
Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Tiijjät sie?

Jatkosova aikaan, ko oltii 
palattu Hyttölää, ei pimeä 
laskeuvuttua illal saant män-
nä turha kauas kotipihalt, 
ko aina sai pelätä tesanttei. 
Neuvostoarmeija vakolijoita 
saatto olla pimeä turvi läh-
tent liikkeel metsäkoloistaa 
eikä niitä kannattant olles-
kaa kohata. 

Vakoilu o kaikis armei-
jjois yks kaikist tärkeämpii 
toimii, mitä joutuu opette-
lemmaa, jos meinajaa selvi-
tä varsinkii vihollise puolel 
tunkeuvuttua. Sitä varte 
koulutettaa miehii erikois-
tehtävii - joutuu opettelem-
maa vihollise kieltä, kult-
tuurii, höi tapojaa, ottamaa 
selvää höi aseistuksestaa jne. 

Suome armeija koulutti sek-
kii miehii näihi tehtävii. Nyt 
mie kysynkii heti 
1) Kuka pakolaine läks heti, 
ko talvisova sytty vapaaeh-
toseks heimopakolaiste sis-
siosastoo Kemis? 
2) Mikä häne alkuperäne 
nimmeen ol? 
3-4) Mihi osastoo hänet 
määrättii jatkosova alettua 
ja kuka sitä johti? 
5) Mis tehtäväs hää toimi 
Äänislinnas? 
6) Hää ei kaatunt sovas. 
Mitä hää teki ko sota ol lop-
punt? 

”Kyl o pienee piirakkaa pan-
tu paljo syväntä” mei äitil ol 
tapan sannoo, ko pikkulaps 
ei meinant lakata äänekkääst 
parkumal ilmasemast om-
maa tahtoaa, eikä meinant 
asettuu sit millää. No mie 
voin nyt ihmetellä päi vastoi, 
et mite oonkii saant aikaseks 
näi vähäse tekstii Viesti sini-
sel markinaalil! 

Mut onha tuoskii var-
mast iha tarpeeks työtä vas-
taajal. Eiku vastaamma omal 
nimel, ja kerroha sit se tieto-
lähteheiskii.

Martti Piela

Saarenpään poika 
Henry Mäkeläinen

Kiilin pelastusasema kalastajien apuna

varten iso vaaka. Viestintää var-
ten rakennettiin 28 m korkea 
näyttötorni, jonka päässä oli ka-
lastusloisto. 

Suomenlahden jäät olivat 
usein vaarassa liikkua sääolosuh-
teista johtuen. Siitä syystä varus-
tettiin tornin yläosaan raakapuu, 
johon vedettiin merkkikuviot il-
maisemaan ajojäiden liikesuunta. 
Kahvituvassa olevasta radioista 
saatiin tiedot tuulista. Piikkiön 
koulussa pidetyssä pitäjäjuhlissa 
oli talvikalastusta kertova näyttely. 
Sitä varten myös tämän merkki-
kuvioiden osia piti saada mukaan. 
Mutta merkkien mallia ja tarkoi-
tusta ei enää muistanut kukaan. 

Viimein Yrjö Kaukiaiselta 
sain vinkin että A.F. Ahlberg oli 
aikoinaan saanut tehtäväkseen tal-
tioida ja kirjoittaa muistiin merkit 
ja niiden merkitykset. Hänen kir-
joittamansa kirja löytyi Turun yli-
opiston kirjastosta, josta asia selvi-
si. Valmistimme merkkikuviot ja 

Kalastajat itäisellä Suomenlahdella ovat aina olleet 
suuressa vaarassa niin kesällä kuin talvellakin. 

Kalastajille näytettävät myrskymerkit ja niiden tarkoitukset

Odotettavissa 
kova tuuli lännen 

ja pohjoisen 
väliseltä suunnalta

Odotettavissa 
kova tuuli lännen 
ja etelän väliseltä 

suunnalta

Odotettavissa kova 
tuuli idän ja etelän 
väliseltä suunnalta

Odotettavissa kova 
tuuli idän ja pohjoisen 

väliseltä suunnalta

Odotettavissa 
kova tuuli, tuulen 

suunta tuntematon

Odotettavissa 
hirmumysky

Merkkejä esillä Koiviston juhlilla 2009.

Tästä syystä perustettiin Kalas-
tajain avustusseura Koiviston 
Saarenpäähän 1909. Näin saa-
tiin yhteistyö paremmin toimi-
maan kalastajien kesken. Mm. 
rysä- ja nuottapaikat arvottiin. 
Näin saatiin kateellisuus vähe-
nemään. Seuraava tavoite oli pe-
lastusaseman rakentaminen, sen 
paikaksi tuli Kiilin ranta saaren 
lounaiskärjessä. Tämä varustet-
tiin toimivaksi niin avovesi kuin 
talviolosuhteita varten. Konevoi-
malla toimiva moottorivene sekä 
pienemmillä purjein varustetuilla 
veneillä toimittiin kesäisin. 

Suomenlahden rannikolla 
oli tällaisia pelastusasemia kol-
me kappaletta ja Laatokalla yksi. 
Kiilin asema oli näistä suurin ja 
parhaiten varustettu. Talvikalas-
tusta varten asemalle rakennettiin 
kahvitupa. 25 hevoselle suojaisa 
tallikatos ja kalojen punnitusta 

käyttöohjeet silloiseen näyttelyyn. 
Sen jälkeen luovuttaneet aineiston 
Kotkan merimuseolle. He ottivat 
ne kiitollisuudella vastaan. 

Kiilin pelastusaseman rakenta-
misen ja päivystämisen siellä suo-
rittivat Saarenpään kalastajaseuran 
jäsenet, jonka jäsenmäärä v. 1938 
oli 88 jäsentä. Sen kautta kuljetet-
tiin suuri määrä kaloja raasselien 
toimesta. Samalla ne toimivat vies-

tien viejinä kalastajille.
Meri antoi, mutta meri myös 

otti. Kalastajien kokemat haaksi-
rikot olivat antaneet aiheelliseksi 
jo tuolloin perustaa edellä kerro-
tut toimenpiteet. Muistissa on v. 
1943 syksyllä koivistolaisia ka-
lastaja kohdannut onnettomuus, 
jolloin samana aamuna kolme 
venekuntaa menehtyi, yhteensä 
yhdeksän miestä.

Saarenpään Kalastajain seuran kahvila- ja tallirakennus Kiilissä. Kirjasta Koivisto muokannut 
Eija Tuominen.

Kiilin pelastusaseman 
tähystystorni. Kirjasta Koivisto 
muokannut Eija Tuominen.
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Hartaast´ 

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

ISSBN 0780-1289
KUSTANTAJA: 
Suomen Koivisto-Seura r.y.
Jäsenlehti. Lehti jaetaan aina 
kuluvan kuun loppupuolella.
Lehteen tarkoitetun ilmoitusma-
teriaalin 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 aineistot 
toimitetaan osoitteeseen: 
Koiviston Viesti, 
Riihelänkatu 28, 15810 Lahti
Aineisto palautetaan vain jos mukana 
on postimerkillä varustettu 
palautuskuori osoitteineen.
Koiviston Viesti toimitus, 0400 780 398

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

Seuran jäsenmaksu 39 e, sisältää 
vuoden jäsenlehdet.

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

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

Rakkaamme on siunattu Säräisniemen kirkossa 15.10.2021 
läheisten läsnä ollessa. Lämmin kiitos osanotosta suruumme.

Rakkaamme

Aune Orvokki 
KUKKOHOVI
o.s. Pörrö
s. 14.9.1924 Vatnuorissa, Koivistolla
k. 26.9.2021 Vaalassa

Kädet äidin ei enää
kudo mattoa, sukkaa.
Sulle hyvästit jätimme,
silitimme poskea, tukkaa.
Sua paljosta saamme kiittää,
kuvat kauniit muistoihin liittää.

Rakkaudella kaivaten
Päivi ja Matti
Marja-Sisko ja Matti
 Eero, Ossi, Timo
Paula
Maija-sisar perh.
Antti-veli perh.
sisarusten lapset perh.
muut sukulaiset ja ystävät

Eli makumuistoja Koivistolta

Lueskelin Ruoka-Kalevalaa. Marttaliitto ja Suo-
malaisen Kirjallisuuden Seura oli järjestänyt ruo-
kamuistokeräyksen. Melkein 500-sivuisen kirjan 
sivuilla on tunteisiin käyvä kokoelma tarinoita 
elämän tärkeistä makumuistoista ja jaetun ajan 
merkityksestä. ”Yhteiset ruokahetket täyttävät 
muutakin kuin vatsan: ne antavat eväitä kodin 
ulkopuolelle, tilaa kokemusten jakamiselle ja 
paikan hetkille” kirjoittaa kirjan toimittanut 
Jani Kaaro.

Kirjassa oli kaikenikäisten ruokatarinoita. Se oli 
jaettu kolmeen osaan: suomalaisuuden perusasi-
oihin, menneisyyden makuihin ja yhteiskunnan 
murrosaikoihin liittyviin kokemuksiin. Vaikka 
maut ja tilanteet, ihmiset ja paikat, muistoissa 
vaihtelivat, keskeistä niissä oli, että aina niihin 
liittyi voimakas tunnemuisto. Suuri osa liittyi 
lapsuusmuistoihin, ja näiden joukosta ruoka-
muistot mummolasta nousivat tärkeimmiksi.

”Miksi makujen sankari on juuri mummo? Kun 
on kyse rakkaudesta, luulisi, että muistojen 
kohde olisi äiti tai isä. Mummon miljöössä ja 
tekemisessä oli ripaus taianomaisuutta. Mummo 
loihtii ja taikoo herkkuruoat pöytään” kirjassa 
kerrotaan. En ajattele oman mummoni varsinai-
sesti taikoneen ruokiaan. Hän valmisteli niitä 
aamusta asti. Oikeastaan jo aamulla hellan läm-
mityksestä alkoi koko päivän mittainen ruoka-
toimi. Kuoritut ja raakanakin maukkaat perunat 
likosivat pesuvadissa. Rautapannulla varistetun 
lihan tuoksu kulkeutui vintille saakka. Jälki-
mehuista kuohkeaksi vatkattu marjapuuro oli 
herkkujen herkkua. Leipomispäivä, lauantai oli 
ihan oma lukunsa. Mummon kanssa leipomaani 
ruisleipään ja sen syömiseen tulilla risusavotassa 
enon kanssa, liittyy voimakkain yksittäinen oma 
ruokamuistoni. 

Asiasta innostuneena kyselin myös lähipiiriltäni 
heidän viisi elämänsä tärkeintä ruokamuistoa. 
Osa niistä oli matkamuistoja, ulkomailla vietet-
tyyn aikaan liittyviä tärkeitä ruoka-annoksia ja 
huippukokkien paistoksia yhdistettynä tärkeään 
elämänvaiheeseen ja ihmisiin. Osa liittyi lap-
suuskokemuksiin. Vaikka vastaukset olivat kovin 
erilaisia, oli jokaisella vähintään yksi kokemus 
mummolan ruoista. Ei maitoon keitetty ma-
karonivelli ole amerikkalaisen pihviravintolan 
tai italialaisen vuorenrinneravintolan kiviuuni-
pizzan tai sveitsiläisen raclette-aterian veroinen 
megaelämys, mutta makumuistona, mummon 
tekemänä se tärkein.

Jouko Vesala, rovasti

Meillä on käsillä Adventin aika. Millaisin miettein me vietäm-
me adventinaikaa? Mitä odotuksia meille luo joulun maisema? 

Odottaminen ylipäätään voi olla tylsää tai hyvinkin kii-
reistä. Riippuu, millä mielellä ja kuinka merkityksellistä asi-
aa me odotamme. Passiivinen ja tylsä odottaminen on, kun 
odotamme esim. linja-autoa ja samalla tuskastelemme, kun 
linja-auton tuleminen viipyy. 

Toisaalta kun odotamme kotiimme hyvää ystävää tai 
arvovierasta, odottaminen on aktiivista ja voi samalla olla 
hyvinkin kiireistä. Usein silloin odotamme ilolla ja suurin 
odotuksin. Toisaalta ehkä hämmennyksessä, onko kaikki 
valmistelut ehditty tehdä. Odotuksemme luonnetta mää-
rittelee se mielemme maisema ja sen merkitys, joka on odo-
tuksissamme.  

Millainen odotuksen maisema meille avautuu adven-
tissa ja joulussa? Millä mielellä me odotamme joulunaikaa? 
Odotus mielessämme ei koske vain nyt lähestyvää joulua, 
vaan myös koko elämäämme ja siihen liittyviä odotuksia. 
Viimein elämämme lopun lähestyessä, millainen odotuksen 
maisema meillä on kuoleman jälkeisestä elämästä? 

Odotuksen maisema niin jouluun kuin läpi koko elä-
määmme on sidoksissa suhteessa Jumalaamme. 

Adventtina me saamme valmistautua jouluun. Tämä ei 
ole vain tylsää odottelua, vaan aktiivista valmistautumista 
joulun juhlaan. Toivottavasti näin on. Kyllä on ihmisiä, jotka 
toivovat että joulu olisi pian ohi tai sitä ei olisi lainkaan. Usein 
tämänkaltaiset odotuksen liittyvät joulun tuomaan pettymyk-
seen jossain elämän vaiheessa. 

Mitä odotus meille merkitsee?

Adventti –sana tulee latinan ”adventus Domini” 
– Herran tuleminen. Jouluna emme vain muistele 
menneisyyden tapahtumia. Jouluna Jumala tulee 
Jeesuksessa aina uudestaan todellisesti läsnä meidän 
nykyhetkeemme. Hän valmistaa meidän mieltämme 
kohtaamaan elämämme erilaiset ilot ja haasteet Hä-
neen luottaen. Me saamme elää turvallisesti erilaisissa 
tilanteissa tietäen, että olemme hänen huolenpidos-
saan. Tämä odotus Jumalan rakastavasta huolenpi-
dosta läpäisee koko elämämme ja antaa elämällemme 
syvyyttä, turvallisuutta ja merkityksen. 

Silloinkin kun elämämme päättymisen hetki lä-
hestyy, saamme turvallisin mielin jättäytyä Hänen 
käsivarsilleen. Hän vie meidät luokseen Taivaan 
kotiin. Tämä odotuksen maisema elämässämme an-
taa meille turvaa ja luottamusta koko elämäämme. 
Tämän sain itse kokea viime talvena, kun puolisoni 
menehtyi vaikeaan sairauteen.

Kun valmistaudumme jouluun, saamme ensim-
mäisenä adventtisunnuntaina kokoontua kirkkoihin 
laulamaan Hoosianna-hymniä. Siinä me pyydämme 
Jumalaa vahvistamaan meidän uskoamme ja luotta-
mustamme, että Kristus itse tulee jouluumme ja ko-
ko elämäämme. Hoosianna tarkoittaa ”oi Herra auta, 
pelasta”. Adventtikynttilän sytyttäminen merkitsee 
toivoa ja tulevaisuutta sekä rukousta saada voimia ja 
viisautta tämän elämämme tehtäviin matkalla kohti 
iankaikkista Taivaan kotia.

Olen syntyperäinen lahtelai-
nen ja karjalan evakon lapsi. 
Äitini oli syntyisin Sortavalan 
maalaiskunnasta Kuokkanie-
men kylästä Lavijärveltä. Isä-
ni oli Itä-Hämeestä, syntyisin 
Hirvensalmelta. 

Tapasin vaimoni Riitan jo nuorena ja pian opiskelu-
jen alettua menimme naimisiin lokakuussa 1977. Riitta on 
omaa sukuaan Hoikkala, joka suku on kotoisin Koivistolta, 
Makslahden kylästä.  Karjalaisuus on ollut meidän perin-
tömme. Meillä on yksi tytär ja kaksi lastenlasta. 

Kun valmistuimme 1980, minä papiksi ja Riitta arkkiteh-
diksi, asetuimme Lahteen. Lahden  Joutjärven seurakunnassa 
toimin erilaisissa papin tehtävissä yli 21 vuotta. Vuonna 2001 
minusta tuli perheneuvoja ja pian seurakuntamme perhe-
neuvonnan johtaja. Työn ohessa opiskelin psykoterapeutiksi. 
Eläkkeelle jäin syksyllä 2019. Edelleen pidän psykoterapeutin 
vastaanottoa Väestöliiton yhteydessä Helsingissä.

Riitta sairastui vaikeasti äitienpäivänä 2020 ja menehtyi 
helmikuussa 2021 oltuamme naimisissa reilut 43 vuotta.

Jouko Vesala 
67 v., rovasti ja 
psykoterapeutti vet. 
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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, jäsenasiat: 
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, Kaarina

Ritva Ratia-Ahtiainen Lahti. 044 377 7201
 varajäsen Raila Hiltunen, Mäntsälä
Jorma Jack, Kotka. 050 061 9482
 varajäsen Maarit Raninen, Lammi
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400 800 752
 varajäsen Katariina Aaltonen, Espoo
Jukka Ratia, Mäntsälä. 050 097 8206
 varajäsen Jorma Simola, Lahti
Tiina Torkkeli-Pitkäranta, Kemiö. 
045 126 6286, varajäsen Leea Helkiö, Salo
Riikka Salokannel, Lahti. 044 231 2422
 varajäsen Tuula Ruskeepää, Pornainen

Hannu Seppinen, Turku. 040 703 1244
 varajäsen Tuula Agge, Parainen

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

Pyhämistiltä naiset tupaan, nauriit 
kuoppaan
Pyhämistiä eli Pyhäinpäivää on Karjalassa vietetty erää-
nä syksyn suurimpana juhlapäivänä. Tupa pestiin Py-
hämistiksi perin juurin puhtaaksi ja sanottiin ”nyt on 
joulun hyvä tulla, Pyhäin miesten pyörähdellä”. 

Pyhämistiin mennessä piti taloissa olla kaikki ulkotyöt 
loppuun suoritettu, perunat kaivettu, kaurat niitetty 
ja nauriit napattu maasta. ”Nauriit kuoppaan, naiset 
tuppaan, paimenet kylänkuluille, oma paimen orren al-
le” oli sääntönä. Jos talossa nähtiin Pyhämistin jälkeen 
vielä pellolla perunaa, niin ei tarvinnut siihen taloon 
sinä syksynä sulhasiakaan tytöille varttua.

Pyhämistiltä loppui palkollisten vuosi ja piiat ja rengit 
saivat lähteä ”riivikolle” vapaaviikolle. Emännät laittoi-
vat heille nyyttiin suuren rukiisen leivän, lampaanlavan 
ja voimöhkäleen sekä antoivat palkan kouraan. Palkol-
liset kokosivat toiseen nyyttiin vähäiset tavaransa, su-
kat, liinat, hameet sekä lähtivät koteihinsa vapaaviikkoa 
viettämään.

Pyhämistin sunnuntaina heitä sitten parveili kirkonmä-
ellä, uusia isäntiä katsellen taikka muuten huvitellen. 
Ilman palvelijaa jääneiden isäntien ja emäntien uusia 
tiedustellessa, toiset miettivät vielä, jatkaisiko renkinä 
tai piikana oloa vai alkaisiko itsenäisen ammatin.

Moni renki vaihtoi Pyhämistiltä paikkaa tai alaa, ja sat-
tui niinkin, että renki löysi itselleen piian. Talo antoi 
torpanmaan ja piti heille pienet häät. Rengistä tuli mö-
kin isäntä ja piiasta emäntä ja aloitettiin Pyhämistiltä 
oma itsenäinen elämä.

Pyhäinmiesten päivänä uskottiin kuolleiden pyhien 
miesten henkien saapuvan taloihin kotikäynnille, ja 
siksi oli heitä varten talon pestyyn tupaan katettu ruo-
kapöytä, oikea juhla-ateria. Talon väki meni siksi aikaa 
saunaan, että henget saivat rauhassa juhlia tuvassa.

Poimittu Ulla Mannosen teks-
tistä, Koiviston viesti 1956.

Tänä vuonna pyhäinpäivä 
on jo vietetty ja itsenäisyys-
päivä lähenee. Tulevana It-
senäisyyspäivänä voimme 
olla tyytyväisiä ja kiitol-
lisia myös siitä, että 
koivistolaiset sankari-
vainajat lepäävät nyt 
arvoisessaan yhdes-
sä kunnostamas-
samme Koiviston 
sankarihaudassa.

Hyvää itsenäisyyspäi-
vää ja joulun odotusta!

Eija Tuominen

Koivistolla Makslahden kylässä syntyi 28.11.1937 Elma 
ja Toivo Toikan perheeseen pieni tyttö. Hän sai kasteessa 
nimen Eeva Kaarina. Äiti Elma oli Varsamäen Mikko ja 
Hilda Ratian tytär. Isoveli Pekka oli kaksivuotias.

Makslahden lapsuuaikana kesät olivat lämpimiä ja tal-
vet lumisia. Välillä Eeva-kummi haki Kaarinan Varsamäelle 
mummolaan, polkupyörällä ajelivat maantietä pitkin ja jos-
kus oikopolkuja. Kun Eeva-kummi toi Viipurin tuliaisina 
Kaarinalle punaiset kengät, olivat ne jalassa vielä nukku-
maan mentäessäkin.

Talvisota alkoi 30.11.1939 ja Toikan perheen evak-
komatkat. Elma-äiti, Pekka ja Kaarina lähtivät junal-
la matkaan ja Riihimäelle ehdittyään syntyi Jaakko-veli 
7.12.1939. Riihimäeltä matka jatkui Enäjärvelle, sitten 
Anjalaan ja Artjärvelle. Kaija-sisko syntyi Kotkassa 1941, 
Kaarina oli Pekka-veljen kanssa Eeva-kumminsa häissä 
Artjärvellä joulukuussa 1940. Artjärvellähän oli suurin osa 
sukulaisia evakossa, sekä tietysti mummo ja äijä.

Tuli taas muutto Luonnonmaalle ja takaisin Koivistol-
le Makslahteen 1942. Paavo-veli syntyi siellä 1943. Varsa-
mäellä Pekka, Kaarina, Jaakko ja Kaija olivat kesällä 1943 
Hilda-mummon hoivissa. Viimeinen lähtö Makslahdesta 
1944 ja osoite Perniö, jossa vietettiin rauhallisia vuosia.

Koulunkäynti alkoi ja muutenkin elettiin ns normaalia 
elämää. Toivo-isä pääsi siviiliin ja Kaarina kertoi, että ei 
ollut enää nälkä, kun ruokapula hellitti maaseudulla ja sai 
syödä vatsansa täyteen. Hilda-mummo ja Mikko-äijä asui-
vat myös Perniössä sekä Toivo-eno perheineen.

Vuonna 1948 muutto ns Manun mökkiin, joka oli 
Sunilan radan ja Kymin kirkon lähellä. Toivo-isä raken-
si oman talon Karhulan otsolaan jonne muutettiin 1949 
keväällä. Vielä syntyivät pikkusiskot Riitta ja Raija sekä 
pikkuveljet Risto ja Reino.

Koulunkäynti jatkui Karhulassa, sisaruksia hoivaten 
ja äidin apuna kotitöissä. Paras ystävä oli naapurin Maija 
(Villa) ja yhdessä he kävivät mm elokuvissa ja lavatansseissa. 
Työvuodet soljuivat kauppa-alalla.

Sitten Kaarina kohtasi elämänsä rakkauden, savolais-
poika Eeron, kotoisin Kangasniemeltä. Häitä tanssittiin 
koko suvun ja kyläläisten kera v 1958. He saivat kaksi lasta 
Mikan ja Minnan.

Aluksi perhe asui Hilda-mummon ja Mikko-äijän ta-
lossa Vapalanmäellä Karhulassa. Oma talo oli kuitenkin 
haaveena ja talo rakennettiinkin Karhulan Peippolaan. 
Ruuhkavuosia elettiin lastenhoidon ja työn parissa.

Joka perjantai pakattiin lapset ja ruokatarvikkeet au-
toon sekä suunnattiin viikonlopuksi Kangasniemelle, jonne 
yhteisvoimin rakennettiin kesämökkiä. Kaarinakin ahkeroi 
niin keittiössä, kuin hirsien veistossakin eikä vasarakaan 
ollut vieras työkalu.

Metsä oli Kaarinalle rakas paikka. Hän sanoi, että siellä 
voi hengittää ja niinpä hän siellä samoillessaan keräsi korit 
täyteen mustikoita, puolukoita ja sieniä. Kasvimaa kukoisti, 
samoin kukkapenkit ahkeran viljelijän hoivissa. Leipomuk-
siaan unohtamatta.

Kaarina virkkasi, neuloi, kutoi kangaspuilla liinoja 
mattoja., täkänöitä ja ryijyjä. Rakasti lukemista mm Enni 
Mustosen ja Laila Hirvisaaren romaaneja.

Käytiin myös ison serkkujoukon kanssa Koivis-
tolla, Makslahdessa ja Humaljoella Varsamäen mum-
molassa. Kivijalat ovat vain jäljellä taloista, mutta pi-
hat vielä tunnistettavissa.

Kun eläkepäivät koittivat, muuttivat Kaarina ja 
Eero Kangasniemelle, Vaimosniemeen. Mika ja Min-
na jäivät Karhulaan perheineen. Toki heilläkin on 
siellä kesäpaikka. Mökkiaskareissa kului kesäaika ja 
talvella asuttiin keskustan osakehuoneistossa.

Lastenlapset ja lastenlastenlapset olivat iso-
mummolle erityisrakkaita. Miehensä Eeron kuoltua 
Kaarina jäi vielä Kangasniemelle. Monien sairauk-
sien uuvuttamana Kaarinan elämänliekki sammui 
12.8.2021 Kangasniemellä.

Hänet siunattiin syntymäkodin Makslahden hie-
kalla, jonka Kaija-sisko oli tuonut. Kaarinan uurna 
laskettiin 15.10.2021 Hilda-mummon ja Mikko-äi-
jän viereen Karhulan Metsäkulman hautausmaalle. 
Ympyrä oli sulkeutunut ja Kaarinan ”evakkomatka” 
päättynyt. Kaarina oli isosisko, muista huolehtiva ja 
auttavainen. Paavo-veljen sanoin: Hän oli hyvä sisko.

Jäämme kaipaamaan siskoa, serkkua, ystävää ja lei-
purimestaria.

Kaija-sisko
Pirjo-serkku

In Memoriam

Eeva Kaarina Kuitunen os. Toikka

Niin monta on mittaa ihmisen elämään pantu.
Vaan yksi mitta aamusta iltaan, on tarpeeksi elämän siltaa.
Sen päähän kun kulkee jo ovella on ja takana ajaton
viimeistä porttia sulkee.
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Matti Tiltillä 
oli "Englannin 
kipparin pa-
perit". Hänen 
laivoillaan 
purjehdittiin 
Suomenlahdella 
ja kauemmak-
sikin, aina 
Englantiin 
saakka.

Venäjän keisarin Alekanteri III:n 
hallituskauden seitsemäntenä 
vuonna syntyi Karjalan kannaksel-
la Koiviston pitäjässä Tervahartia-
lan kylässä merimies Matias Tiltin 
ja hänen Judith-vaimonsa perhee-
seen toinen lapsi, joka kastettiin 
Aleksanderiksi. Perheen esikoinen 
Anna Wilhelmiina oli syntynyt 
kolme vuotta aikaisemmin. Pari 
vuotta ehti kulua, kun perhe lähti 
pitkälle muuttomatkalle, meren 
ylitse Kaakkois-Englantiin, Hul-
lin kaupunkiin. Kaupunki oli isä 
Matiakselle tuttu hänen aikaisem-
milta laivamatkoiltaan. Ainakin jo 
1889 hän oli käynyt Hullissa.

Matias Tiltti oli syntynyt 
1861. Kun meni naimisiin, Koi-
viston kirkonkirjoihin merkittiin 
tämän merimiehen ammatiksi 
läksiäimenpoika ja kotikyläksi 
Koiviston Tervahartiala. Morsi-
an oli humaljokelaisen talollisen 
tytär Judith Adamintytär Torkell. 
Pari vihittiin helmikuun 1. päivä-
nä 1885. Judithin isä oli talollisen 
poika Adam Henrikinpoika Torkel 
ja äiti Kaisa Matintytär. Judith oli 
kirkonkirjojen mukaan perheen ai-
noa tytär, syntynyt 1863. Hän oli 
kuitenkin jäänyt lapsena orvoksi ja 
kasvanut koivistolaisen vallesman-
nin Martellin kasvattina.

Tervahartialan kylä sijaitsi 
Suomenlahden rannalla Koiviston 
kirkonkylästä muutama kilometri 
pohjoiseen Koivistonsalmen ran-
nalla. Humaljoki puolestaan va-
jaan kymmenen kilometrin päässä 
kirkonkylästä itään, Humaljoen-
lahden pohjukassa. 

Tiltti oli vanha koivistolainen 
sukunimi, kuten ilmenee Alex 
Matsonin serkun Kaarlo W. Ho-
pun tekemästä sukuselvityksestä. 
Tilttien suku oli merenkävijöitä 
ja maanviljelijöitä, joiden jälkiä 
voi Koivistolla seurata 1600-lu-
vulle saakka. Sukunimi Tiltti on 
suomenkielinen versio ruotsin 
sanasta "stiltje", tyyni, pysähty-
nyt. "Kyl on tiltti ilma", sanoivat 
merimiehet. Alex Matsonin isoisä 
Matti Tiltti oli laivanomistajakin, 
joko yksin tai yhtiössä muiden 
koivistolaisten kanssa, ja hänen 
laivoillaan purjehdittiin Suomen-
lahdella ja kauemmaksikin, aina 
Englantiin saakka. Alexin isoisällä 
oli "Englannin kipparin paperit".

Varakas laivuri kuitenkin 
köyhtyi Krimin sodan aikana. Ker-
rotaan, että hän halusi estää pri-
kinsä joutumisen Suomenlahdella 
ryöstelevän englantilaisvihollisen 
käsiin ja upotti sen Soukan saaren 
lahteen Koivistolla. Englantilaiset 
olivat kuitenkin laskuveden aika-

Tervahartialasta maailmalle
Alex Matsonin tie suomalaisen kirjallisuuden huipulle alkoi Koivistolta

na huomanneet mastojen huiput, 
nostaneet tammipuisen, kupari-
pohjaisen aluksen ja vieneet so-
tasaaliina mukanaan. Matti Tiltti 
oli tämän jälkeen laivaton, viraton 
ja varaton mies. Hänen tyttärensä 
avioitui koivistolaisen renkivou-
din, myöhemmän rakennusmes-
tarin Kaarlo Hopun kanssa, mutta 
neljä poikaa lähti Suomesta, yksi 
Australiaan, yksi Norjaan, kaksi 
Englantiin. 

Veljeksistä vain Mikolla oli 
epäonnea. Hän kyllä purjehti 
norjalaisissa ja englantilaisissa 
purjealuksissa maailman meriä, 
oppi kahta vierasta kieltä, kunnes 
sai Norjassa alusta lastattaessa lai-
van raakapuusta iskun päähänsä 
ja lähetettiin parantumattomana 
aivoinvalidina takaisin Koivistol-
le. Muistelmissaan Alex kertoo 
tavanneensa Mikon 1900-lu-
vun alussa Koivistolla. Tämä oli 
kookas, vahvan oloinen mies, ja 
aivovaurio tuli ilmi vain hänen 
puhuessaan. Kun Englannista 
tullut Alex tapasi hänet ensim-
mäisen kerran, Mikko sammalsi: 
"Matti lähetti… tupakkaa." Hän 
oli odottanut tupakkaansa monta 
päivää, ja kun Alexilla ei ollut sitä 
tuliaisina, Mikon ilme sammui ja 
hän ei enää vilkaissutkaan Alexiin.

Alexin toinen setä Aleksan-
teri lähti hänkin nuorena merille, 
purjehti eri kansallisuuksiin kuu-
luvilla aluksilla, joutui Australi-
aan Melbourneen 1880, mieltyi 
maahan ja jäi sinne. Alkuun hän 

purjehti australialaisaluksilla, mut-
ta jäi sitten telakkatöihin. Austra-
liassa Aleksanteri meni naimisiin 
englantilaissyntyisen Sara Mottin 
kanssa ja kuoli 86-vuotiaana 1936.

Janne lähti hyvin nuorena 
merille ja purjehti eri kansalli-
suuksiin kuuluneilla aluksilla. 
Matson-suvun sukututkimuksen 
mukaan hän asettui Hulliin 1894 
mutta siirtyi pian Antwerpeniin, 
jossa avasi merimieskapakan ja 
meni naimisiin saksalaisen nai-
sen kanssa. Jo seuraavana vuonna 
hän palasi Englantiin, Cardiffiin, 
mistä osti oman talon ja avasi sekä 
merimieskodin että merimieskah-
vilan. Ensimmäisen maailmanso-
dan aikana merimiehiä ei riittänyt 
asiakkaiksi ja merimieskoti kan-
natti heikosti. Siitä syystä Janne 
lähti uudelleen merille ja hukkui 
Amerikan ja Englannin välillä, 
kun saksalaiset torpedoivat hänen 
kauppa-aluksensa. Englantilaisen 
historiasivuston mukaan hän oli 
ollut laivamiehenä S. S. Bamsel-
la, kun saksalaiset torpedoivat 
aluksen lokakuussa 1918. Janne 
hukkui muun miehistön mukana 
ja hänet haudattiin Tower Hillin 
muistolehtoon. Merillä ollessaan 
Janne oli alkanut käyttää isänsä 
nimestä muodostettu Matson-
nimeä, kuten muutkin veljekset.

Alexin isä Matias Matinpoika 
Tiltti työskenteli ensin laivamiehenä 
Suomen ja Viron välillä seilanneissa 
kaljaaseissa ja hinaajan kansimiehe-
nä Pietarissa ‒ näissä toimissaan hän 

oppi vähän viroa ja vähän venäjää. 
Matiaksen vanhin lapsi Anna Wil-
helmiina oli Koiviston kirkonkirjo-
jen mukaan syntynyt Ahtialan ky-
lässä joulukuun 12. päivänä 1885. 
Äiti Judith oli tuolloin 18-vuotias. 
Perheen ensimmäinen ja ainoa poi-
ka syntyi 8.11.1888 ja kastettiin 
viisi päivää myöhemmin Alexande-
riksi. Perheen kolmas lapsi Ida Ma-
ria syntyi 22.2.1891 ja neljäs lapsi 
Edith Sofia 18.10.1893. Koiviston 
kirkonkirjoissa nuorimmainenkin 
on merkitty Tervahartialan kylässä 
syntyneeksi, mutta itse asiassa per-
he oli tuossa vaiheessa jo muuttanut 
Englantiin. Ehkä Koiviston kirkko-
herra varmuuden vuoksi merkitsi 
heidät kirkonkirjoihin Koivistolla 
‒ eihän merimiesten muutoista voi-
nut olla niin varma. Matias Tiltin 
perheen Koivistolta muuttopäivää 
ei ole merkitty kirkonkirjoihin.

Hullissa Matias Tiltti työs-
kenteli alkuun puosuna Wilson-
linjan laivalla ja oli viikon verran 
kerrallaan poissa kotoa. Stavange-
rin ja Tromssan matkojen välillä 
hän viipyi pari päivää kotonaan. 

Alexin varhaisimpia muisti-
kuvia kodin ulkopuolelta oli se, 
kun isä otti hänet mukaansa työ-
läisten mielenosoitukseen. Oltiin 
kauempana kotoa kuin koskaan 
aikaisemmin. Sitten mielenosoit-
tajat ja poliisi iskivät yhteen. Syn-
tyneessä sekasorrossa Alex eksyi 
isästään. Mielenosoittajat ja heitä 
ahdistelevat poliisit kasvoivat pie-
nen pojan mielessä dramaattisiin 

mittoihin. Yksi mielenosoittajis-
ta onnistui pakenemaan poliisia 
juoksemalla ratsuhevosen vatsan 
alitse ja viiltämällä hevosen vat-
san auki. Toiset kehuvat miehen 
tekoa. Lakon syyn Alex ymmärsi 
myöhemmin hänen mieleensä jää-
neestä pilkkalaulusta: "Oi Charlie 
Wilson, oletpa aika hölmö. Koetit 
nujertaa ammattiliiton, mutta sii-
hen et ikinä pysty…"

4-vuotias Alex oli itse asias-
sa seuraamassa Hullin satama-
työläisten kuuluisaksi tullutta 
lakkoa. Charles Henry Wilson, 
Wilson Line -yhtiön johtaja, oli 
tuonut satamaan omaa työväke-
ään murtaakseen järjestäytyneiden 
satamamiesten lakon. Lakkolaiset 
marssivat kulkueena kaupungilla, 
poliisin kanssa syntyi yhteenotto-
ja, sytytettiin tulipaloja, ja lopulta 
tarvittiin Leedsin, Nottinghamin 
ja Lontoon poliiseja partioimaan 
kaduilla rauhan ylläpitämiseksi. 
Lakko kesti kuusi viikkoa ennen 
kuin se nujerrettiin, ja se sai julki-
suutta lehdissä ympäri maailmaa, 
myös Suomessa.

Luottamuksellinen suhde 
isään rikkoutui, kun poika erää-
nä päivänä sai ansaitsemattoman 
selkäsaunan. Alex oli ollut toisten 
poikien kanssa leikkimässä. Jou-
kon johtaja oli ihastellut jotakin, 
osoittanut sormellaan ja huu-
dahtanut: "Katsokaa pojat! Voi 
Kristus!" Se oli Aleksista hyvin 
sanottu ja kotona hän toisti huu-
dahduksen katsellessaan isän ik-

Yrjö Varpio

Matias Matsonin perhe Hullissa 1890-luvun lopulla. 
Takana Anna, jota Englannissa alettiin nimittää 
Annieksi, isä Matias ja Alex, edessä Edith, äiti Judith 
ja Ida.  ‒ Svenska litteratursällskapet i Finland, SLSA 
1312 Thelma Starckjohann-Bruuns arkiv.

Matias, Judith ja Anna Tiltti kuvattuina 1880-luvulla 
Viipurissa ennen muuttoa Englantiin. Anna, jonka 
nimi muuntui Englannissa Annieksi, palasi veljensä 
tavoin Suomeen ja meni naimisiin viipurilaisen Peter 
Starckjohannin kanssa. ‒ Svenska litteratursällskapet i 
Finland, SLSA 1312 Thelma Starckjohann-Bruuns arkiv.
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Alex Matson, etualalla, 1960-luvulla tamperelaiskirjailijoiden seurassa. Takana Väinö Linna, Matsonin 
oikealla puolella Tampereen kirjastonjohtaja Mikko Mäkelä, legendaarisen Mäkelän piirin perustaja.

Matias Matson perusti Hulliin 1890-luvulla osoitteeseen 26 Prospect place 
Drypool suomalaisen merimieskodin. Se oli kristillisellä pohjalla toimiva 
raittiuskoti, jossa sai 14 shillingillä viikossa huoneen ja tuhdin ruuan. Romaanissa Knuuttilan turvissa 

(1921) Alex Matson kuvailee 
isänsä Hulliin 1890-luvulla 
perustaman suomalaisen 
merimieskodin vaiheita. 
Romaanin kansikuva on 
Matsonin piirtämä.

kunaan ripustamia ikkunaverho-
ja. Isä suuttui, poikahan kiroilee. 
Oliko Kristus tosiaan kirosana? 
Alex oli vain yrittänyt sanoa, että 
verhot olivat tehneet vaikutuksen 
häneen. Vastamielisyys ei lauhtu-
nut, poika alkoi tarkastella isäänsä 
ulkoapäin:

"Kun hän korjasi jotain, mei-
dän piti aina kerääntyä hänen 
ympärilleen muka auttamaan, 
yhden pitelemään vasaraa, toisen 
hohtimia, valmiina ojentamaan ne 
hänelle. Ei työ sitä vaatinut, hän 
vain tahtoi meidän näkevän kuin-
ka etevä hän oli."

Suhde isään jäi painamaan 
mieltä. Isä ei antanut taskurahaa. 
Ja jo lapsena Alexilla oli palava ha-
lua vapautua kodin kahleista. Hän 
suunnitteli jopa pakoa kotoa, heit-
täytymistä katupojaksi Lontoon 
kaduille, ja pariin otteeseen hän 
ehti kehitellä ajatusta niin pitkäl-
le, että oli yönkin poissa kotoaan.

Äiti jäi myönteisempänä hah-

mona pikkupojan muistiin. Hän 
oli "kuin yksi meistä", ymmär-
täväinen ja lempeä. Hän joutui 
suunnittelemaan tarkkaan per-
heen ostokset, jotta rahat riittäisi-
vät. Matsonin mieleen jäi pysyvästi 
kuva äidistä lähdössä kaupungille 
ostoksille: hatussa nappisilmäi-
nen lintu siivet levällään ja kiil-
tävän musta marjaterttu, kaulaa 
ympäröi laiha häntäänsä pureva 
kettu. Kasvoja peittää leukaan 
ulottuva huntu. Hameenhelman 
alta sojottavat terävät kengänkär-
jet. Vaatteita ostettiin kauppojen 
jäännösvarastoista ja lihaa haettiin 
kauppahallista lähellä sulkemisai-
kaa, jolloin hinnat olivat ehtineet 
laskea. Ravinto oli niukkaa ja 
Matson arvelee, että siitä syystä 
hän jäi pienikasvuiseksi, aikuise-
nakin vain 168-senttiseksi.

Alex aloitti koulukäyntinsä 
Hullissa ja jatkoi sitä lukioon asti. 
Sen jälkeen taiteelliset harrastuk-
set alkoivat vetää häntä puoleen-

sa. Isä toivoi pojasta kauppiasta, 
mutta poika luki kirjoja ja alkoi 
maalata. Taideopinnot alkoivat 
vanhempien kotimaassa, Helsin-
gissä, ja Suomen itsenäistymisen 
aikoihin Alex kuului kuvataitei-
lijoiden kuuluisaan marraskuun 
ryhmään. Vähän myöhemmin 
hän julkaisi ensimmäiset kauno-
kirjalliset teoksensa. Kuitenkin 
vasta toisen maailmansodan jäl-
keen Matson nousi maineeseen 
esseistinä ja Väinö Linnan ja mui-
den tamperelaiskirjailijoiden tär-
keänä oppimestarina. 

Yrjö Varpio on Suomen kirjallisuuden 
emeritusprofessori, joka viimeistelee 
parhaillaan Alex Matsonin elämä-
kertaa.

Römpötti
Paljon on ehtinyt jo aikaa juosta
vuodesta kohtalokkaasta tuosta
kun kieron naapurimme teräsruoska pamahti pahanlaisesti.
Ajol ihmiset evakkoon
sekoltti rauhallisen elämän Kannaksen asuttajilta.
Mitä varten ne halusivat Kannaksen?
Eikö heillä maata ollut kyllikseen?
Sitä joutuu väkisin miettimään vuosikymmenen kolmenkin takaa.
Siel on nyt talot tyhjillään.
Kertovat siel käyneet ihmiset: Ei tunne enää kontuja tuttujakaan.
Pellot mi ennen kasvol viljaa ovat nyt saaneet olla rauhassa hiljaa. 
Metsää, metsää kasvaa rauniollla.
Kolmen vuosikymmenen vanhaa metsää.
Ei ihmetellä sovi kävijän lausumaa: Ei tunne tuttuja kontujaan.
On siinä nyt välimaasto Imatralta Pietariin.
Tolvo suuri tietysti meillä vieläkin ols nähdä tuo maa mistä lähdet-
tiin. Tutuiksi kun olivat tulleet rannat, veet mis polkasena kahlattiin 
ja soudeltiin. Vol olla turhaa tuollainen, mut mitä ihminen mahtaa 
luonnolleen.
Kun on kirjoltettu tästä jo niin paljon, niin jääköönkin nyt jo tuollai-
nen ja siirrytään Römpötin mäelle. 
Siitähän se kaikki alkaa mistä alan teille kertoo. 
Olis vaa pitänt ennen tehdä, kirjoltella paperille.
Tarkemmat ols tiedot olleet ottaa aikaa muistelollle.
Nuorna vaan ei tajua, ajattele asiolta.
Ei saa päätä tolmimahan
ei järkeä ajattelemahan.
Nyt tulee eteen monet puutteet.
Ei muistakkaa kaikkii. Ei tule mieleen näin moni tuttu asia.
Vol mennäkkii pahasti pieleen.
Mut kun tä joskus ehkä lausutaan
tutus piiris kerrotaan
niin silloln volpi korjata
asiat uudelleen harkita.

Siinä seison, katson eteen. 
Edessä suora, pitkä, lolva mäki laskee alaspäin tasolttuen jossain puo-
len kilometrin päässä.
Käännän päätä olkealle vähän ja kas - sielt Makslahti näkyy hyvin 
tähän.
Paikka korkealla on, mitä parhain katseluun.
Kirkkaan tyynenä kauniina meren pinta
muoto kuin jättiläiskyyhkynen kyljellään makais.
Pää Vatnuorin suuntaan näyttäis
kaaren kaula Kurkelan rannat täyttäis.
Iso vatsa taas kaartaisi lahdenpohjan ja pyrstö ohi Römpötin Johan-
nekseen yltäis. Selkä Haltian saarelle rannat antaa.
Kun siinä seisoo ja katselee
tällainen kuva mieleen tulee.
Satamaan myös hyvin näki
hinaajat siel laivol veti.
Töijäsivät laivat suuret.
Ankkureille paikat laittol.
Kettinkien kilinästä ties
päästi helpotuksen huokauksen merimies.
Matka pitkä taas takana on
Makslahden satama suojaisa on.
Tanssilava, aikamolnen rakennelma, iso puinen oli myöskin siellä,
mäen harjanteella.
Käytiin joskus katsomassa
ei tosin vielä tanssimassa.
Pullamummolta vaan munkkeja ostettiin
ja nuorten menoa katseltiin.
Sieltä lähti myöskin tie mikä lentokentälle vie.
Joskus tiellä myös oli kilpailut juoksijollle ainakin. Kerran olin myös 
minä mukana muun joukon jatkona.
Villan Keijo silloln voltti
pää takakenossa lolkki.
Sadalla metrillä silloln aina
Keki oli tuulenhalkoja.
Mäenrinteessä myös oli bunkkeri
aukot Römpötille päin osoltti.
En tiedä oliko käytössä jossain myöhemmässä vaiheessa.
Hyvä oli ainakin tähystellä
ja vainelaisia hätystellä.

Martti Mannosen, s.8.7.1923 Koiviston Makslahti 
Muisteluita joskus 1970-luvulla
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Talvisodassa menetetyt alueet liitettiin eduskunnan 
päätöksellä Suomeen jatkosodan hyökkäysvaiheen 
jälkeen 6.12.1941.

Kun äidinäitini kauraa valtiolle luovutti

Nyt alkoi työ alueiden toimin-
takuntoon saattamiseksi paluu-
muuttoa varten. Paine ja jopa 
varmuus paluusta oli kasvanut 
erityisesti väliaikaista elämää viet-
täneen maataloussiirtoväen (55 
%) keskuudessa.

Viljasta oli ankara pula. Karja-
lan 270 000 peltohehtaaria halut-
tiin saada nopeasti viljelykseen ja 
kymmenet tuhannet ihmiset viljan 
suhteen omavaraiseksi. Tilanne oli 
niin vakava, että viljelijät määrät-
tiin luovuttamaan osan sadostaan 
valtiolle.

Luovutusvelvollisuus perustui 
valtioneuvoston ja kansanhuol-
toministeriön päätöksiin, jonka 
mukaan ”viljelijä on velvollinen 
luovuttamaan kaiken viljelmältään 
saamansa leipäviljan lukuun otta-
matta taloudessaan käytettäväksi 
sallittuja määriä, sekä kauraa, pe-
runaa ja ruokajuurikasveja niiden 
viljelysalan mukaan, ottaen huo-
mioon sallitut vähennykset”.

Maatalousministeriön asetta-
man sadonarvioimistoimikunnan 
esityksestä kansanhuoltoministe-
riö oli vahvistanut Koiviston osalta 
leipäviljan satoluvuksi 600 kiloa, 
kauran satoluvuksi 600 kiloa ja 
perunan satoluvuksi 6000 kiloa 
hehtaaria kohti.

Ohessa ”Ilmoitus ravintokas-
vituotteiden luovutusvelvollisuu-
desta”, jolla määriteltiin äidinäitini 
Liisa Tammelan osalle tullut luo-
vutusmäärä.

Leipäviljaa (ruis, vehnä, ohra, 
ruokaherne ja tattari, sekä sellainen 
sekavilja, joka on saatu viljelemällä 
mainittujen viljalajien seassa enin-
tään 40 % kauraa tai rehupalko-
kasveja) äidinäitini sai 39 aarilta 
luovutusmääräksi 234 kiloa, joka 
sai jäädä kokonaan ruokakunnalle.

Kauraa (kaura, vihantarehu 
ja kauraksi luettava sekavilja) tuli 
hehtaarin ja 02 aarin alalta 612 
kiloa, josta vähennettiin ruoka-
kunnalle 100 kiloa ja kotieläimille 
500 kiloa. Näin ollen perusluovu-
tusmääräksi tuli 12 kiloa.

Perunaa ja ruokajuurikasveja 
(lanttu, ruokanauris, punajuuri, 
porkkana) 11 aarin ala tuotti 660 
kiloa, joka kokonaan jäi ruokakun-
nalle.

Tämän jälkeen lomakkeessa 
todetaan, että ”Luovutusvelvol-
lisuuden täyttämiseksi perunan 
osalta saadaan perunan sijasta luo-
vuttaa vastaavasti ruokajuurikas-
veja, jolloin 3 kiloa lanttua tai 1 

Hannu Veijalainen

½ kiloa punajuurta, porkkanaa ja 
ruokanaurista lasketaan vastaavan 
1 kiloa perunaa”.

Lomakkeen taustapuolella 
aluksi määritellään miten ja mihin 
viljelijä saa toimittaa luovutukseen 
määrätyt tuotteensa.

Sitten selvitetään luovutusten 
vaihtoehtomahdollisuudet. Viljeli-
jä, joka ei kyennyt luovuttamaan 
perusluovutusmääräänsä, sai kan-
sanhuoltolautakunnan luvalla 
tehdä puuttuvalta osalta sijaisluo-
vutuksen, joksi lasketaan 1 kilo lei-
päviljaa, 1 ½ kiloa kauraa, 8 kiloa 
perunaa, 12 kiloa ruokanaurista, 
punajuurta ja porkkanaa tai 24 
kiloa lanttua yhdeksi luovutusyk-
siköksi.

Jos viljelijä ei sijaisluovutuksen-
kaan jälkeen kyennyt täyttämään 
perusluovutusvelvollisuuttaan tai 
jätti luovutusvelvollisuutensa ai-
kanaan täyttämättä, hänen piti 
kansanhuoltolautakunnan määrä-
yksestä luovuttaa vastiketuotteina 
5 kiloa heinää tai 0,20 kiloa lihaa 
yhtä luovutusyksikköä kohti.

Jos viljelijä ei voinut täyttää 

luovutusvelvollisuuttaan jonkin 
tuotteen osalta, hänen tuli tehdä 
siitä ilmoitus kansanhuoltolauta-
kunnalle.

Tilanteen vakavuutta kuvaa 
hyvin seuraava määräys leipävil-
jan osalta; ”Se leipäviljamäärä, 
joka viljelijälle hänen täytettyään 
perusluovutusvelvollisuutensa 
jää yli ruokakunnan ravinnoksi 
ja kylvösiemeneksi varattavaksi 
sallittujen määrien, on viljelijän 
myös luovutettava määräajassa, 
josta myöhemmin ilmoitetaan 
radion ja sanomalehtien välityk-
sellä”.

Kauran osalta ylimäärän 
”on oikeutettu käyttämään joko 
taloudessaan ruokakunnalleen 
ylimääräiseksi ravinnoksi tai ko-
tieläinten rehuksi tahi luovutta-
maan sen ostokuittia, ottotodis-
tetta tai ostolupaa vastaan taikka 
kaurasuurimona maatilakortin 
kuponkeja vastaan”.

Peruna- ja ruokajuurikasvi-
en osalta ylimäärän ”on oikeu-
tettu käyttämään ruokakuntan-
sa ravinnoksi tai luovuttamaan 

haluamallaan tavalla vapaasti”. 
Lopuksi on vielä luja määräys; 
”Ihmisravinnoksi kelpaavien pe-
runan ja ruokajuurikasvien syöt-
täminen eläimille on kielletty”

Voimmekin todeta, että 
määräykset leipäviljan, kauran 
ja perunan luovutusvelvollisuuk-
sista 1942 antavat varsin selvän 
kuvan elintarviketilanteesta Suo-
messa 80 vuotta sitten ja toimen-
piteistä, joita tällöin jouduttiin 
toteuttamaan nälän torjumiseksi.

Seuraava talvi oli elintarvik-
keiden osalta vaikea ja minkälai-
seksi se olisi muodostunut ellei 
varsin poikkeuksellista edellä 
mainittua luovutusvelvollisuutta 
olisi toteutettu.

Luovutusvelvolli-
suus perustui 
valtioneuvoston 
ja kansanhuolto-
ministeriön pää-
töksiin
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Mie tiijjän

Penjamin Ranklin ol oma ai-
kaan suurmies - kirjailija, tie-
temies, tiplomaatti ja nerokas 
keksijä. Häne päässään väläh-
tel ajatukset jatkuvast. Ko ih-
miset uskoit, et salamat olliit 
Jumala rangaistus ihmisel, hää 
rakentel jo korkehii torneihi 
ukkosejohattimmii. 

Rankllin synty Postonis 
perhee 15.ntenä lapseen (ei-
kä viel viimesenä!) Ameriika 
itärannikol niihi aikoihi 315 
vuotta sit, ko tääl Suomes kär-
visteltii Iso viha kynsis Ruotsi 
(ja Suome) Kaarle-kuninkaa 
(XII) seikkailles ympär Eu-
rooppaa. 

Ranklin ol vallankumous-
mies ja osallistu Yhysvaltai 
itsenäisyystaisteluu ja ol laa-
timas itsenäisoyysjulistukse 
tekstiiki.

Ja häntä nyt saap kiittää 
yks maailma rikkaimmist mi-
lartööreist, Tesla-sähköautoi 

Martti Piela

valmistava Elon Musk’kii kiit-
tää raharöykkiöstää. 

Mut nyt alkaa kyl miel 
vähä katkeroituu, et miks 
mie en saa Lotos ko 3 euroo 
kerral, enkä sitäkää ko joskus 
harvaksiltaa?! Mut niihä se on: 
Tuo raha, mää raha, älä miu 
kohal kassaa tee. ”Asjaa! sano 
asiaajaja…”

No niitä 1) pilkkehii tar-
vittii auto häkäpöntös polttaa 
kaks ja puol killoo, et ois ener-
kiiaa kehitetty yhe öljylitra 
verra.

2) Samal taval ko sottii 
jälkee ol kirjavaa autokalustoo 
käytös tää Suome sorateil, ol 
suomalaisil lentäjil sovis kai-
kemerkkisii lentokonehii, niit 
ol Plenheimii, Tornierrii, Jun-
kerssii, Iljuussinii, Tupolehvii, 
Vokkerii ja Viiattii…

3) Kaksinkertasiks Man-
nerheim-Risti Ritariks koho-
siit siivil lentomestar Ilmar 

Juutilaine, kuka puotti 94 
viholliskonetta (viimese so-
va viimesen päivän 3.9.44) 
ja Hans (Hasse) Wind 75.llä 
puotuksellaa. 

4) Ne kolme muuta tais-
telulentäjää olliitEino Luuk-
kane (54), Oiva Tuomine (47) 
ja Urho Lehtovaara (41.5 vi-
hollise puotusta).

5) Japanilaise sarjakuva 
sankariks kohos tark´ampuja 
Simo Häyhä. Kerrotaa, et 
Rukajärve tie ohjaaja suun-
nittelloo jo Häyhäst kertovaa 
vilmiiki.

Nää tiijjot mie keräsi ens-
sijasest IL Historia lehist Jat-
kosota ja Simo Häyhä.

Tilaa ajoissa 
joululahjaksi tai 
omaksi lukuiloksi 
Koivisto-aiheiset 
kirjat:

Koivisto pähkinänkuoressa          10,00 €
Koiviston merenkulun historia     5,00
Honkalaivat ja halkolastit      5,00
Koiviston historia    10,00
Länsi-Kannaksen murrekirja      5,00
Sanaparsii Koivistolt      5,00
Neljännesvuosisata lottatyötä Koivistolla    5,00
Kannakselaistytöstä evakoksi Tynkä-Suomeen   5,00
Koiviston Yhteiskoulu, Matrikkeli     5,00
Merenkävijän muistelmia      5,00
Koiviston kolmet kasvot      5,00
Kurkela-Hoikkala kuvina    20,00
Koivisto-Koivisto, laulukirja   15,00
Koivistolaiset 1939      7,00
PATALA, kotikylä Koivistolla   25,00

Kirjan hintaan lisätään postimaksu. Postittamiseen 
tarvitsemme vastaanottajan matkapuhelinnumeron.

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

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

Koiviston maalaiskunnan 
muistovaakuna
Kuntaliitto kertoo sivuillaan 12.10.2021 seuraavaa:

”Kuntaliitto on saanut val-
miiksi kuntavaakunoiden 
täydellisen kokoelman, joka 
kattaa kaikki Suomen ny-
kyisten ja entisten kuntien 
vaakunat. Uusina vaakunoi-
na joukkoon liittyivät Sorta-
valan, Käkisalmen ja Koivis-
ton maalaiskuntien vaakunat 
luovutetuilta alueilta. 

Luovutettujen alueiden 
maalaiskuntien vaakunat on 
luotu niin sanotuiksi muis-
tovaakunoiksi. Vaakunat on 
luotu jälkikäteen maantieteen, 
historian ja nimistön pohjalta. 
Suunnittelussa on noudatettu 
heraldisia ohjeita.” 

Kokoelman kerääjä 
ja entinen omistaja Pekka 
Granqvist oli ollut yhteydes-
sä Karjalaisten Pitäjäyhdis-
tysten liittoon, joka oli anta-
nut siunauksensa hankkeelle 
ja oli myös hyväksymässä 
uudet vaakunat kuntaliiton 
kokouksessa 12.10.2021. 
Koivisto-Seuraa on infor-
moitu asioista päätösten jäl-
keen.

Suomen Heraldisen Seu-
ran taiteilija Tapani Talari 
suunnitteli ja muotoili vaaku-
nat syksyllä 2021 kokoelman 
aikaisemmin omistaneen Pek-
ka Granqvistin toimeksian-
non mukaisesti Kuntatalon 
vaakunagalleriaa varten sekä 
perinne- ja pitäjäyhdistysten 
käyttöön.

Kuntatalon toimitilan 
vaakunagalleria sisältää nyt 
kaikkien Suomen kuntien 
käyttämät viralliset vaaku-
nat sekä perinne/muistovaa-
kunat, myös luovutettujen 
alueiden osalta yhteensä 627 
vaakunaa.

Koivisto-Seura ei ole ollut 
tässä hankkeessa mukana. 
Johtokunta on päättänyt 
16.10.2021, että ilman 
historiallista pohjaa suun-
niteltua Koiviston maalais-
kunnan muistovaakunaa ei 
oteta käyttöön. Vaakuna on 
kuitenkin varattu Suomen 
Koivisto-Seura ry:lle, jotta 

kukaan muukaan ei voi ottaa 
sitä käyttöön. 

Kuntatalon vaakunagalle-
riassa oli jo ennestään kaikille 
tuttu Koiviston perinnevaaku-
na, joka on nimetty galleriassa 
Koiviston kauppalalle.

Käytetään edelleen Koi-
viston kauppalan ja maalais-
kunnan yhteisenä vaakunana 
tätä alla olevaa tuttua perinne-
vaakunaa.

Suomen Koivisto-Seura ry:n 
johtokunta

Porvoon seudun Koivistolaiset ry piti tämän vuoden 
vuosikokouksensa 10.11. Lundintalossa Porvoossa 
Tilaisuus oli tavallista juhlallisempi, sillä sen yhteydessä nimitettiin kym-
menen seuramme jäsentä kunniajäseniksi no 5 Hilkka Koivula, no 6 Rai-
ner Montonen, no 7 Leena Kurki, no 8 Aulikki Kurki, no 9 Leena Karls-
son, no 10 Martti Piela, no 11 Seppo Mannonen, no 12 Terho Lehtola, 
no 13 Hannu Tölkkö ja no 14 Kari Hämäläinen.

Porvoon seudun Koivistolaiset ry:n uusi hallitus 2021.

Uudet kunniajäsenet.

Uuteen hallitukseen vuodelle 2021 tulivat valituiksi: Iris Sainio puh.joht., 
Markku Vainio vara puh.joht., Eija Vainio sihteeri, Veikko Kurki rahaston-
hoitaja, muut jäsenet Seija Laine, Rainer Montonen, Pirkko Metso-Vainio, 
Anni Mehtälä, Aili Tölkkö, Anja Piela, Seppo Mannonen ja Heikki Virkki.



8 Nro 11 Marraskuu 2021

Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

Muista ystävääsi 
ilmoituksella.

Turun ja ympäristön koivistolaiset

Joulujuhlat lauantaina 11.12.2021 klo 14
Karjalatalolla Itäpellontie 2 Turku

Jouluruokaa, yhdessäoloa.
Ota pieni nimetön paketti mukkaa, joulupukki o kuult et myö 
ollaa kiltist korona määräyksii nouatettu ja lupas tulla käymään.
Jouluruoan hinta määräytyy osallistujamäärän mukaan ja seura 
tukee jäseniä 10 €.

Sit myö juhlitaa viel sitäkii et mei yhistys o olt olemas jo 60 
vuue ajan et kyl passaa vaa tulla paikal.

Sitovat ilmoittautumiset 4.12. mennessä 
Riitta Pohjanuomalle puh: 050-5579134

Tervetuloa tehhää yhes mukava juhla

Perniön ja ympäristön Koivistokerho 
Perinteistä joulujuhlaa vietetään 13.12.2021 klo 18.00 alkaen 
Perniön Seurakuntatalossa. 

Tervetuloa!
Johtokunta

Uusia Koivisto-tuotteita

Puolipellavainen 
astiapyyhe 20 €

Keittiöpyyhkeet ovat 
200 g puolipellavaa. 
Kooltaan 65 x 45 cm. 
Koristekuosi painetaan reak-
tiivitulostuksena pyyhkeen 
kumpaankin reunaan. Painatus 
ja ompelu tehdään Suomessa. 
Tuotteella on Avainlippu-tunnus.

Motiivi koivistolaisen naisen kansallispuvun rekon mukaan. Kuvat suunnittelumalleja. 
Tulevat tilaustoimituksina, joten varautukaa toimitusaikaan. 

Muistikirja 15 €

Magneettinen 
muistivihko 8 €

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

Turun ja ympäristön Koivistolaiset

23 h risteily Viking Gracella 8.-9.2.2022
Kokoontuminen Viking Linen terminaalissa tiistaina 8.2.2022 
klo 20.10 Turku
Paluu keskiviikkona 9.2.2022 klo 19.50 Turku

2 hengen Seaside-hytti 41€ /hlö 
1 hengen Seaside-hytti 50€ /hlö
Buffet lounas ruokajuomineen ke klo 12.00
Kahvi ja pulla kahviossa
Omaa ohjelmaa kokoustilassa ke klo 10-12 
(sis. kahvi ja hedelmä). 
Arpajaisvoitot ovat tervetulleita

Viimeinen ilmoittautumis- ja maksupäivä 31.12.2021 
nimi + syntymäaika (pp.kk.vv).
Ilmoittautumisen yhteydessä voit myös kertoa halustasi toteuttaa 
yhteistä ohjelmaa (esim. laulaa, lausua runoja, pitää puheen 
yms.)

Ilmoittautumiset: Saara Miiluniemi, saara.miiluniemi@gmail.
com tai 045 322 1997
Maksut tilille: Sirkku Miiluniemi FI64 3636 3003 2037 59 
(viesti: oma nimi)

Tervetuloa mukaan!

KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi


