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Koiviston-juhlat
Munkkiniemessä

Helsingin Koivistolaisten
julkaisema -KOIVISTO sanoin, kuvin ja visioin- multimediaesitys sai maailman
ensi-iltansa juhlilla. Aineiston Koiviston kylistä olivat
koonneet Tuula Koppinen ja
Pertti Hämäläinen. Koiviston historia osuus oli hankkeen veturin Veikko Ilmastin
kokoama. Ilmasti oli yhdessä
Annina Stadiuksen kanssa visioineet Koiviston kehitystä
sodan jälkeen, jos rauhan aika
olisi saanut jatkua.

Pertti Hämäläisellä oli hyvin
valmistelluilla juhlilla aikaa
myös nauttia ja iloita

Lasten kuvataidetyöt olivat
näyttävästi juhlilla mukana.
Perinnetyön tulevaisuus lienee turvattu. Kuvassa Juho
Pitkärannan komea mänty.

Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Vuoden Koivistolainen
Sirpa Taskinen:
”Lapsuuden juurilla on
ällistyttävän suuri merkitys”
Vuoden 2007 koivistolainen Sirpa
Taskinen on koko työuransa halunnut puolustaa hyvää lapsuutta ja
perhe-elämää. Psykologi ja lastensuojelun asiantuntija, Stakesin kehittämispäällikön ja tulosaluejohtajan toimesta keväällä eläkkeelle
jäänyt Taskinen, on oman siirtolaistaustansa valossa nähnyt, mikä
merkitys juurilla on.
– Tunnen myötätuntoa niitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat joutuneet
jättämään kotiseutunsa. Minun
on helppo ymmärtää, miten vaikea on luoda identiteettiä sen jälkeen. Lapsuuden juurilla on ällistyttävän suuri merkitys, Taskinen
pohti ennen juhlia antamassaan
haastattelussa.
Hyvää lapsuutta ajaessaan
Taskinen on joutunut tutustumaan moniin sen uhkiin. Hän
ei ole pelännyt antaa lausuntoja
lasten hyväksikäytöstä tai tämän
hetken isoimmasta ongelmasta,
liiallisesta alkoholinkäytöstä lapsiperheissä.
Ennen eläkkeelle jäämistä
Taskinen oli uudistamassa lastensuojelulakia ja kirjoitti sen soveltamisoppaan. Luentopyynnöt laista
työllistävät häntä edelleen, samoin
mieluisat luottamustoimet Helsingin hallinto-oikeudessa, Koivistosäätiön puheenjohtajana, Suomen
kasvatus- ja perheneuvontaliiton
puheenjohtajana sekä Suomen
Unicefin varapuheenjohtajana.
– Työtehtävät ovat olleet hyvin
haastavia ja sisältäneet paljon vakavia epäkohtia, järjestötyö on
toiminut niiden vastapainona ja
tuonut elämään positiivisia asioita. Pääsin esimerkiksi Unicefin
edustajana seuraamaan Nepalin
tytöt kouluun –projektia, joka oli
tavattoman hyvin onnistunut.

Tärkeä kotitausta
– Mie kävin syntymässä Iitissä,
vietin varhaislapsuuteni Perniössä,
kävin kouluni Porvoossa ja olen
asunut suurimman osan elämästäni Helsingissä. Joskus on ollut

vähän vaikeata vastata kun on kysytty, mistä sie olet kotoisin. Minnuu auttoi hirveästi kotitausta,
Taskinen kertoi omista juuristaan
kiitospuheessaan Koivisto-juhlien
yleisölle.
Kahden koivistolaisen, Annikki (s. Suova) ja Sulo Onni
Hoikkalan, tyttärellä ei useista
asuinpaikoista huolimatta ollut
lapsuudessaan pulaa karjalaisista
vaikutteista. Isä, tunnettu pankinjohtaja, hoiti mm. koivistolaisten
sotakorvausasioita. Äiti oli aktiivinen karjalaisissa Martoissa ja kahvitti miehensä asiakkaita.
Tavat, ruuat, laulut ja ihmiset tulivat tutuiksi, samoin koivistolainen historia. Taskinen on
muutamaa etäisyydenottovuotta
lukuun ottamatta ollut myös itse
aktiivinen perinteen siirtäjä.
Suomen Koivisto-seuran
puheenjohtajan Jarmo Ratian
mukaan Taskisessa yhdistyvätkin
käytännössä kaikki Vuoden koivistolaisen tunnusmerkit:
– Vuoden koivistolaisen valinnassa
ovat ratkaisevia ansiot tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen alueella eivätkä niinkään
koivistolaisen järjestötoiminnan
alueella. Sirpa Taskisessa kuitenkin
nämä molemmat asiat yhtyvät.
– Taskisella on merkittävä tieteellinen ja yhteiskunnallisesti merkittävä ura perheneuvonnan ja
lastensuojelun alueella. Taskinen
on ollut näkyvästi esillä radiossa,
televisiossa ja lehdistössä. Hän on
kirjoittanut lukuisia artikkeleita,
oppaita ja esitteitä. Hänellä on
pitkä ura Koivisto-säätiössä 70luvulta lähtien, ja hän on tällä
hetkellä säätiön puheenjohtaja.
Hän on toiminut Koivisto-säätiön
ja Suomen Koivisto-seuran historiatoimikunnan puheenjohtajana,
Ratia luetteli palkintoa luovuttaessaan palkitun ansioita.
Ina Ruokolainen

Sirpa Taskinen on syntynyt 1941 Iitissä ja kirjoittanut
ylioppilaaksi Porvoossa 1959. Hän on valmistunut filosofian kandidaatiksi Helsingin yliopistosta 1963 ja väitellyt
tohtoriksi 1982 samassa yliopistossa. Sosiaalihallinnossa
hän on työskennellyt 1970-luvun puolivälistä lähtien.
Taskisella on ollut useita kansainvälisiä ja kotimaisia
luottamustoimia.
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Hartaast´

Älä pelkää

Riikka Salokannel		
Päätoimittaja

Koivistolaisuus on tahdon asia
Tähän johtopäätökseen Helsingin Koivistolaisten Pertti
Hämäläinen päätyi pohtiessaan koivistolaisuutta. Jälkipolvet eivät välttämättä koe itseään koivistolaisiksi.
Juhlilla jututin muutamia koivistolaisiin sukuihin naituja, jotka tulemalla juhliin osoittivat aitokoivistolaista
mieltä. Erään rouvan sanoin: ”Minäkin olen, onhan
minulla koivistolainen miniä”.
Koivisto-juhlien tervehdyssanoissa Hämäläinen arveli haluun olla koivistolainen vaikuttavan ennen kaikkea
tieto. Tietoa voivat sukupolvet välittää monin eri tavoin,
kertomalla ja kirjoittamalla. Juhlilla esiteltiin multimediashow, joka tyylillään teki Koiviston historiaa helposti
lähestyttäväksi ja esitteli virtuaalisen Koiviston.
Monen Koivisto-aktivistin puheissa vedotaan jälkipolviin: ”Kuunnelkaa isovanhempianne. Ottakaa
koivistolaisuus vastaan. Me kyllä kerromme”. Montaa
meistä oma elämän jatkumo kiinnostaa, mutta isovanhempien haastattelu on jo myöhäistä. Olisiko pitänyt
jo nuorempana ottaa vastaan koko laidallinen?
Nuoria kuunnellessa tuntuu siltä, ettei tieto ja velvoite yksin riitä. He eivät ole voineet välttää tietoa omista
juuristaan. Silmät ja korvat ovat täynnä Koivisto-juhlia ja
hapanlohkoreseptejä. Velvoitekiintiökin täyttyy viimeistään siinä vaiheessa, kun omat menot ovat moninkertaisesti mielenkiintoisempia kuin mummon menot.
Tunteen herääminen on jopa tietoa tärkeämpää
sanottaessa tahdon koivistolaisuudelle. Omien kokemusten kautta syntyvät vahvimmat tunne-elämykset.
Koivistolla syntyneiden ja siellä eläneiden tunnemaailmassa koivistolaisuus on kovin konkreettisesti mukana
lapsuusmuistoissa, elämän suurissa hetkissä. Jälkipolville tunteet koivistolaisuutta kohtaan syntyvät toisin.
Elämyksellisyys, itse tekemällä kokeminen, herättävät myönteisiä tunteita, aitoa ymmärtämistä ja halua
kokea lisää. Sukumatka enon kanssa, mummon kanssa
leipominen, kylän mölkkyjoukkueeseen kuuluminen
ovat hyviä tapoja myönteisten Koivisto-tunteiden herättämiseksi. Hyvä että Koivisto-juhlilla lasten työpajat
ovat olleet lapsia kiinnostavia ja heitä viihdyttäviä.
On hyvä muistaa, että koivistolaisuuteen ei ole yhtä
ainoaa oikeaa tapaa. Sukututkimus on tärkeää yhdelle
ja tikanheitto toiselle. Koiviston Seuralla on oma toimintamallinsa, mutta koivistolaisuutta on muuallakin,
kuten kuulimme Lapin Lennoston 4 rykmentin killan
perinteistä.
Silloin tällöin elämässä oikein kysytään, että tahdotko sinä. Ennen vastausta on hyvä tietää taustat, olla
selvillä maista ja mannuista. On tärkeää tuntea sukupuut ja luonteenlaatu ennekuin vastaa. Ennekuin vilpittömin mielin pystyisi vastaamaan myönteisesti, on
jossain sielun syövereissä, kokemuksien kautta, syntynyt tunne, hyvä tunne ja on helppo vastata: ”tahdon”.

ISSBN 0780-1289
KUSTANTAJA:
Suomen Koivisto-Seura r.y.
Jäsenlehti
Ilmestyy kerran kuukaudessa,
kuun 25. päivänä.
Lehteen tarkoitetun ilmoitusmateriaalin tulee olla toimituksessa lehden
ilmestymistä edeltävän kuun lopulla.

Älä pelkää, lapseni, keskellä tuskan ja vainon.
Älä pelkää, lapseni, olethan mun.
Minä tunnen ahjosi, tiedän ristisi painon.
Olen kulkenut edelläsi tien pilkan ja vainon.
Olen kantanut ristini, kuollut tähtesi sun.
Älä pelkää, lapseni, ethän yksin sä kulje.
Älä pelkää, käyn kanssasi. Tuen ja ohjaan sua.
Kun öitten varjot saartavat askeleesi,
kun tuskan rukous nousee huulillesi
-ei se vierasta mulle- myös yksin
valvoin ja rukoilin yössä Getsemanen.
Älä pelkää, lapseni, kun kuljet myrskyjen teitä.
Joka aalto sun purttasi kotiin päin kuljettaa.
Vaikka syvyys on musta, vaikka kuolema vaanii
siellä,
on käteni turvasi – sua kuolema ei voi niellä.
On purtesi saapuva rauhaisaan satamaan.
Älä pelkää, lapseni, kun matka käy outoja teitä.
Älä pelkää, lapseni, olen ohjaaja, saattaja sun.
Vaikka polku vieras ja täynnänsä kyyneleitä,
vaikka kaikki sun hylkää ja jättää,
minä en sua heitä.
Käy luokseni lepoon, olen lähde ja virvoitan
korvessa uupuvan.

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

Älä pelkää, lapseni, vaikka tuska tulena polttaa.
Vain kuona palaa, kulta koskaan pala ei.
Älä pelkää, olen pätsissä kanssasi.
Kerran vapautus koittaa
ja silloin on otsassasi merkki joka piirrettiin
siellä,
missä tulien loimu koetti uskosi painon.
Se kulta, jonka taivaasta annoin, se sulatusahjon
kestää.
Sitä, lapseni, pelkää,
sitä karta ja väistä,
joka kätesi tahtoo erottaa kädestäni.
Jos onkin matkasi täällä kyyneleistä,
jos hyljittynä saat käydä,
se ei kulkua estä.
Muista, lapseni, olen virvoitus tiellä.
Ja kerran matkan päässä, kotona siellä,
saat kanssani olla
iäisyydestä iäisyyteen.

Maire Lehto
Lentävän lehden laulu

Rakkaamme

Olga Annikki
AKE
o.s. Suutari
* 13.12.1915 Koivisto
† 13.07.2007 Parainen

Raija Liisa
Forsman
os. Kuusela
s. 17.10.1932 Koivisto
k. 22.6.2007 Linköping

Rakkaudella muistaen
Lapset perheineen
Lapsenlapset perheineen
Sukulaiset ja ystävät

Lähestyy hämärä. Päivä tyytyy
nöyrästi olemaan lyhyt.
Hiljaisuutta on helppo hengittää.
(Kiitos eilisestä, Eeva Kilpi)

Sydän sinulla oli täynnä rakkautta,
hyvyyttä tulvillaan.
Meitä aina muistit ja huolta kannoit,
pyytänyt et paljon vaan kaikkesi annoit.
Jäi ahkera työsi muistoksi meille,
hyvät sydämen ohjeet elämän teille

Lämmöllä muistaen
Markku perheineen
Marja perheineen
Tuula perheineen
Jukka perheineen
Hanna perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa.
Kiitos osanotosta ja kiitokset Malmkullan
Henkilöstölle Annikin hyvästä hoidosta.

Aineisto mieluiten digitaalisena:
studio@salokanneltoivonen.fi
Muussa tapauksessa paperikopiot ja/tai
disketti tai CD-levy sekä valokuvat
postitetaan osoitteeseen:
Studio Salokannel & Toivonen,
Koiviston Viesti
p. 03 7824 553
Päijänteenkatu 11, 15140 Lahti.
Aineisto palautetaan vain jos mukana
on postimerkillä varustettu palautuskuori osoitteineen.

Rakas tätimme

Tilaukset, osoite- ym. muutokset aina
kirjallisena edellämainittuun osoitteeseen.
Laita korttiin postitusosoite ja laskutusosoite, mikäli ne eivät ole samat.
Tilauksia ei tarvitse uusia.
Seuran jäsenmaksu 20e, sisältää vuoden
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 5e.
Lehdessä julkaisemattomia artikkeleita ja
kirjoituksia tullaan julkaisemaan seuran
nettisivuilla www.koivistolaiset.net

Jäsenlehden postituksesta pohjoismaihin +2e/vuosi, eurooppaan +7 e/vuosi
muualle maailmaan +12 e/vuosi
Pankkiyht. Nordea Lahti 109130-305880
Päätoimittaja
Riikka Salokannel, 0400 94 96 95
Toimittajat
Ina Ruokolainen ja Anders Mård
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398
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— Varapuheenjohtajalt` —

Eeva elää
muistoissamme
Eeva Hilska-Nirhamo kuoli
12. heinäkuuta Jyväskylässä.
Hän oli syntynyt 11.7.1940
evakkomatkalla Kuhmoisissa. Karjalassa, Koiviston
Härkälän kylässä on Hilskanmäki ja siellä ovat Eevan
juuret. Sodan jaloista oli perhe muiden karjalaisten tapaan joutunut lähtemään ja
matkalla löytyi väliaikainen
koti Kuhmoisissa. Sodasta
palannut isä sai työpaikan
Valtion tykkitehtaalta (Valmet, Metso) ja niin perhe
muutti Jyväskylään.
Sairaanhoitaja on kutsumusammatti ja Eevalle
se sitä todella oli. Hänen
ajatuksensa olivat aina heikompien puolella ja heidän
auttamisessaan. Potilaiden
ja työyhteisön palaute osoitti monella tavalla Eevan
onnistuneen ammatinvalinnassaan ja työssään. Paljon
kertoo taas kerran sairaalaan

tulleen kroonikkolapsen kysymys: ”onhan Eeva työssä?”
Eeva toimi sairaanhoitajana
keskussairaalan lastenosastolla 23 vuoden ajan. Työyhteisö oli innostava ja siinä
oli hyvä henki: raskainkaan
työ ei silloin tuntunut vaikealta. Monista työtovereista
tuli elinikäisiä ystäviä. Eeva
oli sairaanhoitajana myös
vanhusten hoidossa Salon
terveyskeskuksessa ja Viherkodissa Espoossa.
Karjala ja erityisesti Koiviston Härkälä, josta Eevan
isä Eino ja äiti Martta olivat
kotoisin, muodostuivat Eevalle kotiseutumatkojen ja
kesäjuhlien ansiosta läheisiksi. Teimme ensimmäisen
matkan Härkälään 1990.
Isän kanssa matka kotiseudulle toteutui samana syksynä, suoraan Kristina Brahelaivalla Koiviston satamaan.
Se oli suuri hetki 45 vuoden
odotuksen jälkeen. Kesällä
1992 tehdyllä bussimatkalla

Rakas äitimme, sisaremme ja
mummimme

Pirkko
Onerva
KUUSISTO
o.s. Rakkola
s 26.5.1936 Koivisto
k 8.6.2007 Vantaa
Me näimme voimasi vähenevän,
tiesimme lähtösi lähenevän,
päivänä kauniin kesäisen
hiljeni sydän kultainen.
Me tiedämme sinun on parempi näin,
kivut poissa, tuska takanapäin.
Kyyneleet kaikki, meidän nää,
ne rakkautta on ja ikävää.
Syvästi kaivaten
Risto perheineen
Erkki perheineen
Pirjo perheineen
sisar ja veljet perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu Vantaalla.

		
		
		

Suomen
Koivisto-Seura r.y.
Perustettu 1948

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

Jyväskylästä Härkälään olivat mukana myös Marttaäiti ja sukua laajasti.
Sukulaisuus on karjalaisuudessa tärkeää. Perheenjäsenet olivat rakkaimmat: isä,
äiti, sisko, veljet sekä heidän
lapsensa, ja erityisesti lastenlapset. Eeva kantoi aina
huolta heidän voinnistaan ja
sai heistä myös paljon iloa.

Rakkaamme

Eeva Kaarina
Hilska-Nirhamo
s. 11.7. 1940 Kuhmoisissa
k. 12.7. 2007 Jyväskylässä

Oli Eevalla sydän niin lämmin ja hellä,
oli siellä paikka jokaisella.
Mitään et pyytänyt, kaikkesi annoit,
meitä muistit ja huolta kannoit.
Muistosi kaunis voimaa antaa,
surumme raskaan hiljaa kantaa.
Lasse
Erkki ja Irma
Eero ja Marja
Liisa ja Heikki
Marjut ja Katja
Kristiina, Orvo, Riikka, Aku ja Lasse
Juha
Timo, Kati, Julius ja Iines
sukulaiset ja ystävät

Päättymässä oleva kesä oli satojen suku- ja pitäjäkokousten
aikaa. Itsekin osallistuin kahteen suku- ja yhteen pitäjäkokoukseen. Erinomaisia ja lupsakoita tilaisuuksia kaikki.
Osanottajia oli runsaasti ja niissä vallitsi hyvä eteenpäin
katsova henki. Kokousten järjestelyihin oli selvästi panostettu ja ohjelmat olivat korkeatasoisia. Talkoohenki
tuottaa edelleen hyvää tulosta.
Erityisen onnistuneena koin Helsingin Koivistolaisten järjestämän pitäjätilaisuuden Koiviston juhlat, jotka
tällä kertaa toteutettiin Munkkiniemen yhteiskoululla
Helsingissä. Juhliin osallistui juhlasalin täyteinen joukko
sekä nuorempia että ikääntyneitä koivistolaisia. Oikein
lämmitti karjalaispojan mieltä todeta, että heimohenki
edelleen elää ja voi hyvin. Juhlaan osallistui lukuisa joukko karjalaisia sukuja, pitäjäyhdistyksiä ja ihan yksityisiä
henkilöitä, ja kaikilla tuntui olevan mukavaa tavata tuttuja ja ennestään tuntemattomia.
Ohjelmaa oli paljon ja vielä enemmän oli tarjolla karjalaista perinnettä eri sukuseurojen ja pitäjäyhdistysten
myyntipöydillä. Juhlien kohokohta oli Veikko Ilmastin
tuottama parin tunnin multimediaesitys vanhasta Koivistosta, sen historiasta ja visiosta, jossa ideoitiin Koivistoa
sellaisena, kun se ehkä tänä päivänä olisi, ellei naapuri
olisi sitä meiltä vallannut. Vision mukaan Koivisto olisi
Eeva oli loppuun asti mu- nyt 150 000 asukkaan kaupunki, jolla olisi ainakin Suokana hoitamassa myös omia men suurin satama ja vilkasta koulu- ja kulttuurielämää.
vanhempiaan, jotka kuoli- Se olisi yliopistokaupunki. Upea kooste, johon on kerätty
vat kotonaan Köhniöllä, isä paljon hävinnyttä kulttuuria. Tämän tallenteen kautta tulevat polvet voivat pitkään ihastella menetettyä Koivistoa.
vuonna 1994 ja äiti 1999.
Koti oli Eevan rakkain Voin hyvin suositella muitakin kuin koivistolaisia hankkipaikka. Isän perintönä eri- maan itselleen tuon cd-tuotteen. Suurkiitokset tekijöille.
tyisesti kotipiha oli tärkeä: Suurkiitokset ansaitsevat myös Helsingin Koivistolaisten
sen luonto, linnut ja kukat. aktiivinen joukko, joka osoitti, että yhteistyöllä ja tarmolMarjojen poimiminen ja la syntyy hyvää tulosta.
Koivistojuhlien perinne jatkuu. Tulevaisuus on taatmetsässä liikkuminen olivat
tu ainakin muutamiksi vuosiksi. Ensi kesänä vuorossa
Eevalle suorastaan himo.
Sairastuttuaan Eeva ovat porvoolaiset, jotka ansaitsevan kaiken tuen juhlien
toivoi yhteisen elämämme järjestelyissä.
vielä jatkuvan ja oli aivan
loppuun asti huolissaan
siitä, miten minun käy ja
19.8.2007
kuinka tulen pärjäämään.
Juha-Veikko Kurki
Tärkeä yhteisten kokemusvarapuheenjohtaja
ten ja elämysten lähde olivat
viime vuosien matkamme
Keski- ja Itä-Eurooppaan.
Vuonna 2003 Eevalla
ilmeni rintasyöpä, joka lei- käynti ei enää onnistunut. esille. Teki mieluummin
kattiin. Karpaattien-matkan Eeva jaksoi vielä syntymä- hiljaa omaa työtään ja tunsi
aikana huhtikuussa 2007 al- päivänsä 11. heinäkuuta olonsa vaivautuneeksi kiikoivat vatsavaivat ja palattu- läheisten ja ystävien kanssa, toksestakin. Poismenneitä
amme kotiin Eeva tutkittiin mutta nukkui rauhallisesti läheisiämme muistamme
keskussairaalassa. Diagnoosi ikuiseen uneen sädesairaa- aina hyvällä, mutta Eevasta
oli järkyttävä: rintasyöpä oli lassa 12.7. klo 06.10.
voi todella sanoa, että hän
uusiutunut ja levinnyt laaLause ”hän unohti it- oli kiltti ja hyvä ihminen.
jalle. Eeva kävi sytostaatti- ja sensä ja oli enemmän huosädehoidoissa kotoa käsin. lissaan muista” sopii hyvin
Lasse Nirhamo
Vointi kuitenkin huononi kuvaamaan Eevaa. Hän ei
jatkuvasti ja lopulta kotona halunnut itseään koskaan

Siunaus on toimitettu 4.8.2007 läheisten läsnä ollessa.
Sydämellinen kiitos osanotosta. Kiitos Sädesairaalan
henkilökunnalle ja kaikille Eevan hoitoon osallistuneille.

Puheenjohtaja, Jarmo Ratia
Museokatu 24 A 20, 00100 Helsinki
puh. 09-447 748, 040-745 2627
Varapuheenjohtaja, Juha-Veikko Kurki
Koivistontie 2 C, 02140 Espoo
puh. 09-541 6751, 0400-601 838
Sihteeri, Marja-Leena Montonen
Susisuontie 36, 06200 Porvoo
puh. 019-668 811, 040-500 5026
varalla Riitta Nurmi, Porvoo
Taloudenh. Karjalan Tilikeskus/Vitikainen
Ratakatu 47, 53100 L.ranta p. 05-5448850

Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Pertonpolku 11, 48410 Kotka
puh. 05-228 5621
Taidetoimikunta, Leena Airaksinen pj
Metsäpirtintie 10 A 1, 02130 Espoo
puh. 09-455 0501
Jälkipolvitoimikunta, Hanna Silfver pj
Kalastajantie 7, 20780 Kaarina
puh. 02-243 2940
Hallituksen muut jäsenet:
Raimo Kyytsönen, Mäntsälä. 019-6872845
varalla Hannu Veijalainen, Lahti

Eero Ahtikari, Piikkiö. 050-525 5174
varalla Airi Saarinen, Turku
Risto Kitula, Perniö. 02-735 4328
varalla Ahti Kaukiainen, Salo
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400-800 752
varalla Pertti Hämäläinen, Espoo
Virpi Huhtanen, Espoo. 0440-501 806
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Hailiserpaa ja tuhlipuuroa

Ruokamatka perinteeseen on kuin mikä tahansa matka
toiseen kulttuuriin, jossa avoimin mielin haistaa, maistaa ja kokeilee itselleen uusia makuja ja ruokailutapoja.
Aikajanalla matkustaessa ei kuitenkaan voi vain mennä
ja maistaa. Juuriltaan Suursaarelainen Risto Anttila on
puolestamme koonnut Suomenlahden suurten ulkosaarien
ruokaperinnettä, reseptejä ja ruoan valmistuksen ja hankinnan kulttuurihistoriaa Hailiserpaa ja Tuhlipuuroa –
teokseen.
Onneksi vielä on elossa ennen
Talvisotaa saarissa asuneita 19101920-luvuilla syntyneitä saarelaisia, joilla ruoka- ja valmistustavat
ovat muistissa ja joita Anttilalla oli
mahdollista haastatella kirjaa varten. 400 reseptin ja ruokatarinoiden lisäksi Suomenlahden Kulttuuriperinneseuran ja Sepra ry:n
tukemassa hankkeessa pystyttiin
myös videotaltioimaan erilaisia
työtapoja. Hailien perkaaminen
eli ruokkiminen on muistissa kokeneen tekijän käsissä, joka veitsittä sekunneissa muutamalla käden ja sormen liikkeellä puhdisti
kalan toisensa jälkeen. Eräs haastatelluista rouvista oli ystävällisesti
naurahtanut ansiokasta perinneruokien kerääjää Jaakko Kolmosta
joka: ”pit hailii vääripäi käes”.
Kalastusta, hylkeenpyyntiä,
merenkulkua ja luotsaustoimintaa
harjoittaneiden saarelaisten ruokailutavoista kertova kirja on sekä
perinnekeittokirja että kulttuurihistoriallinen teos merellisestä elämänmuodosta, joka hyvin monin
tavoin muistuttaa myös koivistolaista merellistä elämänmuotoa,
vaikka kirjassa ei erityisesti Koivistoon ole keskityttykään. Saarelaisten tavoissa oli paljon yhteistä,
mutta myös eroja riippuen siitä
keiden kanssa luontevaa yhteistyötä mantereen puolella tehtiin,
suursaarelaisilla oli paljon yhteyksiä Loviisan suuntaan, seiskarilaisilla Inkerinmaahan, tytärsaarelaisilla Viroon ja Lavansaarilla
Koiviston suuntaan.

Ulkosaarelaisten tärkein ravinnonlähde oli kala, tärkeimpänä
haili, josta vasta suolattuna tuli
silakka. Avovesi-ja talvikalastus,
kalastuslaivojen ja pyyntivälineiden valmistus ja huolto, saaliiden perkaus, säilöntä ja jalostus,
kaupankäynti, virolaisten kanssa
käyty seprakauppa jossa kalaa
vaihdettiin viljaan ja perunaan,
olivat elinkeinoja joiden ympärille koko saarelaisten elämänmeno
keskittyi. Lavansaaren ja Seiskarin
ympäristössä jäätilanne oli talvisin sellainen, että talvikalastus oli
mahdollista, mutta apajapaikat
sijaitsivat kaukana. Niinpä saarelaiset muuttivat viikoiksi jäälle
putkiin ja kalastivat jään päältä
verkoilla ja nuotilla. Talvikalastajat
myivät pääosan saalistaan suoraan
jäältä pyyntipaikalla Inkeristä ja
Koivistolta tulleille raasseleille, kalanostajille. Huutokaupan merkiksi nostettiin säkki kepinnokkaan ja
kaupankäynti saattoi alkaa.
Kalaa oli saarelaispöydissä
aina, pahimpina sisämaata koetelleina nälkävuosinakin. Liha oli
harvinaisempaa. Hylkeen lihaa
sen sijaan pyydettiin kevättalvisin.
Risto Anttila tietää hylkeenlihan
olevan erittäin mureaa ja rasvatonta ja maistuvan kalan ja maksan
yhdistelmältä. Risaserpaa eli hyljekeittoa hän pääsi maistamaan
osana hanketta. Kotkan ammattiopiston merenkulun laitoksella
laivakokkiopiskelijat Tea Järvinen
ja Juuso Rekola kokeilivat kirjan
reseptejä ja tarjosivat erikoista

hyljekeittoa saaristomatkailuhankkeessa mukana olleille. Tammiosta pyydetyn hylkeen käsittely
oli ensikertalaisille melkomoinen
haaste. Harmaahylkeen pyynti on
sallittua Maa- ja metsätalousministeriön asettamien vuosikiintiöiden mukaan. Aikanaan Koivistolla
perustettu Etelä-Suomen Merikalastajain liitto, entiseltä nimeltään
Viipurin läänin Merikalastajainliitto vastasi pyynnistä.
Saarelaiskeittiölle oli tyypillistä viljatuotteiden käyttö: ruista,
tattaria, hirssiä, myöhemmin vehnääkin. Puurot, vellit ja leipä olivat
tärkeitä. Piirakat olivat, mustikkapiirakkaa lukuun ottamatta, kan-

Suolaamisessa ymmärrettiin eri
laatujen päälle, parasta ja puhtainta
merisuolaa kaloille tuotiin Välimereltä englantilaisten ja ruotsalaisten
kauppahuoneiden kautta. KeskiEuroopasta tuodusta vuorisuolasta irtosi myös muita mineraaleja
jotka antoivat kalalle sivumakuja.
Venäjältä tuotua likaista arosuolaa
ei kaloille käytetty lainkaan. Sitä
käytettiin vähemmän tärkeiden
raaka-aineiden suolaukseen.
Verrattaessa haastateltujen
vanhojen saarelaisten muistikuvia aikaisemmin koottuun materiaaliin näkyy ruokakulttuurin
jatkuva muutos. Ulkopuoliset
vaikutteet ja elinolosuhteiden ke-

nellisia, erityisen hyvin eväsruoiksi
sopivia. Ruoka oli varmastikin
aika terveellistä: paljon kalaa, vähärasvaista hyljettä, ruista ja usein
voin asemesta Viron ja Venäjän
suunnalta tuotua poslamaslaa, auringonkukkaöljyä. Perinteiset säilöntämenetelmät olivat elinehto,
hapatusta, kuivausta, suolausta.

hitys saarilla vaikuttaa vuosikymmenien saatossa perinteeseen.
Koska ruoanvalmistuksen taito
siirtyi äideiltä tyttärille, eriytyivät
valmistusmenetelmät eri talouksissa toisistaan. Martat järjestivät
kursseja, joissa hyviksi havaittuja
ruoanvalmistustapoja levitettiin.
Keittokirjoja kuitenkin vierastet-

tiin. Vanhat emännät katsoivat,
että kirjassa annettujen oppien
mukainen ruoanvalmistus tuhlasi
raaka-aineita.
Nyt näiden saarelaisemäntien
opit on onneksi koottu kirjaksi.
Ruokamatka saarelaiskeittiöön
voi alkaa.
Riikka Salokannel

Hailiserpaa ja tuhlipuuroa, 2007
Kirjoittanut Risto Anttila
Julkaissut Suomen
Kulttuuriperinneseura Ry
ISBN 978-951-9387-65-9
Tilaukset Portaali-lehti, puh 034378 590
tai tilaukset@portaalilehti.fi
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59. Koivisto-juhlat 28.-29.7.2007 Helsingissä

Suurkiitos Teille kaikille!
Helsingin Koivisto-juhlat ovat nyt ohi, ja minun mieleni
täyttää kiitollisuus Teitä kaikkia kohtaan, jotka osallistuitte niihin juhlavieraina, esiintyjinä, talkoolaisina tai
järjestelijöinä. Sydämellinen kiitos Teille kaikille!
Yhteistyöllä saimme ne juhlat
aikaan, yritimme parhaamme
ja olemme kaikki iloisia siitä,
että juhlavieraat tuntuivat viihtyvän. Vieraathan ne juhlan tekevät juhlaksi! Tässä vaiheessa
uskallan tunnustaa, että vähän
pelotti etukäteen, tuletteko Te,
ja kuinka moni Teistä tulee,
näihin Koivisto-juhliin Helsinkiin.
Paikalla oli 550 pääsylipun lunastanutta juhlavierasta.

Kun siihen lisätään kutsuvieraat,
ansiomerkin saajat ja Suomen
Koivisto-Seuran johtokunta puolisoineen, sekä esiintyjät ja meidän
talkooväkemme, nousee juhlaväen
lukumäärä pitkälti yli kuudensadan. Kyllä näitä Koivisto-juhlia
kannattaa järjestää, kun ne ilmiselvästi kiinnostavat meitä koivistolaisia!
Ikähaitari liikkui 5 kk ikäisistä
vauvoista yli 90 vuoden iän ylittäneisiin senioreihin.

Timo, Tapani, Tuomo ja Kari
auttoivat pyörätuolilla tai rollaattorilla liikkuvat vieraat juhlasaliin
ja sieltä alas. Hissityttö ja hissipoika taas veivät heidät kokouskerrokseen ja sieltä alas. Kiitos Teille
kaikille!
Paljasjalkaisia koivistolaisia
oli paikalla vielä ilahduttavan
runsaasti, mutta meitä jälkipolven
edustajia, joista monet olemme
vain puoleksi koivistolaisia, sekä
meidän jälkipolveamme oli joukossa mielestäni paljon. Toivon,
että nämäkin juhlat osaltaan lisäsivät meihin yhteenkuuluvaisuuden
tunnetta ja tahtoa, niin kuin joku
siellä juhlissa sattuvasti totesi, että
se ”koivistolaisuus on tahtotila”.

Itselläni on sellainen tunne,
että juhlissa vallinnut lämmin
tunnelma kantaa ja antaa voimia
vielä pitkään. Toivottavasti näin
on Teidänkin kohdallanne!
Koulun vahtimestari kiitteli
Teitä juhlavieraita ja Teidän ystävällisyyttänne. Kuulemma pienestäkin avusta kiiteltiin halauksin ja
sydämellisin sanoin. Hänen sanojaan lainatakseni: ”Olitte ihania
juhlavieraita!” Olen itse samaa
mieltä.
Koiviston Viestin ”omalle
papille” Valma Luukalle haluan
esittää lämpimät kiitokset mieliin
painuvasta puheesta iltahartaudessamme. Se oli ihan ”napakymppi”! Kiitos!

Lopuksi esitän vielä henkilökohtaiset kiitokseni Suomen Koivisto-Seuralle ja sen
puheenjohtajalle saamastani
huomionosoituksesta! En todellakaan osannut sitä odottaa,
joten en tietenkään osannut
valmistautua kiitospuheeseen.
Kiitokset tässä myös Pertille,
joka oli esittänyt asian Seuralle.
Arvostan saamaani tunnustusta, kiitos!
Tuula Koppinen

Maire ja Sylvi

Juhlilla tavataan

Koivisto-tori on vilkas kauppapaikka
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Johanna Huhtanen, 5v maalaa

Lasten työpajassa riitti askartelijoita

Lauantai oli näyttelyiden
ja sukukokousten päivä
Koivistojuhlien näyttelyt kiinnostavat juhlaväkeä joka
Lasten kuvataidekilpailun aiheet:
kevätauringossa, kesäisellä
vuonna. Lieneekö syntyperäisten koivistolaisten ikä vai
mikä johtanut siihen, että tämänvuoden juhlien näyttelyjen rannalla, syysmyrskyssä ja talvisessa metsässä innoittivat monta
anti oli aika suppea, joskin tutun laadukas.
Taidenäyttelyssä esillä oli tutuksi
tulleista tyyleistä Leena Airaksisen
laatugrafiikkaa ja Lea Peipon kukkamaalauksia.
Myös Evi Mäkeläiseltä oli mukana grafiikkaa. Hiljattain edesmenneen Annikki Aken vapisevin
käsin maalaama muisto omasta
kodista oli liikuttava: “Tuos ol
kukkamaa ja tuos oma koti”.
Sofia Malin majakka ja Lahja Pettersonin rantakalliot sekä
Hilkka Kanervikon Vatnuori sopivat hyvin koivistolaisen sielunmaisemaksi. Liisa Ake-Helariutan
kultareunaiset muistovat olivat
enemmän yksityisiä.
Näytelyn miestaiteilijat kulkivat myös omia polkujaan. Esillä
oli herkkiä pastellireliefejä ja nuoren Veli-Juhani Kilapan tuoreita
töitä.

Maton tekemisen mallia
Perinnenäyttelyssä esiteltiin erilaisia matonteko tekniikoita. Työnäytökset kiinnostavat juhlaväkeä
aina. “Noin mammakin teki” tai
“Meil tehtii tälviisii”. Näyttelyyn
haluttuja laivojen pienoismalleja
oli esillä vain muutamia. Ovatko
koivistolaiset kädentaidot ja laivanrakennusperinne hupenemassa vai vain unohtuneena? Esillä
oli myös evakkotaipaleen läpikäyneitä esineitä, vaatteita ja astioita,
sukujen aarteita.

Lasten työt
Riemastuttavaa juhlilla oli lasten ja nuorten runsas ja näyttävä
mukana olo. Valokuvanäyttelyssä
“tämä on Koivistolta” välittyi tekemisen tapa, jolla nykynuorten ja
perinteen välinen yhteys oli saatu
luotua.

Perinnenäyttelyyn oli pyydetty laivojen pienoismalleja

suurta ja pientä taiteilijan alkua
tarttumaan väreihin ja pensseleihin. Mukava oli kuvia katsellessa
vaihtaa vuodenaikojen tunnelmasta toiseen.
Juhlilla myös palkittiin nuoria
taiteen tekijöitä. 1-6-vuotiaiden
sarjassa kunniakirjoin palkittiin
Ellinoora Koivulan (4v) kollaasi,
Iiris Talosen (6v.) vesivärityö ja
5-vuotiaan Mari Pitkärannan tekemä kuva. Vanhempien lasten
srajoissa töitä arvoitettiin oikein
paremmuusjärjestyksellä: 7-11vuotiaiden sarjan ensimmäisen
palkinnon sai Lotta Hovin Joutsenet. Toisena oli yhdeksän vuotias
Vilma Hovi ja Juho Pitkärannan
mänty sijoittui kolmanneksi. 1217-vuotiaiden sarjassa 1. Katriina
Mannonen 12v. 2.Elisa Kotiranta
16v ja 3. Kim Teikari Myrskypilvet kuvallaan.

Evakkomatkan kokeneita mekkoja

KOIVISTO sanoin, kuvin ja visioin oli lauantai-illan pääohjelma.
Veikko Ilmasti saattoi ylpeänä esitellä ryhmänsä aikaansaannoksen.

Lasten askarteluhuone kiinnosti myös isompaa juhlaväkeä
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Niko Teikari askarteli
astian juomatölkistä

ja Ellinoora Koivula, Mari Olga Pitkäranta, 5v
4v paperiteosta työsti piirsi Lasse-kissan

Erityisen tyylikkäästi koivistolaisia tervehti Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Suvi Rihtniemi. Hän muistutti,
että helsinkiläiset ovat aina ottaneet vastaan ulkopuolisia, alkaen
Porvoon porvareista 1550. Nykyhelsinkiläisistä noin puolet on
syntynyt muualla kuin pääkaupungissa.

jalaiset, jotka julkisuudessa kertovat, ettei Suomi tarvitse takaisin
luovutettuja alueita. Karvosen
mukaan tällainen toiminta on
vääryyden hyväksymistä.
Mieleenpainuvasti juhlaväkeä tervehti nuoren koivistolaisen
suulla kapteeni evp. Jari J. Laiho,
joka tarjosi kuulijoille asiantuntevan historiakatsauksen toisen

Pääjuhla on katsaus
kotiseutuhengen tilaan
Sunnuntain päiväjuhla oli Helsingin koivistolaisten voimannäyte ja juhlava huipennus 59. Koiviston juhlille.
Erityisen voimakkaasti nousivat esille pohdinnat kotiseutuhengen tilasta ja perinteen siirtymisestä myös nuorille
polville.
Kotimatkan eväitä tarjosivat filosofian tohtori Ilmari Susiluodon
juhlapuhe ja tervehdykset. Tulevaisuudenuskoa loivat nuoret
muusikot.
Munkkiniemen yhteiskoulun
juhlasaliin kokoontuneet sadat
koivistolaiset pääsivät tutun ti-

Kansanlauluyhtye Inehmo

lanteen eteen. Kun tavataan isolla
porukalla vain kerran vuodessa,
juhlasta tulee helposti pitkä.
Eniten aikaa vievät tervehdykset, joissa kuitenkin on paljon elämyksellistä tietoa kustakin
juhlapaikkakunnasta ja juhlijoille
ajankohtaisista asioista.

Rithtniemi piti arvokkaana asiana, että muuttajat pitävät
tiiviisti yhteyttä entisiin kotiseutuihinsa ja vaalivat perinnettä ja
kulttuuria. Hyväksi esimerkiksi
hän nosti etenkin luovutetuilta
alueilta tulleet karjalaiset.
Uudenmaan karjalaisseurojen piirin entinen puheenjohtaja
Pentti Karvonen kiitteli koivistolaisten ja etenkin Helsingin koivistolaisten kaltaisten yhdistysten
aktiivisuutta yhdistystoiminnassa.
Sapiskaa saivat sen sijaan ne kar-

Jaalamiehet laulattaa

maailmansodan ratkaisevista
käänteistä Karjalan kannaksella.
- Pitää ymmärtää se historia
mikä silloin on ollut. On myös kysymys siitä, minkä sodan jälkeinen
raja on se oikea. Koska olen palvellut Ilmavoimissa, olen tutustunut Petsamon kysymykseen varsin tarkkaan. Jos Karjala-kysymys
nostetaan esille, myös Petsamo
pitäisi muistaa.
Laiho muistutti myös suomalaisen ilmapuolustuksen historiasta, joka on saanut alkunsa

lokakuussa 1918 nimenomaan
Koivistolle perustetusta osastosta.
Kyseinen yksikkö valvoi ensimmäisenä ilmasta itsenäisen Suomen maa- ja merialuetta. Lapin
lennoston lentorykmentti 4:n perinnekilta vaalii näitä perinteitä ja
juhlii niitä ensi vuonna.
Laiho suri omalta osaltaan
sitä, miten ihmiset alkavat arvostaa juuriaan vasta keski-iässä, jolloin osa vanhoista sukulaisista ja
muista tietolähteistä on jo kuollut.
Vanhoille hän lähetti terveisiä, joiden mukaan nuorten ja ensikertalaisten toiveita pitäisi kuunnella
kotiseutumatkoilla ja tapahtumissa, jotta nämä innostuisivat lähtemään mukaan myös uudestaan.
Musiikki on aina ollut olennainen osa Koivisto-juhlaa. Musiikkiesityksistä vastanneet nuoret
naiset, pianisti Saila Hämäläinen
ja yksinlaulua esittänyt Linda
Miettinen, olivat selvästi jo pitkällä kohti muusikon uraa.

Koivisto-juhlilla juhlijoita oli 550

Ina Ruokolainen
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”Koivistolaisuuden perinnettä voi jatkaa
monella taballa”. Jari J. Laiho

Urheilusalin sukkatanssit

... ja orkesteri

Juhlapuheen piti valtiotieteen tohtori Ilmari Susiluoto ulkoministeriöstä

Avoin puhe kannattaa venäläisten kanssa
Jos Venäjä hetken 1990-luvulla osoittikin heikkouden
merkkejä, on se jälleen puheissaan ja teoissaan vähintään
energian supersuurvalta. Valtiotieteiden tohtori Ilmari
Susiluodon mukaan elämme nyt uudelleen aikoja, jossa olisi kysyntää kekkosmaiselle suoruudelle puhua myös vaikeista asioista naapurin kanssa.
Susiluoto on tunnettu ulkoministeriön virkamiehenä ja
tutkijana, joka ei epäröi esittää
valtavirrasta poikkeavia näkemyksiään Karjalan kysymyksestä
ja suhteista Venäjään. Koivistojuhlien juhlapuheessaankin hän
hauskutti yleisöä Venäjältä keräämillään vitseillä ja anekdooteilla,
joista monet ovat muuttuneet
todellisuudeksi viime vuosina.
Yhtenä huonona vitsinä Susiluoto pitää sitä, miten suomalaiset liikemiehet ja päättäjät ovat
suhtautuneet Koiviston eli Primorskin sataman rakentumiseen
ja luulleet saavansa aikaan Svetogorskin, Kostamuksen, Pääjärven ja Saimaan kanavan kaltaisia
suurprojekteja. Toiveet ovat olleet
korkealla, mutta voitot ovatkin
menneet jonnekin aivan muualle
kuin Suomeen tai edes Karjalan
alueelle. Sen sijaan venäläiset häärivät Suomessa ostellen asuntoja,
kiinteistöjä, hotelleja ja firmoja.

– Meillä Suomessa taas ei ole sitä Kekkosta, jolle asiat voitaisiin
esitellä niin, että jotain alkaisi tapahtua. Tsuhnalta on pallo
hukassa. Venäläiset ovat tämän
huomanneet ja taltioineet anekdootteihinsa. Me olemme heidän
näkökulmastaan hitaita, hieman
tyhmiä juntturoita. Mutta ihmisiä, joiden sanaan voi luottaa.
Kovin mairittelevaa arvosanaa
Susiluodolta eivät saa myöskään
Itämeren kaasuputken puolustajat,
joiden mielestä hankkeessa pitää
tarkistaa vain joitain ympäristökysymyksiä. Nyttemmin sekä Baltia
että Puola ovat putkea vastaan.
Susiluoto perustaa näkemyksensä laajaan Venäjään kohdistuneeseen tutkimukseensa. Toinen näkökulma tulee karjalaisuudesta, joka
ei Susiluodolla tule syntyperästä,
mutta kuitenkin kotiperinnöstä.
– Isäni vietti koko lapsuutensa
Sortavalassa ja Harlussa Laatokan
Karjalassa, mutta sitten tuli sota

Tenho Kokkala, Turusta ja Mäntsälän pojat
Altti Tervahartiala, Seppo Tähkäpää ja Keijo Ratia

siihen väliin. Elin vuosikymmenet ilman oikeastaan mitään käsitystä koko sukujuurista, kunnes
tulin tiettyyn ikään, kiinnostuin
historiasta. Sittemmin kävi ilmi
että isoisäni oli karelianisti, joka
oli muuttanut 1900-luvun alussa
Kivennavalle.
1990-luvulla, Pientä Karjalakirjaa kirjoittaessa, näkökulmat
alkoivat käydä keskustelua Susiluodon ajattelussa.
– Tajusin että nämä ovat kytköksissä olevia asioita, alkoi koko
historian kelaaminen ja uudelleen
arviointi. Siinä tietenkin auttoi
valtavasti se, että Venäjällä samanaikaisesti alkoi historian uudelleenkirjoittaminen, joka nyt taas
on hetkellisesti häiriintynyt.
Totuuden nimissä Susiluoto
ei kaipaa Suomeen enää presidentti Kekkosen aikaa, mutta arvostaa
vahvan valtiojohtajan saavutuksia
naapurin kanssa. Samalla lailla hän arvostaa koivistolaisia ja
muita karjalaisia, jotka uskaltavat
puhua menetetystä kotiseudustaan avoimesti ja käydä Venäjällä verestämässä muistoja. Avoin
suhtautuminen kannattaa aivan
jokapäiväisessä kanssakäymisessä
paremmin kuin ylenkatse tai turha nöyristely.

– Yksi hyvä puoli tässä Suomikuvassa on. Venäläiset eivät usko
lainkaan sellaisia suomalaisia, jotka kertovat, että menetetty Karjala
on suomalaisille yhdentekevä tai
ettemme haluaisi sitä takaisin. Ja
päinvastoin, jos joku suomalainen,

kuten presidentti Kekkonen aikanaan, uskalsi ottaa Karjalan kysymyksen avoimesti, tosin suljettujen
ovien takana, esille, häntä arvostettiin rehellisyydestään suuresti.

Lipun noston vastaavat Riitta
Särästie ja Matti Maisala

Aloitusfanfaarit soitti Paul
Jaavamo

Oliko kuvassa tuttuja
koivistolaisia?

Ina Ruokolainen
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Koiviston Kurjet kokoontuivat
Turussa 7.7.2007
Koiviston Kurkien Sukuseuran 30-vuotisjuhlakokoukseen Turussa osallistui heinäkuun
ensimmäisenä viikonloppuna peräti 120 jäsentä, kaukaisimmat Kanadasta asti. Mukana
oli ilahduttavasti sekä iäkkäämpää että nuorempaakin väkeä. Nuorin osanottaja Janette
oli juuri täyttänyt viisi viikkoa ja rikkoi näin Kurkien sukukokousten nuoruusennätyksen.
Kokouspaikkana toimi ravintola Olé Veritas-stadionilla.
Juhla aloitettiin aamuhartaudella, jonka toimitti pastori Kyllikki
Pitts Kanadasta. Hänen johdollaan
kunnioitettiin hetken hiljaisuudella edellisen kokouksen jälkeen
poisnukkuneita suvun jäseniä.
Musiikista vastasi Eero Leppänen
Piikkiöstä. Juhlaesitelmän piti
suvunvanhin Juha-Veikko Kurki
käyden läpi suvun alkuvaiheita
1400-luvulta lähtien.
Useat Kurkien esi-isät olivat
ratsumiehiä 1500-luvun lopulla ja
1600-luvun alussa. Pekka Kurki oli
vuosina 1555-1557 ratsumiehenä.
Tuomas Pekanpoika Muolaasta oli
mukana Henrik Hornin ja Herman Flemmingin Inkerinmaan
sotarekillä. Hän sai verovapauksia
Klaus Flemmingiltä, ja Nils Olsonin määräyksestä Tuomas ja Pekka
Kurki todennäköisesti palkkiokseen Muolaan Kurkelan tilan.
Tuomaan Eerikki poika syntyi Koivistolla. Hänkin osallistui
sotaan. Venäläiset polttivat hänen
kotinsa Joutselässä, mutta hän sai
Stolbovan rauhan jälkeen v. 1618
Kurkelan autiotilan, josta lukien
tila on ollut Kurkisuvun hallussa
aina sotavuosiin asti. Tilanomistajat siirtyivät evakkoina sotien
jälkeen Askolaan, jonka isännälle,
Kurkien sukuseuran perustajajä-

senelle ja myöhemmin kunniapuheenjohtajalle Martti Kurjelle
luovutettiin v. 1973 sukutilakunniakirja ja sukutilaviiri. Nämähän
edellyttävät, että tila on ollut vähintään 200 vuotta saman suvun
hallussa. Näin voidaan sanoa alkuaan palkkioksi saadun sukutilan
siirtyneen Askolaan.
Kurkisuvun kantaisä Nils Kurki mainitaan lautamiehenä Santamalassa. Hänellä oli neljä poikaa.
Kurki suku levisi myöhemmin
laajasti koko Karjalan Kannakselle. Myös mm. Talsit, Naskit ja
Suomalaiset ovat Kurkien jälkeläisiä. Suuri laulaja Olavi Virtakin oli
äitinsä puolesta Kurki.
Esitelmässään suvunvanhin
palautti lisäksi mieleen värikkäästi kuvin ja sanoin Kurkien Sukuseuran vaiheita 30 vuoden ajalta ja
erityisesti useina vuosina järjestettyjä sukumatkoja Karjalaan suvun
juurille ja vähän kauemmaksikin.
Esitelmän ja muun ohjelman
lomassa Riitta Nurmi esitti yksilaulua ja suvun nuoremman polven edustajat Janina (11v) ja Jasmin (10v) duettona laulun Tuulet
puhaltaa. Tuulikki Kurki säesteli
haitarilla. Osmo Kurki toi kokoukselle tervehdyksen Göteborgista. Hyviin sukujuhliin kuuluvat

myös arpajaiset, joiden voitonjaosta iloitsi koko juhlaväki. Tilaisuudessa julkistettiin sukuseuran
oma postimerkki
Maittavan karjalaisen lounaan
jälkeen pidettiin vuosikokous,
jonka alussa luovutettiin ansioituneille Sukuseurojen keskusliiton
myöntämät ansiomitalit. Suvun
vanhin ja nykyinen puheenjohtaja
Juha-Veikko Kurki palkittiin kultaisella, varapuheenjohtaja Riitta
Nurmi sekä hallituksen jäsenet
Martti Kurki ja Tuula Kujala hopeisella ansiomitalilla. Pronssisen
mitalin saivat lähes kaikissa sukukokouksissa emäntinä toimineet ja
muutenkin aktiivisesti toimintaan
osallistuneet Kaarina Kurki, Leena
Kurki ja Laila Laine.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Juha-Veikko
Kurki Espoosta, sihteeriksi Asta
Heikkilä Vantaalta, rahastonhoitajaksi yli kaksikymmentä vuotta
tehtävää hoitaneen ja nyt siitä luopuneen Teppo Kurjen tilalle Ulla Karell Karhulasta sekä muiksi
hallituksen jäseniksi Riita Nurmi
ja Lasse Kurki Porvoosta, Martti Kurki, Tommi Kurki ja Vaula
Vaara Helsingistä, Tuula Kujala
Espoosta ja Klaus Kurki Turusta.
Juhlat päätettiin Samppalin-

Ruoka maistuu.

Laulavat serkukset

nan kesäteatterin humoristiseen
esitykseen Forum eli sattuipa
hassusti. Näytöksen jälkeen yksi
osanottajista kertoi istahtaneensa
ennestään hänelle tuntemattoman
rouvan viereen, joka totesi heti
heidän olevan pikkuserkuksia. Oli
osoittautunut isoisän sisaren tyttären tyttäreksi. Eivät olleet koskaan

aiemmin tavanneet, mutta juttu
kuulemma luisti kuin vanhoilla
tutuilla. Rouva ei aikaisemmin
ollut sukukokouksiin osallistunut,
mutta oli kuulemma saanut nyt
lähtemättömän pistoksen. Näin
toimii hyvä sukukokous.
J-V. Kurki

Ei päästy purjeveneillä
Koivistolle

Näytelmä Sodan tuomat dramatisoi
koivistolaisen tarinan.

Aikaisemmin lehdessämme
kerroimme Kotka Sailingin
purjeveneilijöiden suunnittelevan heinäkuista eskaaderipurjehdusta Koivistolle,
ja osallistumista “Primorsk
Youth Sailing Week”tapahtumaan.

Jaalan Hartolan Pienviljelijäyhdistys valmisteli
Elonkorjuujuhliinsa mannolalaisen Dammertin perheen
evakkovaiheista kertovan näytelmän. Vuokko Tuomen
kirjoittaman ja tositapahtumiin perustuvan näytelmän
tapahtumat sijoittuvat Hartolan ja Huhdasjäven kyliin.

Normaalisti Koiviston alue on ulkomaalaisille vapaa-ajan veneilijöille suljettua aluetta, mutta nyt
uskottiin, että reitti olisi vapaa.
Venäläiset purjehdustapahtuman
järjestäjät olivat Suomen Purjehtijainliiton kautta kutsuneet
suomalaipurjehtijoita mukaan.
Vaikka suunnitelmat, osallis-

tujalistat ja kaikki tarvittavat
paperit olivat hyvissä ajoin valmiina, ei Koivistolla kuitenkaan
päästy käymään. Viranomaiset
ilmoittivat että Koiviston sijaan
leimauspaikkana voisi olla Pietari tai sitten Pällin Sulku Lappeenrannassa, johon venekunta
lopulta Kotkasta purjehti. Itse
purjehdusretki oli onnistunut,
vaikka pettymys määränpään
pääsemättömyydestä vaivasi.
Aina purjehtijat ovat joutuneet
huomioimaan muuttuvat olosuhteet. Venäjän viranomaiskäytännöt raja-vyöhykkeellä
näyttävät nekin vaihtelevan kuin
kesäkelit Suomenlahdella.

Talvisodassa evakoksi joutunut
koivistolainen Dammertin perhe ja Hartolan kyläläiset heitettiin viranomaisten määräyksestä
yhteen. Vilkkaat karjalaiset ja
jäyhät hämäläiset, siinä olivat
valmiit ainekset todelliseen draamaan. Alkuhämmingin jälkeen
asiat loksahtelivat kohdalleen,
vanhemmille löytyi töitä taloista
ja lapset kävivät kyläkoulua. Anja
Jokisen perheen tarinassa välirauhan epävarmoissa oloissa kaikki
yrittivät parhaansa.
“Nykyajan näkökulmasta
tuntuu ihmeelliseltä, että ihmiset
sota-aikana elivät aivan tavallis-

ta elämää. Kynnettiin ja kylvettiin. Kesällä –41 alko jatkosota.
Kylän miehet saivat liikekannallepanomääräyksen ja lähtivät.
Kaikki vastuu jäi naisten, nuorten
ja vanhusten kannettavaksi. Kun
sitten talvisodassa Suomi valtasi
menetetyn Karjalan takaisin, alkoi
paluumuutto. Koti-ikävä sai Jaalankin siirtoväen lähtemään takaisin tuhotuille kotiseuduilleen. Yllättäen lähtö Jaalasta olikin vaikea.
Oli muodostunut pysyvä ystävyys
alkuasukkaiden ja siirtoväen välille.” Näin näytelmän kirjoittaja
maisteri Vuokko Tuomi kertoo
ajankuvasta.

Pienviljelijäyhdistyksen näytelmä on ollut mittava projekti.
Mukana PVY:n talolla viikottaisissa harjoituksissa on ollut kolmisenkymmentä henkeä. Jaalan
pelimanninen Veikko Kaaralampi, Alpo Kunnasluoto ja Ilkka
Lindeman vastaavat musiikista.
Sota-ajan musiikki ja aikalaispuvut vievät teatteriryhmän ja katsojat mukaan ankaraan aikaan, josta
selvittiin sopeutumalla ja hyvällä
huumorilla.
Tänä syksynä näytöstä pääsee vielä katsomaan. Näytelmä
Sodan tuomat esitetään Jaalan
Hartolankylän PVY-talossa syyskuun 9.päivänä klo 13.00. Lippujen hinta on 10€ ja niitä voi
etukäteen varata numerosta 0400
766513.
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Härkälän koulupiirin kesäretkellä kalannissa 9.6.2007
Eine Putus kutsui Koiviston
Viestissä Härkälän koulupiirin tytöt ja pojat ja
muut kyläläiset kesäretkelle
Kalantiin. Iloinen seurue
starttasi Järvenpäästä jo
aamutuimaan ja poimi
matkan varrelta mukaan
lisää retkeläisiä Espoosta ja
Salosta.
Osa tuli Kalantiin omalla kyydillä.
Matkalla tietysti vaihdettiin kuulumiset ja muisteltiin vuosittaisia
kotiseutumatkoja. Iäkkäämmät
kertoivat kultaisia lapsuusmuistojaan: ”A, muistat sie, kui meil siel
koton Karjalas…” Kun sitten käytiin läpi Härkälän talot ja niiden
entiset asukkaat, totesimme, että
olemme kaikki sukua toisillemme,
ainakin mutkan kautta.
Kalannissa Eine otti meidät sydämellisesti vastaan historiallisella
paikalla Veteraanimuseon pihalla.
Tästä samasta pihasta Kalannin
pojat lähtivät sotaretkelleen. Museo toimii entisessä meijerissä, jota
on aikanaan käytetty myös Lotta-ja

reissa tai nukkumaan pelkillä olkipahnoilla toisten nurkissa.
Mielenkiintoisinta museossa
oli karjalaisten evakkoon lähtöön
liittyvä näyttely. Retkipäivänämme
9.6. tuli kuluneeksi tasan 63 vuotta
toiseen evakkoon lähdöstä. Jo keväällä 1944 kantautui Koivistollekin huolestuttavia uutisia rintamalta. 9.6.1944 alkoi Neuvostoliiton
suurhyökkäys Kannaksella, jolloin
karjalaisille tuli äkkilähtö. Tärkeimmät tavarat piti pakata laatikoihin
ja viedä tienposkeen odottamaan
kuorma-autokuljetusta. Evakkoon
lähtijöillä oli usein vain pari tuntia
aikaa jättää kotinsa – tällä kertaa
lopullisesti. Mukaan sai ottaa ainoastaan muutaman päivän muonan
ja pienet arvoesineet. Omenapuut
olivat juuri kukkaloistossaan, kun
loputtomat evakkojonot tarpoivat
maanteitä länttä kohti. Osa matkasi proomuissa ja junien ikkunattomissa härkävaunuissa päiväkausia karjan, syntyvien ja kuolevien
seassa. Useimmilla kävelemään
kykenevillä oli jalassaan epämukavat puu- tai paperikengät, jollaisia
myös näimme museossa. Evakko-

lähtöisin. Hän kertoi meille auliisti kuttujen hoidosta ja näytti, mitä
kaikkea he valmistavat kuttujen villasta, nahasta ja luusta. Talon isäntä
esitteli meille kaunista kotiaan ja
valmistamiaan puuesineitä mm.
upeita kaappikelloja. Talo suoras-

Kalannissa olisi viihtynyt pitempäänkin. Illan suussa oli kuitenkin lähdettävä kotimatkalle – tällä
kertaa Uudenkaupungin kautta.
Monta elämystä rikkaampana
palasimme kotikonnuillemme.
Suuret kiitokset Einelle vieraanva-

Eine Putus oppaana Kalannin
veteraanimuseossa

raisuudesta ja hienosti järjestetystä
retkiohjelmasta! Kiitokset myös
kaikille retkeläisille mukavasta
matkaseurasta!
Tuula Kujala

SÄHKÖURAKOINTI
KIIKKA & KONTTILA OY
PL 19
00581 HELSINKI

Susitie 12
00800 HELSINKI

PUH. 09-8624 2040
FAX 09-8624 2050

Karjala-tuotteiden erikoisliike
Tilaa ilmainen kuvastomme
Puh. 05-541 4650, Kauppakatu 41, Lappeenranta
www.kareliaklubi.com
—
kauppa@kareliaklubi.com.

MATKATOIMISTOPALVELUT RYHMILLE, TILAUSAJOT

PORNAISTEN MATKAILU OY
P. 019-664 7269, 0400-184 899
Suojeluskuntatoimintaan. Nykyisin siinä toimii myös levylämmönsiirtimiä valmistava yritys Vahterus.
Kolmen tunnin helteisen matkan
jälkeen olikin mukava päästä heti
ruokapöytään. Höyryävä kalakeitto
teki kauppansa. Eine kertoi meille
talon historiaa ja sitten siirryimme
yläkertaan, jossa toimii varsinainen
Veteraanimuseo. Vaikuttava kokoelma näyttelyesineistöä on koottu
kalantilaisilta. Niitä on itsenäisyytemme alkuajoilta viime sotiimme
asti. Museossa on myös evakkoperheen kotia esittävä pikkuhuone.
Monen mielestä se on kuitenkin
liiankin hyvin varustettu evakkojen
ensikodiksi. Joutuivathan monet
evakkoperheet asumaan pitkiäkin
aikoja kanaloissa ja saunakamma-

näyttely ja Eine Putuksen asiantunteva opastus palauttivat elävästi
mieleen nuo karjalaisille kohtalokkaat ajat.
Päiväkahvin aikaan suuntasimme toiseen retkikohteeseemme Marja Hyytiän eli Kili-Marjan
Kuttulaan. Pihalla näimme kymmeniä eri ikäisiä ja monenvärisiä
vuohia. Talon Marja-emäntä on
myös Karjalasta – Metsäpirtiltä

Evakko-näyttelystä

taan pursui itse tehtyjä käsitöitä ja
nahkatuotteita. Marja-emäntä ja
Eine olivat loihtineet saliin kauniin herkkupöydän. Kahvin ohella
saimme maistella mm. vuohenmaidosta tehtyä jäätelöä, rahkaa, juustoja ja kuttupullaa. Näitä herkkuja
saimme myös kotiinvietäviksi.
Vehreässä ja vieraanvaraisessa

Hiob = hiiop?
Sukuni juurilla Koivistolla oli mm merikapteeni Hiob Mannonen.
Muitakin Hiob nimisiä merimiehiä oli suvussa. Mahtaako olla
Hiob ja merimies huuto "hiiop!" samaa sukua, ts. toinen tullut
toisesta? Vai onko muuta tietoa Hiobin alkuperästä?
Harry Piela, Helsinki

07170 PORNAINEN

Suomalaista puutavaraa
- tärkeintä on hyvä laatu,

TANTTUTIE 6, 49460 HAMINA, Puh.: (05)7575 200, Fax.: (05) 7575 250
E-mail: havesa.timber@havesa.fi
www.havesa.fi

Mainos ja tabloid -lehdet
painaa

Lehtipaino Keskiuusimaa
Riihimäki

KOIVISTON AUTO
www.koivistonauto.fi
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Kirjotuksii` ja kuulumissii`

Koiviston Heinon sukuseuran
matka Karjalan laulumaille
25. – 27. kesäkuuta.
Heinon sukuiset olivat jo jonkin aikaa suunnitelleet matkaa Itä – Suomeen.
Lopulta tuli se hetki, jolloin matkan ajankohdasta, reitistä, majoituksista,
käyntikohteista ym. asioista päätettiin.
Matkasta ilmoiteltiin Koiviston
Viestissä, sekä puskaradion kautta. Ilmoittautumisia alkoi tulla. Lähempänä matkalle lähdön
ajankohtaa moni joutui perumaan osallistumisensa matkaan
sairauden tai omien aikataulujen
muutosten vuoksi. Näytti siltä,
että matka peruuntuisi. Lopulta
lähtijöitä ilmaantui riittävästi ja
matkaan päästiin. Maanantai, 25.
pv. kesäkuuta Kaarinan Turistibussien auto starttasi varhain aamulla
Turusta Turun heinoslaiset mukanaan. Vantaalta ja Tuusulasta poimittiin mukaan loput matkalaiset.
Matkalle lähti 18 aikuista ja pieni
tyttö. Tämä tyttönen, Anu Saarinen oli koko matkan ajan reipas ja
hyväntuulinen. Iloisella olemuksellaan hän loi mukavan tunnelman
meille aikuisille. Hän nautti, kun
sai matkata mummin ja vaarin seurassa. – Matkamme jatkui Lahden
kautta Heinolaan. Tähtihovissa
pysähdyimme nauttimaan kahvia/
mehua ja pientä purtavaa. Seuraavaksi kyseltiin, että ”onko Mikkeliin mänijöitä?” Jaloittelimme
Mikkelin torilla ja tutustuimme
sen monenlaiseen tarjontaan.

Pysähdys mekaanisen
musiikin museossa
Matka jatkui kohti Varkautta, jossa
poikkesimme Mekaanisen Musiikin ”Museoon”, Siellä saimme nähdä monenlaisia menneitten aikojen
soittimia ja kuunnella niiden soittoa mainion saksalaisen oppaamme
avulla. Hänen puheitaan oli hauska
kuunnella. Yläkerrassa opas vaihtui.
Siellä saimme kuulla ja nähdä lisää
soittimia. Eräskin soitin painoi 5
tonnia ja sitä oli rakennettu useita vuosia. Mielenkiintoinen paikka, tutustumisen arvoinen kohde.
Illansuussa saavuimme Lintulan
luostariin, jossa saimme nähdä
nunnien kirkkosalin, sekä kauniita, arvokkaita ikoneja. Luostarin
pihapiiri henki rauhaa ja ihastutti
kauneudellaan.

Sulkujen kautta Valamoon
Lintulasta ajoimme Palokin laiturille, josta matka jatkui Sergei –
aluksella kohti Valamon luostaria.
Tämä järvimatka oli mielenkiintoinen ja jännittävä, koska Varisjärven
ja Juo – järven välillä noustiin laivalla ylöspäin 20 m. Varistaipaleen

sulutuksella 4 allasta ja nousua 14
m. Taivallahden sulutuksella 2 allasta, nousua 6m. Amerikkalaiselle
Jack Wilsonille kokemus oli uusi ja
mieluinen. ”Fantastic!” hän totesi.
Noin klo 19 saavuimme Valamon
luostariin. Trapesa – ravintolassa
nautimme runsaan ja maittavan
illallisen. Majoituimme luostarin
Vierasmajaan. Huoneet olivat vaatimattomia, mutta siistejä. Hyvissä
vuoteissa uni maistui pitkän päivän
jälkeen.

Tiistai 26.6. Aamu valkeni
kylmänä ( + 11°)
Sadetta ei tullut juuri ollenkaan.
Söimme runsaan aamiaisen ja sen
jälkeen kiertelimme katselemassa luostarin kaunista puutarhaa.
Poikkesimme matkamuistomyymälässä, jossa oli jokaiselle jotakin
kotiin viemisiksi. 9.40 matkamme jatkui kohti Ilomantsia. Ensimmäinen kohteemme siellä oli
Runonlaulajain Museo Parppeinvaaralla. Museoalue rakennettiin
edesmenneitten runonlaulajain
muistoksi. Oppaamme Tiina Puruskainen kertoi elävästi Karjalan
murteella talosta ja sen esineistöstä,
sekä esitteli runonlaulajat, joitten
kuvia katselimme tuvan seinillä.
Opimme, mikä on käs ´paikka.
Ikoninurkkaus on huoneen pyhin
alue. Kun joku talon väestä sairasti, hänet asetettiin lähelle ikoninurkkausta, kasvot ikoniin päin.
Arvovieraat istutettiin pöytään lähelle ikonia. Vierailumme lopuksi
Tiina soitti kanteleella ”Konevitsan kirkonkellot”, sekä ”Karjalan
kunnailla”. Yllätyksenä hän soitti
erään Elviksen kappaleen. Kyllä
uudempikin musiikki soi hienosti kanteleella soitettuna. Kaikkea
Runonlaulajain Talosta emme ehtineet nähdä ajanpuutteen vuoksi.

Talo sotasankareiden
kunniaksi
Seuraava kohteemme oli Taistelijan
Talo Hattuvaarassa, jossa saimme
tutustua sotahistorialliseen näyttelyyn. Talo rakennettiin sotasankareittemme kunniaksi. Talon kahviossa autonkuljettajamme tarjosi
meille kahvia/mehua, sekä kukkoset. Tämäkin mielenkiintoinen
kohde; näkemisen arvoinen. Jälleen
matkaan. Tien vieressä, Ilomantsin
puolella, oli muistomerkkejä jokai-

selle joukkoyksikölle, jotka osallistuivat kesän 1944 torjuntataisteluihin sillä seudulla. Matkamme
jatkui korpitietä pitkin EU.n itäisimpään pisteeseen Virmajärvelle.
Siellä aisti naapurimaan läheisyyden nähtyämme rajatolpat läheisessä saarikumpareessa. Lieksassa
poikkesimme taiteilija Eva Ryynäsen erämaa – ateljeehen Sammal
– joen rannalle. Hän on veistänyt
miehensä avustamana 500 puuveistosta elämänsä aikana. Yleensä hän teki veistoksensa yhdestä
puunrungosta. Talossa seinustoilla
kiersivät puupenkit. Seinähirressä
olivat 7 – veljeksen siluetit. Muitakin koristeellisia veistoksia mahtui
talon huoneisiin. Varsinaisessa ateljeehuoneessa meitä tervehti laulava
Väinämöinen, isäkarhu tanssivine
poikasineen, kurki, pikkuenkelien
piiri ym. hahmoja. Huoneessa oli
myös taiteilijan kesken jäänyt perhosveistos. Tutustuimme pihapiirissä olevaan kirkkoon. Sen seinät
on veistetty Kanadan tuijista. Alttarina toimi valtava puun kanto, jonka yläpuolella tauluna oli Mariaa ja
Kristus – lasta esittävä veistos. Kirkossa pidetään Jumalanpalveluksia,
avioliittoon vihkimisiä, kastetilaisuuksia ym. toimituksia. Taiteilija
Ryynänen kuoli lokakuussa 2001
ja puolisonsa Pentti tammikuussa
2002. Puolisoitten tuhkauurnat on
haudattu kotipihaansa, heille rakkaaseen ympäristöön.

sa. Pikkulintu oli tehnyt pesänsä
hiihtohissin palkkiin. Seurasimme,
kuinka emolintu ruokki nälkäisiä
poikasiaan.

Keskiviikko, 27. pv.
Kotiinlähtöpäivä.
Kokoonnuimme bussille. Ennen
9:ää jätimme hyvästit Kolin kauniille maisemille ja suuntasimme
Joensuun kautta Lappeenrantaan.
Matkalla alkoi sitten se sade, jolta
olimme välttyneet tähän asti. Bussissa oli kuitenkin hyvä tunnelma.
Ajomatkojen aikana lauloimme yh-

Varistaipaleen kanava

Lähtö Kolilta

varrella näimme myös Salpalinjan
vallituksia. Näillä valleilla aiottiin
estää vihollisen tunkeutuminen
syvemmälle maahamme sodan aikana. Matka jatkui. Satoi edelleen.
Iitissä ystävällinen kuljettajamme
tarjosi kaikille matkalaisille aterian noutopöydästä. Jälleen ruoka
maistui hyvältä! Lähestyessämme
Tuusulaa tuli hieman haikea olo.
Mukava, tapahtumarikas matka
alkoi olla lopuillaan. Turun seudun matkalaisten taival jatkuisi
vielä n. 2:n tunnin ajan. Matkalla

Eeva Ryynäsen veistämä Kirkon alttari

347 metriä korkea
Ukko-Koli
Alkuillasta saavuimme Kolille, jossa majoituimme Sokos – hotellin
viihtyisiin huoneisiin. Jälleen ruoka
maistui hyvältä hotellin ravintolassa
pitkän päivän jälkeen. Pienen lepohetken jälkeen halusimme kiivetä
Ukko-Kolille, joka on 347 metriä
korkea. Kapusimme yli 100 askelmaa rinnettä ylös. Lopulta olimme
huipulla. Mahtavat maisemat palkitsivat kiipeämisen vaivat. Valokuvia
otettiin, jylhiä rinteitä ja näkymiä
ihasteltiin. Mieheni halusi lähteä
vaeltamaan 3 km.n päässä olevalle
Mäkrävaaralle. Halusi kuulemma
harjoitella tulevaa Lapin vaellusta
varten! Pieni matkalaisemme Anu
hyppeli kuin peipponen virkeänä ja
iloisena vailla väsymyksen häivääkään. Edes nousu Kolin huipulle ei
uuvuttanut häntä. Saimme katsella
maisemia ilta – auringon loistees-

teislauluja, kerrottiin vitsejä, naurettiin, luettiin lehtiä, ristikoita ratkottiin ym. ajankulua. Ajaessamme
Lappeenrantaan, poikkesimme tien
vieressä olevaan Patsaspuistoon.
Patsaita oli kymmenittäin; Väinämöinen, romaninainen, talonpoika, roomalaisia, uivia lapsia ja monia muita hahmoja, kaikki sulassa
sovussa keskenään! Lappeenrannassa ajoimme vanhalle linnoitusalueelle, jossa sijaitsi Viipuri – museo. Katselimme bussin ikkunasta
alueen muita nähtävyyksiä. 6 – tien

tutustuimme toisiimme paremmin ja tunsimme yhteenkuuluvaisuuden tunnetta saman sukuisten
kanssa. Lausun omasta ja varmasti
muittenkin matkalaisten puolesta
parhaat kiitokset matkan johtajallemme Mauri Heinolle, sekä
autonkuljettaja Vainiolle, jotka
olivat nähneet paljon vaivaa järjestääkseen tapahtumarikkaan reissun
Karjalan laulumaille.
Irja Erlamo, Tuusula

12

8 Elokuu 2007

Tääl` tapahtuu
ILKKA NIKULAINEN
kirjoitti ylioppilaaksi
Naantalin lukiosta
keväällä 2007.
Ilkan mummo on
Eila Nikulainen
o.s. Putus Koiviston
Putuksen kylästä.

ATTE UUSITALO
kirjoitti ylioppilaaksi
Kuopion
klassisesta Lyseosta.
Aten mummo
Maire Rossi
o.s. Mäkeläinen
Penttilästä.

HAASTATTELUPYYNTÖ

Sukuseura Koiviston Mäkeläiset

Helsingin Koivistolaiset ry.

Sukukokous pidetään lauantaina, 31.pvä elokuuta 2007
Helsingissä Karjalatalolla, Käpylänkuja 1, Galleria-salissa alkaen
klo 13. Yhteinen lounas nautitaan Karjalatalon ravintolassa
alkaen klo 12 (seisova pöytä, hinta 15 €). Kokouksessa käsitellään
vuosikokoukselle kuuluvat asiat. Kokouksen jälkeen katsotaan
koosteita sukukokouksista ja Koiviston retkistä.
Tervetuloa!
Risto Mäkeläinen

Miu ennoi maamieskouluu käi.
Mut kese koulu hänelt jäi,
kaik maata ko kutsuttii puolustammaa
vuossatasta vihollista, venäläistä vastaa
Vast vuosii yheksätoist ol hää
syksyl justii ehtint täyttämää,
syyskuu kolmastoist ko eno syntynt ol
Patalas, Koivusaarel, Koivistol.
Hää perree lapsist kolmastoist ,
ei rakkahamp äitillee olla ois voint.

Särkisalossa sunnuntaina 16.9.2007
Messu klo 10.00 Särkisalon kirkossa
messun jälkeen kukkien lasku Karjalaan jääneiden vainajien
muistomerkille ja kirkkokahvitilaisuus surakuntatalossa.
Tervetuloa!

Naiset maanantai klo 13:
- 3.9., 1.10., 5.11., 3.12.,

Mahtaisiko vanhemman polven joukosta vielä löytyä
joku hänet tuntenut, esimerkiksi hänen oppilaansa? Pienetkin tiedonmuruset olisivat tässä hyödyksi.
Haastattelujen lisäksi otan mielelläni vastaan myös
kirjoitettua muisteluaineistoa. Myös vanhat koulutodistukset, -vihot ja -kirjat sekä koulunkäyntiin ja muihin
lasten ja nuorten puuhiin liittyvät valokuvat kiinnostaisivat, mikäli niitä vielä jollakulla sattuisi tallessa olemaan. Valokuvat ja asiakirjat tallennetaan digitaaliseen
muotoon niitä vahingoittamatta, ja omistaja saa halutessaan alkuperäiset dokumentit takaisin. Nauhoitetut
haastattelut ja muu aineisto säilytetään arkistoituna
tutkimuksen jälkeen, ellei toisin sovita. Tutkimustulosten julkaisemisesta tiedotetaan tutkimukseen osallistuneille. Aineiston mahdollisesta käyttämisestä muuhun
kuin tutkimukseen, esimerkiksi näyttelytarkoituksiin
tai vastaaviin, pyydetään luonnollisesti erillinen lupa.
Haastattelujen sopimista ja lisätietoja varten pyydän ottamaan yhteyttä
- postitse: Merja Leppälahti, Folkloristiikka,
Henrikinkatu 3, 20014 Turun yliopisto
- sähköpostitse: merja.leppalahti@utu.fi
- puhelimitse: (02) 333 5249 tai 0400 943633
(varmimmin arkisin klo 13–18).

Ko sota sytty, Toimi-eno ol
maamieskoulus Uuvelkirkol.
Liia nuor ko ol asseisii astumaa,
sai käsky evakuoinnis auttamaa,
tavaroi matkaa lastaamma
ja ihmisii junnii nousemaa.
Yötä päivää eno asemal uurasti
viiko aja. Loppu lopult voimat vissiinki;
ko joulukuu kolmastoist alko evakuointi, Ko junast jäi pois, löys piene kylä.
ni asemasillal eno nukahti.
Suures talos sai levätä, työtäkii tehhä
Häne kertomustaa kaik ihmettelliit.
Kaver herätellä häntä koitti:
Lopult perettää etsimää eno lähti.
"Juna tulloo jo! Herräähä, Toimi!"
Sai kuulla, et patalalaiset ol evakuoitu
Eno jaloillee nous, mut unissaa
Hämmeesee, Längelmäel.
hää lähtikkii poispäi kulkemaa.
Sinne matka jatku.
Siin etteepäi häne astellessaa
Jouluks ehti jo äitiää hallaamma
tul ettee este, vanha risuaita.
ja seikkailustaa kaikil kertomaa.
Näk unta: ol lehtee lukevinnaa,

Syksyn 2007 toimintaa
Kajuuttailta, Itäpellontie 2 Turku
-18.9. esittelyvuorossa Eistilä, Ingertilä
- 16.10. esittelyvuorossa Penttilä
- 20.11.
Jaalamiehet, torstai klo 14:
- 6.9., 13.9., 4.10., 11.10., 25.10., 1.11., 8.11., 15.11., 29.11.

Särkisalon seurakunta.
Perniön ja ympäristön Koivisto-kerho

Synkäs metsäs ol lunta alkant satamaa,
tietä takasii löytää ol vaikiaa.
Lopult löyty tie asemal takasii.
Sielt yks juna, se viimene, viel lähti.
Hevosii jalois eno pääs makkaamma,
pääs Suome puolel pakkoo ajamaa.
Kylmissää heräs, ol lakki kaoksis,
ja eväsnyytti, kaoksis ol sekkii.
Kolmetoist ol eno onnenumero,
Syyskuu kolmastoist hää syntynt ol.
Perrees kolmastoist ol laps tää.
Kolmastoist nyt päivä, ei eksynt metsää.

Johtokunta

Turun ja ympäristön Koivistolaiset

Koivistolaisten kirkkopyhä

ja lehes kaks kuolinilmotusta
muistovärssyinee. Alko lukkee toista:
"Niin äkkiä voi kuolonkutsu tulla,
hetkellä, mitä ei voi aavistaa."
Ko toista ilmotusta lukkee yritti,
heltis käestää Karjala-lehti.
Siihehä eno sit heräskii.

Vuosikokouksen jälkeen n. klo 19.30 pidetään
maaliskuun tupailta. Veikko Ilmasti kertoo
mielenkiintoiseen tapaansa Koivistosta.
Tarjolla on taas kahvia, piirakoita ja kakkua!
Tervetuloa ja nähdään Karjalatalolla!

Teen Turun yliopiston Kulttuurien tutkimuksen
laitoksella tutkimusta karjalaisten juurien merkityksestä nykypäivänä. Etsin haastateltavakseni Kannaksella syntyneitä, jotka olisivat halukkaita muistelemaan lapsuus- ja nuoruusaikojaan Kannaksella,
sekä heidän jälkeläisiään, jotka osallistuvat karjalaisuuteen liittyvään seuratoimintaan, Kannakselle
suuntautuville kotiseuturetkille tai ovat muuten
kiinnostuneita karjalaisista juuristaan. Tulen haastattelemaan kotiin, tarvittaessa haastattelu voidaan
sopia myös johonkin muualle. Haastattelut ovat
melko vapaamuotoisia eikä niihin tarvitse etukäteen
valmentautua. Nuorempien polvien haastateltavien
kanssa keskustellaan nimenomaan karjalaisuuteen
liittyvästä toiminnasta, evakkosukupolven kohdalla
haluaisin lisäksi kuulla lapsuus- ja nuoruusmuistoja
vanhalta kotiseudulta. Kerään erityisesti muisteluksia koulunkäynnistä Kannaksella.
Lisäksi olen kiinnostunut vuonna 1895 syntyneestä Ulla Mannosesta, joka talletti suuren määrän
kansanperinnettä ja murresanastoa varsinkin Koivistolta ja Uudeltakirkolta. Mannonen toimi ennen sotaa ja välirauhan aikana Uudellakirkolla ja Koivistolla
monenlaisissa tehtävissä mm. myyjänä ja opettajana. Etukäteen kiittäen Merja Leppälahti, fil.lis., tutkija

MIU ENNOI

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään Karjalatalon
Laatokka-salissa tiistaina maaliskuun 20. päivänä klo 18.00
alkaen. Toivomme runsasta osanottoa.

Jatkosovas enost tehtii lähetti.
Hyväst palvel, sai korpraali natsatkii.
Muie joukos Syväril ast hää ehti.
Raja-aia taaks jäi Shemenskii.
Koivisto kirko vieree hänet siunattii.
Hävitetty on siel nyt hauat sankarvainajii.
Lieks ilmotukse toisekii
hää lukent "Karjalastaa",
ko Ikuse hää raja taa
jäi vartioo sil kertaa.
Näi miettint mie oon mielessäi,
häne kohtalooaan muistellessai...
On eno nimi kirjotettu
sankarpaasii Lappeenrannas.
Usjast siel se ollaa luettu
toisii koivistolaisnimmii joukos.
Ko kerra pääs kottii lomallaa
Elimäel, Vanhaa pappilaa,
eno sylihiin koppas miutkii
ja halas niiko kaikkii muitakkii.
Nuor sankar säilynt o muistois ain
miul,
hää, Lehtola Toimi, ennoi miu.
(Toimi Lehtola 13.9.20 - 24.4.42)
Martti Piela

Särkisalon kirkkopyhä 16.9.2007
Syysristeily Vikingillä
- 26.-27.9.2007 aamulähtö (Amorella)
- hinta 21€/henk. kahden hengen A-hytissä, buffet ruokailu
ruokajuomineen sekä kahvi ja pulla
- oma ohjelmallinen tilaisuus arpajaisineen
- kansainvälinen kirjamessu Turussa 5.-7.10.2007
Suomen Koivisto-Seura ry:n yhteinen palaveri alakerhojen,
kyläyhteisöjen ja sukuseurojen kanssa 6.10. klo 12
Porvoon Vanhamoision seuratalolla.
Aiheena Koivisto-seuran tulevaisuus ja Koivisto-juhlat.
(edustajat 2 henk. kustakin alakerhosta)
Vanhan ajan iltamat 27.10. Karjalaisten talolla klo 17 alkaen
Joulujuhlat Ravintola Sinisessä Hetkessä 9.12. 2007 klo 15

Rusin sukumatka Lappeenrantaan
Bussi täyttyi matkalle ilmoittautueista ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kiitos kaikille ilmoittautuneille mielenkiinnosta matkaa kohtaan.
Lahdemme Järvenpäästä Pornaisten Matkailu Oy.n bussilla 15.9.
klo 8.00 Pornaisten, Porvoon, Loviisan, Kotkan ja Kouvolan
kautta Taavettiin mistä edelleen Lemille.
Ruokailun jälkeen oppaan opastuksella maaseutukierros
Taipalsaaren kautta Saimaan vesistön rantoja katsellen, käymme
Äiti-Karjala patsaalla, Koiviston sankarivainajien muistopaadella
ja mahdollisilla läheisten muistomerkeillä. Teemme kaupunki- ja
maaseutukierroksen ym. ym. Kotiin tuliaisina on mahdollista
ostaa säräannoksia ja rieskaa. Jos haluat ostaa mukaan Särän
rieskaa, on tilaus tehtävä ennakkoon.
lmoita bussiinnousupaikkasi ja mahdollinen rieska-annostilauksesi
2.9.07 mennessä:
Lauri Rusi puh. 0400-848 634, (019) 6648 092.
Tervetuloa
Toimikunta

SODAN TUOMAT
Jaalan Hartolan pienviljelijäyhdistys
viisinäytöksinen tositapahtumiin perustuva näytelmä koivistolaisen
evakkoperheen vaiheista Jaalan Hartolan kylässä sotavuosina.
Jaalan Hartolan kylän PVY.n talolla, su 9.9.2007 klo 13.00
lipunmyynti ja buffetti alkaen klo 12.30
liput 10€ ennakkoon: 05 385 134 Hartolan kyläkauppa
0400 766 513 Kari Tuomi, 041 543 8852 Tapani Mikkola

