

KOIVISTON AUTO
www.koivistonauto.fi
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Äitini Impi Pielan kuvaus paluusta raskaitten evakkovuosien jälkeen Hämeestä ja Elimäeltä Koivusaarelle jatkosodan aikana juhannuksen alla 1943. Olen tehnyt vain
aivan pieni muutoksia hänen tekstiinsä. - Martti Piela

Impi Piela
Paluu kotisaarelle
Kylläpä ovat maisemat muuttuneet neljässä vuodessa!
Koko kirkonkylä on melkein autio. Ainoastaan muutama uusi
rakennus on ehditty rakentaa tilalle. Kaikkialla näkyy tuhoisan
sodan jälkiä. Komea Koiviston
kivikirkko, Yhteiskoulu ja saha
ovat vielä jäljellä. Saha, josta niin
monet standartit pitkää tavaraa oli
lähetetty maailmalle. Kirkko seisoo mäellänsä, kuin toivottamassa
paluumuuttajat tervetulleiksi kotikonnuille. Kuljen kuin unessa.
On tunne, kuin kaikki näkemäni
ei voisi olla totta. Tämä on aivan
käsittämätöntä.

Meri!
Meri on edelleenkin yhtä sininen
kuin ennen lähtöämmekin. Raikas merituuli hyväilee poskiani. Se
kertoo terveiset kaukomailta. Kiitän aaltojen tuomista terveisistä ja
lähden kulkemaan rantalaituria
laivalle päin. Laituri on säilynyt
suuremmilta tuhoilta, vaikkakin
on hieman hutero.
“Koivusaari” oli jo laiturin
vieressä odottamassa, mutta sinne ei matkustajia päästetty ennen
kuin oli suoritettu tarkastus. Se
sujui kuitenkin joutuisasti. Yhtäkkiä tuli soma tuttuuden tunne:
laiva oli sama, kapteeni sama, ihmiset samoja tuttuja kuin ennenkin. “Terve! Mitäs siul kuuluu?”
“Katsoha! Joks siekii tuot lapsinneis?” “Ka joha miekii, mie niiko
muutkii. Jo ol aikakkii!” Käsi hamuili tervehtimään tuttua täältä,
toista tuolta. Monen monta tuttua riitti matkan aikana juttukaveriksi. Toisten mennessä alas
matkustamoon minä jäin joksikin aikaa mietteisiini kannelle.
Niin paljon oli ehtinyt tapahtua
näinä evakkovuosina. Niin monet
itkut oli saanut itkeä, niin monet
nälät nähtyä. Nyt tuo ihana merituuli ikään kuin huuhteli katkerat muistot mielestäni. Laivan
kiitäessä eteenpäin aallot ajoivat
toisiaan takaa vaahtopäisinä. Kun
yksi vaahtopää oli jäänyt taakse,
oli jo toisia tuulen tuomana ehtinyt tilalle. Samanlaista aaltoilua,
samaa myllerrystä on koko tämä
ihmiselo.
Havahduin mietteistäni, kun
laiva oli jo kotikyläni kohdalla.

Teksti Martti Piela
Kuva Terho Lehtola

“Terve! Mitäs
siul kuuluu?”
“Katsoha! Joks
siekii tuot
lapsinneis?”
Patalan laituria ei enää ollut. Täytyi jatkaa Saarenpään laituriin.
Samoin kuin kauppalassa olivat
maisemat saaressakin muuttuneet.
Laivan laskiessa laituriin lähdin
kulkemaan tuttua tietä. Matkaa
oli melkoisesti ja oli vielä kannettaviakin joukossa. Kuusniemessä
oli jälleen tarkastus. Tarkastaja
katsahti korttiani ja sitten lapsilaumaani. “Pitkä liuta lapsia, rouva Piela,” hän sanoi hymyillen.
Paperimme olivat kunnossa
ja saimme jatkaa matkaamme kotiin päin. Meille annettiin puolen
vuoden oleskelulupa saaressa. Nyt
tuntui matka lyhyeltä. Evakkomatkalla olimme saaneet kulkea
pitkiä matkoja tietämättä mitään
päämäärästä. Nyt oli maali selvillä:
koti! Nyt tuntui kuin talot olisivat
siirtyneet lähemmäksi toisiaan ja
naapuri muuttanut likemmäksi.
Jo näkyy kotikylä! Ovat täälläkin paikat muuttuneet, mutta
ennen meitä tulleet ovat jo ehtineet paljon rakentaa sodan tuhoamien tilalle. Rakennustyöt
näyttävän olevan käynnissä vähän
joka puolella. Kuljemme kotikylän kujia. Pellonpientareet ovat
ehtineet metsittyä näinä neljänä
vuotena. Aivan lähellä paikka, josta tie kääntyy kotiamme kohti on

Viljo Piela (oik.) oli kertomuksen aikaan 15-vuotias.

suuri pommikuoppa. Nyt näkyy
kotitalo! Entä ulkorakennukset?
Liekö tuo meidän kotipaikkamme
ollenkaan? Varmistamme asian.
Kyllä vain, vaikka noin autiolta
paikka nyt näyttääkin. Kadonnut on kaikki kättemme työ! Työ,
jonka suurella vaivalla leipätyömme lisäksi olimme aikaan saaneet
monen vuoden aherruksen myötä. Hävitetty kaikki! Karvas pala
kotiin tulijalle. Kuitenkaan emme
voi olla iloitsematta. Vihdoinkin
olemme saaneet palata kotitanhuville. Jatkamme matkaamme kotiin asti. Tuossa, missä ennen olivat sauna ja navetta ja heinälato,
siinä on nyt ammottava kuoppa
pommin jäljiltä. Mutta ranta! Se
on entisensä.

Vesi kimalteli sinisenä aina
tänne kartanolle asti.
Rantanäkymää rumensi kylläkin vanha ruosteinen venäläinen
rautaproomu. Isommat pojat kiiruhtivat heti tarkastuskierrokselle.
Vaikka tuntuikin siltä, kuin kaikki
täällä - puut, pensaat, meri ja aurinko - olisivat toivottaneet meidät kaikki tervetulleiksi takaisin,
oli rinnassa kuitenkin selittämätön, raastava tuska: miksi? Miksi
kaikki oli hävitetty? Miksi nämä
rauniot? Miksi pommikuoppa aittojen ja saunan kohdalla?
Jouduimme asumaan aluksi
naapurissa, kunnes yksi huone oli
saatu jotenkin asuttavaan kuntoon. Oli helppo sopeutua, sillä
olihan nyt kesä. Kaikkialta kuului
vasaroiden pauketta. Koko kylässä
olivat jälleenrakennustyöt kiivaas-

ti käynnissä. Kohta unohtuisivat
huolet; pian pääsisimme omiin
oloihin. Alkoi asialla olla jo kiirekin, sillä pian syntyisi yhdeksäs
lapsemme.
Vaikka on jo kesäkuun alkupuoli, peruna on vielä istutettava.
Mutta hevosta ei saa mistään. On
istutettava peruna käsivoimin.
Otan ison turvekuokan. Maa on
hyvin vanhaa, pelkkää turvetta,
mutta suomalainen sisuni ei anna myöten ja saan kuin saankin
perunat maahan. Yksi huone valmistuu asuttavaksi, ja niinpä ennen juhannusta voimme muuttaa
jälleen omaan kotiin. Ensi kertaa
pitkästä aikaa saamme asettua
oman orren alle. “Vaik koti oisi
köyhäkin, sen asunto on suloisin,”
hyräilen itsekseni vanhaa laulua.
Tuhannet kerrat olin kaivannut oman kodin lämpöön noina
raskaina evakkovuosina, jolloin
minulle lapsineni ei ollut oikein
mistään löytyä kunnollista asuinsijaa. Nyt tuskin muistinkaan, että
vielä oli sota käynnissä. Elo tuntui niin mukavalta, ettei halunnut
päästää sodan ajatusta häiritsemään iloa. Lapset kirmasivat jälleen rantoja pitkin päivät pitkät,
rakentelivat kultaisesta sannasta
hiekkalinnojaan ja pistäytyivät
pulikoimassa lämpimässä rantavedessä, aivan kuin vuosia sitten.
Jälleen näkyi savileipiä ja kukkoja
lautojen päälle nostettuina kuivumassa päivän paisteessa. Rakentaa
halusivat hekin, lapset, aikuisten
tavoin. Nuorin pojista, Asko, oli
käärinyt housunlahkeet ylös ja
mennä viiletti pitkin vesijättömaata tallaten lätäkkökohtia niin,

että vesi pärskyi ympäriinsä. Kysyin häneltä: “Männääks myö uuvestaa evakkoo?” “Ei männä, tääl
o tiva olla!” kuului reipas vastaus.

Miten mukavaa onkaan
saada olla omassa rannassa!
Pytyt, matot, täkit, kaikki saa nyt
puhtaiksi kirkkaassa merivedessä. Seuraan katseellani meluavaa
lapsijoukkoa, ennen kuin aloitan
omat työni. Meri on tällä kertaa
tyyni. Pojat uittavat laivojaan.
Toisilla heistä on komeat seililaivat, toiset saavat tyytyä vaatimattomampiin, joillakin vain lastu,
johon on tikun läpi kiinnitetty
tuohenkappale tai paperi purjeiksi. Lastina laivoissa on hiekkaa tai
savea niin paljon, kuin kukin laiva
kantoi. Miten vapaina he saavatkaan täällä elää! Ei tarvinnut paitaa, ei kenkiä, joillakin pienimmillä ei ollut housujakaan.
Olisi mukavaa seurata lasten
touhuja kauemminkin, mutta
työhön minunkin on ryhdyttävä,
sillä työ tarvitsee tekijää, eikä penkillä istujaa.
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Mie tiijjän

Ystävyyden rannat
No, nyt saatiiki totelline asjatuntija tarttumaa kynn,, nii, mänemää tietokonneellee, tarttumaa hiiree ja naputtelemmaa täsmällissii
tietoi vastaukseks miu elokuus esittämäl kysymyksellei Koivisto
rautatieasemast. Näiviisii sanailoo Vaikkise Veikko Espoost. Hääko
ol aikannaa VT-konserni talousjohtajaan, nyt kyl elelöö jo eläkkeel:

Koivisto-juhlat Koivistolla 19.7.2014
Juhlat Koivistolla
Poikki koko Suomenmaan
kesähelteel juhlimaan
Turusta myö tultihin
koivistoisten juhlihin.
Valpas valvonta vei ajan,
jotta päästiin yli rajan
Löipä sitten kuitenkin
tulli leimat passeihin
ja Johannekseen ajeltiin
sinne Lokki-hotelliin,
joss pari yötä kuumana
pyöriskeltiin vuoteilla.
Sellanen ol olotila
ei se ollut mikään pila.

Koiviston Viestissä nro
8/2014 Martti Piela
kysyi Koiviston rautatien
valmistumisesta
Lyhyesti seuraavaa: Rautatie
Koivistolle valmistui kahdessa
vaiheessa. Ensimmäinen vaihe
tuli etelästä Terijoelta Koivistolle.
Rata oli Venäjän armeijan intressien mukaan rakennettu paljolti
sotilastarkoituksiin. Radalta erosi
haararaide Inon Patterille. Rataa
aloitettiin rakentaa v. 1914 ja se
valmistui v. 1916.
Toinen vaihe eli yhteys pohjoisesta rakennettiin Suomen itsenäisyyden aikana ja yhteys valmistui tammikuussa 1925. Rata erosi
Koivistolle Viipurin läheltä Liimatasta. Näin Koivisto sai molempiin
suuntiin olevan rautatieyhteyden.
Tämä rautatieyhteys Koivistolle ei
siis ollut päärata Viipurista Terijoelle ja edelleen Leningrad/Pietariin, vaan eräänlainen sivurata
paikallisia tarpeita varten.
Koiviston asema on arkkitehti Thure Hellströmin suunnittelema ja se valmistui siinä
yhteydessä, jolloin rautatie Liimatasta Koivistolle valmistui.
Asema muistuttaa suuresti saman
arkkitehdin suunnittelemaa Hämeenlinnan asemaa. Martti Piela
tarkoittanee juuri Hämeenlinnan
asemaa. Hellström on suunnitellut useita rautatieasemia, joista
eräs tunnettu oli Raudun asema
Itä-Kannaksella. Myös Raudun
asema tuhoutui sotatoimien johdosta.
Veikko toteaa viel, et
”em. tiedot ovat saatavissa monistakin lähteistä ja luettavissa
esim. VR:n 150-vuotishistorias-

ta (Seppo Zetterberg: Yhteisellä
matkalla, VR 150 vuotta. WSOY
2011)”.
Veiko lisäks myöskii Juha
Veikko Kurki kerto sama suuntasest, mut lisäs viel, et Terijoe-Koivisto rata merkitys jäi suomalaisil
vähäseks, ko sehä ol rakennutti
Venäjä sotasatama tarphii. Jiiveeki nimes viel arkkitehinkii, Hellströmi, nime juttuheen, Rauno
Sipilä Tampereelt kerto miul viel
puhelimes melko taval sammaa
näist asjoist, mut korjas viel, et
Hämmeelinna - Pietari rata valmistu jo 1970, ja siinhä hää onkii
oikias.
Veiko ja Jiivee lisäks Veijalaise Hannul ol viel muuta mielekiintosta kerrottavvaa tän asja
tiimoilt. Näinikkää hää kirjotti
Viestil:
Terijoe Koivisto rata asias ol
aika metka juttu. Ku Keisar anto
1914 määräykse rakentamisest,
siin ol ehto ”että rata johdetaan
insinööri Orlowskin omistaman
Kaunis-Toivola nimisen tilan
kautta Ois mukava tietää mis tää
insinööri tila ol, pitiks rattaa tehhä mutka tän takkii ja oliks tää
insinööri suur pösö siel rautatiehallinnos vai mikä hää ol.
Martti, sie vissii ossaat etsii
nää koneellais tuolt taivaalt eli
kuuklata. Mie otin nää tiijot Sirkka Thuren kirjotuksest helmikuu
1986 Koivistoviestist.
- Veijalaise Hannu Hoikkalast

Nikolai II:ha määräs huhtikuus
1914 rakennettavaks rautatie Tyrnävält Koivistol (75 km) Koivisto

ja Makslahe satamii tarpehii. Mut
Viipurist alettii rattaa kuiteskii
rakentammaa vast maaliskuus
1923, ja se 47 km pitune rataosa
avattii liikenteel 1.6.1825.
Ensmäne juna aamul läks
Koivistolt Viipurii klo 6.14 ja tul
peril Viipurii 7.32. Viimene juna
illal Koivistolt läks 21.17 ja saapu
peril 22.30. Viipurist pääs junal
takasii kauppalaa viis kertaa päiväs 7.40 alkae, ja viimene juna
Koivistol tul puol tuntii keskiyö
jälkee. Tavarajunnii nii Viipurii
koTerijoelki kulki viel usiammi.
Koivisto asemarakennus tuhoutu
talvisova aikan. Jatkosova aikan
olliit asematoimistot sit entises
rautatieläisii talos. (Nåiviisii kertoo Tauno Seppine Karjala numeros 37 Liittees vuuvelt 1970.)
Koivisto asemarakennus tosjaa muistutti kovast Hämmeelinna rautatieasemaa, niiko kaverit
tuos kerrotootki. Sen suunnittel
Suome maailmakuulu taitemaalari, porvoolaise Albert Edelfelti
isä, yleisii rakennuste ylijohtaja, ruotsalaissyntyne aatelismies
Carl Albert Edelfelt. Alkuperäne
asemarakennus tuhoutu 1918
sova aikan. Nykyse punatiilise
rakennukse o piirtänt Edelfelti
piirustuste perustel Thure Hellström, kuka suunnittel Koivisto
asemankii. Sev vuoks Koivisto
asema muistutti justii Hämmeelinna asemaa. (Internet)
Siint kuuklaamisest pittää
Veijalaise Hannul sannoo, et ko
tää juttu alkaa paisuu ko pullataikina, ni pittää palata asjaa sit
joskus toisel kertaa.
Martti Piela

Vaikka oli kuuma olla
piettiin juhlat Koivistolla,
miss kirkko vanhal paikallaan
odotteli vieraitaan,
joilla monell oli kyllä
kansallinen puku yllä.
Juhla alkoi, väki ihan
täytti kivikirkon pihan.,
vaik tummat pilvet taivaalla
olivatkin uhkana.
Aluks orkesteri soitti,
kunnes kuuropilvet voitti,
kaatoi päälle selvää vettä.
tuli kova kiire, että
kirkon porstuaan
nuotit, , viulut saatiin vaan
turvaan kaatosateelta
ja täydeltä katastrofilta.

Kohta jatkui juhlahumu
varmaan kauas kantoi kumu
lauluista ja ohjelmista
sekä dum-dum musiikista.
Johtomiehet puheissaan
ystävyyttä kehui vaan,
myöskin pappi Konstantin
yhtyi niihin mietelmiin.
Koivistolla pikku-teitä
bussi ajellutti meitä.
Vielä joku muisti sieltä
vanhat nurkat kylätieltä,
kuoppia kun kierrellen
taivalsimme väylää sen.
”Hyvä, lämmin ,hellä”
oli olo ihmisellä
aikaan kotiinlähdön hetken
hotellista Johanneksen.
Sitten siitä Viipuriin
luutakauppaostoksiin
poikettihin ennen rajaa,
sitten tulliin voitiin ajaa.
Nämä juhlat Koiviston
erikoisimmat ne on
kokemus se oli tää
joka mieleen jää.

Panu Helariutta

Vaikk alku meni ranttaliksi,
juhlaa peruttu ei siksi .
Pilvet häipyi hetken päästä
eikä haittaa ollut säästä .
Tottuneena vesihin
kansa hiipi esihin
kosteana puitten alta
ei lannistanut sateen valta.

Tulokset mölkynheitosta:
Nuoret:
1)
2)
3)

Heikki Oittinen 		
Juhani Villanen 		
Pentti Iitti 			
ja Anniina Koivisto		

28
26
25
25

Osallistujia mölkynheitossa oli 24 suomalaista ja
10 venäläistä.
Halukkaita osallistujia olisi ollut paljon enemmän
mutta valitettavasti kilpailu oli lopetettava siihen
varatun ajan päättyessä.
Terveisin Juhani Villanen
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Onnitteluit` ja
muistamissii`
MARKUS ÖHRNBERG
valmistui v. 2014 filosofian
maisteriksi Åbo Akademista
ja hänen veljensä Henrik
Öhrnberg valmistui v. 2013
liikuntatieteen maisteriksi
Jyväskylän yliopistosta.
Heidän mummonsa on
Hilkka Nurmi o.s. Laitinen,
syntynyt Koiviston
Patalassa.

JESSE TIKKA on valmistunut
Lappeenrannan
tekn. yliopistosta
Kemiantekniikan Diplomiinsinööriksi.
Jessen isovanhemmat
edesmenneet Annikki ja
Ilmari Tikka Römpötiltä.

Tääl` tapahtuu
Koivisto-Säätiö
jakaa avustuksia ja stipendejä
Niitä ovat oikeutettuja hakemaan henkilöiden jälkeläiset, joiden
vanhemmat tai esivanhemmat asuivat v 1939 tai v. 1944 Koiviston
kunnassa tai Koiviston kauppalassa.
Hakemukset on toimitettava lokakuun 31. päivään mennessä
osoitteella: Koivisto-Säätiö, c/o Pertti Hoikkala
Linnankoskenkatu 15 C 10, 06100 Porvoo.
Opintoavustusta myönnetään ammatti- ja korkeakouluissa
opiskeleville. Muita avustuksia voidaan myöntää
erikoistapauksissa.
Hakemuksissa pitää selvitä:
1. hakijan nimi, syntymäaika ja -paikka, hakijan omakätinen
allekirjoitus.
2. todistus koulusta jossa opiskelee.
3. vanhempien ja esivanhempien nimet niin pitkälle, että heidän
koivistolaisuutensa voidaan todeta ja missä kylässä he
asuivat vv. 1939 ja 1944.
4. pankkitiedot, minne mahdollinen avustus voidaan lähettää.
Hakemuksen liitteenä tulee olla virkatodistus, josta selviää hakija
ja hänen vanhempansa.
Opintoavustusta Koivisto-Säätiöltä voi saada vain yhden kerran.
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
Kirjattuina lähetettyjä anomuksia ei noudeta postista.

Muista ystävääsi
ilmoituksella.

Koivisto-Säätiön hallitus

Särkisalon kirkossa
Koivistolaisten kirkkopyhää vietetään Särkisalon kirkossa
12.10.2014 klo 10.00.
Messun jälkeen kukkien lasku Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkillä.
Kirkkokahvit seurakuntatalossa.
Tervetuloa!
Salon Seurakunta

Perniön ja ympäristön Koivistokerho

Turun ja ympäristön Koivistolaiset
Viking Grace-risteily 24.-25.11.2014
Lähtö Turun Viking terminaalista ma 24.11. klo 20.55
Paluu Turkuun ti 25.11. klo 19.50
Risteilyn hinta on 49 €/henkilö A-luokan ikkunallisessa hytissä
(kun kaksi henkilöä samassa hytissä)
Hintaan sisältyy:
- matka mainitussa hyttiluokassa
- Viking-Buffet joululounas ruokajuomineen
- kahvi- ja pullakuponki kahvilaan
- oma ohjelmallinen tilaisuus koulutustiloissa arpajaisineen
- kahvi-, tee ja hedelmät koulutustilojen aulassa
- Club-Voguessa meitä viihdyttää Finlanders ja Retrossa Vävytrio
Pekka Tervahartialan (koivistolaista sukujuurta) johdolla.
Ilmoittautumiset Airi Saariselle puh. 0400-538443 tai
sähköpostilla airi.a.saarinen@gmail.com
Tulkaa nauttimaan Gracen-joulutunnelmasta ja tapaamaan ystäviä.
Viking Amorellalla on vielä muutama paikka vapaana, joten voi
vielä ilmoittautua Airille syyskuun loppuun mennessä.

Jäi vain nimi sankarin
Johannes-Seura ry:n kustantama historiateos Jäi vain nimi sankarin.
Johannekselaiset toisessa maailmansodassa, on valmistunut. Kirjalla muistellaan ja juhlistetaan 70 vuotta sitten tapahtunutta toista ja
lopullista evakkoon lähtöä Karjalasta. Teoksen on kirjoittanut juuriltaan johannekselainen, Kaarinassa asuva historiantutkija, FT Pirkko
Kanervo.
Historiateos kuvaa Johanneksen asukkaiden vaiheita niin evakkotiellä
kuin koti- ja taistelurin-tamalla sekä Johannesta sotatantereena ja venäläisten asuma-alueena välirauhan aikana. Taus-taa luo kuvaus Karjalan
merkityksestä Suomen politiikassa. Niin kutsuttujen pika-asutustilojen
jako esimerkiksi jatkui aina jatkosodan syttymiseen asti, ja karjalaisia
päästettiin suurin joukoin palaaman takaisin Karjalaan sodan aikana,
vaikka usko aseveli Saksan voittoon – mihin uskoen jatkosotaan oli
lähdetty – oli jo alkanut horjua.
Kuten kaikki karjalaiset, myös johannekselaiset kiersivät muuta Suomea
talvisodan, välirauhan ja toisen evakuoinnin aikana. Talvisodan jaloista johannekselaisia evakuoitiin Savoon, Hämeeseen ja Salon seudulle.
Moskovan rauhan jälkeen heitä siirrettiin Turun ympäristökuntiin ja
Paimioon. Välirauhan aikana ”lopullisiksi” sijoituskunniksi määrättiin
Pori ja sen ympäristökunnat sekä Eurajoki. ”Lopullinen” sijoitus loppui
lyhyeen, kun paluu kotiin Karjalan valtauksen jälkeen alkoi. Kesällä
1944 johannekselaisten evakuointipitäjät olivat Tarvasjoki, Marttila ja
Paimio, ja sen jälkeen nyt todella lopulliset sijoituskunnat olivat Kaarina, Lieto, Paimio ja Piikkiö.

Jatkosotaan karjalaiset reservin sotilaat lähtivät silloisilta asuinpaikkakunniltaan kootuissa joukko-osastoissa, mikä merkitsee sitä, että Johanneksen miehiä palveli kaikilla rinta-maosilla, Hangosta Petsamoon.
Muutama oli myös suomalaisissa SS-joukoissa Kaukasuksella. Kaikesta
tästä kerrotaan uudessa historiateoksessa, jossa on sivuja 496 ja kuvia
yli 300.
Yhteystiedot:
Johannes-Seura ry, puh. 02-479 5118,
johannesseura@elisanet.fi
Pirkko Kanervo, puh. 0400-324 151
pirkko.kanervo@pp1.inet.fi

