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Tiijjät sie?

Niihi aikoihi, ko Viesti taas sujahtaa siu posti-
laatikostais, tarkkaa ottae 24. lokakuuta, o ku-
lunt tasan seitsemäkymmäntviis vuotta siint, 
ko maailmajärjestö YK perustettii San Ransis-
cos Kalihvornias. Asjaa kyl juhlittii vähäse etu-
kättee ja ettäält. Mut ei kyl Ameriika länsiran-
nikol vaa Manhattani saarel, New Yorkis, mis 
maailma valtiaat vähä aikaa sit pittiit nauho-
tettui puheitaa.  Sielhä järjestö päämaja ja tär-
keimmät elimet sijaitsoot. Perustamiskokouk-
ses valittii ensmäseks pääsihteeriks norjalaine 
Trykve Lie ja järjestö pysyviks jäseniks nimettii 
viis johtavaa voittajavaltioo (sillose Kiina kan-
satasavalla tilal tul 70-luvul kommunisti-Kiina 
ja 90-luvul Neuvostoliito asema peri Venäjä.) 
Jo heti perustettaes tehtii se valuvika, mikä o 
monta kertaa halvaannuttant koko järjestö toi-
minna, ko Turvaneuvos annetti yhel ainoalkii 
pysyväl jäsenel kättee valttikortti: veto-oikeus, 
mikä o nii monet kerrat estänt järjestöö pää-
semäst mihikää tuloksee.

Puhuha siel juhlakokoukses yks järkevii-
ki ajatuksii, Suome resitentti. Mut kui moni 
kuuntel? YK perustettii ”ettei koskaa ennää 
käis niiko nyt käi, vaa pystyttäis sopimaa maa-
ilma asjoist rauhallisest yhes.” Mut eihä tuo 
nykypäivä touhu yhtää tunnu sulas ystävyyes 
valtioija väll sujjuu ko kuuntel USA residenti 
syyttelyy kiinalaisel virkaveljellee. Ja iha niiko 
ei kylliks riittäis jokahisel iha tarpeeks ponnis-
teltavaa saaha piettyy tuo uus Maailma Vallot-
taja, Covid-19 -ruunupää, Korona-virus, ees 
jotekii aisois, ni viel pittää vaa nii suureks ko 
pienemmäkskii itseen kuvitteleva etsii nii vie-
reltää ko etempääkii itselleen tappelupukarii. 
Kyl siin o nykysel pääsihteeril António Guter-
resil luovimista!

Iha kohtsillää o mänt 75 vuotta myöskii 
siint, ko Suome Markka (minkä perrää aika 
moni vielkii haikailoo, ko se muka ol ”nii vah-
va valuutta”) leikattii. A nytpäs mie en alakkaa 
jaarittelemmaa enempää, vaa käynkii suoraa 
kysymää:

Ko setelit leikattii, ni tarkallee millo se ope-
raatio suoritettii ja toiseks, minkä puolise osa 
sie sait pittää itse ja mitä tapahtu sil toisel osal? 

Enhä mie kyl kuvittele, et työ kaik olisitta 
olleet 75 vuotta sit sen ikäsii, et teil ois olt nii-
tä ”suurii setelii”, mist ne Neljä Kattii lauloit 
täs aikasemmi nii makiast, et teil niitä ois olt 
pois jaettaviks ast, mut kysykää vaik Isoisät taik 
Mummilt. Nii, taik pankist, siin tapaukses, et 
tiijjättä viel jonkun panki, mihi pääsöö sissää 
ja mis viel ois rahhaaki. Mut eihä pankis kyl 
ennää kukkaa taija olla näht setelii ko unissaa. 
Mut jostai… Kyl asja varmast selvijää. Ja sit vaa 
vastaamma toimituksel, oma nimi kirjoihi, ja 
tieto mist se löyty jne.

Martti Piela

Sarjan ensimmäisessä jaksossa Saario 
matkaa öljytankkerin kyydissä Pri-
morskiin. Ylen Areenasta löytyvät 
kaikki 6 jaksoa.

Dokumentin alussa eletään idyl-
listä hiljaiseloa Koiviston Koivusaa-
ressa, kunnes vastarannalla alkaa 
mittava, Moskovasta käsin ohjattu, 
rakennushanke: Itämeren suurin öljy-
satama Primorskiin. Paikallisia asuk-
kaita tyynnyteltiin suurhankkeesta 
aikanaan lupaamalla työpaikkoja ja 
uusia teitä. Niitä on kuitenkin tullut 
hitaammin, kuin mitä öljynkuljetus 
on Suomenlahdella kasvanut. ”Ve-
näjä on maailman toiseksi suurin 
öljynviejä ja jopa kolmannes kulkee 
Suomenlahden kautta”, kerrotaan 
dokumentissa.

Rajankäyntiä dokumenttisarjassa 
Saario ylittää rajan moneen kertaan, 
eri paikoissa, erilaisten ihmisten kans-
sa. Rajaseutujen kulttuurissa erilai-
suudet kohtaavat. Suomen ja Venäjän 
raja on paitsi pienen ja suuren maan 
välinen ja moneen kertaan liikkunut 
raja, myös kieli- ja kulttuuriraja, us-
konnollinen ja historiallinen, ja po-
liittinen raja. Se on erilaisten poliittis-
ten järjestelmien ja luonnonvarojen 
hyödyntämisen välinen raja.

”Historia auttaa nykyhetken ym-
märtämisessä, mutta se voi olla myös 
vaarallisen leimaavaa” Petteri Saario 
muistuttaa: ”Historiaa kirjoitettaessa 

painottuvat sodat ja kriisit, valtaapitä-
vien mieltymykset ja epäluulot. Nii-
den varaan voidaan luoda uhkakuvia 
ja lietsoa pelkoja”. Koska Saario on 
tunnettu erityisesti luontodokumen-
teistaan, näkee hän tässäkin luonnon 
vapaana, rajojen rajoittamattomana. 
Suursaaren sivuitse lentävät muutto-
linnut eivät piittaa siitä, kenen hal-
linnon alla rannat ovat. Mutta jos pe-
lottavin, öljyonnettomuus tapahtuu, 
juuri linnut ja luonto kärsivät eniten.

Tankkialus Tempera lipuu tee-
veeruudulla seesteisellä merellä. Saa-
rio ei kuitenkaan laivalla viheltele, 
sillä vanhan uskomuksen mukaan 
laivalla viheltely voi nostattaa myrs-
kyn. 100 miljoonaa litraa öljyä läpi 
sokkeloisen merialueen kuljettavan 
laivan päällystö ei viheltele sekään. 
Vastuu on suuri miehistöstä, laivas-
ta, merestä. Ilmaston lämpenemisen 
seurauksena säiden ääri-ilmiöt yleis-
tyvät. Se näkyy Suomenlahdellakin. 
Myrskytuulet ovat yleistyneet ja aal-
lokko kasvaa.

Luontonsa puolesta Koivisto ja 
sen edustan saaret ovat erittäin mie-
lenkiintoinen ja monimuotoinen 
ympäristö, koska kehitys on unohta-
nut alueen ja jättänyt tilaa luonnolle. 
Luonto on hyötynyt rajasta ja raja-
seudusta. Öljysataman mahdollisesti 
tuoma vauraus alueelle on kaksiteräi-
nen miekka. Vaurauden myötä alu-

eelle syntyy uusia teitä, rakennetaan 
enemmän ja samalla luonnonvaraiset 
alueet pienenevät.

Dokumentissa kuultiin myös hil-
jattain edesmenneen Tuomo Hilskan 
ajatuksia. Hän on toiminut matkan-
järjestäjänä lukuisilla kotiseuturet-
killä, mutta toivoo, että myös luon-
tomatkailijat löytäisivät kauniin ja 
luonnoltaan ainutlaatuisen Koiviston 
kohteekseen.

”Kehitys tarvitsee merta, mutta 
meri ei tarvitse kehitystä” summaa 
Petteri Saario ajatuksiaan. Doku-
mentin seesteinen tunnelma aivan 
kuin ennakoi tulevaa, tyyntä myrs-
kyn edellä, öljyonnettomuutta en-
nemmin tai myöhemmin. Saario 
seurasi kameran takaa öljytorjunnan 
harjoituksia kauniissa kesäsäässä. 
Ajatukset siitä, että mitä on tehtävis-
sä yöllä, myrskyssä, ahtojäissä ahdis-
tavat. Tuhannet hylyt merenpohjassa 
kertovat, että meri on arvaamaton ja 
sitä on syytä kunnioittaa niin pin-
nan ylä- kuin alapuolella. Tankkerin 
kapteenin ja luotsin tarinat läheltä-
pititilanteista sekä laivakalustojen ja 
miehistöjen laadusta karmaisevat. 
”Pahaa pelkään, että ei ole kysymys 
siitä, että sattuuko paha öljyonnetto-
muus Suomenlahdella vaan ennem-
min siitä, milloin se sattuu”.

Rajankäyntiä – Öljyä laineilla
Teksti Riikka Salokannel 
Kuvat Petteri Saario/YLE

Petteri Saario on kuvannut 
Ylelle mielenkiintoisen 
dokumenttisarjan 
Rajankäyntiä. Jaksoissa 
seuraillaan Suomen itärajaa, 
niiden historiaa, luontoa, 
ihmisiä ja nykytilaa. 

Oljytankkeri Primorskin edustalla.
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Hartaast´ 

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

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

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

Aineisto mieluiten digitaalisena: 
studio@ramitoivonen.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

Tilaukset, osoite- ym. muutokset: 
aina kirjallisena, mieluiten 
sähköpostitse Koivisto-Seura ry.n 
varapuheenjohtajalle 
katarina.hovi@gmail.com
Tilauksia ei tarvitse uusia. 

Seuran jäsenmaksu 39 e, sisältää 
vuoden jäsenlehdet. 

Jäsenlehden postituksesta Pohjois-
maihin veloitetaan +3 e/vuosi ja 
muualle Eurooppaan +8 e/vuosi.
Pankkiyhteys: 
Nordea FI46 1091 3000 3058 80

Päätoimittaja 
Riikka Salokannel, 044 231 2422
koiviston.viesti@gmail.com
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398

Siunaus toimitetaan läheisten läsnä ollessa

Rakkaamme 

Tuomo Olavi 
HILSKA
s. 04.10.1935  Koivisto
k. 21.09.2010  Helsinki

Uneen viimeinkin lipua
vailla ruumiinsa kipua
tunneista loputtomista.

Vaipuisin hiljaa sinne päin,
missä sen pienen vaahteran näin
leikkivän keltaisin lehdin.
Sanoisin: nyt minä ehdin.
Nyt olen tähti,
nyt olen maa
Tuulessa saatamme koskettaa.

Mirkka Rekola

Lämmöllä ja kiitollisuudella
Tomia muistaen ja syvästi kaivaten
Crisse
Anna ja Jonna
Sebastian, Timjami ja Helmer
Erkki, Liisa ja Antti
Hilkka
Matti ja Pirkko
muut sukulaiset ja ystävät

Karsta vai karttu

Olin yläkoululla historian ja yhteiskuntaopin sijaise-
na. Oppilaat olivat 2000-luvulla syntyneitä hollolalai-
sia, joiden perheistä käydään töissä pääasiassa kaupun-
gissa, vaikka Hollola perinteinen maalaispitäjä onkin. 
Seiskaluokkalaisten aiheena oli autonomisen ajan Suo-
mi. Käytiin läpi sääty-yhteiskuntaa ja Suomen asemaa 
Venäjän suuriruhtinaskunnassa. Harjoitusmonistees-
sa tunnistettiin kuvista maataloustyökaluja. Karsta ja 
karttu olivat lapsille aivan utopisia ymmärtää. Minulle 
valkeni, ettei heillä ole käsitystä siitäkään, miten leipä 
tänä päivänä pöytään tulee, että edelleen hoidetaan 
peltoja, kasvatetaan viljaa, joka puidaan ja jauhetaan 
myllyssä ja vasta sitten leivotaan leiväksi.

Koepaperin neljännelle sivulle oli varattu tilaa es-
seelle, kirjoitelmalle aiheesta Suomi 150-vuotta sitten. 
Moni oppilaista kirjoittikin koko sivun täyteen, mut-
ta yllättävän suurella osalla oppilaista oli tekstiä vain 
1-2 riviä. Koetta seuraavilla tunneilla kyselinkin, eikö 
heillä todellakaan ole käsitystä siitä, millaista elämää 
isovanhempiensa isovanhemmat olivat eläneet. Tähän 
oppilaat vastasivat, että pitäisi tietää isovanhempien 
isovanhempien isovanhemmista. Ja oikeassahan he oli-
vat, kun rupesimme vuosia laskemaan. Näiden lasten 
mummolat ovat jälkiteollisen ajan kaupunkilaismum-
moloita. Keskusteluissa vahvistui kuitenkin käsitys, että 
lapsia kiinnostaisi tietää juuri oman sukunsa vaiheet.

Opettajana jouduin myös kertaamaan muille 
luokka-asteille opetettavat aiheet. Kahdeksasluokka-
laiset käsittelivät Ruotsin vallan aikaa. Ristiretkien 
yhteydessä koloniasoitiin Suomen rannikko ruotsa-
laisilla kristityillä. Samalla kalastusoikeudet riistettiin. 
Suomalaisia pidettiin primitiivisempinä ja kielemme 
ruotsia ja saksaa alhaisempana. Muinaisuskon ja kult-
tuurin piirteet olivat vahvoina, eikä suomalaisille 
myönnetty samoja oikeuksia kuin ruotsalaisille. Eri-
tyisesti Karjalan ja Lapin pakanat piinasivat Ruotsin 
valtakunnan kristittyjä.

Yhdeksäsluokkalaisilla oli vuorossa Neuvostolii-
ton synty. Käsittelyssä olivat niin vallankumoukset 
kuin keisariperheen kohtalot. Sekasortoisesta tilai-
suudesta hyötyi myös Suomi, jonka itsenäistymiselle 
Neuvosto-Venäjän kiistat antoivat oivallisen tilaisuu-
den. Lenin siirsi vallan vapaissa vaaleissa huonosti me-
nestyneille Bolsevikeille ja maa irtautui ensimmäisestä 
maailmansodasta. Vastineeksi Saksa tunnusti Bolse-
vikkihallinnon. Samainen Saksa tunnusti Suomen 
itsenäistymisjulistuksen, eikä siinä tilanteessa Lenin 
ollut halukas kiistämään Saksan näkemyksiä.

Itse olen historiantunneilla opitun aina kiinnittä-
nyt omaan tarinaani, juuriini ja sukuni tarinaan. Sen 
kautta syntynyt kosketuspinta syventää ymmärrystä ja 
motivoi ottamaan asioista lisää selkoa. Siksikin on tär-
keä, että jaksamme sukumme tarinoita välittää meitä 
edeltäneiltä sukupolvilta seuraaville.

Kaisa Koivula
Espanjan entinen kuningas Juan Carlos lähti täs-
sä hiljan vapaaehtoiseen maanpakoon jouduttuaan 
korruptioepäilyjen kohteeksi. Tämä on aika yleistä 
maapallomme johtajilla: kun on vastuutehtävässään 
toiminut niin, että maa alkaa polttaa jalkojen alla, 
joku ”kollega” tarjoaa turvapaikan ja todennäköisesti 
lokoisat oltavat entiselle valtionpäämiehelle. Upseerit 
selviävät usein hengissä, kun rivimiehiä teloitetaan.

Jeesus toimi täysin toisin. Kun hän oli ajanut asiat 
siihen pisteeseen, että hänen henkeään alettiin uhata, 
hän tarkoituksellisesti tuli Jerusalemiin, opetti temp-
pelissä niin että kaikki varmasti huomasivat, että hän 
oli paikalla, ja lopulta antautui vapaaehtoisesti hal-
lintoväen käsiin. Hän kantoi poliittisen - ja kaiken 
muunkin - vastuun loppuun asti. Jeesus oli niin eri-
lainen johtaja! Ja seuraava porras noudatti esimerkkiä: 
perimätiedon mukaan kaikki muut Jeesuksen opetus-
lapset joutuivat teloitettaviksi paitsi Johannes, joka 
kärsi pitkässä vankeudessa elämänsä loppuun. 

Jeesus toimi niin kuin opetti: hänhän saarnasi nöy-
rää johtajuutta. Hän sanoi opetuslapsilleen mm.:
”Te tiedätte, että hallitsijat ovat kansojensa herro-
ja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. 
Näin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo 
teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten 
palvelija. Ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, 
vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi 
kaikkien edestä.” (Matt 20: 25-28.)

Erilainen johtaja
commons.wikimedia.org

Jeesus pesee opetuslapsensa jalat. Jan Luyken.

Tämänkin Jeesuksen idean paikkansapitävyys alkaa näkyä tie-
teellisessä tutkimuksessakin. Helsingin Sanomissa (30.9.2020) 
julkaistiin artikkeli nimeltä: ”Manipuloiva mäntti ei etene 
muita helpommin pomopallille”. Siinä kerrottiin tutkimuksis-
ta, joiden mukaan epäsovinnollinen käytös eli käyttäytyminen 
kylmällä, tunteettomalla, riidanhaluisella ja itsekkäällä tavalla 
ei edistä johtoasemaan pääsyä. Artikkelin mukaan olemme 
nykyään menossa palvelevan johtamisen suuntaan ja hyvän 
johtajan ratkaisevia ominaisuuksia ovat mm. voimakas itse-
luottamus, käsitys siitä, että pystyy itse vaikuttamaan asioiden 
kulkuun, sekä nöyryys. Lisäksi johtajan moraalin pitää olla 
kunnossa. Aika lailla tulivat taas Raamatun ideat mieleen, vaik-
ka sanavalinnat olivat hieman toisenlaisia. Jos siis johtajuuteen 
halutaan tehoja, kannattaa noudattaa Jeesuksen esimerkkiä. 
Vaikka siinä voi kyllä itse joutua liemeen.

Aleksis Kivi

Oli kivinen tie Alexis Stenvallin
Köyhän arvan veti unennäkijä saapasnahkatornin. 
Suuret suunnitelmat pojan köyhän kraatarin. 
Rahan puutteeseen kaatuivat ja terveysongelmiin. 
Nummisuutarit toi kuitenkin voiton. 
Kilpaillussa Kirjallisuuspalkinnon 
Elgskyttaren jättäen taakseen. 
Suomen nosti arvoasemaan maan kielten. 
Kullervo, Karkurit, Kihlaus, Lea. 
Näytelmäkirjallisuutemme perusteoksia. 
Romaanikuvaus Suomen erilaisista heimoista. 
Seitsemän veljestä hakee yhä vertaista. 
Veljeksensä vei Aleksis lukkarin kouluun. 
Itse eli vain syksystä jouluun. 
Kuolinvuoteellaan kohtalonsa tiesi:
“Suomalaisille mä elän iäti”

Martti Piela
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

  Suomen 
  Koivisto-Seura ry 
  Perustettu 1948

Toimii koivistolaisten yhdyssiteenä 
- järjestää kotiseututilaisuuksia
- harjoittaa julkaisutoimintaa
- suorittaa kotiseutukulttuuriin liit-
tyvää 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 Silfver

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

Suuri myrsky

Koivistolla oli tavallisesti kolme kovaa myrskyä: Helluntaimyrs-
ky, juhannusmyrsky ja syysmyrsky.

Vuonna 1924 oli niin kova syysmyrsky, jonka vertaista ei tunnet-
tu. Se nousi iltapäivällä lännestä ja raivosi äärettömällä voimalla 
iltamyöhään asti. Vaikka tuuli oli ankara, pysyi ilma lauhkeana. 

Kasvavia puita meni rannoilla murskaksi ja säästyneet puut 
taipuivat luokalle ojentumatta hetkeksikään. Myrsky ulvoi ja 
vinkui kuin pahimmassa pommisateessa. Laivoja ajautui ankku-
reissaan mereltä rannalle, kuten höyrylaiva Ainamo ja purjelaiva 
Thorvaldsen.

Koiviston salmessa merivesi nousi useita metrejä lainehtien yli 
kauppalan rantatien ja lopulta vesi ulottui pappilan käytävän 
portinpylväihin asti. Kaikki puutavarapinot rannoilla menivät 
hajalle ja ruuhkautuivat teille ja niiden yli äärettömäksi seka-
melskaksi. Kirkolta päästiin kulkemaan Kotterlahteen ainoas-
taan pappilan kautta. 

Luodot ja matalat saaret peittyivät vedenvaltaan. Saarista ajautui 
saarelaisten lampaita kuolleina rannikolle.

Kun tämän kirjoittaja seurasi pappilan rannasta myrskyn pahinta 
temmellystä, peittyi hetkittäin itse korkea ”julmahovikin” niihin 
pärskeisiin, jotka raivoavien aaltojen syöksyessä kohosivat ilmaan 
sen seinille ruuhkautuneista tukkikasoista. Puhelinpylväätkin 
katkesivat poikki ja langat sotkeutuivat muuhun sekamelskaan. 

Yön lähetessä myrsky laantui, vähitellen kokonaan lakkasi ja 
vedet laskeutuivat aloilleen. Uuden päivän valjettua pääsi vas-
ta näkemään myrskyn seuraukset. Siellä oli laivoja, proomuja, 
moottoriveneitä, tavallisia veneitä, hirsiä, lankkuja, pylväitä, 
propseja, halkoja ja paljon muuta tavaraa sikin sokin teillä ja 

niiden varsilla. Siitäkös oli raivaamista ja 
työtä kestikin kauan. 

Eri yhtiöiden ja omistajien puutavarat 
olivat aivan sekaisin. Asia sovittiin sum-
massa aikaisempien varastomittauksien 
mukaan, sillä muuten niitä oli mahdo-
tonta erotella. 

Ihmishenkien vahinkoja myrsky ei 
sentään saanut aikaan. 

Muutamilla koivistolaisilla lienee vie-
lä jäljellä valokuvia myrskyn tuhois-
ta, sillä paljon kuvia ainakin tuolloin 
otettiin.
Nimimerkki T.K. Koiviston viesti lo-
kakuu 1949

Hyvää ja turvallista syksyä!  Pysykää 
terveinä!

Eija Tuominen

Mailis Paavola
Mailis Paavola, s. Toivo-
nen, kuoli Helsingissä 
22. elokuuta 98-vuoti-
aana. Hän oli syntynyt 
Uudellakirkolla 14. 
tammikuuta 1922. Pa-
ri vuotta myöhemmin 
perhe muutti Koiviston 
kauppalaan, jonne van-
hemmat Eva ja Einar 
perustivat kaupan. 

Koivisto ja Uuden-
kirkon mummola oli-
vat Mailiksen sydämen 
maisema. Maiseman 
tärkein elementti oli 
meri: Koiviston kotita-
losta oli kilometri me-
ren rantaan, ja Uskilan 
mummolan mäeltä 
näkyi esteettä aava sel-
kä. ”Männää katsomaa 
merta,” sanoi mummo 
pojantyttärelleen, ja he 
istuivat mäellä hiljaa, 
katseet kaukaisella ula-
palla. Toivosen suku oli 
viljellyt Uskilan maita 
vuosisatoja, ja tilan pää-
rakennus oli 1720-lu-
vulta. Kun kylään pääsi 
1990-luvulla käymään, 
jäljellä olivat vain rin-
teellä kukkivat iirikset. 
Niiden mukuloista kas-
voi iirispenkki Virolah-
den kesämökille, saman 
meren rannalle.

Koivistolla Mai-
lis sisaruksineen ui ja 
souteli Kirkkorannassa. 
Vanhemmilta salaa ui-
tiin jopa pari kilometriä 
leveän salmen yli Koi-
vistonsaareen: onka-
reita piti varoa, eivätkä 
voimat saaneet uupua 
keskellä lahtea. Kuntoa 
vaadittiin myös pyörä-
retkillä mummoloihin: 
ei ollut tavatonta, että 
lapset polkivat hiekka-
tietä 45 kilometriä aa-
mulla yhteen suuntaan 
ja illalla takaisin.

Mailis kävi ensin 
Koiviston yhteiskoulua, 
sitten Viipurin Uutta 
Yhteiskoulua. Talviso-
dan syttyessä hän oli 
17-vuotias lukion toi-
sen vuoden oppilas, jos-
ta sota teki muonitus- ja 
ilmavalvontalotan. Val-
vontatorni sijaitsi kes-
kellä metsää. Erityyppi-
set koneet piti erottaa ja 
raportoida kenttäpuhe-
limella, ja paukkuvassa 
pakkasessa vahtivuoroja 
vaihdettiin kuuden tun-
nin välein. Välillä tuli 
tietoja lähistöön lasku-
varjoilla pudotetuista 
desanteista, ja yhden 
Mailis näki lottien ma-
japaikan ikkunassakin.

Talvisodan jälkeen 
Toivosen perhe asettui 
Haminaan. Mailis eh-
ti kirjoittaa Haminan 
yhteiskoulusta yliop-
pilaaksi keväällä 1941, 
ennen kuin jatkosota 
syttyi ja lottatehtävät 
jatkuivat. Kun Karja-
lankannas oli valloitettu 
takaisin, Mailis nousi 
ylioppilaslahjaksi saa-
mansa Aino-pyörän sel-
kään ja pyöräili ilman 
lupaa Koivistolle, jonne 
hän saapui ensimmäise-
nä naisena. 

Sotakokemukset 
uursivat syvät jäljet Mai-
liksen elämään. Hän oli 
viimeisimpiä sekä talvi- 
että jatkosotaan osallis-
tuneita lottia, ja hän oli 
Lottaperinneliiton pe-
rustajajäseniä. Saamis-
taan kunniamerkeistä 
hän arvosti erityisesti 
Talvisodan urheudesta 
myönnettyä Vapauden-
mitalia. 

Mailis valmistui 
Helsingin yliopistosta 
farmaseutiksi 1950 ja 

proviisoriksi 1954. Hän 
solmi avioliiton oi-
keusneuvosmies Pentti 
Paavolan kanssa 1950. 
Pitkän, onnellisen taipa-
leen jakanut pariskunta 
ehti viettää 70-vuotis-
hääpäiväänsä keväällä 
2020. Heille syntyi yksi 
tytär.

Oma perhe ja suku 
olivat Mailikselle tärkei-
tä, ja erityisen rakkaita 
olivat lapsenlapset. Hän 
oli hyvin vieraanvarai-
nen ja järjesti mielel-
lään juhlia. Koskaan ei 
ketään kutsuttu syn-
tymä- tai nimipäivil-
le, mutta aina oli talo 
täynnä vieraita ja pöytä 
kukkuroillaan suolaista 
ja makeaa. Karjalanpii-
rakat ja muut piirakat 
olivat Mailiksen bra-
vuuri. Kun Kannakselle 
taas pääsi, Mailis teki 
useita matkoja synnyin-
seuduilleen ja vei myös 
kolme lapsenlastaan 
sinne. Kuolemaansa asti 

hän puhui aitoa kan-
nakselaista murretta. 

Mailis toimi aktii-
visesti Helsingin Koi-
vistolaisissa ja Koivis-
to-seurassa. Hän piti 
lukemattomia murre-
pakinoita ja esitelmiä, 
paistoi satoja piirakoita 
myyjäisiin ja veti nais-
kerhoa 15 vuotta. Pit-
kästä ja monipuolisesta 
työstä hänelle myönnet-
tiin useita ansiomerkke-
jä ja kunniajäsenyys. 

Mailis oli vaatima-
ton ihminen, joka teki 
paljon hiljaista lähim-
mäistyötä. ”Ihmistä ei 
ole lähetetty maailmaan 
häntä itseään varten”, 
Mailis siteerasi äitiään, 
ja tämän ohjeen mukaan 
hän eli. Hän kunnioitti 
ja pyrki ymmärtämään 
jokaista ihmistä. 

Satu Grünthal
kirjoittaja on 
Mailis Paavolan tytär
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Yrjö Rafael Mäkeläinen
26.8.1923 – 16.8.2020
Saarenpääläisen sotaveteraani Yrjö 
Mäkeläisen pitkä taival on päätty-
nyt lähes 97 vuoden jälkeen Sär-
kisalossa. 

Nuori Yrjö varttui ison lapsi-
katraan keskellä Koiviston Saaren-
päässä. Sisarusparveen syntyi pe-
räti 13 lasta, joista Yrjö oli pojista 
ikäjärjestyksessä keskimmäinen. 
Elämä oli luonnollisesti niukkaa 
noin suuressa perheessä, mutta 
toimeen tultiin. Perheen elanto 
saatiin kalastamalla, viljelemällä 
ja pitämällä karjaa. 

Isoimmat sisaruksista osallis-
tuivat työntekoon. Yrjökin jou-
tui mantereelle paimenpojaksi ja 
myöhemmin Matti-setänsä kans-
sa kalastamaan Suomenlahdelle. 
Siltä ajalta varmaankin alkoivat 
käsivoimat kehittyä, kun kalastus-
venettä piti soutaa pitkiä matkoja 
verkkoapajille. Juoksu- ja hiihto-
kunto olivat peruja jo noilta ajoil-
ta, koska kaikenlainen urheilu oli 
hänelle luonteenomaista. 

Merille Yrjö lähti 14-vuo-
tiaana isänsä kaljaasille. Isänsä 
Aleksanteri kuljetti mm. puuta 
Helsingin halkolaituriin. Yrjö 
joutui silloin opettelemaan laiva-
kokin ja kansimiehen työt. Välil-
lä palattiin kotiin Saarenpäähän 
kotitilan töihin ja kalastamaan. 
Talvisodan kynnyksellä ja alkaes-
sa hän 16-vuotiaana meni mukaan 
linnoitustöihin. Talvisodan aikana 
hän oli sorvaamassa tykistön kra-
naatteja.

Välirauhan aikana Yrjö lähti 
uudelleen merille, mutta tällä ker-
taa suomalaisille kauppalaivoille. 
Niillä reissuilla hän seilasi mm. 
Pohjanmerellä mukana saattueis-
sa, joita saksalaiset taistelualukset 
suojelivat ja englantilaiset puoles-
taan uhkasivat torpedohyökkäyk-
sillä. Suomalaiseen rahtilaivaan oli 
asennettu saksalainen ilmatorjun-
tatykki ja mukana tuli saksalaisia 
tykkimiehiä. Yrjö kertoi konehuo-
neessa työskentelyn olleen jatku-
vaa vaaran alla olemista. 

Vuonna 1943 Yrjön ikä-
luokka kutsuttiin palvelukseen 
jatkosotaan. Toiset astuivat pal-
velukseen ajallaan, mutta Yrjö oli 
vielä silloin merellä. Palattuaan 
kotimaahan hänet komennettiin 
koulutettavaksi Hyrylään. Yrjö 
jäi sinne kouluttamaan seuraavaa 
ikäluokkaa ja kävi myös pans-
sarintorjuntaryhmän (pst) ryh-
mänjohtajakurssin. Sitten hänet 
komennettiin Itä-Karjalaan Paa-
teneen pst-ryhmän johtajaksi.

Vuoden 1944 Kannaksen 
suurhyökkäyksen aikana hänen 
veljensä Urho menehtyi Laa-
tokalle tehdyn merivartioston 
partioreissun seurauksena ja Yr-

jö sai lomaa käydäkseen veljensä 
hautajaisissa Turussa. Ilmapom-
mitusten vuoksi juna myöhästyi 
ja Yrjö samoin sen seurauksena 
hautajaisista hivenen. Paluumat-
kalla Paateneen hänet kuitenkin 
komennettiin pst-koulutettuna 
Tali-Ihantalaan, jossa juuri käy-
tiin ankaria taisteluita mm. 
panssareita vastaan. Sittemmin 
hän suoritti sairaankantajan 
koulutuksen eli nykykielellä lää-
kintämieskoulutuksen. Syksyllä 
hän oli mukana sairaankantajana 
Lapin sodassa saksalaisia vastaan. 
Sieltä hänet vapautettiin palve-
luksesta marraskuussa 1944.

Sodan jälkeen hänen vanhem-
pansa nuorimpien lasten kanssa 
joutuivat evakkoina väliaikaisiin 
majoituksiin. Välirauhan ja jatko-
sodan aikana he olivat palanneet 
Koivistolle kotiin ja joutuneet taas 
kiireesti lähtemään evakkotielle. 
Perhe asui eri vaiheissa Särkisalos-
sa, Luonnonmaalla Naantalissa ja 
Paraisilla. Paraisilla Trollön saari 
oli heillä vuokralla pari vuotta ka-
lastusta varten. Sieltä siirryttiin lo-
pullisesti Särkisalon kirkonkylälle, 
kun valtio luovutti sotilasvirkata-
lon maista perheelle kalastus- ja 
maanviljelystilan korvauksena 
Koivistolle jääneestä tilasta. Yrjö 
oli välillä mukana kalastamassa 
sekä metsä- ja maataloustöissä ja 
sitten taas välillä merillä.

Suomalaisten kauppalaivojen 
palveluksessa hän oli aina vuo-
den 1956 alkuun asti. Yrjö tapasi 
meripalvelustensa lomilla Särkisa-
lossa Norrbyn kylästä Länsitalon 
tilan kauniin tyttären Railin ja 
meni hänen kanssaan naimisiin. 
Perhesyistä Yrjö jäi pois meriltä ja 
meni Särkisalon Linjan varikolle 
autonasentajaksi. Vuonna 1957 
Yrjön oma perhe siirtyi kahden 
lapsen kanssa Perniöön, jossa Sär-
kisalon Linjalla oli uusi varikko. 

Yrjö Mäkeläisen elämän kes-
keisiä kulmakiviä ovat olleet syn-
tymäseudun karjalaisuus ja koi-
vistolaisuus, merelliset ammatit 
ja myöhemmin tilanhoito uudella 
kotipaikkakunnalla Särkisalossa. 
Harrastuksista rakkaimmat ovat 
olleet erilaiset urheilumuodot, 
laulaminen ja metsästys.

Perniön jaksona hänelle jäi 
aikaa harrastuksille. Hän harrasti 
hiihtoa ja yleisurheilua sekä pelasi 
lentopalloa. Myös kirkkokuoros-
sa hän lauloi. Vuonna 1963 tuli 
muutto Särkisaloon kotitilalle vä-
hän sen jälkeen, kun kolmas lapsi 
oli syntynyt. Yrjö lunasti veljel-
tään tilan ja tilalla asuivat myös 
hänen vanhempansa Matilda ja 
Aleksanteri. Yrjön vanhemmat 
kuolivat 70-luvun alkupuolella. 

Särkisalon metsästäjien hir-
viporukassa Yrjö oli mukana 
pitkään. Viimeisinä hirvestys-
vuosinaan hänelle tosin järjestet-
tiin passipaikka aina mukavasti 
ajotien läheltä, jolloin hän aina 
kiikutti autossa mukana tuo-
mansa tuolin passipaikalleen. 
Myöhemmin Yrjö perusti kodin 
lähialueelle passipaikkoja, joissa 
hän viihtyi jopa metsästyskau-
den ulkopuolella kiikaroimassa 
elukoita. Viimeiset kauriit hän 
ampui viime vuonna ja vieläpä 
pitkältä matkalta puhtaasti sy-
dänlaukauksella. Oli siis 96-vuo-
tiaalla miehellä vielä näkö tarkka 
ja käsi vakaa. Tosin joku met-
sästysporukasta sai hakea saaliin 
pois, koska Yrjö ei rollaattorilla 
voinut pelloilla ajella. Maasturilla 
hän liikkui tilan mailla ja vähän 
kylälläkin, sillä hänellä oli ajo-
kortti voimassa kuolemaansa asti.

Käsissä hänellä oli yllättävän 
paljon voimaa vielä viimeisinä 
viikkoinaankin. Hän voimisteli 
päivittäin useaan kertaan ja piti 
ylävartalon lihakset hyvässä kun-
nossa. Tietysti taustaakin oli voi-
mistelusta, sillä Yrjö oli nuorena 
ollut varsinainen mestari käsillä-
kävelyssä.

Vaimonsa omaishoitajana 
Yrjö toimi pitkään. Vasta Railin-
sa kuoleman jälkeen ehti Yrjö ol-
la kuuden vuoden ajan omillaan 
kotonaan. Silloinkin hän teki 
päivittäin ruokaa pojalleen, joka 
kävi lounastauolla syömässä isän 
luona. 

60-luvulla ja vielä 70-luvul-
lakin vaiettiin sodanajan asioista 
yleisesti. Yrjö kuitenkin eläke-
päivinään osallistui sotaveteraa-
nitoimintaan, joka muodostui 

hänelle viimeisinä vuosinaan 
kovin tärkeäksi. Hän oli pitäjän 
viimeisiä veteraaneja ja se näkyi 
myös julkisuuskuvassa, sillä eri-
laisissa yleisissä juhlatilaisuuk-
sissa oli tullut tavaksi tuoda ve-
teraanit kunniapaikalle. Hänen 
kunniamerkkirivinsä eroaa mei-
dän nuorempien ansiomerkeistä 
siinä, että hänen mitalinsa on 
annettu urheudesta, kun taas 
meidän nuorempien mahdolliset 
merkit ovat työstä saatuja.

Eri yhteyksissä hänet tunte-
neet ihmiset ovat sanoneet, että 
hän oli kohtelias ja ystävällinen 
herrasmies. Hän ei halunnut sa-
noa pahaa sanaa kenellekään. 
Erityinen taito hänellä oli olla 
vaikeissa tilanteissa kannustava ja 
optimistinen. Yrjö ei tarpeetto-
masti valittanut omia vaivojaan, 
vaan sinnitteli arkiaskareissaan 
huolimatta heikosta kuulostaan ja 
jalkavaivoistaan.

Yrjö oli hieno mies eläissään 
ja monelle meistä esimerkkinä 
vielä kuolemansa jälkeenkin. 
Kaksi päivää ennen kuolemaansa 
hän puhuessaan omaisille sanoi 
olevansa ylpeä sotaveteraaniudes-
taan. Toiseksi ylpeyden aiheeksi 
hän sanoi, että oli saanut lapsille 
äidiksi Railin, joka oli hänestä 
ollut niin hyvä ja kaunis. Kolme 
lasta puolisoineen, kolme lasten-
lasta ja yksi lapsenlapsenlapsi jäi-
vät kaipaamaan rakasta Isää, Isoa 
ja Isoäijää. Monet ystävät ja tutut 
jäivät kaipaamaan Yrjön tarinoi-
den kerrontaa menneiltä ajoilta ja 
erityisesti Koivistosta.

Reima Mäkeläinen
Kirjoittaja on Yrjö Mäkeläisen 
poika

Kotitilan pito oli vaativaa ja 
raskasta työtä sekä Yrjölle että Rai-
lille eikä tuossa elämänvaiheessa 
harrastuksille juuri jäänyt aikaa. 
Karjaa ja sikoja pidettiin, ja vähän 
kanojakin. Pelloilta saatiin viljaa ja 
heinää karjan rehuksi. Juurikasta 
viljeltiin aluksi melko käsityöval-
taisesti. Talvella tehtiin metsätöi-
tä. Ympäri vuoden kalastettiin 
myytäväksi kalaa, ennen kaikkea 
kuhaa. Lapset tietysti osallistuivat 
kykyjensä mukaan lähes kaik-
keen työhön. Ajan mittaan niin 
pienet tilat eivät Suomessa enää 
elättäneet ja niinpä Yrjökin me-
ni Förbyn kalkkitehtaalle töihin. 
Tunnollisena työntekijänä hän sai 
kalkkitehtaalta mikrokalkkimyl-
lärin paikan. Kuulamyllyn ajo oli 
kuormittavaa kolmivuorotyötä. 
Myöhemmin lehmät myytiin ja 
siirryttiin porsaitten kasvatukseen. 
Sittemmin emakkojenkin pito lo-
petettiin. 

Aikanaan Yrjö ja Raili elä-
köityivät ja tilan viljelysten hoito 
siirtyi nuorimmalle lapsista eli 
Tarmolle. Yrjö kalasteli vielä ja 
autteli maa- ja metsätöissä niin 
pitkään kuin kykeni. 

Lauluharrastuksen Yrjö vei 
pidemmälle vasta vanhemmalla 
iällä. Hän oli ollut mukana Sär-
kisalossa kirkkokuorossa, mutta 
sitten hän siirtyi enemmin yksin-
laulun pariin ja otti laulutunteja 
säännöllisesti. Hän myös esiintyi 
monesti erilaisissa juhlatilaisuuk-
sissa. Isänsä Aleksanterikin oli lau-
lanut häissä ja hautajaisissa yms. 
ja nyt Yrjö tavallaan peri isältään 
laulajan viran. Yrjö joutui luopu-
maan rakkaasta lauluharrastukses-
taan vasta lähempänä 90 vuotta 
kuulon heikennyttyä.
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Suru-uutinen
Tuomo Hilska  4.10.1935 – 21.9.2020
Koiviston kotiseutumatkojen 
uranuurtaja ja kehittäjä Tuo-
mo Olavi Hilska (s. Koivisto 
04.10.1935) menehtyi Malmin 
sairaalassa sairauden uuvuttamana 
21.09. 2020. 

Tuomo vietti lapsuutensa 
Koivusaaren Saarenpään kylässä, 
jossa isänsä Juho Hilska toimi 
paikallisen osuuskaupan hoita-
jana. Tuomo joutui kokemaan 
lapsena kaksi dramaattista evak-
komatkaa, toisen joulukuussa 
1939 proomulla Saarenpäästä ve-
näläisten pommikoneiden ahdis-
telemana Vironlahteen ja toisen 
kesällä 1944 sodan jo raivotessa 
ympäristössä Koiviston kautta 
junan härkävaunussa Viipurin 
kautta kanta Suomeen. Lopulli-
sena evakkomatkan määränpäänä 
oli Turku, josta perhe oli löytänyt 
uuden kodin.

Koulun ja laivastossa suo-
ritetun armeijapalvelun jälkeen 
Tuomo oli työharjoittelijana 
Englannissa ja Saksassa, jonka 
jälkeen hän toimi jonkin aikaa 
Helsingissä SOK:n maatalous-
osastolla. Alun perin Tuomon 
oli tarkoitus kouluttautua lentä-
jäksi, johon viittasi myös hänen 
purjelentoharrastuksensa Turun 
lentokerhossa. Yhteensattumien 
kautta Tuomo ajautui kuitenkin 
suomalaisten huolintaliikkeiden 
omistamaan kansainväliseen 
kuljetusyritykseen Oy Polar-
Express Ab:hen, jossa Tuomo 
nousi myyntijohtajaksi. Täältä 
työura jatkui Suomen Matka-
toimistossa, jossa Tuomo toimi 
markkinointijohtajana ja myyn-
tijohtajana aina eläköitymiseen-
sä saakka. Matkatoimistovuo-
sien tärkeitä kohteita oli mm. 

ulkomaisten teemamatkojen ke-
hittäminen ja kotimaan matkai-
lun lisääminen. Eläkevuosinaan 
Tuomo toimi kotimaan matkai-
lua edistävän Suomen Autolo-
mat Oy:n taustalla. 

Koiviston kotiseutumatkailu 
tuli tätä kokemustaustaa vasten 
luonnollisena kuvaan samalla 
kun Kannaksen kotiseutumat-
kailu vapautui 1990 luvun alus-
sa. Koiviston saarten kohdalla 
asiaa hankaloitti kuitenkin, että 
saaret kuuluivat sotilasalueeseen, 
jonne tarvittiin erilliset kulkulu-
vat, joiden saanti oli aikaa vie-
vää ja välillä myös mahdotonta. 
Tuomon onnistui kuitenkin 
saamaan venäläisen Koivusaarta 
hallinnoivan osapuolen kanssa 
sopimus, joka mahdollisti vie-
railut saarella sekä myös antoi 
käytettäväksi majoitustilat Saa-
renpään kylästä.

Ensimmäinen matka tapah-
tui vuonna 1989 Kristiina Brahe 
laivalla Helsingistä Viipuriin ja 
täältä paikallisbussilla Koivistolle. 
Seuraavana vuonna laivalla pääs-
tiin jo Koiviston salmeen, josta 
paikalliset veneet kuljettivat mat-
kaat Saarenpään Osuuskaupan 
laiturille. Myöhemmin matkat 
tapahtuvat pääasiassa Kari Hämä-
läisen busseilla Koivistolle, josta 
matkaajat kuljetettiin yhteysa-
luksilla Saarenpäänhän. Majoitus 
paikkana oli joko entinen Kuu-
pan talo eli hotelli Wilhelm ja tä-
män läheisyydessä sijainnut talo. 
Myöhemmin kotiseutumatkojen 
lisäksi Tuomo järjesti mm. Hel-
singin yliopiston luonnontieteen 
tutkijoiden matkan Koivusaareen 
ja Tiurinsaareen.

Voi vain kuvitella millaisten 

moninaisten tunteiden vallassa 
vanhimmat saareen matkaajat 
olivat päästessään nyt näkemään 
kotisijojaan ja kotisaartaan en-
simmäistä kertaa sotien jälkeen. 
Samoin nuorempien matkalais-
ten silmät avautuivat näkemään 
todellisuudessa ne maisemat ja 
elinolosuhteet, joissa heidän van-
hempansa olivat eläneet ja joista 
niin paljon oli kerrottu. 

Tuomo toimi yleensä itse 
matkojen vetäjänä ja uskon, että 
hänen seurallisuutensa ja hyvä or-
ganisointikykynsä hankalissakin 
ja alati muuttuvissa tilanteissa jäi 
monien mieleen. Tuomolla oli 
karjalaisen avoin, eloisa ja opti-
mistinen luonne sekä ehtymätön 
kiinnostus uusiin mahdollisuuk-
siin. Vaikeudet oli tehty vain 

voitettaviksi. Tärkeää oli myös 
se, että Tuomo sai solmittua so-
siaalisilla taidoillaan paikallisiin 
asukkaisiin hyvin lämpimät ja 
toisiaan arvostavat suhteet. Tämä 
edesauttoi paikallisten kesäasuk-
kaiden suhtautumista myöntei-
sesti matkalaisiin ja saivat mat-
kalaiset tuntemaan itsensä aina 
tervetulleiksi. 

Kiireisten matkanjärjestely-
vuosien jälkeen jäi aikaa myös 
muille harrastuksille. Nuoruuden 
kiinnostuksista Auran tähtipoi-
kien partiosoittokunta ja trum-
petinsoitto säilyi harrastuksista 
pitkään ja vielä joitakin vuosia 
sitten vanhat soittopojat esiintyi-
vät Turun tuomiokirkon konser-
tissa. Tuomo osallistui myös ak-
tiivisesti entisen työpaikkansa Oy 

Polar-Express Ab:n alkuvuosien 
työntekijöiden henkilökuntayh-
distyksen Expolarin toimintaan 
järjestelemällä jäsenille yhteisiä 
tapaamisia ja matkoja. Suun-
tautuipa yksi näistä matkoista 
myös Saarenpäähän. Vanhana 
koivistolaisena myös purjehdus 
ja kalastus Kiskon mökkijärvellä 
lastenlasten kanssa olivat aina vii-
me vuosiin asti Tuomolle rakkaita 
harrastuksia. 

Tuomoa jäivät kaipaamaan vaimo, 
tyttäret perheineen ja sisar ja veljet 
perheineen.

Tuomo ja matkalaisia Kohon mäellä. Tuomo ja paikallinen kuljetus traktori.

Tuomo purjeveneen kipparina Turun saaristossa.
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Koiviston sankarihautausmaa syyskuussa 2020. Kuva Dmitry Matveev.

Suomen Koivisto-Seura ry kiittää sankarihaudan 
kunnostamiseen osallistumisesta

Lämmin kiitos myös kaikille teille, jotka eri tilaisuuksissa olette os-
taneet arpoja ja tuotteita, joiden tuotot seura lahjoitti sankarihaudan 
kunnostamiseen. Erikseen vielä kiitos muotoilija, graafikko Rami 
Toivoselle lehtemme taittajalle, joka teki muistomerkin kaiverrusten 
esityöt ns. sapluunat. Näin varmistui, että muistopatsaan teksti ja 
nimet tulivat oikein.

Pyydän ystävällisesti ottamaan yhteyttä, jos omaa nimeä ei ole 
löytynyt lahjoittajien joukosta.

Kiittäen Eija Tuominen
 puh. 0400 244290, email. tuominee@gmail.com

Jäsenrekisteristä selvisi lisää lahjoittajia, jotka ovat vuoden 2018 
jäsenmaksun yhteydessä tehneet lahjoituksen. Lisäksi muutama 
muu lisäys ja täydennys syyskuun lehdessä olleeseen listaan. 

Yli 400 euron lahjoittajat

Temppeliherrain ritarikunta ry/Helsingin komentajakunta 2000 e
Turun ja ympäristön koivistolaisten käsityökerho 960 e
Luukkainen Pekka 500 e

Lisää lahjoittajia

Eskola Anni
Eskola Helmi
Hakapää Liisa
Hanttu Tapio
Harilainen Saima
Hasko Teemu
Heino Felix
Heino Pauli
Heino Reino
Hilska Lassi

Hoikkala Esa
Hytti Pieta 
Kaitainen Heikki
Kallinen Onerva
Kitula Markku
Kunnas Ritva
Kurki Aimo
Lehtola Jouko
Lenkkeri Jaana
Lenkkeri Julia
Malmström Eira

Mickelsson Tuula
Morja Leena
Mäkeläinen Yrjö
Noriola Anja
Nuorteva Sirkka-Liisa
Parkkinen Raija
Pentikäinen Anneli
Peussa Seppo
Piela Eino
Piela Sari
Putus Jaana

Päivänen Pekka
Rask Bertta
Ratia Risto
Reinikainen Jouni
Reinikainen Leena
Rousku Antti
Rusi Alpo
Ruskeepää Tuula
Salento Martta 
Salonen Ritva
Samuli Jouni

Sepponen Leila
Säilä Laila
Tammivaara Ritva
Tikka Irma
Toivonen Rami
Torkkeli Martti
Turkki Osmo
Turkki Terttu ja veljenpojat
Tähkäpää Heimo
Vesalainen Leo
Virkki Otto

60°21´52,88"P 28°36´19,89"E

Kaiverrustyö alkamassa 
Rami Toivosen sapluunan 
avulla Viipurissa 
marraskuussa 2019. 
Eija Tuomisen arkisto.

Kaiverrustyö etenee 
Viipurissa marraskuussa 
2019. 
Eija Tuomisen arkisto.

Koiviston 
sankarihautausmaan 
muistomerkki elokuussa 
2020. 
Kuva Svetlana Gråhn.
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Lestadiolaisuuden levinneisyys Viipurin läänissä 
vuoteen 1900 mennessä  9. osa

Valma Luukka

Koivistolainen Matti Passoja, laivanrakentaja Hyttölästä. Tämän 
kälviäläissyntyisen mestarin käsistä lähti kaikkiaan 70 alusta. Hän oli 
kotikylänsä pyhäkoulunopettaja, seurojen järjestäjä ja puhujien pyytäjä.

Käkisalmen rovastikuntaa lähinnä 
oli Kurkijoen rovastikunta. Siellä 
oli tunnustavia lestadiolasia Hii-
tolassan. 50-60 henkeä, Kurkijo-
ella n. 50 henkeä, Parikkalassa 30 
henkeä ja Jaakkimassa 60 henkeä.

Viipurin läänin kaupungeista 
toiseksi suurin kannatus lestadio-
laisilla oli Lappeenrannassa. Par-
haana aikana siellä oli 150-200 
henkeä. Väestö Lappeenrannassa 
vaihteli rakennustöiden vuoksi, 
mutta leviämiskausi oli saavut-
tanut suurimman laajuutensa 
vuonna 1890.

Lappeen rovastikunnan 
muissa seurakunnissa oli vain 
vähän kannatusta. Taipalsaaressa 
ja Savitaipaleella oli 30 lestadio-
laista kummassakin. Kouvolassa, 
Suomenniemellä, Luumäellä ja 
Lemissä kussakin alle 10 henkeä. 
(Savitaipaleen seuroissa tapahtui 
27.2.1884 saarnaaja Emanuel 
Välikankaan murha mustasuk-
kaisuussyistä.)

Myös Haminan rovastikun-
nassa oli lestadiolaisia. Eniten hei-
tä oli Kotkassa ehkä 50-60 henkeä 
vuoden 1890 kieppeillä. Hami-
nassa oli jonkin verran vähemmän 
eli n. 40-50 henkeä. Virolahdessa 
ja Miehikkälässä oli molemmissa 
10-20 henkeä, mutta Sippolassa ja 
Pyhtäällä ei yhtään.

Lestadiolaisuuden suu-
rin kannatus oli selvästi niiden 
reittien varsilla, mistä kulkivat 
maantiet sekä rautatie. Suurin osa 
Pohjanmaalta tulleista lestadiolai-
sista oli rakentajia, kirvesmiehiä ja 
kalastajia, verkonpaikkaajia, maa-
lareita, jopa opettajia ja pappeja, 
jotka oman arkityönsä ohella piti-

vät seuroja kodeissa, seurakuntien 
tiloissa ja Viipurissa myös omassa 
seurahuoneessa, joka jossain vai-
heessa sijaitsi Kolikkoinmäellä. 
Maaseudulla kannatusta oli eniten 
kahdenpitäjän rajamailla, syrjäky-
lissä niin, että kahden pitäjän les-
tadiolaiset asuivat lähekkäin toisia 
lestadiolaisia perhekuntia.

Mie tiijjän
Martti Piela

Ko meil siel koton Koivistol sattu joskus 
tulemaa vähä arvokkaampii vierahii ko 
tavallissii sukulaisii taik naapurii, ja äiti 
laitto sit pöytää tarjol kohvi kans kak-
kuu ja vehnästä ja pipariiki ni, akus sillo 
joku meist lapsist eksy kärkkymää pöy-
vvä nurkil, ni äitil ol usjast tapan ään-
tään vähäse alentaa ja ”vihjasta" kärk-
kyjäl, et ”lapset ja vasikat saavat peräst.” 
Nykysihä näyttää joka puolel täskii asjas 
ne entiset ajat täyellisest kääntyy nurin-
niskoi, eikähä tuo mikkää ihmekkää oo, 
ko lapsii syntyy suomalisil aina vaa vä-
hemmä. Niihä käi Kiinaskii, ko lapsluku 
puotettii yhtee. 

Miul o olt tavallisest tapan näis jutus-
sai aina kiirehtii oma tarinai kans eel ja sit 
vast esitellä lukija vastauksii, mikäli joku 
o reakoint miu kysymyksehei. Mut nyt 
tehhääki poikkeus. Annetaa aluks Hantu 
Tapio vastatta mitä hää tietää kertoo vas-
taukseks, ko mie viime Viestis uteli teilt, et 
mitä muita ilmaisui siint ”reppur” -sanast 
Karjalas käytettii ja mil taval niihi reppu-
selkäsii eri puolil suhtauvuttii.

Näinikkää haastaa mies entise resi-
tenti Ukko-Peka synnyinseuvvult:

Myö tiijjetää

Reppuri: Itä-Karjalainen kulkukauppias, Laukkuryssä (Nykysuomen sanakirja.) 
Koivistolla käytettiin Laukkuryssä nimityksen lisäksi muitakin:
"Elämää Koivistolla, Anton Harilaisen muistelmat":
"Konttimiehet" Aunuksesta kotoisin olleet kauppiaat. 
"Harjumies" Venäjän Karjalasta kotoisin ollut kauppamies myi rihkamaa ja osti har-
jaksia.
"Rättiukot" Muolaan Kyyrölästä  kotoisin olleet Pitkä-Pekko ja Pien-Antti myivät ver-
konliepeitä ja verkkokiviä ostivat ryysyjä ja lyijyromua.
"Nuottavenäläist" kiersivät nuottaverkkoja kauppaamassa.
"Lasinlaittajat" Venäläisiä ikkunalasin korjaajia, kiersivät kylä kylältä vuosisadan vaihteessa. 
Harilaisen muistelmien ja muiltakin kuullun mukaan kiertävät kauppiaat olivat tarpeel-
lisia ja suhtautuminen sen mukaista. 

Syysterveisin Tapio Hanttu Luumäeltä

Tapio kertoo suoraa ja sumeilematta yhel 
kertaa jo melkee kaike, mitä miekii asjast 
löysi sanottavvaa. Mut jäihä miulkii viel 
jottai lisättävvää tuoho Tapsa tarinaa. Kui 
onkii onnellista, et enneaikaa o Karjalas 
olt ihmisii, kutka o tienneet elinympäris-
töstää jottai sellasta, mikä höist o tuntunt 
sevverra kertomise arvoselt, et se o kan-
nattant raapustaa muistii! Nii et nyt myö 
Tapsa kanskii voijjaa sannoo, et Myö tii-
jjetää. Mist myö muute mittää tiijjettäis. 

Mie kaivoin lisäks viel essii mei koi-

Ennen vuosisadan vaihdetta 
syntyi ”Lestadiolainen Uusherä-
ys”, joka hajotti herätysliikettä. 
Siitä jotakin ensi kerralla.

Jääsken rovastikunnassa oli 
Jääskessä ja Antreassa 20-30 les-
tadiolaista. Kirvussa 10-20 hen-
keä. Joutsenossa, Rautjärvellä 
ja Ruokolahdella oli kussakin 
alle 10 henkeä, mutta kuitenkin 
edustus liikkeellä niissäkin seu-
rakunnissa oli.

Muolaan rovastikunnassa 
oli suurin kannatus eli 50 hen-
keä Kivennavalla. Omia saarna-
miehiäkin oli Valkjärvellä, mis-
sä liike voimistui 1890-luvulla. 
Ennen vuotta 1900 siellä oli jo 
40 henkeä. Myös ortodoksipitäjä 
Muolaa sai 40 tunnustavaa lesta-
diolaista. Heinjoella kannattajia 
oli alle 10 henkeä, ja Raudussa ei 
tiettävästi ketään.

Lopuksi pinta-alaltaan laajin 
rovastikunta eli Sortavala. Sen 
suurista erämaapitäjistä ei ole säi-
lynyt liikettä koskevia tietoja. Sor-
tavalassa lestadiolaisia oli 40-50, 
Impilahdessan. 50, Uukuniemellä 
60, Ruskealassa 40 ja Soanlahdes-
sa alle 10-20.

Nämä luetellut lukumäärät 
on saatu vertailemalla kirkkoher-
rojen lausuntoja, lehtien tilaaja-
määriä, paikkakunnalle muutto-
kirjoja ja tunnettujen henkilöiden 
liikkeitä. Luvut on pidetty mah-
dollisimman alhaisina, jotta suh-
deluku pysyisi oikeana.

Martti, tarkotit vissii Laukku-ryssii 

Niist ei tykätty. Aiheuttiit paikkakunnal 
paljo pahennusta, vietteliit nuorta väkkee 
ostamaa kalliita tavaroita ja kaike lisäks 
heijä pelättii levittävä tautii. Ja olha toi-
minta laitontakkii.

Vast perustetu "kunnallishallitukse" 
valtuutetut määräsiit 1869 20 marka sa-
kon näilt tavaraa ostavil ja näitä majoit-
taneil. 

Riesa jatku ja 1883 käännyttii Ku-
vernööri puolee ja ehotettii toimepitteitä 
laukku-ryssäin eli kontti-venäläiste kul-
jeskelu estämiseks. Koivistolkii tul asijast 
kuvernööri kirje 1899 ja nyt kuntakokous 
päätti antaa 50 marka sakon näije kulkijoi 
suojelijoil ja niie kans kauppaa tekevil ja 
myös kauppiaal. 

Lisäks kunna kassast luvattii maksaa 
50 markkaa suolejija ilmiantajal ja päätet-
tii et kuka hyyvvää saap ottaa laukku-ryssä 
kiin ja toimittaa nimismiehel syytettäväks.

Pöytäkirja lopuks on et "Tälle päätök-
selle pyytetään läänin Herra Kuvernöörin 
vahvistusta". 

Veijalaise Hannu Hoikkalast

vistolaisii ”raamatu”, Hopu ja Kansa-
aho KOIVISTO -kirja. Siel kerrotaa 
sivul 104 lisäks, et reppureihi viitattii 
myöskii, ko haastettii harjuvenäläisist ja 
laukkuryssist. Nää aiheuttiit paikkakun-
nal pahennusta, ko veivät helpost osta-
maa lankeevvilt rahat. Lisäks pelättii, et 
nuo kulkijat kulettiit mukannaa tautei. 
(Yhtee aikaaha raja yli levis lavantauti 
kulovalkia taval.) Nii sit Koivisto Kun-
navaltuusto määräskii niil, kutka jottai 
höilt ostiit, 20 marka sako.
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Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

FM Ville PETTERI HOIKKA-
LAN väitöskirja ”Memoirs 
of a fish pathogen: how 
CRISPR-Cas captures 
phage encounters in 
Flavobacterium co-
lumnare” tarkastettiin 
26.9.2020 Jyväskylän 
yliopiston Bio- ja ympä-
ristötieteiden laitoksella. 
Molekyylibiologian alaan 
kuuluva tutkimus käsit-
telee kaloille sairauksia 
aiheuttavan F. columnare 
bakteerin CRISPR-Cas 
immuunijärjestelmän toi-
mintaa virusten (faagien) 
torjunnassa. Menetelmä 
perustuu menneistä faa-
gitartunnoista kerättyihin 
muistijälkiin. Bakteerin ja 
faagien vuorovaikutusten 
ymmärtäminen on tär-
keää esimerkiksi faagien 
lääkekäytön eli faagitera-
pian näkökulmasta.

Villen isoisä oli Eero Hoik-
kala Koiviston Makslah-
den Hoikkalasta.

Koivisto-tuotteita

Putkihuivi 12 €
Motiivi koivistolaisen naisen 
kansallispuvun rekon mukaan.

Lippalakki 10 €
Prodeerattu Koiviston 
vaakuna.

Tilaukset Seija Jaakkola Koivukuja 23, 21530 Paimio 
puh. 041 318 4614, seijam.jaakkola@saunalahti.fi

Nyt kun ollaan paljon kotona, niin on hyvin aikaa lukea! 
Tilaa Koivisto-aiheiset kirjat itsellesi tai joululahjaksi:

Koivisto pähkinänkuoressa (Taskinen, Koppinen) € 10,00
Koiviston arkielämää (Rossi) 25,00
Koiviston merenkulun historia (Kaukiainen) 5,00
Honkalaivat ja halkolastit (Jukanen) 5,00
Koiviston historia (Hoppu, Kansanaho) 10,00
Länsi-Kannaksen murrekirja (Virtaranta) 5,00
Sanaparsii Koivistolt (Koivisto-seuran perinnetoimikunta) 5,00
Neljännesvuosisata lottatyötä Koivistolla (Sainio) 5,00
Kannakselaistytöstä evakoksi Tynkä-Suomeen (Sainio) 5,00
Koiviston Yhteiskoulu, Matrikkeli 5,00
Merenkävijän muistelmia (Pukki) 5,00
Koiviston kolmet kasvot (Hiekkaranta) 5,00
Kurkela-Hoikkala kuvina (Kurkela-seura) 20,00
Koivisto-Koivisto, laulukirja (Porvoon seudun koivistolaiset) 15,00
Koivistolaiset 1939 (Hilska) 7,00
PATALA, kotikylä Koivistolla (Talo-Lehto, Itkonen) 25,00

Kirjan hintaan lisätään postimaksu. Postittamiseen tarvitsemme 
vastaanottajan matkapuhelinnumeron.

Jos olet aloittamassa sukututkimusta, tilaa Hannu Seppisen 
kokoama mittava aineisto koivistolaisista suvuista. 
CD:n hinta postituskuluineen on 45 euroa.

Tilaukset:
Koivisto-säätiö
c/o Anne Markkanen
Porintie 2 C 40, 00350 Helsinki
anne.m.markkanen@gmail.com
koivistosaatio@gmail.com

Karhulan ja ympäristön koivistolaiset

PIKKUJOULU 
Kat`s cafessa (Karhulan torin laidalla)
perjantaina 27.11.2020 kello 17.
Otathan pikkupaketin mukaan ja halutessasi arpavoiton.

Ilmoittautumiset Marja-Liisa Montoselle 
18.11. mennessä 050 63 738

Tervetuloa!      Hallitus

Härkäläläisii tuotteita itselle / joululahjaksi

Härkälän pöytästandaari eli 
Jouko Virkin suunnittelema pöytäviiri 
hintaan 15 + postituskulut

Mietelmii-teos Niilo Villaselta 
10 € + postituskulut

Härkälä muistoissamme – hienoja 
kuvauksia entisistä ammateista, kylästä...
ei kovin näyttävä teos, mutta täysi tietopaketti 
hintaan € 5 + postikulut

Koiviston Kirkot – teos 
hintaan 10 € + postituskulut

Tiedustelut: 
aaltonenkata@outlook.com tai puh. 050 4393 791

KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

Karjalainen Nuorisoliitto ry on teettänyt upean erän 
kansallispukuaiheisia sateenvarjoja. Ensimmäisenä 
kuosina on Koiviston kansallispuvun rekon kirjailusta 
otettu kuvio. 

Sateenvarjoja voi tilata Nuorisoliitolta 37 € + toimituskulut. 

Tilaukset nettikaupasta 
http://karjalaisetnuoret.mycashflow.fi/category/8/ 
tai kulttuurituottajalta Leena Rintala p. 045 866 0494 
leena.rintala@karjalainennuorisoliitto.fi


