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Tiijjät sie?
Vähä aikaa sit meil Suomes vie-
tettii Minna Canthi ja tasa-arvo 
päivää. Minnaha ol Tampereel 
syntynt mut Kuopios suurimma 
osa elämästää toimint ensmäne 
suomeks kirjottant näytelmä- ja 
romaanikirjailija, sanomalehti- ja 
liikenaine ja suurperree yksihuolta-
jaäiti. (Olha tääl Porvoos kyl elänt 
ruotsikieline naiskirjailija, runoili-
ja Ruuneperi vaimo, Reetriikkaa.) 
Nii, et oikeeha se on, et justii häne 
syntymäpäivään meil juhlistettaa 
tasa-arvoo. Mut ko aatellaa, et nai-
set saivat Suomes nii äänioikeuve 
ko oikeuve asettuu vaaleis ehok-
kaakski ensmäseks koko maailmas 
110 vuotta sit, melkee kymmänä 
vuotta Minna kuolema jälkee, ni 
miu mielestäi se kunnia tasa-arvo 
hankkimiseks tääl Pohjola peru-
koil kuuluis paremmi yhel toisel 
suomalaisel naisel, naisel, kene tie 
johti piikatytöst ministeriks ast. 
Hää ol niie 19 naise joukos, kutka 
valittii ensmäsis yleisis ja yhtäläisis 
valtiollisis vaaleis Suome ykskama-
rissee etuskuntaa 1907. Ko hänest 
tul ensmäne naisminister Suome 
hallituksee, Suomi ol jo ehtint 
hankkii itsenäisyyve. Kukaha se 
naine siu mielestäis ol? Ja minä 
vuon hänet nimitettii ministeriks?

Nyt ko kuntavaalit jouvuttii 
pantemia vuoks siirtämää kesä-
kuul, ni eiks yks oppositiopuo-
lueist nähntkii siin koiruutta, et 
yht’äkkiä männää siirtelemmää 
vaalipäivää, ko höil just olliit 
kallupit alkaneet osottammaa 
ylöspäi. Siks hyö innostuitkii 
vaatimaa oikeusministeri erroo. 
Hyöko uskoot niiko Trump Suu-
re vee takan, et ”vääri sammu-
tettu”. Mut ossaatkos sie kertoo, 
kuka suomalaissyntyne amerikka-
laine keksi enne herra Kalluppii 
poliittiste mielipitteijje luotettava 
mittaamise konsti? Ja millo?

Vähä välliihä myö saahaa le-
hist lukkee ja telkkarist nähhä, 
mite nuo kallupkäyrät nousoot 
ja laskoot millo jyrkemmi, millo 
loivemmi. Kukas kertois nyt miul 
oikias järjestykses , et mitkä olliit 
mei kolme kaikist suurempaa puo-
luetta itsenäisyystaipalee alus 1919 
ja mikä ol RKP:ee rosenttiosuus 
siihe aikaan?

Emmie enemmä uskallakkaa 
kyssyy teilt, ko pelkään, et rassaan 
tei hermoi liikaa. Akus kuiteskii 
tahot itse viel jottai lisäks kertoo 
muuta ko vastauksii noihi miu ky-
symyksii, ni mikäs sen somempaa!

Martti Piela

Pekka Linnainen

Simo Hämäläinen merenkulun 
turvaajana Saarenmaalla

Hämäläisen päätyminen näin yksi-
puiseen työhön yllättää, sillä hän oli vielä 
vuonna 1873 purjehtinut parkkilaiva Koi-
viston päällikkönä Englantia myöten. Lai-
valuettelojen mukaan alus saapui 11. hei-
näkuuta Hartlepooliin. Lähtösatamana on 
Kotka, joten lastina oli epäilemättä saha-
tavaraa. Edelleen on jatkettu Newcastleen, 
jossa on lastattu kivihiiltä ja kappaletava-
raa. Viipuriin on saavuttu 20. elokuuta.

Antero Järvikylä selittää Hämäläisen 
ratkaisua Rannan Sanomissa vuonna 1931 
julkaistussa artikkelissa "Kun itärannikolta 
seilattiin Englantiin". Hän kertoo kuunari-
parkki ”Lillin” Koiviston Kiiskilästä ajaneen 
matalikolle Libaun eli Liepajan edustalla: 
”Tapaus vaikutti kapteenin, Simo Hämä-
läisen elämänkulkuun. Hän jäi Venäjän 
palvelukseen, Libaun edustalle sijoitetun 
vartiokutterin päälliköksi kuolemaansa asti.”

Totta on toinen puoli. Parkkilaiva 
Koivisto teki marraskuussa 1873 matkan 
Travemündeen. Mahdollisesti Libau oli 

välisatama, josta oli etsit-
ty lastia. Haaksirikkoon 
jouduttiin, mutta vasta 5. 
joulukuuta, jolloin alus oli 
jo Suomenlahdella. Raju 
pohjoisluoteinen tuuli re-
pi purjeet ja työnsi aluksen 
Haapsalusta pohjoiseen si-
jatsevaan Riguldin rantaan. 
Mukana oli vain painolastia 
eikä henkilövahinkoja tullut. 
Takila purettiin, mutta alus 
jäi hylyksi. Järvikylä ei mai-
nitse artikkelissaan Koivistoa 

lainkaan. Laivaluetteloissa esiintyy aiempi-
na vuosina myös Lillin matkoja Englantiin, 
mutta päällikkönä oli Joonas Virkki.

Simo Hämäläisen hauta tunnettiin Ki-
helkonnassa vielä ennen sotia. Suomalai-
nen pastori Armas Aavikko kertoi vuonna 
1934, miten seurakunnan suntio esitteli 
hänelle erään merikapteeni Hämäläisen 
haudan: ”Hänen hautaansa kaunistaa ko-
mea kivipaasi, johon on hakattuna hänen 
nimensä, kuolinaikansa ja kotipaikkansa. 
Hän on jo useita vuosikymmeniä levännyt 
Kihelkonnan kalmistossa.”

Hämäläisen alaisena palveli neljä mie-
histön jäsentä. He olivat suomalaisia ja 
oletettavasti päällikön valitsemia, ehkäpä 
koivistolaisia? Hämäläisen ohella muita 
pursilla palvelleita ei kirkonkirjoissa kui-
tenkaan mainita. Kihelkonnan kirkkoherra 
Rene Reinsoo ja hautausmaan valvoja ovat 
selvitelleet Hämäläisen haudan sijaintia, 
mutta se on hävinnyt tai jäänyt nykymuis-
tin tuolle puolen.

Virolainen päivälehti Rahva Hääl palautti 
vuonna 1933 mieleen Saarenmaan lou-
naisrannikolla sijaitsevan Vultšur-karikon, 
”Viron laivojen hautausmaan”, joka koitui 
1800-luvulla toistuvasti Pietariin matkan-
neiden kauppalaivojen kohtaloksi. 

Vuodesta 1874 karikon edustalle asetet-
tiin lumivalkoinen pelastuspursi Tsesarevna 
Maria ja seuraavana vuonna toinenkin alus, 
jonka jälkeen ne vuorottelivat karikolla. 
”Ensimmäinen kapteeni näillä laivoilla oli 
Siimon Hämelaine, joka palveli täällä kuo-
lemaansa asti ja haudattiin Kihelkonnan 
hautausmaalle", kirjoitti virolaislehti.

Marian päällikkö risteili Vultšurilla lähes 
30 vuotta, mutta ajan lehdissä hänestä on 
vain vastaavia hajanaisia mainintoja. Kirkon-
kirjojen vertailu vahvistaa, että kyseessä oli 
Simo Simonpoika Hämäläinen Mannolan 
kylästä Koivistolta. Saarenmaan Kihelkon-
nan seurakunnan kirkonkirjojen mukaan 
hän kuoli 10. toukokuuta 1902 ja haudat-
tiin viisi päivää myöhemmin. Koiviston 
seurakuntaan tieto saapui vasta viikkojen ku-
luttua. Kuolleiden ja haudattujen luetteloon 
on merkitty samat päivät kuin Saarenmaalla, 
mutta hautapaikasta ei ole mitään lisäkirjaus-
ta. Pää- ja rippikirjassa sen sijaan Hämäläisen 
mainintaan kuolleen Liivinmaan kuverne-
mentissa, johon Saarenmaa ja suurempi osa 
nyky-Virosta tuolloin kuului.

Kuolinsyyksi merkittiin Kihelkonnassa 
sydäninfarkti ”poliisin vahvistamana”. Li-
säys oli sairaustapauksissa poikkeuksellinen 
ja mahdollisesti liittyi Suomeen toimitetta-
viin asiakirjoihin. Koiviston kirkonkirjaan 
on merkitty vain ”halvaus”. Kuolema tuli 
purjehduskauden alussa. Kausi päättyi jäi-
den mukaan ja alkoi huhtikuun loppupuo-
lella. Ehtoolliskäynnit osoittavat Hämäläi-
sen viettäneen talvet kotona.

Toista pelastuspurtta, joksi vakiintui 
Tsesarevitš Aleksander, kipparoi turkulai-
nen Adolf Grön. Alukset olivat nimipari, 
joilla kunnioitettiin kruununperillisiä, tu-
levaa keisari Aleksanteri III:tta ja keisarinna 
Mariaa eli Dagmaria. Heidäthän muiste-
taan Kymijoen Langinkosken kalastusma-
jan kesävieraina. Vuonna 1891 ensimmäi-
set purret korvattiin Turussa Crichtonin 
telakalla veistetyillä ”hengenpelastuskutte-
reilla”, jotka saivat edeltäjiensä nimet, vaik-
ka hallitsijapari oli jo kymmenettä vuotta 
valtaistuimella.

Alukset vuorottelivat viikon vartiovuo-
roissa Vultšurin edustalla, jossa ne luovivat 
siihen nähden tuulen ja merivirtauksen 
puolella. Öisin mastossa poltettiin kahta 
lyhtyä. Kutterien pituus oli 50 jalkaa ja le-
veys 17 jalkaa (15,2 × 5,2 m), mihin tilaan 
oli sovitettu kajuutta päällikölle ja skanssi 
neljän hengen miehistölle.

Pelastuspursi - Viron Merimuseon kuvakokoelma

Clayhills - Koiviston haverikuori - Viron kansallisarkisto
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Hartaast´ 

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

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

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

Aineisto mieluiten digitaalisena: 
studio@ramitoivonen.fi 
Muussa tapauksessa 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 Toivonen, 0400 780 398

Helge Veikko 
SINIKANNAS
s. Koivisto 25.8.1931 
k. Kotka 4.3.2021

Lämmössä armon auringon
Jo linnut visertää,
Vaan sitten suvi aina on, 
kun matka taakse jää.
-virsi 498-
Kaija

Enkeli hiljaa isän vierellä kulki
Kädestä otti, syliinsä sulki.
Suojaansa otti siivillään,
kuiskasi hiljaa - lähdetään.

Merja
Meri, Mikko
Maiju, Otto
Arto, Kirsi
Johanna, Jarno, Henna, Miika
Juha

Viestiketju

En ole ihan varma, minkä ikäinen olin, kun sain en-
simmäisen Koiviston Viestin omaan osoitteeseeni. An-
gelniemelle mummolaan se oli aina tullut. Mummo 
sen aina tarkkaan luki, mutta itseä se ei lapsena tai 
nuorena juurikaan kiinnostanut. Kun sitten nuorena 
aikuisena lehti pulpsahti postilaatikkoon, en heti hok-
sannut miksi lehden sain ja kuka sen oli tilannut. Eikä 
ne jututkaan alkuun oikein kiinnostaneet.

Sittemmin selvisi, että kummitätini oli lehden mi-
nulle tilannut. Ja myöhemmin tilasin omalle kummi-
tytölleni ja veljenpojalle lehden myös. Tämä aika vaati-
mattomankin tuntuinen lehti on nimittäin vahva väline 
kytkemään ihmisiä sukujen ja sukupolvien ketjuun. En 
lapsena välttämättä tiennyt, mitä koivistolaisuus oli, 
mutta jotain meille kuuluvaa se oli, miksi muuten ky-
seinen aviisi olisi kerran kuussa kotiin tullut.

Nykyisin Koivisto-säätiö tilaa pyydettäessä yh-
den vuosikerran uusille ylioppilaille. Se on hieno te-
ko. Tuon ensivuoden jälkeen, jokainen voi sitten itse 
jatkaa tilausta. No moni opiskelijabudjetilla ei sitä 
tee, joten siinä olisi sukulaisille hyvä paikka vahvistaa 
sukusidoksia ja jatkaa perinnettä. Toiselle tilaaminen-
han on varsin helppoa, kun meillä järjestelmä on, joka 
tunnistaa lehden saajan ja maksajan, silloin kun he 
ovat eri henkilöt.

Paitsi että lehdet kertovat kuulumisia, sen sivuil-
le arkistoituu vuosikymmenien aikana ajankuvaa, 
kulttuurihistoriaa, ihmisten kohtaloita. Aika moni 
lukijoistamme säilyttääkin kaikki lehdet tarkkaan ja 
vanhojen lehtien selaaminen on inspiroivaa. Jutuista 
voi tunnistaa tuttuja sukunimiä. Meri ja merenkulku 
on kiehtovaa aina. Vanhojen lehtien selaaminen on 
vähintään yhtä antoisaa kuin vanho-
jen valokuvien selaaminen. Tosin 
sillä erotuksella, että lehdessä on 
kuvatekstit ja jutut kertomassa 
kuvien sisällöstä.

Nykyisin kerromme kuulu-
misista ja jaamme vanhojakin 
muistoja sosiaalisessa medi-
assa. Se toki tavoittaa mo-
net asiasta kiinnostuneet, 
mutta sitä en tiedä kuinka 
monen vuosikymmenen 
päähän facebookin tal-
lennettu kuva tai kerto-
mus välittyy. Vaarana on, 
että tämän digiaikamme 
muistoista monet ka-
toavat bittiavaruuteen. 
Sanomalehtimusteella 
paperiin painetut muis-
tot arkistoituvat vuosi-
kymmeniksi jopa vuosi-
sadoiksi.

Kaisa Koivula

Tuntuu siltä, että kaikki haluavat nykyään olla 
koukussa johonkin. Koukussa kalaan, kuvaami-
seen neulomiseen, sisustukseen, suunnistukseen, 
tiettyyn lounaspaikkaan, viihteeseen.. Katselin 
hiljan erään kasvisuutejuoman mainosta, jossa 
juoman juominen pakotti juojansa tanssimaan. 
Pakonomaista tanssimista pidettiin ilmeisestikin 
tavoiteltavana asiana, koska se oli laitettu mai-
nokseen. Koska minulla on tuote, joka voi kou-
kuttaa sinut, sinun kannattaa ehdottomasti ostaa 
tuotettani.

1970-1980-lukujen nuoresta tämä tuntuu ou-
dolta. Minun nuoruudessani vapaus oli asia, 
jotka kaikki tuntuivat tavoittelevan. Ehdoton 
vapaus, jota ei saanut mikään rajoittaa. Itsensä 
toteuttaminen. Nyt ollaan sitten toisessa laidassa: 
kaivataan koukkua johonkin.

Koukussa
Ilmeisesti kävi niin, ettei vapaus toteuttanutkaan 
ihmisten kaipuuta. Vapaus osoittautuikin yksi-
näisyydeksi, tyhjyydeksi, merkityksettömyydeksi. 
Jos teenkin, mitä haluan, olen yksin sitä tekemäs-
sä. En ole yhdessä toisten kanssa rakentamassa 
mitään suurta tai merkittävää. Jos tekoni eivät 
riko toisia, ne eivät kiinnosta heitä. Vapaa, riip-
pumaton, yksin.. Luinkin juuri eräästä blogista, 
että koukutukset tekevät elämästä kummasti mu-
kavampaa.

Nyt pitäisi vain olla tarkkana sen suhteen, mi-
hin koukuttuu. Kun on vuosikausia tavoiteltu 
vapautta, on ehkä unohdettu ne kriteerit, millä 
koukkunsa tai sitoutumisensa valitsee. Kaikki 
koukut eivät ole hyviä. Koukkua kaivatessa voi 
tuntua siltä, että mikä hyvänsä kävisi: haluan asi-
oiden tärkeyttä ja merkitystä elämääni, haluan 
kaivata jotain, satsata johonkin, kuulua jonnekin. 
Edelleen kannattaa arvioida, onko koukkuni, si-
toutumiseni kohde hyvää tarkoittava ja niin vah-
va, että voi hyvän tarkoituksensa toteuttaa. Mihin 
tahansa ei kannata koukuttua.

Koiviston Viesti on arvokas jäsenetu

Kohta taas vuosikoko-
uksen jälkeen Koivisto 
Seura lähettää jäsen-
maksulappuset jäsenil-
leen. Vielä ei summaa 
ole vahvistettu, mutta 
suhteellisen maltil-
lisella jäsenmaksulla 
saa paitsi jäsenyyden 
tähän pitäjäseuraan 
ja sen muodostamaan 
koivistolaisyhteisöön, 
vuosittain järjestet-
tävät Koivisto-juhlat 
ja muut tapahtumat, 
myös kerran kuussa 
ilmestyvän Koiviston Viesti -lehden.

Kotipostilaatikkoon kannetusta sanomalehdes-
tä tuo maksu ei ole kovinkaan suuri. 3 euroa 25 
senttiä kuussa on halpa hinta. En tiedä itse yhtä 
edullista mediaa. Olemme pystyneet pitämään ku-
lut kurissa ja säästämään siinä kohtaa mikä mah-
dollista. Pieneltä osin seuran kuluihin pystyy vai-
kuttamaan jokainen jäsen. Jos esimerkiksi sattuu 
jäsenmaksulaskun eräpäivä epähuolimatta ylitty-
mään, ei kannata odottaa karhulaskua, sillä niiden 
postittamisesta tulee nykyjärjestelmällä aika iso li-
sälasku seuralle.

Ja lehden tilaaminen sukulaisille, vaikka lap-
senlapsille lahjaksi on helppoa ja edullista. Viesti 
Katariina Hoville katarina.hovi@gmail.com ja lehti 
tuo sukuperinnön kotiin asti.
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

Siunattu ja laskettu sukuhautaan Perniössä 18.3.2021.

Rakkaamme

Sisko-Riitta
HUOVINEN
o.s. Rokka
s. 2.3.1931 Koivistolla
k. 4.2.2021 Helsingissä

Hyvän ihmisen muisto,
miten mieltä se lämmittää.
Miten aina sen soinnusta sieluun
sävel pieni soimaan jää.

Tätiä kaivaten
Anna-Liisa perheineen
Veikko perheineen
Raili
Jaakko perheineen
Matti perheineen

  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

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
Raila Hiltunen, Vantaa. 050 549 8065
Riikka Salokannel, Lahti. 044 231 2422
 varajäsen Tuula Ruskeepää

Hannu Seppinen, Turku. 040 703 1244
 varajäsen Tuula Agge

Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj. Veli Sainio, 
050 505 6676, veli.sainio@kolumbus.fi
Hallituksen varapj. Sari Piela, 
050 431 2564, sari.piela@gmail.com.
Asiamies Anne Markkanen, 
0400 687 717, koivistosaatio@gmail.com

Äitienpäivän lähestyessä – 
koivistolaisäitien muistoksiEine syntyi Härkälän Pu-

tuksen kylään sotilasmesta-
ri Aleksanteri Putuksen ja 
Lainan os. Hilska nelilap-
sisen perheen kuopukseksi. 
Talvisotaa paettiin Kiskoon 
Salon tuntumaan.

Talvisodan jälkeen ko-
titalo Putuksen kylästä oli 
siirretty kauppalaan, jossa se 
oli 1991edelleen kauppana.

Koiviston Yhteiskoulu 
siirtyi evakkoon Haminaan 
mm. pontevan rehtorinsa 
Hilda Myyryläisen johdol-
la. Tässä kolhoosi-kodissa 
(improvisoidussa koulu-
asumismuodossa) Einekin 
opiskeli toisesta luokasta vii-
denteen vuosina 1943-1947. 

Kouluttautuminen 
oli hänelle eri muodois-
saan läpi elämän jatkuvaa. 
Ammattiin johtavan kou-
lun hän aloitti terveyssis-
arkoulussa 1953 Porissa. 
Alemman kurssin terveys-
sisarkoulutettavat hoitivat 
vanhempien kurssilaisten 
lapsia harjoittelumielessä; 
näin Seppo Villanenkin oli 
Einen hoidokkina pienenä. 
Pitkäaikaisena vakanssina 
tuli olemaan työpaikka 
Kalannissa Uudessakau-
pungissa.

Hän oli avoin, iloinen 

ja sosiaalinen ja hänellä oli 
valtava muistikapasiteetti ja 
ehtymätön tarmo uuden op-
pimiseen ja tekemiseen. 

Koivistolaisaktiivina Ei-
ne oli toimittamassa useita 
Härkälään liittyviä teoksia 
Niilo Villasen runoista ja 
mietelmistä kotipaikkaansa 
suuntautuviin teoksiin Men-
nääks Härkälään, Härkälä 
muistoissamme ja Mei kylä. 

Hän oli myös toimit-
tamassa kirjaa Kotinamme 
kolhoosi, joka kuvasi asu-
mista Haminaan perus-
tetussa Koiviston Yhteis-
koulun evakkotaipaleesta. 
Innokkaana kirjaihmisenä 
hän oli myös markkinoi-
masa kylämme kirjoja sekä 
Karjala-talon että Turun kir-
jamessuilla. Koivisto-juhlilla 
hän oli tuttu näky kansallis-
puvussaan.

Eine osallistui aktiivises-
ti Härkälän kylän aktiviteet-
teihin. Kotiseutumatkoilla 
hän aina lausui kotimatkalla 
rakastamansa Niilo Villasen 
runon muille kotiin vietä-
väksi. Härkälän kylätoimin-
nan johtokuntaan hänet va-
littiin 1991. Viimeisimmän 
kotiseutumatkansa hän teki 
heinäkuussa 2012.

Kalannissa Eine oli 

koivistolaisen perinteen 
lähetti. Hän myös osal-
listui aktiivisesti sotave-
teraanitoimintaan. Einen 
ansiota on myös Kalannin 
Veteraanimuseon perus-
taminen. Vahterus Oy:n 
tiloissa toimivan museon 
avajaisia vietettiin syksyllä 
1998. Vahterus Oy:n ti-
loihin hän toteutti näytte-
lyn evakkoajasta ja lottien 
toiminnasta. (Näyttelyssä 
oli esillä myös Kalannissa 
lottatoiminnan kieltämi-
sen johdosta hävitettäväksi 
määrätyä aineistoa, joka oli 

Eine Putuksen muistolle

Eine Putus 40-vuotiaana yo-kuvassa 1970.

piilotettuna kirkon kellota-
puliin kiellon jälkeen).

”Vaik kaikki kellot seisahtui-
siit, ni kuolema kello käyp 
kuitekii.” 
 Niilo Villanen

Eine kuoli 
Uudessakaupungissa 
4.3.2021.

Einen sisarentytär sekä serk-
kujen jälkeläiset
Tupu Rinne, Seppo Villanen, 
Kata Aaltonen

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Tuulikki (Vieno)
KOLEHMAINEN
o.s. Pyyaho
s. 22.2.1931 Koivisto
k. 4.3.2021 Imatra

Sinä ansaitset kiitokset kauneimmat,
ikilevon pyhän ja rauhaisan.

Kaivaten
lapset
lastenlapset perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Koivistolainen 
kehtolaulu

Nuku, nuku tupukkain,
nukkumatti noutaa.
Äiti laulaa, isän laiva
suurta merta soutaa.

Paina pääsi pielukseen,
huolia ei siellä.
Liitää äidin ajatukset
kuoppaisella tiellä.

Nuku, nuku tupukkain,
kohta uni voittaa.
Missä lienee isän laiva,
myrskytuuli soittaa.

Kun sa nukut, aamulla
alat laivaleikin,
aalto ahne isoisän
vaikka kerran veikin.

Kasvat – laivat kasvavat,
rannat eivät riitä.
Silloin noutaa suuret laivat
pienoiseni siitä.

Tuudittelin tupukkaa,
merimiehen poikaa.
Lakkapäitten kehtolaulut
lempeämmin soikaa.

Niilo Villanen, 
Koiviston Viesti no 4 1949.

Karjalaisten 
kehtolaulu

Nuku, nuku kullanmuru,
pane silmät kiinni.
Äidillä on suuri suru,
Vieras viljan niitti.

Nuku, nuku kätkyessä,
vaikkei omas ole.
Karjalassa kätkyettäs´
ei nyt kukaan pole.

Nuku, nuku katon alla,
täällä suoja meillä.
Nuku lapsi tietämättä,
ett´ oot orvon teillä.

Nuku, nuku suureksi saa
kulta, äidin piltti.
Sulla tääl´ on vapaa maa,
sekä pieni pirtti.

John E. Ketosen 
runokokoelmasta 
”Ikuisuuden kellot”

Aurinkoista kevättä 
ja rajoituksista 
vapaamman kesän 
odotusta!

Eija tuominen
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Olin teini-ikäinen, kun luin 
Koiviston Viestistä isoisoisästäni 
Anton Peiposta eli Kepo Antos-
ta. Tämä oli keväällä 1935 s/v 
Thorvaldsenin stuuvaajana eli va-
kituisen miehistön vahvistuksena. 
Lehdessä kerrottiin näin:
”Sunnuntaina oli laivaväki juhli-
nut kaupungin humussa ja sumus-
sa. Kun työt maanantaiaamuna 
alkoivat, ei Kepo Antto ollut vielä 
tullut laivalle. Puolen päivän ai-
koihin alkoi sitten Kaavinan lah-
delta kuulua suomenkielistä laulua 
ja sieltähän Antto oli tulossa. Hän 
istui kaksin reisin tukilla ja meloi 
sitä laudanpalalla. Kertoi laivaan 
päästyään olleensa putkassa.”

Pieni kuvaus ilahdutti kapinallis-
ta nuorta minääni. En koskaan 
tavannut Kepo Anttoa, jota suku 
kutsui Iskiksi. Hän kuoli vuotta 
ennen syntymääni. Tutustuin hä-
nen persoonaansa hieman parem-
min, kun kirjoitin kirjan enostani 
Reino Peiposta. Omistin yhden 
kokonaisen luvun isoisoisälleni. 
Vuonna 1892 syntynyt Anton oli 
enoni mukaan Itämeren laivuri, 
joka oli saanut perintönä kaksi 
kaljaasia. Aluksilla kuljetettiin 
kiviä Leningradiin. Liioitteluun 
taipuvaisen Repe-enoni mukaan 
niillä on tehty Pietarin kadut. 

Isoisäni Arvi Peippo (s.1913) 
oli 13-vuotias, kun Anton otti 
poikansa samaan purjelaivaan 
miehistöksi. Myrskyssä nuorukai-
nen halasi isomastoa ja pelkäsi. 
Siitä kuitenkin alkoi merimiesura. 
Arvi seilasi myöhemmin lähinnä 
lämmittäjänä Seppisen laivoissa. 
Anton toimi myös timperinä eli 
laivapuuseppänä. 

Elämää Tiurinsaaressa

Elämänrytmi Tiurinsaaressa oli 
ennen sotaa rauhallinen. Tapana 
oli viettää hämärikköä: lamppuun 
ei laitettu tulta heti auringon las-
kettua, vaan vietettiin hetki le-
väten ja hiljentyen päivän töistä. 
Samalla säästettiin lamppuöljyä. 

Peipon perheen miehet olivat 
käteviä käsistään. Anton ja Arvi 
pyydystivät hylkeitä Suomenlah-
den jäällä. Niistä tehtiin jalkinei-
ta, joiden varsina olivat vanhat 
huopikkaat. Kippuranirkkoiset ja 
lyhytvartiset jalkineet sopivat mo-
noiksi ja muistuttivat saamelaisten 
nutukkaita. 

Iltapuhteena miehet tekivät 

myös rekiä, kelkkoja ja suksia. Sil-
loin sanottiin, että työ tekijäänsä 
neuvoo. Se oli ohjenuorana elä-
mässä. Ei ollut työtä, johon ei olisi 
tohdittu tarttua.

Lapset oppivat varhain käden 
töitä. Talvella tytöillä oli aina kä-
sissään lapasen tai sukankudin. 
Antonin vaimo Alina leikkasi 
miehen paidan ja neuvoi tyttäril-
leen, miten ommella. Hän sanoi 
aina, että kerran tee, kahesti katso.

Lapsuus Koivistolla

Repe-eno syntyi isoisänsä Antonin 
talossa Kepolassa vuonna 1934. 
Hän oli vanhempiensa Arvin ja 
Irjan esikoinen. Irja asui Kepolas-
sa, kun Arvi on asepalveluksessa 
Koivistolla sijaitsevalla Saaren-
pään patterilla. 

Samanikäisenä leikkikaverina 
Repellä oli setänsä Erkki Peippo. 
Alina sai kuopuksensa kuukautta 
myöhemmin kuin miniä esikoi-
sensa. Alinalla ja Antonilla oli toi-
nenkin samanniminen poika, joka 
hukkui 16-vuotiaana. Tämä oli 
tulossa lokakuisena iltana soutu-
veneellä saaristolaistansseista ko-
tiin, kun ilmeisesti moottorivene 
ajoi pimeässä päälle. Arvelivat jäl-
keenpäin sen olleen pirtuveneen. 

Erkin ruumista säilytettiin en-
nen hautajaisia kaksi viikkoa ko-
tona kylmässä kamarissa lakanan 
alla, virsikirja vatsan päällä. Muu 
perhe nukkui viereisessä huonees-
sa. Pari vuotta myöhemmin per-
heeseen syntyi poika, joka nimet-
tiin edesmenneen veljen mukaan. 
Anton-isä toimi kätilönä. 

Repe ja Erkki ovat kuin kak-
soset ja liikkuvat pienestä pitäen 
kahdestaan keskellä kylän touhu-
ja. 

Kepo Antto teki muutaman 
vuoden ikäisille pojille ison kaksi-
mastoisen purjelaivan. Hajareisin 
päällä istuessa leikkialus kantoi 
molemmat. Kerran pojat kiinnit-
tivät laivan huonosti, ja se ajelehti 
pois. 

Pojanvekarat tekivät yhdessä 
monet kolttoset. Tuleva palomies 
Repe leikki nuohoojaa. Hän otti 
hellan ringit pois ja tyhjensi tuh-
kat Erkillä olleeseen ämpäriin. Po-
jat ja tupa olivat noessa.

Elämänsä ensimmäisen selkä-
saunan eno sai lykittyään suksilla 
lakoon menneessä ruispellossa. 
Suksi luisti kasteisella viljapellolla 
hyvin, mutta kyllä viuhui risukin. 

Pojalle opetettiin, ettei leivän ai-
neksia pidä tallata jalkoihinsa. 

Sodan äänet lähestyvät

Pari vuotta ennen talvisotaa Arvi 
sai oman torpan valmiiksi. Vaalea-
tukkainen pieni poika istui tupa-
keittiön lattialla ja kuunteli ukko-
jen pörinää. He pistivät lauluksi: 
”Meren taa mä läksin kulkemaan, 
onnea ja rikkautta noutamaan. 
Kumpaakaan ei sieltä saanutkaan, 
vaan kapakassa huolet heitin un-
holaan.” Tämän hetken Repe 
muisti vielä vanhana miehenä. 

Hän muisti myös isoisoäitinsä Lii-
san (1856–1944) loruttelun:
Kissat rumpua lyövät,
neljä hiirtä tanssiit.
Paarmat ne laulaat.
Kaikki maailma pauhaa.
Jos ilo tulee,
niin antaa ilon olla.
Jos suru tulee,
anna hänen männä. 

Marraskuun 30. päivä 1939 tiu-
rinsaarelaiset kuulivat taivaalta 
jylinää. Ihmiset juoksivat ulos 
ihmettelemään ja näkivät kahden 
venäläisen pommikoneen lentä-
vän matalalla yli saaren. Ne olivat 
käyneet pommittamassa Viipuria. 
Samana iltana joka talossa käy-
dään ilmoittamassa, että aamulla 
on oltava laivarannassa valmiina 
lähtöön. 

Enoni Reino Peippo oli vain 
viisivuotias talvisodan syttyessä. 
Kun kirjoitin hänen elämästään 
kirjan, hän halusi, että se alkaisi 
karjalanmurteisella kuvauksella 

evakkomatkan alkamisesta: 
”Ol marraskuu viimine päivä 

1939. Illal myöhää koputettii ovvee. 
Äiti avas ja siel ol sotamies kivääri 
kans ja sano, ett aamul on roomu 
hinaaja peräs ottamas teit kaikkii 
kyytii. Jokane saap ottaa mukaansa 
sen mitä voip kantaa.

Siit paikast äiti alko leipomaa 
meil evästä tulevaa, tuntematonta 
matkaa varte. Aamul oltii jo hyvis 
ajois valmiin jättämää mei koti. Se 
ol vast kaks vuotta vanha ja oma isä 
tekemä. Tupakeittiö ja pien kamari. 
Ei ees vuorilautoi olt viel seiniis.

Enne kuutta aamul, viel pi-
miä aikan, mäntii rantaa. Miul 
ol pien matkalaukku oikees käes ja 
vasemmal käel pidin neljävuotias-
ta siskoain, Inkeriä. Äitin sylis ol 
8 kuukaue ikäne siskoin Eeva. Ol 
äitil sit viäl pien nyytti käsvarrel. 
Siin ol kaik mitä myö saatii muk-
kaa Koivistolt.”

Repe solahti 
raumalaisuuteen

Raumalle kotiutuneen evakkopo-
jan elämä oli värikäs. Repe ehti olla 
muun muassa merimies, taiteilija, 
näyttelijä, palokersantti, kalastaja, 
laulaja, pyyrmanni ja opas. Erityi-
sen ylpeä hän oli joulupukin uras-
taan, joka jatkui katkeamatta yli 
puoli vuosisataa. Show-miehenä 
hän yritti tällä saavutuksellaan 
saada taiteilijaeläkkeen. 

Repe oli ennen kaikkea oman 
tiensä kulkija, joka nelikymppi-
senä luopui turvatusta palokun-
taurasta ja lähti tavoittelemaan 
asioita, joista oli haaveillut. Erääs-
sä lehtiartikkelissa kuvattiin, että 

hän oli karjalaisen Tiurinsaaren 
lahja läntiselle Suomelle. 

Pyyrmannina Repe trumputti 
26 vuotta. Pyyrmannin työ poh-
jautuu aikaan, jolloin kaupungin 
asioista tiedotettiin rummunlyö-
jän välityksellä. Raumalla traditio 
on säilynyt. Pyyrmannin roolissa 
Repestä tuli erottamaton osa rau-
malaista perinnettä. Se on saa-
vutus evakkopojalta. Hänen elä-
mänsä oli oman aikansa mahtava 
kotouttamistarina. 

Kirjoitin vuonna 2013 me-
nehtyneestä Repe-enostani muu-
tama vuosi sitten elämäkerran. 
Hän pyysi sitä minulta vähän en-
nen kuolemaansa. Kerroin, miten 
hänestä tuli Rauman kielen ja rau-
malaisuuden tunnettu ikoni. 

REPE – evakkopojasta kulttuuri-
persoonaksi -kirjaa on saatavissa 
artikkelin kirjoittajalta: 
virpi.adamsson@gmail.com

Tarinoita Tiurinsaaresta
Isoisoisäni Anton Peippo perheineen asui Tiurinsaaren 
Vanhassakylässä. Muutama vuosi sitten kirjoitin hänen 
lapsenlapsestaan, minulle rakkaasta enosta, Reino 
Peiposta kirjan. Sitä tehdessäni kuulin monta pientä 
muistelusta Tiurinsaaresta.

Teksti Virpi Adamsson

Vanha perhekuva: Reino Peippo vanhempiensa 
Irjan ja Arvin kanssa.

Arvi ja Anton Peippo: Arvi Peippo oli teini-ikäinen 
lähtiessään isänsä Antonin työkaveriksi purjelaivaan.
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Vuoden vaihteen jälkeen me koi-
vistolaiset saimme tiedon, että 
teknikko Pertti Hämäläinen oli 
siirtynyt viimeisen rajan taakse 
23.1.2021 omaisten läsnä ollessa. 

Hän syntyi Koivistolla 
8.5.1930, ja vietti lapsuutensa 
isovanhempiensa luona Kiiskiläs-
sä. Koti oli aivan meren rannalla 
ja lähellä kylän laituria, ulkomaille 
matkaavat laivat lastasivat puuta-
varaa lähistöllä. Nämä asiat olivat 
usein läsnä hänen muisteluissaan. 

Alakoulun käyminen keskey-
tyi vuoden 1939 marraskuussa, 
kun vainolainen vyöryi kotiseu-
dulle. Koulunkäynnistä evakko-
matkalla tuli satunnaista, kun 
evakkoja siirrettiin paikkakun-
nalta toiselle. Vuonna 1942 Pertti 
pääsi sukulaistensa mukana takai-
sin Kiiskilään jatkamaan keskey-
tynyttä koulunkäyntiään ja auttoi 
osaltaan vaikeassa ruokapulassa 
selviytymisessä. Hän oli soutajana 
verkonlaskijoille ja mukana sa-
donkorjuussa, missä pystyi, ja oli 
mukana myös Koiviston sotilas-
pojissa. Pertin tehtäväksi jäi myös 
hakea viesti naapurikylästä, kun 
kyläläiset joutuivat toiselle evak-
komatkalleen. Pertin evakkomat-
ka vei Kiskon Tieksmäen kylään, 
jossa hän kävi koulunsa loppuun 
vuonna 1946 ja pääsi ripille Perni-
össä Koiviston nuorille järjestetyn 
rippikoulun jälkeen. 

Kiskossa hän pääsi tutustu-
maan varsinaissuomalaiseen yh-
teiskuntaan, missä vallitsi vielä 
omanlaisensa luokkajako. Evakot 
sijoitettiin siinä hännille renkien 
ja piikojen jälkeen. Pertti koki it-
sensä väärin kohdelluksi todistusta 
tarkastellessaan. Parhaat numerot 
opettajan mielestä kuuluivat suur-
talojen lapsille. Muille riittivät al-
haisemmat numerot.

Jo koulua käydessään Pertti 
oli mukana evakkotalon töissä. 
Hän oli hevosmiehenä pelloilla 
ja ajeli talon maidot meijeriin. 
Koulun käytyään Pertti läksi töi-
hin Turkuun ystäviensä kanssa ja 
oli siellä siihen saakka, kun hänen 
enonsa Martti sai asutustilan Si-
poosta vuonna 1947. Siellä Pertti 
oli mukana asuinrakennuksen ja 
navetan rakennustöissä. Raken-
nustöiden jälkeen Pertti kävi töis-
sä Helsingissä, vaikka asui vielä 
Sipoossa. Vuonna 1949 Pertti 
pääsi opiskelemaan Helsingin 
teknilliseen kouluun ja valmistui 
koneteknikoksi olympiavuotena 
1952. Vuonna 1954 Pertti avioi-
tui Esteri (Essu) Salon kanssa ja 
he muuttivat Espooseen. Heille 
syntyi poika Jari vuonna 1957 ja 
tyttö Teri vuonna 1960.

Pertti Vilhelm Hämäläinen 
1930-2021

Valmistumisensa jälkeen Pert-
ti oli suunnittelijana Strömbergil-
lä ja konepaja Hetekassa. Hän 
osallistui mm. Helsingin keskus-
tan Kaivotalon metallirakenteiden 
ja Teknillisen korkeakoulun Ota-
niemen vanhan päärakennuksen 
ovien toimituksiin.

Sen jälkeen Pertti työskente-
li Kalva Oy:ssä ja sitten pitkään 
varastohyllyjä valmistavassa yhti-
össä Kasten Oy:ssä, ollen työuran 
loppupuolella yrityksen mark-
kinointipäällikkönä. Pertti oli 
kotimaan asiakasyritysten lisäksi 
tuttu monessa Neuvostoliittoon 
vientiä harjoittavassa rakennus- ja 
metallialan yhtiössä. Venäläisillä 
oli tarvetta varastorakennuksien 
hyllyköille ja tavaransiirtolaitteil-
le. Suomalainen yhtiö osti laitteet 
ja hyllyköt Kastenilta ja liitti ne 
toimitukseen. Kasten oli muka-
na monessa isossa vientikohteessa 
vuosien 1970-1990 välisenä aika-
na. Useimmiten toimitus käsitti 
tarvikkeiden toimituksen ja val-
vontaa. Venäläinen osapuoli hoiti 
itse rakennus- ja asennustyöt.

Jo ennen eläkkeelle jäämis-
tään vuonna 1991 Pertti oli men-
nyt mukaan entisen kotiseutunsa 
Koiviston ja varsinkin kotikylänsä 
Kiiskilän kotiseututyöhön. Mu-
kana olon mahdollisuuksia oli 
monia: Koivisto-Seura, Koiviston 
kylien yhdistykset, evakkokuntiin 
perustetut Koivisto-seurat, Koi-
vistolla vaikuttaneet suvut ja nii-
den sukuseurat. Pertti oli vakitui-
nen kävijä monessa yhdistyksessä 
ja seurassa alusta alkaen. Hän oli 
myös monen yhdistyksen tai seu-
ran hallituksessa. Koivisto-säätiön 
hallintoneuvostossa hän oli useita 
vuosia. 

Mieluisin oli kutenkin kiiski-
läläisten oma, entisten kyläläisten 
ja heidän jälkeläistensä perin-
teiden ja historian keräämiseen 
ja yhteydenpitoon perustettu 
Kiiskilän kylätoimikunta. Perin-
netoimikunnan nimellä se piti 
ensimmäiset kokouksensa. Pertti 
oli mukana toimikunnan toimissa 
alusta alkaen. Hän oli pitkiä aiko-
ja ensin toimikunnan sihteerinä 
ja myöhemmin puheenjohtajana. 
Tuona aikana ja senkin jälkeen 
vuoteen 2015 saakka hän oli mu-
kana kirjojen ja muiden julkaisu-
jen toimituksessa ja organisoin-
nissa. 

Kylätoimikunta toimitti kol-
me kirjaa; vuonna 1993 ”Terve-
tulloo Kiiskilää”, vuonna 2007 ” 
Ko kiiskikläläiset läksiit evakkoo” 
ja vuonna 2012” Perinteiden 
Kiiskilä”. Pertti kokosi suuren 
1100 kuvaa käsittävän valokuva-

kokoelman kylän asukkailta, digi-
toi ne taloittain sekä liitti mukaan 
kansakoulukuvat ja yhteiskuvat 
kylän väestä. Kylätoimikunnan 
toimesta nauhoitettiin myös 4 
VHS-tallennetta, jotka sisälsivät 
evakkomatkojen aineistoa, Kiis-
kilän maisemia ja nuotanvetoa. 
Vuosien kuluessa haastateltiin 
vanhan polven kiiskiläläisiä, jois-
ta on äänitteenä 14 C-kasettia. 
Nauhoista on osittain purettuna 
digitalinen tiedosto: ”Menneiltä 
ajoilta kiiskiläläisten kertomana.” 
Kylätoimikunta oli myös mukana 
”Virtuaali-Kiiskilä” -nettiohjel-
massa aineistoa kasaamassa.

Julkaisut eivät syntyneet 
hetkessä. Lukemattomia kertoja 
kokoonnuttiin Pertin kotona Es-
poossa aineistoa muokkaamassa. 
Pertti katsoi allakastaan sopivan 
vapaan ajan ja kutsui toimikun-
nan kotiinsa. Vaimo Essu tarjo-
si tulijoille kahvit alkajaisiksi ja 
haastamisen jälkeen alkoivat toi-
met, jotka tuppasivat venymään 
myöhään iltaan. Vaimo Essu kuo-
li vuonna 2004. Se ei kuitenkaan 
lopettanut yhteisiä kylätoimikun-
nan istujaisia Pertin vieraanvarai-
sessa kodissa.

Venäjällä tapahtuneiden 
mullistusten jälkeen aukeni raja 
kotiseutumatkoille 1990-luvun 
vaihteessa. Kiiskilän kylän väki 
niin kuin muutkin matkasivat 
joukolla kotikyläänsä ja lähiseu-
tua katsomaan. Pertti oli mukana 
ollessaan monesti matkanjohta-
jana ja kylän asioista tietävänä 
oppaana, varsinkin 2000-luvulla, 
kun vanhan polven tietäjät eivät 
enää olleet mukana. ”Penkereen 
vierun”, ”Multavallin ”Tätikiven” 
ja muut kylän kohteet Pertti selitti 
matkalaisille.

Pertillä oli eläkkeellä olles-
saan enemmän nykyaikaan liit-
tyviä harrastuksia. Hän opetteli 
tietokoneen ja kuvankäsittelyoh-
jelmien käytön. Hän oli myös 
mukana lähiseudun asukkaiden 
liikuntaryhmässä kuntoilua har-
rastamassa ja kävi kuntosalissa 
sekä uimahallissa säännöllisesti. 
Useammin kun kerran allakasta 
löytyi teatteri-ilta, kun evakkojen 
asioiden kokoontumisaikaa etsit-
tiin. Kiiskiläläisten keskuudessa 
Pertti tunnettiin aitona karjalai-
sena, seurallisena, ystävällisenä ja 
toisia arvostavana kansalaisena.

Jos kyssyy entisilt kiiskiläläi-
silt, ”muistat sie Hämäläise Pert-
tii,” ni kyll hyö sannoot, ”kyll mie 
Perti muistan, silloko oltii siell 
Kiiskilääs ni hää…”.

Martti Kurki, Kiiskilän kylätoimikunta
Jari Hämäläinen, Pertin poika
Pentti Karvonen, ystävä lapsuudesta asti
Rainer Montonen, Kiiskilän kylätoimikunta

Pertti entisen kotitalon omenapuun juurella Kiiskilässä vuonna 2008.

Pertti Hämäläinen vuonna 2020.
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Mie tiijjän
eiks hää vaa muuta takasii oma 
mieleen mukaseks. Nytkii hää 
sinisel markinaalil viime senteil 
kirjotti omal tyylillää, justii nii-
ko se enklantilaine ”mäkikotka” 
Etvarts, ”Akut sie Aussaat”, ko 
piti kirjottaa ”Akus sie ossaat”. 
Halus vissii näyttää varmuut-
taan.

Viimekertases Viestis myö 
pysyteltiiki valtiollise toiminna 
peruskymyksii äärel (Emmie en-
nää kyl aattele politiikoks ryhty-
mistä - oon vaa nii paljo telkast 
seurant tuota politiikkoi jarko-
nii täs koronapäivin, et o alkan 
tarttuu höijjä puhheemparteen 
minnuuki). Miehä kyselin maa-
likuu Viesti sinisel markinaalil, 
et vielkös joku muistais, mite 
koivistolaiset kertoit, et hyö ai-
koit männä äänestämmää. 

Tästhä erinomasest kerto ai-
kannaa Iki-Kianto romaanissaa 
Punane viiva vuuvelt 1909, mis 
Topi ja Riika Romppase elämä 
kautta kerrotaa maailma menost 
Suomes ensmäste etuskuntavaa-
lii aikan 1907, ko Suomes ens-
mäsen maailmas naiset saivat nii 
äänioikeuve ko oikeuve asettuu 
ehokkaakski valtiollisis vaaleis. 
Minna Canthi päivänhä sini-

Mei äitii sit harmitti, ko hää 
kuul, kui joku kylä naisist kehu 
mei issää , et ”iha syvän lämpe-
ni, ko haasto Johannekse kans”. 
mut eihä äiti tietystkää mittää 
sanont, vaa hymyil vaa ”läm-
pösest”. Mut miu pittää kyl nyt 
matkii noita Piela Johannekse 
puhehist lämmennehhii naisii: 
Syvän oikee lämpen, ko luin 
noita miu viimesimmä Viesti 
kysymyksii vastauksii - Han-
tu Tapio, Veijalaise Hannu ja 
Vaikkise Veiko tietosalkkui 
paljastuksii! Mikäs oikaa maki-
ampaa, ko saap lukkee omal so-
mal kielellää täyttä asjaa. Veiko 
vastaukses viel erityisest kouras 
syväme pohjaa häne esittämät 
omat mielipitteet Suome histo-
ria tapahtumist.

Mut nää nykyaja älylaitteet 
ei kyl varmast kettää oikee miel-
lytä - no minnuu ei nyt ainaskaa; 
tää kännykkäi nyt ei varsinkaa. 
Ko hää luuloo, et hää - amerik-
kalaine - osajaa mei koivistolais-
muretta paremmi ko mie. Hää 
männöö muuttelemmaa miu 
tekstiäi ja ehottelemmaa älyttö-
myyksii. Ja vaik mie korjaan, ni 

ristiliputkii nostettii liehumaa 
salkoihi sitä ko muisteltii, vaik 
se kunnia oikiastaa miu mieles-
täi kuuluis ainakii yhtä hyväst 
piika-tytö asemast ministeriks 
nousseel Miina Sillampääl. Asja 
tulloo oikastuks, ko Miina saap 
toisen suomalaisen naisen oma 
liputuspäivä lokakuu alus. 

Miu issäi ja äitii ko männiit 
osottammaa puoluekannatustaa 
- tavalliset pyhävaattehissaa - ni 
hyö käveliit äänestyspaikal ”ve-
tämää pötköö”. Sanonta johtu 
varmast siint, et aluksha veettii 
punane viiva sen nime kohal, 
kene puhehist hyö tykkäsiit, mi-
kä puolue parraite hoitais höijjä 
laisii ihmisii asjoi.

Kauppala perustettii vi-
rallisest 1.1.1927, ko Koivisto 
kirkokylä ja Kotterlahe kylä 
löivät, niiko sanotaa, ”hynttyyt 
yhtee”. Uuve kauppala ensmä-
seks kauppalajohtajaks valittii 
Lappeenranna kaupungijohtaja 
Onni Kutvone.

Näitä tietoi löytyy esmer-
kiks kaikil tutust teoksest Hop-
pu - Kansanaho: Koivisto (s. 
167) ja Taskinen - Koppinen: 
Koivisto pähkinänkuoressa (Hki 
2009) (s. 96).

Martti Piela
Tiijjät sie
1916 Hoppu-Kansaaho mukkaa 
suunniteltii "taajaväkise yhdys-
kunna" perustamista. Toimi-
kuntakii perustettii mut asia jäi 
hautumaa. 

Lokakuus 1924 kirkokylä ja 
Kotterlahe asukkaat pittiit koko-
ukse ja nyt ajateltii jo kauppala 
perustamista. Valittu toimikunta 
joka kokouksessaa marraskuu lo-
pul ano et kirkokylä ja Kotterla-
he alueel perustettais kauppala. 
Lisäks anottii et alueesee kuuluis 
myös Susisaar ja Petäjäsaar. 

Joulukuus kunnanvaltuusto 
ol myönteine asial ja Valtioneu-
vosto anto marraskuu viimisel 
päiväl 1925 asetukse Kauppala 
perustamisest 1927 alust. En-
simmäine kauppalajohtaja ol va-
ratuomar Onni Kutvone.

Veijalaise Hannu Hoikkalast

Tiijjät sie
Taas piti ottaa tuo 1953 painettu 
KOIVISTO kirja ja katsoo mitä tu-
leva piispa asjast ol kirjottaant. No 
valtioneuvosto ol 30.11.1925 asetuk-
ses määräänt ett kauppala piti vuuen 
1927 alust erottaa erillisesk kunnaks.

Siihe ol esitetty kuuluvaks Kot-
terlahe kylä ja Kirkokylä eli Terva-
hartiala kyläst tilat 1, 2, 4, 6,7 ja 8 
sekä Susi- ja Petäjäsaar. Kauppalan-
johtajaks valittii varatuomar Onni 
Kutvonen.
 
Kevätterveisin Piikkiöst, 
Ahtikarin Eero

Henry Mäkeläinen 
Koiviston Saarenpäästä

Vuonna 1942 isäni osti Turusta nuo-
ren orihevosen nimeltä Aapeli. He-
vonen oli pitkäaikaisen vossikka-aju-
rin viimeinen ajokki. Tämä siksi, että 
koivistolaisia kalastajia oli pyydetty 
palaamaan kotikyliinsä heti keväällä, 
sillä kaloilla oli ruokataloudessa ko-
va kysyntä. Kaupan yhteydessä myös 
hevosen setolkkakello eli kulkunen 
seurasi mukana. Kulkunen oli usein 
käytössä, sehän oli kuin kulkuvalo, 
jolla tiedotettiin muille tielläliikku-
jille lähestyvästä liikenteestä. Kun 
viimeisen kerran 1943 Koiviston 
kirkossa vietettiin joulukirkkoa, olin 
siinä reessä mukana, jolloin kulku-
nen kilisi.

Toinen huomattava tapaus oli 
kun 1944 talvella Koiviston kirkko-
lahden jäällä pidettiin ravikilpailut. 
Kilpailussa ajettiin pareittain, josta 
voittaja pääsi aina jatkoon. Isä oli 
hevosensa kanssa osallistumassa ja 
voittikin ensimmäisen lähdön. Hän 
kuitenkin lopetti kilpailun siihen, 
sillä hevonen ontui vähän toista 
etujalkaansa. Loppukilpailun voitti 

meidän naapurimme Virkkilän Ar-
von hevonen, jolla oli ammattikuski. 
Palkintojenjako pidettiin paikallises-
sa Heleniuksen kahvilassa, jolloin 
huomattiin, että voittajan pokaali 
oli anastettu. Tapaus selvisi pian ja 
pokaali saatiin takaisin. Syyllinen 
sai paikan päällä rangaistuksen, kun 
kaksi sotilasta hoitivat homman, sillä 
anastaja oli myös sotilas.

Seuraavan kerran kulkunen oli 
tarpeellisessa käytössä, kun evakko-
matka kesäkuussa 1944 alkoi. Isä ajoi 
hevosella maanteitä pitkin Koivistol-
ta aina Kausalan asemalle asti, josta 
pääsivät junaan Perniön asemalle. 
Kulkunen oli vielä käytössä Parais-
ten ulkosaaristossa, jossa asuimme 
noin kaksi vuotta. Viimeinen käyt-
töpaikka olikin sitten Särkisalo, 
sitten meillä siirryttiin traktorikau-
teen. Sain tämän kulkusen perintö-
nä muistoksi. Nyt se on palautunut 
lähtökaupunkiinsa Turkuun. Olen 
sen antanut Karjala-talon alakertaan 
Koivistolaisten kokoontumistila Ka-
juutan seinälle näytille.

Erään aisakellon tarina

Henry Mäkeläinen ja aisakello 5.12.2015 Turun 
koivistolaisten kajuutassa..kulkuset, kulkuset...
Kuva Jorma Kallonen.
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Tiijjät sie

Nämä tiedot noukin kirjasta Koivis-
to. toimittaneet K.W.Hoppu ja Erkki 
Kansanaho. Koivikko-säätiö 1953:

Koiviston pitäjästä erotettiin osia 
Tervahartialan kylästä eli Kirkonky-
lä sekä Kotterlahden kylä ja aluees-
ta perustettiin 1.1.1927 Koiviston 
kauppala. Lisäksi päätettiin anoa Su-
sisaaren eli Sudensaaren ja Petäjäsaa-
ren liittämistä kauppalan alueisiin. 
Ensimmäinen kauppalanjohtaja oli 
varatuomari Onni Kutvonen.
 
Juha Ruotsalainen, Helsinki
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Valma Luukka

Rauman aika

taan. Hän oli myös sairaanhoitaja 
ammatiltaan. Kerran hän sanoi py-
häkoulun jälkeen menevänsä töi-
hin. Minä siihen heti saarnaamaan, 
että sunnuntaina ei saa mennä töi-
hin, koska Jumala on kieltänyt sen 
käskyissä. Kerttu otti neuvoni niin 
tosissaan että lähti ”siltä istumalta” 
Helsinkiin opiskelemaan diakonis-
saksi. Kävin jo töissä ollessani Hel-
singissä häntä katsomassa kun hän 
täytti vuosia. Hän pyysi minua 
laulamaan yhden Siionin laulun, 
jota olin laulanut pyhäkoulussa 
”Taivaassa on mun kotini ja sinne 
on mun matkani...”- pitkä laulu 
sekin. Kerttu tuli myös häihini v. 
1966 Herttoniemen liikuntasaliin.

Santavirran talosta muutim-
me Pidesluodonkatu 15 omakoti-
taloon. Siellä asuimme koko perhe 
niin, että me pienimmät isän ja 

Olin alkanut koulunkäynnin vi-
rallisesti Särkisalon Isoluodon 
piirin kansakoulussa syyskuussa 
1944. Luokan opettaja oli Saima 
Reijo. Olin samassa koulussa vielä 
kevätlukukauden, mutta ilmeises-
ti isä oli mennyt edeltä Raumalle, 
koska todistuksen allekirjoitti äiti-
ni.(Isän ammatiksi oli todistukses-
sa merkitty ”talollinen” ilmeisesti 
Koiviston mukaan) - Raumalle 
oli perustettu koivistolaisten lai-
vanrakennusyritys: F.W.Hollming 
Oy. Perustaja-jäsenet olivat suku-
laisia, kuten Pullit ja Mannoset. 
Kaarlo Pulli oli isäni siskon Tilda 
Luukan aviopuoliso, ja Koivistol-
la nimetty äitini huoltajaksi Matti 
Rakkolan kuoleman jälkeen. Isä 
tuli firmaan työnjohtajaksi, missä 
työssä hän mittasi kaikki lankut, 
mitä käytettiin sotakorvausten ra-
kentamisessa. Myös veljeni Walt-
teri pysyi levysepän töissä Holl-
mingilla eläkkeelle asti. 

Perhe tuli Raumalle kesällä 
1945. Koulu, johon pääsin oppi-
laaksi oli Syvärauman piirin kan-
sakoulu, luokan opettajana Aini 
Liimatainen. Keväällä 1946 opet-
tajana oli Helmi Lieskari. Hänellä 
oli kaunis käsiala muistokirjasta ja 
todistuksesta päätellen. - Asuimme 
Syväraumankatu yhdessä (1) lesta-
diolaisen Aini Santavirran kotona 
yhdessä huoneessa koko perhe. 
Aini teki työkseen toppatäkkejä. 
Hänen talossaan pidettiin ahke-
rasti seuroja, varsinkin kesäaikaan. 
Yhdellä uskovaisella miehellä oli 
auto: kanttikertaakantti-Ford. Se 
oli meistä lapsista mahtava juttu. 
Ajatella, että uskovaisten joukossa 
oli joku ”niin rikas”.

Lapsena olin kova pitämään 
herätyssaarnoja. Kävin pyhäkoulua 
erään Kerttu Korhosen ohjaukses-
sa. Hän oli kuvan kaunis kasvoil-

äidin kanssa asuimme yläkerrassa, 
Inkeri-sisko oman Einonsa kanssa 
talon alakerran toisessa päässä ja 
Hilkka-siskoni miehensä Einon 
kanssa toisessa päässä. Alpo asui 
perheensä kanssa kellarissa. Tässä 
talossa perhe koki suuren surun 
kun Inkeri-siskon ensimmäi-
nen poika Kullervo kuoli 8 kk.-
ikäisenä siskon syliin, kun hä toi 
poikaa kotiin Porin sairaalasta ju-
nalla. Tuolla isä teki veneen, jonka 
kanssa käytiin kalassa ja soudeltiin 
lähinnä nuorin veljeni Taisto ja 
minä. Kalareissulle isä otti minut 
mukaan, kun kuulemma minulla 
oli hyvä kalaonni. Sain ”soutaa ja 
huovata”. Meillä oli myös yksi nu-
tipää lehmä, jonka kanssa kuljin 
koulun jälkeen lepikössä, lehmällä 
naru kaulassa.

Talon naapurissa asui luok-

katoverini Inkeri Laine, jonka 
kanssa kävelimme kouluun met-
sän halki ja sitten ratojen ylitse. 
Radan varressa oli usein maissin 
jyviä, joita keräsimme ja söimme 
tai veimme kotiin. Metsässä asui 
yksi suurikokoinen mies, jota sa-
nottiin ”namusedäksi”. Hän oli 
aivan vaaraton luultavasti, mutta 
silti me tytöt pelkäsimme. Kou-
luni nimi oli Tarvonsaaren kan-
sakoulu, jonka omisti Rauman 
kaupunki. Se oli kaunis ja arvo-
kas rakennus aivan Valtakadun 
varrella. Siinä koulussa oli ihana 
naisopettaja Elna Harkko, jolla 
oli kauniit kasvot ja ihanat luon-
nonkiharat. Hänellä oli tapana 
pitää lauantaisin viimeistä tuntia 
oppilaitten omana tuntina, jolloin 
saimme esittää omaa ohjelmaam-
me. Minä lauloin joka lauantai 

yhden Siionin laulun. Kerran lau-
loin laulua: ”Tulkaa kaikki kotiin 
tulkaa, vanhat nuoret lapsetkin...” 
Laulussa on 24 säkeistöä, puolet 
ns. ”epäuskoisille” ja puolet ns. 
”uskovaisille”. Lauloin viimeistä 
ennen uskvoaisten osuutta, jo-
ka kuuluu: ”Kukaties jos kutsu 
sulle, tämä oisi viimeinen, kirves 
pantuna jo voisi, olla puusi juu-
rella.” Opettaja sanoi silloin: ”Lo-
peta hyvä lapsi, lopeta jo!”. Pian 
tämän jälkeen opettaja sairastui. 
Hän kutsui minut luokseen ja 
sain siunata hänet ”Jeesuksen ni-
messä ja veressä”. Luulen, että se 
oli yksi suurin luottamustehtävä, 
mitä olen elämäni aikana saanut 
Jumalalta.

(jatkuu)

Tarvonsaaren koulusta: Takana opettaja Elna Harkko ja uimaonnettomuudessa hukkunut luokkatoveri 
Ulpu. Minä ekana.

Pidesluodonkadulta. Kuvassa Inkeri (1928), Taisto (1933), Valma (1937) ja Kalervon lapset: 
Oiva (1940) ja Tuula (1944).

Pyörällä harjoittelua. Sillä haettiin leipäkortilla leipää kaupasta.
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Koivisto-tuotteita

Isännänviirit  Kolme eri kokoa

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

KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

Koivistolaisia ystäviämme emme voi nyt juurikaan ta-
vata, mutta voimme kertoa juuristamme laittamalla 
isännänviiri lipputankoon liehumaan. Koiviston viirejä 
on varastossa ja niitä mielelläni teille toimittaisin.

Seppo Mannonen

Muuruveden kirkko, Koiviston sisarkirkko

kirkoon. Meille kerrottiin heidän 
Jumalapalvelumenoista. Luostarin 
pihalla kiertelyn jälkeen menim-
me Luostarin ruokalaan, jossa 
nautittiin Munkin lounas.

Sieltä matkamme jatkui 
Outokumpuun, Hotelli Malmi 
kumpuun, sinne majoituttiin. Ja 
siellähän odotteli runsas päivällis-
pöytä. No edellinen ruokailu oli 
vielä mielessä, mutta kyllä ruoka 
näkyi maistuvan. Ilta meni rattoi-
sasti. Sillä sen kohokohta oli Tomi 
Piela. Häntä juhlittiin 70 v. synty-
mä päivän ansiosta.

Aamupalan jälkeen suunnat-
tiin Outokummun kaivosmuse-
oon. Siellä pääosa meistä lähti kai-
voskäytäviin kävelemään oppaan 
kanssa. Meille selvis kaivostyövai-
keudet ja sen historiaakin.

Kaivosjunalla ajeltiin ja kier-
ros venyi hieman pitkäksi. Toiset 
olivat tutustuneet aulassa olevaan 
historiatietoihin, matkamuisto 
myymäläänkin. Sitten bussi lähti 

kohti Muuruvettä. 
Kirkolle saavuttiin hieman 

myöhässä. Kirkon sisäänkäyn-
nin eteen tultaessa tuli tunnelma 
Koivistolta - Mei kirkko. Minulle 
ainakin. Olinhan käynyt monta 
kertaa kirkossamme v. -43 kesäl-
lä. Bussista purkaantui kansallis-
pukuisii naisii, mei naiset olliit 
vaihtaneet kansallispuvut ylleen 
jo Outokummus. Kirkon rapuilla 
oli meitä vastassa Pastori Huhtala. 
Hän toivotti meidät tervetulleiksi. 
Sisälle mentyämme ikkunat muis-
tuttivat kotikirkkoamme, samoin 
saarnastuoli oli samantyylinen 
kuin Koiviston kirkossa. 

Tämä Muurveden kirkkohan 
on hieman Koiviston kirkkoa pie-
nempi. Sisustan koristelussa oli 
jotain tuttua. Asetuttiin paikoil-
lemme ja pastori kertoi kirkon his-
toriaa ja sitä verrattiin Koiviston 
kirkon rakennusvaiheisiin. Kirkot-
han rakennettiin samoihin aikoi-
hin. Sitten alkoi tulla muita ihmi-

Myö Porvoon koivistolaiset mietittii taannoi, hyvän 
aikaa enne koronaa, et mihi myö tehtäis kesäretki. 

Ajatuksis vilahti Muuruveden 
kirkko, joka seki ol Josef Sten-
bäckin suunnittelema. Nii on 
Koivisto kirkkokii ja rakennet-
tu suunnilleen samanaikasest. Ja 
silloin sihteerimme Marja-Leena 
Montonen otti tehtäväkseen mat-
kan järjästelyt ja sopimaan tapaa-
misista Muuruvedellä.

Marla-Leena pisti kutsu-
kirjeen liikkeelle. Niin lähtiöi-
tä ilmottautui 40 henkeä. Niin 
9.8.2006 kello 7;30 Petri Hä-
mäläinen lähti bussilla meitä vie-
mään. Matkamme suuntautui en-
sin heinäveden luostariin, Uuten 
Valamoon. Mihin saavuttuamme 
lähdimme risteilemään Sercei 
aluksella Heinävedelle.

Sää suosi meitä. Ihailimme 
järvimaisemia. Mieleen jäi jär-
vestä esiin pistävä korkea kivi. 
Se oli Täyssinän rauhan rajaki-
venä joskus Suomen historiassa. 
Virkistävän Järviristeilyn jälkeen 
tutustuttiin Valamon Ortotoksi-

siä, sillä kirkon menot alkoivat klo 
13. Meitä oli 40 ja paikallisia sanan 
kuulioita oli hieman vähemmän. 
Ehtoollinen nautittiin ja lopuksi 
Martti Piela kertoi muistelman 
Koivistolt. Tilaisuuden päätteek-
si Riittta Nurmi lauloi Kanttorin 
säestyksellä. Mie olen lapsi köyhän 
kauniin Karjalan..

Myös Koiviston kirkon suun-
nitteli Josef Stenbäck. Hän oli 
syntynut v. 1854 Alavuudella pap-
pissukuun. Hänen isänsä oli Ala-
vuuden kirkkoherra Carl Fredrik 
Stenbäck.

Josef valmistui v. 1877 insi-
nööriksi. Jatkoi opintojaan Hel-
singissä ja Stuttgardissa. Täten 
hänellä oli jo kotoa saatu pohja-
tieto kirkojen toimintaan. Hän 
oli aikansa kuuluisin kirkkojen 
suunittelija.

Sillä hänen suunnitelemiaan 
kivikirkkoja oli 17 kpl ja puusta 
tai tiilestä rakennettuja kirkkoja 
lähes sama määrä. Hän itse oli 
Muuruveden kirkon urakoitsija, 
siis rakenustyössä mukana. Esi-
merkiksi Muuruvedellä hän asui 
perheineen kesän Kustilan tilalla. 

Harmaa graniitti louhittiin 
Muuruvedeltä ja sieltä toimitettiin 
harmaa graniitti myös Koivistön 
kirkkoon. Kirkkojen kantavat ra-
kenteet, kuten pylväät tehtiin pu-
naisista tiilistä. Ne valmistettiin 
myös Muuruvedellä, josta ne talven 
aikana siirrettiin vesistön varteen ja 
sieltä vesireittejä pitkin Koiviston 
rantaan. Koiviston kirkon punai-
nen graniittii louhittiin Virojoelta. 

Puutavaraa tuotiin myös koiviston 
kirkoon. Sen sisustan puurakenteet 
tehtiin Juankoskelainen puusepän 
Ismo Pentikäisen toimesta. Niissä 
näkyi sama muotoilu, esimerkiksi 
saarnastuoli ja penkkirivien päädyt 
muistuttivat toisiaan.Olellinen ero 
oli kirkkojen torneissa. Koiviston 
kirkon torni oli sulavampi muo-
doltaan ja korkeampi. Sen korkeus 
oli 62 metriä. Samanlaista kirkoissa 
oli myös salin pääoven yläpuolella 
Raamatunlause ”sinun sanasi on 
minun jalkaini kynttilä ja walkeus 
minun teilläni”.

Jumalanpalveluksen jälkeen 
vietimme hetken kirkon ympä-
rillä ja kuulimme rakennusajoista 
joitakin perimätietoja. Suunta-
simme matkamme Kivennavalle. 
Se oli maatila majoitusta ja juhlia 
järjästävä pitokartano. Kartanon 
nimi on peräisin omistajien suku-
juurista, jotka ovat lähtöisin Ki-
vennavalta Karjalan kannakselta. 
Hyö olliit Evakkoi niiku myökii. 

Siellä vietimme iltapäivää 
runsaan pidopöydän ympärillä. 
Tunnelma oli kotoine mei Kar-
jalaiste haastelles ja sit tietys myö 
Koivistolaiset innostuttii laulamaa 
kahvikupin voimalla. Vietimme 
iltapäivän kartanon pihapiirissä. 
Rannalla oli veneitä, joilla olisi 
voinut souvella. Meil riitti ku is-
tuttii rannal hetki ja nautittii mai-
semist. Nii siin ilta lähesty ja Petri 
ehdotti porvooseen lähtöö.

Porvoosee tultii iltahämäris, 
Mut mielee ol jäänt paljo asioita 
jotka meil on tärkeitä.

Nelimetrinen  65 € 
Viisimetrinen  75 € 
Pienin 1,1 metriä  47 € 
 veneeseen tai vaikka 
 kesämökin kuistille 

+ lähetyskulut:
Isoille 7,90 €. Pieni viiri 
kätevästi kirjekuoressa.


