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Hannu Veijalainen

Koiviston kuntakokouksen taistelu 
sortopolitiikkaa vastaan

Sen mukaan kunnallisen alue-
jaon pohjaksi määrättiin kir-
kollinen seurakunta ja kunnan 
ja seurakunnan asiat erotettiin 
toisistaan. Lain mukaan kun-
nan elimiksi tuli kunnallislau-
takunta ja päättäväksi kuntako-
kous tai kunnanvaltuusto.

Koivistolla pitäjänko-
kouksessa toukokuussa1869 
korkeinta valtaa käyttäväksi 
valittiin 21 miehinen kunnan-
valtuusto. Kymmenen vuoden 
kuluttua hallintoa kuitenkin 
muutettiin ja pitäjänkokouk-
sesta tehtiin päättävä elin.

Sortokausi

Sortokauden katsotaan alka-
neen kun Nikolai II:n julkaisi 
helmikuussa 1899 julistus-
kirjan, jolla ns. yleisvaltakun-
nallinen lainsäädäntöjärjestys 
määrättiin otettavaksi käyttöön 
Suomessa. Tämä helmikuun 
manifesti aiheutti Suomessa 
tyrmistystä ja tulkittiin jopa 
vallankaappaukseksi. Nopeasti 
kerättiin lähes 523000 nimeä 
käsittävä kansalaisadressi, jon-
ka 500 henkinen lähetystö vei 
Pietariin keisarille esitettäväksi. 
Lähetystössä Koivistoa edusti 
talollinen Aleksander Peussa.

Perustuslailliset, passiivisen 
vastarinnan miehet taistelivat 
oikeuksiemme puolesta. Jälleen 
turvauduttiin vastalauseadres-
siin, kun laittoman asevelvol-
lisuuslain johdosta syyskuussa 
1901 yli 473000 nimeä käsit-
tävä mielenilmaisu toimitettiin 
Pietariin keisarille esitettäväksi.

Taistelu oikeuksista 
Koivistolla

Taistelua ei käyty pelkästään 
valtakunnan tasolla. Koivistol-
lakin sorto puristi rahvasta ja 
kuntakokous toi varsin selväs-
ti esille vallitsevat mielipiteet 
marraskuussa 1904, kuten seu-
raava pöytäkirja todistaa:

Pöytäkirja tehty väliaikai-
sessa kuntakokouksessa Koi-
viston kunnan tuvalla Marras-
kuun 21. päivänä 1904.

9 §
että perustuslailliset olot mitä pikimmin maahamme palautettaisiin;
että nykyisiä ylen ankaria paino-oloja lievennettäisiin;
että maamme edistysseurat saisivat vapaasti toimia, niille vahvistettujen sääntöjen mukaan, ilman po-
liisivallan sekaantumista niiden toimintaan;
että entinen ikivanhoista ajoista asti peritty kokoontumisvapaus sallittaisiin;
että kunnallinen itsehallinto saatettaisiin laillisiin oikeuksiinsa ja sitä varten annetut poikkeussäännökset 
lakkautettaisiin;
että suomalaiset asevelvolliset saisivat suorittaa palveluksensa omassa maassamme, omien päälliköiden 
johdolla, harjoitusaika olisi supistettava kahdeksi vuodeksi;
että jos uusia rautatiesuunnitelmia paikkakunnalla tulisi kysymykseen, edusmies toisi esille, että Koi-
viston kunta tulisi yhdistetyksi rautatiehen Wiipurin ja Pietarin välillä;
että valtio perustaisi suomalaisia oppikouluja tiheään asutuihin seutuihin maaseuduillakin, entistä enemmän;
että tehtäisiin esitys ensi valtiopäivillä ensi kirkolliskokousta varten siihen suuntaan, että papit tulisivat 
asetetuiksi rahapalkalle ja heidät vapautettaisiin puustellien hoidosta;
että lukkarien palkaksi maassamme määrättäisiin vähintäin 1000 mkaan:
että valtiollinen äänioikeus laajennettaisiin kaikille hyvämaineisille kansalaisille, sukupuoleen katsomat-
ta, ilman sensusta, jotka itse jaksavat itsensä elättää ja ulostekomaksunsa suorittaa;
että kunnat saisivat yksinoikeuden kieltää väkijuomien valmistuksen kunnissaan ja niiden anniskelemi-
sen rautatieasemilla ja höyrylaivoilla, jos niin tahtovat:
että maanteiden ja siltojen teossa ja ylläpidossa, rasitettaisiin, ei ainoastaan manttaalimiehiä, vaan myös-
kin kaikkia, jotka yleensä maksuja suorittavat, niinkuin ruunun puistoja mantaalinsa mukaan, virka-
miehiä, kauppiaita ja tehtailijoita;
että maamme huolestunut asema saatettaisiin hallitsian tietoon ja mikä sen on aikaansaanut.
Ilmoitettiin laillinen valitus osoitus ja aika.

Kokouksen puolesta W. Koch
Luettu, tarkastettu ja hyväksytty Koivisto 19 27/XI 04
J. Piironen   K. Moilanen   Hugo Mäkinen

Keisari hyväksyi Suomea koskevan kunnallislain 
vuonna 1865. 

Tiijjät sie?
Marraskuu viimene päivä tul 
kuluneeks 75 vuotta siint, ko 
jouvuttii jättämää koit Koi-
vistol ja lähtemää ensmäsel 
evakkotaipalel. Ko myö saarist 
paenneet siviilit päästii Viipur-
lahe yli (rohkehii neuvostolen-
täjjii tulituksest häthättää ko 
oltii selvitty) manteree puolel 
Tervanieme laiturii Säkkjärvel, 
ni pit vähitelle jostai löytää si-
ja, mihi pään kallistaa. Myö 
lapset oltii siin vaihes jo nii 
väsynehhii, et ensmäseks lepo-
sijaks kelpas paljas tuvalattia. 

Sit ko toisel evakkomat-
kal ensmäne yhteismajotus 
muutamal koivistolaisperreel 
osotettii Särkisalos Hakkala 
kansakoulu keittolas, ni lattial 
ol sentää levitetty puhtaam-
puolesii olkii pehmikkeeks. 
Myöhemmihä ne olet survot-
tii paperist tehtyihi patuskoihi. 
Ja sit viel myöhemmi, isä väsäs 
meil lapsil puiset laverit pukkii 
pääl seisomaa.

Mei isoäiti kois Patalas 
ol joulu aikan ain levitetty 
puhteet olet pirti permannol. 
Mite olet liittyit joulu viettoo 
Koivistol ja varmast muuvalkii 
mei kaunihis Karjalas, suloses 
Suomemaas? Jos siul o jonkim-
moine käsitys asjast (taik tie-
tyst viel paremp, varma tieto), 
ni paappas siint omal nimel-
läis viestii Viestil, ni katsotaa, 
ollaaks myö siu kanssais yhtä 
mieltä. Nii, ja kirjota sit viel, 
et mihi se siu näkemykseis pe-
rustuu.

Hyvvää Jouluu kaikil palsta lu-
kijoil! Rauhaa alkaval vuuvel!

Martti Piela

vuoden ajan ennen rajan sulkeutu-
mista. Tärkeä ratayhteys Viipuriin 
ja muuhun Suomeen saatiin vasta 
itsenäisyyden aikana vuonna 1925, 
yli kaksikymmentä vuotta kokouk-
sen jälkeen.

On hienoa, että esimerkiksi 
tällaiset vanhat pöytäkirjat on ar-
kistoitu ja näin jälkipolvien luet-
tavissa. Valitettavasti pöytäkirjassa 
ei ole osanottajien lukumäärää 
nimistä puhumattakaan. Lisäksi 
olisi tietenkin mielenkiintoista 
tietää, minkälaisia puheenvuoroja 
kokouksessa käytettiin. Mutta hy-
vä näinkin.

Miten vaatimuksille ja 
toiveille kävi?

Seuraavana vuonna sortotoimet 
loppuivat (väliaikaisesti), tosin täy-
sin Venäjällä puhjenneiden levotto-
muuksien seurauksena. Myös äänioi-
keuskysymys ratkesi suotuisasti parin 
vuoden kuluttua.

Kaivattua ratayhteyttä Viipuriin 
ja Pietariin saatiin odottaa vielä mon-
ta vuotta. Lähinnä sotilastarkoituksiin 
suunniteltu Terijoki-Koivisto rata 
valmistui 1916. Vilkkaita kauppayh-
teyksiä sitä pitkin Pietariin kerittiin 
kuitenkin ylläpitää vain muutaman 

Sortotoimenpiteistä ja laitto-
muuksista tyrmistynyt Suomen 
kansa lähestyi keisaria, kuten 
aikaisemmin mainitsin, suurin 
vastarinta-adressein vuosina 
1899 ja 1901. Koivistolaiset 
toivat huolestumisensa esiin 
päättävässä elimessään, kunta-
kokouksessa ja lähettivät pöy-
täkirjaotteen Viipurin kuver-
nööri Nikolai Mjasojedoville 
toivomuksella ”että maamme 
huolestunut asema saatettaisiin 
hallitsian tietoon”,  haluten li-
säksi tietää ”ja mikä sen on ai-
kaansaanut”.
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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. 0400 780 398
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, 040 5761 464
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Siunaus toimitettu.
Kiitämme osanotosta.

Rakkaamme

Eeva Sisko
Haapala
s. 23.12.1923 Koivisto
k. 4.10.2014 Helsinki

Kaikki elonsiteet,
kerran katkeaa,
vain muistojen
kauniit kiteet,
ainiaaksi jää.

Kaivaten
Marja-Liisa, Risto, Antti

ja Iida
Aura ja Petri

muut sukulaiset ja tuttavat

Rakas äitimme, 
mummomme ja isomummomme

Jenny Kirsti 
HONKANEN
o.s. Pönni
s. 22.9.1919 Koivisto
k. 27.9.2014 Järvenpää

Vei kotiin Herra jo uupuneen,
elon pitkän kulkea antoi.
Otti syliinsä vanhan ja väsyneen,
hänet rauhan rantahan kantoi.

Rakkaudella ja kiitollisuudella muistaen
Leila perheineen
Sirpa perheineen
Kirsti
Kaarlo-veli
Martta-sisar perheineen
sukulaiset ja ystävät

Taas toivottelemme toisille Hyvää adventtia ja 
kohta Hyvää Joulua. Pimeän keskellä sytyttelemme 
erilaisia juhlaesineitä ja –valoja. Suunnittelemme 
myös , mitä uutta voisimme keksiä jouluksi omaan 
kotiimme. Ja sitä, miten voisimme ilahduttaa toisia 
juhlan aikana. Yltäkylläisyyden aikana joululahjojen 
keksiminenkin on monissa tapauksissa vaikeata. 
Pitäisi oikeastaan sopia, että tänä vuonna muistai-
simme yksinäisiä, vanhuksia, varattomia tai työttö-
miä lähimmäisiämme. Joulukortti olisi riittävä lahja 
sellaisille, joilla jo on kaikkea. 

Juhlariemu syntyy useimmiten jälleennäkemisestä. 
Jos on ollut ikävä tiettyä ihmistä, lasta, sisaruspiiriä 
tai vanhempia, on todella riemullista nähdä heidät 
ihan oikeassa olossaan. Ei tarvitse mitään erityistä, 
kun näkee iloiset silmät ja nauravan suun. Kun 
senkin tiedämme, että : ”Kerran loppuun satu joulun 
saa, suru säveleitä sumentaapi. Kerran silmän täyttää 
kyyneleet, virtaa vuolahina tuskan veet, siks´ oi 
tähtisilmät loistakaatte”. Moni ystävä on tämänkin 
mennen kirkkovuoden aikana sulkenut silmänsä 
viimeisen kerran, ja heitä todella on ikävä.

Juhlariemun on tuonut maailmaan ”Joulun Herra”, 
Jeesus Kristus. Häntä me nytkin odotamme tuomaan 
koteihimme oikean juhlan tunnun. Hän kolkuttelee 
sekä käyhän että rikkaan sydämen ovelle. Ei hän va-
likoi, niin kuin ihmiset tekevät. Hänelle kaikki ovat 
yhtä rakkaita. Jumala lähetti tänne tuomaan inhimil-
listä lämpöä ja rakkautta kylmän ja materiaa tavoit-
televan ihmiskunnan keskellä. Eikä, niin uskon, 
täydellistä rakkautta synnykään ilman Jeesuksen ja 

Juhlariemua!

Perillä

Valmistaudun pitkälle matkalle, kenties muuttoon 
kauas jonnekin. Olen lähdössä kohti itselle tuntema-
tonta. Jännittää ja innostuttaa, pelottaakin, mutta sa-
malla on valtava vapauden ja suuren seikkailun tuntu. 
Millaista rohkeutta lähteminen vaatii? Vai onko se 
sittenkin pelkuruutta ja pakoa? 

Entä koti sitten? Voiko ihmisellä olla kaksi kotia? 
Onko jompikumpi asuinpaikoista vain kyläpaikka? 
Onko koti siellä missä omaisuutesi ja tavarasi ovat, 
vai siellä missä läheiset ihmiset ovat? Unohtui serkkuli-
kalta kysyä, että miten hän oman ja perheensä kahden 
maan elämisen kokee. Muuttaako koti maanosasta toi-
seen, kun osa perheestä muuttaa tai matkustaa kauas 
toistensa luota?

Milloin on perillä? Koska mielen valtaa tunne, 
että enää ei ole lähdettävä mihinkään? Milloin lop-
puu ainainen kaipuu johonkin muuhun? Osaisiko sitä 
asettua levollisin mielin jonnekin, lopullisesti? Kovin 
ristiriitaiselta tuntuu valtameren taakse lähtö, vaikka se 
on vapaaehtoista, oma valinta. Millainen mahtoi olla 
tunnemyllerrys silloin, kun lähteä piti pakolla, kun ei 
ollut kahden kodin ongelmaa, vaan siitä yhdestäkin 
oli luovuttava?

Aika moni evakkoon lähteneistä on kokenut ole-
vansa elämänmittaisella matkalla. Että olo on kuin ei 
enää milloinkaan kuuluisi mihinkään. Sitä on vähän 
niin kuin toisten nurkissa, tielläkin, lähes luvattomasti 
asettumassa taloksi. Vaikka tietää, ettei paluun mah-
dollisuutta enää ollut, sitä toivoi, että se paluu takaisin 
kotiin olisi jotenkin mahdollinen.

Vai onko perille pääsy illuu-
sio? Onko itse matka pää-
määrää tärkeämpi? Laulavat 
laulussakin: ”Perillä on tuolla 
edessämme jossain, mennään 
mutta ajetaan hiljempaa, 
toivon ettei matka loppuis 
ollenkaan. Tämä voi olla 
koko elämämme ihanin 
päivä, ajetaan hiljem-
paa, toivon että matka 
jatkuu, jatkuu vaan”.

huomannut, miten monet liikemiehet ja virkanaiset ja 
jopa modernit teini-ikäiset muuttuvat kilteiksi ja lem-
peiksi ainakin lasta kohtaan.

Joulu on aina uusi. Joulu on lahja. Siihen valmistaudum-
me adventin aikana siten, että avaamme sydämemme 
vastaanottamaan Hänet oikein asukkaaksi ja huolenpitä-
jäksi hengellisistä tarpeistamme. Ja kun Jeesus saa järjes-
tää rakkautemme, uskomme ja toivomme järjestykseen, 
niin meistä usein tulee fyysisestikin voimakkaampia, 
elämänhaluisia ja onnellisia. Usko Jeesukseen avaa ilon 
lähteitä. Niistä tulee voimaa levittää valoa ja hyvää mieltä 
läheisillemme ja muillekin lähimmäisille, sillä ”armon 
voima meitä kantaa, kunnes pääsemme taivaaseen.”

Toivotamme toisillemme Hyvää Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta 2015.
Valma Luukka.

Hänen Pyhän Henken-
sä kosketusta. 

Jeesuksen vaikutus 
alkaa jo pienen lapsen 
syntymän tarkkailus-
ta. Hänessä on niin 
helppo nähdä taivaal-
lista säteilyä. Mehän 
uskomme niin kuin 
Pyhä Augustinus, 
että jokainen syntyvät 
lapsi tulee taivaasta ja 
tuo tullessaan valoa ja 
lämpöä Isämme luota. 
Karut ja raskasta työtä 
tekevät miehetkin osaa-
vat hymyillä ja pehmetä 
pientä vastasyntynyttä 
katsellessaan. Ja naiset 
sitäkin enemmän. 
Kastetilaisuuksissa olen 
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

Tunnelmallista joulunaikaa ja 

Hyvää Uutta Vuotta 2015

Suomen Koivisto-Seura ry

  Suomen 
  Koivisto-Seura r.y. 
  Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

Puheenjohtaja, Jouni J. Särkijärvi
Kuurinniityntie 1, 02750 Espoo
puh. 040-516 4951
jouni.sarkijarvi@pp.inet.fi
Varapuheenjohtaja, Tuula Koppinen
Rauhalanpuisto 10 B 36, 02230 Espoo 
puh. 050-516 5651
tuula.koppinen@kolumbus.fi
Sihteeri, Virpi Huhtanen, 
Ahtaanmäki 1 A 2, 02280 Espoo. 
puh. 0440-501 806
virpi.huhtanen@kolumbus.fi

Taloudenh. Karjalan Tilikeskus/Patrikainen
Ratakatu 47, 53100 Lappeenranta 
puh. 05-5448850
Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Proomukatu 6 A 14, 15140 Lahti
puh. 040-564 9341
Taidetoimikunta, Leena Airaksinen pj.
Metsäpirtintie 10 A 1, 02130 Espoo
puh. 050-548 1601
Senioritoimikunta, Helge Teikari pj. 
07190 Halkia
puh. 019-664 8112

Hallituksen muut jäsenet:
Virpi Huhtanen, Espoo
 varalla Risto Kaukiainen, Helsinki
Raimo Kyytsönen, Mäntsälä
 varalla Hannu Veijalainen, Lahti 
Matti Agge, Parainen. 040-536 7701
 varalla Airi Saarinen, Turku
Tuomo Kokkala, Kotka. 050-589 4443
 varalla Jorma Jack, Kotka 0500-619 482
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400-800 752
 varalla Katariina Aaltonen, Espoo 
 puh. 050-4393 791

Riitta Nurmi, Porvoo. 041-455 8885
 varalla Marja-Leena Montonen, Porvoo
Hannu Seppinen, Turku. 040-703 1244
 varalla Tuula Agge, Parainen
Tuula Raukola, Kotka. 044-522 8098
 varalla Mirja Haapanen, Hamina

Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj. 
Sirpa Taskinen, Helsinki 040-5811 642
Asiamies Pertti Hoikkala 040-583 5397
Linnankoskenkatu 15 C 10, 06100 Porvoo
koivisto-saatio@kolumbus.fi

Suuvärkkisä röhnää ko ain o paaruumas

Talvisodan muistelot ja Venäjän nykyinen toiminta 
ovat julkisuudessa sekoittuneet toisiinsa. Ajat ovat 
kuitenkin muuttuneet, eikä vanhoista sodista tule 
koskaan toisintoja. Sodat koskivat alkujaan elintilaa, 
maa-aluetta omille asukkaille ja mahdollisuutta kantaa 
veroja. Maatalousyhteiskunnassa tämä oli mahdollista. 
Turvallisuutta naapureita kohtaan parannettiin kasvat-
tamalla heihin etäisyyttä. 

Nykyaikainen yhteiskunta toimii toisella tavoin. Se 
tarvitsee päivittäin vientiä ja tuontia, eikä pelloilla ja 
metsillä ole juurikaan merkitystä vaurauden lähteinä. 
Sotilaallinen kriisi katkoo tuotantoketjuja ja synnyttää 
nopeasti puutetta. 

Sotilaallisella voimalla on toki helppo tuhota ja valla-
ta alueita, mutta siitä vaikeudet vasta alkavat. Valtaaja 
joutuu järjestämään huollon omien joukkojensa ohel-
la myös alueen asukkaille. Miehittäjän kontrolli yltää 
harvoin kiväärinlaukausta etäämmälle. Esimerkiksi 
Afganistanissa on jo moni taho käynyt turhautumassa 
sotilaallisesti, vaikka maan johto on ollut mukana tais-
telussa sissejä vastaan. 

Ilmeisesti viimeinen onnistunut alueen miehittäminen 
oli Skoonen siirtyminen osaksi Ruotsia Roskilden rau-
hassa 357 vuotta sitten. Väestö vaihtoi kieltään ja ryhtyi 
ruotsalaisiksi. Sen jälkeen on aina jäänyt jännite valloit-
tajien ja kansan välille. Esimerkiksi Neuvostoliiton neljä 
vuosikymmentä rakentama jalansija miehitetyissä keski-
Euroopan maissa haihtui suunnilleen yhdessä yössä. 

Venäjällä on yhä harrastusta 
vanhanmalliseen sodankäyn-
tiin. Sitä vastassa on kuiten-
kin tämän vuosituhannen 
toimintamalli. Talouspa-
kotteet aiheuttavat Venäjäl-
le nyt 40 miljardin dollarin 
suuruiset tappiot vuosi-
tasolla, ja öljyn hinnan 
putoaminen 90…100 
miljardin dollarin. Tä-
mä on noin seitsemän 
prosenttia maan brutto-
kansantuotteesta, enem-
män kuin aikanaan so-
takorvausten kustannus 
Suomelle. 

Globalisaatio on tarjo-
us, josta ei voi kieltäytyä: 
mukana olijat pääsevät 
osallisiksi talouskasvusta, 
mutta menettävät vähitel-
len kykynsä sotia toisiaan 
vastaan.

Hyvän joulun toivotuksin,
Jouni J. Särkijärvi

Jorma Kallonen

Kotikoivun ajatuksia

Kotikoivu se tuulessa soittaa, suruhymniä 
yksinään.
Ovat kaikki tutut poissa täältä koti-Karjalan 
konnuilta.
Ei askelten tutut äänet enää kuuluneet ole, vain 
vieraiden kova askel, minun juureni tallannut on.
Teitä lapsoset vielä mä kaipaan, vaikka vanhoja 
olette jo, jospa kerran mä voisin nähdä vaikka 
hiuksenne harmaantuneet.
Sillon ryhtini vielä nousis monta metriä 
taivaaseen päin ja lehteni kasvattaisin paljon 
suuremmaks entuudestaan.
On ikävä minulla teitä, lasten jalkojen kopinaa 
ja leikkivän lapsen, luonain minä tahtoisin nähdä 
viel tääll.

Jenny Honkanen os. Pönni

Itsenäisyyspäivä 2014

Yksi ei oo kenekää hyvä jäähä.
Siin saattaa samalviisii käyvvä,
ko käi meil kolmekymmänt yheksä,
millo röyhkiä rosvo, munkkiraakki,
kuka kenraaliikenraaliks itseen korotti
(Lieks hää olt etes luutnantti)
ilma mittää sova julistusta
joukkojaa alko vyöryttää raja takkaa,
ja meil ei avuks ehtint kukkaa.
Röykeyvessää hää viel, vaik häviskii
(Kannakse Karjalaha myö kyl mänettii)
tuo Vennäi julma Viiksi-Jooseppi
ajo Suomi-neijjo Aatu syllii.
Samallaikos nyt tää uus tsaari
meijjät heittää tahtoo Nato helmoihi?
Siin sitä onkii meil, kansal katajaisel
päätettävvää jo täl vuoskymnänel.

Martti Piela
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Ulla Mannonen 
Ulla meni seurakunnan ylläpitä-
mään kiertokouluun 8 vuotiaana 
naapurikylään. Päätavoitteena oli 
oppia lukemaan. Kaikkien tuli osa-
ta lukea päästäkseen rippikouluun. 
Muutoin kiertokoulu ei ollut pakol-
linen. Mikäli vanhemmat opettivat 
lapsille lukemisen ja tärkeimmät 
kristinuskon kohdat, niin rippikou-
lussa oppi sitten loput. Lukemaan 
oppiminen oli pakollista. 

Kansakoulu ei myöskään ollut 
pakollinen koulu. Se oli tuolloin 
jo jatko-opiskelua. Jostakin syys-
tä Ullan vanhemmat laittoivat 10 
vuotiaan tyttärensä kansakouluun 
naapurikylään, jonne oli matkaa 
vajaa viisi kilometriä. Ei siis pal-
joakaan tuohon aikaan. Koulun-
käynnistä sukulaiset ihmettelivät 
miksi ihmeessä tytön pitää mennä 
kansakouluun, laiskaksi ainakin 
oppii. Herrojen kotkotuksia täl-
laiset koulut. Nimenomaan tytön 
koulunkäynnistä sanottiin että, 
kyllä nää osaa lapsia tehä ja lehmiä 
hoitaa ilman koulujakin. Tyttöjen 
kouluttaminen oli siis erityisen 
turhaa. Ulla oli kova lukemaan ja 
14 vuotiaana kansakoulukin oli 
käyty hyvällä menestyksellä. 

Kun koulut oli käyty

Ullan piti lähteä kotoaan ansaitse-
maan omaa leipäänsä. Hän pääsi 
10 kilometrin päässä olevaan ve-
näläisen professori Potkinin hoviin 
sisäkön apulaiseksi. Tästä hän on 
kirjoittanut, että hän itki ennen 
lähtöä, koska koki, että häntä ei 
enää rakastettu kotona, koska hänet 
lähetettiin pois. Hän kyllä ymmär-
si, että leipää ei riitä kaikille. Tämä 
työ kesti kaksi vuotta ja senjälkeen 
hän oli jo niin reipas, että pestau-
tui kuuluisan kirjailija Chirikovin 
palvelukseen Pietariin. Chirikovin 
perhe vietti kesiään Uudellakirkol-
la. Pietarissa ollessaan Ulla oli vilk-
kaan taiteilijoiden ja kirjailijoiden 
elämän keskipisteessä. Esimerkiksi 
taidemaalari Akseli Gallen-Kallela 
vieraili Chirikovin luona. Ulla pal-
veli täällä kaksi vuotta ja on mai-
ninnut, että siitä saisi aikaan koko-
naisen romaanin. 

Tämän jälkeen hän palasi ta-
kaisin Uudellekirkolle. Hänelle oli 
kertynyt säästöjä ja pystyi opis-
kelemaan vuoden Uudenkirkon 
Maamieskoulussa. Koulu valmis-
teli oppilaita pientilojen isännik-
si, mutta joka kurssilla oli myös 
tyttöjä. Voisi kuvitella, että tyttöjä 
olisi kiinnostanut enemmän koti-
talouskoulu. Ulla Mannonen ei 
kuitenkaan ollut koskaan kiinnos-
tunut maatilan emännäksi ryhty-
misestä. Ullaa kiinnosti opintojen 
jatkaminen, mutta varojen puut-

vanhempiensa kotona Uudellakir-
kolla, kunnes muutti Koivistolle 
1931. Todellisuudessa hän kierteli 
töidensä perässä monessakin pai-
kassa. Kun hän muutti, hänellä oli 
mukanaan kaksi lasta ja Koivistol-
la syntyi kolmas lapsi Sirkka. Ulla 
ei ollut koskaan aviossa. 

Koivistolla

Koivistolla Ulla piti täysihoitolaa, 
leipoi, teki käsitöitä myytäväksi. 
Koivistolla hän teki suurimman 
osan perinteenkeruustaan, josta 
hän sai pieniä kirjoituspalkkioita. 
Hän kirjoitti myös paljon lehtiin 
ja sai niistä korvauksia, jotka olivat 
varmaan tärkeä osa tulonhankintaa. 

Sotaa -44 pakoon he joutui-
vat jälleen lähtemään sijoiltaan. 
Mannosilla oli kaksi lehmää ja tuli 
määräys viedä eläimet yhteen ko-
koontumispaikkaan. Ulla ja pari 
naapuria päättivät, että he vievät 
eläimet turvaan itse. He veivät eläi-
met kävellen, noin kaksi viikkoa 
lehmien kanssa kohti määränpäätä 
lähelle Helsinkiä. Sitten he asettui-
vat asumaan samoille seuduille kuin 
aikaisemmin talvisodan jälkeen. 

Kansanperinteen keruu.

Ulla Mannonen osallistui Kale-
valan riemuvuoden -kilpakerä-
ykseen 1935. Hän lähetti sinne 
ihan valtavan määrän erilaista 

aineistoa ja sai useammankin pal-
kinnon. Tämä innosti häntä niin 
paljon, että hän lähetti joinakin 
vuosina kansanrunousarkistoon 
lähes päivittäin aineistoa. Nämä 
sai lähettää veloituksetta, samoin 
hän sai kuoret ja paperia, näil-
lä oli suuri merkitys kokoelman 
syntyyn. Kuukausittain arvioitiin 
parhaat esitelmät, joista makset-
tiin pienet rahapalkkiot. Nämä 
olivat tarpeen Ullan perheen ela-
tukseen. Toisinaan niistä annettiin 
myös kirjapalkintoja ja niistä Ulla 
Mannonen antoikin joskus palau-
tetta, että hän mieluummin ottaisi 
vastaan rahana. 

Hän haastatteli naapureita ja 
sukulaisia ja tuttavia ja kirjoitteli, 
mitä itse oli kuullut. Isän isoäiti 
Justiina oli kova kertomaan tari-
noita, samoin isoisä. Näitä hän 
kirjoitti muistiin. Ulla Mannosen 
lähettämä aineisto kattaa kansan-
runousarkistossa kaksi hyllymet-
riä. Aineisto sisältää Koivistolta 
lähes seitsemäntuhatta perinneyk-
sikköä ja hänen synnyinpitäjästä 
Uudeltakirkolta yli kaksituhatta. 
Lisäksi on satoja merkintöjä yli 
kahdeltakymmeneltä paikkakun-
nalta. Perinteen keruun lisäksi 
hän osallistui Sanakirjasäätiön 
keruisiin. Hän lähetti jo v.1928 
kotiseudun murresanoja ja pyy-
dettäessä joidenkin aihealueiden 
sanastoa. Hän osallistui mm. 
1938 paikallistarina-aiheiseen kil-

Ulla syntyi esikoisena suurperheeseen Uudenkirkon 
Neuvolan kylässä 1895. 

pakeruuseen lähettäen 400 arkkia 
paikallistarinoita ja sijoittui jae-
tulle toiselle sijalle. Miten kansa 
vastaanotti uudet elämänmuodot? 
- kysely tehtiin 1939. Ulla Man-
nosen vastaus käsitti 145 sivua. 

Ulla Mannonen keräsi myös 
asiakirjoja Viipurin maakunta-
arkistolle ja esineitä Viipurin his-
torialliseen museoon. Näitä on 
jonkinverran nykyään Kansallis-
museossa. Hän kirjoitti pääasiassa 
käsin, ihan viimeiset kirjeet kir-
joituskoneella. Kansankirjailijana 
Ulla Mannonen kirjoitti lehtiin, 
aivan valtavasti. Hän kirjoitti var-
sinkin Karjalaan, paikallislehteen 
Rannan Sanomiin, Koiviston 
Viestiin, Kotiseutu, Karjalan Aa-
mu, Kotieläinhoitaja, .. Arkistosta 
on löytynyt kirje, josta selviää, et-
tä hänen kirjoituksia on julkaistu 
myös kanadalaisessa siirtolaisten 
Vapaa Sana lehdessä. Manno-
sen kirjoitukset käsittivät paljon 
kansanperinnettä, mutta myös 
karjalaisten arkielämää. SKS:n 
kirjallisuusarkistossa on paljon 
Mannosen artikkeleita, joita on 
julkaistu eri lehdissä. 

Näiden lisäksi arkistossa on 
mielenkiintoinen romaanikäsi-
kirjoitus, joka sijoittuu kuvitteel-
liseen koivistolaiskylään, mikä 
vastaa melko pitkälti Römpöttiä. 
Käsikirjoituksen alaotsikkona on 
”Kuvaus erään koivistolaisperheen 
vaiheista sotavuosina 1939 - 41”. 
Romaanin päähenkilö Laina Tie-
täväinen, joka muistuttaa kovasti 
Ulla Mannosta, koska hän on ol-
lut nuorena kiertokoulun opetta-
jana, hänellä on kolme lasta ja hän 
elättää perheensä kirjoittamalla 
novellin pätkiä eri lehdille ja ke-
räilemällä kansanrunoja. Päähen-
kilö on viisas nainen, jolla on hy-
vä osa ja joka edistää kaikenlaista 
kehitystä paikkakunnalla. Kuvaus 
on paikoin dramaattinen, mutta 
pääosin hyvin realistinen, kertoen 
liikekannallepanosta ja evakko-

matkasta. Kyseinen käsikirjoitus 
on lähetetty SKS:lle siinä toi-
vossa, että se julkaistaisiin. Näin 
ei kuitenkaan tapahtunut. 1952 
ilmestyi Ulla Mannosen ainoa 
kokonainen oma kirja ”Muisto-
jen muruja”. Tämä on Kannaksen 
menneisyyteen painottuva novel-
li- tai pakinakokoelma. 

Osa karjalaista heimoa

Ulla Mannonen korosti karjalai-
suuttaan. Ennen sotia hän mm. 
kirjoitti: ”Haluaisin koko maail-
malle tehdä tiettäväksi, että kar-
jalan kansa on maailman eniten 
kärsinyttä ja kestänyttä kansaa ja 
olen ylpeä, että kuulun karjalai-
seen heimoon.” Evakkoaikana hän 
kirjoitti paljon evakoiden kohte-
lusta, välillä hyvinkin kärjekkääs-
ti. ”Koko Karjala on annettu pois 
Suomen lunnaina ja nyt karjalai-
sia kohdellaan kerjäläisinä.” Hän 
oli mukana perustamassa uudelle 
asuinseudulleen karjalaisyhdistys-
tä ja toimi siinä aktiivisesti. Hänel-
lä oli luottamustehtäviä Karjalan 
Liitossa ja hän oli myös suosittu 
juhlapuhuja karjalaisjuhlissa. Ul-
la Mannonen kuoli toukokuussa 
1958. Hänet on haudattu Malmin 
hautausmaalle. 

Merja Leppälahti FL turkulainen 
perinteentutkija, tietokirjailija, kir-
jallisuuskriitikko, isä s. Uusikirkko. 

Leppälahti on tutkinut us-
komustarinoita Kannakselta 
kansanrunousarkistossa. Aluksi 
oli tavoitteena kerätä vain pie-
ni artikkeli hänestä, mutta in-
nostuksen myötä siitä kertyikin 
kokonainen kirja eteläisen Kan-
naksen elämänmenoista. - Kar-
jala sydämessä. Ulla Mannonen 
Kannakselta. Apatura 2014.  
Oheinen kirjoitus perustuu Lep-
pälahden pitämään esitelmään Tu-
run ja Ympäristön Koivistolaisten 
Kajuutassa 2014.

Teksti ja kuvat Jorma Kallonen

Merja Leppälahti tarinoimassa Kajuutassa.

tuessa se jäi toteutumatta. 
Hän olisi halunnut mennä 
Kurkijoen Maanviljelysopis-
toon ja haaveili harjoitusjak-
sosta ulkomailla. 

Arki palautti haaveet. 
Piti mennä töihin ja elättää 
itsensä ja myöhemmin myös 
lapsensa. Hän oli opettaja-
na, kauppa-apulaisena, teh-
nyt maatöitä, pessyt pyykkiä 
maksua vastaan, tehnyt om-
pelutöitä, nostamassa suolla 
turpeita, töissä sahalla, eli 
kaikenlaista mitä maaseudul-
la oli mahdollista. Ulla Man-
nonen oli virallisesti kirjoilla 
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Hapankaalia Kajuutassa
Turun ja ympäristön koivistolaisten Kajuutassa iloinen 
puheensorina, kaalintuoksu ja juustohöylän suihke.

Syyskuisena lauantaina Astan ja 
Kirstin opissa valmistimme ha-
pankaalia ja venäläisiä suolakurk-
kuja. Meitä oli kymmenkunta 
kurssilaista. Osa ensikertalaisia 
ja osa jo viimesyksynä mukana 
olleita. 

Teimme hapankaalin yhtei-
siin astioihin johon kokeeksi lai-
toimme vähän erilaisia mausteita: 
porkkanaa, purjoa, tilliä, valkosi-
pulia tai kuminaa. Käyteaineena-
kin voidaan käyttää ja kokeilim-
mekin erilaisia vaihtoehtoja. Voi 
laittaa juureen tehtyä ruisleipäpa-
laa joka kai yleisin tai vatun leh-
tiä, heralientä tai tammenlehtiä. 
Kokeilu ilman käyteaineita ,pelk-
kää suolaa lisäämälläkin onnistui. 
Hapankaali säilytetään 1-2 päivää 
+24 C lämmössä, sitten kahdesta 
kolmeen viikkooon huoneenläm-
mössä happamuutta seuraten. Sen 
jälkeen, jos valmista, siirretään 
kylmään odottamaan syömistä. 
Kylmä katkaisee käymisen. 

Kurkkuihinkin käytettiin 
astian pohjalle mustaherukan-
lehtien alle käyteaineena juureen 
leivottua ruisleipää. Mausteeksi 
sopivat ainakin piparjuuri, tilli, 
valkosipuli, pippurit, sinapinsie-
menet. Kurkut pidetään ämpäris-
sä liemen (vesi,etikka,merisuola) 
peitossa huoneenlämmössä tiski-
pöydällä 3-4 vuorkautta. Kurk-
kujen pitää antaa käydä rauhassa. 
Liemi alkaa kuplia ja vaahdota. Ei 
saa säikähtää vaikka liemi kuplisi 
pöydällekin. 

Kun kupliminen on loppunut 
kurkut voi siirtää viileään 5-7 C 
asteiseen lämpöön vaikka kella-
riin. Venäläiset kurkut tekeytyvät 
jouluun mennessä ja säilyvät seu-
raavaan satokauteen. Pirjo ker-
toikin seuraavassa kajuuttaillassa 
nauraneensa kun hänen kurkku-
purkkinsa kotona kurssin jälkeen 
kovasti pihissyt ja sylkenut nes-
tettä pöydälle. Nyt marraskuussa 
olemme jo päässeet hapankaalia 

ja kurkkuja maistelemaan ja hy-
vin onnistuivat. Suuret kiitokset 
opettajillemme. Kaikki olimme 

tyytyväisiä kurssin antiin ja yhes 
työskenneltäes aika kului nii rat-
tosast että.

Kurssilaisten puolesta 
Hanna Silfver

Kuvassa vasemmalta lukien Ritva Tuuli, opettajamme Asta Raatikainen, Hanna Silfver ja Riitta Pohjanuoma.

Viipurin pommitukset 14.-15.6.1944
Vihollisen ilmatoiminta Viipurin suunnalla ei kevätkaudel-
la 1944 ollut vilkkaampaa kuin edellisenä vuonna. Tilanne 
itse Viipurissa kesäkuun alussa oli hyvin rauhallinen.

Hannu Veijalainen

Rajut hävittäjätaistelut ja pom-
mitukset alkoivat 14.6. Iltapäivän 
loppupuolella 42 pommikonetta 
moukaroi kaupunkia vaurioitta-
en muun muassa Maaskolan ra-
tapihaa.

Seuraavana yönä vuorokau-
sien vaihteessa vihollinen teki 
rajun neljäkymmentä minuuttia 
kestäneen hyökkäyksen vajaan 
150 koneen voimin. Syttyneiden 
tulipalojen voimakkuutta kuvaa, 
että paluulennolla lentäjät näki-
vät palojen roihut vielä 100 km:n 
päästä. Tämä hyökkäys näkyi ja 
kuului myös Koivistolla. 

Kirjassa ”KOIVISTO sen vai-
heista, asukkaista ja elinkeinoista” 
Mauno Koivuneva kirjoittaa; 
”Lähtöä edeltävänä yönä tekivät 
venäläiset voimakkaan pommi-
hyökkäyksen Viipuriin. Koivis-
ton yli lentävien mahtavien pom-
mikoneiden silhuetit piirtyivät 
pilvien lomassa paljasta taivasta 
vasten. Satamassa olleiden laivo-
jen ja maalle sijoitettujen it-tykki-
en raivokas torjuntatuli vapisutti 
rakennusten perustuksia tarjoten 
valojuovillaan unohtumattoman 
näyn. Viipurista kuului kumea 
jylinä ja laskuvarjoilla lasketut va-

lopommit häikäisivät silmää kirk-
kaudellaan”.

Vihollinen uudisti hyök-
käyksensä 72 koneen voimin 
aamupäivällä 15.6. Tällöin kak-
si Maaskolan ratapihalla ollut-
ta ampumatarvikejunaa syttyi 
palamaan. Ripeällä toiminnalla 
toinen juna saatiin siirrettyä suu-
rimmalta osin turvaan. Junissa 
tuhoutui muun muassa 30 tonnia 
trotyyliä ja 3200 panssarimiinaa. 
Trotyylivaunun räjähtäessä syn-
tynyt valtava paineaalto rikkoi 
keskikaupungissa kaikki ikkunat 
ja ratakiskojen kappaleita sinkou-
tui Patterimäelle saakka. Jälleen 
syttyi monia tulipaloja ja muun 
muassa Hiekassa sijainneen Vek-
rotniemen sahan suurpalo riehui 
useita päiviä.

Näin vajaan vuorokauden ai-
kana kolmessa pommituksessa lä-
hes 260 pommikonetta moukaroi 
Viipuria.

Onneksi vihollisen kaik-
ki suunnitelmat eivät toteutu-
neet. Suurhyökkäykseen liit-
tyen Neuvostoliitto valmisteli 
Viipurin eliminoimista. Pääosa 
Luoteis-Venäjällä sijainneista 
kaukotorjuntailmavoimista oli 

maalis-huhtikuussa 1944 siirretty 
Keski-Venäjälle. Nämä joukot sai-
vat 9.6. kiireellisen käskyn tuhota 
rajulla 600 koneen iskulla Viipu-
rin ”rautatiesolmu, jonka kautta 
huolletaan koko Karjalan kan-
naksella oleva Suomen armeija”. 
Kyseisen päivän iltana useimmat 
hyökkäykseen määrätyt koneet 
olivat jo aloittaneet lentonsa koh-
ti Viipuria, kun matkalla olleen 
läpipääsemättömän rankkasateen 
johdosta ne kutsuttiin takaisin 
ja hyökkäys peruttiin. Iskussa oli 
tarkoitus puolen tunnin aikana 
keskiyön jälkeen 10.6. pudottaa 
Viipuriin 600 tonnin pommi-
kuormat. Tuhot olisivat olleet 
valtavat, Kannaksen armeijan 
huoltoa ei olisi voitu järjestää ei-
kä joukkojen siirtoja toteuttaa. 
Lisäksi etulinjassa Kannaksella ol-
leet joukot olisivat voineet tuntea 
olevansa motissa edestä tulevan 
vihollisen tulimyrskyn ja takana 
olevan tuhoutuneen kaupungin 
välissä. Käyttämässäni lähdekir-
jassa Carl-Fredrik Geuts sanoo-
kin; ”Voidaan kysyä, pelastiko yön 
9.-10. kaatosade Keski-Venäjällä 
Suomen”. Lähde: Eero Elfvengren-Eeva Tammi: Viipuri 1944

Puolustusvoimien Kuvakeskuksen kuvat em. kirjasta
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Kirjotuksii` ja kuulumissii`

Mie tiijjän
Tais olla turha kova pala purtavaks se miu 
marraskuu urheiluu liittynt kysymyksei. 

Polkupyöräl pitki poiki Pohjolaa (2/3)
Uppsalast myö lähettii polkemaa suomalismetsii läpi Ruotsi 
ja Norja välil kohoavvii korkehii vuorii kohti. 

Ilmat ei ennää olleetkaa yhtä suo-
siollissii ko olliit olleet mei kau-
pungi hommis loikoilles ja rahhaa 
tienates. Joskus pit teltta kiirehest 
pystyttää satteel ja kylmäl ilmal. 
Mut makuupussis olkii sit muka-
va maata ja kuunnella vespisaroijja 
ropinaa telttakankaal. Vuoril nou-
su vaati voimii, mut yhtää kertaa 
myö ei annettu periks, et oltais 
noustu lykkäämmä pyörii etteepäi 
jala. No, sit alkokii hurja lasku alas 
Osloo. Vauhi kans ei olt vaikeuksii 
- voi vaa toivoo, et jarruihi ei tulis 
mittää vikkaa. 

Norjan kuningassaagan mu-
kaan Oslon perusti Harald Anka-
ra noin vuonna 1050. Sitä alettiin 
pitää maan pääkaupunkina ku-
ningas Haakon V Maununpojan 
hallituskaudella 1200 - 1300 -lu-
kujen taitteessa. Kun kaupunki tu-
houtui tulipalossa 1624, kuningas 
Kristian IV, mies, jolla oli ainakin 
23 lasta kahden vaimon ja usean 
rakastajattaren kanssa, perusti sen 
uudelleen Christianian nimisenä. 
Yliopisto perustettiin vasta 1811, 
jolloin Oslosta oli tulossa jälleen 
Norjan keskus erityisesti sen jäl-
keen, kun Norjan unioni Tanskan 
kanssa vaihtui personaaliunionik-
si Ruotsin kanssa 1814. Tuolloin 
Napoleonin marsalkasta Jean-
Babtiste Bernadottesta tuli ensin 
Norjan kruununprinssi ja sitten 
kuningas Carl III Johan, jonka 
nimi on säilynyt Oslon pääkadun 
nimessä meidän päiviimme asti. 
Lopullisesti pääkaupungin ni-
meksi vaihtui Oslo v. 1925. Siten 
me suomalaisetkin muistelemme 
mielellämme juuri Oslon talvi-
olympialaisia ja Holmenkollenin 
sankaripäiviä ei vähiten Veikko 
Hakulisen viidenkympin voitto-
ajan 3.33.3 vuoksi. Ja Suomen 
mitalisaalis, kolmas sija, oli sekin 
mieliä hivelev

Ei tult jarruihi mittää vik-
kaa. Pyörät vietii rautatieasema 
talletuksee. Ja ko rahhaa - Norja 
ruunui ja öörei - kerra ol ronskist, 
ni kaupungi pääkatu, Karl Johans 
gade, minkä varrel ol houkutte-
levii automaattei joka korttelis, 
käi vastustamattomaks suklaahi-
mosel suomalaispojal, kuka siihe 
ast ol säästynt kokonaa semmo-
silt houkutuksilt sovajälkeses, 
50-luvu alkuvuosii Suomes, mis 
ylellisyystuotteet etellee olliit tu-
hottoma kallihii.

Meil ol alum peri olt suun-
nitteil, et ko ollaa jokuse aikaa 
oltu Oslos, lähetää polkemaa ylös 
vuoril ja ajellaa ainaskii Atlanni 
rannoil, vaik Bergenii, ast. Mut 
vilkasu karttaa ja lihaksii kiristys 
pohkehis sai meijjät miettimää 

toisellaistakii vaihtoehtooki: Mi-
täs, jos vaa hypättäiskii pyöriin-
nee juna kyytii ja ajettais esmer-
kiks Stavangerrii, mist sit voitais 
tehhä pienempii pyrähyksii ym-
päristö maisemii? Ei mei tarvint 
kauvaaka harkita, ko tää jälkim-
mäine vaihtoehto vei voito. Ju-
nas myö sit kiiteltii mei kekse-
liäisyyttä, ko huomattii, et juna 
tarvits kaks suurta veturii kisko-
maa pitkää vaunuletkaa jyrkkii 
vuorerintehii ylös matkal kohti 
Bergenii. Ei Kongliga slottet, ei 
Rådhuset, ei etes Holmenkolleni 
hyppyrmäki houkutelt varsinkaa 
näi kesäaikan viipymää pitempää 
Osloffordenis. Nyt meitä kutsu 
Stavanger!

Mei ensmäne yö Stavangeri 
pikkukylält vaikuttavas, jo 1425 
perustetus kaupungis, kulu sattee 
ropinaa kuunnelles telttakankaal 
ja matalii puutalloi katoil ja niijje 

välisil kujil. Aamusel erottu kylä-
maisemas kaikist selvemmi pien 
valkee kirkko torneinee. Saman 
päivän myö saatiiki sit nähhä 
norjalaiset häät - kansaa vaels 
puhäpuvuissaa (usiat kostyy-
meis, mitkä meist näytti knsal-
lispuvuilt) morsiuspari ja muu 
hääväe peräs ylös kirkkoo kohti. 
Ja kirkokellot kuuluttiit tärkiää 
tapahtummaa alas laaksoo, Sta-
vangerfjordi vuono pohjal ast.

Nykysihä Stavanger o Norja 
asukasluvultaa neljänneks suurin 
”öljykaupunk”, mis o n. 130.000 
asukast.

(Kuvat ja kirjakieliset tekstit 
internetistä)

Karl Johans gade

Stavanerin nykyaikaista öljykaupunkia

Koiviston 
asemarakennuksen kohtalo
Marraskuun numerossa Terho Lehtola kyseli tietoja Koiviston asemara-
kennuksen tuhoutumisesta. Tiedonmurunen asiasta löytyy Leena Ros-
sin teoksesta Koivistolaiset evakossa 1939-1949, jossa on sivulla 122 
seuraavanlainen ote sotamies Koiviston sotapäiväkirjasta:

Ankaran pommituksen jälkiä näkyi kaikkialla, kranaattien repimät 
talot, verkkoaidat ja puutarhat ohitamme ryömien. … rikkiammuttu 
asemarakennus, tuhoutuneet junat … Saavutimme aseman klo 16.15. 
Koko kauppalan valtaus päättyi kello 18.30 aikoihin. Helposti nostivat 
ryssät kätensä antautumisen merkiksi, ja viimeiset pakenivat lautoilla 
ja proomuilla saareen ja sytyttivät varastot palamaan. Paljon sotilaita 
kaatunut. KOIVISTO ON MEIDÄN!

Näin näkemästään kirjoitti 3.9.1941 sotilas, joka ilmeisesti kuului 
Jalkaväkirykmentti 3:een. Sen II ja III pataljoonahan hyökkäsivät Hu-
maljoelta rautatien suunnassa kauppalaan.

Hannu Veijalainen

Rippikoulukuva joltain 40 -luvun lopulta
Ritva Salosen kysymykseen vanhan kuvan henkilöistä tuli toimitukselle 
viesti. Sen mukaan kuvan keskellä on Annikki Kurki Kurkelasta s. 1932.

Martti Piela

Täytyyki myöntää, et olha se 
netist otettukuva tosi pienkoko-
ne ja turha epäselvä. Löyty vaa 
yks peloto koivistolaine urhei-
luu ikkään seuraant mies yhest 
Koivisto manteree pienemmist 
kylist, kuka rohken ees yrittää 
ja soitti miul oma arvaukseen, 
mut ei halluu nimeää lehtee. 

Hää ei iha osunt oikiaa, 
vaik yhes vaihees tais sannooki 
oikiankii nime: Eino Kirjone. 
(Miu pittää kyl myöntää, et mie 
siin puhelimes häne kanssaan 
haastaes sähläili melkosest, jos-
sen iha johtant yhes välis har-
haaki. Sori, niiko nuoret nykysi 
asjan ilmasoot.)

Eino Kirjone ol neti tietoi 
mukkaa syntynt 1933 Käkisalmes, mut mie usko paremmi Unto Hilska 
kirjotuksee Karjala-lehes, minkä mukkaa Kirjone ol syntynt 25.2.1935 
Koivistol, ja et perree evakkotaival päätty Lahtee, mis ”Milli-Ville” ke-
säsi pelas pesäpalloo Lahe Maila-Pojis ja talvisi laskettel mäkkee Lahe 
Hiihtoseura punane paita päällää. Hää ei erikoisemmi onnistunt arvo-
kisois, mut Keski-Ruroopa mäkiviikol hää yls talvel 61/62 kokonais-
kilpailunkii voittoo. 

Sem perusteel mie oletan ainakii itse (vaik voin kyl olla vääräskii), 
et kuva ol ensmäsest kilpailupaikast (Obertsdorf 1961) Saksa Paijjerist. 
Kirjose urheilu-ura muistuttaa kovast mei porvoolaisii Karvose Pena 
urraa, kuka, niiko ”Eikkakii”, o hääkii pitkää toimint urheiluelämä 
johtotehtävis. Vuuve 1964 olympiamitalisti ”Viki” Kankkone kerto jus-
tii Viesti helmikuu numeros mukavast seurakaveristaa Eino Kirjosest.

Martti Piela
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Kirjotuksii` ja kuulumissii`

Neljä Sinkeriä
Isä osti Hiljan ensimmäisen ompelukoneen. 

Se oli Singer tai Sinkeri niin kuin Hilja sanoi. Sitten Hilja meni nai-
misiin Paavon kanssa ja Paavo osti heti hänelle uuden koneen heidän 
yhteiseen kotiin. Se oli Singer. 

Hilja näet oli niin taitava ompelija, että hän ompeli myös kylä-
läisille ja ansaitsi siten omaa rahaa.

Mutta marraskuun viimeisenä päivänä 1939 alkoi talvisota ja 
Hiljan oli lähdettävä perheineen pakoon sisä-Suomeen. Tavaroita 
sai ottaa niin paljon mukaan kuin jaksoi kantaa. Ja ompelukone oli 
liian raskas kannettava Hiljalle ja yhdeksänvuotiaalle Raijalle. Paavo 
oli sodan syttymisen aikaan merillä.

Pukit pääsivät Syrjälän piharakennukseen Orimattilaan asu-
maan. Hilja ompeli melkein kaikki Raijan vaatteet. Kun Syrjälän 
emäntä näki Hiljan taidot ompelijana pyysi hän, että Hilja ompelisi 
hänen lapsilleen myös. Ja ompelihan Hilja. Paavo ja hän ostivat taas 
Singerin Hiljalle. Pian oppivat muutkin kyläläiset tuomaan ommel-
tavaa Hiljalle. Ja siten Hilja sai ansaittua ruokarahaa. 

Koitti välirauhan aika ja Pukit saivat luvan muuttaa takaisin 
kotipaikalleen. Singer otettiin mukaan ja taas Hilja ompeli sillä per-
heelleen ja kyläläisille vaatteita. 

Rauha loppui ja jatkosota alkoi. Jälleen kerran mukaansa sai 
niin paljon kuin jaksoi kantaa, joten Hiljan oli hyvästeltävä Singer. 

Sodan jälkeen Pukin perhe sopeutui elämään Hämeessä, Hiek-
kanummessa. Sieltä käsin Raija kävi lukion Lahdessa ja pääsi yliop-
pilaaksi 31.5.1951. 

Vielä silloin Hilja ompeli Raijalle ja itselleen kävelypuvut ja sen 
jälkeen hän ei enää ommellut. Ompeleminen rasitti liian paljon sil-
miä, joten rakas askar oli lopetettava.

Ritva-Liisa Lehviö

Karjalan kaipuu
On synkkä tää syksyinen sää, tuuli nurkissa vain vihel-
tää, istun yksin mietteissäin. 

Niin yksin minä tänne jäin, on pois niin monet lähteneet, vain muis-
tot tuo lohtua elämään. Kun ilta saa ja tyynyyn painan pään, niin 
unten portit aukeaa ja kaipuun siivin ystävien luokse hiivin. Silloin 
kättelen kaikkia tuttuja, ehkä joku kääntää nurinpäin nuttua, en 
välitä siitä vähääkään. Olenhan tottunut kaikenlaiseen elämään, kah-
vipannun laitan porisemaan, kahvi virkistää tätä yksinäistä elämää. 

Odottelen kevättä sekä lintujen laulua pihapuissa. Aina vain kai-
paan Karjalaa ja siellä Koiviston Mannolaa, meren sinistä siintävää 
selkää. Kuka on siellä syntynyt, ja lapsena leikkinyt Laikonmäen 
hienolla hiekalla mäen korkeimmalla kohdalla, sekä ihaillut kaunista 
maisemaa, kantaa rinnassain ikuista kaipuuta Karjalaan.

Anja Dammert

Joulupukki Porvoon 
koivistolaisten joulujuhlassa
Vuosi vuodelta on Aika näyttänyt vähä vähältä verottavan juh-
laväen joukkoa Porvoon seudunkin koivistolaisten joulujuhlia. 

Vaan tänä vuonnapa olikin toisin! 
Vanhamoision Nuorisoseuran talo 
täyttyi yhteistä iloista joulunalus-
juhlaa viettämään tulleesta väestä, 
jopa siinä määrin, että jouduttiin 
tuomaan lisäpöytä jo ennestään ti-
heään aseteltujen, jouluisasti somis-
tettujen katettujen pöytien lisäksi. 
Niinpä juhlasali täyttyikin iloisesta 
puheensorinasta - ja mikä parasta: 
lasten hyörinnästä ja jännittyneestä 
odotuksen tunteesta. Komea kuu-
si salin etunurkassa, arpajaislahjoja 
täynnä oleva pöytä näyttämön edes-
sä ja keittiöstä kantautunut riisipuu-
ron tuoksu toi Vanhan Hyvän Ajan 
joulut elävästi mieleen. 

Johtokunta oli tehnyt todel-
la paljon työtä juhlan onnistu-
miseksi. Oikeaan tunnelmaan 
johdattaen johtokunta esittikin 
in corpore, koko konkkaronkka 
yhdessä, juhlaväen tervetulleeksi 
sanoittamallaan, tilaisuuteen so-
pivalla joululaululla. Kerhon pu-
heenjohtaja Riitta Nurmi jatkoi 
tuttuun varmaan tapaansa esittä-
mällä myös ilonsa siitä, että niin 
monet olivat ”kuulleet kutsun” ja 
noudattaneet sitä. 

Tervehdyssanojen jälkeen ja-
koivat Riitta Nurmi ja Vuoden Koi-
vistolainen 2014, varapuheenjoh-
taja Pentti Karvonen sekä sihteeri 
Marja-Leena Montonen kerhon an-
siomerkit. Sen saivat Kaija ja Terho 
Lehtola, Tuula ja Seppo Mannonen 
sekä Karl-Gustav Karlsson. 

Seuraavaksi Martti Piela esitti 
15 vuotta sitten kirjoittamansa ru-
non ”Ensimmäinen evakkotaival”, 
joka palautti mieliin tasan 75 vuot-
ta sitten koetut kohtalon hetket, 
jolloin talvisodan alkaessa Karjalan 
kansa joutui jättämään kotiseutun-
sa ja suuntaamaan matkansa kohti 
tuntemattomia kohtaloita.

Vaan eipä ollut nyt aika jäädä 
”männehiä murehtimaan”. Eija 
Vainio esitti puuropuheen, ”Vilpe-
rin Antti 10v”, missä Antti-poika 
kertoi kaiken, mitä oli siihen men-
nessä onkinut tietoonsa lehmästä.

Yhteisesti lauletun ”Joulu on 
taas” -laulun jälkeen olikin aika 
kunkin käydä täyttämään lauta-
sensa maukkaalla riisipuurolla ja 
väskynäsopalla ja saada ”vatsansa 
täyteen puuroo”. Manteleitakin 
oli joukkoon kuulemma kätketty, 
mutta jos tämän kirjoittajan koh-
dalle sellainen osui, niin se kyllä 
kaiken kiireen keskellä livahti alas 
huomaamatta. Lehtolan Tani oli 
varautunut tilanteeseen palkin-
non saannin toiveessa tuomalla 
kotoa taskussaan mantelin, jonka 

olisi myynyt palkinnon toivoisel-
le vitosella, mutta ei onnistunut 
serkkupoika, vaikka sekä itää että 
etelää nähnyt onkin!

Tietäväisen näköiselle ja joulu-
puurosta tyytyväiselle väelle jaettiin 
sitten kuvatehtävä tunnistaa niin 
poliittisia kuin muuten julkisuudes-
sa esiintyneiden miesten ja naisten 
kuvia menneiltä vuosilta, puitten 
ja kukkien lehtiä sekä automerk-
kejä. Saman aikaisesti lavalle nousi 
kuudesta naislaulajasta ja kahdesta 
mieskitaristi-laulajasta koostuva tai-
tava lauluryhmä Los Cantantes.

Ryhmän jäsenet ovat kotoisin 
Porvoosta, Pornaisista ja Askolas-
ta. He esittivät kolme kaunista 
laulua. Valitettavasti vain oli jäl-
leen, niin kuin usein ennenkin, 
unohtunut, että yleisö oli karja-
laista kansaa. Eihän sellainen väki 
pysty hillitsemään kieltänsä, kun 
saa eteensä jonkun väittelyyn hou-
kuttelevan tehtävän. Niinpä laulu-
ryhmän taitavat esitykset menivät 
osittain ohi niiltäkin, jotka olisivat 
mieluusti kuunnelleet ilman kes-
kittymisvaikeuksia.

Tuli aika lasten päästä ”piiriä 
pyörimään”, yleisön laulaa yhtei-
sesti ”Joulupuu on rakennettu” 
ja apulaistonttujen myymään ar-
pojansa. Arvat tekivätkin hyvin 
kauppansa, kun luvassa oli voit-
to jokaiselle, eikä hintakaan ollut 
päätä huimaava (1 e kpl).

Veikko Grönroos ja Rainer 
Montonen uskoivat oman äänen-
sä kantavuuteen ja olisivat halun-
neet seuraavaksi lukea keräämiään 
koivistolaisia sananparsia ilman 
mikrofonia, mutta pakko mikä 
pakko, kiltisti oli otettava mikki 
kauniiseen käteen, joten kaikki 
kuulivat esim. seuraavat sanonnat:

”Kakkotuul viep kalat katti-
last, louetuul lusikastkii”, ”Pilkkaa 
pirruu, härnää häijjyy, mut köyhä 
lasta älä millokaa”, ”Nousoo lumi-
pyry, ko mereranna jäät ruskaat ja 
ulvoot. Itä irvistää”, ”Nii paljo 
valehtelloo, et uskoneeks itsekää”, 
”Tormi yltyy, saahaa haparii”.

Seurasi Tanssii tähtien kans-
sa -parodia, jossa tuomaristona 
toimivat Kaija ja Terho Lehtola 
ja Tuula ja Seppo Mannonen ja 
juontajana Veikko Kurki, joka 
juonsikin koko illan ohjelman 
ammattimaisesti. Vuoden koivis-
tolaiselle, kyykkämestari Karvo-
selle oli luvattu juhlassa järjestää 
yllätys: Hän saisi tanssia yhdessä 
jonkun toivomansa henkilön 
kanssa. No, Penttihän aikaansa 
seuraavana maailmanmiehenä oli 
tietoinen Aira Samulinin lois-
tavasta tanssitaidosta. Hän oli 
toivonut parikseen tämän kan-
sansuosikin, teeveestä tutun sal-
milaissyntyisen tyttösen. Airaa siis 
odotettiin jännityksellä juhlaan 
mukaan. Valitettavasti Aira ei itse 
päässytkään paikalle, vaan hänen 
sijastaan tanssimaan Pentin kanssa 
saapui taksilla suoraan Helsingistä 
sukulaistyttönen ja kovasti ulko-
näkönsä puolesta Airaa muistut-
tanut Saira Samulin (Eija Vainio). 
Naisparin vaihtuminen ei kuiten-
kaan mitenkään vähentänyt parin 
loistavaa tanssiesitystä, joka päät-
tyi Pentin sukellukseen Sairan jal-
kojen välistä nousuun kiittämään 
yleisön innokkaista taputuksista!

Lasten leikkien ja Los Cantan-
tes -ryhmän upeiden espanjaksi esi-
tettyjen laulujen jälkeen laulettiin 
joulupukki tervetulleeksi yhteisesti 
lauletulla ”Joulupukki, valkoparta 
vanha ukki” -laululla. Kun katseli 
lasten intoa lahjoja hakiessaan, tuli 
kutsumatta mieleen oman isänko-
din joulut lauluineen ja leikkei-
neen. ”Ja vanhakin nyt nuortuu…”

Arpajaisissa tuntui käyvän 
entiseen tapaan: joillekin Onnetar 
hymyilee useammin kuin toisille, 
eräille ei ollenkaan.

Torttukahvien jälkeen saatiin 
vielä kuulla Kuvakilvan oikeat vas-
taukset. Siinäkin tehtävässä jotkut 
ryhmät olivat tienneet enemmän 
kuin toiset.

Vaan silti jäi jokaiselle hyvä 
mieli onnistuneesta yhdessäolosta 
ja iloisesta joulujuhlasta.

Martti Piela
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Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

Hämeen 
ammattikorkeakoulusta 
valmistui 
Logistiikkainsinööriksi 
SAMI PETTERI SAARELA 

Samin Isovanhemmat Leevi 
Matti Saarela Piisaaren 
Alvatista, Selja Sofia Saarela 
(os. Tuuli) Tiurinsaaresta, 
Eino Johannes Virkki 
Vuokselan Hirvisaaresta, 
Lempi Onerva Virkki (os. 
Pohjalainen) Vuokselan 
Hirvisaaresta
 
Isä ja Äiti onnittelevat.

ELL, FM MARJA ISOMURSU 
on väitellyt tohtoriksi 
8.2.2014 Oulun Yliopiston 
Luonnontieteellisen 
tiedekunnan Biologian 
laitoksella. Väitöskirjan aihe 
on "Metsäkanalintujen ja 
niiden suolistoloisten väliset 
vuorovaikutukset."

Marjan äiti on Kaisu 
Isomursu o.s. Niemi 
Koiviston Humaljoelta.

Oikealta RAKEL SAARINEN 97 v. o.s. Mäkeläinen. Syntynyt 
Koivistolla, Saarenpäässä, asuu Porissa kuten jälkipolvikin: 
tytär RAILI ILONEN 68 v. edellisen tytär ANNE JOENSUU 47 
v. ja hänen tyttärensä JANNI 21 v ja hänellä 1 kk. ikäinen 
NIKOLAS -poika sylissään.

Muista ystävääsi 
ilmoituksella.

Härkäläläisii terveisii

Nuutinpäivänyyttärit Karjalatalolla
la 10.1.2015 klo 13.00 alkaen (Helsinki, Käpylänkuja 1)

Jutun juurena vanhat valokuvat tai omat mieluisat muistelusi
Tuo purtavaa tullessais, talo tarjoaa juomat.

Tervetuloa, Härkälän kylätoimikunta

Turun ja ympäristön koivistolaiset

Vuos o taas mänt ja kiitos kaikil siit.
Nyt aletaa uus vuos 2015 uusin voimin ja kujein.
Kaikki toiminta Kajuutassa Turun Karjalaisten talon alakerrassa 
Itäpellontie 2 Turku.

Naisten piiri 
 joka kuukauden ensimmäinen maanantai klo 13 alkaen 5.1.
Jaalamiehet 
 joka torstai paitsi viikolla jolloin Kajuuttailta tai yhdistyksen 
 muuta toimintaa.
 Ensimmäinen kokoontuminen 8.1.2015 klo 14
Käsityökerho aloittaa 19.1. klo 12. 
 Ritva Tuulen luona Valoniementie 26 Parainen
Kajuuttaillat joka kuukauden kolmas tiistai klo 17

Kajuuttailtojen 2015 ohjelmaa: 
 20.1. klo 17  Unto Erlamo kertoo Piisaaresta
 17.2. klo 17  Maritta Lehtiö tulee kertomaan ja lausumaan 
  runoja kirjastaan ”Älä minnuu unhota”. 
  Kirjoittajan äiti kotoisin Koivistolta
 17.3. klo 17  Mikko Laaksonen esittelee kirjaansa 
  "Viipurin rautatiet". Tilaisuudessa voi ostaa 
  Laaksosen kääntämää Per Rickhedenin 
  Viipurin raitiotiet -kirjan 30 € käteishintaan.
 14.4. klo 17  Katsotaan kuvia v. 2014 Koivistojuhlista ja 
  Tallinnan laulujuhlista

Vuoden 2015 Koivistojuhlien työryhmät sekä Kutsu kaikille 
talkoohalukkaille. Kokoonnumme 13.1.2015 klo 17
Tarkemmin toiminnastamme Turun sanomien maanantaisin ilmes-
tyvällä yhdistykset toimivat -palstalla.
Lämpimästi toivotamme sinut tervetulleeksi joukkoomme 

Koivisto-Säätiön tuotteita 
Koivisto pähkinänkuoressa 10 €
Koivistolaiset evakossa 25 €
Koiviston arkielämää 25 €
Koiviston merenkulun historia 8,5 €
Honkalaivat ja halkolastit 8,5 €
Koiviston historia 15 €
Länsikannaksen murrehistoria 8,5 €
Sanaparsii Koivistolt 8,5 €
Neljännesvuosisata lottatyötä Koivistolla 5 €’
Kannakselaistytöstä evakoksi tynkä-suomeen 5 €
Koiviston Yhteiskoulu, matrikkeli 5,5 €
Merenkävijän muistelmia 5 €
Koiviston kolmet kasvot 6 €
Kurkela-Hoikkala kuvina 20 €
Koivisto-Koivisto, laulukirja 15 €
Koivisto-vaakuna, postimerkki, I-luokka 2 €
Koivistolaiset 1939 5 €
Lisäksi postimaksu

Tilaukset Koivisto-Säätiö c/o Pertti Hoikkala
Linnankoskenkatu 15 C 10, 06100 Porvoo
koivisto-saatio@kolumbus.fi

Joulupippuria Vatnuorin ystäville Pornaisten Kuusistolla
Tunnelma kuusijuhlassa ei 
ollut pippurinen – paitsi 
ajoittain. 

Vatnuorin kyläyhdistyksen jär-
jestämään juhlaan talvivalaistulle 
Kuusistolle kokoontui noin 40 
Vatnuorin ystävää. Seremonia-
mestarina toimi Tapani Hovi. 
Laulettiin, nautittiin riisipuuroa, 
väskynäsoppaa, torttuja ja pipa-
reita. Maistuivat. Oli ilahduttavaa 
todeta, että mukana oli myös nuo-
ria – vieläpä pääsylippujen myyji-
nä. Arpajaispöytä notkui houkut-
televana täynnä tavaraa. 

Puuron jälkeen oli näytelmän 
vuoro. Paula Hovi oli kirjoittanut 
kuvaelman ”Joulupippuria”, joka 
kuvasi vatnuorilaista jouluvalmi-
stelua Lempin ja Antton talossa 
ennen talvisotaa, vuonna 1938. 
Kulttuurit törmäsivät toisiinsa jo 
tuolloin. Naapurin vanha emän-
tä (Helinä Hulkkonen) pakenee 

miniänsä länsi-suomalaista joulu-
valmistelua. Makkara, sallaatti ja 
alatoopi syrjäyttävät vatnuorilaisia 
herkkuja, serpakalan, suolaisia pii-
rakoita ja kinkun.

Pippurista tunnelmaa syntyi 
kun talon emäntä (Paula Hovi) 
läksytti isäntää (Helge Teikari) tu-
paan tuodusta kuusenkarahkasta. 
Sanaharkkaa siitä syntyi. Emäntä 

ei tiennyt, että isännällä oli kuje 
mielessään. Isäntä vei kuusen ulos. 
Talon nuori poika (Timi Hovi) 
nyyhkytti, etteikö tänä vuonna 
saada kuusta ollenkaan. Emäntä 
oli lähdössä kirves kädessään pa-
remman kuusen hakuun. Isäntä 
astui tupaan komea kuusi kädes-
sään. Se olikin jo ollut valmiina 
pihalla. Emäntä kiitteli- ”Oot sie 

niin vinkee mies!”. Isäntä totesi 
sopuisasti: ”Sie oot meillä se mus-
tapippur, ja mie maustepippur”.

Näytelmän jälkeen sana oli va-
paa. Muisteltiin evakkoon lähtöä 
vajaa vuosi näytelmän kuvaamien 
tapahtumien jälkeen. Monenlaisia 
muistoja: yhteisöllisyyttä, kosket-
tavuutta, huumoria. 
Sitten kahville. Laulettiin. 

Oli mukava laulaa tuttuja jou-
lulauluja. Laulun ja kahvin lomas-
sa käynnistyivät arpajaiset. ”On-
nettarena” toimi Eljas Talonen. 
Päätteksi loppulaulu – tai lauluja, 
koska niitä pyydettiin lisää. 

Olipa mukavaa! Eiköhän tavata 
ensi vuonnakin!
Helinä Hulkkonen

Jorma Kallonen


