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Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Tiijjät sie?
Mie käin ensmäse kerra elämässäi ”karjalaiste kaupungis”, Viipuris, jatkosova aikan, ko oltii palattu Koivistol. Myö mäntii
äiti kans lääkärii, ko eihä Saarepääs olt lääkärii, Hyttöläst nyt puhumattakaa. Lieks
olt kätilöökä, ko kaik lapseen äiti synnytti
koton ilma kylä puolvirallista lapsepäästäjääkä, tavallisest iha yksi, joskus joku sisarist ennätti tulla Patalast appuu. Minnuu
ol iskent hinkuyskä, mikä tappo maailmas
aikannaa 600.000 ihmistä. Vast 30 vuotta
myöhemmi sitä vastaa keksittii rokote.
Hinkuyskä ol pakteeri aiheuttama
tauti, joka levis pisaratartuntaan ihmisest
toisee epitemialuontosest, niiko nykyne
pantemiaks ast äitynt virustautikii, mikä tähä mennes o ehtint lopettaa yli 1.7
miljoona ihmise elämä. Onneks nyt ollaa
kuiteskii jo aika lähel Covid-19 -virukse
nujertamist, ko ympär maailmaa tietemiehet ja lääkärit o kehhittämäs uusii
tehokkahhii rokottehhii. Suomeskii meinataa saaha rokotukset alkamaa heti joulu
jälkee. Rokotus o kansalaisil ilmasta, mut
ko tautii ei saaha nujerrettuu, jossei sitä
voiteta kaikkial maailmas, ni se merkitsöö
kyl, et rahhaa tulloo palamaa siihe taistoo
miljartei ja taas miljartei.
Ei myö äiti kans mänty Viipurii miu
yskimistä valittammaa, vaa sen tauvi jälkiseuraamuste vuoks. Ihme kyl, ei se hinkuyskä tarttunt miust muihi mei perrees,
vaik leviskii pisaratartuntan; myö mäntii
saamaa appuu siihe korvatulehuksee, minkä hinkuyskä ol jättänt miu kiusaksei. Viipurilaine lääkär tutki ja tutki ja määräs jottai pahahajusta mustaa mönjää, mitä pit
levittää korva taaks joka päivä. No, enhä
mie, koulupoika, sellasta kestänt, eikähä
siint mittää appuu ois oltkaa; nii miul jäikii siint vuosii vaivant riesa.
Vaik Koivisto ol kuulunt Viipuri piirilääkäri alueesee jo Aleksanter I:e ajoist alkae, ni eihä läärär ehtint juurikaa Koivistol
pistäytyy, nii et harvoiha kukkaa ajo Viipurii ast lääkärilt appuu saamaa. Mieluummi
sitä tipautettii kaks, kolme kamferitippaa
sokerpala pääl ja uskottii, et ”kyl se tauti
siint asettuu”. Viipuris ol olt apteekki jo
Ruotsi kuninkaa Kaarle XI aikan; siel piti
siis koivistolaisii apteekkiasjat hoitaa.
Kukas nyt osajais sannoo, et millo
Koivisto sai apteekkioikuvet itsellee? Ja
mist alkae kätilö alko Koivistol kiertelemmää lapsii päästämäs? Ensmäse koulutetu
terveysala ammattilaise, kätilö, tehtävii
kuulu myöskii rokottamine. Mitä tautii
vast niihi aikoihi Koivistol, niiko muuvvalkii Suomes, siihe aikaa kätilöt kiersiit
rokottamas lapsii ja aikusii?
Akus näihi kysymyksii ossaat jottai
valasuu antaa, ni paas kirjottain Viesti
toimituksee ja kerro, mist tietois kaivoit
essii ja vakuuta kynnäis kautta, et just sie
itse oot asjast raapustant.
Martti Piela

Terveisiä Koivistolta

Loppiaisena 2021. Kuva Dmitry Matveev.

Eija Tuominen
Sain tapaninpäivänä mieltä
lämmittävän joulutervehdyksen Koiviston luterilaisen seurakunnan kirkkoherralta Sergei
Gerasimovilta. Sain häneltä kuvia, joista kävi ilmi, että hän oli
käynyt Koiviston sankarihaudalla joulun aikana. Oli kaunis
ele häneltä, muistaa sankarivainajiamme jouluna.
Kirkkoherra Gerasimov
asuu Primorskissa. Luterilainen
seurakunta toimii vaalean vihreässä talossa viiden tien risteyksessä lähellä Koiviston kirkkoa.
Koiviston Pyhän Maria Magdalenan seurakunta kuuluu
Inkerin kirkkoon, joka on monikansallinen yli 400-vuotias

koko Venäjän alueella toimiva
luterilainen kirkko. Pietarissa sijaitseva v. 1805 rakennettu Pyhän Marian kirkko on Inkerin
kirkon pääkirkko.
Tapasin pastori Gerasimovin Koivistolla kesällä 2019
kaupunkilaisille järjestetyssä
infotilaisuudessa ennen sankarihaudan kunnostuksen
alkamista. Kirkkoherra piti
tilaisuudessa kaupunkilaisille
suunnatun puheen, jossa korosti hautarauhan tärkeyttä.
Yritin viime keväänä saada yhteyden Gerasimoviin, ajatuksena oli, pyytää häntä puhumaan
sankarihauta-alueen vihkimisjuhlassa. Kun suunniteltu juhla peruuntui Koronaviruksen
takia, ajattelin tavoitella häntä

Koiviston sankarihauta talviasussa jouluna 2020.
Kuva Sergei Gerasimov.

myöhemmin uudelleen.
Kaupanhoitajamme Seija Jaakkola sai ennen joulua
pastori Gerasimovilta vuosikalenteritilauksen. Pastori oli
luultavasti nähnyt KoivistoSeuran kotisivuilta, että meillä
on myynnissä Koiviston sankarihautausmaa -vuosikalentereita. Otin heti yhteyttä pastoriin
ja kiitin häntä vielä infotilaisuudessa pitämästään hyvästä
puheesta ja kerroin KoivistoSeuran lahjoittavan hänelle
kiitokseksi ko. vuosikalenterin.
Sain tietää, että kirjeposti kulkee Koronankin aikana
Suomesta Venäjälle noin 2-4
viikossa. Vajaassa neljässä viikossa kalenteri oli sitten perillä.
Samassa kirjeessä lähti

toinenkin kalenteri Koivistolle kiitokseksi Dmitry Matveeville, jonka ottamia upeita kuvia on vuosikalenterissa. Sain
häneltä taas loppiaisena muutaman kauniin talvikuvan.
Gerasimov ja Matveev
kiittelivät kovasti saamistaan
kalentereista ja joulukorteista.
Kaupanhoitaja Seija Jaakkola
oli laittanut lähetykseen mukaan myös joulutervehdykset,
tunnelmalliset seimikortit.
Hienoa, että yhteys kirkkoherra Gerasimoviin on nyt
saatu. Kirkkoherra Gerasimov
puhuu mielellään tulevassa
sankarihauta-alueen vihkimisjuhlassa. Dmitry Matveev on
jo aiemmin luvannut filmata
juhlamme.

Pastori Sergei Gerasimov
Koiviston kirkko jouluna 2020.
Koiviston sankarihaudalla joulu- Kuva Sergei Gerasimov.
na 2020. Kuva Sergei Gerasimov.
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Hartaast´
Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Parsimalla paremmaksi
Vaatteiden kestävä käyttö, mikä tarkoittaa mahdollisimman
pitkäikisten vaatteiden hankintaa, korjaamista, käytettynä
hankkimista ja kierrätystä on nyt ajan hengen mukaista,
jopa muodikasta. On vastuullista vaikuttaa omilla ostopäätöksillään tekstiilituotannon sosiaalisiin ja ympäristöongelmiin. Aika monelle lukijoista tapa on ollut talon tapa omassa, vanhempien ja isovanhempien lapsuudessa. 1800-luvun
teollisen vallankumouksen muutos itse kasvatettujen ja valmistettujen tekstiilien käytöstä tehdastekoisiin kankaisiin ei
kuitenkaan muuttanut käsitöiden merkitystä kodintekstiilien ja vaatteiden valmistuksessa. Läpi vuosikymmenten on
neulottu, kudottu, virkattu, kirjottu ja parsittu.

Paras aika käsitöiden tekemiselle on ollut talvi. Päivät ovat
lyhyitä. Varsinkin naisilla ulkotöitä oli kesää vähemmän.
Tuvassa kangaspuut nostettiin esiin ja kasattiin tupaan
joulunpyhien jälkeen. Käsien muisti osaa neuloa hämärämmässäkin. Niin on nytkin. Aikaa on istua television
ääreen ja antaa puikkojen heilua. Enää yli vuoteen ei olla
kokoonnuttu yhteen ”neuletsitseihin”. Ompeluseurojen
tapaan näistä neuleistunnoista ja neulekahveilla käynneistä tuli nuorten aikuisten yhdessäolon muoto. Kunnes korona. Kunnes korona tuli ja sotki kaiken
yhteistoiminnallisen.
Mutta ei hätää. Korona sitoo
meitä kotiin. Oman ajan kannalta
onneksi. Tästä pakollisesta karanteenitalvesta voi tulla kotona tekemisen
juhlavuosi. Ehkä olisi aikaa ja intoa
paneutua pitkästä aikaa kirjomaan
pisto pistolta rapujuhlapöydän
servetit tai pöytäliina puutarhajuhlaan. Ehkä nyt olisi aikaa
aloittaa neliövirkkaus ruutu
ruudulta isoksi torkkupeitteeksi. Ja sitä koristeparsimista, sitä voi ajan kanssa tehdä
villasukkien lisäksi myös
ohuempiin kankaisiin. Kenties kansallispuvun koinsyömät saavat tänä talvena kyytiä,
tai uusi puku alkaa rekon kirjonnasta. Ja jos jollakulla vielä
taito on, niin nyt on aika korjata ja pauloittaa kalaverkot.

Talous ja ahneus
Kaisa Koivula
Taas huomasin Raamatun periaatteen tiedotusvälineissä.
Tällä kertaa STT:n pääekonomi, Patrizio Lainà kertoi radion
talousohjelmassa, että suuret
varallisuuserot haittaavat talouskasvua. Toisin sanoen mitä
suurempi ero rikkaiden ja köyhien välillä on, sitä huonommin talous kasvaa. Lainà oli
erityisen huolissaan siitä, että
varallisuuserot ovat kasvamassa
kaikkialla maailmassa.
Kautta koko Raamatun,
niin Vanhassa kuin Uudessa
testamentissakin, tuomitaan
selvin sanoin ahneus ja riisto.
(Ks. esim. Jer 51: 13, Matt 19:
20-22, Ef 5:5.) Ne ovat henkilökohtaisia ongelmia: köyhät
kärsivät ja ahneen sydän kovettuu. Mutta parin viimeisen vuosikymmenen
ajan on huomattu, että myös kansantalous kärsii, maailmantalous kärsii.
Kun Raamatussa luokitellaan jokin asia
synniksi, se johtuu siitä, että se asia on paha,
sillä on huonot seuraukset. Jos ei jaksa perehtyä
taloustieteen viimeisiin tutkimuksiin, voi katsoa Raamatusta, miten kannattaisi olla ja elää,
että tulisi hyvää jälkeä. Ainakin Suomessa va-

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

rallisuuserojen kasvu kulkee käsi kädessä Raamatun
periaatteista vieraantumisen kanssa.
Köyhyyden lisääntymisestä kannattaa olla huolissaan. Jos talouskasvu hidastuu, yhä useamman on
vaikea elättää itseään, katkeruus lisääntyy ja sen myötä yhteiskuntarauha vaarantuu. Myös rikkaat kärsivät
varallisuuserojen kasvusta.

Rakkaamme

Risto Allan

Rakkaamme

Laura

POKKI
os. Matikka

s. 9.1.1927 Koivisto, Saarenpää
k. 5.12. 2020 Myllykoski
Karjalan kunnailta alkanut matka
on kuljettu vanhuuden iltaan.
Nyt päättynyt on elon tie.
Valkein siivin enkelit hellästi kantain
sinut taivaan kotiin vie.
Kiittäen ja kaivaten
Olavi
Veljien ja sisarten lapset perheineen

Siunauksen toimitti pastori Timo Pokki
lähiomaisen saattamana.
Lämmin kiitos osanotosta.

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, osoiteym. 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.

HILSKA
s. 11.7.1940
k. 11.11.2020
Vaan ylitse kaikkien
kyynelten tuhat muistoa
meitä lohduttaa.
Ne tallessa päivien
menneiden tuhat muistoa
kultaakin kalliimpaa.
Kaipauksella muistaen
Riitta
Hannu, Tiina ja Elina
perheineen
Marita, Sari ja Juha perheineen
sukulaiset ja ystävät

Siunattu läheisten
läsnäollessa.

Jäsenlehden postituksesta Pohjoismaihin 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
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

Marja-Leena
Montonen

Kirje Sinulle Marleena

Vesikauppaa Saarenpäässä

Istun keittiössä pöydän ääressä ja katselen ulos
vaalenevaan joulukuiseen aamuun. Sain juuri sairaalasta suruviestin. Olit nukkunut pois,
kuollut. Sinun tuolisi vastapäätä on tyhjä. En
voi uskoa, että kaikki kävi näin äkkiä. Olit kotona ja kirjoitit joulukortteja. Soittelit ystäville.
Kaikki oli hyvin. Pelattiin korttia ja juteltiin
voidaanko kutsua ketään aatoksi. Joulu oli ohi.
Sinä olet poissa. On vain suuri tyhjyys ja ikävä.

s. 22.7.1945
k. 10.12.2020

Yön tuuli vain on seuranain
ei onnen tähti lennä.
Sen liian myöhään ymmärsin.
Sun oli aika mennä.
Jää hyvästi rakas.
Rainer

Helli Niemi

"Ajatuksia" Hellin päiväkirjasta:
Säilytä sydämesi vapaana vihasta ja mielesi huolista.
Elä yksinkertaisesti, odota vähän toisilta mutta anna paljon.
Täytä elämäsi rakkaudella.
Levitä päivänpaistetta.
Unohda itsesi, ajattele muita.
Tee toisille mitä haluaisit heidän tekevän sinulle.

1918–2020
Hän syntyi Koiviston
Saarenpään kylässä ja
nukkui pois Virolahdella.

Näillä viisauksilla ja iloisuudella äiti-Helli elikin pitkän ja hyvän elämän.
Äitimme Helli Helena os. Virkkilä nukkui pois 17.3.2020 Virolahdella.
Hellin poika Jouko ja tytär Mirja

Kaakonkulmanlehden kesätoimittaja Iida Tani kirjoitti Hellistä näin kesällä 2018.

Helli Niemi on elänyt kokonaisen vuosisadan
Niemi juhli 100-vuotispäiväänsä 6.8.2018.
Sata vuotta on pitkä aika. Sen tietää paremmin kuin hyvin Virojokelainen Helli Niemi, joka juhli 100-vuotissyntymäpäiväänsä
elokuun alussa. Sadan vuoden aikana Niemi on ehtinyt nähdä ja kokea enemmän,
kuin osaisi edes kuvitella.
- Suomi on muuttunut hirveästi tämän
sadan vuoden aikana, olen sen omin silmin nähnyt.
Mielestäni kyllä vain parempaan
suuntaan, sillä olen nähnyt myös sotia ja
köyhyyttä. Kovan elämän olen elänyt, ei
ole ollut helppoa, kertoo Niemi.
Niemen satavuotisjuhlia vietettiin elokuun alussa oman kotitalon pihalla ystävien
ja sukulaisten kanssa. Niemi on asunut Virojoen Hevonniemessä sijaitsevassa hirsitalossaan jo yli kuusikymmentä vuotta, eikä
ole suunnitellut lähtevänsä sieltä enää pois.
- Kyllä minä aion täällä asua niin kauan,
kunnes minusta joskus aika jättää. Poikani auttaa minua täällä arkisissa askareissa.
Yhdessä käymme myös kaupassa ja silloin
tällöin ystävien luona kylässä. Pojastani
on ollut iso apu, kiittelee Niemi.
Vaikka Niemi kertoo eläneensä ko-

		
		
		

Suomen
Koivisto-Seura ry
Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

van elämän, mahtuu sinne myös hyviä
hetkiä.
Erityisesti lapsuuttaan Koivistossa
hän muistelee lämmöllä. Niemi harmittelee, että joutui aikanaan jättämään
Koiviston taakseen lähtiessään evakkoon
sotia karkuun. Sen jälkeen hän on vieraillut kylässä kolmesti.
- Ensimmäinen paikka mihin jouduimme evakkoon, oli Längelmäki. Olin silloin 21-vuotias ja odotin tytärtäni Leilaa.
Siellä Längelmäessä yövyimme tallissa.
Meidät erotti tilan hevosista vain yksi
vaivainen seinä, muistelee Niemi.
Evakkovuodet veivät Niemeä paikasta toiseen ympäri Suomen, kunnes
vihdoin koitti aloilleen asettumisen aika.
Virolahdelle Niemi muutti perheensä
kanssa 1959, samaan taloon jossa hän
vielä tänäkin päivänä asuu.
- Täällä Virolahdella on ollut hyvä olla,
mitään en osaa moittia. Olen niin tottunut asumaan taallä, että en osaisi kuvitella mitään muuta. Naapuritkin ovat mitä
parhaimpia, ei parempia voisi toivoa, kehuu Niemi.

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

Niemen elämään on sadan vuoden aikana mahtunut myös paljon surua. Leski hän
on ollut jo yli neljäkymmentä vuotta. Hän
on myös vuosien varrella joutunut saattamaan haudan lepoon paitsi molemmat sisaruksensa, myös poikansa ja tyttärensä.
- Nuorin tyttäreni menehtyi vastikään
syöpään. Hän olisi täyttänyt tänä vuonna
77-vuotta.
Sirottelimme hänen tuhkansa jokeen,
kuten hän toivoi. Tämä on ollut melkoista suruaikaa nämä viimeiset vuodet.
Vaikka Niemi on joutunut vuosien
varrella hyvästelemään monet läheisensä,
on häntä siunattu isolla joukolla sukulaisia. Hänellä on lapsenlapsia neljässä polvessa. Heidän kuvansa koristavat Niemen
kotitalon seinää, joka on täynnä rippikuvia
ja perhepotretteja.
- Minulla on itselläni viisi lasta, kolme
tytärtä ja kaksi poikaa. Heistä tosin kaksi
on jo menehtynyt. Yhteensä meitä on jo
viisi sukupolvea. Omasta sisaruskatraastani olen ainoa jäljellä, kertoo Niemi.
- En tiedä, miten juuri minua on siunattu
näin pitkällä elämällä, hän huokaa.

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

Talvisin pikkupojat olivat pimeään saakka
hevosia juottamassa Kiilin tien varressa, josta raasselit ajoivat hailikuormineen kotiinsa.
Hevosten juottaminen oli meille pojille hyvä torku. Koulusta kotiin tultua ei
ollut aina aikaa edes syödä. Leipäpala vain
taskuun ja kiireesti etsimään vesikelkkaa ja
saavia. Sitten Pakin kaivolle saavin täyttöön
ja kiskomaan kelkkaa Mörkömäelle.
Mutta Mörkömäki olikin hankala paikka veden kauppiaille. Mäki oli niin jyrkkä,
ettei vesi tahtonut pysyä saavissa, vaikka
luntakin oli laitettu veden päälle. Ei juuri puolta saavia enempää saatu pysymään.
Usein kävi äiti, veli tai sisar auttamassa, että
saatiin kelkka saaveineen mäen päälle. Siellä oli sovittuna paikka, jossa olimme kahta
puolta tietä saaveinemme valmiina hevosia
odottamassa.
Siellä meillä oli lumilinnakin, jossa istuskelimme hevosia vartoen. Ken ehti ensin, sai parhaan paikan ja hänellä oli oikeus
ensiksi tarjota juotavaa. Jos tuli useampi
hevonen yhtä aikaa, niin kuin usein tapahtuikin, saivat toisetkin asiakkaita. Jotkut
laittoivat jauhojakin veteen houkuttimeksi.
Maksu oli hevosmiehen harkinnan varassa – antoi mitä tahtoi, saattoi jättää antamattakin ja sanoi: ”Eihän se mitään juonutkaan, turpansa vain kastoi”. Vähän niitä
sellaisia raasseleita sentään sattui. Useimmiten saimme 25-50 penniä, joi hevonen sitten
vaikka saavin tyhjäksi. Jos oli raha saatu jo
kouraan, silloin katsottiin, kuinka paljon annettiin hevosen juoda. Olihan niitä niinkin
reiluja raasseleita, että heittivät kokonaisen
markankin. Sitäkös sitten näyteltiin toisille.
Talven mittaan opittiin tuntemaan,
kuka mitäkin antaa. Kun tuli saita raasseli,
vedettiin vesisaavi pois tieltä, eikä käskienkään annettu hevoselle vettä, ennen kuin
50-penninen oli tipahtanut. Mutta reilun
raasselin hevosen eteen työnnettiin kilpaa
saaveja.
Kun äiti seuraavana aamuna sai miesväen huolletuksi matkaan kenet verkoille,
kenet nuotalle tai raasseliksi, niin hän alkoi herätellä kouluikäisiä ruokailemaan ja
läksyjen lukuun. Vastahakoisesti siinä ylös
kömmittiin, kun niin mukavasti raukaisi,
mutta eihän siinä mikään auttanut. Ylös oli
noustava, kun läksyjen lukukin tuli usein
lykätyksi aamuun. Illalla ei millään ehtinyt!
(Koiviston viestistä 1962)
Siellä saman tien varressa oli oma isänikin
pikkupoikana hevosia juottamassa.
Eija Tuominen

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,
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Evakkona Valkeakoskella 1939-1940
Vakava sodan uhka vapisutti Suomen kansaa syksyllä 1939.
Aila Salo
Idästä kuului hälyttäviä uutisia
rajantakaisesta hyökkäys sotaan
varustautumisesta. Karjalan Kannaksen asukkaita kehotettiin hakeutumaan koti-Suomeen sukulaisiin, kunnes tilanne rauhoittuu.
Koivistolta lähetettiin jo lokakuussa yksitoistavuotias tytär
pikkusiskoineen ja isoveljineen
Valkeakoskelle, turvaan.
Tietolan koulun opettajapari,
Impi ja Jafet, tytön kummivanhemmat, tarjosivat turvallisen
kodin ja ystävällisen huolenpidon
Kannakselle maanpuolustustehtäviin jääneiden vanhempien lapsille.
Tietolan koulun kaksi useita
luokkia sisältävää rakennusta sijaitsi mäenkumpareella. ”Vanha
koulu” kätki parin luokkahuoneen lisäksi kattonsa alle kodin
yhdelle opettajalle. ”Uusi koulu”
oli kaksikerroksinen, useita luokkia sekä puunkäsittelyyn sopivan
käsityöluokan sisälleen sulkeva.
Kumparetta reunustavalla
tasamaalla oli pari metsän peittämää, muutaman aarin kokoista
aluetta sekä pallokenttä ja ulkorakennus saunoineen ja oppilaille
tärkeine käymälöineen.
Ulkorakennuksesta länteen,
pienen metsikön eteläpuolella
avautui Valkeakosken urheilijoiden vilkkaasti käyttämä, laaja urheilukenttä paviljonkeineen.
Pääty päin kenttää kahdelle
opettajaperheelle rakennettu talo
suuntasi läntiset ikkunansa soratien takana pilkottaviin naapurin
pihoihin.
Evakkolapsille ovensa avannut perhe hallitsi pohjoista osaa
rakennuksesta sekä pientä puutarhaa omenapuineen. Rakennuksen
edessä uljas lipputanko kohotti
nuppinsa taivasta kohti.
Kummivanhempien poika,
Erkki, oli astunut armeijan palvelukseen ja teini-ikäinen kasvattipoika kävi koulua. Kolme
evakkolasta loivat Impin ja Jafetin
huollettavaksi suurperheen.
Kolmen huoneen ja vetoisan
keittiön käsittävä asunto majoitti
pikkusisko Airin lapsensänkyineen
vanhempien makuuhuoneeseen,
pojat ruokasalin seinävieremille ja
Ailan keittiön ovenpieleen.
Evakkolapset kohtasivat hämäläisiä tapoja ja ruokalajeja.
Hämmästyttävää oli patjan täyttäminen rukiin oljilla muutaman
viikon välein. Paras pohja hyvälle
unelle ja tyyssija terveydelle, sanoi
Jafet-setä.
Hämeessä ei sodan uhka vielä lokakuussa muuttanut elämän

Tuskin
ehtivät uudet
luokkatoverit
tulla tutuiksi
ja opettajien
nimet painua
mieleen, kun
Suomen itärajalla
ammuttiin
”Mainilan
laukaus”
rytmiä. Koulut toimivat normaalisti. Evakkolapset liitettiin Valkeakosken Yhteiskoulun oppilasjoukkoon. Pikkusisko Airi ei ollut
vielä kouluikäinen, joten opettajan virkaansa hoitava kummitäti
hankki hänen turvakseen kodinhoitajan, joka huolehti myös talouden keittiöpuuhista.
Tuskin ehtivät uudet luokkatoverit tulla tutuiksi ja opettajien
nimet painua mieleen, kun Suomen itärajalla ammuttiin ”Mainilan laukaus”

Sotatila oli tosiasia. Koulut
suljettiin.
Valkeakosken, tehdasyhteiskunnan, arveltiin olevan ilmeinen
pommitusten kohde. Julistettiin
pimennysmääräys. Nopeasti luotiin tervapaperista rullaverhot
ikkunoihin sopiviksi. Katuvalot
sammutettuina ja kotien ikkunat
pimennettyinä oltiin turvassa pelätyiltä öisiltä pommituksilta.
Suomen armeijan varustautuminen kylmään, talviseen sotaan
oli osin vajavaista. Sotilaiden yöpyminen kosteissa, maapohjaisissa
teltoissa huolestutti sekä armeijan
varustusten hankkijoita että kotiväkeä.
Kotirintamalta tarjottiin apua.
Lotta Svärd-järjestön koulutettu jäsenistö leipoi leipää, kutoi sukkia
ja käsineitä, valmisti jalkarättejä ja
kenttälakanoita. Tietolan koulun
suojissa sai karjalainen pikkulotta
osallistua lottien talkoisiin vernissata lakanoita kosteussuojiksi rintamalla palveleville.

Hän koki tehtävän varsin
tärkeäksi maanpuolustustyöksi,
olihan kotikannaksella pikkulottakurssien mottona
”Ilomielin valmiina palvelemaan,
kun kutsuvi syntymämaani”.

Joulun aika koitti.
Kummivanhempien poika, Erkki,
sai sotatoimistaan muutaman päivän loman joulunviettoon. Evakkolapset kaipasivat suuresti omia
Kannaksella huolintajoukoissa
palvelevia vanhempiaan, joitten
jouluvirttä häiritsi jatkuva tykkien jylinä.
Hämeessä talvisodan joulusta oli kuitenkin muodostumassa
mukava. Viisivuotias, joulupukkia
innokkaasti odottava lapsi toi ilon
ja rauhan perheen aattoiltaan.
Vuoden 1939 jouluateria tarjottiin entiseen tapaan. Ruokaa
oli vielä runsaasti tarjolla, vaikka
sokeri alistettiin jo säännöstelyyn.
Joulupukki oli kyllä sotakiireitten vuoksi vain jättänyt joulutervehdyksensä ja lahjapaketit oven
taakse.
Kummivanhempien iloksi
noudattivat evakkolapset kotona
opittua tapaa askarrella lahjat pukinkonttiin omin käsin. Materiaaliksi oli tarjolla paperia, liimaa ja
lankakeriä. Kummitädille piti toki
virkata patalappu ja sotapojalle sotilassaappaaseen mahtuvat, muodin mukaiset varpaanlämmittäjät.
Viisivuotias Airi oli hyvin salaperäinen lahjan tuottaja.
Jouluaaton kohokohta, lahjojen jakamisen hetki, toi yllätyksen.

Iso-sisko sai Airin tonttukontista lähteneen paketin. Pullea
paketti sisälsi melkoisen määrän
ruskeaa voimapaperisilppua. Kysymys lahjan antajalle. ”Mikä tämän paketin tarina on”.
”Oi, et sie ymmärrä, mie tein Erkille naamarin, ja annoin siulle
roskat”.
Tammikuu tarjosi runsaasti
lunta ja aurinkoa. Pakkanen kiristyi neljäänkymmeneen asteeseen.
Kylmyys pakotti lapset keksimään
puuhailua sisätiloissa.
Veikko, kasvattipoika, ohjasi
evakkolapset oman harrastuksensa
piiriin. Balsapuusta ja silkkipaperista rakennettiin oikeitten lentokonekonetyyppien muotoisia
lennokkeja. Kaksitasoiset stukat ja
fockerit saatiin lentämään kuminauhamoottorilla. Kuminauhan
kierteiden suoma lentoaika oli
lyhyt ja ilmanvastus suuri. Usein
koneet putosivat ja rikkoutuivat.
Vihdoin löytyi yksitasoisen koneen malli, kilpalennätykset toivat
hupia myös aikuisille.
Kasvattajien ohjeen mukaan
lasten touhukas päivä päättyi aina illalla yhdeksältä. Vuoteessa
sai vielä noin tunnin ajan lukea,
mutta oli luettava raamattua. Sotatalvena poikalapset olivat kiinnostuneet taisteluista, piirityksistä
ja voitoista. Vanhan testamentin
tarinat tulivat suosikeiksi.
Helmikuun pakkasten paukkuessa nukkui Aila yönsä keittiöön järjestetyssä vuodenurkassa ja
pojat, Veikko ja Antti, ruokahuoneen seinävierillä.
Kova pakkanen tunki vanhan

rakennuksen soppiin. Keittiön lattialla jäätyi vesitilkka. Ailan vuode
sovitettiin ruokahuoneeseen.
Nukkujien kello kymmeneltä
alkavan ehdottoman hiljaisuuden
rikkoi ti-taa, ti-taa hyminä, mikä
ei kantautunut holhoojien valvoviin korviin.
Keskustelun tarve onnistuttiin tyydyttämään tietokirja
Pikku Jättiläisen julkaiseman
morse-avaimen avulla. Sähköttämisen kieli opittiin. Taito koitui
myöhemmin hyödyksi. Veikko
työskenteli muutamia vuosia valtamerillä laivasähköttäjänä ja Ailalla taito loi pohjaa viestilotaksi
kouluttautumiseen.
Vuonna 1940 Tietolan Koulun tilat saivat sotilaallisen käytön
sinne sijoitettujen ns. nostomiesten majoitus- ja koulutuspaikkana. Nostomies on asevelvollisuusiän ylittänyt armeijan ”varamies”,
joka voidaan kutsua palvelukseen
suorittamaan valittuja tehtäviä,
esim. huoltotoimissa.
Nostomiehiä koulutettiin
mm. hevosten käsittelyyn. Suomen hevonen oli välttämätön ja
korvaamaton kumppani sodankäynnissä. Hevonen veti tykkejä
läpi metsien, hevonen veti muonakuormia tiettömässä maastossa,
kuljetti haavoittuneita joukkosidontapaikkaan ja toimi lähettien
ratsuna.
Avara urheilukenttä koulun
vierellä tarjosi hyvän koulutuspaikan sekä hevosille että ratsastajille. Tärkeätä oli ihmisen ja eläimen
mahdollisuus oppia ymmärtämään toisiaan.
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Kulilla laskettelu
liukasti tien.
Kulit kiellettiin,
mikä murhe.
Kansakoulun tiloihin kotiutuminen oli verrattain vaikeaa
keski-iän ylittäneille miehille.
Tietolan koulun luokat toimivat
sekä luentojen että majoituksen
sijoina. Vesijohtoja ei ollut ja ”saniteettipalvelut” käsittivät ulkorakennuksissa olevat sauna- ja käymälätilat. Majoitusrakennuksien
sijainti mäellä ja käymälän olo
runsaan sadan metrin päässä alhaalla oli runsaslumisena ja paukkuvien pakkasten talvena hankala
huoli. Hankaluutta lisäsivät mäenlaskuista iloitsevat lapset.
Talven ankarat pakkaset ja
harvinaiset nuoskapäivät jäädyttivät katoille kasautuneen lumen
paksuiksi kerroksiksi, jotka putosivat maahan kovina ja suurina
jääkilikkoina. Niistä oli mainiota
muotoilla ”kuli”, paikkakunnan
sana jääkelkalle, joka liukui riemastuttavan pitkälle, töyräältä
melkein päin saunan seinää.
Kulilla laskettelu liukasti tien.
Kulit kiellettiin, mikä murhe.
Isokokoinen, tummaihoinen
ja mahtavia viiksiä kantava, nostomies näytti ymmärtävän lasten
ilonpidon. Isällisen hoivaavasti
hän ohjasi lähitaloista keräytyneen

lapsijoukon valitsemaan mäenlaskuun sopivamman kumpareen.
Surullisin silmin hän kertoi
oman ainokaisensa menehtyneen
äskettäin. Evakkolapsia säälien kysyi ”Tuleko te minu lapseks. Minä
ostaa sinulle pienen polkupyörän”.
Lasten pyörä oli hänen mielestään
ylellisyyden vertauskuva”.
Valkeakosken kauppalassa ei
ollut varsinaista kirkkoa. Puurakenteinen, komea rukoushuone
urkuineen palveli seurakuntaa.
Kummisetä Jafet toimi seurakunnan urkurina sekä sunnuntaimessuissa että sankarivainajien siunaustilaisuuksissa.
Joulupäivän aamuna urkusävelten tukema jouluvirsi yhdisti
hämäläiset ja karjalaiset anomaan
rauhaa ja rakkautta ihmisten kesken, toivomaan turvallista eloa
rintamalla palveleville.
Rukoushuoneen urkujen
sävelet kaikuivat palkeitten ilman paineella, minkä polki aina
harmaaseen asuun pukeutunut
mies. Lapset olivat kirkossa kummisedän keralla parvella, urkujen
lähellä.
Airin tunnelmia erään hartaushetken jälkeen tiedusteltaessa vastaus, ”Mie näin kui sävelet
syntyy. Musiikki ol tummaa. Ihme
ja kumma, yks täti, pitkä varren
pääs olevine kukkaroinee, tarjos
rahhaa. Mie en ottant”.
Rintamalla taistelut vaativat
uhreja. Poikia kaatui. Sankarivainajat saatettiin viimeiseen lepoonsa urkujen säestyksellä. Evakkotyttö oli setänsä mukana kaikissa
sankareiden siunaustilaisuuksissa.
Sattuipa kerran läsnäolo varsin
tarpeelliseksi. Tilaisuus oli alka-

massa. Urkujen polkijaa ei näkynyt. Setä huolestui. Evakkotyttö
oli täyttänyt tammikuussa jo kaksitoista vuotta. Kaipa sinä osaat
urkuja polkea, kysyi kummisetä.
”Vaipuos, vaivu synnyinmaasi
helmaan” saattoi sankarivainajia
evakkolapsen polkuvoimalla soineen urkumusiikin tuella. Tytölle
kokemus oli unohtumaton.
Talvisodan kuukausina elintarvikkeitten saanti säännösteltiin.
1939 Ihmiset oppivat täyttämään
varastojaan, hamstraamaan.
Palasokeria jaettiin kaksitoista palaa henkeä kohti viikossa. Lihatuotteitten valikoima supistui
vähitellen. Sisäelimistä tuotettu
”höystö” oli varsin haluttu ruokaaine. Talkkuna, evakoille uusi ruokatuttavuus, säilyi säännöstelyn
ulkopuolella.
Tallukoitten ompeleminen
auttoi monen omaisuutensa menettäneen jalkinepulasta. Saapassukkia ja ampumakäsineitä sotilaille kudottiin iltapuhteilla.
Tekstiilituotteiden markkinoilta kadotessa korvaamaan valjastettiin paperi. Vuosien varrella
paperilakanat, paperipäällysteiset
puukengät ja monet muut tuotteet täyttivät kuluttajien tarpeet.
Pula-ajan puutteen luoma paperinaru jäi käyttöömme muistona
ahdinkojen ajasta.
Saippuaa oli jo Talvisodan aikana vaikeaa saada. Valkeakoskella keksittiin käyttää kaikenlaiseen
pesuun ´´kuukkaria´´, paperitehtaalta saatua lipeätuotetta. Kuukkarilla pestyt hiukset saatiin muka
kauniiksi etikkavedellä huuhtomalla.
Tammikuu superpakkasineen

ja ankarine taisteluineen toi lisää
ahdinkoa kansamme kannettavaksi ja tarvetta sopeutua sotatoimiin.
Koivistolla Konilan hevoset
hoitajineen suorittivat palvelutyötään ilmahyökkäysten uhkaamana. Konilan hevosille ompeli
muonittajalotta iltapuhteillaan
lumipuvut. Viisas Suomen hevonen oppi tuntemaan lentokoneitten uhkaavan surinan ja hakeutumaan puun alle suojaan jo ennen
ajomiehen käskyä.
Sotatoimet kiihtyivät, rintama läheni ja ankarat pommitukset
tuhosivat Saarenpään linnoituksen puolustusvalmiuden. Konila
komennettiin siirtymään Säkkijärvelle.
Helmikuun viimepäivinä hevosraito matkasi Suomenlahden
jäällä kohti Säkkijärveä. Reessä
istuen, katse suunnattuna taakse
jäävään kotiseutuun painui Konilan muonittajalotan mieleen
lähtemättömästi viimeinen kuva
kotiseudusta, palava liekkimeri,
jonka synnyttämä sankka savupilvi muotoutui itään kääntyneeksi
voimanyrkiksi.
Säkkijärven pappilaan majoitettu väki sai tiedon rauhan
solmimisesta maaliskuussa. Suojeluskuntalaisen johtama kuljetusyksikkö ”Konila” vaelsi Koivistolta Säkkijärven kautta Fiskarsiin.
Suojeluskuntalaisten tehtävä oli
päättynyt. Kevään koittaessa hevoset kotiutettiin ja miehet lomautettiin.
Oli maaliskuun iduksen aika.
Valtiomiehet solmivat Välirauhan.
välirauhan sopimisesta ja ankarista
ehdoista kuulivat evakkolapset holhoojineen Valkeakoskella radiosta.

Me lapset emme oitis ymmärtäneet, miksi kummisetä uutisia
kuunnellessaan kiihtyneenä nousi
tuolistaan, haki valtakunnan siniristilipun ja ryntäsi lipputangolle.
Tanko huojui ja tutisi hänen rivakasti vetäessä lipun nuppiin asti.
Vähän rauhallisemmin elein hän
laski lipun puolitankoon, kumarsi
ja tuli sisälle.
”Lapset, olette menettäneet
kotinne”, oli hänen lyhyt kuvauksensa hetkestä.
Koti oli menetetty. Koti tavaroineen oli lopullisesti tuhottu.
Valkeakoskelle, maalaistalon latoon, oli varastoitu joitakin äidin
lähettämiä esineitä.
Ahtausliikkeensä ja sahansa
menettänyt evakkoperheen pää
etsi uutta leipäpuuta. Bensiini
autojen polttoaineena korvattiin
puun polttokaasulla. Konilan
pomo päätti ryhtyä tuottamaan
puuhiiliä autojen käyttövoimaksi
kehitettyjen ”häkäpönttöjen” tarpeisiin. Hiilimiilut rakennettiin
Miehikkälään, perhe vei vähäiset
tavaransa Haminaan.
Evakkotalvi Valkeakoskella
oli kääntynyt kevääseen ja kesään. Juhannusruusujen nuppujen auetessa oli aika lähteä uusille
poluille. Nostomiehet Tietolasta
kotiutettiin, uskottiin rauhan ajan
palanneen yhteiskuntaan.
Oli aika kiittää Luojaa ajasta Valkeakoskella, uusista tottumuksista, holhoojavanhempien
hoivasta ja opetuksista, hämäläistuttavien ystävyydestä ja kipeistä
rauhan ehdoista.

Helsingissä perustetulla jaoksella
oli 40 mm:n ilmatorjuntakanuunat.
Sodan jälkeen hän asettui sisarustensa houkuttelemana Hämeenlinnaan, jonka Verkatehtaalta löytyi työpaikka laitosmiehenä.
Aina ei evakon osa ollut
helppo. Hämeenlinnassakin
hän joutui parin työnjohtajan
hampaisiin karjalaisuutensa takia. Hyväksynnän hän sai siinä
vaiheessa, kun 1948 vei vihille
hämäläisneidon Vienon. Heidän
avioliittonsa kestikin lähes 69
vuotta. Lapsi Jorma syntyi 1949.
Myöhemmin Niilo sai töitä Hy-

vinkään Villatehtaalta, jossa eteni
yhä vastuullisempiin työnjohtoja suunnittelutehtäviin.
Luonteeltaan Niiloa voi kuvata sisukkaaksi, hyväsydämiseksi ja
sopeutuvaiseksi. Hän tuntui aina
olevan tyytyväinen oloonsa ja korosti aina, kuinka hyvin asiat nyt
ovat. Eläkkeelle jäätyään monipuolista liikuntaa sekä luonnossa
liikkumista ja marjastusta harrastaneen Niilon rakkaimmaksi
harrastukseksi nousi veteraanityö.
Hyvinkään Sotaveteraaneissa hän
oli pitkäaikainen vaikuttaja ja Uudenmaan Sotaveteraanipiirin piirihallituksen jäsenenä hän oli 13

vuotta. Ansioistaan hänelle myönnettiin Sotaveteraanien kultainen
ansioristi ja Sotaveteraanipiirin
kunniajäseneksi hänet kutsuttiin
2009.

Summa summarum - Olkipatja
on hyvä.

Niilo Sipilä 1924– 2020

Jatkosodan sotaveteraani Niilo Sipilä kuoli Hyvinkäällä 11.7.2020.
Niilo syntyi 9.12.1924 Koiviston

saarella, Eistilän kylässä, yhdeksänlapsisen perheen nuorimmaisena. Vanhempien kuoltua hänen
ollessa pieni, jäi hänen kasvatuksensa vanhempien sisarusten
huoleksi.
Talvisodan sytyttyä 15-vuotias Niilo joutui lähtemään
evakkoon. Erinäisten vaiheiden
jälkeen hän pääsi töihin Myllykosken paperitehtaalle, josta hän lähti
maaliskuussa 1943 suorittamaan
varusmiespalvelustaan.
Syyskuussa Niilo komennettiin 2. Kevyeen Ilmatorjuntajaokseen, joka suojasi Rouhialassa
Enson tehtaita. Kalustona tuolla

Jouko Kaivonurmi
toiminnanjohtaja,
Uudenmaan Sotaveteraanipiiri ry
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Uutisia Rannan Sanomista
Rannan Sanomat oli Koiviston, ulkosaarien,
Uuraan, Johanneksen, Kuolemajärven, Uudenkirkon,
Kanneljärven, Säkkijärven ja Terijoen paikallinen
uutis- ja ilmoituslehti. Nyt vuosina 1930-1939
ilmestyneitä lehtiä on digitoitu Kansallisarkistoon ja on
netin kautta kaikkien selailtavissa ja luettavissa.
Vuodesta 1930 ilmestyneen sanomalehden julkaisupaikka oli
Koivisto, missä sijaitsivat myös
lehden toimitus ja konttori
osoitteessa Koiviston kauppala, Kochin talo. Lehti
aloitti ilmestymällä
kerran viikossa
keskiviikkoaamuisin. Alkuun
toiminta-alue
oli Koivisto
ja ulkosaaret,
Johannes, Kuolemajärvi ja Uusikirkko. Lehden
vastaavana- ja päätoimittajana toimi Mauno Sjöstedt
ja toimitussihteerinä Väinö Salonen. Jatkossa, levikkialueen
laajennuttua Rannan Sanomat
ilmestyi päiväpostina tiistaisin ja
perjantaisin.
Lehden ensimmäinen, 6-sivuinen näytenumero ilmestyi
toukokuun 24. päivänä 1930.
Etusivu oli ilmoituksia täynnä
ja sisäsivuilla saattoi lukea artikkeleja kalastajien taloudellisesta ahdingosta tai Koivistosta
satamapaikkana. ”Täydelliset
olot rannikollamme” -otsikko,
myös kertoi aidosta kotiseutuyl-

peydestä. Lehti oli useimmiten
4-sivuinen, mutta juhlien edellä
ja suurten tapahtumien jälkeen
lehti ilmestyi 6- jopa 8-sivuisena.
Ajan hengen mukaisen sanomalehden
tapaan lehti sisälsi niin uutisia
kuin ilmoituksia, kirkollisia
kuulumisia ja
kuntien viestejä kuntalaisille.
Lehtien sivuilla
oli ilmoitukset
laivojen kulkureiteistä ja aikatauluista.
Nuoriso-osastolla oli oma palstansa. Myös Mikko pakinoi lehtien sivuilla. Lehteä tutkimalla
voi selvittää, kenen hevonen on
pakkohuutokaupattu ja millaisin
vaurioin koivistolaislaivat olivat
myrskyistä selvinneet.

Monikäyttöinen
sanomalehti
Kuitenkaan ihan jokaiseen kotiin
ei 30-luvulla sanomalehteä tilattu.
Kaikki eivät pitäneet lehden säännöllistä tilaamista ja lukemista
tarpeellisena, mutta useimmiten

tilaamattomuuden syynä oli se,
ettei tilaamiseen ollut varaa. Usein
myös naapurit tai sukulaiset tilasivat yhden lehden ja lukivat sitä sitten kukin vuorollaan. Toki jotkut
myös antoivat lehden edelleen,
kunhan olivat itse sen tarkkaan
lukeneet.
Lehti oli tarpeellinen hyödyke uutisoinnin lisäksi myös

luettu ja kierrätetty lehti kelpasi
hyvin vielä hellan sytykkeeksi ja
kääräistiinpä Rannan Sanomista myös tupakkarulla. Ja hädän
tullen pehmennyt paperi toimitti tehtävänsä vielä pihan perällä
ulkohuusissa.
Suomen Kansalliskirjaston
julkaisemassa digitaalisten aineistojen nettipalvelimella löytyy

Rannan Sanomia vuosien 1930–
1939 väliltä yhteensä 544 nidettä
eli 2252 mielenkiintoista sivua
koivistolaisten ja seutukunnan
kuulumisia. Arkiston sähköpostiosoite on digi.kansalliskirjasto.fi ja
sieltä sitten lehtien kohdalta haku
Rannan Sanomiin.

Tuhansien
saari- ja
rannikkolaisten
kotien lehti.

sanomalehtipaperina. Siihen
käärittiin kalat ja eväsvoileivät
ja sitä käytettiin pannumyssyjen
eristeenä. Lehteen kietaisitiin
kahvi- ja maitopullot. Lapset
saattoivat askarrella paperirenkaista joulukuusen koristeet ja
paperilaivat tai kapteenin lakit.
Hyvin eristävällä sanomalehtipaperilla myös tilkittiin kellarin
luukut ja paperoitiin seiniä tapetoinnin tapaan. Moneen kertaan

Kuva keisarinuruista
Koivistolla 1932 syntynyt Eeva
Tiainen lahjoitti Heinolan Karjalaseuralle kuvan Koiviston kirkon
uruista. Hän oli saanut kuvan
vanhemmiltaan Jonas ja Hilda (os.
Kurki) Alatalolta. Koska seurassa
ei ole jäsenenä yhtään Koivistolta
lähtöisin olevaa, luovutti heinolalaisten edustaja Seija Pärssinen
kuvan koivistolaisille.
Kuvassa on meille tutut,
vuonna 1904 käyttöön vihityn,
arkkitehti Josef Stenbäckin suunnitteleman Koiviston kirkon urut.
Kirkkoniemeen rakennettiin huonokuntoisen puukirkon paikalle
Virolahden punaisesta graniitista
kirkko vuosien 1902-1904 aikana.
Koiviston kirkon urkuja sanottiin keisarinuruiksi. Keisari
Nikolai II lahjoitti varoja kiitoksena onnistuneesta metsästysretkestään. Nähtyään Kustaa III:n
lahjoittamat kultaiset ehtoollisvä-

lineet keisari oli tiedustellut, mitä
kirkosta vielä puuttui. Kirkkoherra vastasi, että toistaiseksi he eivät
olleet kyenneet hankkimaan urkuja. Keisari Nikolai II oli avokätinen lahjoituksessaan. Ruplia oli 26
500 markan arvosta. On arveltu,
että lahjoituksessa olisi tapahtunut valuuttavirhe, niin runsaskätinen lahjoitus oli. Suuret 31-äänikertaiset urut tilattiin Kangasalan
urkutehtaalta ja ne valmistettiin
tammesta ja kuparista. Kupariosiin tuli Stenbäckin suunnittelema metsäaiheinen kuvio. Urkujen
puuosat olivat tammea ja keskellä
olivat ketun ja teeren kuvat muistona keisarin metsästysretkestä.
Urkujen pronssikoristeeseen oli
sovitettu kuusenhavu-ornamentti
sekä teksti suomeksi ja venäjäksi: ”Hänen majesteettinsa keisari
Nikolai Aleksandrovitsh lahjoitti
avokätisimmin nämä urut pitäjäl-

le käydessään Koiviston kirkossa
syyskuun 9. päivänä 1905” .
Koiviston kirkossa oli komeita

kattokruunuja. Aleksanteri III
lahjoitti kirkkoon pronssisen
kynttiläkruunun, jossa oli 12
kynttilää. Uuteen kirkkoon seu-

rakunta hankki aluksi vain yhden
kattokruunun, mutta lahjoituksina niitä saatiin lisää: komein oli
kolmikerroksinen kynttiläkruunu kristallikoristein. Sen lisäksi
oli muita pienempiä kattokruunuja. Osa kirkon esineistöstä saatiin evakuoitua ja ne on nykyisin
sijoitettuna eri puolille Suomea.
Kattokruunut lahjoitettiin Pornaisten ja Imatran seurakunnille
sekä Korpiselän rajaseutuyhdistykselle. Talvisodan jälkeen iso
kristallikruunu löytyi Askolasta kirkon vierestä. Vaikka se oli
pakattu oljilla täytettyyn puulaatikkoon, olivat kristalliosat
kuitenkin särkyneet. Kruunu
päätyi Mäntsälän seurakunnalle,
joka antoi entisöidä sen Tsekissä
ja samalla kruunuun asennettiin
sähkökynttilät.
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Oman perheen lestadiolaiset 1/2-osa
Tässä jaksossa yritän
muistella oman perheeni
asennetta lestadiolaiseen
herätysliikkeeseen.
Tietääkseni ensimmäinen lestadiolaisuuteen liittynyt perheenjäsen oli äitimme Aina Pauliina
(s. Rakkola). Hänen isänsä kuoli
vatsakalvontulehdukseen äidin
ollessa kaksi(2)-vuotias. Lapsuus
oli vaikea. Isoäiti meni uuteen
avioliittoon, josta tuli useita lapsia. Äiti koki itsensä yksinäiseksi ja
joukkoon kuulumattomaksi.
Hän joutui aikaisin töihin.
Lapsenlikaksi 6-vuotiaana ja
myöhemmin silakkojen palvauslaitokseen. Avioliiton hän solmi jo
17-vuotiaana, kun luuli saavansa
turvallisemman elämän. Luukan
talossa oli kuitenkin tapa, että
isä joutui antamaan tienaamansa
rahat taloon niin kauan kuin pariskunta asui talossa. Äiti joutui
”piian” asemaan.
Äidin isän jättämälle tontille
isä rakensi talon, jolloin pariskunta pääsi muuttamaan omaan
kotiinsa. Mummo Matilda (s. Agge) taisi myös olla uskomassa Koiviston aikana, koska oli monissa
seurakuvissa mukana.
Äiti tuli uskoon luultavasti
Saarenpään seuroissa kuusi vuotta ennen isän parannuksen tekoa.
Se lienee tapahtunut v. 1929 sen
laskun mukaan, kun nuorin veljeni Taisto oli kaksivuotiaana (eli
v. 1935) tullut isää vastaan, kun
tämä tuli kalastusreissulta. Isällä
oli tapana lähteä pois kotoa kun

”Myö männää
äitin kanssa
taivaaseen mut
sie et pääsekkää.”
Valma Luukka
sisällä pidettiin seuroja. Isä oli ottanut Taiston syliinsä, ja tämä oli
sanonut isälle: ”Myö männää äitin
kanssa taivaaseen mut sie et pääsekkää.” Se sulatti isän sydämen ja
hänkin muutti elämänsä suunnan.
Kun minä sitten synnyin vuoden 1937 lopulla, isä oli kokenut,
että Jumala oli antanut hänelle
anteeksi kun hän sai vielä lapsen.
Minusta tuli isän tyttö. Kun lapsia
vietiin Ruotsiin, olin mennyt isän
syliin ja sanonut: ”Eihän isä voi lähettää kullanmuruaan Ruotsiin.”
Eipä sitten voinut.
Äiti näki unia. Taistoa odottaessaan äiti näki unen, että vanha
mies toi hänelle kukkaruukun ja
sanoi. "Hoida tätä kasvia siihen
asti kun se kukkii niin sitten tulen hakemaan sen pois." Tämä
nuorin veljeni oli hänelle erityisen rakas. Pojalla oli synnynnäinen sydänvika, mikä lisäsi äidin
uskoa siihen, että pojan ikä olisi

Isäni Paavo Luukka oli ahkera lukemaan Raamattua
ja kehotti meitä lapsiaan tekemään samoin. Jotkut
lestadiolaiset pitivät häntä ”omavanhurskaana”, kun toiset
kuuntelivat vaan seurojen puhujia.

lyhyt. Uni olisi toteutunut vasta
veljeni ollessa 60-vuotias, jolloin
lääketiede oli sen verran edistynyt,
että pystyttiin rakentamaan uusi
sydän. Leikkaus kesti 24 tuntia ja
vaati 12 huippukirurgin yhteistyön. Vanhemmatkin lääkärit olivat osanneet antaa neuvoja, miten
liika sydämen rasitus estettäisiin.
Veljeni noudatti neuvoja. - Minun
odotukseni aikana äiti oli luvannut minut Jumalan palvelijaksi.
(Kuulin tämän vasta muutama
vuosi sitten Kerttu Kajanderilta,

ent. Jaakkola, s. Tiltti) Molemmat
unet siis tavallaan toteutuivat.
Äiti oli ahkera, varsinkin
käsitöissä. Isä teki hänelle pienet kangaspuut, joissa äiti kutoi
pyyheliinat, verhot, pöytäliinat
ja metreittäin lattiamattoja. Hän
kutoi myös pehmeitä paketteja
lapsille ja lapsenlapsille. Jossain
vaiheessa äiti innostui virkkaamaan ja niinpä hänen virkkauksiaan on jäänyt kaikille perinnöksi.
Äiti oli myös keittiömestari. Hän
osasi tehdä olemattomista aineis-

ta herkullisia piirakoita. Kun hän
kesällä teki ”mustikka-munkkeja”,
ne hävisivät suihimme niin, ettei
äiti itse saanut juuri mitään edes
maistaa, mutta ei äiti valittanut.
Aina töitä tehdessään äiti lauloi
Siionin lauluja. Se oli tavallaan
itseterapiaa, niiden avulla äiti eli
omassa uskonmaailmassaan. Nuo
laulut painuivat mieleeni ja pian
osasin suurimman osan ulkoa. Ne
tuovat lohtua vieläkin elämän taisteluissa.

pojaviikarit niitä pommei olliit
uhkarohkiast ronkkimas, vaik se
ol ankarast kielletty. Lisäkshä palluumuuttoo vaikeutti kans kuljetuskalusto puute.
Siirtoväe kuljetuksii vast ol
käyttöö varattu 100 rautatievaunuu päiväs, mut lukumäärää vähennettii kovast aja mittaa. Kevvääsee -44 männes palas 281.896
karjalaista, mikä tarkotti, et 67
rosenttii siel enne sottaa asuneist
kiirehti takasi kottii. (Näitä tietoi
esim. Ahokas: Kankannaksen evakuointi [2004]).
Koivisto vt. kirkkoherra
Mauno Koivuneva kertoo (Hoppu - Kansanaho: KOIVISTO, s.
312), et Kauppalaa palas yli 1.000
henkee, saaril 1.200 ja manteree
kyllii asettu yli 4000 eli yhteheen
n 6.200 henkilöö.

Suuret ulkosaaret, Seiskar,
Lavansaar, Suursaar ja Tytässaar
muo´ostiit poikkeukse näis synnyinseuvuil palluuta koskevis asjois. (Kaikha varmast muistatta, et
”aikoi alus” nuo ulkosaaret Suursaarta lukkuuottamatta (?) kuuluit
Koivistoo, mut erotettii kyl Koivistost Loviisa kaupungi perustaja,
kuningas Aatolph Reetriki aikan
1763.) IL Teema -lehe mukkaa
(s.40), enne talvisottaa paenneil
ulkosaarelaisiil ei annettu olleskaa
palluuluppaa, eikä Seiskarii ja La-

vansaarta ees yritettykkää vallata
takasii Neuvostovallalt.
Seiskarist ol sillo lähtent
pakkoo 436 ihmistä, justii niiko
Tytärsaarestki, ja Lavansaarel ol
jättänt hyvästit 1.089 ihmistä.
Ikusest mierotiel joutu 722 myös
suursaarelaista. Suursaares toimi
jatkosova aikan internointileiri,
mihi heinäkuu lopul 1942 tul 33
”Israeli lasta”.

Mie tiijjän
Martti Piela
Karjala kansa korpivaellus, mikä
ol alkant marraskuu viimeisen päivän 1939 kääntykkii vastakkaisee
suuntaa alkusyksyst 1941, ko suomalaisii asseet saavuttiit menestystä jatkosova alkuvuosin matkal
kohti Äänislinnaa. Palluuevakuointi Karjalaa alko heti alkusyksyst
1941. Toukokuu loppuu männes
1942 palas 88.000 karjalaista,
5.400 hevosta ja 18.000 lehmää
synnyinseuvvuillee.
Mei pere sai pallaamisluva
vast vuuve 1943 kesäl, ko Koivisto saaril ne pallaamisluvat olliit
kortil. Varmast ainaskii yks syy ol
se, et saaret pit nii tarkkaa haravoijja miinaharavil, ko Saarepää
patterha ol tärkiä puolustusasema
sova aikan ja sinne ol puotettu
paljo pommeiki. Vanhemmat

Vanhemmat
pojaviikarit niitä
pommei olliit
uhkarohkiast
ronkkimas, vaik
se ol ankarast
kielletty.

KOIVISTON AUTO
www.koivistonauto.fi
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Onnitteluit` ja
muistamissii`

Viestin toimitus toivottaa

Hyvää vuotta
2021
Talvikalastusta Koiviston Mannolassa. Kuva Finna.fi

NIILO AHO valmistui
DI:ksi (tuotanto/talous)
Tampereen Yliopistosta
joulukuussa 2020.
Hänen äitinsä isoisä (äijä)
Julius Hilska oli Koiviston
mlk:n Härkälästä.

Finna.fi - Metsästä merelle
Filmi on mielenkiintoinen ja hyvin tehty, kannattaa kurkata.
Suosittelen jokaiselle koivistolaiselle. Toivottavasti linkki toimii pitkään.
Onnekasta Uutta Vuotta kaikille!
Toivottaapi sihteeri jorma Kallonen

Finna.fi - Kulttuurin ja
tieteen aarteet yhdestä
osoitteesta
Finna.fi on hakupalvelu, joka
kokoaa satojen kotimaisten toimijoiden aineistot saman katon
alle. Monipuolisilla hakutoiminnoilla pääset helposti miljoonien
aineistojen äärelle ilmaiseksi.

Tyttäremme
RIIKKA SALOKANNEL on
suorittanut Muotoilijan
ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon LAB
AMK:n Muotoilu- ja
media-alan uudistavan
osaamisen koulutusohjelmassa.

Koivisto-tuotteita

Riikan isovanhemmat
ovat laivuri Julius Kaukiainen ja Rauha os. Mäkeläinen Koiviston Penttilän
kylästä. Maili ja Heikki
Salokannel.

Koiviston vuosikalenteri 2021
Muista ystävääsi
ilmoituksella.

Putkihuivi 12 €
Motiivi koivistolaisen naisen kansallispuvun rekon mukaan.

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

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.

