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Perinnekilpailun satoa
Koivisto-Seuran perinnetoimikunta järjesti viime kesän 
Koivisto-juhlilla kilpailun, jonka aiheena oli Koiviston 
kirkon lattialaatta. Laatoituksen kuvio oli herättänyt eri 
alojen taiteilijoissa monenlaisia ajatuksia, joiden ilmenty-
miä saimme juhlilla ihailla. 

kultasepänliike, josta tätäkin ko-
rua voi tiedustella – mikä olisikaan 
upeampi syntymäpäivä- tai valmis-
tujaislahja! Pekan tavoittaa myös 
sähköpostilla osoitteesta pekka@
kultaseppakulmala.fi.

Kuvio eli niin huovutustöissä, 
grafiikkana ja t-paidassa kuin 
pannulapuissakin. Taide- ja perin-
netoimikunnan jäsenistä kootulla 
kilpailuraadilla oli vaikea tehtävä 
valita korkeatasoisesta joukosta 
kolme palkittavaa ja asettaa ne 
vielä paremmuusjärjestykseen.

Ankaran pohdinnan ja kes-
kustelun päätteeksi töistä erottui 
muiden edelle kolme keskenään 
täysin erilaista toteutusta. Lähes 
yksimielisesti raati päätti antaa en-
simmäisen palkinnon (100€) Kir-
si Backmanin keramiikkateokselle 
”Koivisto-neidon juhlaleninki”.

Raumalaisen Kirsi Backma-
nin juuret ovat Koivistolla. Hänen 
isänsä Erkki Peipon vanhemmat 
olivat Anton ja Anna Alina Peip-
po Tiurin saaren Vanhastakylästä. 
Kirsi on tehnyt 30-vuotisen ke-
raamikon uransa aikana muitakin 
Koivisto-aiheisia töitä. Koivisto-
neidon juhlaleningistä hän kertoo 
näin:
– Tätini ovat olleet rippikoulu-
ikäisiä joutuessaan jättämään ko-
tinsa, kotikylänsä, kotikirkkonsa. 
Kenties nuoret Koiviston neidot 
ovat pukeneet päälleen kauneim-
mat pyhäleninkinsä mennessään 
kotikylän kirkkoonsa – astellen 
lattialaatoilla, joista on jäänyt 
jokaisen sydämeen muistijälki ja 
samalla piirtynyt pyhä- ja juhlale-
ningin kuosiin kaunis kuvio ikui-
siksi ajoiksi.

Toisen palkinnon (70€) sai 
niinikään raumalainen Aila Salo 
korttisarjallaan. Hän ehdottaa sar-
jan käyttöä esim. postikortteina tai 
adressin kansina. Aila luovutti sar-
jan Koivisto-seuran käyttöön, mis-
tä hänelle kauniit kiitokset! Ehkäpä 
tulevaisuudessa saamme itse kukin 
mahdollisuuden käyttää Ailan töitä 
tervehdyksissämme.

Sekä Kirsi Backman että Aila 
Salo ovat raumalaisen Metka-tai-
teilijaryhmän jäseniä. Metkassa on 
kahdeksan kuvantekijää eri aloilta 
– nyt viisi heistä innostui ottamaan 
osaa kilpailuun, ja kaksi sijoittui.

Kolmannelle sijalle raati aset-
ti helsinkiläisen Pekka Kulmalan 
upean hopeariipuksen. Pekan juu-
ret ovat myös Koivistolla. Hänellä 
on Helsingissä Kapteeninkadulla 

Kirsi Backmanin ”Koivistolaisen neidon juhlaleninki” yhdisti 
mielenkiintoisesti eri materiaaleja ja laatan kuvion.

Pekka Kulmalan hopeariipuksessa materiaali 
korostaa selkeän kaunista muotoa.

Koivisto-seuran 
perinnetoimikunnan sihteeri 

Rauni Rokka.

Aila Salon korttisarja on tasapainoisesti sommiteltu ja monikäyttöinen. 

Perinnetoimikunta kiittää vielä 
kerran kaikkia osallistuneita. Kilpai-
lun suosio ja erityisesti sen korkea 
taso oli hieno osoitus siitä, että koi-
vistolaisuus elää meissä vahvana ja sen 
perinne ilmenee mitä erilaisin tavoin.
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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 ja/
tai disketti, 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 24e, sisältää vuoden 
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös 
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 7e.
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

Siunaus toimitettu läheisten 
läsnä ollessa.

Lämmin kiitos osanotosta.

Joulurauhaa

Olin hiljattain kuuntelemassa nuoren säveltäjän ja 
sanoittajan konserttia. Lahjakkaat nuoret soittajat ja 
heleä-ääninen laulaja lumosivat yleisön vilpittömyydel-
lään ja herkkyydellään. Matti Hussin kappaleet kertovat 
ajankohtaisista aiheista, mutta katsomossa ollut äitini-
kin oli sitä mieltä, että laulu kylästä jota ei enää ole 
kertoo kyllä menneestäkin: 

…Sumun keskeltä ilmestyivät laivat.
Kukaan ei tiennyt mistä ne tulivat
tai kuka ne oli lähettänyt…

Kylä jota ei enää ole, olisi voinut kertoa mistä tahansa 
Koiviston tai menetetyn Karjalan kylästä. Mistä tahansa 
minkä sota tuhosi:

…Hetkessä oli hävitetty
kylä, jonka henkisen elämän kehittäminen
oli vienyt tuhat vuotta…

Olin myös juuri käymässä Etelä-Korean Soulissa. Ho-
tellihuoneeseeni kuulin rajalta kantautuvat laukaukset 
ja helikopterien levottoman ääneen. Sodat eivät ole vain 
menneisyyden ja historian asiaa:

…Niin helppoa se on.
Minkä tahansa tuhoaminen onnistuu
kun on tarpeeksi valtaa…

Itsenäisyyspäivän vietosta lähestymme joulun aikaa, 
toivottaen riemullista joulua, mutta myös joulurauhaa. 
Haluaisin ajatella, että joulurauhalla tarkoitettaisiin vain 
rauhallista, ystävällistä joulun aikaa ihmisten kesken, 
mutta väistämättä ajatukseni kulkevat laveammalle. 
Vaikka elämme rauhan aikaa, ei se ole itsestäänselvyys 
ja rauhan tahtoa tarvitaan jokaisen ihmisen elämässä 
jokaisena päivänä niin pienten arkisten asioiden ja ih-
misten välisen kanssakäymisen kuin suurten valtioita 
koskevien asioiden ympärillä.

Hyvät ystävät ja Koiviston Viestin lukijat, haluan toi-
vottaa teille kaikille riemullista joulua, mutta myös jou-
lurauhaa ja toistenne huomioimista arkenakin, juhlan 
jälkeen. 

Hartaast´ 

Meillä suomalaisilla on vuodessa ainakin kaksi valon 
juhlaa. Toinen on silloin, kun aurinko ei mene pitkäksi 
aikaa tai ollenkaan piiloon. Silloin saa Suomen lippu-
kin olla vuorokauden ympäri korkeassa tangossa. Siitä 
on puoli vuotta toiseen valon juhlaan, jonka aikana 
aurinko tuskin ollenkaan näkyy, mutta silti kaikkialla 
välkkyy valoja ja varsinkin sielun silmät näkevät sellais-
ta kirkkautta, mitä muina vuodenaikoina ei juurikaan 
erota. Juhannuksen päähenkilö valmisti tietä itse Va-
lolle, joka tulisi valaisemaan henkistä ja hengellistä pi-
meyttä, joka varsinkin silloin pari tuhatta vuotta sitten 
vallitsi Rooman maailmanvaltakunnassa. Siellä kylläkin 
vietettiin “Voittamattoman Auringon juhlaa”, mutta 
juhlamenot olivat aivan päinvastaiset kuin mitä meidän 
“Aurinkomme” toivoisi juhlaltaan. Mehän tunnemme 
oman Vapahtajamme rauhan ja hiljaisuuden Ruhtinaa-
na. Hän sytyttelee valoaan pieniin, vaatimattomiin, hil-
jaisiin ja nöyriin sydämiin. 

Tosin täytyy sanoa, että ns. “kristittyjen maidenkin” 
joulun viettoon on tullut niin paljon maallista menoa 
ja kerskakulutusta, että roomalaiset backanaliajuhlat 
eivät paljon poikkea nykymenostamme. Suomessa kun 
tavalliset työläiset ja työttömätkin harrastavat juomin-
keja ja monenlaisia bileitä, missä juurikaan ei muisteta 
hengellisiä eikä kulttuurisia arvoja, eikä edes aina hyvää 
käytöstä. Sen vuoksi emme kansana voi pitää itseämme 
enää sen parempina kuin pakanallista roomalaisuut-
ta Jeesuksen tullessa maailmaan. Vanhan Testamentin 
profeettakuningas Jesaja voisi aivan hyvin ennustaa 
meillekin: “Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suu-
ren valkeuden….”, vai olemmeko jo niin paatuneita, 
ettemme pysty erottamaan elävää liekkiä keinovaloista? 

Jumala luottaa kuitenkin meihin niin paljon, että Hän 
antaa taaskin meille joulun, joulun valon ja lämmön. 
Hän tietää, että meitä on vielä monta, jotka rukoilem-
me, että saisimme vielä syttyä itsekin levittämään pieni-
nä tuikkuina taivaallista kirkkautta, joka joka vuosi uu-
delleen lähtee pienen lapsen seimeltä Jumalan antaman 
jouluevankeliumin äärellä. Jos vain jaksamme rukoilla, 
anoa ja pyytää, niin Pyhä Henki elvyttää heikonkin 
henkemme uuteen eloon pimeän horroksesta ihmet-
telemään ja katselemaan uusiutuvaa joulun lahjaa, il-
maiseksi, armosta. 

Tänä vuonna pakkanen ja kylmyys tulivat ennätysai-
kaisin. Jo ennen adventtia aloimme hytistä kylmästä ja 
etsiä käsiimme ja jalkoihimme villavaatetta. Ihania nuo 
sukat ja vanttuut, joita äitimme ovat opettaneet meitä 
jo lapsina kutomaan ja antamaan toisillemme. Sellaiset 

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

vanhanajan itse tehdyt lahjat voisivat tulla taas muotiin 
ja ovatkin ehkä tulleet. Niitä tehdessä saa mielikuvi-
tuksemme ja taitomme lentää vaikka kuinka kauas. 
Sydänkin lämpenee sekä antajalla että saajalla aivan 
eri tavalla kuin rahalla ostetut valmistavarat ja ruuat. 
Jokainen voisi vieläkin löytää jonkun osattoman, jol-
le voisi antaa vaikka lämpimän joululeivän tai rusi-
napullan. Antaessaan voisi muistella rakasta Taivaallista 
Isäämme, jolla on ollut varaa antaa ainoan Poikansa 
meitä syntisiä pelastamaan ja lunastamaan pimeästä 
ja kylmästä maailmasta Jumalan lasten lämpimään ja 
kauniiseen kotitaloon, jossa vietetään iäistä joulujuhlaa 
kaikkien ystävien ja omaisten kanssa . 

Tänä syksynä tekee mieli rukoilla Laestadiuksen kans-
sa: “Puhalla, Herra Jeesus, suitsevaan kynttilänsydä-
meen, että se pääsisi syttymään ja valaisemaan niitä, 
jotka istuvat pimeässä. Niin kauan kuin suitseva kynt-
tilänsydän ei ole vielä sammunut, on meillä toivo, että 
Herra Jeesus puhaltaa siihen Pyhällä Hengellänsä, että 
se syttyy palamaan, että ne harvat sielut, jotka istuvat 
pimeydessä ja odottavat päivän koittoa, saisivat nähdä 
Kointähden ja sen kirkkauden”. Ja kyllä se omakin pie-
ni sydän tarvitsee kaiken tarjolla olevan valon ja läm-
mön jaksaakseen kappaleen matkaa kevättä ja uutta 
suvea kohti. Ja kiitos joulu, että tulet taas!

Jouluterveisin Valma Luukka

Valon ja lämmön juhlaa

Rakkaamme

Leo Ilmari 
TÖLKKÖ

s. 12.9.1922 Koivisto
k. 30.10.2010 Helsinki

Väsyneenä silmäs suljit,
siihen hiljaa nukahdit.
Yli rajan silloin kuljit,

rauhan rannan saavutit.

Lämmöllä muistaen
Anna-Liisa

Jukka
sukulaiset ja ystävät
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  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, Juha-Veikko Kurki
Koivistontie 2 C, 02140 Espoo
puh. 09-541 6751, 0400-601 838 
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 L.ranta p. 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 

Eero Ahtikari, Piikkiö. 050-525 5174
 varalla Airi Saarinen, Turku
Seppo Mäkinen, Kouvola. 040-506 0430
 varalla Martti Karvonen, Kausala
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
Intiankatu 11, 00560 Helsinki
puh. 09-797 011
Säätiön asiamies Pertti Hoikkala
Vanha Veckjärventie 11, 06150 Porvoo
puh. 040-583 5397

koivisto-saatio@kolumbus.fi

— Varapuheenjohtajalt` —

”On hanget korkeat nietokset, vaan joulu, joulu 
on meillä! On kylmät, paukkuvat pakkaset ja 
tuimat Pohjolan tuuloset, vaan joulu, joulu on 
meillä!”

Jotenkin tuo Sibeliuksen säveltämä joululaulu tulee mieleeni, 
kun maisemat ovat kerrankin täysin talviset täällä eteläisessä 
Suomessakin. Helsingin tienoot ovat kuulemma koko maan 
lumisimmat tätä nykyä. Ja onhan se jo jotain, se! Saamme 
varmasti koko maahan lumisen, valkean joulun. Ihanaa!

Joululaulujen sanoissa kuvastuu kaikki se, mitä me aidolta 
ihannejoululta odotamme. Siihen kuuluu rauha maan päällä, 
luminen maisema, lasten tähtisilmät, äidin laittamat joulu-
herkut ja ”taaton” hakema joulukuusi sekä hiljentyminen 
suureen juhlaan. 

Yhteisesti lauletut joululaulut, joulukonsertit sekä jou-
lumusiikki luovat meihin turval-lisuuden ja yhteenkuulu-
vaisuuden tunnetta. Monet rakkaimmista joululauluistam-
me ovat peräisin 1800-luvun lopulta tai ihan 1900-luvun 
alusta. Mutta onhan meillä myös monia uusia, suosittuja 
joululauluja.

Nautitaan niistä ja tunnelmoidaan, poltetaan kynttilöitä 
ja yritetään selvitä kaikista jouluvalmisteluista ilman, että 
touhuamme ihan uuvuksiin asti! 

Vuoden 2010 allakka alkaa olla lopussa, on aika ajatella men-
nyttä, mitä on tehty ja mitä jäänyt tekemättä. On aika kiittää 
kanssakulkijoita, Teitä kaikkia, jotka toimitte eri tavoin koi-
vistolaisuuden ja koivistolaisen perinteen säilyttämiseksi. Se 
on meille tärkeä ja rakas asia. Suurkiitos! Koivistolaisuus elää 
meidän sydämissämme, vaikka ”vanha vainooja” riisti meiltä 
kotiseudun yli seitsemänkymmentä vuotta sitten. 

Koivistojuhlilla käy vuosittain noin kuutisensataa henki-
löä, ja se tarkoittaa, että juhlat ovat meille tärkeä vuotuinen 
tapaaminen. Juhlien järjestäminen vaan alkaa olla monelle 
paikallisyhdistykselle liian iso urakka. On tarpeen kehitel-
lä uusia toteutta-mistapoja, ja niistä jonkin verran yhdessä 
keskustelimmekin Vanhamoisiossa pidetyssä syyskokoukses-
sa. Tämä juttu jatkuu ensi vuonna. Kysymyksessä on meitä 
kaikkia kiinnostava ja koskettava asia. Toivon kaikille paikal-
lisyhdistyksille, toimi-kunnille, kyläyhdistyksille ja sukuseu-
roille voimia ja jaksamista!

Monet meistä ovat kuluneena vuonna juhlineet pyöreitä 
vuosia ja saaneet onnentoivo-tuksia sylin täydeltä. Onnea 
me kaikki tarvitsemme, onnea, terveyttä ja ystäviä. Muistam-
me myös vuoden aikana poisnukkuneita läheisiämme sekä 
heitä, jotka lepäävät sairasvuoteellaan. Onnittelumme uusille 
perheille sekä syntyneille, uusille perheenjäsenille! 

Toivotan Teille jokaiselle Siunattua Uutta Vuotta!

Tuula Koppinen

Lilja Hellin Ratia syntyi Koiviston Humaljoella 
28. marraskuuta vuonna 1910.

Kun hän oli 3 vuotta van-
ha, perhe muutti Pentti-
län kylään. Vanhemmat 
olivat äiti Riitta o.s. Pak-
kunen ja isä Hiop Ratia. 
Hiop Ratia oli Pietarissa 
töissä Hartmannilla ja 
sen jälkeen 25 vuotta en-
sin Aleksanteri III:nen ja 
sitten Nikolai II:sen hu-
vipursi Standardissa töissä 
kokkina.

Kun Hiop vallanku-
mouksen jälkeen palasi 
Koivistolle liittyi hän 
Humaljoen työväen yh-
distykseen, Hiop niin 
kuin 97 muutakin työvä-

enyhdistyksen jäsentä te-
loitettiin. Mannerheimin 
armahdus tuli myöhässä 
viikko teloituksen jälkeen. 

Lilja joutui veljiensä 
kanssa kerjuulle ja vaikka 
Riitan kotitalossa Humal-
joella oli maata 449 ha, 
joista viljeltyä 45 ha. Riit-
ta oli joutunut avioidut-
tuaan lähtemään niiden 
tavaroiden kanssa jotka 
oli jaksanut kantaa. Sen 
ajan hengen mukaan van-
hin poika sai/peri kaiken. 

Kun hän oli 15 
vuotta vanha, meni hän 
ensimmäiseen laivaan 

joka oli Saarenpääläisen 
David Pullin omistama 
purjelaiva. 

Seuraava laiva oli An-
ton Ratian omistama s/s 
Merenneito. Sen jälkeen 
seuraava laiva oli Uuraa-
laisen kauppiaan Ernest 
Suhn omistama s/s Elsa S. 
Samassa laivassa oli myös-
kin Onni Soukka Sou-
kansaaresta, jonka kanssa 
avioitui ja jäi pois laivasta 
Soukansaareen.

Vuonna 1939 alkoi 
evakkomatka ja paluu 
takaisin vuonna 1942. 
Uusi evakkotaival 1944. 

Lilja Soukka 100 vuotta

Suomen Koivisto-Seura
toivottaa jäsenilleen ja ystävilleen
 
Rauhallista 
joulunaikaa ja
Hyvää 
Uutta Vuotta 
2011!

Leskeksi hän jäi vuonna 
1959.

Kun sai meidät pojat 
n.s. maailmalle, lähti hän 
uudelleen merille Finn 
Linesin laivoihin, joissa 
oli eläkkeelle asti. 

Nyt hän vietti 
100-vuotispäiviään Ha-
minassa, Myllyhovin van-
hainkodissa.

Uskoisin, että siinä 
olisi monelle nykyajajn 
nuorella, jotka turhasta 
valittavat, elämän ohjetta.

Aulis Soukka
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Turussa karjalaiset toimivat innokkaasti
Mukana 20.11.2010 Turun Karjala-Seuran syntymäpäivillä.

Jorma Kallonen

Kajuutan emäntiä valmistelemassa leivonnaisia koivistolaisten joulumyyjäisiin.

Näytelmästä ”Evakot tulloot”,  
käsikirjoitus Tapio Lyyra, ohjaaja 
Mira Niittymäki.

Pääjuhlista Turun Työväenopistolta.

Veikko Malaska, Seija Jaakkola, Seija ja Eero Ahtikari.
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Utopiaa?
Isonvihan jälkeen v.1721 solmi-
tussa Uudenkaupungin rauhassa, 
minkä määräysten mukaises-
ti Viipurin piispanistuin paria 
vuotta myöhemmin siirrettiin 
Porvooseen, Ruotsi menetti Ve-
näjälle osia Käkisalmen läänistä 
ja pääosan Viipurin läänistä. Suu-
ren Pohjan sodan seurauksena 
syntynyt Viipurin guvernementti 
liitettiin osaksi tsaarin valtavaa 
imperiumia. Tämän ns. Vanhan 
Suomen kehitys taantui entiseen 
verrattuna. 

Suomen sodan (1808 - 09) 
päätyttyä jälleen voitokkaasti Ve-
näjälle ja Suomen saatua auto-
nomisen aseman Venäjän tsaarin 
alaisena Suuriruhtinaan maana, 
n.s. Vanha Suomi kaupunkei-
neen (Hamina, Lappeenranta, 
Savonlinna, Viipuri, Käkisalmi, 
Sortavala) jäi edelleen keisari-
kunnan osaksi. Jo ensimmäinen 
kenraalikuvernöörillä, Gammel-
backan kartanon herralla, G. M. 
Sprengtportenilla oli suunnitel-
ma kokonaisesta Suomesta, mut-
ta vasta Pietariin muodostetun 
Suomen asiain komitea toteutti 
Kustaa Mauri Armfeltin johdol-
la alueen yhdistämisen muuhun 
Suomeen. Yhdistämismanifesti 
allekirjoitettiin juuri joulun edel-
lä 1811. Vaikka ns. Vanha Suomi 
jo seuraavana vuonna olikin osa 
Suuriruhtinaskuntaa, niin asiaan 
liittyneet m.m. maanomistusta 
ja rälssioikeuksia koskevat vaike-
at kysymykset saatiin lopullisesti 
ratkaistua vasta v. 1817. Kannak-
sen kohtalo ratkaistiin siis rauhan-
omaisin neuvotteluin.

Suomen itsenäistyttyä syntyi 
Maailmansodan päätyttyä maan 
toisella reunalla uusi aluekysymys. 
Saksan hävittyä sodan Ruotsi al-
koi vaatia Ahvenanmaan saaria 
itselleen. Myös saarilla syntynyt, 
J. Sundmanin ja C. Björkmanin 
alulle panema kansanliike antoi 
Ruotsin vaatimuksille tukensa. 
Ahvenanmaalaisten lähetystö 
esitti asian Pariisin rauhankoko-
ukselle 1919. Englannin ehdo-
tuksesta asian ratkaisu siirrettiin 
YK:n edeltäjälle, Kansainliitolle. 
Suomen edustajana Kansainlii-
tossa toimineen Carl Enckellin 
taitavan diplomatian ja erityisesti 
Suomen Japanin suurlähettilään 
G. J. Ramstedtin laatiman muis-
tion ansiosta Kansainliitto päätti 
asian Suomen eduksi v 1921. 
Ramstedt sai Japanin Tanetaro 
Megatan johtaman valtuuskun-
nan kiinnostumaan muistiostaan, 
jonka mukaan Ahvenanmaan 
saaret liittyivät jatkuvana saarten 
ketjuna lähemmin Suomen man-
tereeseen kuin Ruotsiin, josta 

maakuntaa erotti meren syvänne. 
Suuren saarivaltion, Japanin, tuki 
oli Suomelle merkittävä. Asia oli 
ratkennut rauhanomaisesti. 

”Viileiden suhteiden aika on 
ohi”, kertoi Helsingin Sanomat 
sunnuntaina (HS 21.11.10). Jut-
tua koristi kuva kolmesta hymyi-
levästä presidentistä Nato-Venäjä 
-neuvoston kokouksessa Lissabo-
nissa. Viimeaikaisiin Koreoiden 
välisiin yhteenottoihin liitettynä 
presidentti Medvedjevin lämpe-
nemisen länteen päin voisi ajatella 
johtuvan siitä, että Venäjä haluaa 
kaiken varalta varmistautua sel-
laiseen tilanteeseen, että konflikti 
mahdollisesti eskaloituu joksikin 
muuksi kuin pelkäksi aseidenka-
listeluksi Söulin, jota Washington 
tukee, ja Pjongjangin, jota maail-
manvallaksi rynnivä Kiina tukee 
(?), välillä. T.s. Venäjä haluaa vält-
tää mahdollisen kahden rintaman 
konfliktiin joutumisen.

Presidentti Jeltsinin kauden 
alkupuolella Suomella olisi saat-
tanut olla mahdollisuus ryhtyä 
rauhanomaisiin neuvotteluihin 
viime sodissa menetetyn Viipurin 
läänin palauttamiseksi Suomelle. 
Etsikkoaika jäi kuitenkin käyttä-
mättä. Nyt, kun Venäjällä saattaisi 
löytyä tahtoa varmistua kaikkien 
mahdollisten vaatimusten suhteen 
länsirajoillaan etelämpänä - Geor-
gia, Ukraina, Abhasia jne - voisi 
myös olla mahdollisuus palata 
Suomelle tärkeään Karjalan kysy-
mykseen ja päästä rauhanomaisin 
neuvotteluin sopimukseen enti-
sen Viipurin läänin palauttami-
seksi muun Suomen yhteyteen 
esim. Ahvenanmaan kaltaisena 
itsehallinnollisena maakuntana 
EU:n erityistalousalueena. Asi-
an voisi aikaisempien esimerk-
kien mukaan esittää esim. YK:n 
ratkaistavaksi rauhanomaisesti. 
Juuri valmiiksi saatetun 6-osai-
sen suurteoksen, Viipurin läänin 
historian,pohjalta laadittu muistio 
voisi toimia Suomen todistusai-
neistona siitä, miksi kyseinen alue 
liittyy läheisemmin Suomeen kuin 
Venäjään. Venäjälle on tosin ehti-
nyt muodostua elintärkeitä etunä-
kökohtia Suomenlahden pohjuk-
kaan, kuten Koiviston/Primorskin 
öljyterminaali. Se voitaisiin kui-
tenkin varmaan vuokrata Hangon 
vuokra-alueen mallin mukaisesti 
käypää, terminaalin tuottoon si-
dottua vuokraa vastaan esim. 30 
vuodeksi kerrallaan.

Utopiaako? Ei välttämättä.

Martti Piela

Kuvateos 1930-luvun Viipurista ja Kaksi 
kotia, monta tarinaa Karjalan Liiton vuoden 
karjalaiset kirjat
Karjalan Liitto on valinnut vuoden karjalaiseksi kirjaksi 
vastattain ilmestyneen Kävelyretkiä 1930-luvun Viipurissa 
– Eino Partasen valokuvia ja vuoden karjalaiseksi pitä-
jäkirjaksi Monta kotia, kaksi tarinaa – karjalaiset Sisä-
Savossa.

Vuoden karjalainen kirja: Kävely-
retkiä 1930-luvun Viipurissa – Ei-
no Partasen valokuvia 

Vuoden karjalaisen kirjan 
”Kävelyretkiä 1930-luvun Viipu-
rissa – Eino Partasen valokuvia” 
-teoksen on toimittanut Petri 
Neuvonen.

Teos on merkittävä kunnian-
osoitus valokuvaaja Eino Partasen 
elämäntyölle. Hänen kuvaama-
naan 1930-luvun Viipuri tallen-
tui monipuolisesti niin kasvavana 
modernina Karjalan keskuksena 
kuin sodan runtelemana rau-
niokaupunkina, sanoi valinnan 
tehnyt Karjalan Liiton puheen-
johtaja, kansanedustaja Markku 
Laukkanen. 

Eino Partasen onnistui pe-
lastaa laaja satojen lasinegatiivien 
kokoelma sodan jaloista ja uu-
dessa kirjassa on myös runsaasti 
aiemmin julkaisemattomia kuvia. 
Eino Partasen tytär, muotokuvaa-
ja Aila Teräväinen on säilyttänyt 
isänsä valokuva-aarteet. Aiemmin 
Partasen kuvia on julkaistu mm. 
Helioksen Viipuri-postikortteina. 
Teoksen kuvaosuutta täydentävät 
teema-artikkelit, jotka kertovat 
mielenkiintoisella tavalla Eino 
Partasesta Viipurin tallentajana ja 
valokuvaajana ja Viipurista ja sen 
ominaispiirteistä. Artikkelit valot-
tavat Viipurin mainetta kansain-
välisenä, merellisenä ja modernina 
kaupunkina. 

Teos on tärkeä osa Karjalan 
liittyvää historian tallennusta ja 
se täydentää Viipurin historian 
kokonaiskuvaa, arvioi puheen-
johtaja Laukkanen. 

Kirjan on julkaissut Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seura. 

Viime vuoden karjalaiseksi 
kirjaksi valittiin Pirkko Sallinen-
Gimplin Karjalainen keittokirja. 

Vuoden karjalainen 
pitäjäkirja: Monta kotia, 
kaksi tarinaa – karjalaiset 
Sisä-Savossa

15 Vuoden karjalainen pitäjä- ja 
kyläkirjakisaan osallistuneesta 
teoksesta voittajaksi valikoi-
tui toimittaja Leni Koukkarin 
toimittama kirja "Kaksi kotia, 
monta tarinaa – karjalaiset Sisä-
Savossa".

Kirja välittää Rautalammil-
le, Suonenjoelle, Vesannolle, 
Karttulaan ja Tervoon asutettu-
jen siirtokarjalaisten vaiheita ih-
misen äänellä. Henkilökohtaiset 
muistot ovat kirjan perusmateri-
aalia. Niihin on yhdistetty mo-
nenlaista tausta-aineistoa.

Teoksessa on 400 sivua, jo-
ten tarjolla on laaja lukupaketti. 
Laajasta materiaalista huolimat-
ta kyseessä on helposti avau-

tuva teos. Sen vahvuuksia ovat 
runsaslukuinen kirjoittajajoukko 
ja monipuolinen sisältö, toteaa 
valinnan tehnyt Karjalan Liiton 
hallituksen varapuheenjohtaja, 
kansanedustaja Marjo Matikai-
nen-Kallström . 

Kirjan tavoitteena on suuren 
yleisön ja karjalaisia laajemman 
lukijakunnan löytäminen. Tässä 
on onnistuttu. Hyvin toimitettu 
kirja pystyy kertomaan karjalasta 
ja karjalaisuudesta myös oman 
viiteryhmämme – karjalais-
ten - ulkopuolisille, määrittelee 
Matikainen-Kallström valinnan 
taustaa.

Kirjan ovat kustantaneet 
Peuran museosäätiö ja Sisä-Savon 
karjalaisten perinnetyöryhmä.

Vuoden karjalainen pitäjä- ja 
kyläkirja valittiin nyt kolmatta 
kertaa. Viime vuoden pitäjäkir-
jaksi valittiin Uukuniemen his-
toria.

Molempien teosten ansiona 
on myös hieno ulkoasu ja huolel-
linen toimitustyö.

Vuoden karjalaisen kirjan ja 
karjalaisen pitäjäkirjan valinnalla 
Karjalan Liitto haluaa kiinnittää 
huomiota Karjalaa – ja erityisesti 
luovutettua aluetta – esittelevään 
laadukkaaseen ja monipuoliseen 
kirjallisuuteen, jota jatkuvasti 
ilmestyy. Vuosittain julkaistaan 
useita kymmeniä kylä- ja pitäjä-
kirjoja, muistelmateoksia ja mui-
ta Karjalan historiaa esitteleviä 
teoksia. 

Kaipurpukki

"Kaipurpukki kaakattaa.
Ei saa rauhas maatakkaa.
"Niihä myö lapseen härnättii
sitä kuka ol kehant männä kaipaamma,
jos kenelt leikeis ol vahingos pääst kirosana,
ko varpaa ol sattunt kivvee satuttammaa.

Ko tukkapöllyyhä se ainaskii ties,
taik koivuniemeherraaki kukaties,
jossei olt osant olla ihmisiks
ja junalautoi jättää aikusii puhehiks.
Ja jos hyväst sattu, ni saatto käyvä niikii,
et suu illal saippual saunas pestii!

Eihä kenekää tarvint tietyst kauaaka
kaipurpuki nimmee kantaa niskoillaa,
ko ymmärs jo poikajouko nuorempkii:
ei käynt pahhaa sannaa männä kestää sanomaa
eikä kettää mistää tuhmast teost paljastammaa,
ko senhä ise saatto tuntee selkänahassaa.

Martti Piela

Lisätietoja: 
Mervi Piipponen/Karjalan Liitto
mervi.piipponen@karjalanliitto.fi
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Hoikkalan kylä syyskuussa 2010
Esko Porala

Kirjoitin Koiviston Viestin kirjoituskilpailuun kuvitteellisen 
kertomuksen Koivistolla olevan Hoikkalan kylän elämästä 
vuonna 2007. Ajatuksena oli, että Karjala olisikin ollut 
aina osana suomea. 
(Teksti löytyy Koiviston Viestistä Nro5 Toukokuu 2009 sivulta 6)

Elokuun lopulla 2010 minulla 
tarjoutui mahdollisuus tutustua 
tähän kylään ja vertailla kirjoitus-
tani siihen mikä on tämän päivän 
todellisuus. Taustatietoja kylästä 
minulle on kertynyt vuosien var-
rella myös äitini ja sukulaisteni 
kertomina. Otan tekstiin katkel-
mia kirjoittamastani (kursivoitu 
teksti) ja jatkoksi siihen tätä päi-
vää näkemäni pohjalta.
- Hoikkalan kylästä on vuosien 
saatossa kehittynyt malliesimerkki 
aktiivisesti toimivasta matkailu-
palveluja tarjoavasta saaristolais-
keskuksesta.

puute. Jostakin kumman syystä 
kaikkien asuttujen talojen piha-
piireihin oli kerätty kaikenlaista 
roinaa. Periaatteena on varmaan 
ollut, että kaikki on otettava mikä 
irti saadaan. Tietä kävellessä näkyi 
myös muutama kunnostettu talo 
ja uudisrakennus.
- Kuten muissakin kylissä, täältäkin 
löytyy omat joutomiehensä ja ranta-
parlamentti. 

Kävellessäni pitkin kylätietä 
erään talon pihaan oli kokoontu-
nut kolmen miehen parlamentti, 
mutta se hajautettiin talon topa-
kan emännän ilmestyttyä pihalle. 

tuli paikallinen emäntä kahden 
koiransa kanssa. Olalla hänellä 
oli vapoja ja kädessä roikkui saa-
lispussi. Levittelin hänelle käsiäni 
kalojen koon kuvaamiseksi, mutta 
vastaukseksi tuli vain viekas hymy 
ja hän jatkoi kulkuaan.
- Tyynen lahdenpohjukan vedenpin-
ta heijastaa punaisien rantavajojen 
värit peilikirkkaan veden pintaan. 

Aution tuntuisella rannalla ei 
rakennuksia näkynyt ja rantapel-
loille kasvanut puusto estää näky-
män kylälle. Kauempana rannalla 
näkyi kuitenkin hyväkuntoinen 
laituri. 
- Kauempana mäenrinteessä vene-
valkamien yläpuolella paistattelevat 
päättyvän päivän auringossa Hoik-
kalan kylän kauniit talot, Kurkelan 
vanha kansakoulu ja pitkä matala 
motelli Kaapriel. 

Kansakoulu oli hävitetty jo 
aikoja sitten, mutta Kaaprielin 
vanha kotitalo on vielä asuttavassa 
kunnossa. Kamarin uunitkin oli-
vat lämmitetty kalan kuivaamista 
varten. Tätini ja enoni esitteli-
vät minulle lapsuutensa kotia ja 
kertoivat missä huoneessa kukin 
perheenjäsen oli asustellut. Puu-
tarhasta löytyi vielä entisien asuk-
kaiden istuttamia omenapuitakin. 
Talon pihalla oli uudisrakennus 
jota oli rakennettu viimeiset vii-
sitoista vuotta, mutta rahanpuut-
teen takia työt olivat nyt keskey-
tyneet. Valmiiksi oli saatu vain 
ulkoseinät ja katto. Talossa asuva 
pariskunta oli ystävällistä väkeä ja 
esitteli mielellään asunnon, piha-
piirin ja rakennuksensa. 

Päivä kylässä oli mieleenpai-
nuva ja ennen kuulemani kerto-
mukset saivat uutta sisältöä asettu-
essaan mieleni sopukoihin. Hyvän 

Näkemäni pohjalta voi tode-
ta kylän kehittymisen lakanneen 
saman päivänä, kun sen suoma-
laiset asukkaat lähtivät viimeisen 
kerran evakkoon. Osa kylän ta-
loista on hävitetty ja suurin osa 
jäljellä olevista oli ränsistynyt, 
katot roikkuvat ja ennen niin 
hoidetut pihat työntävät rikka-
ruohoa. Joissakin taloissa oli vielä 
asukkaita, mutta niissäkin taloissa 
näkyy vuosikymmenien hoidon 

Hetken kuluttua pihalta kuului 
vain ruohonleikkurin moottorin 
pärinä. Herra se oli herroilla, myös 
siellä. Vierailu rannassa osoitti 
rantaparlamentinkin kokoontu-
van, koska kokoustuolit odottivat 
rantahietikolla.
- Lyhyt tukeva pitkäviiksinen kaup-
pias kerskailee muille, miten hänen 
saamansa suurin kala saatiin kovan 
taistelun jälkeen veneeseen. 

Matkalla rantaan vastaamme 

matkaseuran lisäksi päällimmäi-
seksi matkasta jäi kutina käsiin ja 
mieleen ajatus: ”Pääsisipä saatta-
maan kylää ja sen asioita kuntoon. 
Ensin voisi aloittaa vaikka….”

Kuvia matkasta voi katsoa 
myös kotisivuiltani: http://perso-
nal.inet.fi/koti/poralaesko/ osiosta 
matkailu.
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Evakko-Ellu muutti Ohkolaan 
Teksti: Elna Mäkeläinen
Kuvat:  Elna Mäkeläisen kotialbumi

Mäntsälästä tuli monien Koivis-
tolaisten uusi kotikunta. Ohkolan 
Mikkolan talon insinööri laittoi 
myyntiin 50 hehtaarin maa-alan, 
ehtona siirtolaisten ostolupa ja 
käteismaksu. Ostimme Erland 
Mäkeläisen kanssa tilan puoliksi 
ja muutimme vappuna 1947 Oh-
kolaan. Asuimme aluksi kolme 
kuukautta Lainion luona olevassa 
talossa, jonka omisti Suloniemen 
vanha emäntä. Alpo kaatoi isänsä 
kanssa puut metsästä ja rakensivat 
kolmen kuukauden aikana tilalle 
mökin, josta tehtiin myöhemmin 
sauna. Paikalla oli vanha lato joka 
muutettiin karjasuojaksi. 

Ensimmäinen lehmä ostettiin 
Nummisten Isokartanon huuto-
kaupasta ja taluttaen tuotiin met-
sien kautta Ohkolaan. Maitopula 
loppui siihen. Lainion perhe otti 
meidät vastaan lämpimästi. Naa-
purina Ellasta ja Impistä tuli ikui-
set ystävät. Muutettuamme val-

mistuneeseen mökkiin Kortiston 
Yrjö tuli sanomaan, että kaikkea 
saa lainata ja saunaan voi tulla. Kä-
vimme Kortistossa ja Stenbackassa 
vuoroin saunomassa, kunnes oma 
asuinrakennus valmistui ja pää-
simme omaan saunaan. 

Sitten tultiin pyytämään 
maamiesseuraan, maatalousnai-
siin, nuorisoseuraan, urheiluseu-
raan ja diakonia toimikuntaan. 

Elna Mäkeläinen on ollut aktiivinen seuratoimija, yhteisöllisyyden rakentaja ja toisten innostaja. Kuvassa 
Ohkolan maatalousnaisia, joiden toiminnassa Ellu oli aktiivisesti mukana.

Elna ja Alpo Mäkeläinen ja pojat, kun perhe muutti Ohkolaan v 1947.

Elna ja Alpo Mäkeläisen perhe muutti Ohkolaan Karjalan siirtolaisina vuonna 1947. 
Heidän vaiherikkaasta elämästä olisi ainekset romaaniin. Tässä kirjoituksessa Ellu 
muistelee Ohkolaan tuloaan ja yhdistystoiminnan ja yhteisöllisyyden merkitystä yhtenä 
elämän rikkautena.

Maamiesseura ja maatalousnaiset 
pitivät tervetulojuhlat siirtolai-
sille. Kutsukirjeellä kutsuttiin. 
Maatalousnaisten puheenjohtaja 
Jaakkolan emäntä Martta Ojamo 
sanoi tervetulopuheessaan muun 
muassa, että tästä lähtien Ohko-
lassa ei ole siirtolaisia eikä evakoita 
on vain Ohkolalaisia. Sen jälkeen 
olen ollut mukana kaikessa kylä-
tapahtumissa, minkä olen karjalta 
ehtinyt. Maatalousnaiset kokoon-
tuivat päivällä jäsentensä kotona. 
Kutomakurssit pidettiin nuo-
risoseurantalolla, ompelukurssit 
opettaja Vainiolla, nahasta tehtiin 
lompakoita ym. Kalliosaarella. Oli 
myös kankaanpainantaa, vanutus-
ta, lankojen värjäystä luonnon vä-
reillä ja säilöntäkursseja. 

Kotitalousmerkkiä suoritet-
tiin Järvenpään Kotitalousopis-
tolla. Kurssi oli yhteinen kaikki-
en Mäntsälän maatalousnaisten 
kanssa kestäen kolme vuotta. 

Ruotsin matka tehtiin yhdessä 
maamiesseuran kanssa. Eri puo-
lille Uuttamaata tehtiin päivän 
retkiä. Ohkolan öljymäen teat-
terin kahvi- ja nakinmyynti oli 
maatalousnaisten huolena monta 
vuotta, kunnes nuorisoseura otti 
kahvion hoitoonsa. Maatalousnai-
set ostivat sadan hengen ruokai-
lu- ja kahviastiaston juhlia varten. 
Maatalousnaisten toiminta lop-
pui, kun karjatalous lopetettiin, 
ja emännät lähtivät töihin. Mo-
nen työpaikka löytyi Kellokoskel-
ta, joka oli lähellä. Joulumyyjäisiä 

pidettiin Ohkolassa ja Mäntsäläs-
sä. Maatalousnäyttelyissä oltiin 
mukana ainakin Mäntsälässä ja 
Hyvinkäällä. 

Maatalousnaisten puheenjoh-
tajana toimi vuosikymmenten ai-
kana useita, Martta Ojamo ensim-
mäisenä, Impi Kalliosaari, Tuovi 
Leino, Ulla Pirjola ja viimeisenä 
Anneli Eerola. Maatalousnaisten 
lopetusmatkan teimme täydellä 
linja-autolla Haikon kartanoon, 
jossa uitiin ja saunottiin ja kaikilla 
oli niin mukavaa.

Ensimmäinen 
lehmä ostettiin 
Nummisten 
Isokartanon 
huutokaupasta

Talvisodan alta evakkoon
30. 11. 10 yli seitsemän vuosikymmentä sitten äitini lähti 
evakkoon Humaljoelta. Mukanaan joukko joka on aika 
voimia vaativaa. 

Oli kolme vanhinta lasta kou-
luikäisiä. Toisellavuodella ole-
va kädessä. Seuraava syntyi jo 
evakkotaipaleella tammikuussa. 
Oli vanhukset. Puolisokea äijä ja 

mummo. Oli elukat ja mitä kaik-
kea. 

Pakkasta... Miten nämä ihmi-
set jaksoivat vaan ehkä eivät tien-
neet tai halunneet tietää, ettei se 

tulisi olemaan ainoa taival. 
En osannut kysellä aikoinaan 

asioista, ainoastaan korvat hörössä 
kuuntelin juttuja naapurusten ta-
vatessa- "meil kotoon Karjalas..."

Lähes kaikki jotka tuosta läh-
döstä Humaljoelta jotain muista-
vat ovat poistuneet jo viimeiselle 
evakkotaipaleelle. Kertojia ei enää 

ole, joten jos jollain olisi muistoja 
ajasta, taipaleesta, lähdöstä olisi-
kin hyvä saada lehdenpalstoille 
muistikuvia ajasta. 

Ritva Salonen Mattila Mäntsälä
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Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

Muistathan että Viesti on luettavissa 
myös netissä.

www.koivistolaiset.net

Reservin komentajakaptee-
niksi on itsenäisyyspäivänä 
ylennetty
REIMA YRJÖ MÄKELÄINEN
Kirkkonummelta.

Isä Yrjö Mäkeläinen ja 
isän vanhemmat Matilda 
ja Aleksanteri Mäkeläinen 
Saarenpäästä.”

Tällä palstalla julkaisemme 
onnitteluja. 
Aineisto digitaalisena otsikolla: 
Koiviston viesti/onnittelut, 
osoitteeseen: 
studio@salokanneltoivonen.fi. 
Muussa tapauksessa disketti, 
CD-levy tai valokuva osoitteeseen: 
Studio Salokannel & Toivonen,  
Hämeenkatu 5, 15110 Lahti. 

Kuvien lähetys omalla vastuulla. 
Kuvat palautetaan vain jos 
mukana on osoitteellinen 
kirjekuori postimerkkeineen.

Turun ja ympäristön Koivistolaiset

Viking Isabella-risteily 10-11.1.2011
Lähtö ma. 10.1. klo 21.00
Paluu ti. 11.1. klo 19.50
Hinta A-luokan hytissä, kun kaksi henkilöä samassa 24 €/henk.
Hinta sisältää buffet-lounaan ruokajuomineen, kahvi- ja pulla-
kupongin sekä yhteisen ohjelmallisen tilaisuuden arpajaisineen.
Arpavoittoja toivotaan. 
Ilmoittautumiset Airille 0400-538 443 joulukuun aikana.

Vuoden 2011 ohjelma aloitetaan seuraavasti:

Naiset aloittavat Kajuutassa 3.1.2011 klo 13
ja sen jälkeen joka kuukauden ensimmäinen maanantai klo 13
Käsityökerho ma. 17.1.2011 klo 13 
Kajuuttailta ti. 18.1.2011 klo 17 ja sen jälkeen joka kuukauden
kolmas tiistai klo 17
Jaalamiehet aloittavat to. 27.1.2011 klo 14 ja sen jälkeen joka
torstai, ellei jotain muuta samana viikkona.
Kajuutassa ei toimintaa kesä-elokuussa.

Vuosikokous Kajuutassa su. 6.3. klo 14

Suomen Koivisto-Seuran vuosikokoukseen ja talvijuhlaan 
lähdemme la. 12.3. (yhteiskuljetus)

Sotaorpojen rekisteröinnin loppukiri 

Talvisota ja jatkosota jättivät jälkeensä noin 50 000 sotaorpoa. Elos-
sa olevien sotaorpojen määrästä ei ole ollut täsmällisiä tietoja, kos-
ka heistä ei Valtiokonttorin (ent.Tapaturma-virasto) toimesta ole 
laadittu valtakunnallista rekisteriä. Arvio on, että elossa olisi vielä 
noin 30 000 sotaorpoa.

Kaatuneitten Omaisten Liitto (KOL) ryhtyi tämän vuoden 
alussa valtaisaan urakkaan yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa ja 
aloitti rekisterin laadinnan. Rekisteröitymislomakkeita on saata-
vana liiton paikallisten (73) jäsenyhdistysten kautta tai KOL:n 
nettisivulta. 

Ensimmäisen puolen vuoden aikana rekisteröityminen on ollut 
niin vilkasta, että monien yhdistysten jäsenmäärä on lisääntynyt 
merkittävästi – joillakin jopa kaksinkertaistunut, vaikka rekisteröi-
tyminen ei edellytä jäseneksi liittymistä. Rekisteröintilomakkeita 
on tähän mennessä jätetty noin 15 000 kappaletta. On kuitenkin 
varmaa, että viestimme ei vielä ole saavuttanut kaikkia Suomessa 
eikä ulkomaillakaan asuvia sotaorpoja. 

Kaatuneitten Omaisten Liitto tavoittelee rekisteröitymisellä so-
taorpotunnuksen saamista, mikä osoittaa miten raskaan uhrin so-
taorvot joutuivat isänmaalle antamaan.  Sotaorpojen olemassa olon 
tunnustaminen ei maksa valtiovallalle mitään - se on kunniavelka. 

Kaikkein heikoimmassa asemassa olevat sotaorvot toivovat, et-
tä he saisivat tarvitsemaansa sosiaalista tukea sotaorpostatuksella. 
Muutamat sotaa käyneet maat ovat hoitaneet sotaorpokysymyksen 
oikeudenmukaisella tavalla avustaen sotaorpoja viime vuosiin asti 
eri tavoin. 

Sotaorvot kokevat, että vuosikymmeniä kestäneen vaientami-
sen jälkeen heillä on nyt mahdollisuus ulostuloon rekisteröitymisen 
myötä. Rekisteröityminen on edelleen mahdollista! 

Paikallisyhdistysten yhteystiedot löytyvät KOL:n nettisivulta 
www.kolry.fi.

Kaatuneitten Omaisten Liitto ry
PL 600
00521 Helsinki

Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Leena Mankkinen,
p. 02 2588790 tai 040 5895348

Joulutervehdys

Saarenpään Hilskojen sukuseuran hallitus 
toivottaa jäsenilleen sekä heidän perheilleen 
siunattua joulurauhaa.

Onnea ja terveyttä tulevalle vuodelle !

Suomen Koivisto-Seuran Vuosikokous 

Ravintola Iiriksessä, Porvoossa 12.3.2010 klo 12. 
Tulokohvit klo 11 alkaen.

Talvijuhla
Ravintola Iiriksessä, Porvoossa 12.3.2010 klo 14 alkaen.

Luettuani Koiviston viestin no 11 haluan oikaista 
sivulla 1 olevassa artikkelissa olevan nimen, 
”ruotsin- ja saksankielen opettajan nimi oli 
Kerttu Laurikainen”. 

Koivistolaisterveisin
Raila Hedegaard-Friis (os. Koli Tervahartialasta) 
Nykyinen asuinpaikka Ruotsissa


