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Aikoi alus, no, ei nyt kuiteskaa Aa-
tami aikoin, mut 1600-luvul, ko 
Koivistostkii ol tehty kansii vällii 
kirjallissii merkintöi, ni Ruotsi valla 
Maakirjois kerrotaa, et Koivisto pi-
täjää kuuluit myöskii Seiskar (mikä 
siihe aikaa kirjotettii Seitzkaröö), 
Lavansaar (Löfssaöö) ja Tytärsaar 
(Tyttersöö). Myöhemmihä ne sit kyl 
erosiit omil teillee. 

Isoviha aikan Vennäi tsaar Pieter 
I, Suurekski sanottu, anto Tytärsaare 
ja Lavansaare läänitykseks hovinarril-
lee Johan da Costal 1718. Vuossata 
myöhemmi, 1817, Tytärsaar liitettii 
yhes Suursaare kans Suome Suurruh-
tinaammaa Kymi pitäjää. Saaret ero-
siit siint sit kuiteskii jo 1838 omaks 
pitäjäksee, mist Tytärsaar vuorostaa 
viel itsenäisty vuossaja vaihtees. Seis-
kar kuulu Koivisto maalaiskuntaa 
vuotee 1903 ast.

Nykysi kaik kolme saarta 
(Сескар, Seiskar, Большой Тютерс, 
boljshoi tjuters,Tytärsaari, Мощный, 
molštšyj, Lavansaar ja viel kaike lisäks 
Suursaar (Гогланд gogland) kuuluut 
Vennäi Leninkraati aluee Jaana (Kin-
gissepi) piirii. Koivisto saaretha kuu-
luut nekkii Leninkrati alueesee, mist 
sit johtuu lissää pyrokratiaa, ko enti-
ne kauppala kuiteskii kuuluu Viipuri 
alueesee.

Sellastaha se o, niiko pere-elämäs-
kii: männää yhtee, hankitaa lapsii, ja 
sit lähetääki omil teillee, kumpikii 
tahollee. Ja samateha tapahtuu valti-
oi kohalki: luuvvaa liittoi, unioonei, 
millo isompii, millo vähäsempii, sit ei 
riitäkkää tarpeeks yhtestä näkemystä 
päämäärist. Joku haluaa päässä erroo 
unionist, niiko nyt käyp Reksitiskii, ko 
Ritannia syyttää muita siint, et hyö ai-
kannaa hurmusiit maita, niiet ”aurin-
ko ei koskaa höi maassaa laskent”. Ja 
nytko ois aika alkaa ottaa vastaa niitä 
entise suurvalla työhakijoi saarillee, ni 
eihä se käy! Kaike paha alku ja juur 
o tuo EeUu. Meist ois nii kiva saaha 
assuu rauhas tääl omil saaril; ottakoot 
muut ne mei maaha pyrkijät.

Mut mitäs noist pienist. Mie 
kysynkii telt jottai suurempaa. Millo 
jotkut koivistolaiset alkoit herätellä 
ajatusta erroomisest Koivisto kaup-
pala ja pitäjä yhteyvest? Ja toiseks 
viel, et mikä ol suunniteltu sen uuve 
perustettava pitäjä nimeks?

Akus siul o tietoo vaik toiseeki 
näist kysymyksist, ni eiku kirjottam-
maa Viesti Toimituksel joko sähkö-
postis taik mikä ettei kirjeelki! Sit ois 
hyvä, jos laittasit mukkaa tiijjon siint, 
et mist se siu tiptoes löyty, ja viel se, 
et kuka sie oot, nii saahaa kiitos ja 
kunnia osotettuu oikiaa osotteesee.

Martti Piela

Tiijjät sie?

Tiina Torkkeli-Pitkäranta

Kemiön seudun Karjalaiset r.y. 70 vuotta
Maamme ehkä pienin karjalaisseura on yhä hengissä 
ruotsinkielisen Suomen viimeisillä vankoilla tyyssijoilla 
Kemiönsaaressa. 

Kemiön seudun Karjalaiset r.y. 
on perustettu 7.7.1947. Ensim-
mäisenä vuonna jäseniä oli kym-
menen, mutta toiminta lopahti 
alkuunsa kun säkkijärveläiset 
asutettiin toisaalle. 1949 toimin-
ta pyörähti taas hiljaiseen eloon 
koivistolaisten voimalla. Alku-
vuosien toiminta oli verkkaista ja 
1950-luvun puoliväliin asti pu-
heenjohtajat vaihtuivat muuta-
man vuoden välein. Jäsenmäärä 
kuitenkin kasvoi ja vuonna 1952 
oli jo 40 maksavaa jäsentä. Yh-
distykseen liittyi muitakin kuin 
koivistolaisia. Toiminta vilkastui 
ja vakiintui nykyiseen muotoon-
sa. Vielä nykyäänkin kokoonnu-
taan kerran kuussa tupailtoihin 
jäsenten kotona.

Vuonna 1960 on ollut eni-
ten jäseniä, 50 maksanutta. Tä-

matkat. Sittemmin tupaillat 
siirrettiin sunnuntai-iltaan, joka 
on vieläkin käytäntönä.

Yhdistys on pitkään pa-
nostanut toiminnassaan vir-
kistykseen, kuten vuosittaisiin 
kylpyläpäiviin, kesäteattereihin 
ja rantatilaisuuksiin. Aiemmin 
on myös tehty pitempiä ret-
kiä, kuten seilattu Ruotsin- ja 
Viron-paateilla, Saimaan kana-
van kautta Viipuriin sekä Ke-
miösaaren ympäri seilipaatilla. 
Rahaa kerätään tupailtojen yh-
teydessä kahvi- ja bingorahana. 
Jäsenmaksut menevät miinuk-
sille, sillä jäsenmaksua ei ole 
korotettu vuosiin. Tästä tulikin 
alkuvuodesta huolestunut yh-
teydenotto Karjalaisseurojen 
Salon piiristä, kun luulivat, että 
jäsenmaksun suuruutta ei ole 
muistettu päivittää papereihin!

Viimeisten vuosien suurin 
ponnistus on ollut vuonna 2011 
julkaistu kirja ”Suu nauraa vaik 
syvän itkiis – Kemiönsaaren 
karjalaiset muistelevat”. Kirjaan 
haastateltiin 23 Kemiönsaarelle 
sodan jälkeen asutettua ja alueella 
pitkään asunutta karjalaista, jotka 
ovat lähtöisin Kannaksen alueen 
pitäjistä, suurin osa Koivistolta. 

Siinä missä alkuvuosi-
na yhdistyksen toimihenkilöt 
vaihtuivat tiuhaan, ei viimeisen 
vuosikymmenen aikana ole ta-
pahtunut juuri mitään muutok-
sia. Vuodesta 1981 sihteerinä 
toiminut, nykyisin 89-vuotias 
Ester Torkkeli lopetti mittavan 
sihteerin uransa, kun piirakka-
mestari Hilkka Laukka tarttui 
sihteerin töihin vuodesta 2014. 
Esteriäkin kauemmin on to-
merana rahastonhoitajana toi-

minut piirakkamestari Terttu 
Saukkonen – jo vuodesta 1975! 
Koivistolaisia toimihenkilöi-
tä ovat olleet puheenjohtajat 
Aatami Torkkeli, Aaro Ratia, 
Vilho Lenkkeri, Erkki Ratia, 
Toivo Sairanen, Urpo Kyytsö-
nen ja Matti Hoikkala, sihtee-
rit Martta Ratia (kaksi kertaa), 
Marjatta Piela, Pirkko Kari ja 
Ester Torkkeli sekä rahaston-
hoitajat Marjatta Piela ja Emil 
Kyytsönen. Kaikki em. henki-
löt olivat kotoisin Humaljoelta, 
josta oli asutettu useita perheitä 
Kemiöön. Myös muista Koivis-
ton kylistä oli asutettu perheitä 
Kemiönsaarelle. 

Teksti: Tiina Torkkeli-Pitkäranta, 
nuijan varressa vuodesta 2003
Lähde: Aino Pielan kirjoittama 
seuran historiikki vuodelta 1997

Pitkäaikaisen sihteerin Ester Torkkelin kukitus helmikuussa 2014 (kuva Teijo Pitkärannan kokoelma)

Kemiön seudun karjalaiset viettämässä seuran 70-vuotisjuhlia 
Högsårassa heinäkuussa 2017 (kuva Terttu Saukkosen kokoelma)

Kemiön seudun karjalaiset kokoontuneena Aleksanteri ja Hilda 
Ratialle Kemiön Gästerbyhyn 1950-luvulla (kuva Ester Torkkelin 
kokoelma)

män jälkeen jäsenmäärä on hil-
jalleen vähentynyt ja nykyinen 
jäsenmäärä on 21 maksanutta. 
Suurin yksittäinen ponnistus on 
ollut Karjalaan jääneiden vaina-
jien muistopatsas Kemiön hau-
tausmaalla. Patsas pystytettiin 
vuonna 1955 ja sen kukkaistu-
tuksia hoitaa nykyään Kemiön-
saaren seurakunta. Alkuaikoina 
asetettiin kunnalisvaaleihin 
omia ehdokkaita. Vanhoista va-
lokuvista näkyy, että tilaisuuk-
siin on osallistunut enimmäk-
seen niitä ihmisiä, jotka ovat 
asuneet ko. pitopaikan lähellä. 
Tilaisuuksiin osallistuminen 
oli haasteellista karjanhoidon 
ja pitkien välimatkojen takia. 
Alkuaikoina pidettiin päivällä 
tilaisuudet. Kuljettiin hevosil-
la, suksilla, pyörillä ja kävelten 
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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@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

Tilaukset, osoite- ym. muutokset 
aina kirjallisena tai 
sähköisesti Koivisto-Seura 
r.y.n varapuheenjohtajalle tai 
edellämainittuihin osoitteisiin. 
Tilauksia ei tarvitse uusia. 

Seuran jäsenmaksu 34 e, sisältää 
vuoden jäsenlehdet. Seuran kautta 
voi myös maksaa Karjalan Liiton 
jäsenmaksun 15 e.

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 2312 422
riikka@riikkasalokannel.fi
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398

Siunaus toimitettu lähimpien läsnä ollessa. 
Lämmin kiitos osanotosta.

Siunaus toimitettu lähimpien läsnäollessa.

Rakas puolisoni, isämme, 
pappamme ja isopappa

Erkki Hemming 
VILLA
s. 7.2.1926 Koivisto
k. 25.6.2017 Kotka

Vaiti seisoo pihapuut, 
ikävöi kukkamaat. 
Kaipaa tuttu pihapolku, 
rakkaan jalan astuntaa.

Muistaen ja ikävöiden
Toini
 Harri ja Päivi
  Tommi
  Noora, Timi ja Hilla
  Joel
 Sirkku ja Jouko
  Emmi ja Simo
  Sami ja Iina
  Mikko
  Sanna
 sukulaiset ja ystävät

Rakkaamme, 
liikkeenharjoittaja

Pekka Taavetti 
ROTI
s. 11.10.1936 Koivisto, Humaljoki
k. 7.8.2017 Turku

Jää soittimet nyt yksin oottamaan 
on isä mennyt paikkaan parempaan 
paikkaan, jossa soinevat
sävelmistä myös nuo kaikkein kauneimmat.

Syvästi kaivaten
LÄHEISET.

Maahanmuuttajia!

Raihnainen
Pelastetaan vanhat esi-
neet sivustolla kuvailtiin 
vanhaa, hillityn kaunista, 
sammaleenvihreää, muu-
tamalla kukkakoristeella 
kuvailtua vatia sanalla 
raihnainen. Ensin raihnai-
nen kuulosti rikkinäiseltä 
ja huonolta, mutta esinet-
tä katsellessa sanan merki-
tys kirkastui. Raihnainen 
on todella kaunis sana. Se 
ei ole mitään rikkinäistä, 
vaan vähän kulunutta, 

En nyt halua ottaa kantaa suureen maahanmuut-
tokeskusteluun. Kerron vain suuttumuksestani, 
kun luin jostain sanomalehdestä kirjoituksia, 
joissa meitä karjalaisia verrattiin nykyisiin pako-
laisiin ja maahanmuuttajiin. Väitän, että meidän 
maahanmuuttomme oli Suomesta Suomeen. 
Meidän kielemme, karjalankieli, on alkuperäistä 
suomenkieltä ja me rakensimme silloin ja raken-
simme sen jälkeen Suomea. Meidän alkuperäiset 
kotimme ja hiekkarantamme ja kalarantamme 
ja kirkkomme ja kaikki maisemamme olivat osa 
Suomea, jota osaa rakastimme ja kaipaamme 
edelleen.

Sanovat, että me ennen sotaa syntyneet ja 
1970-luvulla syntyneet emme enää ymmärrä toi-
siamme. Meillä on todellakin monessa erilainen 

Uskovaiset vanhemmat yleensä siirsivät kaipuunsa 
Taivaan kotiin, josta ei enää tarvitse lähteä pakolaise-
na muuttamaan mihinkään. Siionin laulaja toteaa: ”On 
monta seastamme muuttanut kotomaalle, joita nyt 
muistamme, ikävällä kaipaamme. / Jo pian mekin tääl-
tä, muutetaan surun säältä, iäisiin majoihin, ystäväin 
seuroihin.”

Meidän, jotka synnyimme ennen sotaa ei enää kau-
an tarvitse odottaa, kun saamme paluumuuttaa sinne, 
mistä olemme lähtöisin, Isän luokse taivaaseen.

Syysterveisin Valma Luukka

arvopohja. Jopa nykykirkon ja politiikan arvomaailmaa 
me vanhemmat vierastamme.

Voi olla, että Koiviston Viestin perustanut Koiviston 
viimeinen kirkkoherra M. Koivunevakin olisi saarnannut 
kirkossamme toisin kuin tämän päivän pastorit. En tiedä, 
mutta luulen. Ei hän eikä 500 -juhlavuotta sitten elänyt 
M. Lutherkaan olisi ollut kovin suvaitsevainen islami-
laistuvaan Suomeen. En itsekään ole kovin ihastunut, 
pikemmin pelästynyt.

Vanhempani olisivat mielellään päässeet lepäämään 
Koiviston hautausmaan multiin. Se oli vain toteutu-
maton haave. Mutta tiedän sen, että monet, myös itse 
siunaamani ihmiset ovat tuoneet Karjalasta multaa tai 
hiekkaa omia hautaamisiaan varten. Ikäänkuin symboo-
lisena lohdutuksena itselleen ja omaisilleen.

kenties hieman säröilyttä, ajan patinoimaa mutta edel-
leen alkuperäinen kauneus ja charmi huokuu.

Kerran sukuni vanhin, lähes sata silloin lasissa, ker-
toi, että ei hänessä mitään vikaa ole. ”Olen vain aika 
vanha, mutta ei se ole mikään sairaus”. Samanlainen 
viesti oli 100-vuotissyntymäpäiväsankarilla, jonka ta-
pasin. Ehkä nopista kahdesta upeasta naisesta voisi pu-
hua samoilla sanoilla, että ovat iäkkäitä, elämän säröt-
tämiä ja pintaakin ruttaamia, raihnaita, mutta samalla 
niin kertakaikkisen kauniita.

Minäkin haluan vanheta tuollaisella raihnaisella 
tavalla. Yhdistän sen toiseen netissä kulkevaan kuva-
sarjaan, jossa rivi todella boheemisti pukeutuneita, aika 
lailla iäkkäitä, mutta varsin riehakkaan oloisia naisia 
julistavat: ”mitä enemmän ikää, sen rohkeampia naiset 
ovat”. Kaunista ja rohkeaa, siinä omat askelmerkit seu-
raavalle 50-vuotis jaksolle.

Itsekin pelastin vanhan esineen, mummolan pui-
malassa pitkään viruneen vaatekaapin vuodelta 1878. 
Ei se mikään evakkomatkan sel-
vinnyt kapistus ole, vaan aika-
naan jostain huutokaupasta os-
tettu. Vaikka ihmettelin, miksi 
se niin pitkään lojui romppeen 
keskellä, ymmärrän sen nyt hy-
vin. Yli kaksi metriä korkea ja 
toista metriä leveä eli iso um-
pipuinen kaappi ei noin vain 
mahdukaan tai tyyliltään 
istukkaan nykykotiin. Ei 
edes 50-luvun kotiin mis-
sä asun. Pelastettava kaappi 
on, tuo iso rotjake, jossa hil-
lityn upeat puukoristeet, listoi-
tukset, ootraukset. Ihan vielä en 
tiedä miten ja minne, mutta sen 
tiedän, että esineittenkin kautta 
välittyvää historiaamme en tah-
do tärvätä. Rohkeaa ideointia 
vaatii ottaa vatsaan tuo kauniin 
raihnainen menneisyys.
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

  Suomen 
  Koivisto-Seura r.y. 
  Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

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

Taloudenhoito,
Karjalan Tilikeskus/Patrikainen
Ratakatu 47, 53100 Lappeenranta 
puh. 05 544 8850
Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Proomukatu 6 A 14, 15140 Lahti
puh. 040 564 9341
Taidetoimikunta, Marke Hongisto pj.
Halkaisijantie 4 E 46, 00980 Helsinki
050 539 8693
marke.hongisto@fmi.fi

Hallituksen muut jäsenet:
Virpi Huhtanen, Espoo
 varalla Marke Hongisto, Helsinki
Jukka Ratia, Mäntsälä. 0500 978 206
 varalla Hannu Veijalainen, Lahti 
Matti Agge, Parainen. 040 536 7701
 varalla Eija Tuominen, Turku
Tuomo Kokkala, Kotka. 050 589 4443
 varalla Jorma Jack, Kotka 0500 619 482
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400 800 752
 varalla Katariina Aaltonen, Espoo 
 puh. 050 4393 791

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

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

Siunattu läheisten läsnä ollessa 2.9.2017.
Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme
Äitini, Mummomme
Isomummomme, Isoisomummomme

Aili Sanelma
FÄLT
os. Mannonen
s. 22.1.1920 Koivisto
k. 10.8.2017 Orimattila

Lähti lentoon enkeli taivaan,
tuli luokse väsyneen sairaan.
Kosketti hiljaa posken nukkaa,
silitti hellästi hopeista tukkaa.
Nosti siivilleen Äidin ja Mummomme armaan.
Vei turvaan paikkaan varmaan.
Papan viereen tähtien taa,
luokse Jumalan, Kaikkivaltiaan.

Kaipauksella ja kiitoksella muistaen
 Anneli ja Ilmari
Katja, Hannu ja Jasmin
  Jonna, Miika, Justus ja Jerry
  Janita ja Veikko
  Jesse ja Carita
Joonas
Anna, Jarkko, Ada ja Noa
Veli perheineen
Sukulaiset ja ystävät

Menit Mummo kultainen luo taivaan omien 
enkelten.
Jasmin, Ada, Noa, Justus ja Jerry

Nii ol lysti uni jot en kesken voint jättää. 
Kokonaiskuvan saamiseksi pitää ottaa 
aina muutama askel taaksepäin. 

Suomessa järjestettiin elokuussa tieteiskirjallisuuden 
harrastajien WorldCon, joka keräsi yli 7000 osallis-
tujaa maapallon eri puolilta. ”Entäpä jos” on usein 
käytetty lähtöpiste tieteiskirjallisuudessa; se vapauttaa 
mielikuvituksen rassaamaan uusia ajatuksia.

Entäpä jos ulkoavaruudesta tulisi muukalaisia (sikäli 
kun he vielä eivät ole täällä). Miten he kuvailisivat 
tämän planeetan hallitsevaa lajia? Ihminen on fyysi-
sesti varmaan melko tyypillinen olento, hiilipohjainen, 
kaksisukupuolinen ja sopeutunut tällaiselle taivaan-
kappaleelle. 

Ihmisen luonne luokiteltaisiin hyvin aggressiiviseksi. 
Arvion saa siitä, että laji on valmis taistelemaan itsen-
sä kanssa viimeiseen yksilöön saakka. Jos esimerkiksi 
ydinaseet olisi kehitetty ennen toista maailmansotaa, 
ehkä tänne ei tarvitsisi kenenkään ulkopuolisen enää 
vaivautua.

Kolme kummallista ominaisuutta ihmisillä kuitenkin 
on, siis sellaisia, joista ei oikeastaan ole hyötyä lajin 
menestymisen kannalta. Niitä varten galaktisessa luo-
kittelujärjestelmässä on oma sarakkeensa.

Pidämme tarinoista ja kerromme niitä sanoin ja kuvin. 
Erityisesti meitä viehättävät kertomukset, joissa vää-
rintekijä saadaan kiinni ja tuomitaan. Annamme oi-
keille sanoille suuremman merkityksen kuin niillä on.
Pidämme myös kuvista ja muodoista, maalauksista, 

veistoksista. Luolamaalausten 
tekijät saivat ne vieläpä liik-

kumaan soihdun valoa ja 
varjoja käyttäen. Meillä on 
yhteisiä kauneusihanteita.

Kolmas erityispiirteemme 
on musiikki. Se on hyvin 
yleinen osa eri yhteisöjen 
kulttuuria, ja sen parissa 
ihmiset viettävät paljon 
aikaansa. Suurin osa ihmi-
sistä osaa ja haluaa laulaa. 

Nämä tuntomerkit myös 
säilyvät ihmisen omina 
piirteinä; ei niitä roboteille 
tai tekoälylle ohjelmoida.

Samalla tuli vastaus siihen 
tavanomaiseen kysymyk-
seen: Mitähän ne ajatte-
levat meistä? Ehkä senkin 
esittäminen on vain meille 
ominainen oikku.

Jouni J Särkijärvi

Altai-laivan laivakokkina Hilma Piela
Kuva Altai-laivan vä-
estä Urpo Mäkeläisen 
albumista. Kuvan ja 
muistelutekstin lähetti 
meille Helinä Piela. 
Hänen äitinsä Hilma 
Piela kuvassa oikeal-
la. Kuva sai hänet 
muistelemaan äitinsä 
nuoruutta.

Haastelin äitini Hilma Pie-
lan (os Mäkeläinen, s.1902) 
kanssa hänen lapsuus- ja 
nuoruusajoistaan. Äitini 
aloitti työelämän jo kouluiäs-
sä. Kesällä tarvittiin lapsen-
vahteja. Äiti oli Humaljoella 
hoitamassa 2v. ja 7v. poikia. 
Syksyllä opettaja ilmoitti, 
että kyllä koulunkäynti on 
tultava jatkamaan, vaikka 

vähän myöhästyneenäkin. 
Äiti kävi koulunsa loppuun.

Rippikoulun jälkeen tar-
jottiin työtä Kuolemajärveltä. 
Täti tarvitsi karjanhoitajaa ja 
äiti lupautui työhön. Palkkaa 
maksettiin 60 mk/kk. Lisäksi 
avustettiin vaatetuksessa. Hä-
nelle ommeltiin mekko tai 
annettiin kengät jne. Palkka 
ei kuitenkaan tahtonut riittää.

Myrsky

Olimme tulossa Pitkästäran-
nasta Koivistolle. Laivassa 
oli ruumalastina paperimas-
sa ja kansilastina lautatava-
raa. Kronstadtin kohdalla 
kapteeni Putus ilmoitti, että 
on tulossa myrsky. Hän käs-
ki laittamaan astiat kaappei-
hin siten, etteivät ne pääsisi 
putoilemaan: ”Nyt ei tarvit-
se keittää”.

Kaikki taidot ja voimat 
tarvittiin, että tasapohjai-
nen, ilman köliä oleva laiva 
saatiin Koivistolle. ”Jos ois 
satant lunta tai ois olt pim-
mee, ni pelastusrenkaisii ois 
olt turvauvuttava”, totesi 
Putus. Koiviston tullimie-
hetkin ihmettelivät, että 
miten ihmeessä Altai oli sel-
vinnyt sellaisessa myrskyssä.

Anton

Viitenä kesänä, kahdeksan 
kuukautta kerrallaan, äiti 
hoiti kokin töitä. Kolman-
tena kesänä isä Anton tuli 
laivan perämieheksi. Siinä 
he tutustuivat, söivät leipää 
jo saman pöydän äärellä. Isä 
Anton pääsi päälliköksi toi-
seen laivaan. Äiti jatkoi ko-
kin töitä vielä kaksi kesää. 
Syksyllä he menivät kihloi-
hin ja keväällä 10.3.1929 
heidät vihittiin Koiviston 
kirkossa. Oma koti perus-
tettiin Patalan metsäkylään.

Helinä Piela

Kaupunkiin

Äidin serkku Hilma Kauki-
ainen toimi käsityön opetta-
jana Lahden kansanopistos-
sa. Hän ilmoitti, että heillä 
on avoinna keittiöapulaisen 
paikka. Siitä äiti ilostui. Siellä 
saisi työskennellä nuorten pa-
rissa ja palkka oli 150 mk/kk.

Kansaopistossa oli pal-
jon oppilaita. Talvella pöytä 
katettiin 94 oppilaalle. Ke-
sällä oli puutarha- ja talous-
koulu. Äiti oppi keittiötöitä 
ja ruoanlaittoa. Työ kävi 
kuitenkin jalkojen päälle. 
Oli kuljettava paljon rap-
pusissa, jalkapohjat kipey-
tyivät. Puolitoista vuotta oli 
tätä kaupunkielämää.

Iso muutos elämään

Laivuri Aatami Putus tu-
li pyytämään äitiä kokiksi 
Altai-nimiseen rahtilaivaan. 
Laivassa oli töissä 12 miestä 
ja kokki. Kokin tehtäviin 
kuului hankkia kaikki ruo-
katavarat maista. Tarkka 
kirjanpito oli tärkeää, että 
osattiin vähentää jokaisen 
miehen ruokamenot pal-
kasta. Palkka maksettiin 
kahden viikon välein. En-
simmäisenä kesänä uusi työ 
tuotti äidille paljon huolta: 
”Mie en käynt´ sinä kesän 
kertaakaan ees elokuvis enkä 
missää huvituksis”.
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Siellä, missä taivas merta suuteloo Martti Piela

Jo parikymmentä minuuttia ennen lauantaiaamun kello 
kymmentä elokuun 12. päivänä alkoi Porvoon satamassa 
kokoontua hälisevää koivistolaissakkia Saaristolijan m/s 
Sandran laituripaikalle. Oli luvassa useita tunteja kestävä 
risteily Porvoon ulkosaaristoon, ohi Äggskärin aina Suur-
Pellinkiin, Tilmanin kalaravintolaan asti. Ilma oli aurinkoi-
nen ja lämmin - kuin mansikkamaitoa! 59 innokasta Por-
voon seudun koivistolaista ja koivistolaisten ystävää siirtyi 
ripeästi laiturilta Sandran tiloihin heti, kun yhdistävä silta 
oli laskettu paikoilleen. Kuudeskymmenes retkeilijä, 8 kk 
ikäinen tuleva merikapteeni (?) pääsi lastenvaunuissa äitinsä 
työntämänä kokemaan ensi kerran elämässään merielämän 
tunnelmia.

Kello kymmeneltä ”nostettiin ankkurit ylös”, eli irro-
tettiin köydet laiturista, laivuri Ari Kautto käänsi aluksen 
keulan kohti joen suuta, kohti seikkailuja, sinne, ”missä 
taivas merta suuteloo”, niin kuin kartturi-ruorimiehemme 
runollisesti asian esitti. Laivuri itse on kotoisin Savosta ja 
hänen vaimonsa Antreasta, joten ei olisi mikään ihme, jos 
saisimme kuulla sujuvaa tarinaa matkan varrella nähtävistä 
saarista ja niillä eläneistä entisistä ja nykyisistä asukkaista. 
Jossain vaiheessa oiva ruorinpyörittäjämme innostui lau-
lamaan matkalaisille merimiesaiheisen laulunkin. Selvästi 
antrealainen korostus siitä kuulijalle erottuikin.

Porvoon jokivarrella on pitkin matkaa monenlaista ker-
rottavaa. Jo heti Kokonniemen kohdalla häämöttää puiden 
takaa vastikään restauroitu alun perin Kaupunginpuistosta 
paikalle siirretty kaunis pyöreä kioski-paviljonki, joka oli jo 
vähällä lahota pystyyn unohdettuna ja käyttämättömänä. 
Paikalla järjestettiin ennen vanhaan monet suuret ulkoil-
matilaisuudet näytelmineen ja tansseineen. 

Muutama kilometri jokea alaspäin ohitamme Haik-
koon kylän, jossa 40-luvun lopulla rakennettiin kuusi-seit-
semän kolmimastokuunariakin NL:oon sotakorvauksina 
vietäviksi. Niistä laivoistahan kertoi Porvoon Koivisto-
juhlilla v. 2008 esitetty ”Viimeiset kuunarit” -näytelmäm-
mekin.

Pienen matkan purjehdittuamme näkyy edelleen tyyr-
puurin puolella komea Haikon kartano. Kartanossa vierai-
li sata vuotta sitten bolševiikeja Pietarista paennut tsaarin 
serkku suuriruhtinas Kiril Romanov vaimonsa ja kolmen 
tyttärensä kanssa. Suuriruhtinaan arvon perijä ja myöhem-
min vuosia Romanov-suvun päämiehenä toiminut Vladi-
mir Romanov syntyi 1918 Porvoossa lähellä paikkaa, josta 
aamuinen matkamme alkoi.

Kartanon edustalla rannalla pysähtyy m/s J L Rune-
berg ottamaan matkustajia matkallaan Helsinkiin. Emme 
pysty puiden takaa näkemään Suomen ehkä menestyksek-
käimmän taidemaalarin, Albert Edelfeltin ateljeeta, jossa 
hän maalasi monet kuuluisat teoksensa näissä samoissa 
maisemissa. Edelfelt syntyi v 1854 Porvoon keskustas-
sa vain muutaman kilometrin päässä sijaitsevassa Kiialan 
kartanossa, samassa, jonka yksi kuuluisimpia omistajia oli 

kenraali C J Adlercreutz. Edelfeltin tauluja on 
viime aikoina myyty kalliimmin hinnoin kuin 
kenenkään toisen suomalaisen taidemaalarin, 
Helene Schjerfbeckin tauluja lukuunottamat-
ta. Varmaan moni muistaa historiankirjassaan 
nähneensä Edelfeltin maalauksen Kuningatar 
Blanka, jossa Porvoon perustajan kuningas 
Maunu Eerikinpojan, Maunu ”Liehakon”, 
puoliso, Namurin prinsessa kohottelee käsi-
varsillaan tulevaa Norjan kuningasta. Kaikkein 
kallein Edelfeltin maalaus maalaamisaikanaan 
oli maidon pastöroinnin keksijästä, mikrobio-
logi Louis Pasteur´istä.

Haikkoon kartano jää taakse, ja pian 
edessämme, edelleen oikealla, näkyvät korkeat 
”Lötviikin” piiput. Nesteen öljynjalostomoa 
alettiin rakentaa Kilpilahdessaa 60-luvun alus-
sa. Uolevi Raade nosti jalostamon 70-luvulla 
Suomen suurimmaksi yritykseksi.

Tästä eteenpäin joutuu kiinnittämään 
huomionsa myös paarpuurin puolen näh-
tävyyksiin. Eikös kohta edessämme näykin 
pian Vessön saaren edustalla vetten keskellä 
nököttävä ”Runebergin kivi”. Runeberg toi-
mi Helsingissä yksityisopettajana (opettaen 
m.m. Topeliusta), ja opetti raamatunhistoriaa 
ja maantiedettä Helsingin lyseossa ja rooma-
laista kirjallisuutta Aleksanterin yliopistossa. 
Kun hän v. 1837 sai latinan kielen opettajan 
viran Porvoon kimnaasissa (joka tuolloin toimi 
nykyisessa Porvoon hiippakunnan (Borgå stift) 
Tuomiokapitulin rakennuksessa), hän muutti 
perheineen Porvooseen ja asui aluksi kimnaa-
sin läheltä. Seuraavana keväänä perhe vuokrasi 
Vessön Kroknäsista tilan, jonne oli soutumat-

tettuja sokkelikkoja on yleensä enemmän länsirannikolla, 
mutta vanhalla ruotsinkielisellä seudulla näin etelässäkin, 
siis myös täällä. Jotkut uskovat, että tälläiset kivistä ra-
kennetut spiraalin muotoiset labyrintit ovat peräisin jopa 
pronssikaudelta. Tämä Jatulintarha saattaa olla nuorempi, 
labyrintti, jonka keskellä seisovan neidon parhain mies us-
koi  pystyvänsä ohjaamaan itselleen. Oikeastaan siis erään-
lainen piiritanssin esiaste. 

Vähän kauempana on rykelmä pienehköjä saaria, jois-
sa jokaisessa on viikinkiaikainen muinaishauta. Porvoo oli 
vanha puulinnoituksin varustettu kauppapaikka, siis rikas, 
joten täällä oli ryöstettävää. Viikingit vierailivat jo vanhoina 
aikoina, ennen venäläisiä, Porvoossa ryöstöretkillä ja poltta-
massa kaupungin. Näillä pikkusaarilla löytyy nyt todistetta 
siitä, etteivät hyökkääjät aina selvinneet hekään ilman uh-
reja. Tavallisen soturin haudaksi on kasattu pyöreitä pään 
kokoisia kiviä 1.8 metrin korkuiseksi kasaksi; päällikön 

LähtöPorvoon satamasta. Kuva: MP

Kokonniemen paviljonki keväällä 2017. Kuva: MP

Tilmanin kalaravintola Suur-Pellingin saarella. Kuva: MP

kaa 7,5 km. Soutajana sinne toimi ahkera ”Nyholmska”. 
Vapaa-aikansa tuo lukion ankara lehtori (myöhemmin 
myös rehtori) käytti mieluiten metsästykseen ja kalastuk-
seen. Hän heitti papin kaapunsa syrjään ja soudatti itsensä 
onkensa kera tuolle ahvenkarilleen. (Tuohon aikaan valtion 
ja kirkon korkeisiin virkoihin haluavan tuli ensin lukea pa-
piksi. Siksi ensimmäisen yliopistoon hyväksytyn suomalai-
sen naisen tulikin anoa ”erivapautta sukupuolestaan”, koska 
eihän nainen voinut päästä papiksi.) Kroknäsin kartanon 
ruotu-ukko, sukupolvenvaihdoksessa syytingille jäänyt 
vanhus, souti runoilijan "ahvenkarille”, pienelle luodolle 
saaren edustalla ja merkin saatuaan jälleen takaisin saareen. 
Kerrotaan, että tuolla kivellä istuissa syntyivät monet suu-
rista runoista ja runoelmista, joita nyt saamme lukea esim. 
Vänrikki Stoolin tarinoissa. 

Jonkin matkan eteenpäin ajettuamme näemme vasem-
malla saaren, jolla erottuu kalliolla rautaketjuin eristetty 
alue. Siellä on vanha Jatulintarha. Näitä kivistä muodos-
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Haikkoon selkä. Kuva; MP

Skjöldvikin öljyterminaali. Kuva: Seija Laine

hauta saattoi olla kaksi ja puoli metriä korkea.
Olemme kierrelleet Porvoon saaristossa jo tuntitolkul-

la - alkaa tuntua siltä, että olisi aika päästä ”lihapatojen 
ääreen”. Onneksi pääteasema alkaa jo näkyä edessäpäin. 
Pian rantaudumme Suur-Pellingin saarelle. Siistillä ran-
talaiturilla odottelee isäntämme, Martin Tilman. Hänen 
kalaravintolassaan on tarpeeksi tilaa koko porukallemme. 
Syömään on saapunut nähtävästi jokunen muukin purjeh-
timaan lähtenyt seurue. Kohta kannetaan ruoka esiin, kalaa 
eri tavoin laitettuna, lihaakin, salaattia, tummaa, makeata 
saaristolaisleipää ja kotikaljaa ynnä muita juomia. Ruokai-
lun jälkeen moni poikkeaa vielä Tilmanin aittaan kalaa ko-
tiin vietäväksi ostaakseen. Minä ostan 9 eurolla lämmintä 
savulohta. 

Paluumatkalle suoriuduimme aikataulun mukaisesti. 
Nyt kulku käy lyhyempää reittiä, sillä Sandraa odottaisi jo 
kahden tunnin päästä seuraava purjehdus. Aika kuluu no-
peasti puheenjohtajamme Riitan johdolla laulellen sinisestä 
"Koivisto Koivisto Laulukirjan" lauluja ja jutellen matkan 
kokemuksista. 

Aurinko oli paistanut koko retkemme ajan, mutta ilma 
ei tuntunut hiostavan kuumalta, koska ohut yläpilvikerros 
esti sen. Olin aamulla varannut matkaan vanhan sateenvar-
joni, koska se mukana  antoi entiseen tapaan tunteen siitä, 
ettei sinä päivänä alkaisi sataa. Yht´äkkiä nyt kuitenkin tai-
vas repesi muutaman minuutin ajaksi ja kansimatkalaiset 
joutuivat etsimään suojaa sisätiloista. Tani-serkkuni selitti 
sen, ettei taikavarjoni taika toiminut, johtuvan siitä, etten 
ollut ajoissa lukenut hänen tietämäänsä teholoitsua: ”Pos-
poti pomitai, Uuniluutii ja koriloi!” 

Saavuimme Porvoon satamaan kello 17.15. Laivuri 
käänsi Sandran kokan kohti etelää, jotta rannalla odottava 
ryhmä pääsisi meidän poistuttuamme siirtymään puoles-
taan tuolle merten kaunottarelle. Puoli kahdeksalta kuului 
ensimmäinen korvia huumaava ukkosen räsähdys. Silloin 
olin jo turvassa omassa asunnossani. Kiiran, pahan hengen, 
myrskyn raivoa olisi tuskin pystynyt taltuttamaan Tanin 
loitsukaan.

Satavuotias Elma
Elma Aleksandra Lepikkö syntyi elokuun 25.päivänä 
1917 Koiviston saaren Eistilän kylässä. 

Vanhemmilla: Taavetti Matinpoka 
Lepikölle ja Helena Aabrahamin-
tytär Moladerille syntyi yhteensä 
kahdeksan lasta. Hyvätuulisen ja 
pirteän Elman syntymäpäiväka-
kulle oli kokoontunut sisarusten 
lapsia ja lapsen lapsia ja lasten las-
ten lapsia, sekä muuta lähisukua. 
Elma ja puolisonsa Jukka Itäpaasi 
olivat lapsettomia, ja siksi lähisuku 
oli heille erityisen rakas ja läheinen.

Sisaruksista ja naapurin ty-
töistä tuli sellainen 6-7-lapsen 
ystäväpiiri, jonka kanssa koettiin 
lapsuuden ilot. Alakoulua käytiin 
2 vuotta, samoin yläkoulua omal-
la saarella. Rippikoulu käytiin 
kirkonkylällä, samoin syksyn ja 
kevään kestänyt keittokoulu. El-
man äiti kuoli tytön ollessa vasta 
10-vuotias ja aika nuorena alkoi-
vat työt sukulaislasten lastenvahti-
na, piikomassa Viipurissa.

Talvisodan syttyessä tuli evak-
koon lähtö. Mukaan Elma hoksasi 
ottaa ainakin leipäveitsen, keitti-
öihmiselle tärkeän kapineen. Isä-
Taavetein kanssa evakkomatka 
johti Elman sisaruksineen Män-
tyharjulle, Längelmäelle, Elimäel-
le ja lopulta Lahteen. Sota-aikana 
Elma oli mukana maanpuolustus-
tehtävissä.

Elma tykkäsi käydä tansseissa. 
Rippikoulun jälkeen Koivistolla 
tanssittiin ja sittemmin tansseista 
Elma löysi myös hanuria soittavan 
”hymykuoppaisen hurmurin”, tu-
levan puolisonsa. Aviomies Jukka 
oli töissä rautateillä ja pari mat-
kusteli myös paljon. Paljon töitä 
Elma on elämänsä aikana teh-
nyt. Pisin työrupeama Joutjärvi 
Oy:ssä ruiskumaalarina. Onneksi 
terveyttä on riittänyt. Elman omi-
en sanojen mukaan ”vieläkään ei 
ole muuta vikaa, kuin vanhuus ja 
heikkous”.

Elmaa on lapsesta saakka pi-
detty rohkeana ja myönteisyys 
ja reippaus huokuikin tästä päi-
vänsankarista, joka juhlii yhdes-
sä 100-vuotiaan Suomen kanssa. 
Tästä häntä myös muistettiin. 

Tasavallan presidenttipari onnit-
teli sata vuotiasta Z.Topeliuksen 
sanoin: ”Se mikä on pysyväistä ja 
antaa elämälle arvon, ei ole mai-
ne, ei ylistykset, se on tehtävä, ol-
koon suuri tai pieni, jonka hyväksi 

olemme eläneet”. He myös kiitti-
vät Elma Itäpaasia hänen ”kaikista 
toimistaan isänmaan puolesta”.
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Aikaisemmin maassamme pitä-
jänkokoukset, joissa puhetta joh-
ti kirkkoherra, vastasi puhtaasti 
kirkollisten asioiden lisäksi esi-
merkiksi opetuksesta, köyhistä, 
sairaista ja myös kunnan talousasi-
oista. Tehtävien monipuolistuessa 
ja vaatimusten kasvaessa tilanne 
vaati muutosta.

Valtiopäivillä 1863-64 hy-
väksyttiin senaatin asettaman 
komitean esitys ”asetukseksi kun-
nallishallinnosta maalla”. Keisa-
ri vahvisti lain 1865. Tämän ja 
asetuksen mukaan kunnan päät-
täväksi elimeksi voitiin perustaa 
joko kuntakokous tai kunnanval-
tuusto.

Kirkolliset asiat jäivät pitäjän-
kokouksen hoidettavaksi, joka nyt 
sai nimen kirkonkokous.

Pitäjänkokouksessa touko-
kuussa 1869 ”järjestettiin ja toi-
meenpantiin kunnallishallitus 
Koivistolla” perustamalla kunnan 
päättäväksi elimeksi valtuusto.

Jo muutaman vuoden kulut-
tua päätösten teko haluttiin saat-
taa laajemmalle pohjalle. Niinpä 
1879 valtuusto lopetettiin ja siir-
ryttiin paljon yleisemmäksi tullee-
seen kuntakokoukseen.

1900-luvun ensimmäisen 
vuosikymmenen lopulla tyyty-
mättömyys tähänkin hallitomuo-
toon kasvoi. Kauempana asuvilla 
oli usein vaikeuksia saapua koko-
ukseen kirkonkylään.

Valtuuston perustamista käsi-
teltiin yleisissä kokouksissa 1908, 
1909 ja 1911. Päätös oli joka kerta 
kielteinen, 1908 kokouksen 300 
edustajasta peräti 251 vastusti 
muutosta.

Vuonna 1916 alkoi tapahtua. 
Joukko kuntalaisia allekirjoitti 
vetoomuksen valtuuston perusta-
misesta.

Asia otettiin käsittelyyn 
varsinaisessa kuntakokouksessa 
25.4.1916. Ensin luettiin asiaa 
koskevat asetukset. Koska moni-
puolisessa keskustelussa ei päästy 
yksimielisyyteen,  päätettiin suo-
rittaa kunnallisasetuksen mukai-
nen äänestys.

Ääntenlaskijoiksi valittiin 
opettaja E. Louhelainen, tullivar-
tija Konsta Sipari ja puuseppä Olli 
Nevalainen.

Pöytäkirjan mukaan ”Ään-
tenlaskijoiden asetuttua paikoil-
leen huudettiin äänestysluettelon 
mukaan esiinhuutamalla ja äänes-
täjän ilmoittamalla tahdon tai en 
tahdo”.

Ääntenlaskun jälkeen todet-
tiin, että ”valtuuston kannattajia 
oli 3431 ääntä” ja ”vastustajia 923 
ääntä”. Koska ”tahtojia” oli enem-

män kuin 2/3 koko äänimäärästä, 
päätöksesi tuli, että asia otetaan 
uudelleen päätettäväksi seuraavas-
sa varsinaisessa kuntakokouksessa 
syyskuun 18. päivänä.

Taaskaan keskustelussa ei 
päästy yksimielisyyteen, jolloin 
suoritettiin kunnallisasetuksen 
mukainen äänestys. Nyt äänten-
laskijoiksi valittiin Huugo Pentti-
lä, Einar Koskinen ja Olli Nevalai-
nen sekä ääntenlaskun avustajaksi 
kunnallislautakunnan esimies 
Kalle Peippo.

Ääntenlaskennassa todettiin, 
että tahtojien ääniä oli 4173 vas-
tustajien äänimäärän ollessa 1254.

Äänestystuloksen johdosta 
pöytäkirjassa todetaankin; ”Kun 
tahtojien äänimäärä teki enem-
män kuin 2/3 koko äänimääräs-
tä ja kun tämä tulos saavutettiin 
toisen kerran peräkkäisessä var-
sinaisessa kuntakokouksessa niin 
päätökseksi tuli, että kunnanval-
tuusto perustetaan ja alkaa valta-
kautensa tammikuun 1 p:stä 1917 
siksi kunnes toisin päätetään”.

Valtuustoon valittiin An-
ton Anttila ja Anton Hovi 
Vatnuorista, Kaapriel Maisala 
Kiiskilästä, Matti Hämäläinen 
Kurkelasta, Daniel Mannonen 
Makslahdesta, Simo Ratia Rau-
taselta, Aatami Kallonen, Kris-
tian Rokka ja Kaapriel Ratia 
Humaljoelta, Kaapriel Roti Kot-
terlahdesta, Anton Mannonen, 
Aleksanteri Suurhasko ja Akseli 
Nurmela Kirkonkylästä, Nestor 
Pietilä Mannolasta, Salomon 
Villanen Härkälästä, Antti Mä-
kelä Keskisaaresta, Anton Hei-
no Kiurlahdssta, Joonas Peippo 
Tiurinsaaresta,  Otto Pirskanen 
Eistilästä, Roobert Pursiainen 
Patalasta, Paavo Hilska, Aata-
mi Pulli ja Konsta Ratia Saa-
renpäästä ja Mikko Kolhonen 
Römpötiltä.

Eipä monivuotinen käden-
vääntö kuitenkaan päättynyt tä-
hän. Kauppias Antti Vanhanen 
teki päätöksestä valituksen.

Kuvernööri käsitteli asiaa  ja 
teki välipäätöksen,  joka ja sitä 
seurannut Vanhasen valituskir-
jelmä luettiin marraskuun 13. 
päivänä pidetyssä väliaikaisessa 
kuntakokouksessa. Kokouksen 
piti antaa asiasta selvitys ja keskus-
telun jälkeen selvityksen antajiksi 
valittiin  K. A. Ahto ja Hugo Pent-
tilä, joille valtuuskirjaksi annettiin 
ote pöytäkirjasta.

Kunnanvaltuusto piti ensim-
mäisen istuntonsa 27.3.1917. 
Kokouksen avasi kuntakokouksen 
puheenjohtaja A. Ahokas esittäen 
kuntakokouksen syksyllä tekemän 

päätöksen valtuuston perustami-
sesta. Tämän jälkeen luettiin kun-
nalliasetuksesta valtuuston valitse-
mista koskevat kohdat.

Nyt alkoi pohdinta valtuus-
totyöskentelyn jatkamisesta. Osan 
mielestä valtuuston työn aloitta-
minen jätettäisiin siksi, kunnes 
kuvernöörin päätös on saatu. Toi-
set puolestaan tahtoivat, että val-
tuuston toiminta aloitetaan heti. 
Asiasta äänestettiin ja enemmistön 
päätöksellä istuntoa jatkettiin.

Valtuuston puheenjohtajaksi 
kuluvaksi vuodeksi valittiin G. 
Roti ja varapuheenjohtaksi A. 
Nurmela.

Ensimmäisessä istunnossa 
sovittiin tulevien kokousten työ-
järjestys. Päätettiin, että kokouk-
set aloitetaan aina kello 10 a.p. 
Lisäksi sovittiin, että ”kokousta 
koskevat kuulutukset julistetaan 
sanomalehdissä (Työssä ja Karja-
lassa) sitä paitsi kuulutetaan 2:sti 
kirkossa ja pidetään yleisön näh-
tävänä kunnantuvan seinällä”. Li-
säksi, että ”Päätökset toimitetaan 
täytäntöönpanoa varten kunta-
laisten tietoon kunnallisasetuksen 
mukaan sekä riitapäätöksistä kan-
netaan lunastusta 2 mk”.

Selvitysmiehet olivat tehneet 
vastineensa ja Viipurin läänin 
kuvernööri, suomalainen, Tam-
pereella syntynyt kenraalimaju-
ri Frans Carl Fredrik Josef von 
Pfaler hylkäsi Vanhasen tekemän 
valituksen. Valtuuston kokouk-
sessa 18. syyskuuta 1917, täs-
mälleen vuoden kuluttua kunta-
kokouksen tekemästä valtuuston 
perustamispäätöksestä, luettiin 
kunnan kannalta myönteinen 
kuvernöörin päätös.  

Koivistolla tällöin tehty va-
paaehtoinen hallintomuodon 
muuttaminen tapahtui viime 

Hannu Veijalainen

Kuntakokouksesta kunnanvaltuustoon 
Koivistolla 1917

Kuva lainattu kirjasta Hoppu-Kansanahon Koiviston historia

Koiviston kunnanvaltuuston 
juhlakokous 1925
Ylläoleva kuva on Hoppu-Kansanahon toimittamassa Koivisto-
historiankirjassa varustettuna lyhyellä tekstillä ”Koiviston kunnan-
valtuuston juhlakokous 1925. Toinen vasemmalla maaherra Arvo 
Manner”.

Mitä juhlittin? Pöytäkirjojen mukaan kokous pidettiin elokuun 
16. päivänä Koiviston pitäjän 350-vuotisjuhlan yhteydessä.

Juhlakokouksen puheenjohtajana toimi valtuuston puheenjoh-
taja Erland Kurki ja kirjurina kunnankirjuri Pekka Inkinen.

Puheenjohtaja kiinnitti ensin huomion kokouksen tarkoituk-
seen ja lausui ”valituin sanoin Wiipurin läänin maaherran terve-
tulleeksi tähän muistojuhlan yhteydessä pidettävään valtuuston 
juhlaistuntoon”. Seuraavaksi hän esitti määrärahan myöntämistä 
pitäjänhistorian aikaansaamiseksi. Yksimielisesti päätettiinkin va-
rata kirjaa varten seuraavan vuoden menoarvioon 10 000 markkaa.

Seuraavaksi kunnankirjuri esitti yhteydenottoa kirkkovaltuus-
toon yhteisen arkistohuoneen rakentamiseksi. Hänen mielestään 
”kysymys on tavallaan tärkeä pitäjän entisyysmuistojen säilyttä-
misen kannalta katsoen”. Tähänkin otettiin myönteinen kanta ja 
päätettiin ryhtyä toimenpiteisiin, mutta ”otetaan päätös vielä tar-
kistettavaksi ensi kokouksessa”.

Sitten seurasi kokouksen huipentuma. Maaherra lausui onnit-
telunsa nyt vietettävän huomattavan merkkipäivän johdosta ilmais-
ten ilonsa ja tyytyväisyytensä Koiviston tähänastisesta kehityksestä 
ja saavutuksista toivottaen ”runsaasti menestystä vastaiselle kun-
nalliselle ja seurakunnalliselle toiminnalle”. Tilanne oli arvokas ja 
vaikuttava, sillä pöytäkirjan mukaan valtuutetut kuuntelivat maa-
herran puhetta seisoaltaan.

Lopuksi valtuuston jäsenet ”maaherran mukana ollen valoku-
vattiin”.

Pöytäkirjan mukaan 
”Ääntenlaskijoiden 
asetuttua paikoil-
leen huudettiin 
äänestysluettelon 
mukaan esiinhuuta-
malla ja äänestäjän 
ilmoittamalla tah-
don tai en tahdo”.

hetkellä, koska 27. päivänä mar-
raskuuta 1917 annetun ja 1. päi-
vänä tammikuuta 1918 voimaan 
tulleen Maalaiskuntain kunnallis-
lain mukaan valtuustojen perus-
taminen tuli pakolliseksi. Samalla 

kunnallishallinnossa otettiin ää-
nestyksissä käyttöön mies ja ääni-
periaate.
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Koiviston rekkokuosista 
putkihuivi
Keksimme Karjalaisessa Nuorisoliitossa idean kansallis-
pukukuvioisista putkihuiveista. 

Olemme ihastelleet virolaisten tapaa hyödyntää kansallispukujen kuvioita 
erilaisissa tuotteissa. Ensimmäinen putkihuivi jäljitteli Rautu-Sakkolan 
kansallispuvun päähinettä ja seuraava Raja-Karjalan puvun päähinettä. 
Koska kansallispukujen päähineet ovat yleensä yksivärisiä, seuraavissa 
huiveissa otettiin jo enemmän vapauksia. Siksi Koiviston huivin malli 
tulee paidan rekosta, jossa on uskomattoman kaunis kuviointi. 

Ideana meillä on, että kansallispukujen hienot värit ja kuviot saatai-
siin osaksi arkea. Karjalaiset kansallispuvut ovat niin hienoja, että niistä 
saa inspiraatiota vaikka mihin. Kansallispukua voi käyttää vain juhlissa, 
mutta monikäyttöistä putkihuivia voi käyttää urheillessa, metsäretkillä 
ja pipona. Putkihuiveja (10€+postimaksu) voi tilata sähköpostitse: toi-
misto [ät] karjalainennuorisoliitto.fi tai puhelimitse 045 673 3223 tai 
netin kautta www.karjalainennuorisoliitto.fi/tuotteet/.

Leena Rintala, Karjalainen Nuorisoliitto ry

Mie tiijjän
Viime aikoin ollaa saatu toistu-
vast lehist lukkee, ratiost kuultu 
ja telkkarist nähty, et suomalaiset 
peruskoulu pojat alkaat jäähä opi 
tiel tyttöi jalkoihi. Tivattaes näilt 
”vahvemma astia” nuorilt syy-
tä moisee naisvalla essiinmarssii 
koulutuselämäs, aika monet o 
sitä mieltä, et ”ei ne opet meist 
välitä, tyttöi vaa paapoot”. 

Miust tuntuu kyl, et oiki-
ampaa ois poikii yrittää karkot-
taa laiskamato itsestää, enenko 
koittaat ylittää aia sielt, mis se o 
kaikist matalamp. No, enhä mie 
tarkota, et kaik yläkoului pojat 
ei suhtauvvu tarvittaval innol 
opintoihiin vaa ehottelloot heti 
oppitunni alus, et ”tehhää jottai 
kivvaa”, ko työteko ei oikee hot-
sita. Lopult sit ainakii osa pojist, 
kaikist ahkerimmat, nousoot 
omal tasollee, ja usiast justii po-
jat kirjottaat ylioppilaskokeissaa 
”ällii” peräkannaa. 

Viime kuu Viestiskii kerrot-
tii kahest koivistolaissuvu pojast, 
kutka olliit kevvääl kirjottanneet 
ylioppilaiks, toine Raisios, toine 
Espoos. Oikee kuva kans viel 
Viesti viimesel sivul hymyilöö 
kolmas, kene sukujuuret juontaat 
Koivistol: amerikkalaise yliopis-
to liiketalouve tutkintototistus 
käessää häne o päälael yliopisto-
opintoi suorittamise merkkin 
nelikulmalakki. Ja tälkertaaki 
kerrotaa Viesis myös uusist koi-
vistolaissukusist ylioppilastytöist. 

Kauas o Suomes etetty niist 
ajoist, ko ensmäne tyttö tosjaa 
pääs lukemaa yliopistoo - ja sil-
lokii vast ko enstäi ano keisarilt 
”vapautusta sukupuolestaa”! 
Emma Irene Åströmmii autto 
yliopisto-opintoihi pääsys Kei-
sarillises Aleksanteri-yliopistos 
(nykyses Helsingi yliopistos) v 
1873 itse "Suome kansakoulu 
isä", Uno Cygnaeus.

Maailmas o miljoonii lapsii, 
kutka (joskus, varsinkii tytöt ja 
erikoisest muslimimais, henkeen 
kaupal) kamppailoot pääsyst 
opiskelemmaa - ensiks luke-
maa, laskemaa ja kirjottammaa, 
ja kaikist sitkeemmät siint sit 

viel etteepäi. Ei höil aina oo ees 
luokkahuonetta, kirjoi ja kynnii, 
mistää läppäreist nyt puhumatta-
kaa, niiko mei nuoril alkaa olla jo 
alakouluiski.

Ei olt meilkää Koivistol Saa-
repää alakoulul, silloko mie alot-
teli koulukäyntii opettaja Sylvi 
Loive opastuksel. Viimekshä mie 
yriti kysellä teilt, et mitävast miu 
pit kävellä joka arkiaamu Saa-
repäähä ast, miks mie en saant 
käyvvä kouluu Hyttöläs, kotiky-
lässäi, vaik sinnekii ol kaavailtu 
kouluu?

Miu Tani-serkkui keksi heti 
vastaukse siihe miu jeremiiaa, et 
miks mie en voint ainaskaa Pata-
la koulus alottaa koulukäyntiäi? 
No yksinkertasest siks, et ei Pata-
las olt ennää kouluu silloko mie 
aloti eka luoka syksyl 1943, ko se 
ol ehitty polttaa jo ensmäse evak-
kotaipalee aikan. Hää käi itsekii 
jatkosova aikan kouluu Eistiläs. 
Niiko näkkyy, et vaik mie tuos 
ylempän otsikos väitän, et Mie 
tiijjän, ni enhä mie kaikkee tii-
jjäkkää. Sitko mie en tiijjä, ni ky-
sykää serkkupojaltai. Hää tietää.  

Mut Anton Harilaine ker-
too kirjassaa Elämää Koivistol (s. 
58), et Kiili tie varres ol aikannaa 

Martti Piela

”Hartsoona”, mis ol ruokala-kah-
vila (vennäi харчи = eväs, leipä, 
muona), ja mis matkalaine sai le-
puuttaa hevostaa; pitempmatka-
laine sai yöpyyki. Hartsoona pai-
kal rakensiit suomalaiset kasarmi. 
Venäläiset vuorostaa rakensiit 
Langasmari ja c-patteri vällii 
kaks kasarmii. Sit Suome valtio 
möi toise kasarmi Hyttölä kan-
sakouluks. Hirrret veettii kouluu 
varte varatul tontil Hyttöläs. Asia 
kuivu kuiteskii kokkoo, ja hirret 
päätyit lopult Rautasel, kunna 
vanhainkoi ”Vaivaistaloks”. Nii-
viisii mie jäin siis ilma kotikylä 
koulutta.

Martti Piela

PS. Viimekertases Mie tiijjän 
vastauksessai mie oon sotkent 
näköjää Talo-siskoste nimet. In-
keri Talo ol se kuka lähetti miu 
Viljo-veljellei lista sova jälkee 
ilmestyneist Koivistost kertovist 
kirjoist. Häne siskon Anja Ta-
lo ol naimisis Pertti Leho kans 
ja käyttää oma sukunime peräs 
myös miesvainaa sukunimmee: 
Talo-Lehto.
Anteeks hämmennys.

Hei,
tunnistaisikohan kukaan viestin jakelussa olevista tai kauttanne 
liitekuvan lapsukaisia. Kuva otettu Koivistolla 1920-luvun paik-
keilla, hitusen ennen vuoskymmenen vaihdetta.

Ystävällisin terveisin
Ritva Hannula, Vantaa

PS. Äitini syntyi Koivistolla Penttilän kylässä. Äitini ja hänen si-
saruksensa ovat kaikki nukkuneet jo pois. Ei ole ketään omia, 
joilta kysyä.

PS. PS. minua on isosti aikuisena harmittanut, ettei aikaanaan 
- omassa lapsuudessani ja nuoruudessani - tullut kuunneltua 
sukukokoontumisissamme äitinipuolen sisarusparven Koivisto-
muisteloita. Eikä niitä joka tapaamisessa läpikäytyjä evakkoretki-
muistoja. Pientä lasta eikä etenkään teini-ikäistä ei tuolloin jutut 
sodasta kiinnostaneet. Harmillista. Suuresti harmillista.

PS. PS. liitekuva on otettu Koivistolla jossain, ei välttämättä Pent-
tilän kylässä. Kuvan lapsien kasvoilta en löydä oman sukuni tun-
nistettavia piirteitä. Kuva on kyllä melkoisen epätarkka.

Pöytäliina
Kui kommee onkii nyt liina miu pöyvälläi!
Äskettäi sen lahjaks sain Tuovilt, minniiltäi.
Kukkii kirjavannaa, 
niiko enne tuos takapihal meil tääl
Kaizu kukat kukkiit järkennää,
hääko niitä huolel hois läpi kesä.
 Rypy ryppyy ei liinas; iha sillee se on.
 Ei likkaa missää, se o tahraton.
 Miehä aina, ko oon syönt, päivittäi
 tiski jälkee sen pyyhkäsen kosteel sienelläi.
Nii kommeeta liinaa ei oo varmast montaa.
(Hakkee ainaskii saap toista sev veroista!)
Tulkaa vaik katsomaa kaik, iha kuka vaa!
Sithä saahaa kahestaa kanssais haastella
ja panna maailma asjat kerral reilaa.  Martti Piela
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Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

Elmeri Seppinen

Muista ystävääsi 
ilmoituksella.

Kaikille avoimet karjalaisen kulttuurin seminaarit

Merikarjala-hanke on hyväksytty itsenäisyyden juhlavuoden oh-
jelmistoon Suomi 100 -hankkeena. Sen tarkoituksena on täyttää 
niitä ilmeisiä aukkoja, joita Suomen kansallisten ominaislaatujen 
ja karjalaisuuden kuvauksissa on.
Merikarjala-seminaarit 2017
16.9. Merikeskus Vellamo, Kotka
4.11. Karjalatalo, Helsinki. Pyhäinpäivä 'vanhan kansan' Kekri

Kysymme mitkä tekijät ovat keskeisesti vaikuttaneet, että on 
syntynyt ihmistyyppi, joka on tuottanut muusta karjalaisuudesta 
erottuvaa kulttuuria. Lähtökohtana kysymykselle on selvästi tun-
nistetuksi tullut merikarjalainen identiteetti. Näihin kysymyksiin 
haetaan vastauksia kahdella Merikarjala-seminaarilla, joilla käyn-
nistetään suunniteltu Merikarjala-tutkimushanke ja tuloksista syn-
tyvän kuva- ja tietoteoksen toteutus.

Seminaariesitelmissä tuodaan esiin myös vähemmän julkisuu-
dessa käsiteltyjä aiheita, kuten merirosvousta, viinan salakuljetusta 
ja Suomen sisällissotaa Merikarjalassa sekä sosiaalista elämää ja yh-
teisöllisyyttä.

Seminaarien asiantuntijoiksi on lupautuneet maamme parhaat 
Merikarjala-tietäjät ja tutkijat; emeritusprofessori Yrjö Kaukiainen, 
FT Maria Lähteenmäki, dosentti Pentti Paavolainen, FL Rainer 
Knapas, FT Teemu Keskisarja, FT Pirkko Kanervo, FL Martti Ko-
sonen, kirjailija Anna Kortelainen, arkeologi Timo Miettinen.
Mukana ovat myös Suomen Merimuseon, Kymenlaakson museon 
ja Etelä-Karjalan museon asiantuntijat.
Tutkimus
Tutkimushanke käynnistyy seminaareilla, joiden perusteella pää-
tetään tutkimuksen metodeista, tieto- ja kuvateoksen rakentees-
ta sekä tekijöistä. Merikarjala-nimitys tarkoittaa Viipurin läänin 
merenrantakuntien alueita, ja niistä erityisesti luovutetun Karjalan 
alueita sekä Suomenlahden neljän ulkosaaren elämää ja kulttuuria.
Kuva- ja tietoteos

Seppo Huunonen, projektivastaava,
puh: 050 0258 454, seppo.huunonen@kalevalacult.net

Turku - Tukholma risteily 30.-31.10.2017
Järjestän kuljetuksen Pornaisten seudulta Turkuun,
Turunseudun Koivistolaisten järjestämälle risteilylle.
Hinta osallistujamäärästä riippuen 20-40 euroa

Ilmoittautumiset 30.9. mennessä
Tapani Teikari 040-8291 824
tapani.teikari@ttmatkat.fi
 
TT Matkat Oy

KOIVISTO – SÄÄTIÖ
jakaa 30 opintoavustusta á 350 euroa

Niitä ovat oikeutettuja hakemaan henkilöiden jälkeläiset, joiden 
vanhemmat tai esivanhemmat asuivat v 1939 tai v 1944 Koiviston 
kunnassa tai Koiviston kauppalassa.

Hakemukset on toimitettava lokakuun 31. päivään mennessä 
osoitteella:
KOIVISTO-SÄÄTIÖ, c/o Pertti Hoikkala, Linnankoskenkatu 15 
C 10, 06100 Porvoo. (Ei kirjattuna postina.)

Opintoavustusta myönnetään ammatti- ja korkeakouluissa opis-
keleville. Muita opintoavustuksia voidaan myöntää erikoistapauk-
sissa. Opintoavustusta Koivisto – Säätiöltä voi saada vain yhden 
kerran.

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

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

Jos hakemuksia tulee enemmän kuin 30, joudutaan saajat arpo-
maan, etusija niillä, jotka ovat aikaisemmin hakeneet, mutta eivät 
ole saaneet opntoavustusta. 

Jos on hakenut opintoavustusta aikaisemmin, mutta ei ole saanut, 
voi anomuksen uudistaa vain lähettämällä uuden voimassa olevan 
opiskelutodistuksen sekä mahdolliset muuttuneet yhteystiedot.

KOIVISTO-SÄÄTIÖN HALLITUS

Turun ja ympäristön Koivistolaiset

 

23 h Silja Baltic Princess-risteily  30.-31.10.2017

Lähtö maanantai  30.10.2017  klo 20:15 Turku 
Paluu  tiistai   31.10.2017 klo 19:15 Turku  
2 hengen A hytti  46€ /hlö,  B hytti  39€ /hlö  
- Buffet lounas ruokajuomineen  ti. klo14:00  
- Kahvi ja pulla kahviossa  
- Omaa ohjelmaa kokoustilassa,  ti. klo 11-13 Arpa-
jaisvoitot ovat tervetulleita

Ilmoittautumiset viim. 22.9. nimi+synt.aika (pp.kk.vv) 
seijam.jaakkola@saunalahti.fi - 046-843 4466 /Jorma  
0400-834 723. Maksut tilille: J. Kallonen FI38 5319 
0420 0292 20 (viite: oma nimi). 
Tervetuloa kaikki koivistolaiset ystävineen viihtymään 
kanssamme !

Hailikekri sunnuntaina 8.10.2017 klo 13 – 15 
Seuratalo Kuusistolla, Kirkkotie 200, 07170 Pornainen 
100 vuotta sitten koivistolaiset kalastajat pyysivät Suomenlahdella 
haileja.
Miten alkaa Suomen toinen vuosisata?

Professori, emeritus suurlähettiläs Alpo Rusi puhuu otsikolla
”Mitä Itämerellä tapahtuu – onko uusi sota ovella”
 *
Kekri on vanha suomalainen alkusyksyn sadonkorjuujuhla. Eri-
laisten kalaruokien lisäksi Hailikekriaterialla on tarjolla satoa kas-
vimailta ja puutarhoista. Kun päätät tuoda mukanasi omia herkku-
tuotoksiasi muille maistiaisiksi, ilmoita asiasta etukäteen osoitteella 
katarina.hovi@gmail.com (puh. 050 482 1240).

Tilaisuudessa voi ostaa upeita kattaustabletteja ja yhdistyksen jul-
kaisemia kirjoja. Ohjelmassa ovat myös arpajaiset. 
Pääsymaksu 10€ (alle12v:5€). 

Tervetuloa!
Vatnuorin kyläyhdistys ry


