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Tiijjät sie?

Henry Mäkeläinen

Nyt justii, ko kirjottelen tätä juttuu Viesti 
sinisel markinaalil, o neljä päivää siihe su-
rullissee hetkee 81 vuotta sit, ko vihollise 
pommit alkoit putoilla sivilii niskaa ja ha-
jottaa Helsingi ja muija isompii kaupunkii 
rakennuksii ja mei pit jättää koit ja konnut 
Koivistol ja lähtee mierotiel ensmästä ker-
taa. Ko sytty talvisota. 

Sillo, marraskuu lopul ol Hyttölä kyläs 
niiko nyt tääl Porvoo Myllymäelki, ulkosal 
muutama aste lämmintä. Miu toiseks van-
hemp veljei Leevi ol kotipihal paljai jaloi 
hyppäämmäs korkeutta ”kolhvvarit” jalas. 
Sitä o mone vaikia uskoo, ko kaik muis-
taat paremmi, mite pari päivää myöhem-
mi kärvisteltii pakkases lume keskel, ko 
matkattii Säkkijärvelt Pulsa asemaa kohti 
kuka kävelle, kuka rees istue, niiko mie 
siskoi kans, kässii ajomiehe toise rukkase 
sisäs välist lämmitelle. 

Ko poliisi ol polkent pihhaa ilmot-
tammaaa, et nyt pittää lähtee tunni sisäl 
ja mukkaa saap ottaa vaa kaikist välttämät-
tömämmät, ja hakkeutuu laivarantaa. Äitil 
se ”kaikist välttämätömämp” ol tietystkii 
lapset. Nii siin sit hänelt unohtu huolehtii 
tenavil asiamukane vaatetuskii. Varsinkii 
ko lapset olliit ympär kyllää.

Tul sit lopult kolme ja puol vuotta 
myöhemmi se riemu päiväkii, ko Häm-
mee kiertomatka ja Elimäe pappilavuosii 
jälkee, päästii jatkosova aikan pallaama 
Koria asema ja Viipuri kautta takasii puo-
leks korjattuu kotimökkii. Äiti ol varmast 
patalalaisii taval varma, et hyö olliit oikeas, 
ko lähties olliit arvanneet, et ”käyp taaskii 
samal taval, niiko kapina-aikankii, ettei 
tarvitsis olla ko muutama viikko karus, 
ni saatais palata kottii”. (Sillo hyö olliit 
männeet vaa piiloo Ravitsaa ja palanneet 
takasii kotikyllää, ko levoto aika ol ohi.)

Täl kertaa vaa tuo karus’oloaika olkii 
venynt vuosii mittaseks. 

Mut eihä kaik karjalaiset palanneetkaa 
jatkosova aikan kotiseuvvuillee. Kuka osa-
jais nyt kertoo miul ja muil, kui moni tai 
kui monta rosenttii Karjala mailt lähtijöist 
jäikii asumaa uusil sijoillee eikä tultkaa 
ennää kuuntelemmaa, vielkös ne kultakä-
köset kukkuut sova runtelemis metsiköis. 

Ja toine kysymys viel: Eihä kaik saa-
neetkaa palata entisil kotikonnuil, vaik ois 
viel halunneetki. Ketkä ei päässeetkää pal-
laamma ja mitä vast?

Taijatkos sie tietää ja ossaatkos sannoo 
jottai näist asjoist? Akus tiijjät jotakii, ni ois 
lystii saaha kuulla siint nyt joulukuu Viesti 
sivuil. Taik vällei siul ois jotakii syvämmel-
läis sellasta, mikä jotekii vaik sivuais tätä 
evakkoo lähtöö taik Koivistol palluu, ni 
eiko kirjottammaa Viesti Toimituksel ja 
kerro asjat niiko ne on ja paa nimmeis al, 
ni taas näyttää Koivisto Viesti koronal, et ei 
meitä pantemiat syrjäytä markkinoilt.

Hyvvää Jouluu ja Onnee Uuvel Vuuvel 
kaikil lukijoil! Martti Piela

Pienen koivistolaisen evakkopojan 
kokemuksia Särkisalossa vuosina 1944–1955

Kun kevätlukukausi oli päättynyt Hakka-
lan koulussa oli se valmis vastaanottamaan 
suuren määrän Koiviston sotapakolaisia. 
Lyhyen oleskelun jälkeen päästiin sijoit-
tumaan tuleviin majapaikkoihimme. Mi-
nun tuleva kotini oli Aisbölen talo noin 
parin kilometrin päässä. Isän veli Matti-
setä ja Anna-täti asuivat samassa talossa. 
Syksyllä jatkui koulunkäynti samaisessa 
Hakkalan koulussa. Meitä evakkolapsia 
taisi olla noin puolet koko oppilasmää-
rästä. Samassa koulussa jatkoin myös ke-
vätlukukauden. 

hän sanoi, että tuossa kaapin päällä se on 
koko ajan ollut, mutta oli huomannut, 
etten ollut sitä tarvinnut. Kyllä sinä olet 
sen ansainnut, ei ollut sinun vikasi, että 
niitä välivuosia tuli. 

Seuraavat vuodet tuli vietettyä 
työn ja harrastusten parissa. Metsästys 
ja urheiluharrastukset yhdistivät minut 
lujin sitein paikallisiin kavereihin ei-
kä meillä ollut koskaan mitään kränää 
keskenämme. Lopuksi haluankin vielä 
kertoa tapahtumista, jotka tuovat mie-
leeni onnistuneita tapahtumia käydes-
säni lomailemassa Särkisalossa. Olim-
me muutaman kaverin kanssa tulossa 
urheilukentältä, kun iäkäs naisihminen 
lähti jäätä pitkin ylittämään salmea siinä 
lossiväylän vierestä. Jää petti muutaman 
kymmenen metrin päästä rannasta. Pot-
kukelkka jäi roikkumaan avannon reu-
noille ja nainen kainaloistaan myöten 
jalasten varaan. Otin kellon ja kukkaron 
pois ja menin nopeasti uponneen taakse 
noin kahden metrin päähän. Rauhoit-
telemalla ja puhelemalla hänelle, hän 
pysyi siinä eikä minun tarvinnut mennä 
samaan avantoon. Apu tuli pian. Kaverit 
toivat paikalle pari pitkää lautaa, joiden 
avulla nainen saatiin jälleen kuiville. 

Vanhainkodista oli lähtenyt iäkäs 

nainen vähissä pukimissa, oli kylmä alku-
talven ilma. Lähdettiin etsimään, minulla 
oli kaverina pieni valkoinen länsiylämaan 
terrieri. Koira huomasi, että jotain etsi-
tään ja kun minulla ei ollut asetta muka-
na, niin se vaistosi, että kohde oli jotain 
muuta kuin riistaa. Vanhus oli lähtenyt 
kohti pohjoista Hännisen taloa, polkua 
pitkin kohti lossirantaa. Koiran olemuk-
sesta huomasi, että ollaan jäljillä. Niinpä 
lossikuskin talon navetan takana oli jää-
tikkö, jossa vähäpukeinen nainen makasi 
eikä ollut päässyt ylös. Vanhus oli jo aika 
kylmettynyt. Kannoin hänet sisälle ta-
loon, jossa sai avun. Kiitos tästä nopeasta 
pelastumisesta kuului koiralleni. 

Kolmanneksi saimme hälytyksen 
mennä avustamaan kadonnutta kalas-
tajaa. Väinö Mattilan vene oli löytynyt 
ajelehtimasta tyhjänä. Veljeni Pertin 
kanssa alettiin tutkia asiaa, jolloin meil-
le valkeni mahdollinen haveripaikka. 
Paikalle tullut poliisipartio sai meiltä 
todennäköisen paikan, josta naaraukset 
kannatti aloittaa. Jo muutaman naaraan 
heiton jälkeen meille ilmoitettiin uhrin 
löytyneen juuri siitä paikasta. 

Kiitos että saan kertoa näistä evakkopo-
jan kertomuksista Särkisalosta!

Henry Saarenpäässä

Luokkakuva Särkisalosta

Metsästystä Särkisalossa

Keväällä koulun loputtua muutim-
me Degerholman kaljaasilla kohti uutta 
asuinpaikkaamme Paraisten ulkosaaris-
toa, josta isä oli vuokrannut Trollö-nimi-
sen saaren. Täällä vietetyt noin pari vuotta 
olivat ”Myrskyluodon Maijan” tapaista 
elämää. Takaisin Särkisaloon muutto joh-
tui täältä saatuun asumisoikeuspaikkaan. 
Olimme vuokralla Suutarkylässä josta kä-
sin alkoi oman talon rakentaminen Fin-
byn tilan laitamilta ostetulle maapaikalle. 
Koulunkäyntini tuli jatkumaan Muurin 
koulussa. Kotimme valmistumisen jäl-
keen tuli siirto keskustan kouluun, joka 
oli kirkon ja rannan välissä ja joka toimii 
nykyisin päiväkotina. Uuden koulun ra-
kennustyöt alkoivat ja niiden valmistut-
tua myös minun koulunkäyntini siirtyi 
sinne. Näin ollen tulin käyneeksi kaikissa 
Särkisalon suomenkielisissä kouluissa. 

Väliin jääneitten kouluvuosien takia 
minun piti ottaa koulusta virkavapautta 
mennessäni rippikouluun, minkä jälkeen 
koulu vielä jatkui. Iltaisin kävin vielä 
jatkokoulua. Toinen jatkokoululuokka 
jäi sitten jo kesken, eikä kukaan siihen 
enää pakottanutkaan, olinhan ylittänyt 
oppivelvollisuusiän. Tosin opetaaja Aulis 
Kettunen sanoi, ettei voi antaa päästöto-
distusta. Sain sen parin vuoden päästä ja 

Talvella Anna-täti 
kuoli, jolloin hänen 
hautajaisensa pidettiin 
perinteistä koivistolaista 
tapaa noudattaen. Hau-
tajaispäivänä hevossaat-
tue matkasi kohti kirk-
koa. Vainaja ensireessä, 
toisessa olivat esilaulajat, 
joita oli isä ja setä. Minut 
oli otettu heidän väliin-
sä, sillä nuorella pojalla 
oli silloin vielä hyvä lau-
luääni. Seuraavissa reissä 
oli muu saattoväki. 
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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. Karjala-Liiton 
jäsenmaksu, 20 e, vuodelta 2020 
maksetaan Koivisto-Seuran kautta.

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 toimitettu läheisten läsnäollessa.
Lämmin kiitos kaikille muistaneille.

Siunattu läheisten 
saattamana.

Lämmin kiitos osanotosta.
Kiitos kaikille Irmaa 

hoitaneille.

Rakkaamme

Irma
HUUKI
os. Karvanen
s. 24.3.1923 Koivisto

k. 28.10.2020 Harjavalta

Härkälä, kylä Koiviston rannikon, 
sinun mieleesi jäänyt on.

Muistat portin tuon armaan
sekä veräjän harmaan.
Nyt ijäksi suljettu on.

Ikävöiden
Seppo, Esko, Erkki, Jouni 

sekä Veijo perheineen

Rakkaamme

Marja Kaarina
AGGE
os. Kopola
s. 9.8.1944 Perniö
k. 21.10.2020 Parainen

Kaivaten
Matti
Mari, Magnús ja Jón Matti

Lähdit luotamme muuttolintujen mukana,
jätit sydämemme itkemään syksyn sateiden 
kanssa.

Virret ja Virrat

Seurailin adventtisunnuntaina vuosi sitten nauhoi-
tettua tv-lähetystä, jossa iskelmälauluja oli viety kirk-
koon esitettäväksi ja laulettavaksi. Ohjelmassa toki 
pohdittiin niiden sopimista kirkossa laulettaviksi ja 
päädyttiin toteamaan, että itse rakennus antaa sanoil-
le syvemmän merkityksen. Kieltämättä tekstitettyä 
konserttia seuratessa tulikin sanoja pohdittua. Aika 
hartaita ja merkityksekkäitä tarinoita niistä välittyi.

Kuoronjohtajaa haastateltaessa hän kertoi, että oli 
tärkeää päästä kansan syviä rivejä puhuttelevien laulu-
jen kanssa seurakunnan tiloihin. Hänelle se tarkoitti, 
että hän ja he lauluineen kelpaisivat joukkoon. Ehkä 
mukavinta minusta oli hänen tarinansa omasta mum-
mostaan, joka kuulemma lauloi joka tilanteessa ja jo-
kaiseen tilanteeseen löytyi aina joku sopiva laulu. Mum-
mon repertuaarissa olivat virret ja Virrat sulassa sovussa.

Lähetyksessä yleisö osallistui yhteislauluina kaik-
kiin kappaleisiin. Mieleeni tulivat ne kerrat, kun olen 
kuullut sukuun liittyvien tilaisuuksien yhteydessä 
seurakunnan laulavan. Aina siellä on niitä, joilla on 
komea kirkkolauluääni. Väitänkin, että koivistolaiset 
ovat täyskarjalaisia ainakin siinä mielessä, että on sitä 
laulun rikkautta, kylvämättä kasvavaa.

Musiikin ja laulamisen merkitys on ihmisille valta-
va. Ystäväni väitteli hiljattain tohtoriksi aiheesta, joka 
käsitteli musiikin vaikutusta erilaiseen oppimiseen. 
Tiedetään musiikin hidastavan sairauksien etenemis-
tä. Aivotutkijat ovat jo pitkään tutkineet musiikin 
vaikutuksia tunteisiin, stressiin, yhteisöllisyyteen. 
Kuorolaulussa syntyvä yhteinen ääni on merkittävä 
yhteenkuuluvuuden ja ihmisten välisen vuorovaiku-
tuksen ilmaus.

Toivottavasti pian pääsisim-
me laulamaan yhdessä. Koti-
seutumatkoja joudumme vielä 
odottamaan, mutta sitten kun 
palaamme Koivistolle, pääsem-
me kuulemaan ja laulamaan 
kirkossa esitettyä musiikkia. 
Yhtä tärkeää näillä retkillä 
ovat myös yhteislaulut linja-
autossa ja iltanuotiolla. Tä-
nä vuonna joulua vietetään 
useissa perheissä erillään. 
Nyt varmasti kannattaisi 
hyödyntää nykytekno-
logiaa ja laulaa yhdessä, 
vaikka etälaitteiden ääres-
sä. Ja jos ei näkövideoita 
osata lainata, niin toimii 
se yhteislaulu puhelimen 
kauttakin, mikä taannoin 
rapujuhlissa todistettiin.

Kaisa Koivula
Keisari Augustus eli vuosina 63 eKr. - 14 jKr. Hän oli 
Julius Caesarin ottopoika ja Rooman ensimmäinen 
keisari. Vasta hän loi Roomasta keisarikunnan. En itse 
ollut tajunnut tätä. Monet asiat, jotka yhdistän mui-
naiseen Roomaan – esim. keisarin palvonta ja leipää 
ja sirkushuveja kansalle – alkoivat vasta tällöin. Juuri 
ennen Jeesuksen syntymää.

Jotta nasaretilaisten vanhempien poika olisi 
voinut syntyä ennustusten mukaan Betlehemissä, 
tarvittiin Augustus keisariksi Rooman hallintoa ja 
verotusta uudistamaan. Augustuksen saatua vakiin-
nutettua valtansa alkoi Pax Romanaksi kutsuttu 
kausi, jota kuvasi suhteellisen pieni sotilaallisten 
yhteenottojen määrä. Tämä edisti matkustamista ja 
sitä, että tieto Jeesuksen elämästä ja kuolemasta levisi 
ympäri Rooman valtakuntaa. 

Jeesus syntyi aikamoiseen maailmojen myller-
ryksen aikaan. Roomasta oli kasvamassa maailman-
mahti. Kun Augustus oli saanut aikaan uudistukset, 
jotka mahdollistivat Jeesukselle ennustetun synty-
mäpaikan ja kristinuskon leviämisen, Augustus jo 
kuolikin. 

Näin oli käynyt aiemminkin. Mahtava Babylonian 
valtakunta oli hiipunut ja menettänyt maailman 
mahtiasemansa Assyrialle. Mutta juuri silloin, kun 
Jumala halusi lähettää juudan heimon pakkosiirtolai-
suuteen, nousi 600-luvulla eKr. maailman mahdiksi 
Uus-Babylonia, joka valloitti mm. nykyisen Etelä-

Keisari Augustukselta kävi käsky
Israelin alueen ja 
vei sen asukkaat 
pakkosiirtolaisuu-
teen. Kun Jumalan 
suunnittelema aika 
pakkosiirtolaisuu-
dessa oli kulunut, 
Persia valloitti 
maailman johto-
aseman. Se salli 
juudan heimon pa-
lata takaisin omille 
asuinsijoilleen. 
Uus-Babylonia oli 
tehtävänsä tehnyt.

Tietenkin näen 
asiat minua kiin-
nostavasta näkö-
kulmasta; mieleeni nousee ajatus siitä, että Jumala johtaa 
maailmojen historioita. Hän järjestelee historian kulun 
omien suunnitelmiensa mukaan. 

On jotenkin pysäyttävää ajatella sitä, miten suuren 
maailmanmahdin esiinmarssi ja pienen lapsen syntymä 
vaatimattomissa olosuhteissa osuvat yksiin. Ne eivät tunnu 
sopivan samaan tarinaan ja kuitenkin ne liittyvät toisiinsa. 

Kiinnostavaa on tietenkin sekin, että tuon pienen lapsen 
syntymä loi maailmaan jotain paljon pysyvämpää kuin Roo-
man maailmanmahti.
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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

Joulu Koivistolla 1943
Tuli sitten joulu, tuo rauhan juhla. Koko aattopäivän kuu-
lui Rajajoelta käsin tykkien jyrinä. Siellä vartioivat meidän 
poikamme joulurauhaamme, ja me siviilit valmistauduimme 
viettämään joulua.

Me koivistolaiset emme vielä päässeet kirkkoon jumalan-
palvelukseen. Vaikka kirkko ei ollutkaan palanut, niin se oli 
huonossa kunnossa. Tästä syystä pidettiin jumalanpalveluk-
set kunnantalolla, johon ei sopinut montakaan sataa henkeä 
suuren seurakunnan väestöstä. Siksi mekin makslahtelaiset 
päätimme noudattaa kutsua ja mennä jouluaamuna jumalan-
palvelukseen Makslahden kasarmille, jossa eräs sotilaspastori 
toimitti pojille jouluhartauden. 

Kun kello sinä jouluna alkoi lähestyä kuutta, kasarmin laaja 
sali alkoi täyttyä siviileistä. He kaikki halusivat kuulla joulun 
sanomaa sodankin keskellä, kuulla julistusta oikeasta rauhas-
ta, jota ei saavuteta sodalla eikä hävityksellä, vaan joka saavu-
tetaan vain rauhan töillä.

Enkä usko, että koskaan vielä olisi jouluvirsi ”Synkkä yö oli maa-
ilmassa, sen nähden Herra taivahassa taas lausui, tulkoon valke-
us” kaikunut hartaammin kuin silloin jouluaamuna Makslahden 
kasarmilla siviilien ja sotilaiden yhteisesti laulamana. Jokainen 
tunsi sydämensä kaipaavan oikeata todellista joulurauhaa, jonka 
vain Vapahtaja, joulun Herra voi ihmiselle antaa. 

Silloin emme osanneet aavistaakaan, että tämä olisi viimeinen 
joulumme, jonka kohtalo oli vielä suonut viettää kotikar-
jalassa. Muistuu mieleen vielä vuosikymmenenkin jälkeen, 
kuinka mielet olivat herkät ja sydän avoin joulun sanomalle. 
Vai johtuiko se siitä, että me uskoimme jo todellisen rauhan 
palanneen maahamme. Emmehän silloin tienneet, että jo 

seuraavana kesänä meidän on taaskin läh-
dettävä ja jätettävä toistamiseen meille 

niin rakkaat rannat.

Emme uskoneet, vaikka juuri siinä 
jouluevankeliumia kuunnellessam-
me lensi parikymmentä vihollisen 
lentokonetta ylitsemme pommitus-
retkilleen. Sillä kertaa ne tosin eivät 
heittäneet pommejaan Makslah-
teen ja saimme viettää joulumme 
rauhassa, tuon viimeisen joulum-
me Koivistolla kasarmilla sotilai-
den kanssa. (Koiviston viesti nro 
1954, Ulla Mannonen)

Tänä vuonna vietämme myös jou-
lua poikkeusoloissa, mutta tehdään 
joulustamme kuitenkin paras mah-
dollinen. 

Toivotan kaikille lukijoille 
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta 
Vuotta 2021!
Eija Tuominen

Tervehdys Raumalta!
Koivisto-juhlilla 1986 vihitty Viipuripuisto 
Raumalla sai Karjala Liiton 80 v kunniaksi 
istutetun puun, kyynelkoivun 28.10.2020.

Rauman kaupungin järjestämässä tilaisuudessa puhui Aila 
Salo muun muassa evakoiden asettumisesta ja vaikutuksesta 
Raumalle.

Läsnä oli koivistolaisten lisäksi Rauman Karjalaisten 
ja Rauman kaupungin edustajat puheenvuoroineen sekä 
Karjala Liiton edustaja. Läsnä oli myös yleisöä.

Kuvassa Rauman Karjalaisten puheenjohtaja Antero 
Matikka sekä taustalla Aila Salo ja Ulla Stenback 

koivistolaisista.

Hyvää Joulua ja 
Onnea Vuodelle 2021!
Suomen Koivisto-Seura ry

Viestin toimitus toivottaaViestin toimitus toivottaa

Hyvää JouluaHyvää Joulua
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Hänen vanhempansa olivat Kris-
tian ja Helena Kipinoinen, os. 
Tervonen, Summalta. Perheellä 
oli oma koti, jossa oli muutama 
huone, navetta, muutama lehmä 
ja varmaankin myös peltoa, ken-
ties metsää. Kansakoulun Kasper 
kävi varmaan Inkilässä, koska Ki-
pinolassa ei ollut omaa koulua. 
Perheeseen syntyi pikkuveli Eero 
1923. Isäni lapsuudesta en valitet-
tavasti tiedä mitään.

Nuoren miehen oli aika lähteä 
vieraalle töihin ja niin hän aloitti 
Oy Rouhiala Ab:ssä. Armeija kut-
sui jo seuraavana vuonna 1936, 
PPP 1, Konekivääri komppani-
assa. Terijoen kasarmilla hän sai 
erikoiskoulutuksen moottoriajo-
neuvoihin ja ajokortin, josta oli-
kin suuri hyöty. Täysin palvelleena 
(440 pv), hän siirtyi reserviin, Re-
servin alikersanttina.

Naimisiin 1939 

Armeijan jälkeen Kasper kävi kat-
sastamassa Petsamon Salmijärven 
työtilannetta, mutta palasi takai-
sin Kannakselle. Kasper aloitti 
työt kuolemajärveläisen Nikolai 
Triipposen autonkuljettajana. 
Työn myötä hän löysi elämänsä 
rakkaan. Koiviston Humaljoelle 
rakennettiin uutta siltaa, johon 
tarvittiin kuorma-autoja. Työ-
miesten piti löytää majoitus it-
selleen. Kasper löysi majoituksen 
Saimi Ratian kodista. Siellä asui 
myös tytär, nuori kaunis Aili Ra-
tia. Niin siinä sitten kävi, että he 
rakastuivat. Ailin äiti Saimi top-
puutteli, koska sulhasehdokas oli 
jo jonkun verran elämää nähnyt ja 
7 v vanhempi. Nuoripari kihlau-
tui jo Loppiaisena 1939 ja häitä 
vietettiin heinäkuussa 1939. Näin 
Humaljoen siltatyömaa antoi Kas-
perin elämälle uuden suunnan. 
Uusi elämä oli alkamassa, mutta 
kohtalo heitti mustan viitan jo 
samana syksynä ja nuorenparin 
kuherrusaika loppui lyhyeen. 

Talvisotaan

Syyskuussa 1939 oli astuttava ta-
kaisin palvelukseen Joukko-osas-
toon RT 2, Koiviston Humaljoelle. 

30.11.1939 alkoi Talvisota. 
Kasper palveli sodan aikana Koi-
viston Alalohkon Humaljoen lin-
nakkeella valonheitin ryhmässä, 
puolidiesel-koneen hoitajana ja 
käyttäjänä sekä autonkuljettaja-
na ja automoottorien korjaajana. 
Avioliittoa oli kestänyt vasta 1,5 

Yhden Kuolemajärven pojan elämän matkaa

Tekstin on koonnut ja kirjoittanut 
tytär Hannele Kipinoinen

kk ja heidän ensimmäinen joulu 
meni sodan keskellä. Jouluaaton 
he ”viettivät” perunakellarissa 
pommeilta suojassa, ainoana joulu-
ateriana oli palentuneita perunoita.

13.3.1940 loppui Talvisota, 
mutta siviiliin ei vielä päässyt. 

toteuttamaan palkattiin kaikkiaan 
yli 10.000 ihmistä. Tietöissä oli 
1400 miestä, kelirikon ja lumituis-
kujen aikana 4000. 

Automiehillä oli kuitenkin 
suurin ja vaativin osuus suurura-
kan onnistumisessa. He tekivät sen 

rakkaan Ailinsa kuolleen pommi-
tuksessa. Hän ei tietänyt, että Aili 
oli lähtenyt lomalle ja säästyi hen-
gissä. Taka-Lapin Osuusliike Sal-
mijärvellä oli saanut täysosuman 
ilmapommituksessa. Koko henki-
lökunta, 7 uhria, kaatuivat työpai-
kalleen. Ailin sijasta surmansa sai 
nuori odottava äiti, joka oli hänen 
lomasijaisensa. 

Ote Kasperin kirjeestä Ailille:
Täällä jossakin 6.9.1941
...Koska sinä rakas säästyit pommi-
tuksesta, niin koita vielä muistaa 
minuakin. Sinä rakas, joka olit 
niin onnellinen, että säilyit siintä 
raatelevasta pommituksesta johon 
tämä Rouva Heiska joutui. Mei-
dän ei auta muuta, kun ryhtyä 
yhteiseen suruun siintä johon tämä 
Vieno joutui. Tapaus oli mitä surul-
lisin johon olisi voinut rakas joutua. 
Tästä minun täytyy kiittää omaa 
rakastani kunnioituksella... 

Näin kävi myös Kasperin hyvin 
läheiselle sotakaverille Erkki Nie-
melle, Karjalan pojalle, Koivistolta, 
säästyi vastaavalla tavalla ensimmäi-
sellä kerralla, mutta toista onnea 
nuorelle miehelle ei tullut. Kasper 
kirjoitti hänestä kauniin muistokir-
joituksen Karjala-lehteen.

Jatkosodassa aliupseerina

18.6.1941 Kasper saapui reservi-
en ylimääräiseen palvelukseen 23. 
Tyk. Komppaniassa autoaliup-

seerina ja 14.4.1942 komennettu 
Auto-os./6.D.n 
22.10.43 – 31.10.44 Auto-os 6 
D:n Teknillisen ryhmän johtajana

Jatkosodassa Kasper osallistui 
taisteluihin: Sovajärvi-Tuutijärvi, 
Alakurtti, Voittojoki, Ala-Vilma-
joki, Maaselän suunnalla, Ihanta-
lan suunnalla ja Pohjois-Suomessa 
syksyllä -44.

Kasper kirjoitti sotien aikana 
Ailille n. 500 kirjettä. Kirjeissä 
kerrotaan myös kuolemajärve-
läisten ja koivistolaisten poikien 
kuulumisista ja tapaamisista. Ne 
olivat tärkeitä tapaamisia, koska 
näki ”siellä jossain” tuttuja koti-
Karjalasta. 

Sähkösanoma 1943 

Tyttö syntynyt Turussa – isosiskoni 
Sirpa.

Kasper oli rintamalla jossain. 
Hän pääsi näkemään ensimmäi-
sen lapsensa vasta yli kuukauden 
kuluttua monista pyynnöistä huo-
limatta.
 
Suruviesti rintamalle

Veljen kaatuminen 1943 Lem-
paalassa. Kasperin veli haudattiin 
Viipurin sankarihautausmaalle, 
jolloin Kasper sai lomaa ainoan 
veljensä hautajaisiin. Kasper sai 
veljeltään 28.5. kirjoitetun kir-
jeen, jonka Kasper sai 31.5. jol-
loin veli oli jo kaatunut. Surullis-
ta, vasta 19-vuotias nuori mies. 

Lomille pääsi vain hyvin harvoin. 
Huhtikuussa 1940 Kasper pääsi 
lomalle Hämeeseen, missä hänen 
Aili oli evakossa. Kasper hiih-
ti ensin n. 100 km Humaljoelta 
Säkkijärvelle. Matka jatkui linja-
autolla, joka meni rikki ja hän jou-
tui kävelemään 40 km Oriveden 
kautta Kuhmalahdelle. Ei ollut 
helppoa nämä lomatapaamiset. 
Vaikka varsinainen sota oli lop-
punut, Kasper joutui vielä Tam-
misaareen sota-alueelle Venäjän 
mahdollisen takaisinhyökkäyksen 
vuoksi kesäkuuhun asti. Ylennyk-
sen kersantiksi hän sai 1940. 

Töihin Petsamoon

Nyt piti miettiä uudelleen elämää 
ja mistä saisi töitä. Petsamossa tar-
vittiin työvoimaa ja niin Kasper ot-
ti heti litteran Petsamoon, jonne oli 
jo mennyt töihin hänen Kannak-
sen kavereitaan. Jäämerentie Petsa-
mo – Rovaniemi (531 km pitkä)

Otteita kirjasta: Petsamon rahti-
rallissa 1940-1941, Pentti Ruuska
Petsamon rahtisavotta oli valta-
va tapahtuma. Vuoden aikana 
kuljetettiin yli puoli miljoonaa 
tonnia arvokasta kauppatavaraa 
Petsamon vuonossa olevan Liina-
hamarin kalastussataman ja Ro-
vaniemen välillä, heikkotehoisilla 
autoilla, kapealla, mutkaisella ja 
jyrkkämäkisellä sorauralla, jota ei 
ollut koskaan suunniteltu näin ras-
kaan liikenteen pohjaksi. Urakkaa 

raskaimman työn. Äärimmäisen 
kurjissa olosuhteissa, jopa jatku-
vassa hengenvaarassa. Kaikki eivät 
selvinneet. Kymmeniä kuoli, kola-
reissa, ojaan ajoissa, jopa tappeluis-
sa kuormien ryöstelijöiden kanssa. 

Juhannuksena 1941 rahdin-
ajo loppui, kun alkoi jatkosota ja 
miehet ja autot käskettiin puolusta-
maan Suomea asein. 

Kasper pääsi töihin Pohjolan Lii-
kenteeseen kuorma-auton kul-
jettajaksi ja siirtyi marraskuussa 
1940 Taka-Lapin Osuusliikkeen 
vastaavaan työhön. Talvipakkasel-
la lastin hakumatkalla Petsamossa, 
oli ainoa mahdollinen nukkumis-
paikka autossa, kylmässä ja pak-
kasessa.

Aili pelastui pommitukselta

Nuori Aili halusi olla mahdollisim-
man lähellä miestään, joten hän 
lähti myös Petsamoon ja sai töitä 
Taka-Lapin Osuusliikkeestä. Kas-
per joutui lähtemään 18.6.1941 re-
servien ylimääräiseen palvelukseen. 
Aili lähti lomalle syksyllä 1941, ta-
paamaan äitiään Etelä-Suomeen. 
Kasper oli estellyt hänen lähtöään, 
koska matka pohjoisesta etelään oli 
hyvin pitkä ja rahaa oli niukasti. 
Kasper oli silloin rintamalla, kun 
hän sai tiedon, että Salmissa on 
Taka-Lapin Osuusliike pommi-
tuksessa tuhoutunut täydellisesti 
ja neljä naista on kuollut. Kaspe-
rilla oli hätä suuri, kun hän luuli 

Isäni Kasper Rio Kipinoinen syntyi pienviljelijän 
perheeseen Kuolemajärven Kipinolan kylässä 1914. 

Humaljoen siltatyömaa 1939, jossa isäni oli ja oli kortteerissa äitini kotona.
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kohtasi surullinen tapahtuma joulu-
viikolla 1973. Syttyi tulipalo talon 
verannalla, josta se levisi koko asuin-
kerrokseen. Yläkertaan saakka tuli ei 
levinnyt, mutta kaikki siellä olevat 
vaatteet sulivat käyttökelvottomak-
si. Vanhemmilleni ei jäänyt muuta 
kuin talon ulkokuoret ja vaatteet, 
jotka olivat päällä. Silloin ei saanut 
mitään apua, ei taloudellista eikä 
henkistä, kaikki piti aloittaa alusta 
taas kerran.

Matkustelu oli molemmille 
vanhemmilleni mieluista. Ensim-
mäinen ulkomaan matka oli jo 
1954 Pariisiin. Siihen aikaan oli 
hyvin harvinaista lähteä sinne asti 
henkilöautolla. Kasper ja Aili läh-
tivät toisen avioparin kanssa hei-
dän autollaan matkalle kuuteen 
eri maahan. 

Toinen ulkomaanmatka oli 
1970 Englantiin omalla autolla, 
jossa Ailin eno asui. Auto nostet-
tiin Helsingissä venäläiseen rahti-
laivaan. Laivamatkaan meni aikaa 
4 vrk. Paluumatkan Kasper ajoi 
Ranskan, Saksan, Belgian, Hol-
lannin, Tanskan ja Ruotsin kautta.

Sen jälkeen matkoja oli mo-
neen eri maahan. Suomessa Kas-
per ja Aili kulkivat ensin teltan 
kanssa ja jo 1960 luvulta alkaen 
asuntovaunulla.

Kasper piti paljon perintei-
sestä tanssimusiikista. Kuullessani 
hänen lempilaulujaan, tulee aina 
kyyneleet silmiini. Silloin ikävä 
isääni on tuskallisin. Kasper ja Aili 
kävivät mielellään tanssimassakin. 

Vanhempieni Aili, os Ratia Humaljoelta ja isäni Kasper Kipinoinen hääkuva.

Kasper oli nähnyt unessa veljen 
kuoleman etukäteen, vaikka hän 
kertomansa mukaan näkee unia 
hyvin harvoin.

Sota jatkuu, jatkuu ja jat-
kuu...  Ikävä perhettä ja kaipuu 
Karjalaan valtava.

Ote Kasperin kirjeestä Ailille: 
Teltassa 19.9.44.
... Päällikkö juuri soitti minulle 
teltaltaan 500 m päästä ja pyyti 
tulemaan luokseen kuuntelemaan 
uutisia klo 22.00. Silloin on Pää-
ministerin puhe rauhanehtoista, 
joka on jo solmittu. Raskaat ne 
kuulema on ennakko tietojen mu-
kaan 40 rajat Petsamo sekä jotain 
muutakin + korvaukset. Pieneksi 
tämä Suomi menee, mutta parempi 
on pienikin Suomi, kun olla tois-
ten orja. Ei tämä oikein rauhalta 
tunnu, kun juurikin kuuluu tuolta 
Hyrynsalmelta päin aivan niinkun 
harvakseen tykistö ampuu. Päiväl-
lä kuului kauhia räjähdys samalta 
suunnalta. Varmaan Sakemannit 
räjähdytti jonkun sillan ilmaan. 
Paljon ne on tehneet tuhojaan siel-
läpäin, polttaneet taloja, tappaneet 
elukoita ja paljon muutakin pahaa 
niinkuin vihollinen ainakin. Eilen 
illalla tuli tieto, että lomatkin on 
taas peruutettu kokonaan. Minul-
lakin olisi ollut vuoro ensikuun 
3 päivänä, mutta nythän se taas 
siirtyy ja kukaties kuinka pitkälle. 
Onhan tuosta nyt kuitenkin se toi-
vo, että niinpian kun Saksmannit 
on poissa, niin silloin voi päästä 

siviliinkin. Eihän ne kovin kauan 
voi pitää puoliaan, mutta tuhoa ne 
tekee varmasti paljon, jos vain ha-
luaa. Nyt on edes se toivo, että sivili-
kin voi joskus koittaa, mutta tähän 
asti sekin oli hyvin epävarmaa...

Loppuun asti Kasper uskoi, että 
vielä päästään kotiin Karjalaan.

18.11.1944 Kasper pääsi sivii-
liin, edellisenä päivänä hän täytti 
30 v. Noin seitsemän vuotta eli 
koko nuoruus oli mennyt: armei-
ja – sota – välirauha – sota. Sodas-
ta oli selvitty fyysisesti terveenä, 
mutta monia henkisiä haavoja var-
masti jäi. Suurin niistä oli valtava 
kaipuu rakkaaseen Karjalaan, josta 
hän rintamalla ollessaan jatkuvasti 
kirjoitti, sinne hän ei kuitenkaan 
koskaan päässyt. Hänen elinaika-
naan se ei ollut mahdollistakaan.

Siviiliin päästyä Kasper aloit-
ti työt Turun Tie- ja Vesiraken-
nuspiirissä ollen siellä 2 vuotta. 
Tämän jälkeen hän aloitti työt 
Öljy-yhtiö Gulfilla, ollen siellä 
autonkuljettajana ja mittariasen-
tajana eläkkeelle jäämiseen asti.

1947 minä synnin. Nimeksi 
tuli Hannele. Olin isin tyttö, isin 
hellyttelynimi Haale.

Koti Piikkiöön 

Oman kodin rakentaminen alkoi 
Piikkiöön. Kasper ei sopeutunut 
sinne kunnolla, mieluummin hän 
olisi asettunut esim. Lahteen, josta 
hän usein puhuikin. Varsinais-Suo-

mi oli niin erilainen kuin Karjala. 
Talon hän kuitenkin rakensi niillä 
hyvin vähillä työkaluilla, jotka hä-
nellä oli. Helppoa se ei ollut. Ensin 
pitkä työpäivä ja sen jälkeen kaiva-
maan lapiolla monttua sähköroikan 
valossa. Talo valmistui 1952. Taloa 

500 kirjettä kirjaksi

Kasperin eläessä sodasta puhu-
minen julkisesti oli kielletty. Eipä 
siitä myös puhuttu, ainoastaan 
miesten kesken joskus. On hyvin 
surullista, että kaikki ne sodan 

kauheudet piti pitää sisällään. 
Tämä vaikutti myös Kasperin 
terveyteen. Monta kysymystä 
jäi kysymättä ja monta asiaa 
selvittämättä. 

Muistelen isääni hyvin 
paljon. Kaikki ne 500 kirjettä 
rintamalta olen lukenut mo-
neen kertaan ja kaikki on myös 
kirjoitettu tarkoituksena pai-
nattaa kirjaksi. Kirjeet valaise-
vat hyvin vanhempieni elämää. 
Kodin jättäminen Karjalaan ja 
sodan vaikutus heidän koko 
elämäänsä ja sitä kautta minun 
elämääni.

Kasperin elämä loppui lii-
an varhain ja hän kuoli 1985 
kolmanteen sydäninfarktiin 
70-vuotiaana.

Rakasta isää muistellen 
Hannele Kipinoinen
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Koiviston sankarihauta laitettu talvikuntoon

Koiviston sankarihautamuistomerkki 8.11.2020. Kuva Matja Lyhty. Nimilaatat 8.11.2020. Kuva Marja Lyhty.

Pietarissa työskentelevä ja siellä 
asuva Marja Lyhty kävi marras-
kuussa laittamassa talvikuntoon 
monta itärajan takana olevaa suo-
malaista sankarihautaa. 

Marja kävi Koivistolla sun-
nuntaina 8.11.2020 ja kertoo 
käynnistään seuraavasti:

”Koivistolla iltahetki oli ihastut-
tava, sillä aurinko oli juuri laske-
massa meren taakse ja värjäsi tai-
vaan punaisen-oranssiksi. En ollut 
uutta muistomerkkiä aiemmin 
nähnyt ja täytyy sanoa, että se on 
kaunis, samoin kuin nimilaatat! 

Kaikki oli todella hyvässä 
kunnossa, ainoastaan muisto-
merkin jalusta oli likainen, joten 
sen pesin, jonka jälkeen haravoin 
koko alueen. Harmitti, ettei mi-
nulla ollut mukana katuharjaa, 
sillä nimitaulujen alla on kiveys ja 
siinä oli paljon neulasia, mutta en 
saanut niitä lakaistua pois. 

Uskon kyllä, että loppusiivo-
us hoidetaan paikallisten toimes-
ta, sillä kaikesta näki, että koko 
alueesta pidetään hyvää huolta. 
Koivistolla minulla oli vähemmän 
tekemistä kuin millään muulla yli 
kahdestakymmenestä sankarihau-
dasta, jossa olen käynyt.

Siivouksen jälkeen laitoin 
muistomerkille pienen itse teke-
mäni havuseppeleen ja sytytin 
kynttilän.

Myös kirkon edessä oleva 
vanha muistomerkki oli hyvässä 
kunnossa.”

Kiitin Marjaa lämpimästi kaikki-
en koivistolaisten puolesta ja sa-
noin arvostavani hänen käyntiään 
suuresti. 

Myöhemmin Marja kirjoitti vielä: 

”Minulla on ollut täällä Venäjällä ta-
pa käydä sytyttämässä kynttilä san-
karihaudalle, kun olen mennyt kau-
punkiin, missä on sankarihauta ja 
samalla olen aina siivonnut haudan, 
jos siivoamiselle on ollut tarvetta.

Nyt syksyllä havahduin, et-
tä osalle haudoista ei oltu tehty 
mitään koko kesänä, sillä raja on 
ollut kiinni eli Suomesta hauto-
ja ei ole päästy kunnostamaan. 
Lopuksi olen jokaiselle muisto-
merkille laittanut itse tekemäni 
havuseppeleen ja sytyttänyt kynt-
tilän. Mutta täytyy tunnustaa, että 
kahdella hautausmaalla en voinut 
tehdä mitään, sillä noilla hautaus-
mailla ei koko kesänä ollut tehty 
mitään ja heinä ja rikkakasvit ylet-

tyivät minua melkein vyötäröön 
ja joukossa oli myös pajukkoa. 
En omista raivaussahaa, jota olisi 
tarvittu noilla hautausmailla. Re-
vin heinää käsin muistomerkkien 
ympäriltä, jotta sain ne näkyviin ja 
laitoin seppeleen ja sytytin kynt-
tilän, mutta tuntui pahalle jättää 
hautausmaat tuohon kuntoon.

Olen kiitollinen itsenäisestä 
Suomesta ja omasta äidinkielestä 
ja olen kiitollinen niille, jotka kai-
ken tämän edestä taistelivat. Mo-

lemmat pappani olivat sodassa ja 
sieltä onneksi hengissä selvisivät. 
Itse olen armeijan käynyt, niin 
koen, että tämä on vähintä mitä 
voin nyt tehdä, kun raja on kiinni.

Jos säätiedotus pitää paikkansa 
ja viikonloppuna ollaan vielä läm-
pimän puolella ilman lunta, niin 
pidän kolme päivää vapaata, jotta 
kerkeän vielä siivoamaan 10 hau-
tausmaata. Meillähän on rajan tällä 
puolella 60 sankarihautausmaata ja 
seitsemän kenttähautausmaata.”

Kunnioitettava suoritus Marjalta! 
Tuntuu hyvältä, kun joku siellä ra-
jan takana hoitaa ja pitää silmäl-
lä suomalaisten sankarivainajien 
hautoja rajan ollessa Koronavi-
ruksen takia kiinni.

Mieltä lämmitti nähdä Mar-
jan tekemä kaunis seppele ja kynt-
tilä Koiviston sankarihautamuis-
tomerkillä. Kiitos Marja Lyhty!
Marja lähetti oheiset kuvat sanka-
rihauta-alueelta.

Suomen Koivisto-Seura ry kiittää sankarihautausmaan 
kunnostamiseen osallistumisesta
Porvoon suomalainen seurakunta 500 €
Porvoon Seudun Koivistolaiset ry 500 €
Rymättylän seurakunta 400 €    Lämmin kiitos!

Mie tiijjän
Martti Piela

”Vanhan valaan -kapakassa pu-
osu vaari istuu yksin joka ilta”,

laulo takavuosin Tapsa Rautavaara 
Kärje Topi sävelil ja jatko lauluaan 
Reino Helismaa sanoil:

”Ennen oli miehet rautaa.
Laivat oli puuta hii-o-hoi!”

rasseliks. Miu issäiki läks laivapojaks 
jo kahetoist-, kolmetoistikäsen, ja 
merilhä hää asepalvelukseenki suo-
ritti. Vanhin veljeiki ol sukulaiseen 
laival apumiehen, ko kulettiit rim-
moi ja muuta puutavaraa kyllii välil. 
Olliit kerra hukkuuki myrsyäväl sal-
mel, ko riamalasti ol heikopuolesest 
sijotettu kannel ja siirty myrskys 
liiaks toisel kylel; onneks se van-
hemp kaver ol sevverra kokenemp, 
et ties, mitkä konstit tepsiit sellases 
tilantees. 

Koivistolaine, Längelmäel tal-
visova jälkee syntynt tohtorismies, 
Kaukiaise Yrjö - hää asu peltoau-
kee toisel reunal Kaupungihaas ko 
myökii ja käi samoihi aikoihi Yh-
teislyseoo ko miekii - Yrjö, hää tie-
tää näist koivistolaisist purjehtijoist 
ja purjealuksist kaike, mitä kannat-
taa tietää; väittelkii justii suomalai-
sest talompoikaispurjehuksest. 

Porvoo o kans olt kauppapur-
jehukse etunenäs ainaskii eteläises 
Suomes. Kaupunki o joutunt kil-

pailemmaa Helsingi kans tapuli-
oikeuksist. Ko Kustaa-kuningas 
perusti Helsingi kaupungi kaup-
papaikaks kilpailemmaa lahe toi-
sel rannal Rääveli kans, hää käski 
porvoolaisii siirtämää kimpsuun 
Vantaa koske varrel. Kuningas ei 
paljo sumelt; uhkas katkoo kaulat 
uppiniskasilt. Nii sit porvoolaiset 
siirsiit ne kampsuun kiltist län-
nemmäks. Mutko hyö ei viihty-
neet siin kyläpahases, ni palasiit 
takasii Linnajoe partahil. Aino-
astaa Porvoo ainut (?) opettaja, 
Christianus, jäi ja opetti tulevat 
pääkaupunkilaiset erottammaa 
A:n ja Å:n. (Nyt hyö kyl o nii 
pollee, et katsoot nenävartta pitki 
meitä muita Kustaa entsii alamai-
sii jälkeläisii. Samallaine oteha 
Kustaal ol 15-sattaaluvu keski-
paikkeil koivistolaisiiki kohtaa. 
Määräs koivistolaiset muuttamaa 
Viipurii. Mutko koivistolaiset ei 
nii hyväst varmast tainneet ruot-
sikileltä, ni ei hyö liikahtanneetka 

mihikää, vaik kuningas ol luvant 
höiltkii katkoo kaulat. Mut eihä 
Kustaa hölmö olt, vaik ahneuksis-
saa olkii takavarikoint roomakirko 
omaisuuve. Kyl hää ymmärs, et ei 
hyvält verommaksajalt kannata 
kaulaa katkasta - jääp verorahat 
saamatta; kuningas pysy hiljaa. 
Käski vaa pappei kerätä kaikilt 
kolehtii niiko ennekii.) 

Mut taasha meinajaa käyvvä 
niiko miu kysymykseiki kohal - 
taikina paisuu tiinu reunoi yli.

Miehä kyselin teilt viimeks, et 
kuka treist sattuis tietämää, mikä 
se kolmanneks korkeampaa palk-
kaa nauttint purjealukse miehistös 
ol miehiää ja paljoks häne palk-
kaan ol 1800-luvul. No, eihä miul 
kyl oo tietoo tilanteest Koivistol, 
mut Porvoost miul on. Käin ni-
mittäi lokakuus oikee kaks kertaa 
katsomas Porvoo historiallises 
museos ylettömä mielekiitosta 
näyttelyy ”Aallot kantavat”.

Siel ol näytteil kuvvii por-

voolaisist merenkulkijoist ja toine 
toistaa komeammist purjealuksist, 
suurist ja viel suuremmist. Ja sit 
siel ol tietoo 1860-luvu purjega-
lukse miehistöst, höi arvoasemis-
taa ja palkkauksestaa. No tietysthä 
mie tiesi, et kapteenha se ol laival 
se jumalast seuraava - häne kuu-
kauspalkkaan vaihtel 80 markast 
120:nee markkaa. Ja sit hää sai viis 
rosenttii lasti arvost palka pääl. 
Mut empäs tietäntkää, et se kaikist 
alemparvosi laival ol ensimmäi-
sel merimatkallaa oleva kapteeni 
juoksupoika, kajuuttavahti, kene 
palkka ol vaa 20 mk/kk.

Kapteeni peräst tärkeämp ol 
tietyst perämies. Se kolmanneks 
tärkeämp laival ol nimeltää kons-
taapel, kapteeni ”oikia käs”, kene 
kuukauspalkka ol 50 mk. Häne 
tehtävään ol vastata rahist ja ruu-
ast ja toimii vahtiin.

Näitä arvoasemii ja palkka-
luokkii ol (ainaskii porvoolaisil 
purjelaivoil) yheksä.

Näihä se tietyst olikii. Koivistolaiset, 
varsinkii saarelaiset, olliit kovvii te-
kijämiehii nii meril purjehtiessaa ko 
koval maaperäl saarillaa laivoi raken-
taessaaki. Senhä voip kuka tahaans 
toeta esmerkiks Patala-kirja sivvui 
selaillessaa, mis kerrotaa pelkästää 
sen yhe kylä purjehtijoist tarkkoi 
tietoi - o laivaluettelloi, nimiluet-
telloi laivarakentajist, laivaisännist, 
mermiehist… Meril tek mone pota 
miel, ja jossei pääst, ni sit läks kui-
teskii kallaa - verkoil, nuotal tai vaik 
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Katri Tiilikainen

Erikoinen kivi Koiviston kauppalassa. Dmitry Matveev. Alttarikiven ja kaksiosaisen kiven paikka kartassa.

Tietääkö kukaan, onko 
tällä kivellä nimeä ja 
jokin tarina? Kivi sijaitsee 
lähellä rantaa Käpymäen 
jälkeen metsässä. 

Eija Tuominen, 
puh. 0400 244290 tai 
tuominee@gmail.com

?

Alttarikivi

Raja railona aukeaa,
edessä Aasia, itä.
Takana länttä, Eurooppaa,
varjele vartija sitä.

Tämä runonpätkä tulee mieleeni 
ajatellessani 1930-lukua. Silloin oli 
Suojeluskunta- ja Lotta-aate pin-
nalla. Muistan kun käytiin postia 
hakemassa Humaljoen asemalla, 
niin siinä odotushuoneen seinällä 
oli plakaatti, jossa luki: Liity suoje-
luskuntaan – turvaat rauhaa.

Ehkä osittain tästä isänmaalli-
suudesta johtuu, että sodassa sel-
vittiin niinkin hyvin, että vapaus 
säilyi. Kotikylässäni Koiviston 
Humaljoella olivat melkein kaikki 
kylän nuoret naiset mukana Lot-
ta-hommissa. Olivathan meidän 
kotimme vaarassa.

Kesä 1939 oli painostava. 
Heinäkuussa tulivat linnoitta-
jat, nuoria vapaaehtoisia miehiä, 
isoin joukoin muualta Suomesta, 
Karjalan kannakselle rakentamaan 
Mannerheim-linjaa. Se rakennet-
tiin isoista kivistä, joita oli rivissä 
melkein vieri vieressä. Kolme-nel-
jä riviä peräkkäin. Sitten rakennet-
tiin juoksuhautoja – meidänkin 
mäelle – ja sirpalesuojia. Ne olivat 
maahan kaivettuja ojia ja kuoppia. 
Näin valmistauduttiin vastaan ot-
tamaan naapuria. Euroopasta oli 
tullut jo pitkään huonoja uutisia. 
Saksa ja Venäjä olivat liikkeellä, ja 
jakoivat keskenään etupiirejä.

Olin tähän aikaan töissä Koi-
viston kauppalassa S. Lindqvistin 
kirjakaupassa. Vuonna 1938 aloin 
työni. Kävin polkupyörällä tämän 
matkan. Muistan kerran syksyllä 
kun oli mahdottoman iso laiva 
Koiviston Möllikän satamassa. Se 
parkkeerasi vain siellä, oli matkal-
la Pietariin. Siitä riitti ihmettele-
mistä kaikille.

Heinäkuussa alkoivat harjoit-
telut puhelinkeskuksessa. Niitä 
kesti aivan sodan alkamiseen, ja 
jatkui talvisodan loppuun. Usein 
yöksi vuorolle - ja vielä yksin. 
Keskus oli kahden hengen. Vaki-
tuiset virkailijat olivat päivävuo-

rossa ja yövuoro oli usein. Päivät 
kirjakaupassa. Arvaat että väsytti. 
Säännöllisesti joka päivä soitti eräs 
tilaaja Urjala, Kokko Tasso. Oli 
nähtävästi ison talon isäntä. Antoi 
neuvoja kotinsa maanviljelyksestä.

Heinäkuussa alkoivat venäläi-
set koneet lennellä Koiviston yllä. 
Rajaloukkaukset olivat jokipäi-
väisiä. Koiviston kauppalassa suo-
malaiset ottivat vastaan naapurit 
pyssyn paukutuksilla. Oli ikämie-
hiä ne ampujat, ja sanoivat että 
varmasti sattui. Me hymyilimme 
ukkojen innostuksesta. Niin meni 
se syksy. Sotaan varauduttiin. Joka 
päivä liikkui sotaväkeä.

Aika oli erittäin painostavaa, 
uhka idästä edessä. Suomalaiset 
kävivät Moskovassa neuvottelu-
matkalla, ei mitään saatu aikaan. 
Venäjä ei muuttanut mieltään. Sil-
lä oli Suomen valtaaminen mieles-
sä, eikä mitään muuta. 

Olin taas puhelinkeskuksessa 
töissä, kun väestönsuojelukeskuk-
sesta alkoi tulla puhelinsoittoja, 
Joka kylään ilmoitettiin, että vä-
estön lapsien äiteineen ja vanhus-
ten oli lähdettävä seuraavana päi-
vänä pois kotoaan. Viiden päivän 
eväät mukanaan. Kylmät väreet 
kävivät selkää pitkin kun yhdistin 
puheluita. Ja kuuntelin etenkin 
humaljokilaisten evakuointimää-
räystä. Kuinka asemalle tulee juna 
seuraavana päivänä.

Vaikea oli se aika, ja siitä vasta 
vaikeudet alkoivat. Sodan julis-
tus tuli samoihin aikoihin. Siitä 
alkoivat jatkuvat pommitukset. 
Kun päästiin helmikuuhun, olivat 
venäläiset kuun loppupuolella jo 
lähellä Koivistoa, niin että pakoon 
lähtö siitä tuli. En muista mikä päi-
vä se oli, mutta Koivistolla ei ollut 
muita naisia enää kuin me kaksi 
lottaa, joiden piti mennä Karhu-
nimiseen paikkaan, mutta onneksi 
siitä muutosta ei tullut mitään.

Niinpä pääsimme sieltä pois 
Tullinniemeen Härkälän linnak-
keelle, ja sieltä vielä samana yönä 
Tuppuran linnakkeelle. Samaan 
aikaan perääntyi Summasta raskas 
tykistö. Juuri täältä Summasta tuli 
venäläinen läpi. Miehet ihmette-

livät, onko vielä naisia liikkeellä. 
Oli se menoa, lunta oli paljon ja 
hevoset siinä raskaita tykkejä veti-
vät. Meitä kuskasi mies, jolla oli 
tavallinen laitareki, ilman mitään 
suojuksia. Tuppurassa olimme 
seuraavan päivän, ja hämärän tul-
len lähdimme liikkeelle. Päivällä 
ei voinut liikkua minnekään, heti 
olisi pommitus ollut päällä.

Se oli semmoinen matka, joka 
ei ikinä lähde mielestäni. Tulimme 
Viipurinlahden poikki. Valtava 
tulipallo täytti koko Karjalan kan-
naksen. Oli niin järkyttävä näky, 
että kylmät väreet kävivät ympäri 
ruumiin eikä itkulla ollut rajaa. Sa-
maan aikaisesti samassa saattueessa 
tuotiin kaatuneita hevoskuormit-
tain. Nuoret pojat tulivat hiihtä-
mällä ja aivan uuvuksissa. Oli siinä 
matkue pois Karjalasta. Paljon sai-
vat kärsiä miehet, jotka etulinjassa 
olivat kuolema aina silmien edessä.

Niin sitä päästiin mereltä 
pois, liekö ollut Säkkijärven ran-
toja, en tiedä. Siihen rannan lähel-
le loppui hevoskyyti ja muutimme 
autoon, mutta heti alkoi pommia 
sataa päällemme. Kuski sanoi, että 
hän oli niin väsynyt, ettei muista-
nut koko valojuttua. Niin sitten 
olimme maantien ojassa suojassa.

Kun pommitus loppui, niin 
ilman valoja liikkeelle, ja pääsim-
me johonkin taloon missä oli suuri 
tupa. Muuta en siitä yöstä muista.

Seuraava muistamani tapaus 
oli junamatka Tampereelle. Jos-
tain Kouvolan lähistöltä menim-
me junaan hämäränä iltana. Vau-
nut olivat kaikki tavaravaunuja. 
Istuimena oli sementtisäkkejä. 
Jossain asemalla juna seisoi, ja 
menimme jaloittelemaan ulos. Ja 
kas kummaa. Vaunun ulkoseinällä 
luki ”Porsasvaunu”. Siinä tuotiin 
Karjalan Lottaa Hämeeseen. Aihe-
utti jonkin verran hymyä huuleen. 

Sitten Tampereella linja-au-
toon, joka vei lastin Kuhmalah-
delle isoon taloon, jonka kylmiin 
vanhoihin rakennuksiin oli majoi-
tettu Humaljoen kylän vanhuksia 
ja lapsia äiteineen. Jäi mieleeni et-
tä niissä asunnoissa oli yksinker-
taiset ikkunaruudut. 

En muista miten se tapahtui, 
mutta kohta löysin itseni Mikke-
lin asemalta. Jouduin aseman pu-
helinkeskukseen. Täällä kaupun-
gissa oli muitakin koivistolaisia 
viestilottia. Täällä oli sodanaikai-
nen Mannerheimin päämaja. Siksi 
kait lotat sijoitettiin tänne. Näin 
Mannerheimin asemalla. 

Tämä oli elämässäni erikoisin 
paikka. Maaliskuun 13.1940 tuli 
välirauha, ette arvaa miten surke-
alta se tuntui. Me koivistolaistytöt 
itkettiin. Mikkeliläiset olivat iloisia 
rauhasta. Olivathan he olleet pit-
kään pommitusten kohteena. Siellä 
oli paljon taloja palanut. Olihan se 
päämajakaupunki. Nämä lotta-
hommat loppuivat kun rauha tuli. 
Mikkelissä asuimme Mikko-enon 
Lyylin kanssa samassa talossa. 

Niin loppui se talvi ja tultiin 
1940 kevääseen. Kävin keväällä 
konekirjoituskurssin Helsingissä. 
Asuin Rautavan perheessä noin 
kaksi viikkoa. Ja näin tuli minusta 
konttorityöntekijä.

Muisteluksia

Tämä on puhtaaksikirjoitettu muisteloista, jotka kirjoitti Katri 
Tiilikainen, os. Koivusalmi, aiemmin Känä. 

Hän syntyi vuonna 1917 Koiviston Humaljoen kylässä. Kat-
ri kirjoitti kehotuksestani tämän tarinan vuosien vaihteen 1988-
1989 tienoilla. Se säilyi onneksi tallessa, ja lopulta vuonna 2020 
talvisodan päättymisen 80-vuotispäivänä sai tämän digitaalisen 
asunsa.

Aina ei ihminen tiedä kuinka hänen elämänsä maalautuu 
historian vaiheisiin.
Kuopiossa 13.3.2020 Yrjö Tiilikainen

Kaisu kuvassa toinen oikealta, eli silmälasipäinen nuori nainen. 
Kuvaa surentaessa näyttäisi siltä että Kaisun rintapielessä on 
Lotta Svärdin rintaneula. Se puoltaisi ajatusta siitä että kuvassa 
ollaan ajassa jossa järjestöä ei ollut vielä kielletty. Ehkä siis 
päämajakaupungin asemalla.

Meistä jää vain muistot, ja nekin sumeina...
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www.koivistolaiset.net
Pitkään olivat seuran nettisivut pois käytöstä. Nyt ne on teh-
ty kokonaan uudelle alustalle. Silti nettiosoitteemme www.
koivistolaiset.net pysyy samana. Sivuilla on perustietoa koi-
vistolaisuudesta, Koivisto-Seurasta sekä tapahtumistamme. 
Myös aikaisempien Koiviston Viesti-lehtien tiedostoja sieltä 
löytyy.

Pääsemme myös ketterämmin muokkaamaan ja täy-
dentämään sivuston tietoja ajankohtaisilla asioilla ja perin-
netiedollakin. Tällä hetkellä sivustolla on esillä perusasiat, 
mutta tästä eteenpäin pystymme täydentämään asioita ja 
arkistoja perusteellisemmiksi. 

Sivusto jakautuu viiteen pääotsikkoon Koivisto-Seura, 
Koiviston Viesti, Koivisto-juhlat, Koivisto ja Kauppa. Ot-
sikointi ohjaa asian lähteelle. Koivisto-otsikon alla on paitsi 
maantieteellistä ja Koiviston historiaan ennen vuotta 1944 
liittyvää perinnetietoa, myös mahdollista tuoda esiin tämä 
päivän asioita Koivistolta ja koivistolaisuudesta. Se on si-
vusto, jonne voimme tallentaa perinnetietoamme ja mer-
kittäviä asioita yhteisestä kulttuurihistoriastamme. Esimer-
kiksi sankarihautausmaahan, sen kunnostukseen ja sinne 
haudattujen sankarivainajien tarina on siellä tallessa ja sitä 
täydennetään.

Kauppa sivulla meillä on esillä seuran myyntituottei-
ta. Varsinaisesta nettikaupasta ei kuitenkaan ole kyse, vaan 
tuotteet on tilattava edelleen seuran myyntituotteista vastaa-
valta henkilöltä Seija Jaakkolalta p.041 318 4614. Samoin 
seuran jäseneksi ilmoittautuminen ja sitä kautta Koivisto 
Viestin tilaaminen hoituu edelleen seuran jäsenasioista vas-
taavan Katarina Hovin kautta katarina.hovi@gmail.com.

Koiviston Viesti ja www.koivistolaiset.net ovat siis seu-
ran viralliset omat viestintäkanavat. Sosiaalisessa mediassa 
olemme mukana myös Facebook ryhmänä suomen koivisto-
seura ry , mutta sivusto on ajateltu enemmänkin vapaan 
sanan ja yleisen kuulumisten vaihtamisen sivustoksi. Face-
bookissa on myös monia muita koivistolaisia puhuttelevia 
ryhmiä, joihin asiasta kiinnostuneet voivat liittyä aina ky-
seisen sivuston tapojen mukaisesti.

Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

HANNA LANTTO (os. 
Hoikkala) väitteli lääketie-
teen tohtoriksi Helsingin 
yliopistossa 31.1.2020. 

Isovanhemmat ovat Sofia 
(os. Kurki) Kiiskilästä ja 
Niilo Hoikkala Makslah-
desta.
Väitöskirjan aihe käsit-
teli kuumien aaltojen ja 
hormonihoidon vaiku-
tusta sydänterveyteen 
vaihdevuosi-ikäisillä nai-
silla. Väitöstutkimuksessa 
todettiin, että kuumat 
aallot aiheuttivat ohime-
neviä muutoksia sydämen 
rytmiin ja sen säätelyyn. 
Estrogeenihoidon aikana 
sydänvaikutukset olivat 
suotuisia.

Turun Ja Ympäristön Koivistolaiset

Vaik tää maailma nyt on niin paljon meitä mutsinut ettei ole 
voitu nähhä toisiamme Kajuutas pitkää aikaa nii pitäkää mieli 
ylhääl. Uus vuos koittaa ja toivottavast sillo voidaa jossain kohtaa 
nähhä.

Heti ilmoitellaa Koiviston Viestis ja Turun Sanomis kun 
kokoontuminen on mahdollista.

Turun ja ympäristön koivistolaiset toivottaa jäsenilleen ja kaikille 
koivistolaisille:

Rauhallista joulua ja hyvää vuotta alkavaa.

Helsingin Koivistolaiset Ry.
toivottaa Koiviston Viestin välityksellä

kaikille koivistolaisille ja kaikille lehden lukijoille
Hyvää ja rauhaisaa Joulua sekä 
Onnellista Uutta Vuotta 2021!

Koivistolaisterveisin, Johtokunta

KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

Koivisto-tuotteita

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

Koiviston vuosikalenteri 2021
Kalenterin teemana on Koiviston sankarihautausmaa, kunnostushankkeen valmistumisen 
muistoksi. Kuukausikuvina on kuusi kuvaa ennen vuotta 1944 ja kuusi vuodelta 2020. 
Lisäksi kalenterista löytyy kaksi muuta vanhaa sankarihautakuvaa ja takakannesta vielä 
upea ilmakuva lokakuulta 2020 sekä sankarihaudan lyhyt historia.
Hinta 12 € + toimituskulut.


