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Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Tiijjät sie?
Tännää, nyt justii ko mie kirjottelen tätä kysymystäi Viesti sinisel markinaalil lapsuusaikoi äitikielelläi - nii justii, ko äitihä se miul
jätti tän kotimurtee; isä ol aika vähäpuhene
kotiolois ja kirjehiiki kirjottel vaa rintamalt.
Koulusha Koivistol opetetti puhumaa niiko
kirjois kirjotettaa; nii ni tännää vietetää Eino
Leino ja suomalaise kirjallisuuvve päivää.
Paha ei ole kenkään ihminen,
vaan toinen on heikompi toista.
On hyvää rinnassa jokaisen,
vaikk' aina ei esille loista.
Kas, hymy jo puoli on hyvettä
ja itkeä ei voi ilkeä:
miss' ihmiset tuntevat tuntehin,
liki liikkuvi Jumalakin.

Noi viisii kirjotti Hyvinkää Nuppulinnas
(nykysi Tuusulaa) v 1926 nuoreen (47 v)
kuolt kainuulaispoika, kuka tunnettii runoilijaan Viroskii ast. Myö suomalaiset saahaa
kiittää mei kauniist kielest muijje joukos Leinoo, kuka seuras Aleksis Kive ja Mikael Akrikola lajajälkii. Ilma höijjä työtää ja varsinkii
Kalevala kokkoojaa, Elias Lönruuti ponnistellui, ei suomekieline kirjallisuus ois koskaa
pääst Suomes nousemaa sellaseks voimatekijäks, miks se o vuosii kulues o kehittynt.
Ilma Lönruuttii ei meil ois ees koko sannaa
kirjallisuus, ko tuo kainuulaislääkär, Paikkari
torpa poika, tuon kaunii sanan keksi.
Sannaa tarvittii, ko 1831 oltii perustamas
uutta tietee seuraa Helsinkii: Suomalaise Kirjallisuuve Seuraa (SKS). Seura päärakennus,
minkä piirs arkkiteht Riippenperk, valmistu
1890. Se seisoo Hallituskaul Helsingis.
Niino mie oon jo muuvval esittäntkii,
siint, et myö ei puhuta kaik ruotsii, myö
saahaa kiittää mei kahta Vennäi AleksanterSuurruhtinasta, Ensimmäistä, et hää irrotti
Suome Ruotsi valla alt ja Toista, et hää anto
suome kielel kehittymismahollisuuvve maa
pääkieleks.
Ja ettei sit päävyttykkii ojast allikkoo ja
siirrytty puhumaa vennäi kieltä, saahaa taaskii kiittää Vennäi tsaarii, Nikolai II, kuka lähetti Suurruhtinaskuntaans hoitamaa kentraalkuvernööriks kaimaans, N. Poprikohvi.
Kentraalkuvernööri alasena toimi Autonomia-aikaan maakunnis oma kuvernöör.
Koivistoha kuulu Viipuri läänii, nii et meil
ol kans oma kuveernöör. Kukas osajais nyt
kertoo Viesti sivuil, et kuka sellane henkilö,
(no sanotaa nyt suoraa vaa niiko asja on, ko
eihä naisil olt siihe aikaa mittää sanavaltaa
Suomes niiko ei ees nykysikkää oikee missää
viel Sannoi johtavii tehtävii), ni siis kuka sellane mies toimi Viipuri kuvernööri tehtävis,
kenel ol huomattava asema myös Suomalaises Kirjallisuuve Seuras?
Akus tuon tiijjät tai vaik arvaat, ni älä jätä kynttilääs vaka al, vaa anna sen lieki pallaa,
ni katsotaa, et onks meil yhtehine näkemys
asjast. Kerro lisäks, et mist sellane tieto löyty,
josset keksint iha omast pääst.
Martti Piela

Koiviston Kurkelan seura ry
Koiviston Kurkelan seura ry (Kurkelaseura) jatkaa Koiviston Kurkelassa
perustetun Kurkelan Nuorisoseura Jyvä ry:n toimintaa.
Teksti: Juha Hoikkala
Seuran puheenjohtaja Juha Hoikkala oli
puheenjohtajaksi tultuaan linjannut tavoitteekseen siirtää seuran toiminta pääosin netissä tapahtuvaksi, jolloin ympäri
Suomea ja ulkomailla asuvat jäsenet pystyvät osallistumaan seuran toimintaan.
Toiminnan muuttaminen vie oman aikansa mutta hyvällä tiellä ollaan. Seuraavaksi seuran kokoukset on tarkoitus
järjestää internetissä.
Koiviston Kurkelan seura ry sai
aikanaan lahjoituksena Koiviston Kurkelan kylässä syntyneen Tarmo Kurjen
keräämät kuvakansiot Koivistosta ja
koivistolaisista. Tarmo Kurki keräsi suurimman osan kuvista ystäviltään ja sukulaisiltaan. Kurkelaseura painatti kuvista
kuvakirjan ”Kurkela ja Hoikkala kuvina, ennen talvisotaa v. 1939”. Kirjaa on
vieläkin saatavana. Kirjaa voi tiedustella
Koivisto-säätiöstä, Pertti Hoikkalalta.
Koiviston Kurkelan seura päätti jatkaa arvokkaiden kuvien julkaisemista
muullakin tavalla kuin kirjan muodossa, koska kirjassa oli vain pieni valikoitu määrä kuvia. Seura digitalisoi kaikki
kuvatiedoston tuhannet kuvat. Kuvat
skannattiin Muurlan opistolla Salossa. Siellä oli ajanmukaiset laitteistot ja
osaava opettaja, joten skannaus sujui
hyvin ja tarvittavalla laadulla. Jokaisella
kurssin opiskelijalla oli oma tietokone
ja skanneri, joten työ voitiin hajauttaa
kaikille kurssin oppilaille. Skannaus on
yleisesti kovaa työtä ja vaatii pitkää pinnaa. Aikanaan kurssin opiskelijat tekivät skannauksesta saaduilla 500 eurolla
opintomatkan Lappiin.
Skannattujen kuvien julkaisupaikaksi valittiin suomalainen Kuvat.fi
-kuvienjakopalvelu. Kyseinen palvelu
on hyvälaatuinen ja sen palveluita on
helppo käyttää. Palvelun vuosikustannus
on noin 100 €/vuosi. Kuvapalvelussa
pääsee katsomaan digitalisoituja kuvia,
kopioimaan kuvia omalle koneelle sekä
tilamaan palvelun kautta erittäin hyvälaatuisia edullisia paperikuvia kotiosoitteeseen. Yksi kuva puhuu enemmän
kuin tuhat sanaa ja kuvia katsomalla

Tarmo Kurjen keräämät kuvat osoitteessa www.kurkelaseura.kuvat.fi
voi tehdä aikamatkan vuosien taakse.
Kuvia katsoessa huomaa monesti, että
onkin vierähtänyt useampi tunti ja jotenkin sielu on tullut ravittua.
Kuvia pääsee katsomaan osoitteesta www.kurkelaseura.kuvat.fi. Joihinkin kuviin on lisätty tekstiosia, joissa
kerrotaan kuvasta: henkilöt, paikat ym.
Teksteissä voi olla virheitä, jotka tulisi
oikaista. Huomautukset tekstiosioista
voi tehdä sähköpostiin juha.hoikkala@
hotmail.fi. Tekstin oikaisu tehdään sit-

ten alkuperäiseen kuvaan ja kuva skannataan uudelleen.
Koiviston Kurkelan seuran kuvat
täyttävät vain pienen osan palvelun tallennustilasta, niinpä sivustossa voitaisiin
julkaista myös muiden seurojen vanhoja
kuvia. Jos asia alkoi kiinnostaa ja haluaisit tallentaa vanhoja Koivistoon liittyviä
kuvia tähän Kurkelaseura.kuvat.fi -palveluun, ota yhteyttä Koiviston Kurkelan
seuran puheenjohtajaan sähköpostilla,
juha.hoikkala@hotmail.fi.
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Hartaast´
Kaisa Koivula
Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Hyvät häät
Tämän lehden erityisteemana on hääperinteet Koivistolla. Meilläkin vietettiin perhepiirissä häitä, joiden
järjestelyt koronakesän vuoksi olivat vähän erikoiset.
Harvalla vihittävällä parilla on juhlapaikkana koko
Etelä-Suomi ja kuusi erillistä tilaisuutta. Nuoret halusivat varmistaa, etteivät ketkään riskiryhmäläiset
altistu erityisen suureen vaaraan heidän hyvänmielen
juhlansa vuoksi. Samalla he miettivät, miten sisällyttää
hääperinteet tähän järjestelyyn.
Ensimmäinen tilaisuus oli itse vihkiminen vanhempien ja todistajina olleiden veljien läsnä ollessa. Perinteen mukaan he lupasivat rakastaa myötä ja vastoinkäymisissä ja pujottivat sormukset merkiksi liitosta.
Seuraava tapahtuma oli lähiperheen, jossa riskiryhmäläisiä, hääkahvitus. Perinteistä hääkakun leikkaus
oli tämän kohokohta. Illaksi oli sitten kutsuttu parin
nuoret ystävät erilliseen iloitteluun, jossa nykytapojen
mukaan oli kaikenlaista leikkisää kisailua hääparin riemuksi. Hääyöksi hotelliin ja aamulla hääjuhla jatkuisi
isovanhempien tervehdyskäynneillä.
Koronaohjeita noudattaen kahdeksankymppisten
isovanhempien pihat oli järjestetty hääväen juhlapaikoiksi. Kunkin puolen lähisukulaiset oli kutsuttu nostamaan onnittelumaljat hääparin kunniaksi. Autonkuljettajiksi oli värvätty muusikot Mikko-Matias ja
Miika ja he paitsi kuskasivat parin Hollolasta Saloon,
myös soittivat häämarssit, toivekappaleet ja häävalssit
pitäen tunnelman korkealla. Päivän päätteeksi hääpari asettui mökille Kemiönsaarelle.
Kuudes kohtaaminen olikin
siellä Mirjankalliolla, jossa
isotädit ja sukua oli paikalla. Vielä tuore aviopari saunotettiin ja meressä uitettiin
ennen toista hääyötä.
Tämän lehden hääartikkelia varten paneuduin
koivistolaiseen hääperinteeseen. Koivistollakin häät jakautuivat moneen osaan ja
moneen paikkaan. Se
mitä luulimme uudeksi
ja erilaiseksi olikin oikeastaan päivitettyä perinnettä.

Olen kirjoittanut näitä hartauskirjoituksia Koiviston Viestiin jo aika kauan. Aina välillä mietin,
mikä ’hartauskirjoitus’ oikein on. Asia ei ole vielä tähän mennessä selvinnyt. Sehän voisi merkitä
kirjoitusta, joka auttaa pitämään hartaushetken.
Kirjoitan tähän nyt sellaisen.
Istu rauhassa. Kiinnitä huomiota kaikkeen, mitä
mielessäsi liikkuu. Aina, kun saat jostain kiinni,
ojenna se asia Jumalalle. Ikään kuin uloshengityksen tapaan: päästä ilma ulos ja anna ajatuksesi, tunteesi, toimintayllykkeesi, muistosi, minkä hyvänsä
asiasi leijailla itsekseen Jumalan luo. Voit ottaa
Raamatusta Habakukilta (Hab 1: 2, 3) mallia ja
huutaa Miksi-kysymyksiäsi hänelle. Mutta asia voi
olla paljon pienempikin: ”En jaksaisi pestä ikkunoita tänään”, ”Mitähän lapsenlapselle kuuluu?”,
”Taas kolottaa”.. Jumala on kiinnostunut kaikesta.
Kiinnitä huomiota myös siihen, jos huomaat mielessäsi liikkuvan jotain, mitä siellä ei yleensä liiku.
Kyse voi olla Jumalan vastauksesta sinulle. Tietenkin on vaikea tietää, onko siitä kyse, vai vain
vastausta kaipaavan mieleni tuotteista. Mutta laita
mieleen tuo uusi näkökulma, erikoinen tunne tms.
Aika kyllä näyttää, tuleeko se hyvästä lähteestä. On
kiinnostava kysymys: jos minä uloshengitän oman
mieleni liikkeitä Jumalalle, mitä tulee sisäänhengityksessä minulle? Myös tässä voit ottaa mallia Ha- Lopuksi laula tai kertaa mielessäsi joku tuttu virren pätkä.
bakukilta (Hab 2: 1): ”Minä seison vartiopaikal- (Sekin – muuten – voi sisältää Jumalan viestin sinulle.)
lani, asetun varustukseen ja tähystän nähdäkseni,
mitä [Herra] minulle puhuu”.

Koivistolle kesällä 2021
Sankarihautojen vihkimistilaisuus siirretään ensi kesällä.
Alunperin Koiviston juhlat oli
määrä korvata tällä 5.9.2020
suunnitelulla sankarihautaalueen vihkimistilaisuudella,
mutta johtokunta päätti kokouksessa, että juhlallisuudet
on siirrettävä ensi kesään.
Vaikka korona-viruksen
etenemisen rajoituksia olisikin syyskuuksi jo purettu
katsottiin parhaaksi siirtää
koko tilaisuus ja siten välttää
turhia riskejä. Juhlien tarkka
ajankohtaa tullaan sopimaan
paikallisten tahojen kanssa
järjestelyjen sujuvoittamiseksi.

Toimitus ei vastaa sille
lähetetystä materiaalista. Lehden
vastuu ilmoituksista rajoittuu
ISSBN 0780-1289
ilmoitushintaan.
KUSTANTAJA:
Kirjoittajat vastaavat tekstien sisällön
Suomen Koivisto-Seura r.y.
oikeellisuudesta ja toimittamiensa
Jäsenlehti. Ilmestyy kerran
kuvien käyttöoikeuksista.
kuukaudessa, kuun 20. päivänä.
Toimitus voi tarvittaessa lyhentää tai
Lehteen tarkoitetun
muokata sille toimitettua aineistoa.
ilmoitusmateriaalin tulee olla
Liikeilmoitukset
50 snt/ppm
toimituksessa viimeistään lehden
ilmestymistä edeltävän kuun lopussa. Kuolinilmoitukset 34 snt/ppm

Uutta ajankohtaa ei vielä
ole päätetty, mutta alustavia
suunnitelmia on sille, että Koivistolle mentäisi jo alkukesästä
ja mahdolliset Koivisto-juhlat
järjestettäisi sitten vanhalla
paikallaan, mutta yksipäiväisinä.
Niimpä kaikki suku- ja
kyläseurat, jotka olitte ajatelleet pitää varsinaiset kokoukset
juhlien yhteydessä varmistakaa, että saatte ainakin kaikki
viralliset kokoukset pidettyä
siitäkin huolimatta, että juhlilla ehditä kaikkia kokouksia
pitämään.

Aineisto mieluiten digitaalisena:

Tilaukset, osoite- ym. muutokset:

studio@salokanneltoivonen.fi
Muussa tapauksessa paperikopiot,
muistitikku tai CD-levy sekä valokuvat
toimitetaan osoitteeseen:
Koiviston Viesti,
Riihelänkatu 28, 15810 Lahti
Aineisto palautetaan vain jos mukana
on postimerkillä varustettu
palautuskuori osoitteineen.
Koiviston Viesti toimitus, 0400 780 398

aina kirjallisena, mieluiten
sähköpostitse Koivisto-Seura ry.n
varapuheenjohtajalle
katarina.hovi@gmail.com
Tilauksia ei tarvitse uusia.
Seuran jäsenmaksu 39 e, sisältää
vuoden jäsenlehdet. Karjala-Liiton
jäsenmaksu, 20 e, vuodelta 2020
maksetaan Koivisto-Seuran kautta.

Jäsenlehden postituksesta Pohjoismaihin veloitetaan +3 e/vuosi ja
muualle Eurooppaan +8 e/vuosi.
Pankkiyhteys:
Nordea FI46 1091 3000 3058 80
Päätoimittaja
Riikka Salokannel, 044 2312 422
koiviston.viesti@gmail.com
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

In memoriam
Psykiatri Esko Antero Teiramaa

Kesäisiä retkiä

22.2.1935 – 8.6.2020

Erkki Tuuli muistelee Koiviston viestissä marraskuussa
1952.

52 vuotta Oulussa asunut
psykiatri Esko Teiramaa ei
koskaan halunnut vaihtaa
potilastyötä kokouksissa
istumisiin. Hänelle hoitaminen on palkitsevinta.
Kiinnostus ihmismielen ihmeellisyyksiin
ja potilaan kohtaaminen
viehättävät psykiatri Esko
Teiramaata niin paljon,
että hän ei ole täysin malttanut työntekoa lopettaa
eläkepäivilläänkään. Työ
tuo sisältöä ja vaihtelua
leskimiehen elämään.
Häntä kiehtoo psykiatrin ja potilaan vuorovaikutus. Se on edellytys
ymmärretyksi tulemiselle.
Silti ihmismieli yllättää
monesti myös lääkärin.
- Potilas, jolla on epävakaa persoonallisuushäiriö
voi olla suorastaan ylivalloittava, mutta jonakin
päivänä piirre saattaa
kääntyä päinvastaiseksi. Siinä saa lääkärikin
miettiä, miten suhtautua
tähän uudenlaiseen persoonallisuuteen.
Teiramaan juuret
ovat Koivistolla, Karjalan kannaksella. Hän oli
neljävuotias, kun talvisota syttyi 1939. Sodan jaloista perheen oli lähdettävä evakkoon. Takaisin
he palasivat kolme vuotta myöhemmin keväällä
suomalaisten valloitettua Karjalan kannaksen
takaisin.
Vuonna 1944 kesäkuun puolivälissä oli jälleen lähdettävä Neuvos-

Retkeily tuntui olevan kovasti kauppalalaisten suosiossa. Tai ainakin ne perheet, joiden kanssa enimmäkseen
seurustelimme, sitä harrastivat.

toliiton suurhyökkäyksen
alta pois.
Perhe asettui Ruotsinpyhtäälle, Loviisan naapuriin.
Lukiossa luokkansa
priimukselle oli selvää
jatkaa eteenpäin, ja lääketiede oli ensimmäinen
vaihtoehto - hyvät pohjapisteet avittivat sisäänpääsyä Helsingin yliopistoon.
Psykiatriaan erikoistuminenkin tuntui luontevalta.
- Ihmiset sanoivat usein,
että minulle on helppo
puhua. Jonkinlaisen kipinän sain myös kandiaikana ollessani Sipoossa
Nikkilän mielisairaalan
osastonlääkärin kesäsijaisena 1957.
Oulun seudulle Teiramaa tuli 1960 Tyrnävän
ensimmäiseksi kunnanlääkäriksi.
Kahden Tyrnävällä
vietetyn vuoden jälkeen
hän siirtyi kunnanlääkäriksi Saloon ennen
tuloaan Oulun keskusmielisairaalaan erikoistumisjaksolleen 1968.
Oulussa hän tapasi
myös tulevan vaimonsa
Liisan.
Läpi työuransa Teiramaa on kouluttautunut:
opintoja on kertynyt yli
30 vuoden edestä. Viimeisimmän tutkinnon
hän suoritti 70-vuotiaana
erikoistuessaan kognitiiviseen psykoterapiaan.

Tämä harrastus ei rajoittunut yksin nuoriin, vaan myös
vanhempamme olivat melkein aina mukana. Kesäisin
tehtiin melkein joka sunnuntaina laivamatka lähisaariin. Eniten suosiossa olivat Susisaari, Petäjäsaari ja
Kirkkosaari, mutta myös pitempiäkin retkiä tehtiin
Vasikkasaareen ja aina Seiskariin saakka. Matkat tehtiin melkein aina Pitkäranta Oy:n, K. Lundberg & C:n
tai F. Hollming Oy:n hinaajilla.
Kantajoukon näillä retkillä muodostivat Arannon,
Pöntysen, Seppisen, Tuulen, Hollmingin, Peussan,
Korvenojan ja Airaksisen perheet, mutta mukana oli
usein edellä mainittujen vieraita ja muitakin perheitä.
Lähtö tapahtui yleensä klo 8-9 aamulla ja joukkoa kokoontui eväskoreineen valtion puulaiturille tai muuhun sovittuun paikkaan joskus viisi-kuusikymmentä
henkisenä joukkona.

Esko Teiramaa
Syntynyt 22.2.1935
Koiviston kauppalassa,
Karjalan kannaksella.
Nuorin perheen neljästä
lapsesta. Isä merikapteeni, äiti kotiäiti.
Asunut Oulussa
vuodesta 1968 lähtien.
Jäi leskeksi 1999
Liisa-vaimon kuoltua.
Perheessä kaksi lasta ja
kolme lastenlasta.
Lääkäriksi Helsingin yliopistosta 1960,
psykiatrian erikoislääkärin 1971 ja tohtorin
tutkinto 1977 Oulun

yliopistosta, psykiatrian dosentti 1982, hallinnon pätevyys 1985,
kognitiivisen lyhytpsykoterapian pätevyys
2002, psykoterapeutti
(TEO) 2002, vaativan
erityistason psykoterapiapätevyys (KELA)
2003, kognitiivinen
psykoterapia 2005.
Psykiatrina Esko
Teiramaa ehti toimia
Oulussa yhteensä 47
vuoden ajan.

Päivä retkellä kului uimisen, urheilun ja syömisen merkeissä. Iloa ja huvia riitti kaikille. Erikoisen mieluisana
on jäänyt muistiin se, että vanhempamme ja varsinkin isämme, jotka liikemiehinä koko viikon liikkuivat
omissa kiireellisissä touhuissaan, näillä retkillä olivat
poikkeuksetta mukana.
Kuinka hyvältä maistuikaan luonnon helmassa kalasoppa tai kahvi piirakoineen
ja muine eväineen, kun koko joukko kerääntyi yhteen.
Vaikka äidit huolehtivatkin
lähinnä oman lapsilaumansa
ruokkimisesta, olivat tuodut
eväät yhteisiä ja siinä maisteltiin toinen toistensa tuomisia.
Kun kauppala oli osaksi
meren ympäröimä, ja luonto tunkeutui jokapäiväiseen
elämäämmekin, on ymmärrettävä, ettei kenelläkään ollut tuolloin kesähuvilaa.

Markku Teiramaan hieman muokkaama, toimittaja
Anna Kilposen kirjoitus Eskon 80-vuotispäiville.
Hyviä kesäisiä retkiä kaikille!
Eija Tuominen

		
		
		

Suomen
Koivisto-Seura ry
Perustettu 1948

Toimii koivistolaisten yhdyssiteenä
- järjestää kotiseututilaisuuksia
- harjoittaa julkaisutoimintaa
- suorittaa kotiseutukulttuuriin liittyvää kokoamista ja tallentamista.

www.koivistolaiset.net

Puheenjohtaja, Eija Tuominen
Rauhankatu 14 a B 16, 20100 Turku
0400 244 290, tuominee@gmail.com
Varapuheenjohtaja, Katarina Hovi
Kavallinpelto 6, 02710 Espoo
050 482 1240, katarina.hovi@gmail.com
Sihteeri, Jorma Kallonen,
Koivukuja 23, 21530 Paimio
p. 0400 834 723, jorma.kallonen@nic.fi
Taloudenhoito,
Karjalan Tilikeskus/Patrikainen

Ratakatu 47, 53100 Lappeenranta
p. 05 544 8850
Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Proomukatu 6 A 14, 15140 Lahti
p. 040 564 9341
Taidetoimikunta, Marke Hongisto pj.
Halkaisijantie 4 E 46, 00980 Helsinki
p. 050 539 8693, mhongist@gmail.com
Johtokunta:
Matti Agge, Parainen. 040 536 7701
varajäsen Hanna Silfer

Virpi Huhtanen, Espoo, 0440 501 806
varajäsen Marke Hongisto
Jorma Jack, Kotka. 050 061 9482
varajäsen Maarit Raninen
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400 800 752
varajäsen Katariina Aaltonen
Jukka Ratia, Mäntsälä. 050 097 8206
varajäsen Jorma Simola
Tuula Raukola, Kotka. 044 522 8098
varajäsen Raila Hiltunen
Riikka Salokannel, Lahti. 044 231 2422

varajäsen Tuula Ruskeepää
Hannu Seppinen, Turku. 040 703 1244
varajäsen Tuula Agge
Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj. Veli Sainio,
050 505 6676, veli.sainio@kolumbus.fi
Hallituksen varapj. Sari Piela,
050 431 2564, sari.piela@gmail.com.
Asiamies Anne Markkanen,
0400 687 717, koivistosaatio@gmail.com
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Häät koivistolaisittain
Koivistolaisten elämää sääteli meri ja vuodenajat, niin
nuorten tutustumista ja riiuutakin.
Teksti: Riikka Salokannnel
Nuorilla oli muuallakin yleisten
tutustumismahdollisuuksien,
kuten kyläjuhlien, kirkkomatkojen ja urheiluseuran talkoitten lisäksi laivanlykkäjäisiä,
jonne kokoontua. Samoin kokoonnuttiin rautatieasemalla
tai laivarannalla, jossa käytiin
katsomassa saapuvia ja lähteviä.
Tansseja, nurkkatansseja järjestettiin. Eistilä-Ingertilän seurojen talolla oli tansseja usein ja
niihin kokoontui nuoria muiltakin kyliltä, joissa seurojen taloja
ei ollut. ”Laivoilla työskentelevät
miehet tulivat kotiin vasta kun
meri jäätyi, joten tanssittajia ei
kesäisin ollut. Toisaalta jäiden
vahvistuminen keskitalvella vei
useimmat nuoret miehet pois
kylistä avomerelle putkakalaan.
Sieltä kalastajat saattoivat päästä huopikastansseihin Seiskariin,
joka sijaitsi melko lähellä apajia,
mutta kotikylän tansseihin he
eivät ehtineet”. Näin kirjoitti
Leena Rossi Koiviston arkielämää kirjassaan, jonka aineistoon
tämä artikkeli perustuu.
Rippikoulun käynti antoi
naimaluvan ja sen jälkeen pääsi tansseissakin käymään. Mutta
pelkkä ripille pääsy ei vielä riittänyt. Poikien oli osattava kunnostaa aatra, kyntää kivikkopelto tai
kaskimaa. Maa- ja metsätöiden
lisäksi oli osattava valmistaa kalanpyydyksiä. Tytöiltä vaadittiin
kätevyyttä. Oli osattava kutoa ja
ommella vaatteita. ”Kuo kangas,
keritse lammas, iske viiellä tikute,
sit pääset vast naimisiin”.

”Kuo kangas,
keritse lammas,
iske viiellä
tikute, sit pääset
vast naimisiin”.

Kihlaus
Nuorten avioliiton sopivat useimmiten vanhemmat keskenään,
kuitenkin nuorten mieltymykset
huomioiden. Puhemies saatettiin
lähettää tiedustelemaan tytön
suostumusta ennen varsinaista kosintaa. Kihlaus oli lupaus
avioliiton solmimisesta. Sulhanen antoi morsiamelle kihloiksi
sormuksen, sillkiliinan tai jonkin
rahasumman, jonka puhemies tai
sulhanen jätti jonnekin pöydälle.
Morsiammella oli kaksi päivää aikaa vahvistaa kihlat ottamalla lahjan käteensä. ”Jos tää kosittu tyttö
koskoo käsillään niitä kihloi, taik
koittaa sitä silkkii hartioilleen, n
isit nitä ei saa viiä sulhasel takasii”. Kihlojensa vastalahjaksi tyttö
antoi sulhaselle ja sulhasen sukulaisille pieniä käsitöitä, sukat,
nenäliinan, lapaset tai huivin.
Kultasepänliikkeiden ilmoitusten
perusteella myöhäissyksy ja alkutalvi oli koivistolaisnuorten ylei-

Kerttu os. Simola ja Pentti Kangas vihitty
Koiviston kirkossa 4.6.1933.

Kuvan hääväestä ei ole tarkempaa tietoa. Sen lähetti Soile Virkkilä, jonka papan, Onni Virkkilän albumissa
kuva on ollut. Onni on asunut Koiviston Saarenpäässä.

sintä kihlausaikaa.
Kihlausta juhlistettiin tupakaisilla. Morsiamen kotiin kokoonnuttiin tilaisuuteen, jossa
polteltiin sulhasen tarjoamia tupakoita. Monesti samassa tilaisuudessa juhlistettiin kuulutuksia,
eli kuuliaisa. Ruokaa tilaisuudessa
ei tarjottu, vieraat tulivat omilla eväillä, mutta kohvia ja saijua
juotiin. Myös tanssittiin ja juotiin
kertaa eli vieraat maksoivat morsiamelle saamastaan viinaryypystä
jonkin summan tai lupasivat lahjoittaa jonkin kotieläimen.

Kapiot
Koivistolaistytöt olivat jo nuoresta alkaneet valmistaa kapioita eli
myymejä. Liinavaatteita, tyynyjä,
peittoja, patjoja, paitoja ja muuta
vaatetavaraa. Osa oli morsiamen
saamia myötäjäisiä, jotka hän sai
kotoaan kiinteän omaisuuden sijaan. Näiden oli tarkoitus kestää
koko morsiamen elämän ajan.
Osa oli anteja, joita morsian antoi appivanhemmilleen ja muille
sulhasen sukulaisille ja häissä auttaneille puhemiehelle, kaasolle,
nuodemiehelle ja kukkaistytöille

Mikko Karvosen albumista hänen etsiväkollegansa Peltoniemen
hääjuhlat. Kuvan kaikki miehet lienevät poliiseja. (Timo Karvosen
arkisto)

ja -pojille lahjoiksi. Myöhemmin
kapioita ostettiin valmiinakin,
ainakin Rannan Sanomien ilmoitusten mukaan.
Agraariyhteisössä jouluhäiden lisäksi kesäiset juhannushäät
olivat suosittuja. Olihan kevään
peltotöistä ennen heinäntekoa
ja sadonkorjuuta hetken taukoa.
Koivistolla suurin osa häistä pidettiin kuitenkin alkutalvesta,
jolloin ei merenkulku eikä talvikalastus estänyt juhlimista. Kesällä vietettyjä häitä kutsuttiin
maitohäiksi. Niitä pidettiin myös

Hulda Kurki ja Emil Hovi vihillä Koiviston kirkossa.
Vihkijänä Rovasti Kansanaho ( ent Kansanen).
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Merenkulkijoiden tapaan laivuri Julius Kaukiainen ja Rauha Maria Mäkeläinen vihittiin tammikuussa.
Onnittelusähke ja kaunis kirja on muistona tilaisuudesta.

vähän nuukuutena, sillä juhlaväkeä ei silloin ollut niin paljoa kestittäväksi. Leena Rossin mukaan
meri oli Koivistolla muodeista
riippumaton häiden ajankohdan määrittäjä. Olennaista oli
se, milloin sulhanen ehti mereltä
kotiin ja vihille töittensä lomassa tai päätteeksi. Häitä vietettiin
yleensä yhtenä päivänä, sunnuntaina tai jonkin kirkkopyhän yhteydessä. Joskus juhlittiin kahtenakin päivänä.

Vihkiminen
Koivistolaispari vihittiin kirkossa,
normaalin kirkonmenon jälkeen,
nuorisoseuran taloilla tai morsiamen kotona. Vanhan tavan mukaan
vihkiminen oli muusta hääjuhlasta
irrallinen toimitus, johon sulhanen
puhemiehensä kanssa ja morsian
kaason ja miessukulaisen seurassa
tulivat ja palasivat kukin omilta tahoiltaan. Vasta illalla sulhanen saattojoukkoineen meni
morsianta hakemaan.

Aino Hoikkalan ja Toivo Tölkön hääkuva
28.9.1930.

1800-luvulla ei hääparista
useinkaan otettu hääkuvaa. Merimiehet olivat Koivistollakin niitä,
jotka yleensä pääsivät matkoillaan
ensimmäiseksi kosketukseen valokuvauksen ja muidenkin uutuuksien kanssa. Merenkulkijat veivätkin
usein häiden jälkeen morsiamensa
Pietariin vihkikuvaan.
Hääjuhlat olivat Koivistolla
koko kylän tai naapurikylien yhteinen asia ja niihin osallistuivat
kaikki. Vieraat tulivat sukulaisuuden ja naapuruuden perusteella
tultiin joko sulhasen tai morsia-

Ella Hämäläisen ja Uljas Kurjen hääkuva. Otettu kujasilla,
Saareksen talon puutarha-aidan vieressä. Kuvassa mukana
Martta Hämäläinen ja Olli Kosonen Makslahdesta.

men kotiin, ei yleensä molempiin.
Hääjuhliin ja tansseihin saapui
myös kuokkavieraita. Näitä kestittiin yhtä hyvin kuin muitakin vieraita, tosin vasta muiden jälkeen.

Läksiäisjuhlat
Läksiäisjuhlaan huoneet morsiamen kotona ja häähuoneet sulhasen kotona siivottiin perusteellisesti, mutta niitä ei Koivistolla
koristeltu mitenkään erityisesti.
Juhlatiloihin luotiin juhlavuutta valkoisin pöytäliinoin ja Umuotoon asetetuin pöydin. Lähes
kaikissa Koivistolaisissa häissä
noudatettiin vielä 1930-luvulla
kaksipuolista häätapaa, morsiamen ja sulhasen suvut juhlivat
erikseen. Sulhasen vanhemmat
eivät tulleet läksiäisiin morsiamen kotiin eivätkä morsiamen
vanhemmat sulhasen. Morsiamen
nuoret sukulaiset menivät yleensä mukaan varsinaiseen hääpaikkaan.
Läksiäisten ohjelmaan kuului
aina kahvit vehnäsineen, usein
koko ateria. Silloin esiteltiin myös
morsiamen vaatearkku. Sitä suurempi kunnia, mitä enemmän
vaatteita. Äiti ei luvannut antaa
arkkua morsiamen matkaan, ellei sulhanen sitä häneltä rahalla
lunastanut. Pitkän tinkimisen jäl-

keen arkkuasia sovittiin. Morsian
hääjoukkoineen otti jäähyväiset
talosta. Oli aika pukea kaikki
vaatteet päälle kintaita myöten ja
ne päällä syödä suppia tai rokkaa.
Kun oli syöty kylliksi, käännyttiin
selin pöytään ja ryhdyttiin meluamaan, jotta morsian unohtaisi
koti-ikävän.

Hääjuhla sulhasen kotona
Varsinainen hääjuhla vietettiin sulhasen kotona. Puhemiehen johdolla Wiolin soidessa saapui morsiusväki taloon. Tulijoilta
vaadittiin passia, runomuotoista
passinlukua, jossa leikkisästi kehuttiin hääparia, erityisesti morsianta. Häissä syötiin ja juotiin.
Koivistolaishäissä tanssittiin joko
morsiamen tai sulhasen kotona
tai molemmissa paikoissa. Morsiusparin tanssima valssi vakiintui häiden aloituskappaleeksi.
Koiviston kyliltä löytyi haitarin
ja viulunsoittajia, 30-luvulla orkestereitakin. Makslahdella oli
Tölkön pojilla yhtye, Humaljoella Tahtipoikiin kuului Hovin neljä
veljestä ja pikkuserkku Uuno Kyytönen. Häiden lopuksi saattoi olla
pitkänkaalin syöntiä ja kepposia,
ennen kuin nuuvejoukko lähti
takaisin morsiamen kotikylään
juhlien päätteeksi.
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Elämän melskeissä (XXIV)
Ei ollut vielä tänä
joulunakaan maassa
rauha, ihmisillä hyvä
tahto.
Toisten hädän ja puutteen rinnalla omat puutteemme tuntuivat
vähäisiltä: Muistin usein pikkuisen Liisa-tyttömme sanat: “Äiti,
ollaa myö ytsiis, vaittei saatais to
leipää vaa.” Näin hän oli sanonut
ollessaan vielä alle kaksivuotias,
kun olin uhannut lähettää hänet
Leni-tädille, kun oli niin ahkera
pullalle. Pikkutytön sanat antoivat
minulle useinkin aiheen yrittää
eteenpäin kaikista vastoinkäymisistä välittämättä.
Vauva, jonka olin kesällä synnyttänyt, sai nimen Sirpa. Nimi
kuvasi mielestäni hyvin maailmaamme, joka oli sirpaleina. Tyttö itsekin tuntui olevan kuin sirpaleina. Hän itkeä kitisi alinomaa
Joulut olivat ohi. Tuli talvi.
Vihollisen ajoittaisista muistutuksista olemassaolostaan huolimatta
kukaan ei ollut saanut määräystä poistua saarilta. Päinvastoin.
Oleskelupien voimassaoloaikaa
oli pidennetty taas vuoden loppuun asti. Kaikki alkoivat tottua
ajatukseen, ettei saarilta tarvitsisikaan koskaan enää lähteä.
Jälleenrakentamisen vilkastuttua kylätkin alkoivat näyttää kyliltä. Kotikylään oli saatu
kauppa, ja kauempanakin oleviin
kauppoihinkin alkoi ilmestyä tavaraa yhä enemmän. Tosin leipä,
sokeri, voi ja vaatteet edelleenkin
olivat kortilla.
Evakosta lähdettäessä minullakin oli varattuna pari säkkiä ruisjauhoja. Evakkotaival oli
opettanut, etteivät korttiannokset
riittäisi. Aina oli saanut kuulla:
“Hää sai enemmä. Miul ja lisuketta, mie sain pienemmä.” Nyt
alkoivat “lisukejauhot” olla lo-

pussa. Apua ilmaantui kuitenkin,
kun ystäväni lapset olivat jo suuria, eivätkä he käyttäneet kaikkia
kuponkejaan, joten he antoivat
minulle ylimääräiset korttinsa.
Heitä oli auttanut selviytymään
se, että olivat edelleen evakossa ja
saivat isäntätalosta kaiken tarvitsemansa. Vanha konsti o paremp
ko pussilline uusiii! Ja konstii
pittääki olla nii paljo ko pahhoi
päiviikii. Mutta joka paikassa eivät
edes konstitkaan auta, vaan täytyy
vain elää ajan rientojen mukaan.
Sen vereran täytyy toki huomisesta huolta pitää, että hapanleivän
sekajaa. Kyllähän raamatussa sanotaan, “katsokaa taivaan lintuja,
eivät ne kokoa aittoihin”. Mutta
jollet huomisesta huolta pidä, et
myöskään hapanleipää syö!
Tammikuu. Heräsin yöllä
säpsähtäen kovaan jyrinään. Ponnahdin ylös vuoteestani ja riensin
ikkunaan Vedin syrjään verho nähdäkseni, mitä oli tapahtumassa.
Pimennysmääräysten mukaisesti
verhoja oli jälleen pidettävä ikkunoissa. Näytti siltä kuin koko Koiviston kauppala olisi ollut liekeissä. Pelko rutisti sydänalaani taas
kerran. Olinhan yksin lapsineni,
sillä Janne ja Leevi olivat jääneet
yöksi kauppalaan. Vanhin poika
oli lisäksi Viipurissa autoverstaalla töissä. Jälleen alkoi kaduttaa,
että olimme ollenkaan palanneet
sodan vielä kestäessä. Jonkin ajan
kuluttua jyrinä sentään lakkasi,
ja loimotus kauppalan puolellakin heikkeni vähitellen. Vain aika
ajoin kuului vielä jokin rämähdys,
sitten taas oli hiljaista.
Aamulla kerrottiin kylällä,
että kauppalaa oli yöllä pommitettu. Kerrottiin eräästä naisesta,
jonka sängyn viereen oli pudonnut pommi, mutta jäänyt suutariksi, ja nainen oli selvinnyt
pelkällä säikähdyksellä. Muuan

mies oli pelastunut täpärästi, kun
palopommi oli pudonnut hänen
kotiinsa; mies oli kopannut pommin käteensä ennen kuin se ehti
sytyttää mitään ja heittänyt sen
ulos. Ilman vahinkoja ei sentään
oltu kauppalassa säästytty. Kaksi
vasta uudelleen pystytettyä kotia
oli vihollisen vierailun jälkeen jälleen tuhoutunut täysin.
Kaikista pommituksista huolimatta kukaan ei menettänyt
tarmoaan. Aivan kuin uhmaten
kaikki ponnistelivat eteenpäin ja
rakensivat uutta sodassa tuhotun
tilalle. Usein hiipi kylläkin mieleen epäilys: Mitä järkeä on rakentaa, kun toiset sen sitten kohta
hajottavat? Jokainen askel saattoi
lisäksi olla lähemmäksi kuolemaa.
Vaara vaani rannoilla, metsissä,
vesillä miinojen muodossa. Mutta
ei rakentava väestö joutanut turhia
miettimään. Kaikilla oli kiire saada valmista.
Oli päästy jo kevätpuoleen,
kun huhumyllyt alkoivat uudelleen jauhaa: sota palaa vielä takaisin. Jälleen joudutaan jättämään
vasta pystytetyt kodit. Toiset nauroivat näille huhuille. Toiset uskoivat ja lähettivät jopa irtaimistoaan entisille evakkoseuduilleen.
Janne oli jälleen sitä mieltä, ettei
enää Koivistolta mihinkään tarvitsisi lähteä. Samaa hän oli toistanut
ennen ensimmäistä evakkoon lähtöäkin.
Kylvötyöt saatiin tehtyä ja peruna istutettua maahan.
On toukokuu, varhainen
aamuhetki. Eräs nainen kulkee
rantaa myötäilevää maantietä
pitkin lykäten kottikärryjä edessään. Hieman kauempana hänen
perässään astelee toinen nainen.
Äkkiä alkaa taivaalta kuulua lentokoneen surinaa. Jälempänä kulkeva nainen huutaa kuin jonkin
sisäisen kehotuksen pakottama-

na: “Nyt matalaks!” “Perhana!”
puuskahtaa edellä kulkeva nainen
ja istahtaa kottikärryilleen tähystelläkseen taivaalle. Varoituksen
huutanut nainen on ehtinyt heittäytyä pitkäkseen tienreunaan.
Kolme pommia yksi toisensa
perään putoaa aivan hänen lähelleen. Onneksi hänelle pommit
putoavat lähelle, sillä maa on sillä
kohtaa pehmeätä. Muta ja kivensirpaleet lentelevät hänen ylitseen.
Säikähtäneenä hän ei oikein tajua,
mitä on tapahtunut. “Näi helppooks se kuolema sit onkii?” hän
ehtii ajatella. Hetken kuluttua hän
kuitenkin tajuaa, ettei kuolema ollutkaan vielä tullut. Hän puditelee mullat yltään ja kuulostelee. Ei
kuulu mitään. Ympärillä on aivan
hiljaista. Huomatessaan jonkun
kulkevan tiellä hän yrittää nousta pystyyn. Ohikulkija huomaa
hänet ja kysyy ihmeissään: “Vieläks sie oot hengis?” Yhdessä he
rientävät kottikärryjä työntäneen
naisen luo. “Kui häl käi?” Nainen
oli kohdannut kohtalonsa.
Illalla olimme kaikki päivän
kuulumisista jännittyneitä. Kukaan ei tiennyt, mitä huominen
saattaisi tuoda mukanaan. Työ
touhu jatkui ikään kuin mitään
ei olisi tapahtunut. Kiire tuntui
olevan kaikilla.
Lehmä, jonka olimme tuoneet mukanamme, sairasti härkätautia. Siitä ei ollut lypsylehmäksi.
Se lehmäkauppa oli jälleen yksi
todistus siitä, että “heikompaa se
aina hakkajaa”. Ihmettelemään
sai, että kuinka olivat kehdanneet
myydä sellaisen lehmän meille,
jotka muutoinkin olimme kaikkemme menettäneet. Itse emme
halunneet antaa vahingon kiertää ja myydä elikkoa jollekulle
toiselle, vaikka hyvin olisimme
siinä onnistuneet, sillä Orvokki
oli kaunis lehmä. Myimme sen

kylmillee jääneesee kouluasuntoo, ni minnuu iski inhvluenssa,
mitä kutsuttii ”aasialaiseks”. Aasialaine laajentu maailmas pantemiaks ast. Japanis esmerkiks sulettii 1.300 kouluu, ko 130.000
oppilasta sairastu.
Sit alko ihmisii kuollakii, ko
900 miljoonaa ihmistä sai tartunna. Suomee se pantemia tul
elokuu lopul 1957. Asevelvolliset
asetettii lomakieltoo. Turu kan-

sakouluis joka kuuvves oppilas
joutu vuotee omaks. Suome 4.3
miljoonaisest kansast 30 rosenttii
sairastu ja 1.800 kuol.
Mie horjuin korkias kuumees nii, et mittar näytti kainalos melkee sammoi lämpölukemii, ko toine mittar ikkuna
takan osotti melkee sammoi pakkasastehii. Mie oonkii täs aatelt,
et näiks se aasialaine jätti miul
jonkimmoise suoja nykyse pan-

temia varal, ko sammaa koronasarjaaha se aasialaine ol ko mitä
o olleet ne sarssit ja merssit ja
sikainhvluensat ja nyt tää maailmas riehuva pirulainekkii.
Nytko pantemia kirpasoo
koko maailmaa, ni se o pant monet asjat iha uutee muottii. Etuskunta o Valtioneuvosto esityksest
ja yhteistyös Tasavalla Resitenti
kans määränt maaha poikkeustila. Kauvva koipussis komeros

Impi Piela

teurastajalle. Olin juuri imettämässä pienoistani, kun laahtimies
astui sisälle. Hyvää päivää toivottaen vieras loi silmäyksen lapseen
ja lausahti: “Onpas siin pikkune
veitikka ja viel iha elävä!” Siitäpä riemullinen naurunremakka
syntyi. Kun oli naurettu kylliksi,
laahtimies pyysi saada vilkaista
lehmää. Naapurin Sonja istui kyläilemässä luonani ja pyysin häntä
lähtemään näyttämään vieraalle
tien. Sonja lähti viemään miestä
navettaan. Laahtimies huomasi
Sonjan iloluonteiseksi naiseksi ja
alkoi esittää tälle: “Siehä se sopisit meil kioskii myyjäks. Mitäs
jos lähtisit?” “Kylhä mie jouvan.
Millo sinne pitäis tulla?” “Vaik
jouluks.” “No hyvä on. Mie oon
enstäi nii kauva täs talos,” sanaili Sonja, joka oli olevinaan talon
piika. Me teimme lehmäkaupat, ja
vieras lähti omille teilleen. Seuraavana aamuna laahtimies tuli hakemaan lehmän, ja me pikkupojan
kanssa itkimme hautajaisiksi, kun
ei enää ollut Orvokkia meillä.
Jatkuu

Mie tiijjän
Martti Piela
Silloko myö oltii eukkovainaa
kans justii mänty naimisii ja mie
oli saant johtajaopettaja paika
Pohjois-Karjalast ja asuttii Enos
Ukkola koulul, ni joululomal
käytii Porvoos vähä lämmittelemäs, ko Pielisjärve rantamil ol talvisaikaa nii kirpehii pakkasilmoi,
et lämpömittar näytti välil 42:a
astetta. Ko palattii takasii mei

riippunee Poikkeustilalai nojal
hallitus o mummmuas suositelt
meil vähä ikäänteimmil ihmisil
melkosii rajotuksii, ko o haluttu
säästää eriksee kaikist herkemmi
sairastumisvaaraa joutuvii ihmisii
päätymäst vaarallise Covit-19 -virukse otteesee.
Ihmisii työpaikkoi ja toimetulloo o jouvvuttu puuttumaa
ennenäkemättömäl taval. Samate
o täytynt rajottaa ihmisii liikku-
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Koiviston lestadiolaisuuden alkuvuodet 7. osa
Koiviston lestadiolaisuus
1900-luvulla.
Oma yliopistotutkimukseni käsittää varsinaisesti lestadiolaisuuden
tulon eli alkuvaiheet vanhassa
Viipurin läänissä. Työtä tehdessäni jouduin kuitenkin haastattelemaan vanhoja koivistolaisia
kuten muittenkin kuntien asukkaita. Nuo haastattelut lähetin
Oulun Maakunta-arkistoon, kun
tohtorintyö jäi kesken. Oulussa
ovat lestadiolaisuuden pääarkistot. Minun jälkeeni Karjalan lestadiolaisuutta on tutkinut Mauri
Kinnunen sekä Räisälän osalta Ari
Pelkonen.
Päämuistelijoina olivat omat
vanhempani sekä Askolassa asuneet Simo ja Saima Aatola ja varsinkin Eeva Passoja, jolla oli varsin hyvä ja laaja muisti Koiviston
asioista.
Muistelun aikataulussa voidaan lähteä isäni, Paavo Luukan
uskoontulosta. Se tapahtui vuonna 1935. Äitini kertomuksen
mukaan kotona Eistilän uudessa
talossa pidettiin seuroja. Isä ei halunnut osallistua seuroihin, vaan
meni seurojen ajaksi kalastamaan.
Nuorin veljeni Taisto, joka oli silloin kaksivuotias, meni isää vastaan (ehkä äidin kanssa), jolloin
isä nosti pojan syliinsä. Tämä sa-

noi isälle ratkaisevat sanat: ”Myö
männää äitin kanssa taivaaseen,
mut sie et pääsekkää!” Tuo sattui
isän sydämeen ja hän ”teki parannuksen” eli jätti entiset miesten
metkut. Minä olen siis seitsemästä lapsesta viimeinen, s. 1937 , ja
se, joka sai molemmat uskovat
vanhemmat. Minun syntymäni
oli isän mielestä merkki Jumalan
anteeksiantamuksesta. Äidin sukulainen Kerttu Jaakkola (myöh.
Kajander) kertoi käydessäni häntä tervehtimässä äitini kuoleman
jälkeen, että äitini oli sanonut
salaisuutena hänelle, että hän oli
luvannut Valman Jumalan palvelijaksi odottaessaan viimeistään
37-vuotiaana. Itse sain siis tämän
tiedon vasta äidin kuoleman jälkeen (1993). Myös Jaakkolat olivat lestadiolaisia.
Äiti oli ollut uskomassa kuusi vuotta ennen isää. Hän lauloi
kauniilla äänellään Siionin Laulut
lasten sydämiin jo ollessamme
kohdussa. Tosin vanhimpia sisaruksiani joskus suututti laulujen
suruvoittoinen sävel , jota sodan
jälkeen vielä soinnuttivat äidin
kyyneleet. Läheisin saarnamies,
joita vanhempani kutsuivat rippiisäkseen oli Uukuniemeltä (myöh.
Jyväskylästä) tullut Kustaa Ahokas. Muita äidin seuroissa käyneitä

1. Yleisö lähdössä paluumatkalle Saarenpään suurista
seuroista v. 1938.

misoikeuksii.
Lapsii ja nuorii koulukseeki
o täytynt keksii uuvvelaisii ratkasui. Oppituntei o täytynt muokata ja etäopetukse toteuttamiseks o
olt hankittava it-välinehhii jokase käyttöö. Ylioppilaskirjotuksii
o pitänt uuvvellee aikatauluttaa
jne jne.
Veikkaus-yhtiö o olt pakko
vähentää pelikonehii määrää ratikaalisest. Miu näheksei, hyvä

saarnamiehiä olivat Matti Suo ja
Matti Pylkäs. Isän ollessa Raumalla työnjohtajana Hollming Oy:ssä
perheystäväksemme tuli uuskirkkolainen (myöh. Turusta) saarnamies Joonas Peippo.
Isäni sisaruksista Iida (Peippo) tunnusti lestadiolaista uskoa.
Kävin häntä katsomaassa kun
hän täytti 100 v. Haminan vanhainkodissa. Vein hänelle kimpun
neliapiloita. Hän sanoi: ”Eihä miu
onnei oo näist riippuvaine. Mut
laula miul : ”Kotini on taivahassa.” Samaa laulua pyysi myös isäni
kuolinvuoteellaan Meilahden sairaalassa toukokuussa 1976.
Koivistolla lienee ollut todella
suuri lestadiolaisten joukko. Keskuspaikkana oli Saarenpää, missä
pidettiin ”suuret seurat” v. 1938.
Siitä on kuva ”Koivisto muisto
meren rannalta”-nimisessä kuvakirjassa. (Otava 1956 , meillä n:ro
391)
Koska Koiviston lestadiolaisuus oli varsin kirkkomyönteistä,
sen kannatus kasvoi varsinkin välirauhan aikana ja sodan jälkeen,
kun ohjia piti käsissään kaikkien
rakastama kirkkoherra Mauno
Koivuneva. Koivuneva oli erityisesti lasten ja nuorten opettajana
tunnettu tarinankertoja.(Tiedon
mukaan paras Yrjö Karilaksen jäl-

keen). Koivuneva harrasti myös
pitkän matkan juoksua. Hänen
saarnansa olivat elämänmakuisia
ja innostavia. Hän perusti Koviston Viestin 1947 sekä ”Paimenpojan kierroksilla” piti yhteyttä
kaikkiin koivistolaisiin ja erityisen
paljon uskonveljiin ja -sisariin.
Nuo kaivatut tarinat ilmestyivät
Koiviston Viestissä. Kun lestadiolaisten pää-äänenkannattaja Päivämies syntyi, myös siihen Koivuneva sai oman palstan ”Paimenpojan
kierroksille”.
Koivistolaisten ystävän, piispa
Erkki Kansanahon muistiinpanoissa lestadiolaiset pitivät seuroja
paitsi Saarenpäässä, myös Makslahden rukoushuoneessa ja monissa pitäjän kouluissa. Evakkoon
jouduttua koivistolaiset veivät uskonsa ympäri Suomea. Koivuneva
toimi Porvoossa ja myöhemmin
Utajärvellä. Porvoossa lopetettiin
Koiviston seurakunta tammikuussa 1950. Jumalanpalveluksessa käytettiin silloin Koiviston
seurakunnalle Kustaa III v. 1777
lahjoittamia kultaisia ehtoollisvälineitä.
1960-luvun hajaannuksessa
osa lestadiolaisista jäi jyrkempään
suuntaukseen, jota ylläpitää satojen paikallisten Rauhanyhdistysten ryhmä, pääpaikkana Oulu.

Juhlaväkeä Makslahden rukoushuoneen vihkiäisissä.

nii! ko iha turha paljoha niist
o olt haittaa perehii raha-asjoi
hoitoo. Ennevanhaa ei sellasist
peleist ja laittehist, mil nykyne
peukalosukupolvi, iha pienet
lapsetkii, pelajaat tietsikoillaa ja
kännyköillää, ei ois voitu nähhä untakaa, ko mitä nyt voijjaa
tehhä. Enne pit kaik keksii itse.
Nykysi lelutkii puhhuut, turha
usijast kyl enklantii eikä suomee.
Enne pit itseen keksii vuorosanat

nuke suuhu.
Sama se ol leikkei kans. Musiikki pit itse laulaa taik soittaa,
jos osas tehhä esmerkiks pajupilli.
Viimeks mie kysyin telt lukijoilt sellasta, et tietäisköhä kukkaa selittää, et mikä ja millane
peli se ol se tarhapeli. Unto Erlamo koostamas kirjas ”Koiviston
Heinot” (Turku 2003) kerrotaa
sivuil 306-307 (Leikit ja pallopelit) kolmest kivipelist: noppa,

Valma Luukka
Omastakin perheestä osa on hyvinkin sidoksissa Ouluun, osa ei.
Isä erotettiin Rauhanyhdistyksestä
Helsingissä, koska hän tuki minua
teologian opinnoissa. Äitiä kuskasin seuroihin niin kauan kuin hän
jaksoi osallistua, mutta minua ei
tervehditty ”uskovaisten tervehdyksellä”, varsinkaan sitten, kun
olin ottanut pappisvihkimyksen
v. 1988 ensimmäisten naisten
joukossa.
(jatkuu...)

Koiviston seurakunnan päättäjäiset Porvoon
Tuomiokirkossa v. 1950. (Koivuneva toinen
vasemmalta)

tarhapeli ja ruutupeli.
Tarhapelis jokahine piirs
itsellee pyöreen ”tarhan” ja laitto sen sissää muutama kive. Sit
yks leikkijöist ”pit silmää” eli ei
katsont, ko toiset kähvelsiit häne
tarhastaa yhe kive ja panniit sen
ommaa tarhaa muijje kivvii joukkoo. Sit ”silmäpitäjä” käi hakemaa omiaa takasii itsellee. Neljä
kertaa sai arvata (äppää, noppaa,
kippaa ja kipasoo). Jos arvas oi-

kee, sai ottaa ommaan taakasii ja
se ol sit häne. Nää leikit opettiit
nuorii tarkkuutee ja harjottiit
muistii.
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Onnitteluit` ja
muistamissii`

Tääl` tapahtuu
Koiviston Mäkeläisten sukukokous

MARTTA VUORIO on
valmistunut viittomakielen
tulkiksi Humanistisesta
ammattikorkeakoulusta.
Martan mummo
Kaija Vuorio os. Tikka
Römpötiltä.

Varsinainen sukukokous pidetään
lauantaina 25. pvä heinäkuuta 2020
Ohkolassa, Tuulensuun tilalla,
Mäkeläisenkuja 57, 04530 OHKOLA.
Ohjelma:
Klo 12 Kokoontuminen Ohkolassa Tuulensuun tilalla,
isäntänä Antti Mäkeläinen.
Tulokahvit.
Sukukokous, käsitellään sääntöjen 17 § asiat sekä sääntöjen
muutokset.
Klo 13 Siirtyminen läheiselle Kortiston tilalle, jossa ruokailu
(maksullinen) ja ohjelmaa.

Koivisto-tuotteita
Isännänviirit
Kolme eri kokoa

Nelimetrinen
65 €
Viisimetrinen
75 €
Pienin 1,1 metriä 47 €
veneeseen tai vaikka
kesämökin kuistille

Tilaisuus päättyy n. klo 18.
Ilmoittautumiset Maija Mattilalle, puh. 050 5678 902 tai
s-posti maijamattil@gmail.com.
Tervetuloa kokoukseen!
Hallitus

Lämpimät 90-vuotis
onnittelut äidille
LAHJA LEMPISELLE
18.7.2020.
Kuva otettu n. 1938
Koivistolla.

Ylioppilaaksi valmistui
ILONA NIEMINEN Liedon
lukiosta.

Lahjan vanhemmat olivat
Hilma ja Joonas Pönni,
Alvatti.

Muista ystävääsi
ilmoituksella.

+ lähetyskulut:
Isoille 7,90 €. Pieni viiri
kätevästi kirjekuoressa.

Vihitty
MILI-MONA SALOKANNEL
ja TIMO RAUTIAINEN
Mili-Monan isoisovanhemmat ovat Julius ja
Rauha (os Mäkeläinen)
Kaukiainen ja isoäitinsä
Maili Salokannel Koiviston Penttilästä.

Ilonan isoisä on Juhani
Mäkeläinen Koiviston
Penttilästä, vaikka kävi
syntymässä väliaikana
Helsingissä. Juhanin
vanhemmat olivat Laina
ja Aarne Mäkeläinen
Penttilän kylästä.

Tilaukset
Virpi Huhtanen, Ahtaanmäki 1 A 2, 02280 Espoo
puh. 0440 501 806, virpi.huhtanen@kolumbus.fi

KOIVISTON AUTO
www.koivistonauto.fi

Koiviston sankarihauta-alueen vihkimistilaisuus on siirretty kesälle 2021.

Vielä tilattavissa koivistolaistuotteita Turusta:

Turun ja ympäristön koivistolaisten

varastosta myydään
Pikeepaita, väri navy 20 €
Collegepaita, väri suomensininen 30 €
Collegepaita, puolivetoketjulla väri dark navy 35 €
Narureppu, paksua puuvillaa 20 €
Saatavilla eri kokoja rajoitettu erä, kaikissa tuotteissa
Koiviston tunnus silkkipainatuksella.

Tiedustelut Sirkku Miiluniemi
email. sirkku.miilu@gmail.com
puh. 050 4312 234 klo 16 jälkeen

