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Tiijjät sie? 

Kaikha myö koivistolaiset 
ollaa ilosii, et Talini sojist ja 
huolimattomast hoijost huo-
limatta Koivisto kommee, 
kohtsillää 110-vuotine kirkko 
eelleekii kohoaa korkial si-
nisel taivahal Kirkkoniemes, 
melkee entisellää. Mut, niiko 
myö kaik kans tiijjetää, tuo 
Teenpeki luomus ei kuiteskaa 
olt ensmäne ja ainoo koivisto-
laisii Herra huone, vaa laskel-
mii mukkaa ainaskii kuuves. 
Seurakuntaha ol sillo, ko se 
Porvoos lakkautettii 1950, jo 
375 vuotta huolehtint koi-
vistolaisii hengellisest elämäst 
nii rauha ko sova ja evakkoai-
koinki. Mut enne seurakunna 
varsinaista perustamistakii ol 
Koivistol olt puust rakennet-
tui kirkkoi. 

Nyt mie kysynkii, et tiijjät 
sie ja taiatkos sannoo, mihi se 
kaikist ensimmäine kirkko 
kansa kertomuksii mukkaa 
Koivistol pystytettii? Jos oot 
siint jostai kuult tai lukent 
taik muute vaa tiijjät, ni ker-
roha se rohkiast Viesti sivuil, 
ni saahaa sit nähhä, mitä asjast 
muutkii ovat mieltä. (Ko mie 
vähä arvele, et nyt tärppäjää, 
ja voip löytyy vaik usjampkii 
tietoniekka.)

Martti Piela
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Porvoon Koivistolaisten matka 
Vienan-Karjalaan ja Solovetskiin 12.-17.6.2013
Pitkään meillä Porvoon Koivistolaisilla oli haaveena tehdä 
matka Solovetskin luostariin ja Vienan-Karjalaan. Syksyllä 
2012 otimme johtokunnassa asian puheeksi ja niin alkoi 
matkan suunnittelu

Soitimme Kari Hämäläiselle. Kari 
innostui heti asiasta ja niin tal-
vella 2013 Kari soitti ja ilmoitti 
että matka toteutuu jos saamme 
matkalaisia riittävästi. Alkoi kova 
kysely, lähetimme kerhokirjeitä 
jäsenille ilmoitimme Uusimaa 
lehdessä ja kyselimme naapu-
riseurasta Porvoon Karjalaisilta 
matkalaisia. Ilmoittautumisia al-
koi sadella ja pian oli yli kolme-
kymmentä henkilöä lähdössä ja 
olimme varmoja että matka to-
teutuu ja niin myös tapahtui.12.
kesäkuuta on lähtö päivä ja matka 
kestää kuusi päivää.

Ensimmäinen matkapäivä 
12.6

Lähtöaamu valkeni aurinkoisena 
mutta viileänä, mikä oli hyvä asia 
bussissa istuessa. Väkeä alkoi ke-
rääntyä Porvoon turistipysäkille ja 
pian Kari hurautti komealla bus-
silla. Matkatavarat autoon ja nok-
ka kohti Monninkylää josta tuli 
muutama henkilö ja Vahijärveltä 
vielä neljä matkalaista. Ja matka 
alkoi. Lahti, Heinola, Mikkeli, 
Siilinjärvi, Kuhmo jossa kahvitel-
tiin. Matka jatkui kohti Vartiuk-
sen raja-asemaa noin 70 km. 

Suomen tullista selvisimme, 
mutta Venäjän tulli läpivalaisi 
kaikki matkalaukut siinä meni ai-
kaa noin tunti. Ajeltiin noin 30 km 
Venäjän maata ja saavuttiin Hotel-
li Fregattiin. Vähän sinä odoteltiin 
ennen kuin saatiin avaimet. Ei 
muuta kuin etsimään majapaikkaa. 
Ihmettelimme aikamme kunnes 
tuli tyttö meitä opastamaan. Kävel-
tiin puoli kilometriä, jo alkoi nä-
kyä rivitalon tapaisia asuntoja. Tar-
kasteltiin asuntoa siinä oli sauna, 
suihku ja vessa. Oikein mukavalta 
näytti. Kohta oli ruokailun aika 
ruoka oli hyvää ja riittävästi. Illal-
la laitoimme saunan lämpiämään. 
Oli mukava köllähtää nukkumaan 
pitkän päivän päätteeksi.

Toinen matka päivä 13.6

Aamulla heräsimme virkeinä aa-
mupalalle. Sen jälkeen lähdimme 
Kostamuksen kaupunkia katso-

maan. Matkaa oli noin kolme 
kilometriä sen jälkeen vähän 
kauppoja katselemaan. Pettymys 
oli että suurin osa tavaratalon 
kaupoista oli kiinni. Kostamuk-
sessa on asukkaita noin 25-30000. 
Kostamuksen historia alkaa Urho 
Kekkosen ajalta. Vartiuksen raja-
asema avattiin 1992 mikä on vil-
kastuttanut liikennettä. Hyvä tie 
ja rautatie kulkee vieressä. 

Kostamus sijaitsee noin 35 
km Vartiuksesta. Karjalan pellet-
ti työllistää noin 8300 henkilöä. 
Rautamalmi louhos sijaitsee Kos-
tamuksesta noin 15 km Kalevalan 
tien varrella. Louhosjätettä valta-
vat vuoret. Mustavetisiä jätejärviä 
pystyyn kuivaneita puita, lohdu-

ton näkymä. Ajelimme hiekka-
tietä eteenpäin. Tietä levennettiin 
ja korjattiin. Välillä oli isoja sora-
kasoja keskellä tietä. Kuorma –au-
tot tasoittelivat tietä lanat perässä. 

Pölyävää tietä ajeltuamme tu-
limme Vuokkiniemeen ensimmäi-
seen varsinaiseen Karjalaiskylään. 
Täällä kävivät lukuisat runon kerää-
jät mm Lönnrot 1883 keräsi runoja.

Kylässä on noin 500 asukasta, 
osa Karjalan kielen taitoisia. Kylä 
säilyi 1960 luvun kylien hävityk-
siltä. Kun matkailu 1990 -luvulla 
vapautui Karjalassa, sai Vuokki-
niemi erityisaseman suomalaisten 
keskuudessa.

Vanha Pyhän Iljan kirkko 
1700 luvulta hävitettiin ja raken-

nettiin uudelleen suomalaisten 
avustuksella 1993-97 välisenä ai-
kana. Ikonostaasi on tuotu Mos-
kovasta. Mummo kertoi kirkon 
historiaa ja kylän elämää, kylässä 
on koulu jossa opetetaan Karja-
lan kieltä.

Runonlaulaja Miihkali 
Perttusen patsas on myös ky-
lässä. Hautausmaa tien vieressä, 
jossa on vielä vanhoja hautaris-
tejä ja venäläisiä teräsaitahauto-
ja muoviseppeleineen. Matka 
jatkui kohti Uhtuaa, Venäläis-
ten Kalevalaa. Venehjärvelle tie 
kääntyi päätieltä. 12 km upeaa 
harjumaisemaa. Järviä kahta 
puolta, välillä tie nousi ylös niin 
että männyn latvat näyttivät ole-
van tien tasalla. 

Tultiin Lesosten suvun ko-
tikylään, Karjalan kauneimpiin 
kuuluvaan. Tien vieressä oikeal-
la puuveneen päällä kylän ni-
mikyltti. Vasemmalla tsatsouna 
ja hautamuistomerkki 1941-45 
sotien uhreille. Kivessä 43 Les-
osten sukunimeä. Kylässä muu-
tama vanha talo, osa asuttuja. 
Kaksi henkeä asustaa ympäri-
vuoden. 

Teksti ja kuvat Rainer Montonen

Kostamuksen torilla

Vuokkiniemen kirkko
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Hartaast´ 

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

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

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

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

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

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

Päätoimittaja 
Riikka Salokannel, 0400 94 96 95
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398

Siunattu hiljaisuudessa. 
Lämmin kiitos osanotosta.

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa 7.9.2013

Rakkaamme

Usko Aleksander 
KUOPIO
s. 29.3.1927 Koivistolla
k. 15.8.2013 Mäntsälässä

Tuli uupumus hiljaa hiipuen,
vei voimat ja unen antoi.
Se taittoi sukumme vanhimman, 
pois väsyneen lepoon kantoi.
Sinulle kiitokset kauneimmat 
tahdomme antaa
ja sinut rinnalle äidin 
nukkumaan kantaa.

Kaivaten 
lapset
lastenlapset
lastenlastenlapset

Rakas Äiti ja Mummu

Margit 
LAITINEN 
os. Töllikkö
s. 01.02.1928 Koivistolla
k. 22.08.2013 Vaasassa

Kaipaamaan jäivät poika Jyrki Laitinen
ja hänen tyttärensä Pauliina ja Elina
sekä muut sukulaiset ja ystävät

Margit mummu ole taivaassa iloisesti,
ole siellä vaan. Jeesus on antanut Sinulle elämän 
ja kuoleman. Minä annan Sinulle oman sydämen. 
Nuku siellä pehmoisessa höyhenpedissä.
Viisivuotiaan Elinan runo Margit-mummulle.

Viestikapulan viejät juoksevat ja hiihtävät nykyisin val-
miiksi tehdyillä radoilla, kovaa ja kilpaa. Viestiryhmän 
voittajat saavat palkinnon ja maineen. Esimerkiksi Suo-
mea edustamaan valitaan aina parhaat ja osaavimmat.

Henkistä perintöä ja arvomaailmaa voi myös viestittää. 
Esimerkiksi koivistolaiset vanhukset voisivat ja heidän 
pitäisi kertoa vaikka nauhoille jälkipolvia varten sekä 
tietoja että taitoja, mitä Koivistolla ja evakossa tarvit-
tiin. Se olisi ikään kuin samalla neuvomista vaikeissa 
olosuhteissa selviämiseksi. Koskaan ei voi tietää, milloin 
mitäkin taitoa tarvitaan. Taitojen ja tietojen, jopa omien 
keksintöjen siirtäminen on rakkautta.

Jotkut vanhat ihmiset ovat mainioita tarinankerto-
jia. Siitä tietää vanha historia. Kun ihmiset eivät vielä 
osanneet lukea ja kirjoittaa, iltanuotioilla ja pirteissä 
puhdetöitä tehdessä ihmiset toistivat tarinoita niin mo-
neen kertaan, että ne painuivat pienten korvien kautta 
muistivarastoihin ja sieltä taas seuraaville: kavereille ja 
omille lapsille. 

Ylioppimisen kautta monet lorut, laulut ja myös raa-
matun totuudet ovat syöpyneet satoja vuosia mieliim-
me. Mummojen, äijien ja vanhempiemme ansiota ovat 
meille kertyneet tiedon aarrevarastot. Myös moni lause 
on jäänyt mieleen niin, että sen avulla on monta kertaa 
noustu masennuksen alta uuteen yritykseen.

Nykyaika on riistänyt monilta pyhät ja hyvät arvot. 
Nuoret etsivät eivätkä oikein tiedä, mitä he etsivät. He 
haluavat elää vain tätä päivää ilman juuria. Ei sellainen 
oikein onnistu.

Viestinviejät
Naamakirjassa
Pidän tänään yhtä rästiin jäänyttä kesälomapäivää. Sen 
sijaan, että puuhailisin pihatöissä, kanalaa pitäisi maa-
lata ja risusavottaa tehdä, olen ollut koko päivän sisällä, 
netissä. Tiedän, ettei ylenpalttinen tietokonenörtteily 
ole kellekkään hyvästä, mutta tänään en mahtanut sil-
le mitään. Ensimmäisenä tein koneella hieman töitä, 
viestittelin tärkeät kuulumiset ja odottelin vastauksia 
eripuolilta maailmaa. Sitten sukelsin Facebookin, eli 
naamakirjan syövereihin.

Facebook toimii kuten Koiviston Viesti, mutta 
paljon tiiviimmällä ja laajemmalla tavalla. Sinulla on 
siellä mahdollista olla yhteydessä läheisiin ja vähän 
vieraampiinkin tuttuihin. Sinulla on siellä ystävärinki, 
johon voit kutsua mukaan vanhoja kavereita tai uusia 
tuttavuuksia, ihan niin kuin Koiviston juhlille. Siellä 
saat julkaistua omat kuulumisesi, pienet ja suuret asiat. 
Siellä pystyt seuraamaan mitä muualla tapahtuu ja mitä 
ihmisten mielessä liikkuu ja mitä heille kuuluu. Siellä 
jaetaan ilo-ja suru-uutiset, ruokaohjeet ja elämisen vin-
kit, sen avulla käydään kirjeenvaihtoa ja keskustelua.

Jos olisin kirkkoherra Koivuneva ja seurakunta-
ni olisi joutunut sinne, tänne ja tuonne, olisi tämän 
päivän yhteydenpitoväline juuri tuo Facebook. Sieltä 
löytyy yksityishenkilöiden lisäksi myös yhteisöjä. Koi-
visto Seuralla on sivusto, josta tykkää viitisenkymmentä 
koivistolaista. Kovin vilkasta keskustelua siellä ei käydä. 
Sen sijaan Koiviston –juhlien jälkeen löysin aktiivisen 
koivistolaisten sivuston. Sivuilla on jo 250 ystävää, koi-
vistolaista. Osa heistä on sellaisia, joita ei Koiviston-
juhlilla ole tottunut näkemään. Juuri niitä kolmannen 
polven koivistolaisia, jotka sivuille liittyessään kertovat 
isovanhempiensa juurten olevan Koivistolta ja uteliaina 
haluaisivat tietää enemmän. Toinen osa näyttää olevan 
heitä, joilla taas sitä tietoa on. 

Tiedon lisäksi heillä on kuvia. Sivuille on ladattu 
valtavasti mustavalkoisia valokuvia, joista välittyy koi-
vistolainen elämänmuoto. Vaikkei kuvien henkilöitä 
tuntisikaan omiksi sukulaisiksi, voi niistä tunnistaa 
tuttuja tilanteita. Kuvissa purjehditaan, kalastetaan ja 
uidaan. Kirkolla päästään ripille, vietetään häitä ja hau-
tajaisia. Välillä niissä hiihdetään kilpaa ja ollaan partio-
leireillä. On kiehtovaa päästä toisten ihmisten vieraiden, 
mutta samalla niin tuttujen kuva-albumeiden äärelle. 

Suosittelen teille, jotka suinkin vain kykenette, 
noilla sivuilla vierailemaan. Tässä olisi myös hyvä hetki 
pyytää niitä lapsia ja lapsenlapsia näyttämään sivut ja 
kuvat teille. Siinä samalla, vähän kuin sivutuotteena, 
saisi kerrottua siitä omasta, vanhasta tutusta Koivistosta 
jälkipolville. Ja teille muille, ryhdymme julkaisemaan 
vanhojen kuvien albumia Viestissä, jotta kuvia pääsisi 
katsomaan paperiversioinakin.

Raamattu kertoo monista profeetoista, evankelistoista 
ja apostoleista, jotka olivat omana aikanaan Jumalan sa-
nansaattajia, viestinviejiä. He veivät ilosanomaa Vapah-
tajastamme Jeesuksesta, joka oli tuleva, ja joka tultuaan 
toi Taivasten valtakunnan maan päälle. Sanoman viejillä 
oli kiire, mutta he eivät juosseet valmiiksi tallattuja teitä 
eivätkä oman voiton perään. Heille annettiin voittopal-
kinto vasta perillä, taivaassa. 

Meidän kannattaa ihan tosissaan miettiä, minkä henki-
sen ja hengellisen perinnön viestitämme nuorillemme. 
Pitäisi määrätietoisesti luopua negatiivisen viestin vie-
misestä, jota ennen sanottiin ”jobin postiksi”, ja alkaa 
rohkaista ja kannustaa rehelliseen ja totuuden mukai-
seen rakkauteen. Rakkauteen isänmaatamme, kirkko-
amme ja toinen toisiamme kohtaan. Rauha ja rakkaus 
rakentavat, riita ja sotiminen johtavat maan autioitumi-
seen. Vaikka lehdet varisevat, juurista nousee uusi kevät.

Siunausta alkavaan syksyyn toivottelee Valma Luukka. 
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

  Suomen 
  Koivisto-Seura r.y. 
  Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

Puheenjohtaja, Jouni J. Särkijärvi
Kuurinniityntie 1, 02750 Espoo
puh. 040-516 4951
jouni.sarkijarvi@pp.inet.fi
Varapuheenjohtaja, Tuula Koppinen
Rauhalanpuisto 10 B 36, 02230 Espoo 
puh. 050-516 5651
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

Hallituksen muut jäsenet:
Raimo Kyytsönen, Mäntsälä
 varalla Hannu Veijalainen, Lahti 
Matti Agge, Parainen. 040-536 7701
 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

Hannu Seppinen, Turku. 040-703 1244
 varalla Tuula Agge, Parainen
Tuula Raukola, Kotka. 044-522 8098
 varalla Mirja Haapanen, Hamina

Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj. Sirpa Taskinen
puh. 040-5811 642
Säätiön asiamies Pertti Hoikkala
Vanha Veckjärventie 11, 06150 Porvoo
puh. 040-583 5397
koivisto-saatio@kolumbus.fi

Siunattu läheisten läsnä ollessa. Lämmin kiitos osanotosta.
Kiitos hyvästä hoidosta kaikille Teuvoa hoitaneille.

Jätimme Uskolle jäähyväiset 15.8.2013. 
Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Teuvo Santeri 
HEINO
s. 11.1.1923 Tiurinsaari
k. 20.6.2013 Imatra

Kesän tuuli hellästi nosti sinut nukkuessasi 
taivaaseen. Kiitos joka hetkestä jonka vietit 
kanssamme.

Sinua kaivaten ja muistellen
poikasi Seppo
tyttäresi Raija
siskosi Enni ja Raija
lapsenlapsesi Erik ja Mika
Marja-Leena
sukulaiset ja ystävät

Rakkaamme 
metsänhoitaja

Usko Mikael
LESKINEN
s. 19.6.1926 Koivisto
k. 18.7.2013 Helsinki

Suvimaisema: lahdentyven,
saunaranta ja vene
ja helle, männiköntuoksu,
kukat, välkkyvät kalat, 
lapsi, lapsia, lapset 
ja vanha onnellinen kaiku:
Isä hei!
   Lauri Viita

Syvästi kaivaten
Päivi, Tapio, Tuuli, Jukka, Arno,
Kaisla, Elina ja Risto
Eija, Ari, Johannes, Aura ja Rosa
Kauko, Britt-Marie, Daniel, Derya, 
Nina ja Anton
Jaakko, Päivi, Anniina ja Eveliina
Raija, Risto, Teemu ja Sampo

veli ja sisaret perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Vakava voip olla, mutta totisuuvest saap 
vattasa kippeeks

Esi-isille vaarat olivat tärkeämpiä kuin mahdollisuudet, 
ja niinpä nykyisinkin haluamme kuulla kaikista maail-
man onnettomuuksista ja pelätä yhdessä tulevaisuutta. 
Tiedotusvälineet auttavat meitä tässä vaivojaan säästä-
mättä. Mutta ei se hyväksi ole.

Suomalaisten keski-ikä nousee tasaisesti, ja työeläk-
keet onkin nykyisin kytketty tähän kehitykseen. Silti 
väestön ikääntymisestä on tehty poliittinen ongelma, 
jonka perusteella uudistetaan sosiaali- ja terveyspalve-
lujen tuottamista ja kuntarakennetta.

Tarkemmin katsellessa käy ilmi, että tämän tilan-
nekuvan taustalla on kolme virhettä. On totta, että ta-
loudellinen huoltosuhde heikkenee, kun yhä pienempi 
osa väestöstä on ansiotyössä. Ennusteissa on kuitenkin 
käytetty toisen, miltei samannimisen käsitteen eli huol-
tosuhteen lukuja. Ne ovat väärät, koska tämä tarkoit-
taisi, että työttömät lasketaan mukaan kansantulon 
kasvattajiin.

Toinen virhe on tahallinen. Elämäntavat ja ravitse-
mus ovat parantuvat ja lääketiede kehittyy koko ajan. 
Siksi yksittäisen kansalaisen tarvitseman hoidon määrä 
ei ole kasvanut, vaikka ikävuosia karttuukin enemmän. 
Tämän kehityksen on arvioitu hiipuvan, vaikka lääke-
tiede on juuri ottamassa suurta harppausta eteenpäin. 
Oireiden hoitamisen sijaan päästään korjaamaan itse 
viat. Siksi vanhustenhuollon kustannukset eivät ”mo-
ninkertaistu” (kuten ministeritasollakin haahuillaan), 
vaan ne ovat suurten ikäluokkien vuoksi trendin mu-

kaan korkeimmillaan 2030-luvun 
alussa noin puolitoistakertaiset 

nykyiseen verrattuina.
Ilman tietokoneita ja kän-

nyköitä elämä olisi paljon han-
kalampaa ja paljosta joutuisi 
luopumaan. Ne ovat olleet 
mukana tuottavuuskehityk-
sessä, joka nostaa vuosittain 
vaurauttamme keskimäärin 
noin kahdella prosentilla. 
Tämän unohtaminen on 
se kolmas virhe; emme 
suinkaan joudu pärjää-
mään tulevaisuudessa ny-
kyisen elintason varassa, 
vaan kasvusta riittää sekä 
väestörakenteen muutok-
sen tuomiin menoihin että 

nautittavaksi.
Ahdistuksen levittämi-

nen etenkin vanhimmille 
ikäluokille ja nuorisolle on 
turhaa. Kyllä tässä pärjätään, 
kunhan pannaan jälleen suu 
säkkiä myöten valtakunnan 
tasolla. 

Jouni J Särkijärvi 

IN MEMORIAM
Metsänhoitaja Usko Mikael Leskinen
19.6.1926 – 18.7.2013.

Usko Leskinen syntyi Koivistolla, suoritti yo-tut-
kinnon Haminan Yhteislyseossa 1945 ja valmis-
tui metsänhoitajaksi Helsingin Yliopistosta 1960.

Uskon, Koiviston pojan, pitkä työkausi Metsänjalostussää-
tiössä alkoi jo 1948, viimeksi Hän toimi säätiön toiminnan-
johtajana. Säätiön toiminta metsäpuiden rodunjalostajana oli 
uraauurtavaa. Leskinen oli keskeisesti mukana vaikuttamassa 
pluspuiden ja plusmetsiköiden valintaan ja merkitsemiseen, 
vartteiden ja laatusiemenen keräämiseen, siemenviljelmien 
perustamiseen sekä mittavaan laatutaimien tuotantoon sääti-
ön omilla taimitarhoilla. Työn kauaskantoisia tuloksia näem-
me nyhä enemmän ja enemmän kun laatutaimilla istutetut 
metsiköt varttuvat isoiksi puustoiksi.

Jaksolla 1964 – 71 Leskinen toimi myös säätiöstä ver-
soneen Muovihuone Oy:n toimitusjohtajana. Työ jatkui 
tämän jälkeen oman yrityksen Kevythalli Oy:n johdossa.
Myytyään yrityksen 1980-luvun lopulla Leskinen toimi 
vielä vuosia yrityksen toimitusjohtajana ja jatkoi rakennus-
projektien vetäjänä Ruotsin puolella 2000-luvun alkuun.

”Plasthus Usko” oli kysytty tuote myös Ruotsin taimi-
tarhoilla ja kasvihuonella. Uskon kaarihalli-innovaatio pal-
kittiin useissa yhteyksissä, mm. keksijämessuilla Brysselissä. 
Yhtiö valmisti myös mm. jäähalleja.

Usko oli näkijä, tekijä, entrepenööri, jonka katse kantoi 
pikkunyppylöiden, pikkuasioiden ylitse suuriin linjoihin. Hän 
ei liioin kehuskellut, Hän teki ja toimi. Usko ei tarvinnut teho-
keinoja ja fasadeja tehdäkseen vaikutuksen, pelkkä olemus ja 
henkinen kyvykkyys liittyneenä kuuntelijan vaatimattomuu-
teen riittivät vaikuttavuuteen seurassa kuin seurassa.

Koivisto, Karjala, Isänmaa olivat Uskolle sydämen asi-
oita, niin myös Puulaveden Koveronsaaresta hankittu kesä-

sunto. Se oli kiinnekohta Isänmaan kamaraan kun koitiseutu 
Karjalassa oli menetetty. Suuressa rakennuksessa ja ympäris-
tössä riitti huolehtimista ja rannan savusauna oli verraton 
paikka rentoutukseen ja ikävien asioiden unohtamiseen.

Usko lähti 17-vuotiaana vapaaehtoisena Kannaksen 
rintamalle. Sodan päätyttyä Hän toimi vielä miinanraivaus-
tehtävissä. Reservissä Hänen ylennettiin luutnantiksi.

Puoliso Rea otettiin pois varhain, jo 1976. Uskoa kai-
paavat lapset Päivi, Eija, Kauko, Jaakko ja Raija, perheet, 
13 lastenlasta, 2 lastenlastenlasta sekä suuri ystävä- ja tut-
tavapiiri. Meille Uskon kurssitovereille, Kyyriläisen metsä-
kerhon jäsenille Usko oli aina auttava vanhin veli, toimin-
nanjohtajamme ja suunnannäyttäjä.

Nimesimme Hänet ”Kunniakukonvalajaksi”. Nimike 
kuvaa kaiken. Uskon jokavuotisissa tapaamisissamme silmät 
kiiluen odotettu päänumero, ”Uskon puhe”, ei enää kuulu, 
mutta Uskon henkinen perimä säilyy. Se on meihin valettu.

Juhani Jokinen
Uskon kollega ja kurssitoveri

Usko kesällä 2008.
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Väinö Linnan jalanjäljillä

myös ollut puhetta Urjalan liitty-
misestä Akaan juntaan.

Urjalan Laukeelan keskustassa 
saimme matkamme oppaaksi eri-
koisen taitavan ja työllensä omis-
tautuneen oppaan, jonka puoliso 
oli Muolaan evakoita, ja joka siten 
tunsi Karjalan kansan kohtaloita 
lähemminkin. Hänen johdollaan 
suuntasimme kirjastoon, jossa 
opas esitteli meille Väinö Linnan 
työhuonetta, joka on sellaisenaan 
siirretty Tampereelta kirjailijan 
synnyinpitäjään. Huoneen tärkein 
esine, pieni kirjoituskone, on sa-
ma, jolla kirjailija kirjoitti kaikki 
kirjalliset teoksensa. Kirjastossa 
tutustuttiin myös Pentinkulman 
reitin pienoismalliin, joka 20 ki-
lometrin taival tultaisiin päivän 
mittaan kapeilla metsäteillä bus-
silla kiertämään.

Matka suuntautui seuraavaksi 
kauniille, yli 200 vuotta vanhalle 
Urjalan kirkolle, joka ikihongista 
rakennettuna on Martti Tolpon 
piirtämä ja peruskorjattu 1869 
lääninarkkitehti G. A. Edelfeltin 
suunnitelman mukaan. Kirkon 
1800-luvun alussa Tukholmassa 
maalatun alttaritaulun on lahjoit-
tanut Honkolan kartanon emäntä 
Ulrika Furuhjelm. Koivistolaisen 
kävijän silmään pisti se, että monis-
ta lahjoituksina saaduista esineistä 
huolimatta kirkossa ei ollut aina-

Siellä oli tarkoitus kulkea Väinö 
Linnan jalanjäljissä Pentinkul-
man maisemissa tutustuen samalla 
Tuntemattoman sotilaan ja Täällä 
Pohjantähden alla - trilogian luo-
jan työhön ja elämänvaiheisiin. 
Matkan varrelta mukaan poimit-
tujen ja Porvoossa mukaan liit-
tyneiden määrä kohosi melkein 
neljäänkymmeneen. Porvoon 
seudun Koivistolaisten puheen-
johtaja Riitta Nurmi esittikin tyy-
tyväisyytensä siitä, että niin run-
saslukuisasti oli jälleen innostuttu 
lähtemään mukaan loppukesän 
kotimaan tutustumisretkelle.

Reippaasti kaikui bussissa "On 
mulle Suomi suloisin" (toki Karja-
laisten laulun jälkeen), sillä suun-
tautuihan nyt matka Hämeeseen, 
Pirkanmaan maakuntaan, Urja-
lan taikayön maisemiin. Pitäjään 
muutti sotien jälkeen evakkoon 
karjalaista siirtoväkeä, lähinnä 
Muolaasta. Siirtoväen tulo piristi 
hiljaisen pitäjän taloutta ja sivistys-
elämää, kun pitäjään syntyi uusia 
työpaikkoja ja asukasluku nousi 
toiselle kymmenelle tuhannelle. 
Työpaikkojen sittemmin asteit-
taisen vähenemisen vuoksi nuoret 
ovat muuttaneet toimeentulon pe-
rään muualle, joten nykyisin Urja-
lassa onkin enää nipin napin 5000 
asukasta. Niinpä viime aikojen 
kuntauudistusten yhteydessä on 

Varhain lauantaiaamuna 26. elokuuta, kun kukkokaan 
ei varmaan ollut vielä ehtinyt Pornaisissa kertaakaan 
kiekaista, joukko Karjalan lapsia laulavia kiipesi Kari 
Hämäläisen sompaileman bussin kyytiin matkaten Askolan 
kautta kohti Porvoota, mistä matka jatkui kello seitsemältä 
määränpäänä Urjala. 

kin useimmissa rannikkopitäjien 
kirkoissa tavattua votiivilaivaa.

Kirkon viereisellä hautaus-
maalla tutustuttiin pitäjän mahti-
sukujen hautoihin ja hautamuis-
tomerkkeihin. 1776 aateloidun 
Honkolan ja Nuutajärven isäntien 
suvun Furuhjelmeistä ehkä mie-
lenkiintoisin, tutkimusmatkailija, 
Venäjän laivaston vara-amiraali 
Johan Hampus Furuhjelm toimi 
Alaskan kuvernöörinä 1859 - 64. 
Hän yritti taivutella tsaari Alk-
santeri II:a olemaan myymättä 
Alaskaa, mikä kuitenkin tapahtui 
1867, kun Yhdysvallat osti sen ja 
Aleuutit 7.2 miljoonalla dolla-

rilla. Hampus ja Anna (o.s. von 
Schoultz) Furuhjelmin Alaskassa 

Martti Piela

syntyneestä tyttärestä Anniestä tu-
li sanomalehtinainen ja 1910-lu-

Väinö Linna 
Yksi uudemman suo-
malaisen kirjallisuuden 
suurimmista nimistä, 
syntyi pienessä Urjalan 
pitäjässä 20. joulu-
kuuta 1920 vähäi-
siin oloihin, torp-
pareiden sukuun. 
Maanviljelyksen 

Väinökin saattanut päätyä, ellei olisi saanut innoitusta uuteen 
kutsumukseen lietekylvyn ansiosta. Lietetynnyrin tapin auettua 
yllättäen peltohommissa ja lietteen purkauduttua voimalla renki-
pojan päälle, hän päätti muuttaa Tampereelle Finlaysonin leipiin, 
osti kirjoituskoneen ja alkoi kirjoittaa romaaneja. Hänen "Tun-
tematon sotilaansa" (1955) oli niin suuri menestys, että Linna 
saattoi ryhtyä päätoimiseksi kirjailijaksi. Varsin pian siitä tehtiin 
elokuvakin, joka Edvin Laineen ohjaamana nähdään melkeinpä 
joka Itsenäisyyspäivänä televisiossa. "Täällä Pohjantähden alla" 
-trilogia (1959) on sekin filmattu (Edvin Laine 1960 ja 1962, ja 
kolmas osa Akseli ja Elina 1970).

Kuva kahdenkymmenenmarkan setelistäpariin kartanonher-
rain käskyläiseksi olisi 

Ittellisen torpan portilla

Urjalan kirkko Kyyrölän Savi: Dreijausta

Väinö Linnan työhuone
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raoista. Näky on satumainen, mutta 
tunne kaihoisa.

Iältään tämä hirsitalo on 
170 vuoden hujakoilla. 

Siellä se veisaa viimeistä virttä, ru-
nollisemmin sanottuna, hyräilee 
viimeistä laulua, josta jää jäljelle 
sävel kaunis ja tumma, kuten Ir-
win Goodmanin laulustakin. Tämä 
meille tärkeä kultturiperintö on 
nimittäin tuhoutumisen partaalla 
venäläisten rakennusinnostuksen 
uhkaamana, ja aikakin on tehnyt 
töitänsä.

Hirsillä ja seinillä roikkuvilla 
tapetinrieskaleilla olisi paljon ker-
rottavaa. Ilmeisesti talon on aikoi-
naan rakentanut isoisäni Joonaksen 
isä, Jaakko. Se on todella tukevaa 
tekoa, ja on kestänyt monenlaista 
käyttöä. Noin vuodesta 1900 se oli 
Joonaksen ja Matildan koti, jossa he 
asuivat seitsemän lapsensa ja sokean 
Kaisa- mummon kanssa, 10 ihmistä 

Vanhan talon tarina

Matkamme päätarkoitus oli tutkia isäni Toivo Hilskan 
synnyinpaikkaa Harkälässä. 

Ohitettuamme uusrikkaiden ve-
näläisten palatsit ja niitä ympä-
röivät jykevät aidat saavuimme 
Olli- kivelle. Siitä otimme suun-
nan. Kuinka ollakaan, siellä se 
esivanhempiemme koti edelleen 
kökötti, tai paremminkin kyyhöt-
ti villiintyneen viidakon keskellä. 
Kahlattuamme vaivalloisesti mie-
henkorkuisen pusikon läpi pää-
simme pihan puolelle, sääret ja 
käsivarret nokkosten polttamina. 

Lehtomainen luonto on ot-
tanut yliotteen. Komeat rentun 
ruusut, nokkoset, vattu- ja muu 
pensaikko vartioi vihreänä massa-
na Härkälän vanhinta, ja ilmeises-
ti viimeistä tällä alueella edelleen 
pystyssä olevaa suomalaista raken-
nusta. Luonnonkasvien seassa kil-
pailee olemassaolostaan valkoiset, 
Matilda- mummon kukkapenkis-
tä karanneet ukonhatut. Juhan-
nusruusu pitää pintansa ja humala 
rohmuilee puiden rungoilla ja ta-
lon seinillä pyrkien sisään ikkunan 

Tekstin kirjoitti Päivi Hilska Norjasta, joka on myös 
maalannut tekstiin liityvän akvarellin. Päivi Hilska ja 
tyttärensä Sinikka osallistuivat heinäkuussa Härkälän 
kesämatkaan Koivistolle.

Päivi isä oli Toivo Hilska. Toivo oli Matilda ja Joonas 
Hilskan poika, Joonaksen isä oli Jaakko Hilska ja hänen 
vaimonsa Katriina Karvanen, kutsumanimeltään Kaisa.

vulla yksi Suomen ensimmäisiä 
naiskansanedustaja (RKP). Hän 
rakennutti pitäjälle nyt kylläkin 
jo palaneen ensimmäisen kan-
sakoulun, jonka paikan saimme 
kuitenkin matkamme varrella 
nähdä. - Hautausmaalla näimme 
myös Väinö Linnan vanhempien 
haudan. Kirjailijan oma hauta 
on Tampereella Kalevankankaan 
hautausmaalla.

Honkolan kulttuurihistori-
allisesti arvokas, vuodelta 1730 
peräisin ollut päärakennus paloi 
1972 aiheuttaen mittaamatto-
man arvokkaiden taide-esineistön 
täydellisen tuhoutumisen. Nykyi-
sen kartanonrouvan Christine 
Furuhjelmin saattaa vielä nähdä 
ajelemassa parivaljakon vetämissä 
kieseissä tilansa teillä.

Reitin varrella pistäydyttiin 
katsomassa myös Ittellisen pirttiä, 
jossa aikanaan asui kivityöläinen 
Oskari Simola. Merkkinä hänen 
ammattitaidostaan on pihaa ym-
päröivän kiviaidan tasainen harja.

Linnan romaanin Akseli Kos-
kelan torppa oli muitten torppa-
reitten rakennuksia suurempi ja 
avarampi, niin kuin Akseli oli sen 
vasiten halunnutkin. Sisällä vallitsi 
järjestys, ja siellä huokui vaurauden 
avara ilmapiiri. Oli komeat kangas-
puut, ja keittiön uuni oli valkeaksi 
kalkittu. - Eihän romaanin Koske-
la tietystikään siinä talossa koskaan 
asunut, vain kirjailijan luoma mie-
likuvituksen luomus.

Pitkän metsäteitä kulkeneen 
reitin evakkoreissutkin kestänyt 
koivistolaisten joukko oli kuiten-
kin iloinen, kun vihdoin päädyt-
tiin Metsälinnan kartanolle, jossa 
odotti maukas lämmin ateria ka-
ritsanpaisteineen. Kahvin äärellä 
istuttaessa talon emäntä kertoi 
meille rakennuksen historiasta ja 
sen nykykäytöstä m.m. matkai-
lijoiden lepopaikkana. Kartanon 
yläkerrassa on majoitustilaa 15:lle.

Vielä ennen suuntaamista 
etelää kohden ehdittiin käydä 
tutustumassa perinnerikkaan 
Kyyrölän Saven toimintaan, jon-
ka juuret ulottuvat aina Pietari 
Suuren aikaan Venäjällä. Näim-
me, miten taidegraafikko Jaana 
Uschanoff, firman perustajan 
Nikolai Uschanoffin tytär, polki 
jalkakäyttöistä dreijaansa ja muo-
vasi hetkessä Someron hiekasta 
valmistetusta savesta kauniin 
ruukun, joka toki kaipasi vielä 
uunissa polttamista. Käyntilahja-
na saatu suurehko ruukku arvot-
tiin bussissa matkalaisten kesken, 
ja sen voitti tämän kirjoittaja, joka 
"ei koskaan voita mitään"!

170 vuotias talovanhus villiintyneen luonnon keskellä.

KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

Koivistotuotteiden 
tilauksia ottaa vastaan 
Virpi Huhtanen
virpi.huhutanen@
kolumbus.fi
tai puh. 0440-501 806

Sateenvarjo 
Koivisto-logolla 
15 €

75 neliön kokoisessa asunnossa.
Sodan jälkeen talo on anta-

nut suojan venäläisille, ainakin 
kesäisin. He ovat myös tuhon-
neet pihapiirin muut rakennuk-
set, ilmeisesti polttopuiden tar-
peessa. Lattiaa peittää olkikerros 
jolla muun romun joukossa lo-
juu hevosen länget. Viime aikoi-
na taloa onkin pidetty hevostal-
lina ja kuulemma lampaidenkin 
suojana. 1800- luvun tyylin 
ikkunoista on valo aikaisemmin 
tulvinut sisään huoneistoon. 
Hevosille epäkäytännolliset lasi-
ikkunat on nyt peitetty laudoilla 

ja vain ikkunoiden yläosan luu-
kuista pilkistelee valo hämärään 
talliin. 

Tarkemmin ajatellen – hy-
vä näinkin. Hyvä, että näimme 
ja koimme talovanhuksen vii-
meisen kerran. 

Menneisyyden jäljet ovat 
saaneet olla rauhassa tällä 
“meidän” tontilla pitempään 
kuin muuallla Härkälässä. Nyt 
ne ovat lopullisesti katoamassa. 
Muutaman vuoden kuluttua 
ovat vain kivet samat kuin en-
nen – ja meri! 
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Kari keitti meille maittavan 
lounaan häneltähän tämä tää käyp 
nopsaan. Nautittiin rauhasta ja 
ihanasta järvimaisemasta. 

Matka jatkui pölyistä tietä, 
mäkeä ylös alas mutkaa silmin 
näkymättömiin. Vuonnisen kylä-
kaupassa käytiin katsomassa mitä 
löytyy. Vähän juomista otettiin 
mukaan. Pieni kylä kyhjötti tien 
vieressä. Ilta viileni. Viiden jäl-
keen oli aika juoda kahvit Kis-kis 
-kukkulan juurella. Käveltiin 110 
porrasta ylös harjulle. Puolivälissä 
kiiltelevä sotilas konepistoolei-
neen vartioi mäkeä. Ylhäällä, tykki 
sojotteli Suomen päin.

Iso taulu jossa teksti Kunnia 
voittajille 1941-45. Suomalaiset 
eivät koskaan valloittaneet tätä 
harjua. Paljon juoksuhautoja ja 
korsujen jäänteitä näkyi harjulla. 
Tästä matka jatkui. Tulimme Ka-
levalaan entiseen Uhtuaan. Aje-
limme vähän katsellen kaupunkia. 
Saavuimme majapaikkaan Welt 
yhtymän hotelliin Kuittijärven 
rannalle. Kylmä tuuli puhalteli 
laajalta selältä. Majoituimme pit-
kän päivän jälkeen, tien huono-
utta kuvaa matka Kostamuksesta 
Uhtuaan, noin 170 km keskino-
peus alle 40 km tunnissa. Ateri-
oinnin ja suihkun jälkeen oli aika 
mennä nukkumaan. 

3 päivä:

Aamu valkeni sateisena. Aamupa-
lan jälkeen pakkasimme tavarat ja 
lähdimme kiertoajelulle. Pääka-
tu Leninan varrella oli kauppoja 
joissa kävimme ostoksilla myös-
kin pienellä torilla. Ajelimme 
Likopään kaupunginosaan, jossa 
oli paljon vanhoja hirsitaloja sau-
noineen ja veneineen ja polttopuu 
pinoineen. 

Elias Lönnrot oli yöpynyt 
näissä taloissa runonkeruu mat-
koillaan. Vanha kelomänty löytyi 
pienestä puistosta kirkon vieres-
tä. Sanotaan Lönnrotin istuneen 
männyn juurella runoja kirjoitta-
massa keruumatkoillaan. 

Jätimme Uhtuan taaksemme 
sade vähän pilasi kiertoajelua. Aje-
limme kerrankin hyvää asvalttitie-
tä. Noin 50 km jälkeen oli oikealla 
kyltti jossa luki Haikola 3 km. Aje-
limme kapeaa hiekkatietä. Tulim-
me kapealle kannakselle joka johti 
saareen, jossa isäntä Mikkel (Mik-
ko) Stepanov tuli meitä vastaanot-
tamaan. Hän esitteli isänsä kirjaili-
ja Ortjo Stepanovin kotitaloa joka 
nykyään museona ja kirjakauppa-
na. Mikkel asuu talvet Petroskoissa 
ja kesät Haikolassa vaimonsa kans-
sa. Vaimo Olga kutoo mattoja ja 
tekee muita käsitöitä. 

Mikkel korjailee ja rakentelee 
taloja sekä ison juhlasalin. Kesäl-
lä heinäkuussa kylässä vietetään 
isot juhlat joihin hän odottaa 400 
henkeä.

Saaressa oli vanha kalmisto 
johon on haudattu 8 sukupolvea 
kylän asukkaita. Ortjo Stepanov 
on myös haudattu sinne. Matkaa 
jatkettiin kohti Muurmanskin tie-
tä. Paanajärven tien haara ohitet-
tiin. Aika ei riittänyt siellä käymi-
seen. Oli ruokailun aika. Paikka 
löytyi ja niin Kari laati hetkessä 
maittavan lounaan voileipineen. 
Perinteiden mukaan oli aika ko-
hottaa kuohuviini malja hyvälle 
matkaseuralle ja tasoittelemaan 
kuoppia. Pienessä tihkusateessa 
ruoka maittoi. Oli taas aika jatkaa 
matkaa kyliä ohitellen ylitimme 
Muurmansk-Petroskoi, maantien.

Majoituttiin ja kävimme iltapa-
lalla vieressä olevassa ravintolassa. 
Kävimme pienellä lenkillä sata-
massa ja hetken tarinoimme päi-
vän kokemuksista ja lähdimme 
nukkumaan. 

4 päivä

Aamu valkeni poutaisena mutta 
tuulisena. Niin oli matkan pää-
määrä edessä Solovetskin luostari-
saari. Kävelimme eväsreput selässä 
satamaan, jossa meitä odotti laiva 
Vasiliy Kosyakov miehistöineen. 
Jännitystä oli ilmassa mihin mei-
tä viedään. Pelko oli aiheetonta, 
laivan sisätilat olivat asialliset. 
Poika keitteli kahvia ja paistoi 
munkkeja. Maisemia sai ihastella 
yläkannella, vesi oli kirkasta, ilma 
kylmää, tuuli navakkaa. mutta si-

muurattu. Alaosastaan 7m paksu, 
11 m korkea, viisitorninen 1200 m 
pitkä muuri pinta-alaltaan 4 heh-
taaria. Portti josta menimme oli 
ainoa sisäänkäynti. Sisäpihalle saa-
vuttuamme naisille puettiin hameet 
ja huivit ylle. Kierros kesti melkein 
neljä tuntia, nähtävää oli paljon. 

Vuodesta 1992 alkanut re-
montti on vielä pahasti kesken. 
Kellot olivat vielä alhaalla telineis-
sä odottamassa nostoa tapuliin 
joka oli vielä telineiden peitossa. 
Luostarin toiminta alkoi 1400-lu-
vulla jolloin ensimmäiset munkit 
saapuivat saarelle. Luostarin pää-
kirkko rakennettiin 1558 – 66 
jonka jälkeen rakennettiin kivi-
muuri suojelemaan kirkkoa. 

Luostaria ovat yrittäneet val-
loittaa Ruotsalaiset, Englantilaiset 
ja tsaarin sotajoukot. Solovetskin 
luostarissa oli pitkään valtion ran-
gaistus laitos jossa pidettiin rikok-
sista uskontoa ja valtiota kohtaan 
tuomittuja vankeja. 1920 luvul-
la luostari suljettiin ja siitä tuli 
Neuvosto-Venäjän tunnetuin kes-
kitysleiri. Kaikkiaan noin 80 000 
vankia oli tänä aikana vangittuina. 
Puolet jäi ainiaaksi saaren multiin. 
Joulukuussa 1939 vankila suljet-
tiin ja saarista tuli pohjoiselle lai-
vastolle satama. 

1992 Solovetskin saaristo ja 
luostari hyväksyttiin Unescon 
maailman perintöluetteloon, ja 
korjaustyöt aloitettiin. Samalla 
alkoi luostarin elpyminen. Saa-
ren taajamassa asuu noin 1000 
henkeä. Koulu, kauppoja, kaksi 
elintarvike kauppaa, sairaala 15 
potilaspaikkaa, apteekki, ham-
maslääkäri. Tällä hetkellä munk-
keja noin 50 heitä johtaa arkki-
mand Riitta Porfiri. Nähtävää 
riitti, nähtiin myllyt ja leipomot. 

Luostarissa on ollut vesivoi-
malakin joka on pyörittänyt myl-
lyä ja muita laitteita. Pohjaker-
roksessa oli vankila jonka vanhin 
vanki eli sokeana 120 vuotiaaksi, 
näimme hänen vankikammionsa. 
Kävimme suuressa ruokasalissa 
jonka koko oli 500 neliötä. Kes-
kellä oli suuri pylväs joka tuki ko-
ko salin kattoa. 400- 500 munkkia 
mahtui ruokailemaan yhtä aikaa

Pääkirkon sali huikean kau-
nis. Holvit kohosivat yli 30 met-
riin, kulta kimalteli, seitsemän 
alttaria vierivieressä upea näky. 
Kiertelimme muurin päällä kulke-
via käytäviä joissa oli tykkejä jotka 
puolustivat luostaria.

Opas kertoi englantilaisten 
laivojen ampuneen 1800 laukaus-
ta muureja kohti, mutta vahinkoa 
eivät saaneet aikaiseksi. Välillä le-
puutettiin jalkoja ja lämmiteltiin 
sisäpihan auringossa. 

Saaren vuoden keskilämpö on 
+ 11 astetta, kesäkuussa on läm-
pimin +12 keskilämpö. Puolet 
vuoden päivistä ovat tuulisia kaksi 
kertaa kovempia kuin mantereel-
la. Nähtävää riitti mutta kaikki 
loppuu aikanaan. 

Oli aikaa kiittää opasta ja as-
tua ulos luostarista. Pienen käve-
lymatkan jälkeen tulimme saaren 
keskustaan jossa nähtiin Stalinin 
sodan aikainen komentoraken-
nus. Vuohia liikuskeli vapaana 
ja yksinäinen lehmä joka ammui 
lypsäjää etsien. Ruokapaikkakin 
löytyi, viihtyisä ravintola jossa 
kuuma borsskeitto maittoi votka 
ryypyn kera. Matkamyymälöitä 
oli parikin ostettavaakin löytyi, 
mutta hinnat olivat aika korkeat, 
mutta sillähän he elävät turismis-
ta. Vihdoinkin tulivat bussit meitä 
hakemaan satamaan. 

Töyssyinen tie ja bussikuski 
joka luuli olevansa Juha Kank-
kunen piristi kummasti matkaa. 
Satamassa meitä odotti laiva ja 
kohtelias miehistö. Merimatka su-
jui iloisesti rupatellen ja näkymiä 
sulatellen. Satamaan saavuttiin 
illalla, kävelimme majapaikkaan. 
Illallinen odottelikin jo meitä. 
Ruokaa oli kieltämättä vähänlai-
sesti, mutta tulipahan nautittua. 
Illan hämärtyessä tarinaa vielä riit-
ti, kunnes uni voitti.

5 päivä

Aamu valkeni sumuisena. Uusia 
matkalaisia riensi reppuineen lai-
varantaan. Ajattelin löytävätkö he 
luostarisaaren sumussa, no se on 
kapteenin huoli.

”Meil sattu mukava tapah-
tuma lähtöaamuun. Hotellist ko 
lähettii aamupalal niin miul alko 
jalapäällist kirvelemmää ja poltte-
lemmaa. No siin syötii, sit mäntii 
pakkamaa tavaroit lähtöö varte. 
Mie ko oti sukan pois jalast nii to-
rakka perkale ol pureksimas miun 
jalkaa, no hänel tul äkkilähtö. 
Myö oltii jo eilispäiväst asti met-
sästetty torakkoi ja myö voitettii 
maaottelu 7-0. Vainaat jäivät pöt-
köttämmää lattial vierivieree eikä 
höil kunnialaukauksii ammuttu. 
Meilt tuo toraka metsästämine 
käi luonnikastaat kämppäkaveri 
Rolfin kans ko myö oltii koluttu 
yhes koko Viena-Karjala ”.

Tavarat bussiin ja matkaan. 
Ajelimme samaa reittiä takaisin 
Kemiin. Tulimme vanhan hyvin 
säilyneen puukirkon luo. Op-
paamme Irma tapasi naisen taisi 
olla Lempi nimeltään joka hyvällä 
suomenkielellä kertoi kirkon vai-
heita. Kirkko on nimeltään Us-
pensk. Rakennettu vuosina 1711-

Porvoon Koivistolaisten 
matka Vienen-Karjalaan ja 
Solovetskiin

jatkuu sivulta 1

Kiiskis-kukkula. Taulussa teksti Kunnia voittajille

Haikolan kylä. Isäntä Mikkel Stepanov ja oppaamme Irma Kähäri

Ajelimme Muurmanskin ra-
dan yli ankean näköiseen Kemin 
kaupunkiin, jonka Katarina toi-
nen perusti 1785. Nykyään noin 
15000 asukkaan kaupunkilaiset 
saavat toimeentulonsa vesivoi-
malasta ja teollisuudesta. Pienen 
kiertoajelun jälkeen suuntasimme 
matkan Rabotseostrovskin sata-
makaupunkiin tulevaan maja-
paikkaan. Koko 15 km matkan ai-
kana nähtiin pyöröhirsi taloja osa 
oli purettuja paljon muuta romua. 

Tulimme tulevan majapaik-
kamme hotelli Prichalin vartioi-
dulle pihalle. Kaksikerroksinen 
suhteellisen siisti majapaikka. 

vumyötäistä. 
Noin kahden tunnin kulut-

tua alkoivat luostarin tornit hää-
möttää ja satama lähestyä. Pian 
oltiinkin laiturissa ja astuimme 
maihin, jossa meitä odotti pari 
vanhaa keltaista bussia. Muutama 
minuutti köröteltiin kuoppaista 
tietä. Tulimme ison rakennuksen 
eteen jossa odottelimme opasta 
luostari kierrokselle. Oppaan saa-
vuttua ja esiteltyään itsensä, hän 
puhui venäjää ja oma oppaamme 
Irma suomensi. 

Kierros alkoi. Kävelimme So-
lovetksin Kremlin muurin viereen 
joka on vaikuttava isoista kivistä 
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Tämänkin tarinan todenperäisyyttä vakuutti 
minulle Pertti Lehto kotonaan Valkealassa, 
jonne hän vaimonsa Anja Talo-Lehdon kanssa 
oli meidät Patala-kirjan tekijäryhmän ystäväl-
lisesti kutsunut viime heinäkuussa. Pertti oli 
saanut kuulla tarinan joltain sodanaikaiselta 
kaveriltaan.

Yhteinen kieli

Oli lomalle päässyt ryhmänjohtajamme,
joka taistossa voittoon oli johtanut joukkomme.
Lomille kiiruhti kotiin; vaimo varmaan avosylin 
vastaanottaisi miehensä, nyt sotasankarin.

Oven auki mies tempasi, eteiseen astui.
Saksalaissotilaan mantteli naulassa riippui.
Liikkumatta mies hetken tuvan ovella seisoi
sitten kannoillaan kääntyi, vaiti paikalta poistui.

Toiveissaan pettynyt soturi suomalainen
paluujunaan kiipesi, pariin palasi joukkojen.
Korsuun riensi, nouti nurkassaan oottavan 
viulun,
sille soitollaan kertoisi kaiken tuskan ja surun. 

Soittain kaihoisaa sävelmää slaavilaista
ulos juoksuhautaan hän suuntasi kulkunsa,
Taukos taisto, lakkas ammunta, mies kun par-
taalle nousi,
puolelta toiselle lentänyt ei yksikään luoti!

Kun soitto vaimeni, syntyi hetkeksi hiljaisuus.
Sitten molemmin puolin - valtaisa taputus!
Oli kokea saaneet yhden haihtuvan hetken,
löytäneet viholliset musiikin - yhteisen kielen.

Surut soittoon hukkuneet, musiikin voima
oli petetyn päästänyt kuolon aatoksista.
Taiston keskellä koettu Elämän ihme
oli auttanut soturin Kuolonvirran ylitse.

Ei Kuoloa taistossa luokseen kutsua tarvitse;
missä, milloin se uhrinsa valitsee itse.
Vaan jos yhteisen kielen kansat löytäisi kaikki
ei sodan uhreja missään tarpeen itkeä olisi.

Martti Piela

1717. Kauppiaspari Antonov lahjoitti 
rahat kirkon rakentamiseen. Kauppiaan 
rouvan hautakivi oli kirkon seinustalla, 
kivi oli tuotu Israelista asti. 

Matka jatkui kaupungista ylitse 
Muurmannin radan Muurmannin tietä 
ajeltuamme tulimme tienhaaraan jossa 
luki Belomorsk entinen Sorokka. Neuk-
kuaikainen noin 10 000 asukkaan kau-
punki. Muuta nähtää ei oikein ollut kuin 
komea silta ja kaksi kohisevaa koskea. 
Oppaamme Irma tapasi pariskunnan ja he 
lupasivat opastaa meidät Stalinin-kanavan 
viimeiselle sululle josta alkaa Vienanme-
ri. Paikka löytyi sulku numero 19. Kävin 
kuvaamassa sulkua, kun vahtikopista tuli 
tukeva koppalakkinen rouva joka pomiloi 
ja viittilöi etten saa kuvata. Mitä salaista lie 
mokomassa ollut. Ehkä sen vahtiminen oli 
hänen elämätehtävänsä.

Kari laitteli taas maukkaan lounaan 

jonka nautittuamme jatkoimme matkaa 
kohti seuraava kohdetta. Ylitimme taas 
Muurmannintien ja tulimme Rukajär-
ventielle jossa viitta Kostamus 200 km. 
Viitta ja tykki opastivat meidät Rukajär-
velle, Saavuimme vaatimattomaan kylään 
jossa asuskelee noin 1000 henkeä muuta-
mia karjalais perheitten asuttamia taloja. 
Muutama neukkuajan kerrostalo rumen-
si muuten viehättävää maisemaa. Kaksi 
kauppaa löytyi tarjonta vaatimatonta. 
Karin keittämien porokahvien ja lei-
vonnaisten jälkeen muisteltiin sota-ajan 
Rukajärveä jonka suomalaiset valtasivat 
syyskuussa 1941 ja se toimi eversti Raap-
panan komentokeskuksena. Ja sitten taas 
matkaan vielä oli 130 km Kostamukseen. 

Ilta joutui ja ilma parani koko ajan. 
Neuvosto aikaisia sotamuistomerkkejä 
näkyi tienvarsilla. Hyvää asvalttitietä oli 
mukava körötellä. Rautatie seurasi tien 

vartta. Se oli tehty Suomen ja Venäjän 
tuontia ja vientiä varten. 

Puoli 7 aikaan illalla näkyi jo maja-
paikka hotelli Fregat Syömään saunaan 
ja nukkumaan siinä illan ohjelma. Oh-
jelmaa tarjosivat venäläisparin häät siinä 
lähellä. Kari tarjosi meille hyvät löylyt 
majapaikassaan. Juteltiin Karin ja Rolfin 
kanssa matkakokemuksia. Kari kertoi 
ajon sujuneen hyvin. Karjalan kierrok-
selle tuli matkaa noin 500 km, osa teistä 
kuoppaisia osa ihan kunnollista. Kaiken 
kaikkiaan hieno matka.

6 päivä

Aamupalan jälkeen lähdettiin kohti Ve-
näjän tullia. Passin tarkastus sujui hyvin. 
Mutta sitten matkalaukkujen läpivalai-
sussa löytyi lääkkeitä, mikä aiheutti yli 
määräistä viivettä. Auto tarkastettiin koi-
ran kanssa ja tavarat tutkittiin, mutta kai-
kesta selvittiin, kiitos oppaamme Irman 
hyvän venäjän kielen taidon. OPPI, jos 
mukana on reseptilääkkeitä niin lääkärin 
määräys on oltava mukana.

Suomen tullista mentiin rutiinilla lä-
pi, ja kotimatka alkoi. Tietysti alkoi sate-
lemaan, mutta se ei enää tahtia haitannut. 
Laulettiin Riitan johdolla koivistolaisia 
sekä muita lauluja. Seija Eloranta kertoi 
lapsuus ja nuoruus ajan muistelmia. Kuul-
tiin runon lausuntaa ja vanhoja sota-ajan 
lauluja. Aulikki nauratti hyvillä vitseillä. 
Välillä käytiin kunnon suomalaista naut-
timassa ruokaa kyllä maittoi. Kaiken kaik-
kiaan mielenkiintoinen ja antoisa matka. 

Minua henkilökohtaisesti kiinnosti-
vat nämä soiset maastot joissa kaukopar-
tiomiehet joutuivat rämpimään pitkiäkin 
matkoja aina Muurmannin radalle asti. 
Nyt näin ne omin silmin. Kunnia heille. 
Matkaa tehtiin noin 2300 km ja Solo-
vetskin merimatka 70 km sen lisäksi.

Karille suuri kiitos että jaksoit mei-
tä kuskata ja vielä ruokit erinomaisilla 
ruoka – ja kahviantimilla. Ja vielä kiitos 
kuuluu myös viehättävälle oppaallemme 
Irma Kähärille. Erinomaisista tulkkauk-
sista ja huolen pidosta koko matkan ajan. 
Kiitos kuuluu myös matkatovereille, että 
kestitte matkan rasitukset nurkumatta 
hymy huulilla. KIITOS 

Uspenskin kirkko Vilnan Kemissä 1700-luvulta

Stalinin kanavan loppupää Sorokassa Belomorsk

Mie ja minun Karjala 

Mie istuin portaille kotimökin muistojen Karjalassa.
Mie suljin silmät ja istuin siinä omissa unelmissa.
Olin kulkenut kotipolkua pitkin monesti silloin ennen,
taas kuljin siellä ja välillä itkin , itkin tullen mennen.
Mikä sai minut siinä itkemään, omissa unelmissa?
En tiennyt sitä itsekään, olinhan kotimaisemissa.
Nuo muistot ne tekivät jälleen sen,
saivat silmiini nousemaan kyyneleen
ja ikävä kauas Karjalaan, kaipaus kotiin siellä.
Minun itkua täytyi taas niellä.

Mie kuivasin silmät ja jaksoin taas jatkaa,
mielessäin tehtyä Karjalanmatkaa.
Muistin varhaiset aamut ja marjaretket,
sunnuntain hartaat rukoushetket.
Äitini hyräilyn äärellä kehdon, 
kesäisen tuoksuvan vihreän lehdon.
Isän apuna tehdyt peltotyöt
ja haaveillen valvotut kesäyöt.

Enhän mie Karjalasta oliskaan,
jos ei itku ois herkässä mulla
ja kun olen oikein iloinen,
annan itkun silloinkin tulla.
Enhän tunteita estää millään voi,
karjalaiseksi Luoja minut loi.

Liisa Anttila

Muistin talven tuiskut ja kylmän tuulen,
korvissa soivan sen yhäkin kuulen.
Silti rakastin niin tuota Karjalanmaata,
sitä kaipaamasta en koskaan voi laata.
Sinne kaipuusta jälleen on kertoneet,
minun silmiini nousevat kyyneleet.

Runon olen esittänyt Keminseudun Karjalaseura ry:n 70-vuotisjuhlassa Kemin-
maassa 22.5.2010. Runo on kirjoitettu tähän juhlaan ja omistettu kaikille heille, 
jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa rajan taakse, kuten jo edesmennyt isäni.
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Tääl` tapahtuu

ANNI JESKANEN 
valmistui medianomiksi 
Kymeenlaakson 
ammattikorkeakoulusta 
keväällä 2013

Mummo Helka Rusila, 
o.s. Hoikkala Koiviston 
Hoikkalan kylästä

Muista ystävääsi 
ilmoituksella.

Turun ja ympäristön Koivistolaiset ja 
Koiviston Senjorit
Viking Grace-risteily 7.-8.10.2013

Hinta matkasta halpeni hieman. Olen tilannut matkan ennen 
hinnan korotusta, joten ikkunallinen A-luokan hytti maksaa 
meiltä edelleen 40 €/henk. Saamme sen siis vanhaan hintaan.
Saamme myös kahvi- ja pullakupongin, jonka voi käyttää 
haluamanaan aikana. 

Ilmoitukset tulosta joko 
Airille puh. 0400-538443 tai 
Helgelle puh. 019-664 8112.

Hei sinä Koiviston vatnuorilainen!  
Anna jälkipolvillesi mahdollisuus eläytyä koivistolaisiin juuriinsa.

Vatnuorin Kyläyhdistys haluaa avata suorat yhteydet niihinkin vat-
nuorilaiset juuret omaaviin henkilöihin, joita Koiviston Viesti ei 
vielä ole tavoittanut. 

Kerro meille juuristaan kiinnostuneiden jälkeläistesi yhteystiedot, 
niin perästä kuuluu (nimi, osoite, sähköposti, puhelin). Samalla 
voisit myös varmistaa, että omat yhteystietosi ovat tiedossamme. 

Täytä yhdistyksen verkkosivulla http://www.vatnuori.fi oleva  
Haluan lähettää yhetystietoja -lomake, tai lähetä sähköpostia osoit-
teella jorma.kallonen@nic.fi, tai kirje osoitteella Jorma Kallonen, 
Paimiontie 408-3, 21530 Paimio, tai soita puh. 0400-834 723. 

Vatnuorin kyläyhdistyksen hallitus

Koivisto-Säätiö 
jakaa avustuksia ja stipendejä

Niitä ovat oikeutettuja hakemaan henkilöt, jotka asuivat v 1939 
tai v. 1944 Koiviston kunnassa tai Koiviston kauppalassa ja heidän 
jälkeläisensä. Hakemukset on toimitettava lokakuun 31. päivään 
mennessä osoitteella: Koivisto-Säätiö, c/o Pertti Hoikkala Vanha 
Veckjärventie 11, 06150 Porvoo.

Avustuksia ja stipendejä voidaan myöntää erilaisiin tarkoituksiin, 
jotka koskevat Koivistoa, koivistolaisuutta, Koiviston historiaa, 
Koivistoa koskevaa kirjallista työtä, taidetta, taloudellista ja 
henkistä kulttuuritoimintaa, sekä elinkeinoihin, maatalouteen, 
merenkulkuun, laivanrakentamiseen, kalastukseen, 
satamatoimintaan jne. liittyvien perinteiden ja tapojen 
tutkimiseen ja julkaisemiseen.

Opintoavustusta myönnetään korkeakouluissa opiskeleville. 
Muita avustuksia voidaan myöntää erikoistapauksissa.

Hakemuksissa pitää selvitä:
1. hakijan nimi, syntymäaika ja -paikka, hakijan omakätinen
 allekirjoitus.
2. todistus koulusta jossa opiskelee.
3. vanhempien ja esivanhempien nimet niin pitkälle, että heidän
 koivistolaisuutensa voidaan todeta ja missä kylässä he
 asuivat vv. 1939 ja 1944.
4. pankkitiedot, minne mahdollinen avustus voidaan lähettää.

Hakemuksen liitteenä tulee olla virkatodistus, josta selviää hakija 
ja hänen vanhempansa.

Opintoavustusta Koivisto-Säätiöltä voi saada vain yhden kerran.
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Kirjattuina lähetettyjä anomuksia ei noudeta postista.

Koivisto-Säätiön hallitus

Koivisto-Seuran syysseminaari koivistolaisille 
yhdistyksille

Porvoon Vanhamoision seuratalolla su 6.10.2013 klo 12.00
Lounas klo 11.00 alkaen

Aiheina:
• Koivisto-juhlat Koivistolla 19.-20.7.2014
• Koivisto-Seuran strategia tuleville vuosille
• Missä sukututkimuksessa mennään? / Hannu Seppinen

Ilmoittautuminen sihteerille 1.10.2013 mennessä 
virpi.huhtanen@kolumbus.fi / p. 0440 - 501 806.

Tervetulloo!  Johtokunta

Mie tiijjän

Miul vähä semmone aavistus alumperi olkii, ko mie elokuus 
kysyeli (vaik oikiastaaha mie en kysynt, vaa miu serkkupoikai 
Lehtola Taniha se halus tietää), et tietääks kukkaa, mist se Patala 
kylä o saant nimmeen, nii ni mie arveli, et tuski kukkaa Viesti 
lukijoist haluais koittaa esittää meil muil ommaa arvaustaa siint, 
et mist se nimi. Enhä mie itsekää sitä osant varmuuvel kertoo, 
ni siks mie soitinkii Helsinkii KOTUSII (Kotimaisii Kielii Kes-
kuksee). Niiko kaik työ tiijjättä, kutka ootta koittaneet johokii 
virastoo päässä juttusil puhelimel, ni sehä ei tietystkää käynt 
hetkes ja yhel kertaa. Mut sitko se lopult onnistu, ni se KOTUSE 
Nimistö tietuetta hoitava naine ol kyl kovast ystävälline ja aut-
tavaine. Mut miust tuntuu kuiteskii, et hää ei oikee ymmärtänt 
miu kysymystäi. Ko hää ottii essii arkistoon, ja alko latelemmaa, 
mis kaikkial sammaa Patala-nimmee tavataa Suomes suku- ja 
paikanimeen. Viipuri maalaiskunnas ol jo 1551 elelt Hans Pa-
tala -nimine mies, ja Salmis ol Padattšu -nimine kylä. Jämsäs 
ol nii varrai ko 1469 joku Patala -nimine, ja viel siel o nytkii 
Patalatie. Samanimine tie o myös Tuulokses, Oulus, Ruoveel 
ja… Ja sit hää lisäks kerto, et Patala-nimi saattaa johtuu alkujaa 
kalastuksee liittyväst termist pato, taik sit pata-sanast, No, se 
tietoha ei minnuu liiemmält lämmittänt, ni mie esitinkii hänel 
oma teoriai. Ja ko hänel ei oikiastaa olt siihe mittää sanomist, ni 
mie esitänkii täs nyt teilkii oma "valistunnee arvauksei", niiko 
olin alualkaenkii arvelt asja oleva.

Koivistol o sellasii kylänimmii, mitkä vois hyväst tavallisel 
maalaisjärjel selittää syntynee jonkuu asukkaaks asettunnee talol-
lise nimest nii, et sukunime loppuu o liitetty paikkaa tarkottava 
-la/-lä -pääte: Kurki > Kurkela, Hytti > Hyttölä. Vastaaval taval vois 
arvailla, et Kiiskilä ensmäne/merkittävä talolline ol Kiiski-nimine 
kaver, ja Hoikkalas taas Hoikka, Penttiläs Pentti ja Mannolas Man-
none (pien Manni). 

Vuuve 1654 henkikirjoi mukkaa Patala kyläs ol kuus talloo ja 
33 asukasta. Siihe aikaa kylä kaikist huomattavamp patalalaine ol 
merekulkija, lautamies Eerikki Pataine (1630 - 98) (Patala, kotikylä 
Koivistolla, s. 10; 2012). Miu mielestäi voip iha hyväst olettaa, et 
tuo samane lautamies anto nimmeen sil paikal, mis häne talloon ol 
saare siin pääs, mitä sit alettii kutsumaa Patalaks. Vakki-ihmiset kyl 
ei varmast halluu uskoo näi ilmiselvää selitystä, vaa rupiaat kaivamaa 
pölysii arkistoijjaa, et löytyis vaikiammi ymmärrettävä perustelu nii-
ko, et Patalas yritettii kerrra, huonol menestyksel tok, paota Suuroja, 
ko siint ol nii paljo haittaa kevättulvii aikan!

Mut tietystt enhä miekää aina oo oikias, niiko vaimokii usiast 
sannooki.

Martti Piela

Kirjotuksii` ja kuulumissii`


