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64. Koivistojuhlat
Helsingissä
28. – 29.7.

Viesti on luettavissa
myös netissä.
www.koivistolaiset.net

Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Meill ol mukavat Koivisto-juhlat!
Sydämelliset kiitokset ja halaukset kaikille Teille, jotka tulitte Munkkiniemeen 64. Koivistojuhlille ja teitte niistä juhlat! Teitä kaikkia oli ilo tavata. Paikalla oli sukulaisia, seukkoja,
entisiä kylänmiehiä ja -naisia sekä vanhoja ja uusia tuttavia.
Ja tuo Yläkerran Isäntä oli kuullut
toiveemme ja järjestänyt juhlien
ajaksi upeat säät. Ei tullut sadekuuroja ja ukkonenkin paukutteli
vain öisin.
Vielä kerran: Kiitos kun tulitte ja toivon, että viihdyitte! Meillä
järjestäjillä oli ainakin hyvä tunnelma ja on edelleen. Yhdessäolo
kantaa vielä pitkään.
Seuraavaksi haluan kiittää
lämpimästi kaikkia Koivistojuhlissa esiintyneitä henkilöitä,
jokaista erikseen ja kaikkia yhdessä! Nuoret musiikin esittäjät:
Roni Seppänen ja Mikko Heino,
17-vuotias lupaava sellisti Lauri Grünthal ja hänen säestäjänsä
Siyan Zhuang, iki-ihana viulisti
Mervi Myllykangas ja Linda Miettinen sekä vähän vanhemmat Viipurin Lauluveikkojen Konkarit,
Paul Jaavamo, Vesa Kari ja Sanna
Hilska, Te kaikki loitte juhliin
miellyttävän ilmapiirin, kiitos
ihanasta musiikistanne!
Koivisto-Seuran kunniajäsen, piirakkamestari Paula Hovi
ansaitsee erityiset kiitoksemme!
Hänen koiviston murteella kirjoittamansa näytelmä ”Ei köyry eikä ketku” oli ehdottomasti
lauantain parasta antia. Sen esitti Hovin perheteatteri, jossa oli
mukana Hovin perhettä peräti
neljässä polvessa. Ja näyttelijöitä
oli yhteensä yli kaksikymmentä.
Näytelmän ohjauksesta vastasi ja
siinä esiintyi ainoana Hovin perheen ulkopuolisena näyttelijänä,
niin ikään Koivisto-Seuran kunniajäsen, Helge Teikari. Lämpimät kiitokset Teille kaikille!
Raija Parkkinen oli saanut
hyvillä suhteillaan juhliin esiintymään ”oman” seuransa Espoon
kansantanssijat, joka ilahdutti
meitä taidokkaalla ja iloisella tanssillaan. Olitte ihania! Kiitos!
Nuori koivistolainen Jouni
Aaltonen ihastutti meitä lämpimillä sanoillaan ja, vaikka onkin
nuori, muistoillaan monista Koivistolle tekemistään matkoista.
Siellä Härkälän kylässä hänelle on
avautunut aiempien sukupolvien
rakastama elinympäristö ja koivistolaisuus. Kiitos Sinulle, Jouni,
puhuit todella sydämiin käyvästi!

Aamuhartaudessa pastori Ville Vauhkonen puhui koskettavasti
meille myös koivistolaisuudesta ja
karjalaisuudesta, ja niin kuin joku
totesi Villen puheen jälkeen, siinä
ei ollut yhtään tyhjää sanaa, kaikki oli aitoa ja joka sanalla oli tarkoituksensa. Kiitos Ville ja hyvää
jatkoa opinnoillesi!
Myös meidän juhlapuhujamme Helka Nurmi, joka on 100%
koivistolainen, sai meidät herkistymään. Hän muisteli lapsuuden
kesiään Kurkelassa ja pohdiskeli
nykynuorten ja meidän vanhempien suhdetta ja sitä, ymmärrämmekö me toisiamme ja säilyykö
koivistolaisuus. Historiatietoisuus
on tärkeätä, samoin perheiden
tarinat, jotka siirtävät muisteloita
jälkipolville. Suurkiitos, Helka!
Meidän runsas ja ahkera talkoolaisten joukkomme ansaitsee
erityiskiitokset! Ei tällaisia juhlia
voi järjestää ilman pyyteettömästi
aikaansa ja työpanostaan uhraavia
talkoolaisia. Teitä oli kaikenikäisiä
ja moninaisissa tehtävissä. Suuret
kiitokset Teille jokaiselle, että jaksoitte uurastaa perjantai-illasta
sunnuntai-iltaan Koivisto-juhlien
onnistumiseksi! Meidän järjestäjien omia joukkoja en käy tässä
kiittelemään, me teimme kaikki
vain sen mitä pitikin.
Ja lopuksi toivon, että ensi
kesänä me kaikki näissä Koivistojuhlissa olleet kokoonnumme
Karhulaan Helilän koululle elokuun ensimmäisenä viikonloppuna eli 3.-4.8.2013 viettämään 65.
Koivisto-juhlia! Tavataan siellä ja
taas juhlitaan!
Helsingin Koivisto-juhlien juhlatoimikunta
Tuula Koppinen

2

Nro 8 Elokuu 2012

Hartaast´

Mielen avaruus – koivistolainen ominaisuus

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Pastori Ville Vauhkosen pitämä puhe aamuhartaudessa Koivisto-juhlilla 29.7.2012

Pronssia tuli -meikäläiselle
Nimittäin Koivisto-juhlien piilenheitossa. Kyllä kannatti
mökkitikkaa lomalla heittää. Sain kerrankin kaikki viisi
tikkaa tauluun ja ylsin kesän parhaaseeni. Kunnonajoitus
osui nappiin. Viikkoa myöhemmin Viron kansainvälisessä tikkamaaottelussa olikin jo sitten huippuvire ohi.
Tosin yllätyksekseni virolaiset eivät olleet ikinä aikaisemmin tikkaa heittäneet, veljeskansaa muka. Koivistojuhlilla tikkataulun ympärillä pörrää joka vuosi aikalailla
samaa porukkaa. Ja hyvä niin. Kokkalan veljeksetkin tulevat varta vasten puolustamaan tikanheiton mainettaan.
Ilman tätä vuotuista tapaamistamme, en olisi koskaan
tutustunut noihin naapurikylän poikiin.
Samalla lailla juhlille tullaan itselle tärkeän ja toistuvan tapahtuman perässä. Lasten työpajoissa käy jo
aikanaan lasten työpajoissa käyneiden lapsia. Perinteitä
vaalitaan saman kaavan mukaan perinteisesti. Myyntipöytien takana on vuosi vuodelta samat kasvot ja seurat. Nuorempana ajattelin, että kaiken toistuvuus tekee
asiat vain tylsiksi, mutta sittemmin olen oppinut, että
toistuvuudella ja pysyvyydelläkin on oma, turvallinen
merkityksensä. On oikeastaan aika leppoisaa, kun tietää
mitä on odotettavissa. Voi laskea edes kerran vuodessa
tapaavansa tämän ja tuon.
Juhlilla oli myös ensikertalaisia. Oikein vartavasten
ulkomailta saakka paikalle tulleita ja vähän vahingossa sinne tupsahtaneita. Heille Koiviston-juhlat olivat
ainutlaatuinen mahdollisuus saada elävä yhteys omiin
juuriin ja taustoihin. Ihmisten kautta he löysivät jotain
omaa, mutta samalla yhteistä. Heidän vilpitön ilonsa
siitä, että tällainen jatkumo menetetystä Koivistosta tähän päivään on pysynyt voimissaan, muistutti juhlien
merkityksestä tulevillekin sukupolville.
Ja vaikka juhlille kuinka tulee
tapaamaan vanhoja tuttuja, on
ollut riemukasta, että jokaisilla
juhlilla on ollut ilo tutustua uusiin
”meikäläisiin”. Nytkin mökkinaapurin tuttu sukunimi sai minut
kyselemään samannimisiltä
mikroserkuilta, että ovatko
samaa sukua, samaa maata.
Ja sen sijaan, että olisi löytynyt yksi ennestään tuntematon pikkupikkupikkuserkku, löytyikin koko
kulmakunta koivistolaisia.
Kymmenen koivistolaisperhettä oli aikanaan paikkakunnalle asettunut ja yhtäkkiä he
kaikki ovatkin ulkopaikkakuntalaisen mökkeilijän kanssa
samaa porukkaa. On valtava
rikkaus tajuta kuuluvansa johonkin, olla ”meikäläisiä” koivistolaisten porukassa.

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.

Suomen uskonpuhdistajien koulukaveri Viipurin lukiossa oli Jaakko Teitti, josta myöhemmin tuli kuningas
Kustaa Vaasan kanslian kirjuri. Niihin aikoihin Jaakko Teitti laati kuninkaan kanslian tilauksesta teoksen
nimeltä ”Valitusluettelo Suomen aatelin käytöksestä”.
Se koostui 450 sivusta kertomuksia Suomessa asuneen
aatelin epäasiallisesta käytöksestä, oikeuden vastaisista
toimista ja rötöksistä. Tämä Teitin kirja on sekä Ruotsin
että Suomen historiassa rohkeudessaan ja uskaliaisuudessaan ainutlaatuinen. Sellaisia ei montaa ole.

Rakkaat ystävät, me olemme kokoontuneet yhteen Koiviston ja siihen liittyvien muistojen ympärille. Koiviston
– tuon mystisen ja myyttisen Koiviston, joka kerran oli
joillekin onnen maa, joillekin lapsuuden leikkimaisema.
Joillekin Koivisto puolestaan on ollut suuri tuntematon,
se josta puhuttiin, mutta jonne ei ollut pääsyä eikä sitä
voinut nähdä. Ja kaikki ne, jotka Neuvostovallan romahtamisen jälkeen ovat Koivistolla käyneet, tietävät
ja ymmärtävät, että se ei ole enää sama asia eikä sama Sanomattakin on selvää, että vain Viipuri on koulukauKoivisto, kuin se entinen muistojen maa. Joka nyt on punkina toisaalta riittävän syrjässä ja riittävän omaleinimenomaan kauniiden muistojen maa.
mainen, mutta toisaalta riittävän suuri ja perinteinen,
ikiaikainen kaupunki, josta Jaakko Teitti löysi ne viAikoinaan Koivisto oli hyvä kasvuympäristö niille, jotka rikkeet, joiden turvissa hän kyseenalaisti valtaapitävien
tästä onnen maasta ja etuoikeudesta saivat nauttia. Ja toimia ja käytöstä.
kasvu ja kasvaminen ovat ne asiat, joiden kautta meidän
kansakuntamme on vaikeimmat vaiheensa läpikäynyt, Tässä eräs esimerkki siitä, millä tavoin Karjala ja karjaarpisimpien haavojen kanssa elänyt ja kauneimmat laisuus ovat auttaneet meitä totuutta kohti ja harhoista
muistonsa säilyttänyt.
pois. Ja koko maa on saanut lujan perusta, jolle rakentaa.
Tuolloin – siis 1500-luvulla. Mutta tällä tavoin Karjalan
Ja mitä kasvuun ja kasvamiseen tulee, on erittäin tär- parhaat puolet voivat olla läsnä meidän elämässämme
keää, että kauniin Karjalan muisto ja karjalaisuuden nykyaikanakin. Äsken kuvaamaani mielen avaruuden
tunnuspiirteet säilyvät myös tuleville polville rakkaina. kautta. Sopusointua muiden ihmisten kanssa etsien,
Rajan läheisyys ja – erityisesti Koiviston yhteydessä – mutta uutta rakentaen. Ja tarvittaessa vallitsevia tapoja
myös meren läheisyys, joka tarkoitti käytännössä siis kyseenalaistaen.
Viron ja Baltian läheisyyttä, toivat karjalaisuuteen sellaisia vivahteita, joita muualta Suomesta puuttui. Ennen Pyhä, armollinen Jumala meitä siinä auttakoon!
muuta tietynlaista mielen avaruutta ja näköalojen laajuutta. Ja näiden näköalojen puute muualla Suomessa
loi sen konfliktin, johon Karjalan evakot joutuivat törmäämään aikanaan läntisempään Suomeen tullessaan
ja tämä törmäys jätti heistä monille pahan mielen ja
pahat muistot.
Rakkaamme
Ilman Karjalaa Suomi olisi leimallisesti yhden totuuden maa, johon mahtuu yksi totuus, yksi menestystarina, yksi kansallinen kertomus kerrallaan. Oli se sitten
YYA-sopimus tai metsäteollisuus, EU-jäsenyys, Nokia,
Kekkonen tai Angdry Birds, Espanjan pankkituki tai
idänkauppa, niin aina on vain yksi totuus ja yksi menestystarina. Yksi kerrallaan. Ja vaihtoehdot ja vivahteet
puuttuvat.
Mikään sattuma historiassamme ei ole esimerkiksi se
tosiseikka, että Viipuri oli Suomen kaikkien uskonpuhdistajien koulukaupunki Mikael Agricolasta alkaen. He
kaikki kävivät Viipurissa koulunsa ja Viipurin lukio
(silloinen katedraalikoulu, toim. huom.) auttoi heidät
tielle etsimään uutta ja vei monet heistä sitten yliopistoon Saksaan tätä uutta löytämään. Jos nämä tulevat
uskonpuhdistajat olisivat käyneet lukionsa Turussa, hei
eivät luultavasti olisi tälle tielle lähteneet, koska he olisivat Turussa olleet liian lähellä vallan keskusta ja vallan
rakenteita. Ja korppi ei korpin silmää noki. Niin kuin
tiedämme.

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

Aineisto mieluiten digitaalisena:
studio@salokanneltoivonen.fi
Muussa tapauksessa paperikopiot,
muistitikku tai CD-levy sekä valokuvat
toimitetaan osoitteeseen:
Studio Salokannel & Toivonen,
Koiviston Viesti
p. 03 7824 553
Rauhankatu 8, 15110 Lahti.
Aineisto palautetaan vain jos mukana
on postimerkillä varustettu palautuskuori osoitteineen.

Raita Maija
KENTTÄ
o.s. Lahtinen

s. 25.3.1932 Koivisto
k. 1.6.2012 Pornainen
Herra, kädelläsi
uneen painan pään,
kutsut ystäväsi lepäämään.
Käsi minut kantaa
uuteen elämään,
ikirauhan antaa, valoon jään.
Kiittäen ja rakkaudella muistaen
Auvo
Tapio ja Elina
Emilia, Aino, Aapo ja Eero
Eija, Olli ja Jaakko
Sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu läheisten ja ystävien saattamana 1.7.2012.
Lämmin kiitos osanotosta.
Sydämellinen kiitos Aurinkomäen henkilökunnalle
Maijan hyvästä hoidosta.

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

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

— Puheenjohtajalt` itseltää —

Johtokunta kokoontui lauantaina 28.7.2012 klo 10
Koivisto-juhlilla kuten on ollut tapana niin kauan
kuin Koivisto-juhlia on vietetty – kahdeksalla
vuosikymmenellä!
- Johtokunta on myöntänyt Suomen Koivisto-Seuran kultaisen ansiomerkin Anja Nyroosille Helsingistä, anojana
Helsingin Koivistolaiset ry, ja Henry Mäkeläiselle Piikkiöstä, anojana Turun ja ympäristön Koivistolaiset. Kultaiset
ansiomerkit luovutettiin kunniakirjoineen ja ruusuineen
Koivisto-juhlien pääjuhlassa sunnuntaina 29.7.2012. Suomen Koivisto-Seura ry onnittelee lämpimästi kultaisen ansiomerkin ansioituneita saajia ja kotiseutuhengen vaalijoita!
- Johtokunta on myöntänyt Suomen Koivisto-Seuran hopeisen ansiomerkin 12:lle aktiiviselle henkilölle. Hopeiset ansiomerkit lähetetään niitä anoneille yhdistyksille, jotka jakavat
ansiomerkit omissa tilaisuuksissaan. Hopeisen ansiomerkin
saajien nimet julkaistaan tällä palstalla joulukuun numerossa.
- Johtokunta tarkisti seuran myyntiartikkelien hankintaa,
hinnoittelua ja myyntiä koskevia periaatteita.
- Puheenjohtaja esitteli järjestelymuistion ensimmäisen
luonnoksen Koivistolla vuonna 2014 pidettäväksi suunniteltujen juhlien toteuttamismalliksi. Seuran vakaana tarkoituksena on pyrkiä järjestämään Koivisto-juhlat vuonna
2014 Koivistolla, nykyisessä Primorskissa. Koivistolla toteutettavan juhlahankkeen mahdollisesti kariutuessa tilalle
ei ole suunnitteilla korvaavia, perinteisen mallin mukaisia
Koivisto-juhlia jonkin paikallisyhdistyksen järjestämänä.
- Koivisto-Seuran syysseminaari pidetään Vanhamoision
seuratalolla Porvoossa lauantaina 29.9.2012 klo 12 alkaen. Syysseminaarin aiheita ovat Koivisto-Seuran strategia,
hyvien käytäntöjen jakaminen ja seuran toimintaan kohdistuvat odotukset. Ruokailu alkaa klo 11. Koivistolaisista
yhdistyksistä ja toimikunnista kutsutaan noin kaksi henkilöä per yhdistys, mutta syysseminaariin ovat luonnollisesti

tervetulleita muutkin hyviä ajatuksia koivistolaisuuden
edistämiseksi esittävät henkilöt. Porvoolaiset emännät painottavat, että syysseminaariin osallistuvien on tärkeää ilmoittaa kutsun saatuaan osallistumisesta sekä mahdollisista
ruoka-aineallergioista etukäteen sihteerille.
- Amer Sports Oyj:n seuralle lahjoittama Urpo M. Hilskan
(s. 1918 Härkälä) muotokuva on esillä juhlien taidenäyttelyn yhteydessä.
- Koivisto-Seura on vastaanottanut Kouvolan ja ympäristön
Koivistolaisten historiikin.
- Suomen Koivisto-Seuran venekunta
osallistui Mommilanjärven soutelutapahtumaan 21.7.2012 sijoittuen 6.
sijalle evakkolähdössä.
- Seuran Internet-sivujen muokkaus
on meneillään. Uudet sivut eivät
ole vielä käytössä.
- Seuran esiteluonnosta on jaossa juhlilla joitakin kappaleita
tutustumista varten.
- Johtokunnan seuraava kokous on ennen syysseminaaria
29.9.2012 klo 10 Vanhamoision seuratalolla. Työvaliokunta
kokoontuu elo-syyskuun vaihteessa.
Suomen Koivisto-Seura ry
esittää mitä lämpimimmän kiitoksen Helsingin Koivistolaiset ry:n
ahkeralle juhlatoimikunnalle Koivisto-juhlien järjestämisestä Munkkiniemen yhteiskoululla Helsingissä
28.-29.7.2012. Näinikkäihä kaik
män taas oikee hyväst!
Johtokunta

Jos siul on hoppu kantapäil, nii väisty vähä
ja ann männä ohi
Koivisto–juhla ovat jälleen takanapäin. Lähes neljäsataa osallistujaa kokoontui kahdeksi päiväksi Munkkiniemen yhteiskoululle Helsinkiin. Lämmin sää suosi
lämminhenkistä tapahtumaa.
Järjestelyistä vastanneet Helsingin koivistolaiset
olivat tuottaneet juhlille täysipainoisen ja perinteistä
rikkaan ohjelman. Esillä oli myös kaksi näyttelyä, ja lukuisilla myyntipöydillä oli laaja valikoima Koivistoon ja
Karjalaan liittyviä tuotteita.
Koivisto-juhlien suosio osoittaa, että toiminnasta
saadaan sitä mitä halutaankin. Osallistujien suuri määrä
on myös kiitos sille joukolle talkoolaisia, jotka ovat järjestelyjen takana. Ja mitä paremmin tilaisuuteen on valmistauduttu, sitä vähemmän tapahtuu sellaista, missä tulisi
kiinnittäneeksi huomiota järjestelyihin. Kiitos kaikille!
###
Talkootyö näyttää olevan erityisesti suomalainen käsite.
Sanakirjojen selailu osoittaa, että muissa kielissä kyllä löytyy kapeammin naapuriapuun viittaavia sanoja,
mutta ”talkoot” tarvitsevat pitemmän selityksen. Suomenruotsi tunteet talkoot, rikssvenska ei. Myös virosta
löytyy talgud, samoin Baltian saksasta Talk. Tämä viittaa
siihen, että kyseessä on tuhatvuotinen perinne ajoilta,
jolloin suomalaisten yhteydet etelään olivat nykyistä
vahvemmat.
Maailmalla suomalaiset tunnetaan kyvystä järjestää vapaaehtoisvoimin suuriakin tapahtumia; myös kykyymme organisoida niitä lyhyellä valmistautumisajalla on joskus turvauduttu. Taustalla on kaksi osatekijää:
tehtävä nähdään mielenkiintoisena yhteisenä haasteena,
ja jokainen suorittaa sen osuuden, mihin on lupautunut. (Eräässä toisessa Euroopan maassa olympialaisten
avustajaksi värvätyistä valtaosa katosi sen jälkeen, kun
he olivat saaneet kisa-asut; kansojen välillä on eroja.)
###

Rakas puolisoni ja äitimme

Kaisa Eliisabet
HEINO

Rakkaamme

Aila Marjatta
RAUTOJA

o.s. Järvelä

s. 23.1.1935 Veteli
k. 28.7.2012 Parainen
Vaikk´ lähtöäsi tiesimme odottaa,
ero sinusta on niin vaikeaa.
Olit antava sydän ja auttava käsi,
sinä muita säästit, et itseäsi.
Nyt vain muistosi kaunis voimia antaa,
surun raskaan hiljaa kantaa.

o.s.Maisala

s. 5.9.1922 Koivistolla
k. 4.7.2012 Mäntsälässä
Hetkenä aamun hiljaisen
tuli luoksesi rauha ikuinen.
Ovat kätesi ahkerat rauenneet
ja päättyneet arkiset askareet.
On hiljaisuus ja suru sanaton,
mut’ tiedämme, sun hyvä olla on.

Rakkaudella muistaen ja syvästi kaivaten
Martti
Mauri ja Tuulikki
Pirjo ja Jarmo
Jesse, Miko, Laura ja Mikko
Airi ja Ulf
Samuel, Henri, Sonja ja Carl
Aira ja Markku
sekä sukulaiset ja ystävät

Siunaus on toimitettu Paraisten kirkossa 9. elokuuta 2012.
Lämmin kiitos kaikille osanotosta.

		
		
		

Suomen
Koivisto-Seura r.y.
Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

Ensi kesän Koivisto-juhlat järjestetään Kotkan Karhulassa elokuun alussa. Vuonna 2014 on vuorossa muutos
totuttuun rytmiin: juhlatilaisuus järjestetään Koivistolla. Se on ymmärrettävästi pienempi, vain yhden lauantai-iltapäivän mittainen. Sen ympärille syntyy erilaisia
vaihtoehtoja sekä meno- että paluumatkalle, ja myös
mahdollisuus majoittua Koivistolla tai muualla Kannaksella toivottavasti toteutuu.
Vuoden 2015 juhlia varten ei ole vielä ilmoittautunut halukasta järjestäjää, mutta on niihin vielä aikaakin. Vahvojen paikallisyhdistysten määrä ei ole kovin
suuri, ja järjestelyvastuu kiertää niiden piirin nopeaan.
Voi olla, että joskus vastaisuudessa joudutaan siirtymään
kaksivuotiseen rytmiin. Myös risteilykokous on heitetty
vaihtoehtona esille.
##

Syvästi kaivaten
Lapset ja lapsenlapset perheineen

Lontoon olympialaisissa Suomen menestys nojasi perinteisiin elinkeinoihin, metsästyksen ja merenkulkuun.
Eivät olleet kaukana Koivistollakaan.

Siunaus toimitettu 21.7.2012 Pornaisten kirkossa läheisten ja
ystävien läsnä ollessa. Lämmin kiitos osanotosta.

Puheenjohtaja, Jouni J. Särkijärvi
Kuurinniityntie 1, 02750 Espoo
puh. 040-561 4951
jouni.sarkijarvi@pp.inet.fi
Varapuheenjohtaja, Tuula Koppinen
Rauhalanpuisto 10 B 36, 02230 Espoo
puh. 050-516 5651
Sihteeri, Virpi Huhtanen,
Ahtaanmäki1A2, 02280 Espoo.
puh. 0440-501 806
virpi.huhtanen@kolumbus.fi
varalla Risto Kaukiainen, Helsinki

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

Jouni Särkijärvi

Hallituksen muut jäsenet:
Raimo Kyytsönen, Mäntsälä
varalla Hannu Veijalainen, Lahti
Eero Ahtikari, Piikkiö. 050-525 5174
varalla Airi Saarinen, Turku
Tuomo Kokkala, Kotka. 050-589 4443
varalla seppo Rytkölä, Kotka
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400-800 752
varalla Pertti Hämäläinen, Espoo
Riitta Nurmi, Porvoo. 041-455 8885
varalla Marja-Leena Montonen, Porvoo

Hanna Silfver, Piispanristi. 02-243 2940
varalla Tuula Agge, Parainen
Tuula Raukola, Kotka. 044-522 8098
varalla Mirja Haapanen, Hamina
Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj. Sirpa Taskinen
puh. 040-5811 642
Säätiön asiamies Pertti Hoikkala
Vanha Veckjärventie 11, 06150 Porvoo
puh. 040-583 5397
koivisto-saatio@kolumbus.fi
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Vahaliiduista taidegrafiikkaan
Lauantaina Koivisto-juhlilla palkittiin taas nuoria taiteilijanalkuja.

Teksti Essi Salmenkivi

Leena Airaksinen, 20-vuotta taidetoimikunnan puheenjohtajana

Vuoden koivistolainen Veikko Ilmasti seuran puheenjohtajan Jouni Särkijärven jututettavana

Taidetoimikunta arvioi jälleen
kerran lasten töitä kolmessa eri
sarjassa. Nuorimpien eli 1-6 vuotiaiden sarjassa palkinnon saivat Eeva Rikkola ja Elias Talonen. 7-11
vuotiaiden sarjan parhaat olivat Ellinoora Koivula, Mari Pitkäranta,
Cissi Björkman ja Ella Korvenoja.
Vanhimpien eli 12-17-vuotiaiden
sarjassa puolestaan palkittiin Iida
Korvenojan työ. Myös aikuisia taitelijoita muistettiin. Kuvataidestipendin saivat tänä vuonna Aila Salo, Ulla Stenback, Kirsi Backman
sekä Eevi Mäkeläinen.

Kuvataidestipendin
saivat tänä vuonna Aila Salo, Ulla
Stenback, Kirsi
Backman sekä Eevi
Mäkeläinen.
Lasten kuvataidekilpailu tuli
mukaan juhlien ohjelmaan aikuisten kuvataidenäyttelyn rinnalle jo noin kolmenkymmentä
vuotta sitten. Kuvataidekilpailu
oli Koivisto-juhlien ensimmäinen
lapsille suunnattu ohjelmanumero. "Ajatus oli, että saadaan lapset
mukaan," kertoo taidetoimikunnan puheenjohtaja Leena Airaksinen. Ensimmäinen kuvataidepaja,
jonne lapset saivat tulla askartelemaan ja taiteilemaan, järjestettiin
vuoden 1999 Koivisto-juhlilla.
Ideat ovat todistaneet elinvoimaisuutensa. "Samat lapset ovat

tulleet pajoille vuosikausia," Airaksinen kertoo. Kuvataidepajojen tehtävät vaihtelevat vuodesta toiseen;
jonakin vuonna maalataan ja toisena vuonna painetaan kankaalle.
Taidetoimikunta pitää huolen, etteivät samat aiheet toistu. Luokanopettajana toimineella Airaksiselta
eivät aiheet lopu kesken, ja hän
tietää minkälaisista tehtävistä tytöt
ja pojat kiinnostuvat ja innostuvat.

20-vuotta taidetalkoossa
Leena Airaksisella tuli tänä vuonna täyteen kaksikymmentä vuotta
taidetoimikunnan puheenjohtajana. Tehtävä on luonteva, sillä
Airaksinen harrastaa itse taidetta.
Tänä vuonna kuvataidenäyttelyssä oli esillä Airaksisen grafiikkatöitä. Airaksisen isä Erkki Tuuli
on kotoisin Koivistolta.
Kaksikymmenvuotisen puheenjohtajakauden hienoimpia
hetkiä oli Airaksisen mukaan elokuussa 1999 järjestetty kolmipäiväinen kuvataideleiri Koivistolla.
Mukana oli kolmisentoista lasta
sekä kourallinen aikuisia. Kolmen päivän aikana ehdittiin piirtää, maalata sekä tehdä grafiikkaa.

Taasha myö tavattii
Munkkiniemen koulu toimi
näyttämönä 64. Koivisto-juhlille
heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Juhlat aloitettiin tuttuun tapaan lipunnostolla koulun pihassa
paahtavan auringon alla. Juhlaväki lauloi Siniristilippumme-virren
trumpetin säestyksellä.
Koivistolaiset ja Koiviston
ystävät toivotti tervetulleeksi Helsinkiin Kata Aaltonen, joka paljasti samalla, että juhlan teemaksi oli

valittu lapset ja nuoret. Tämä teema näkyi juhlilla niin ohjelmanumeroissa kuin puheiden aiheissa.
Lauantain avajaisissa pääsivät
lapset ja lapsenmieliset mukaan
ohjelmaan, kun juhlasalissa leikittiin perinteisiä piirileikkejä ja
laulettiin Koivistolla laulettuja
koululauluja. Laulut ja leikit olivat perinnetoimikunnan keräystyön satoa. Kerääminen on vielä
kesken, ja kun aineistoa on kerätty tarpeeksi, tarkoitus on julkaista
leikeistä kirja. Leikkien jälkeen
hymy oli monella herkässä. ”Oli
hauska leikkiä pitkästä aikaa,” joku kommentoi vierustoverilleen.
”Ilo tarttui yleisöön.”

Ei köyry eikä ketku
Ohjelman välissä juhlayleisö ehti paitsi haastella, myös kierrellä
näyttelyissä ja ”koivistolaisella
torilla”, jossa sai osallistua arpajaisiin ja kokeilla onneaan onnenpyörässä. Perinnenäyttelyssä
päästiin sormeilemaan vanhoja
arjen aarteita, muun muassa puunauloilla naulattuja pikkutytön
pieksuja sekä kastemekkoa, jolla
on kastettu suvun lapsia jo kolmessa sukupolvessa.
Päivän päätteeksi juhlayleisö
kokoontui saliin katsomaan Hovin perheteatterin näytelmää "Ei
köyry eikä ketku". Näyttelijät
oli siis koottu saman sukupuun
oksilta, kolmesta eri sukupolvesta. 1900-luvun alkuun sijoittuva tarina kertoi koivistolaisen
perheen arjesta kosintoineen ja
rukkasineen, häineen ja hautajaisineen. Aitoon tunnelmaan
johdattivat näyttämön ylle heijastetut mustavalkoiset valokuvat Koiviston pelloilta ja kylistä.

Lavalla nähtävä rekvisiitta oli
myöskin aitoa tavaraa puulautasista ruisleipätaikinaan.
Näytelmässä mainittiin muutamia mielenkiintoisia vanhoja
uskomuksia. Laivaa rakentaessa
piti kuulemma laittaa hopearupla rakenteisiin. Kun laivalle piti
antaa nimi, epäili joku, ettei laivalle kannata antaa naisen nimeä,
muuten se saa ”akan oikuttelevan
luonteen”. Talon emäntä puolestaan neuvoi miniälle, että leipä piti siunata painamalla siihen ennen
paistoa kämmenselällä risti.

Vuoden koivistolainen
Veikko Ilmasti
Vuoden koivistolaiseksi julistettiin
sunnuntain pääjuhlassa Veikko
Ilmasti. 12-vuotiaana vapaaehtoisena jatkosodassa palvellut, kaksi
kirjaa julkaisut ja neljäkymmentäneljä patenttia omistava Ilmasti
on poikkeuksellinen mies, jonka
elämä on ollut alusta lähtien poikkeuksellinen. ”Aika paljon on tapahtunut,” hän myöntää itsekin.
Ilmasti syntyi Koiviston kauppalassa vuonna 1928. Lapsuudesta
Koivistolla Ilmastilla on lämpimät
muistot. Kesät olivat pitkiä, urhei-

Heini Perttula

lukentällä pelattiin iltaisin palloa
ja merellä ongittiin sekä vedettiin
pitkää siimaa. Kuusivuotiaana
Veikko pääsi jo seilaamaan. Lapsuus loppui kuitenkin lyhyeen.
Eräänä päivänä sen jälkeen kun
Veikko oli vuonna 1939 aloittanut oppikoulun, kylälle saapui
poliisi, joka ilmoitti, että oli kaksikymmentä minuuttia aikaa lähteä
rautatieasemalle. Evakkoperheelle
kävi kuitenkin suhteellisen hyvin:
Viitasaaresta löytyi sukulaisia,
joten Ilmastit eivät jääneet aivan
tyhjän päälle. Toisena evakkokautena jatkosodan aikaan perhe
päätyi Haminaan, jossa Veikko
kävi loppuun Koivistolla aloitetun

... neljäkymmentäneljä patenttia omistava
Ilmasti on poikkeuksellinen mies, jonka elämä
on ollut alusta lähtien
poikkeuksellinen.
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Ei köyry eikä ketku. Hovin perheteatteri esitti arkisen tarinan koivistolaisesta kylästä ja ihmisistä 1900-luvun alussa

yhteiskoulun. Monet opettajista ja
luokkatovereista Haminassa olivat
koivistolaisia evakkoja. Vertaistuki
auttoi vaikeiden kokemuksien käsittelyssä. ”Kaikki olivat kokeneet
saman,” Ilmasti sanoo. ”Ei ollut
paha, meillä oli ihan lupsakkaa.”
Miten Ilmasti sitten päätyi
keksijäksi? Mikä on saanut hänet tarttumaan yhteen projektiin
mutta ei toiseen?
”Jaa, tuossa on sellainen kysymys, jonka voisin kysyä itse itseltäni,” Ilmasti tuumaa ja alkaa sitten

kertoa: ”Joskus sitä vain huomaa,
että tuossa kohdassa on joku puute, sen voisi tehdä paremmin, ja
sitten syntyy tuote.” Kun Ilmastin
tietoon tuli, että sairaaloissa käytettävät kuumemittarit näyttivät
keskenään eri lukemia samasta
potilaasta, Ilmasti päätti kehittää
tarkemman mittarin. Myöhemmin Ilmasti kehitti viljankosteusmittarin ja öljynlaatumittarin.
”Mutta tämä uusin innovaationi,
se on kyllä paras,” Ilmasti sanoo.
Kyseessä on uudenlainen ilman-

puhdistusmenetelmä, joka on
tehokkaampi ja edullisempi kuin
nykyiset ilmansuodattimet. Jos
kaikki menee hyvin, Ilmasti lupailee, AAVI-nimeä kantavasta
tuotteesta voi tulla yhtä iso kuin
Nokia. Yhteistyöneuvottelut keksinnöstä ovat käynnissä kotimaan
lisäksi muutaman ulkomaisen yhtiön kanssa.
Pääjuhlan puheessaan Ilmasti
toi esille pitkän listan muita menestyneitä koivistolaisia. Joukkoon kuului niin urheilijoita,

professoreita kuin yrittäjiäkin.
Ilmastia harmittaa, että koivistolaisuudesta pidetään julkisuudessa niin vähän ääntä. Otetaan
esimerkiksi Marimekko: ”Marimekko on täysin koivistolainen
tuote,” Ilmasti sanoo. ”Armi Airaksinen, myöhemmin Ratia, asui
Koivistolla aivan naapurissani.
Minä tuon aina esille, että siinä
on muuten koivistolainen tuote.
Ei mikään primorskilainen, vaan
koivistolainen.”

Lasten ja nuorten
kuvataidekilpailu:
Lapset:
1 - 6v:
Eeva Rikkola 5v palkittu
Leena Rikkola 2v
Elias Talonen 6v Palkittu
Helmi Palmunen 4v
palkittu
Senni Ruuskanen 6v
Heljä Perttula 2v
Hippa Perttula 2v
7 - 11v:
Cissi Björkman 10v
Iiris Talonen 11v
Severi Wäyrynen 8v
Mari Pitkäranta 10v
Sonja Virtanen
Ada Kuronen 7v
Inka Pulli 10v
Johanna Huhtanen 10v
Ellinoora Koivula 9v
Ella Korvenoja 10v
Heini Perttula 7v
12 - 17v:
Emilia Talonen 13v
Juho Pitkäranta 13v
Iida Korvenoja 13v
yhteensä 21 osallistujaa

3. palkinto
2. palkinto

1. palkinto
kunniamaininta

palkittu
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Koossa pitävä voima, jollaista jokainen
suku tarvitsee
Näillä sanoilla kuvasi Koiviston-juhlien pääjuhlassa, filosofian maisteri Helka Nurmi,
hiljattain edesmennyttä sisartaan.
Häntä, jonka kanssa saattoi haastella omalla äidinmurteella. Koivistolaisuus säilyy, jos suvuista
löytyy näitä koossa pitäviä voimia, jotka tarinoillaan ja ymmärryksellään välittävät perheiden ja
sukujen tarinaa. Koiviston oman,
puolipitkän vokaalin murteen äidinkielenopettaja Helka Nurmi
arvelee kuitenkin katoavan. Kieli
voi säilyä ainoastaan, jos sitä käytetään aktiivisesti.
Helka Nurmi (85) ehti kokea koti-Kurkelan rantahiekat ja

kehäkukkakesät. Hänen muistonsa Koivistosta ovat tallentuneet jalkapohjien muistiin. Hän
on yksiselitteisesti koivistolainen,
vaikka onkin asunut ja tehnyt elämäntyönsä Kuopiossa. Koivistolla, vuonna -31, hän pääsi isänsä
kanssa katsomaan ensimmäistä
suomalaista äänielokuvaa: Sano se
suomeksi. Isä myös kannusti tyttöä kopauttamalla omaa päätään
ja muistuttaen: ”pääomaa –sitä
pitää kasvattaa”.

Koivistolaisia nuoria
Pääjuhlan ohjelman nuoret esiintyjät olivat kaikki koivistolaisia juuriltaan. Helsingin konservatoriossa
opiskelevan, lukiolaisen sellisti Lauri
Grünthalin mummi Mailis Paavola
on Koiviston kauppalasta. Jouni
Aaltonen kertoi nuoren koivistolaisen tervehdyksessään tuntemuksiaan suvun matkoilta Koivistolle.
Linda Miettinen esitti vavahduttavan kauniilla äänellään yksinlaulua.
Kertakaikkisen kaunista oli myös
Mervi Myllyojan viulun sointi kap-

paleessa Laps olen kauniin, köyhän
Karjalan. Myllyojan äidin äiti on
Koiviston Rautasen kylästä.
Hovin perheen luomisvoimasta ja esiintymistaidoista saatiin
esimakua jo muistojen illan näytelmässä. Jos lauantai-iltana Aleksi
Sariolan musiikki ja laulut vavahduttivat, niin kyllä Paula Hovin
lausunta sunnuntain pääjuhlassa
toi tilaisuuteen sellaista sydämen
suuruutta, jota syntyy vain elämisen syvyyden ymmärtämisestä.

Perinne jatkuu
En Koiviston rantaa ja maata,
unhoittaa koskaan saata…. laulettiin pääjuhlan lopuilla. Eikä
koivistolaisuuskaan unohdu, sillä
niin vahvalta perinteen ylläpitäminen tuntuu. Seuran toiminnan
hyväksi tehdystä työstä jaettiin
kaksi kultaista kunniamerkkiä
Anja Nyroosille ja Henry Mäkeläiselle. Karhulan ja ympäristön
koivistolaisten Tuomo Kokkola
kutsui väen koolle taas ensivuonna ja vuonna 2014 kokoonnutaan
sitten Koivistolla.

Heino Felix Alvatin kylästä

Maiju Penttinen Härkälän kylästä

Anna ja Sanna Hilska

Käyttekö juhlilla usein?
Aina kun ne järjestetään lähellä.
Mitä pitäisi tehdä, jotta juhlien tulevaisuus saataisiin
turvattua?
Täytyisi löytyä nuorempaa porukkaa, joka innostuu
asiasta. Ei tässä meikäläinenkään moniin juhliin pysty
enää tulemaan.
Mitä sanoisitte, jos Koivisto-juhlat järjestettäisiin
Koivistolla?
Ei tulisi yhtä paljon porukkaa. Olen käynyt Koivistolla
neljä kertaa, siellä ei ole mitään jäljellä, en lähtisi enää.
Mitä jos juhlat järjestettäisiin joka toinen vuosi?
Ihan sama minulle.

Käyttekö juhlilla usein?
Useimmiten.
Mitä pitäisi tehdä, jotta juhlien tulevaisuus saataisiin
turvattua?
Nuorta joukkoa pitäisi saada mukaan, vanha ikäpolvi
alkaa olla harvalukuinen. Pitäisi myös olla ohjelmaa,
joka kiinnostaa.
Mitä sanoisitte, jos Koivisto-juhlat järjestettäisiin
Koivistolla?
Väkeä ei olisi yhtä paljon, minun sukupolveni ei
jaksaisi enää lähteä. Nuori sukupolvi kyllä näkisi
paikat. En tyrmäisi ideaa, mutta se vaatii varmasti
enemmän työtä.
Mitä jos juhlat järjestettäisiin joka toinen vuosi?
Minusta pitää olla joka vuosi. Välivuonna jäisi paljon
sanottavaa sanomatta.

Käyttekö juhlilla usein?
Toisinaan.
Mitä pitäisi tehdä, jotta juhlien tulevaisuus saataisiin
turvattua?
Ihmettelimme, että missä se ohjelmassa luvattu tori on.
Tunnelma olisi voinut olla torimaisempi. Olisi ihanaa
jos voisi olla ulkona enemmän.
Mitä sanoisitte, jos Koivisto-juhlat järjestettäisiin
Koivistolla?
-?
Mitä jos juhlat järjestettäisiin joka toinen vuosi?
Vanhemmille ihmisille on tärkeää, että juhlat ovat
joka vuosi. Joka toinen vuosi varmaan riittäisi.
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Taidenäyttely:
Leeva Airaksinen
Marke Hongisto
Aila Salo
Aulla Stenback
Kirsi Backman
Eevi Mäkeläinen
Eija Högbacka
Erkki Haikonen
Hilkka Kanervikko

Koivisto-säätiön kannustusstipendi
Koivisto-säätiön kannustusstipendi
Koivisto-säätiön kannustusstipendi
Koivisto-säätiön kannustusstipendi

yhteenäö 9 taiteilijaa

Kaarina Hakkarin tyylinäyte

Ss Saarenpää –laivan pienoismalli
Hilskan veljekset ovat innokkaita ss Saarenpään perinteen tallentajia.

Jari Patanen rikkoi piilen heitossa Kokkalan poikien
pitkän mestaruussarjan

Piilenheiton ja mölkyn voittajat:
Piilenheitto miehet

Piilenheitto nuoret alle 16v

I
II
III

I
II
III

Jari Patanen
Esa Kokkala
Seppo Rytkölä

Joel Patanen
Pekka Huhtanen
Zina Hellén

Piilenheitto naiset

Mölkynheitto

I
II
III

I
II
III

Eeva Karkia
Virpi Huhtanen
Riikka Salokannel

Juhani Villanen
Rami Toivonen
Kari Pettinen

Piilenheittoon osallistui yhteensä 22 henkeä.
Mölkkyyn osallistui 24 henkeä.

Viime syksynä Erkki Hilska innostui ss Saarenpää –nimisen
laivan vaiheista. Elämää Koivistolla kirjassa Anton Harjula oli
niistä kirjoittanut. Samoin Sulo
Jukasen kirjasta Honkalaivat ja
halkolastit, löytyi mielenkiintoisia yksityiskohtia. Kun vielä oma
isä oli aikanaan ss Saarenpään
osuuskaupan hoitajana pitänyt
kirjaa laivan kulusta ja rahdeista,
syveni halu tutustua laivaan perusteellisemmin.
Veljekset olivat aikaisemminkin rakentaneet kaikenlaisia
pienoismalleja. ss Saarenpäälaivasta ei kuitenkaan löytynyt
piirustuksia vaan mittasuhteet ja
mitoitus jouduttiin päättelemään
vanhoista valokuvista ja muissa
aikalaislaivoissa käytetyistä valmistusratkaisuista. Tärkeää oli

myös muistitiedon kautta välittyneet kokemukset laivamatkoista.
Poikien Hilkka sisko muisti vielä
hyvin laivalla tekemiään matkoja.
Jos pienoismalli jostakusta
saattaakin näyttää vähän muhkuraiselta rungostaan, ei se suinkaan johdu pienoismallin rakentajien huolimattomuudesta,
päinvastoin. Laivan runkoraudat
oli aikanaan laivaseppä hakannut
muotoon saaressa kiviä vasten,
joten autenttisuuteen pyrittäessä, on muhkuratkin koitettu saada malliin mukaan. Mallia kautta
alkuperäistä ss Saarenpäätä kuvitellessa on vaikea ymmärtää, että
kokonainen iso rautalaiva on voitu tehdä käsin saaressa.
Tuomo ja Erkki Hilskalle
kyse ei ole vain pienoismallin rakentelusta. He haluavat tallentaa

ja kerätä ss Saarenpää-laivaan liittyvää perinnetietoa. Olisi hienoa,
jos joku pystyisi vielä kertomaan
laivan alkuperäisestä värityksestä.
Pienoismallin yhteyteen haluttaisi koota tarinoita ja tietoa matkoista ja matkustajista, siitä, miten ss Saarenpää –laiva on ollut
osa koivistolaisten elämää. Veljesten isoisäkin oli koivistolainen
laivuri. Heillä on juuret meressä
ja tätä merellistä perintöään he
haluavat vaalia.
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Elimäellä evakkona
Seppo Mannonen

Osa 3

Kun olitii asuttu muutama viikko mökis, elämä alko suijuu
uomissaan. Äiti rupes käymää Kujalas työs, ei joka päivä ,
mut sille mite siel appuu tarvittii. Näi kevvääst hää istutti
kasvimaita. Mie olin usseest häne mukanaan, tai sitt kujala
tuvas leikkimäs. Peruna istutus olikii iso tapahtuma, siel
mie jo pistelin perunoit vakkoo. Tien toiselpuol ol pien joki.
Sen rannal käytii äiti kans iltakävelyl.
Jokirannas ol muuripata ja penkki, jonka pääl ol helppo pestä mattoi. Nii mei vanhat räsymatot saatii puhtaiks. Äiti ol kovana ”siinne
jokirantta et mäne ku miun kans”
ja mie olsi nii mielelläi mänt sinne
isompii poikii kans.
Kanssakäyminen muija evakkoi kans ol vilkast. Äiti serku, siis
Aapo Jaako Sulon perhe. Hyö ja
moni muu kaupas käyessää poikkesiit meil. Muistan kaks kyläpaikkaa vinttihuone jossa ol hella
ja siel ol naisii ja tyttöi. Toine ol
kulmakammari, jossa vissii asusti
äiti serku perhe, silläkää ei oikee
olt miulle leikki kaverii. Eira ol
minnu nuoremp, ja tyttöi, leikit ei
oikee kiinostanneet. Mut kaupan
pihal ol poikii ja niijä kans aika
kulu mukavast,
Mutt sellast hyvää kaverii joka
ois tult mökki miun kans leikkimää ei miu olt. Mut sit minnuu
alettii kiusata kaupa pihal. Seppo
on tyttö. Miu vaalee tukka ol kasvant pitkäks olkapäille ast, ja nyt
kesäl lämpimäs ol mänt kuniist
kiharalle. Kaik ukot ja pojat pilkkas minnuu kaupa pihal, mie sano
äitil et leikkaa miu tukka, mie en
kehtaa ennää männä kaupa pihal
ku kaik sanno minnu tytöks. Äiti
ol sitä mieltä ”annetaa sen viel vähä kasvaa, sit leikataa kiharat pois,
ja hää laittaa ne taltee” Niihä siin
tehtii.
Pitkätukkasena mie kävi kyjalas katsomas mitä Ilmar Tekköö.
Mielee jäi ku hää olt tult pellot, ja
riisu hevose valjaist, hevosel , jol ol
vain narupätkä kaulas. Ilmari anto
naru miu kätte ja sano ”vie poju
laitumel” Nii mie pelokaan läksin
kävelemmää laitumel päi. Sehä ol
siin naveta takant. Nii se hevonen
tottel minnuu ja kävel hiljasee
miun peräs. Veräjäl ku tultii nii
siin Ilmar laski veräpuut maaha,
ja mie mänin niiä yli hevose kans
laitume puolel poju meinas lähtee
omille teillee, mut mie pein tiukast narust. Ilmari laittoi veräjäpuut paikoillee, sit hää tul miu
luokse, otti narun miulta pois ja
puloitti narun lenki hevosen pää
yli taputti pojua kaulalle, nii poju
ol iha vappaa nauttimaa laitumel
olost. Mie melkee tärisin jännityksest, enkä kertont sitä heti äitil.
Kujalas alkoi heinätyöt. Äiti
kans mäntii aamul Kujalaa, sierl
ol puuroo pöyväs, syötii äiti kans,

sit hää lähti muija kans pellol, mie
jäin Kujala tuppaa leikkimää.
Minnuu hoitel Ilmarin sisko.
Puolepäivä aikaa myö vietii korviketta ja kaikenlaisii leipii pellolle.
Jonne olkii pitkä matka. Siel istuttii ojan pientareel äiti ja muija
heinämiehii kans, joist jotkuu olliit tuttuja evakko naisii. Mie tulin pellolt pois, jäin Kujalan pihal
touhuammaa ja oottetelin äitii.
Hää tul aika myöhää ja sauna
ol lämmitetty, jossa hyö käviit pesulla ja sit kujala tuppaa mis syötii.
Mökkii ku mäntii äiti melkee heti
painu sänkyy, hää ol iha väsyksis.
Ja taas aamul uuvestaa pellol.
Onneks tul saepäivä välii nii
äiti sai levätä. Heinäteko helteet
jatkuit ja maa kuivu, kukkapenkkii piti kastella joka ilta. Äiti ei

Mut sit kuulu
kovvaa huutoo
kyläl päi.
Tulipalo!
uskalt lämmittää paistiuunii, mut
hää pääs lepomaa Kujalaan, ja tul
sielt lämpösii leipii kans. Kyl oli
hyyvää ku voi suli lämpöse leivä
pääl. Mut sit kuulu kovvaa huutoo
kyläl päi. Tulipalo! Ihmissii juoks
peltoo pitki talloo kohti, mist
savupiipu jyyret nous savua. Äiti
läks kans juoksemaa suoraa peltoo
pitki. Mie läksi tietä pitki juoksemaa palopaikal Pihal ol iso kaivo
josta veivattii vettä ylös, pihal
komennettii tekemää ketju jossa
vesiämpär kulki käest kättee. Katol ol nuor mies joka heittel veen
tulen pääl. Ku ketju saatii kuntoo
kaivolt katool ast, alko näytää et
tuli saahaa sammumaan, sit oljo
huolet kaivost loppoo vesi.
Joku vanhaiasäntä toi jo vettä hevosekärryl jos ol muutama is
tynnur täys vettä, ni kärryt saatii
iha rappui päähä, ni saatii tihees
tahtii vettä katol. Nii tule voima
heikkeni, vaatteita ol kasteltu, niil
peitetty palon reunio, nii saatii
pärekaton palo sammumaan. Väki siin haasto, et ol hyvä ku ol iha
tyyni ilma, ja tuo palo sai alkuns
tuos piipu juurest, joka ol mel-

Ainoa kuva Koiviston Kiurlahdelta jossa äitini imettää veljeäni
rantakivellä. Sekin melkein tuhoutunut.

kee harjal, ni tuli etteen huonost.
Vanha isäntä tuumas et hänel ol
vesikuorma kärriil. Ku häne piti
viiä vettä laitumel.
Tulipalo jälkee ei äiti tarvint
olla ennää heinätöis, ku pari päivää. Mut sit hää vei miut yhe evakkoperhee luoks ja hää itse män
muije naisii kans marjametsään.
Mie en siel vintihuonees oikee
viihtynt ku kaverit ol kaik tyttöi.
Mut ol saepäivä ja äiti paistoi mustikkapiirakkoi. Kyl ol hyyvää .
Meil kävi evakkoi kyläs ja
mustikka piirakka hävis ja mie
kyselin seuraavan päivän piirakkaa, ni vastaus ol ”no mie taas
paistan pojallein piirakkaa” isäki
ilmesty lomal, hää hommas meil
polttopuita metsäs. Silt hää ol
keränt pystyy kuivaneit kuusii, ja
sopint Ilmari kans niie hakemisest
hevosel. Sit hyö äiti kans leikkasiit miu pitkän kiharaisen tukan.
Tukka sidotti nippuu, ja äiti laitto
sen kirjakuoreen ja pan sen ylhylly kulmaa. Nyt ol kiva taas viettää
aikaa Osuuskaupa varasto rappusil
ja tavata kavereita. Eikä ukot ennä
päässeet kiusamaa minnuu tytöks.
Isä ol lomal, hää läks käymää
Helsingis siskoon luona, äiti laitto
hänel toivomuslistan, mitä pitäis
tuuva. No isä tul siskoon luota ja
ol olt siel monta päivää äiti olva

nyrreissään ”mite sie siel nii kauva olit”. Mut ku hää sai nyytin
avattuu, nii miel muuttu. Siel ol
kankaita pyyheliinoi ym, ja vähä
sakkariini. Sillä saatii mustikat
säilymmää talveks. Äiti ol yrittän
kuivata niitä mut vähä huonol
menestyksel.
Illat alkoi pimentyy ja kujala väki pyytel taas äitii peltotöihi.
Äiti lupas männä ja mie jouvuin
viettämää päivät Kujalas. No välil mie olin hei touhuja katsomas,
ainakii sillo ku hyö pääsiit puintihommii. Perunanostos ol muitakii
evakkoi ja siel ol mukavaa Tehtii
nuotio, jonka tuhka sissää laitettii perunoi, ne ol sit hyvii. Miul
ol tult kavereita sielt Osuuskaupa pihalt: Kaks Elimäen poikaa,
jotka asuit tuos lähel. Ne käivät
meil mökis, ja äiti leikkas meil
pojil pienet palat piirakkaa. Se ol
tehty puolukast ja porkkanasta, se
ol miusta toiseks parasta piirakkaa
heti mustikkapiirakan jälkeen.
Pojat saivat palat kättee ja ihmetteliit mitä tää on, mie haukkasin palan ja kehuin et tää on
hyvvää. Toine pojist maisto varovast mut toine ei maistantkaa.
Molemmil ol nälkä mut toine
poika vähä maisto ja sano mite
työ pilanneet hyvän leivän. Nii jäi
toiselt piirakkapala syömättä, mut

toine söi. Mie mieti itseksei tuota
asiaa enkä oikee ymmärtänt sitä.
Syksy eteni, maa jääty. Nii
mie poikii kans mänin joen rantaa. Se ol keskelt viel sula, mut
rannas ol jääs Toine pojist kokeil
siint rannast mitä jää kestää. Nii
häne jalka män jään läpi yli polven, myö autettii hänet ylös ja
kiireest meil kuivattelemaa. Äiti
otti kengä pois ja sukan hää laitto hella pääl kuivumaa. Ku pojat
lähtiit pois, nii äiti menos minnuu
”eiks hää oo sanont et sinne joen
rantaa et mää ku miu kans. Siust
ei oo ees ztrokotssavahikskaa, ku
sinnuu ei voi luottaa” Mie itku
kurkus lupasin paranttaa tapojai.
Lunta tul ja pakkasta. Mökki vaati jo lämposenn pysyäkseen paistiuunin lämmittämistä sillo tällö.
Isä tul joulu jälkee pitemmäl lomal. Yhteen päivään käytii vissii
Kouvolas oikee linja-autol. Jottai
taloustavaara äiti osti ja yhes kaupas ol omistaja isän tuttava, siel
takahuonees istuttii korvikekupin
kans pitkää.
Mökil isä kävi halkoi tekemäs
muutaman päivän Ilmari kans.
Äitil ol kirjeevaihos mone ystävän
kans. Nyt hyö isä kans lukkiit niitä
jotka ol tylleet koivistolt.
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Ensmäne reissu saaree

(Esitetty Koivisto-juhlien yhteydessä Saarenpään-Hyttölän kyläkokouksessa 28.7.2012)
Lenini kaupungis kyl jo oltii käyty,
ja junal Koivisto ohitsekkii mänty,
mut Kannakse rata kulki nii kaukaa nyt,
ettei Koivistoo olleskaa junast näkynyt.

Pit oottaa, et paikalline neuvostoajoneuvo
tulis meijjät hakemaa ja peril veis Koivistol.
Siin vierähtikkii oottaes ainaskii tunti,
sit vast jatku matka; no, käihä se niikii.

nii, et osa ol näkyvil, osa upont ol vettee.
Itse Loch Nessi hirviö näytti rantaa kuollee.
Lauoist kuiteskii ol kyhätty kolmas silta,
nii et varovast pystyttii mänemää rantaa.

Saare läpi patikoijjes tul monta kertaa mielee,
mihi mei maitaan tarvis tuo Isä Aurinkoine,
ko mihi vaa katso, näk pelkkää surkeutta:
tiet, pellot, niityt, metsätmaat - kaik hoitamatta.

Kaheksakymmäntluvul käi maholliseks
päässä käymääki kotisaares entises.
Ryhmämatkoi ruvettii sinne järjestämmää
Sit päätettii, et kerra myökii mukkaa männää.

Opas halus kuiteskii enstäi vierahil näyttää
uuve Ruushpa-hotelli, suomalaisii tekemä.
Pikimmiltää myö hotellis vaa pyörähettäis,
et kui hieno se ol, myökii nähtäis.

Rannas viel ol jälel se Hilska osuuskauppa,
kouluu männes mist viiel pennil ostettii hiivaa,
mikä oikia karamelli virkaa sai toimittaa,
ko enempää ei rahhaa meil olt varraa tuhlata.

Ystävyyttä naapurillee Neuvostoliitto tarjos.
Ja joskus avuantooki meil tahto tyrkyttää.
Nimi ko o vaihtunt, o vaihtunt ääni kellos,
ainakii jos saaril ryhmämatkoi tehhä yrittää.

Kari pussi ol täys viime sijjaa myöte,
ko kello viie mais, melkee yötä myöte,
ilosel mielel myö suunnattii ittää päi.
Pien Porvoo untaa jatkamaa jäi.

Ruushpa ympär ol autoo ruuhkaks ast,
hiasta kiertää se ol, enneko myö vast
kohti Koivistoo linjuril lopultakkii
taas rämisevvää matkaa jatkaa saatii.

Aamupuuro jossai syötii ja kohvit juotii,
ja jällee jatku matka Tarhjanohkaa kohti.
Vähäse vatsapohjaa kouras, melkee hirvitti
mite tarkastuksist tullis myö selvittäisii.

Kohta voitii sit Kirkkoniemel ihastella
kivikirkkoo melkee satavuotiasta.
Ihmeteltii suurest, et sojist huolimatta
kirkko korkial kohos kohti taivasta.

Paljo ol siin Saarepää rannaskii viel nähtävää,
ko eihä entiset talotkaa kaik olleet kaonneet.
Mut ko tarkotus ol Patalaskii samal reissul
käyvvä,
ni kiireest pit paattii mei noussa uuvellee.

No, mänhä siin aikaa, mut pärjättii,
ko naamat peruslumil kaik piettii.
Pia päästii peril toisee välietappii:
saatii nähhä millane nyt ol Viipuri.

Ko jatkamaa aijottii myö lähtee merel,
vennäiseilorit käivät meil satuilemmaa:
Liia suur ol mei ryhmä höi aluksel.
Pitäis varmast porukka kahtia jakkaa.

"Vanha venäläinehä se ol kaupunki":
Salakkalahe kuppees ruskee Kauppahalli.
Pyöree torni tori varrel, ja tuol linnakii.
Ruotsi-Suome aikasii kumpainekkii.

Ko periks ei annettu, hyö lupasit käyvvä
vennee toisee, suurempaa vaihtamas.
Ko takasii tullit, ol meist päiväselvää,
et iha sama paatti meit oottel laiturrannas.

Talot kattui varsil kunnos murheellises.
Monrepos kuulemma jälel, muttei entisens.
Mummot myyntikojuissaa poruskii polottiit.
Usiat köyhilt, kärsineilt, surkehilt näyttiit.

Niiko silakat suolas myö sit puksuteltii
sota-aluksel teräksisel "Voton"-nimisel
yli Koivisto-salme ja samal ihasteltii
saarii, rantoi, näkymii salme oikial puolel.

Meil höi surkeuttaa ei syytä olt jäähä suremaa.
Kaikil kiire ol Koivistol päässä matkaa jatkamaa.
Mut ei se oltkaa nii helppoo, ko ois voint luulla.
Omal pussil ei voiskaa matkast mittää tulla.

Saarepää rannas taas riitti ihmettelemistä:
vanhast laiturist jälel tuski ennää mittää!
Vieree olliit tulijat peltilootuist rakentanneet
toise silla, minkä jäät jo olliit hajottanneet

Patalas ei laiturist olt jälel ennää mittää.
Mut sekos ois seiloreit pystynt estämää.
Paati noka hyö käänsiit suoraa päi rantaa.
Lankkusiltaa pitki sit päästii rantautummaa.
Etsimää het ryhtyit kaik kotipaikkoi rakkahii
metsäpolkui varsilt, peltoi reunoilt etenkii.
Heinikos kainaloihi ast myö kahlata saatii,
vähä vällii syvii ojjii yli loikittii.
Löytyhä se Lehtolankii maakellar lopult melkee ehjään, pommi ko ei siihe olt osunt.
Rakennuksist ei kuiteskaa jälel olt mittää.
Yhes kellari katol voitii harras hetki viettää.
Ko sampanjat ol juotu, mei poruka käi kulku
metsäpolkuu pitki eellee Hyttölää päi.
Kotipaikkaa tuski tunsin, kaihosa ol tuntu:
ei jälel seilipaattiika, mi pihlaja oksil jäi.

Martti Piela

Vanhuuve valitus?
Nuoret o ilosii, punaposkisii
Usiast hyö meitä moittiit, vanhuksii,
et tavallisest ollaa muka turha totisii.
Mut eihä vanhuuvest voi mihikää valittaaka,
ko ei instanssii löyvy mistää sellasta,
mihi vanhuuve valitukse vois osottaa.
Mut itseksei mie aattelem kyl kummiskii ja julki tuon nyt ajatuksei täs kaikil teilkii et jos nuoruuve takasii viel saaha voisin,,
ilosemmal mielel varmast miekii oisin.

Martti Piela

Mie koulumatkaa muistelin, ko tietöntä tietä
taas takasii myö Saarepäähä tallusteltii.
"Voton" oottel jo rannas kävijöitä väsyneitä.
Ol aika tult kotisaarel sannoo "Näkemii".

Rouskun suku etsi Helsingissä suvun olemusta
Koivistolainen Rouskun suku Römpötin satamakylästä kokoontui kesäkuisena lauantaina vuosittaiseen tapaamiseensa Helsingin Katajanokalle ulkoministeriön tiloihin.
Suvulla on ollut tapana kokoontua epämuodollisissa merkeissä eri
puolilla Suomea - onhan evakkosuku hajaantunut ympäri EteläSuomea. Nyt kokousjärjestelyistä
vastasi ministeriössä työskentelevä
rouskulainen Kata Prepula.
Tapaaminen oli upeasti saneeratun Merikasarmin tiloissa, missä
nähtiin vanhaa, upeaa, C.L. Engelin arkkitehtuuria ja siihen kunnioittavasti suhtautuvaa uudempaa
rakentamista. Tiloissa nähtiin
myös niihin sopivaa taidetta, ja
saatiin aavistus ulkoministeriön
arjesta. Lisäksi nautittiin hyvistä
aineksista taiten laadittu lounas
ministeriön ravintolassa.
Kokouksessa julkistettiin
Rouskun suvun internet-sivut,
joita oli jo suunniteltu vuosien
ajan. Niiden tarkoituksena on
saattaa evakkosuvun alkuperää,
historiaa ja nykypäivää myös
nuoren polven tietoon. Tällä toivotaan kiinnostuksen omaan perimään vähitellen heräävän, vaikka
tapaamisessakin toki tiedostettiin

asian tulevan ajatuksiin vähitellen
iän myötä.
Sukuseuran puheenjohtaja
Antti Rousku pohdiskelikin tervetuliaispuheessaan suvun taustoja ja merkitystä nykyihmisille.
Hän kertoi, että nykyaikaisen
dna-tutkimuksen avulla voitaisiin
selvittää, keitä olivat ensimmäiset tiedossamme olevat Rouskun
suvun jäsenet? Mistä tuli Mikko
Matinpoika Rousku, joka mainitaan Koiviston Makslahden kylän
maakirjassa vuonna 1614, sitä emme saa koskaan tietää, mutta dnatutkimuksella voitaisiin selvittää
ainakin 1700-luvun alusta Rouskun tilaa asuttaneiden ihmisten
perimää – onko muinainen perimä itäistä vai läntistä alkuperää.
Huolimatta näistä pohdinnoistaan Antti Rousku lopetti puheensa sanomalla: ”Suku on suku.”
Tästä sukukokous pääsikin sitten pohtimaan, mitä suku oikeasti
voisi tarkoittaa, varsinkin tällainen
suku, joka on menettänyt satojen
vuosien aikaisen kotinsa. Sitä mer-

kitystä voisi hakea vaikkapa siitä,
millaista työtä ja minkälaista lahjakkuutta suvussa on esiintynyt,
(eli mitä perimää meillä kenties
nykyäänkin olisi) tai vain pitää
tiivistä yhteyttä sukuseuran jäsenten kesken. Suvun sosiaalinen
merkitys nykymaailmassa ainakin
korostuisi. Sitä historiallista identiteettiä varten taas kaivataan suvun
nettisivuille tarinoita ja tosiasioita

menneistä ja nykyisyydestä. Juttuja
ottaa vastan nettisivujen laatija ja
ylläpitäjä Juha Suokas.
Kevennyksenä hauskaan ja
mukavaan tapaamiseen saatiin
vielä ajaa museoraitiovaunulla
ympäri Helsinkiä oppaan kertoessa paikallishistoriasta. Kaikille
siis tiedoksi, että sukutapaamiset
ovat mukavia!
http://suvut.genealogia.fi/rousku/
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Patalan kyläkirja kertoo Koivistosta ja
koivistolaisista entisaikaan ja nyt
Jo pari vuotta valmisteilla ollut kirja
Patalan kylästä Koiviston Koivusaaressa valmistuu syksyllä myyntiin itselle
ostettavaksi ja luettavaksi ja sopivasti
esimerkiksi joululahjana lapsille ja lapsenlapsille hankittavaksi.
Patalassa v. 1927 syntyneellä Inkeri
Talolla oli ollut pitkän elämänsä aikana
kuningasajatuksena saada rakastamansa
kotikylän tarinat talletetuiksi joskus kirjan kansiin. Hän ehti kerätä melkoisen
määrän faktatietoa Patalan kylästä, mutta painoasuisen kirjan tekoon saivat hänen jälkeensä muut ryhtyä. Pieni ryhmä
entisiä patalalaisia ja "puolpatalalaisia"
on Inkerin sisaren Anja Talo-Lehdon
aloitteesta, kokoontunut lähinnä Porvoossa jatkamaan kesken jäänyttä työtä.
Työryhmä ei ole tyytynyt vain esittelemään kylää, sen maita ja rakennuksia, vaan on koettanut saada mahdollisimman suuren määrän tietoa taloissa
asuneista suvuista, ihmisistä, ja heidän
elämästään kotikylässään, kotisaarellaan,

koti-Koivistolla. On pyritty saamaan
yhteys kaikkien niiden sukujen jälkeläisiin, jotka Patalassa aikoinaan asuivat.
Näin ollen kyläkirja sisältääkin tietoa ja
muisteloita, historiaa ja sanomalehtien
kertomaa sekä upean valokuva-aineiston
patalalaisten kotialbumeista esitettynä
ansiokkaalla ja kiinnostavalla tavalla.
Erityisesti uraauurtava on merenkulusta
kertova osio, joka ensi kertaa nostaa esiin
patalalaiset laivat, laivurit ja merimiehet,
joita oli kaikissa kylän kantataloissa useassa polvessa.
Kyläkirjan tärkeä tavoite on tallentaa tiedot kylän taloista, asukkaista ja
elämänmuodosta jälkipolvien löydettäväksi ja iloksi, omien juuriensa vahvistamiseksi. Siinä onkin työryhmän mielestä
onnistuttu hyvin. Näin kirja ei toivottavasti jääkään yksin Patalassa syntyneiden
ja heidän jälkeläistensä lukemistoksi,
vaan muutkin koivistolaiset voivat löytää
siitä paljon mielenkiintoista tutkittavaa
Koiviston menneisyydestä, saattaisipa

Martti Piela

tuleva kansantieteen tutkijakin löytää
kirjasta aineistoa suomalaisen kansan
elämää luotaaville tutkimuksilleen.
Kirja viimeistellään painokuntoon
syyskuun aikana, mutta siihen voi vielä toimittaa aineistoa elokuun loppuun
asti. Kylän taloista kertovaan osioon on
kylläkin onnistuttu tavoittamaan kiitettävässä määrin kylässä asuneita ja heidän
jälkeläisiään, mutta kuvien osalta kaivataan vielä yhteydenottoja esimerkiksi
Soineihin. Aineiston osalta voi siis vielä
ottaa yhteyttä Anja Talo-Lehtoon, puh.
040 766 0497 anjatale@gmail.com tai
Tea Itkoseen, puh. 040 557 4223 tai
tea.itkonen@artea.fi.
Kirja tulee myyntiin siis syksyn aikana. Siitä tulee kovakantinen, noin
350-sivuinen opus ja siinä on runsas ja
näyttävä kuva-aineisto. Sen hinta tulee
olemaan 35-40 euroa. Ennakkotilauksia
voi tehdä syyskuun loppuun asti ja niitä
ottavat vastaan:

Kyläkirjan näytekappale Anja-Talo-Lehdon esittelyssä. (Kuva: Eija Vainio)

Tea Itkonen esitteli Patalan kyläkirjan Koivistojuhlilla Munkkiniemen Yhteiskoululla. Anja TaloLehto johti kyläkokousta. (Kuva: Martti Piela)

Anja Talo-Lehto, puh. 040 766 0497 - päivisin
Anja Talo, puh. 0400 857 277 - iltaisin +
anja.talo@luukku.com
Eija Vainio, puh 040 716 1848 - iltaisin +
vainio.eija@gmail.com

Kyläkirjaan tutustumaan oli tullut runsaasti patalalaisia. (Kuva: Eija Vainio)

Mannolan koulupiiri kokoontui
28.-29.7.2012 Helsingissä
Mannolan ja Tervahartelan entiset koululaiset ja jälkipolvet kokoontuivat muistelemaan ja keskustelemaan tulevaisuudesta Helsingin Koivisto-juhlilla.

Veli Hämäläinen

Paikalla olleista neljästätoista
osanottajasta kuusi oli Mannolasta ja siellä syntynytkin. Kahdeksasta tervahartelaisesta kaksi oli
syntyperäisiä, toiset jälkipolvea.
Jälkipolvia oli siis jo enemmän.
Keskustelu oli vilkasta monesta aiheesta, mm. sukututkimuksesta. Tervahartelainen Sylvi
Porista oli 10 vuotta sitten aloittanut sukututkimuksen ja sukua
löytyi myös Mannolasta ja tuli eka
kertaa tilaisuuteemme etsimään
lisätietoa mannolaisilta. Suoralta kädeltä ei osattu apua antaa

polviin edelleen. Velin kontaktit
loppuivat 1960 luvulla.
Tulevaisuudesta päästiin
sellaiseen sopimukseen että, jos
nykyinen vetäjä ei voi ensikesän
Koivisto-jullille osallistua, niin
tervahartelainen Taina hoitaa
homman, ehkä myös jatkossakin.
Tällaista haasteltiin tänä
vuonna ja oltiin tyytyväisiä ettei
Mannolan koulupiirin kokouksille sittenkään näy loppua.

eikä tunnistettu hänen äidiltään
perittyä valokuvaa. Amerikan
suomalaisista kertoi Pert (Perttu),
hän oli jälleen joka kesäisellä kotimaan käynnillä.
Myös ns. talonpoikaispurjehduksesta juteltiin, Jorman isällä
oli seilipaatti jolla hän kuljetti tavaraa Itämeren alueella, jopa hankalasti lastattavia ja kuljetettavia
hyvin pitkiä puunrunkoja.
Sotalapsuudesta keskusteltiin
hiukan kun paikalla oli kaksi siellä ollutta. Pekalla Helsingistä on
yhteydet Ruotsin perheen jälki-

Vas. edessä Taina Teiramaa-Seger, Jorma Simola ja hiukan taaempana
veteraani Altti Tervahartiala.

Vas, edessä Pert Hamlin ja Raimo Mannonen, takana Sylvi Martikainen
ja Pekka Hämäläinen.

11

Nro 8 Elokuu 2012

Koivisto-säätiön avustusmäärät nousussa
Toimintavuonna
1.4.201131.3.2012 Koivisto-säätiö myönsi
erilaisia avustuksia 24.212 euron
arvosta (edellisenä vuonna 20.969
€), ja kuluvan vuoden talousarviossa avustuksiin ja stipendeihin
on varattu 29.000 euroa. Hyvä
taloustilanne perustuu järkeviin
sijoituksiin ja omistusasuntojen
vuokratuloihin. Taseen loppusumma oli 243.586,07 € ja ylijäämä 8.498,70 €.
Opintoavustuksia (á 400
€) myönnettiin 28 opiskelijalle.
Opintoavustusta haetaan syksyisin Koivisto-säätiön kotisivuilla
olevan ohjeen mukaisesti, ja sitä
on mahdollisuus saada vain yhden
kerran. Väitöskirjoihin saivat stipendin Sirpa Wahlqvist sotakorvauskuunareista kertovan ”Sydämel-

lä rakennetut laivat”-väitöskirjan
painatukseen sekä Ensio Virtanen
väitöskirjaan ”Ruotsalaisen kansanpuolueen varjossa – poliittinen
toiminta ja eduskuntavaalit Kemiönsaarella 1907-1970”.
Paula Hoville myönnettiin
apuraha koivistolaisia perinteitä
ja elintapoja kuvaavan näytelmän
kirjoittamiseen. Avustuksia saivat
lisäksi Terttu Ravi Lotta-näyttelyn
järjestely- ja matkakuluihin Koivistolle, Viipurin Lauluveikot
115-vuotisjuhlakonserttien järjestämiseen, Liisa Ake-Helariutta
Evakkotuvan monimuotoiseen
toimintaan, Kemiönsaaren karjalaseura haastattelujen julkaisemiseen, Pääkaupunkiseudun
Karjalaisyhteisöt Pääsky esiintymislavan rakentamiseen sekä

Porvoon Karjalaiset Martat reseptikirjan julkaisemiseen. Myös Karjalaisten kesäjuhlien käsiohjelmaa
ja Koiviston kansallispukunukkien tekoa avustettiin.
Koivistolaisia ylioppilaita
muistettiin Koiviston Viestin vuosikerralla ja kirjalla Koiviston arkielämää. (Ylioppilaiden osoitteet
voi ilmoittaa joko sähköpostilla
koivisto-saatio@kolumbus.fi tai
kortilla asiamies Pertti Hoikkalalle, Vanha Veckjärventie 11, 06150
Porvoo).
Koivisto-juhlien yhteydessä
pidetyssä säätiön hallintoneuvoston kokouksessa puheenjohtaja
Kalevi Luukkainen muistutti, että
Koivisto-säätiö on Karjala-lehden
kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukossa, joten myös

säätiön intressissä on varmistaa,
ettei lehden tilaajamäärä laske.
Hallintoneuvoston kokoonpano säilyi ennallaan. Puheenjohtajana jatkaa Kalevi Luukkainen ja
varapuheenjohtajana Risto Mäkeläinen. Muita jäseniä ovat Veikko
Ilmasti, Jarmo Ratia, Jorma Ratia,
Heikki Suutari, Pertti Hoikkala,
Kari Pettinen, Sirpa Wahlqvist,
Anja Talo, Pertti Hämäläinen ja
Rauno Mäkeläinen. Varajäseninä
jatkavat Pentti Karvonen, Matti
Luukkainen, Jukka Ratia, Martti
Peussa, Jorma Jack, Ulla Karivainio, Ensio Strengell, Pirkko Pitkäpaasi, Hanna Silfver, Martti Kurki
ja Esko Kaukiainen.
Säätiön hallituksen pitkäaikainen, arvostettu jäsen Viljo Piela
luopui paikastaan, ja hänen tilal-

leen valittiin Sari Piela. Uudeksi
varajäseneksi nimettiin TaijaMarttiina Grönholm. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Sirpa
Taskinen ja varapuheenjohtajana
Aarre Tölkkö.
Hallituksen muut jäsenet ovat
Veli Sainio, Risto Seppinen ja
Antti Rousku, ja varajäsenet Airi
Miettinen, Tuula Koppinen, Aune Kirma, Jouko Virkki ja Antti
Mäkeläinen.
Säätiön kotisivuilta (hakusana
Koivisto-säätiö) voi tilata kirjoja,
tehdä avustushakemuksia sekä
katsella säätiön tuella tehdyn videon ”Tyttö ja päkä”, jossa kiiskiläläinen Leena Hänninen muistelee
lapsuusaikojaan.

Koivistolainen
Maailmanmestari
Koivistolta Karjalasta kotoisin oleva 72-vuotias Senja Mäkinen voitti oheisella runollaan maailmanmestarin tittelin Kalevala MM-97 tapahtumassa. Koskettavan aiheen ja hyvän
tekstin ohella voitto tuli vaikuttavasta lausuntaesityksestä.
Runossa on pieniä mittavirheitä, mutta kokonaisuutta ne eivät häiritse. Perinteisissä runoissakin on yhdeksäntavuisuutta käytetty tehokeinona, ja oheinen runon loppusäe irtoaa
lausuttuna komeaksi loppuhuipennukseksi. Mittasäännöistä
poikkeaminen edellyttää taitoa, jota Mestari Senjalla on.
Senjasta kerrottu: www.nettilinja.fi/~pniikko/senja.htm

Ameriikan serkut

Peili
Tuossa kerran siivotessa,
nurkkiani nuohotessa
löysin peilin pikkaraisen,
peilin vanhan vallan hienon,
ostetun sota-ajalla.
Kurkistin sisälle siihen.
-Vieläkö minua muistat,
sinisiä silmiäni,
punaisia poskiani,
kaulanvartta valkiata?
Oli peilini pilattu,
kuva kaunis niin sotattu.
Kuinka jaksoi sinisilmät?
Taisi nuo siniset olla:
silmäluomet lonksahteli,
silmäpussit pullisteli...
Mitä kuului kaulalleni,
valkialle varrelleni?
Vaot vieri pitkin poikin,
kurtut korvien nenässä,
lisäleuka liukahteli.
-Olet peilini pilattu,
kuva kaunis niin sotattu.
Liian kauan liiterissä,
piilossa pihan perillä
nuoruusajan nukuskelit,
ajan parhaan piileskelit!

Tuossa istuin suruissani,
pajatin pahoilla mielin.
Tulipa ovesta tuosta
EU-maita matkaellut,
mies niin menevän näköinen,
liituraita, liukas kieli,
salkussa jutut salaiset.

Siitäpä alkoi sively.
Joka purkista pakersin,
joka putkesta pusersin
silmäluomille sinistä,
poskipäilleni punaista
kaulalleni kaikenlaista
kovin paksulti paneksin.

-Mitä suret Suomen tyttö,
osta tästä voitehia,
jolla kasvot kaunistuvat,
silmät siroiksi tulevat.
Kaulanvarsi vaaleneepi,
lisäleuka liukeneepi!

Otin peilini esille.
Sanoin sille suorat sanat:
-Kuules paha peiliseni,
kohta näät komian naisen,
jollon kasvot kaunihimmat,
posket kuin punaomenat!

Uskoinpa minä poloinen.
Ostin purkin, ostin toisen,
ostin koko salkullisen siihen markkani menetin,
rahat kaikki katosivat.

Kului tunti, kului toinen
tunsin kummaa kutitusta,
kiristystä kaulallani...
Suusta tullut ei sanoja,
ei naurua naamastani.
Kaikki jääksi jähmettynnä,
kaulasuonet kangistunna.

Otin taas tuon peiliseni,
kurkistin sisälle siihen.
Onpa kumma kuvajainen,
ei ole ihmisenlainen!
Siitä paikasta pakenin,
panin saunan lämpiimähän,
kiuaskivet kuumimahan.
Pesin pois pahaiset rasvat,
posket suovalla sutaisin,
koivunvastalla vasiten,
valelin varilla veellä.
En enää ilmoisna ikänä
usko miestä meneväistä,
liituraidan liverrystä!
Uskonpa sitäkin enemmän
tähän pieneen peiliseeni,
jos vähän valehteleekin...!

Isoisän puolelta koivistolaista kalastaja ja laivanrakentaja sukua
oleva, Washingtonissa asuva, Raija
Peippo-Vachon päätti varta vasten
yhdessä David puolisonsa kanssa
tulla Suomeen ja Koivisto-juhlille.
Nettisivujen kautta oli tieto juhlista löytynyt. Mukaan lähtivät
myös kanadalainen serkku David
Peippo Marlena puolisoineen.
Juhlien kautta löytyi linkki serkusten isien, Niilon ja Kustaan
kotimaisemiin Tiurin saareen,
Partialan kylään. Halu ymmärtää
oman suvun vaiheita oli tärkeä
motiivi matkaan. Aikanaan toisen maailmansodan aikaan David
Peipon isä Kustaa Peippo oli ollut
merillä suomalaisella, Kanadaan
takavarikoidulla laivalla, jonka
saksalaisalus torpedoi. Vain muutama miehistön jäsen selvisi tästä
hengissä. Perheellä on yhteyksiä
myös Kotkaan ja he päättivät jo
nyt tulla ensivuonnakin Suomeen
Karhulan Koivisto-juhlien aikaan.
”Ja sitten lähdemme teidän mukananne Koivistolle, kun siellä on
juhlien aika”.

Tukholmasta juhlille tulivat
Irja Hovi ja Lahja Petterson. Yllätys oli aika suuri, kun he aamulla
majoituspaikassaan Kalastajatorpalla menivät hissiin ja vieras amerikkalaisrouva kysyi pukuun kiinnitetyn sisäänpääsylipun nimestä
ja kuviosta, että mahtoikohan kyseessä olla hänelle tuttu Koivisto.
Mirja os. Peusa ja Thomas Przybylski eivät aamulla vielä tienneet
päätyvänsä oman kylän juhliin. Ja
vahva on heidänkin koivistolainen
tarinansa. Mirjan isoisä Jonas Peusa oli aikanaan yhdessä veljensä
kanssa lahjoittanut Koiviston
kirkkoon kattokruunun. Saman,
joka kirkosta pelastui Suomeen ja
on tätä nykyä Mäntsälän kirkossa.
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Onnitteluit` ja
muistamissii`
Voionmaan lukiosta, Jyväskylässä, ylioppilaaksi TELMA
HEIKKINEN.
Mummi Leena Morja
o.s. Rusi ja isomummi ja
-ukki olivat Signe Rusi
(o.s.Maisala) ja Vilho Rusi
Koiviston Vatnuorin kylästä.
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Tääl` tapahtuu
Turun ja ympäristön koivistolaiset

Helsingin Koivistolaiset ry.

Syksyn 2012 toiminta alkaa:
Messitytöt aloittavat maanantaina 3.9. klo 13 ja kokoontuvat siitä
eteenpäin aina kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 13
Jaalamiehet aloittavat torstaina 6.9. klo 14 ja jatketaan joka torstai
samaan aikaan paitsi viikoilla jolloin on kajuutta-ilta.
Kajuutta illat alkavat tiistaina 18.9. klo 17. Kajuutta illat aina joka
kuukauden kolmas tiistai samaan aikaan klo 17.
Kaikki toiminta tapahtuu Koivistolaisten Kajuutassa
Itäpellontie 2 Turku

Tupailta pidetään Karjalatalon Sortavala-salissa
tiistaina 11. syyskuuta 2012 klo 18 alkaen:
Prof. Tuula Putus kertoo isoisänsä Anton Putuksen perheen ja
Alvatin kyläläisten kalastuksesta isänsä Arvi Putuksen muisteloiden
pohjalta. Tarjolla on kahvia, teetä ja piirakoita!
Tervetuloa!
Johtokunta

Tulkaa taas iltoihin vanhat tutut ja uusiikii mahtuu mukkaa vaik
kui, et tervetulloo vaa

Tiurinsaaren Peipot minne olette lentäneet?
Turun ja ympäristön Koivistolaiset
Viking Amorella risteilylle 25.- 26.9. yhdessä Koiviston Seniorien
kanssa on vielä muutamia paikkoja vapaana.
Lähtö tiistaina 25.9. klo 8.45 Turun Vikingin terminaalista
Paluu keskiviikkona 26.9. Turkuun klo 7.35

Jyväskylän Mannilassa
juhlittiin REETTA REINIKAISEN
kaksoistutkintoa.
Seisomassa vasemmalta
mummo, Leena Reinikainen
os. Tölkkö, Koiviston
Kurkelasta ja miniänsä Tea
Reinikainen. Istumassa
toinen mummo äidin äiti
Juulia Vanhala, os. Larikka
Kurkijoelta ja ikää kohta
92v. Miehet kuvassa Jouniisä ja pikkuveli Jussi.
LINDA ANNI MARIA KALPIO
on valmistunut ylioppilaaksi
Kaarinan lukiosta.
Lindan isoäiti Eeva Kalpio
os. Kurki on kotoisin Koiviston Kurkelan kylästä. Lindan
äidin isä Eero on Hoikkalan
sukua Koiviston Makslahden Lähteenmäeltä.
Kevään ylioppilas PEPPI
TORKKELI Rauman lukiosta.
Isovanhemmat Ester ja
Veikko Torkkeli Humaljoelta.

Tällä palstalla julkaisemme
onnitteluja.
Aineisto digitaalisena otsikolla:
Koiviston viesti/onnittelut,
säköpostitse osoitteeseen:
studio@salokanneltoivonen.fi.
Muussa tapauksessa, aineisto:
Studio Salokannel & Toivonen,
Hämeenkatu 5, 15110 Lahti.
Kuvien lähetys omalla vastuulla.
Kuvat palautetaan vain jos
mukana on osoitteellinen
kirjekuori postimerkkeineen.

Risteilyn hinta 25 €/henk, (kun kaksi samassa A-luokan hytissä)
Hintaan sisältyy mainittu hyttiluokka, buffet-lounas ruokajuomineen, oma ohjelmallinen tilaisuus arpajaisineen laivan koulutustiloissa sekä kahvi- ja pullakuponki.
Ilmoittautumiset Seniorien osalta Helgelle puh. 019-6648112 ja
turkulaisten osalta Airille puh. 0400-538443 tai
sähköpostilla airi.a.saarinen@gmail.com
Tulehan nauttimaan kanssamme kauniista merimaisemasta,
hyvien ystävien seurasta ja mukavasta ohjelmasta.
Onha meil aina nii mukavaa yhes!

Koivisto-juhlilla Munkkiniemessä Kanadassa asuva David Peippo
etsi turhaan sukulaisiaan. Toivon että jokunen löytyisi tämän viestin
lukijoista. David odottaa viestiäsi englanniksi:
david.peippo@sympatico.ca. Voit myös ottaa yhteyden hänen serkkuunsa suomeksi: RPVachon@aol.com.
Kaija Pönni-Susiluoto
045-6783281

Koivistolaisten kirkkopyhää vietetään Särkisalon
kirkossa 23.9.2012 klo 10.00.
Messun jälkeen kukkien lasku Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkillä.
Kirkkokahvit seurakuntatalossa.
Tervetuloa!
Salon Seurakunta

Perniön ja ympäristön Koivistokerho

Minne vietiin rautatieasema?
Kirjoitin jokin aika sitten että löytyisikö Koiviston Viestin
lukija, joka tietäisi asuiko Sylvi
Kekkonen os. Uino Koivistolla
kun hänen isänsä oli Koiviston
seurakunnan kanttorina.
Toinen myöskin kiperä kysymys on: tietäisikö joku lehden
lukija mihin vietiin Humaljoen
rautatieasema kun se ennen sotia
purettiin ja tilalle rakennettiin
toinen pienenmpi. Oma tietoni
on että se vietiin jonnekin pohjanmaalle. Olisi tietenkin mukava vaikka joskus käydä katsomassa.
Kun Soukansaarelaiset möivät Vasikkasaaren Suomen valtiolle, joka perusti sinne luonnonpuiston, niin kauppakirja
tietämäni mukaan on jäänyt saarella asuneille Rynöille. Mikäli
joku Rynöjen suvun jäsen tämän
lehdestä näkee, niin olisiko mahdollista saada siitä kauppakirjasta
kopio. Eihän sillä mitään käyttöä
tietenkään ole, vaan minun lisäkseni muutkin Soukat ovat sitä
haikailleet.
Kirjoitin talvella kirjan nimeltä VELJEKSET KUIN ILVEKSET, Rahikainen ja Mooses
perkele. Kirjassaon erään Aunukselaisen Nikolai Zaitsevin kertomus ajasta kun suomalaiset ja

saksalaiset saapuivat Aunukseen.
Olen kahtena kesänä Nikolaita Aunuksessa jututtanut, enkä
epäile kertomuksen todenperäisyyttä. Viime, enkä tänä kesänä
en häntä enää tavannut. Kirjassa
on myöskin tositarinoihin perustuva kertomus siitä kuinka eräät
suomalaiset avustivat Vepsäläisen
nuoren miehen Neuvostoliitosta
Suomen kautta Norjaan ja edelleen Amerikan Yhdysvaltoihin ja
kuinka sitten kävi ja kuinka presidentti Urho Kekkonen asioihin
vaikutti.
Olen myöskin painattanut
vuosien 1918 - 1919 kuvalehtien mainoksista kirjan. Niistä
mainoksista nykypäivän mainostajien kannattaisi ottaa hieman
mallia. Niissä on sitä sen ajan
huumoria. Kirjassa on 170 sivua.
Kävin jo neljäntenä kesänä
Petroskoissa ja kiersin potkulaudalla kaupunkia usean tunnin
ajan. Täytyy sanoa jälleen kerran
- siistimpää kaupunkia saa hakea.
Ja ne Äänisen rannat kyllä ovat
todella hyvin hoidettuja, käykää
katsomassa.
Kirjoja voi tilata
Aulis Soukka 0400 412 650
Puutarhurintien 16, 49400 Hamina

Sateenvarjo
Koivisto-logolla
15 €
Koivistotuotteiden
tilauksia ottaa vastaan
Marja-Leena Montonen
puh. 019-668 811
tai 040-500 5026

KOIVISTON AUTO
www.koivistonauto.fi

