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Tiijjät sie?

Tännää justii Jaakko o heittänt 
kylmä kive järvevessii. Ja var-
mast mervessiiki. Mut ei nuo 
veet näytä siint välittännee sen 
kummemmi! Nyt o tääl koto-
Suomes eleltykkii pitkii jaksoi 
poikkeuksellissii hellepäivii ja 
viel ilma satehii, sammaa aikaa 
ko muuvval Euroopas niiko 
Saksas, Pelkias ja Hollannis, no 
sanotaa nyt selväst: Reini vir-
taama-alueil, o koettu hirvit-
tävvii sääilmiöi, miljartivahin-
koi aiheuttanehhii tulvii ja jo 
ainaskii yli parisaja noussehhii 
kuoleatapauslukuihi. Eikä vaa 
Euroopas vaa myös esmerkiks 
Kiinas ja Intias. Ja Amerikas 
kymmänät tulipalot hävittäät 
metsii ja ihmisasumuksii var-
sinkii Länne osavaltiois. Eikä 
se herhiläine Pantemiakaa tun-
nu hellittävä otettaa maailma 
kansoist.

80 vuotta sit juhannukse ai-
koihi Suomee kiusas toisellaine 
herhiläine, ilmast käsi sekkii. 
Neuvostokonneet olliit alka-
neet puotella pommejaan useil 
paikkakunnil, esmerkiks Hel-
sinkii ja Turkuu. 26.6.1941 
Suomi totes, et oltii sovas suur-
ta naapurii vastaa; alko jatko-
sota. Niihä myökii jouvvuttii 
jättämää koti. 

Just äskettäi Ranska Cannes’s 
jaettii elokuvamaailma yks 
suurimmist ja halutuimmist 
palkinnoist. Suomalaine elo-
kuvakii ol hyväksytty mukkaa 
kilpailemmaa pääsarjas. 
1) Minkä nimine se vilmi ol? 
2) ja kuka ol sen ohjant? Ei 
se pääpalkinto vielkää herunt 
meil, mut se toine, Grand 
Prix, sit kuiteskii. Ainoastaa 
yks toine suomalaine ohjaaja 
o aikasemmi onnistunt saa-
maa elokuvallaa sama kunnia. 
3) Kuka? 4) ja mil kuvallaa? 
5) Millo suomalaiset joukot 
ylittiit vanha valtakunna raja 
6) ja mis se tapahtu? 

Väinö Linna jatkosova kuva-
ukse o usiammat suomalaiset 
elokuvaohjaajat kuvanneet vil-
mil. Kaikist tunnetump lienöö 
se, minkä Eetvin Laine ohjas 
v 1955. 7) Kuka sotur rotes-
toi Linna Tuntemattomas raja 
ylitystä?

Martti Piela

Tiina Torkkeli-Pitkäranta

Tädeilläni Aino ja Marjatta Pielalla oli 
tapana joka kesä laittaa köynnös- eli 
koristekrasseja sekä perinteisiä korkeita 
daalioita, joita myös georgiiniksi ja jorii-
niksi kutsutaan. Kukkapenkit sijaitsivat 
Kemiössä Gesterbyn kylässä Pielojen 
asutustilalla. Kukkia laitettiin vaikka ei 
enää viimeisinä n. kymmenenä vuotena 
asuttu vakituisesti maatilalla. 

Jöriinin mukulat nostettiin talveksi 
kellariin ja yksi mukula saattoi täyttää 
koko 10 litran ämpärin. Jöriineitä oli 
kymmenittäin, joten vanhemmiten tä-
deillä oli melkoinen urakka istuttaa mu-
kulat ja syksyllä kaivaa ne talteen. Tähän 
tarkoitukseen käytettiin enimmäkseen 
lapiota ja Yrjö-enoa, joka asui tätien 
kanssa yhteistaloudessa. Krassit olivat 
helpompia, syksyllä kerättiin siemenet 
talteen tuleentumaan ja keväällä ne 
kylvettiin purkkeihin esikasvatukseen. 
Ruukkutaimia ei koulittu eikä karaistu, 
sillä kalterissa eli ulkoeteisessä oli tar-
peeksi viileää.

Jöriineitten loppu

Kun Aino-täti nukkui ikiuneen, Marjat-
ta jatkoi sinnikkäästi jöriineitten kasva-
tusta. Sitten Marjattakin nukkui pois. 
Sitä seuraavana keväänä jöriinit muis-
tuivat mieleeni ja kysyin Yrjö-enoselta, 
pannaanko jöriinit maahan. ”Ei huolii, 
mie unohin nostaa ne syksyl.” Tuli vähän 
haikea olo, olisinhan minäkin voinut 
muistaa, että ne pitää nostaa. Onneksi 
joku kotihoitaja oli saanut muutaman 
mukulan, joten ehkä ne kukoistavat vie-
lä jossain päin Kemiötä. 

Kukista otettiin noin tsiljardi valoku-
vaa. Toimitin kukkakuvat sukuhistorian 
kannalta tarpeettomina Lounais-Suomen 
jätehuolto Oy:lle, kaikkea kun ei voi sääs-
tää. Eli ei nyt sitten löytynyt kuvituskuvaa 
pelkistä 1½-metrisistä jöriineistä. 

Yllätys, yllätys!

En tullut koskaan ajatelleeksi, mistä tuo 
kiinnostus jöriineihin ja rasseihin oli 
tullut. Muita pihakukkia tuli ja meni, 
mutta jöriinit ja rassit senkun palasivat 
pihalle kesäisin. Kun enokin toissa-
vuonna nukkui pois, löysin Aino-tädin 
pienen päiväkirjan, jota hän oli pitänyt 
ennen sotaa vuonna 1931 ollessaan 
10-vuotias. Toukokuussa on kuvattu, 
miten tarmokkaat pikkutytöt Aino ja 
Marjatta ovat hakeneet naapureilta Roi-
mäessä kukkataimia:

Toukokuu 
3 p. 
Hilta antoi meille valkeita ja punasia 
ruusuja sekä sireenin ja Mari toi valkei-
ta ruusuja ja rapaanperin. … (Hilda ja 
Annamari Roti)
4 p. 
istutimme ruusut ja teimme kukkapenkin, 
innostuneita olimme kaikki. …
6 p. 
Ida (Ida ja Anton Torkkeli) antoi liljoja 
ja ukonhattuja.
9 p. 
lampaita käytiin paimenessa. Lyyli (Lyyli 
Ratia) antoi jörenin mukuloita. …
10 p. 
Lampaita paimenessa. Ukonsade. Laitet-
tiin paasamet astioihin.
18 p. 
Helluntai - Kävin Esterin kanssa Kitulas-
sa (Kristian ja Pauliina Kitula) Sielä oli 
paistettu kalaa, sai jöreniä.
21 p. 
… istutettiin jörenitä. …
23 p. 
Ida antoi kukkia, nuppusen liljan…
24 p. 
…Kuokittiin manssikka penkki ja istutet-
tiin. Kävin kana puhujaa kuuntelemassa. 
Ida antoi rasseja …
25 p. 
…potattii pantu … Kävin Siviällä (Siviä 
ja Anton Roti) panemassa potattia.

Myös yhdessä ennensotaisessa valokuvas-
sa näkyy krassi talon seinustalla (ks. ku-
va). Aino ja Marjatta Piela vaalivat kuk-

kien lisäksi lukuisia koivistolaisia tapoja, 
joita heillä kotona oli ollut ennen sotia. 
Myös koivistolainen murre säilyi elävä-
nä, kun kolme perheenjäsentä puhui sitä 
päivittäin eikä mukana ollut omia lapsia 
turmelemassa murretta koulussa ja kave-
reilta opitulla länsimurteella. 
 
Tätösiänsä lämmöllä muistellen, tyttö 
Tiina

Muistojen kasvi
Tätiläisii rassit ja jöriinit

Kuva sukuarkistosta vuodelta 2002: Pielan pihamaalla, ihmisten edessä krassia, takana 
punaisia jöriinejä. Vasemmalla seisoo valkoisessa paidassa Yrjö-eno, keskellä Marjatta-
täti 80 v ja hänen oikealla puolellaan Aino-täti. Ainon oikella puolella on Ester Torkkeli, 
ainoa sisarussarjasta elossa oleva.

Pielan perheen nuorin lapsi Kaino kotitalon 
pihalla Humaljoella 1939. Kainon takana kasvaa 
köynnöskrassia. Rappurallin malli oli käytössä 
Kemiössä niin kauan kuin Pielat elivät siellä.
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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

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa. 
Kiitos ryhmäkoti Sylvin henkilökunnalle 

Laurin hyvästä hoidosta.
Siunaus ja uurnanlasku Hietaniemen perhehautaan on 

toimitettu läheisten läsnä ollessa.

Meille niin rakas, suvun vanhin 

Lauri Johannes
PEUSSA
* 17.8.1921 Koiviston mlk, Makslahti
† 20.6.2021 Naantali

Ikävöiden 
Urpo, Maija ja Yrjö 
 Tatu 
 Heidi, Juhana ja Konsta 
Oili ja Jari
 Jani, Sanna, Samuli, Elias, Johannes ja 
 Saana 
 Anssi, Annu, Vilma ja Nella 
Muut sukulaiset ja ystävät 

Hymni soi holvissa hiljaa, 
tummana kaipuuta soi. 
Aika on korjannut viljaa, 
sarka jo kynnetty on.
 Veteraanin iltahuuto 

Rakkaamme 
Filosofian maisteri, lehtori 

Nelly Orvokki 
GRÖNFORS
o.s. Jukola 
s. 26.2.1925 Koivisto, Mannolan kylä 
k. 27.6.2021 Espoo 

Elät aina muistoissamme 
Teppo ja Ulla 
Anna ja Atte 
Tomi perheiheen 
Teemu perheineen 
Marja 
muut sukulaiset ja ystävät 

Jeesus sanoi: "Minä olen ylösnousemus ja 
elämä; joka uskoo minuun, saa elää, vaikka 
kuoleekin."
(Joh. 11:25) 

Wikimedia Commons

Sukunimi - suvun nimi

Kävin hiljattain Mäntsälän kirkkomaan sankari-
haudoilla. Siinä kävellessä, ja muualle haudattujen 
nimiä katsellessa, tuli huomattua monta tuttua, 
koivistolaista nimeä. Oli Kaukiaista, Ratiaa, Ter-
vahartialaa…. Tutun sukunimen kohdalla osaa 
heti arvella, olisiko kyseinen henkilö meikäläisiä, 
koivistolaisia. Olympialaisten pituushyppyä kat-
sellessa mietin, olisikohan Kristian Pullilla koivis-
tolaiset juuret? Kristianin valmentajaisä on nimel-
tään Seppo ja sukututkimustietäjämme Hannu 
Seppisen mukaan koivistolaisjuurinen Seppo Pulli 
olisi olemassa. Mitään varmuutta siitä, että onko 
sama Seppo, ei kuitenkaan ole. 

Ajattelen, että olen kovin koivistolaista sukua, 
Kaukiaisia (ja Mäkeläisiä ja Seppisiä ja varmaan 
muitakin). Mutta sukunimeni on kuitenkin ihan 
jotain muuta. Mummolleni, jolla oli kuusi tyttöä 
ja kaksospojat, oli kovin tärkeää, että sukunimi 
säilyisi. Nyt kuitenkin mummolan rantaviiva, jo-
ka jaettiin tyttärien mökkitonteiksi ja on nyt täyn-
nä omaa väkeä, niitä sisaruksia tai meitä serkuksia, 
on nimilistaltaan jotain ihan muuta. Rannassa on 
Päivälinnaa, Myllyniemeä, Saramoa, Aavikkoa, 
Berglundia ja Salokanteleita, ei yhtään Kaukiais-
ta. Silti Kokkilan lossilla serkun serkkuja tavatessa 
paikasta puhuttiin Kaukiaisen rantana. Onneksi 
kulmakunnilla on vielä niitä Kaukiaisiakin, joten 
ei nimi sieltä ihan kokonaan katoa, vaikka Juli-
usäijän perillisistä vain yhdellä varsinaisista ser-
kuistani nimi käytössä on.

”Ruotsalaisia emme ole ja venä-
läisiksi emme tahdo tulla, ol-
kaamme siis suomalaisia”. 
Suomen kansallisidentiteettiä 
pohjustettaessa iso merkitys oli 
sukunimillä, joita systemaatti-
sesti suomennettiin reilu sata 
vuotta sitten. Nimi on tärkeä 
osa identiteettiä. Nykyai-
kaan sopii, että puolisot 
eivät välttämättä ota yh-
teistä sukunimeä ja näin 
säilyttävät oman perus-
identiteettinsä. Miten 
käy koivistolaisidenti-
teetin, kun jälkipolvet 
luonnollisesti etääntyvät 
Koivistolla syntyneistä 
ja eläneistä iso- ja esi-
vanhemmistaan ja tutut 
sukunimetkin harvinais-
tuvat?

Kaisa Koivula

Olen tämän viikon ahkerasti seurannut 
suomalaisten suorituksia olympialaisis-
sa. Olen vaivalla ottanut selvää, milloin 
niitä suomalaisten suorituksia oikein lä-
hetetään, ja herännyt aamuyöstä seuraa-
maan kilpailuja. Tänään tapahtui sitten 
se mahtava asia. Pronssia 200 m:n rinta-
uinnissa! Niin hyvä mieli tuli, itkettikin 
yhdessä selostajien kanssa. Palkintojen 
jaon päätteeksi pulahdin mereen uimaan 
sammakkoa. Taidan päivällä käydä kurk-
kaamassa, mitä Porin torilla tapahtuu. 
Mukava päätös kesälomalle. 

Tuo aivan vieraan miehen menestyksen 
aiheuttama hyvä mieli on kiinnostava 
ilmiö. Mitä se minuun koskee, jos joku 

Voitimme pronssia!

Ja eikös siitä kirjoiteta Raamatussakin. Paavali kirjoit-
taa korinttilaisille (1 Kor 12: 27, 26): ”Te olette Kris-
tuksen ruumis, ja jokainen teistä on tämän ruumiin 
jäsen. .. Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin 
jäsenet, ja jos yksi jäsen saa osakseen kunniaa, iloitse-
vat kaikki muutkin sen kanssa.” Tämä näyttää pätevän 
kaikkiin ihmisiin, ei vain korinttilaisiin kristittyihin. 
Tänään me kaikki iloitsemme, koska yksi jäsen on 
saanut osakseen pronssia.

Kuva 2013 Santa Clara Grand Prix -kisasta. 
Matti Mattson ei mukana.

porilainen voittaa olympiapronssia lajissa, jota en ol-
lenkaan seuraa? Mutta kun koskee vain. Tai ilahduttaa 
tällä kertaa. Tai miksi viime vuosina on pitänyt karais-
ta itseään kestämään pettymyksiä, kun on asettunut 
olympialaisia katsomaan? Taidan kuitenkin kuulua tä-
hän ryhmään, suomalaisiin, vaikka kuinka (juuri suo-
malaisena) arvostan omaa rauhaa, koen yksinäisyyttä 
ja häpeän huonoja seurustelutaitojani. Ilmeisesti ihan 
oikeasti kuitenkin olen tämän ryhmän jäsen. En vain 
tilastollisesti sattunut syntymään tänne ja saamaan tä-
män maan kansalaisuutta. En pelkkä yksinäinen saari 
keskellä aavaa merta. Vaan ryhmän jäsen. Tunteitteni 
herääminen osoittaa, että tässä sohvalla television ää-
ressä tapahtuu jotain minulle.
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa. 
Lämmin kiitos osanotosta. 

Rakkaamme 
Puoliso, äiti, mummo ja isomummo 

Pirkko Lea Päivikki
KIISKI
o.s. Pennanen 
s. 15.5.1938 Jääski 
k. 24.6.2021 Helsinki 

Syvä kuin meri, suru olla voi. 
Muistot kauniita, kuin aamun koi. 

Nukuit luotamme pois. 

Sinua kaivaten 
Rainer 

Tuire ja Heikki perheineen 

Jari-Pekka ja Nina perheineen 

sukulaiset ja ystävät 

  Suomen 
  Koivisto-Seura ry 
  Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

Puheenjohtaja, Eija Tuominen
Rauhankatu 14 a B 16, 20100 Turku
0400 244 290, tuominee@gmail.com
Varapuheenjohtaja, jäsenasiat: 
Katarina Hovi
Kavallinpelto 6, 02710 Espoo
050 482 1240, katarina.hovi@gmail.com
Sihteeri, Jorma Kallonen, 
Koivukuja 23, 21530 Paimio
p. 0400 834 723, jorma.kallonen@nic.fi
Taloudenhoito, 
Karjalan Tilikeskus/Patrikainen

Ratakatu 47, 53100 Lappeenranta 
p. 05 544 8850
Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Proomukatu 6 A 14, 15140 Lahti
p. 040 564 9341
Taidetoimikunta, Marke Hongisto pj.
Halkaisijantie 4 E 46, 00980 Helsinki
p. 050 539 8693, mhongist@gmail.com
Johtokunta:
Matti Agge, Parainen. 040 536 7701
 varajäsen Hanna Silfver, Kaarina

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

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

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

Historian siipien havinaa

Tulipalo Koiviston kirkossa
Kertojana nimimerkki A. P. Koiviston viesti v. 1950

Vaikka Koiviston kirkko on kivestä, oli sielläkin kerran vintissä 
tulipalo. Tämä tapahtui siihen aikaan, kun kirkossa oli kamii-
nalämmitys. Eräs savujohto ei oikein vetänyt. Nuohoojakin oli 
yrittänyt korjata sitä. Suntion sitten tehdessä eräänä iltapäivänä 
tulen siihen uuniin, hän huomasi, ettei savujohto vieläkään 
hyvin vetänyt. Suntio ei lisännyt uuniin puita ja pois lähtiessään 
kävi vielä kurkistamassa vintin ovelta, näkyikö vintissä savua. 
Hän ei huomannut mitään erikoista ja lähti kotiinsa.

Seuraavana yönä tultiin suntiolle kiireesti sanomaan, että kir-
kon vintissä on tulipalo. Suntio sieppasi avaimen ja juoksi kirk-
koon. Hänen tultuaan Mannosen talon luo, kuului kirkolta 
lasin helähdys. Kirkon rapuilla olleet miehet löivät lasiruudun 
rikki saadakseen oven auki.

Sitten tuli myös palokunta ruiskuineen ja myöhemmin vie-
lä Johanneksenkin palokunta. Kummallakin palokunnalla oli 
moottoriruisku. Kun kaksi moottoriruiskua syyti merestä vettä 
kirkon vinttiin, niin tuli vesi välikatosta läpi ja kirkossa oli kova 
veden lotina. Silloin päätettiin viedä kruunut pois kirkosta. 
Kruunut irrotettiin ja kannettiin lähellä olevaan seurakunta-
taloon.

Saatiinhan palo sitten sammumaan, mutta tuli kerkesi polttaa 
yläosan kattoa puoleen väliin asti. Katto tehtiin myöhemmin 
uudelleen sekä pieni torni uusittiin kokonaan. Jumalanpalve-
lukset pidettiin välillä seurakuntasalissa.

Kun kirkko piti saada kuivatuksi, niin tehtiin peltitynnyreistä 
uuneja, savutornit johdettiin ikkunoista 

ulos ja sitten uuneja lämmitettiin yötä 
päivää. Talveksi laitettiin kaksi kaminaa 
keskelle kirkkoa ja savutorvi meni niistä 
suoraan ylös. Sillä tavalla meni se talvi. 
Seuraavana kesänä alettiin puuhata kes-
kuslämmitystä.

Koivisto-Seuran johtokunta päätti 
kokoukseen 14.8.2021 peruuttaa 
Mäntsälässä 19.9.2021 pidettäväk-
si aiotut Koiviston juhlat vallitsevan 
Koronapandemia tilanteen takia. Juh-
lan järjestäminen terveysturvallisesti ei 
onnistu. Siirretään katseet seuraavaksi 
talvijuhlaan, jossa toivottavasti voim-
me vihdoin tavata toisiamme turval-
lisesti. Pysykää terveinä ja jaksetaan 
vielä!

Eija Tuominen

72. KOIVISTO–JUHLAT 

On päätetty perua tältä vuodelta.

Suomen Koivisto-Seura ry

Suomen Koivisto-Seura ryn 
johtokunta on päättänyt 
peruuttaa Mäntsälään 19.9 
suunnitellut Koiviston juh-
lat terveysturvallisuussyistä. 

Sisätiloissa järjestet-
täviin tilaisuuksiin on 
määrätty vielä osallistuja-
määrärajoituksia sekä etäi-
syysohjeita, joita emme 
katsoneet voivamme nou-
dattaa. 

Juhlasuunnitelmat pe-
rustuivat arviolle, että 200 
koivistolaista juhlapaikalle 
Mäntsälän Suurlavalle tulisi. 
Mäntsälän koivistolaiset oli-
vat valmiuksissa ottaa koko 
juhlaväen vastaan.

Tilanne on harmillinen, sillä 
olisihan viimein ollut muka-
vaa kokoontua yhteen. Koi-
viston seurakunnan järjes-
tämä kirkkopyhä kuitenkin 
tuona syyskuisena sunnun-
taina järjestetään ja siellä on 
meidän kaikkien mahdollis-
ta kokoontua. 

Tavoitteena on järjestää 
loppukesällä 2022 seuraa-
vat Koivisto-juhlat. Samana 
kesänä on toiveissa ja suun-
nitelmissa myös viimein to-
teuttaa sankarihaudan juh-
lallisuudet Koivistolla.

Kirkkopyhän jälkeen 
seuraava yhteistapahtu-
mamme olisi talvipäivät, 

joiden toivomme kokoa-
van meidät yhteen suurella 
joukolla. Talvijuhlan ajan-
kohta, sisältö, mahdollinen 
taide- ja perinnetoimikun-
nan ohjelman mukanaolo 
vahvistetaan syksyn mittaan 
ja siitä tullaan viestimään 
Koiviston Viestissä. 

Vielä tulee aika, jolloin 
koivistolaiset pääsevät ko-
koontumaan yhteen, haas-
telemaan ja edistämään koi-
vistolaisia perinteitä. 

Suomen Koivisto-Seura ry, 
johtokunta
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Kertomus Eino Uuno Ratian perheen elämästä 
Suomessa ja maailmalla.

Haaveilee Koivistosta   osa 5/5

Lapset maailmalle
Lahja ja Martin nauttivat heidän 
lapsuudestaan ja nuoruudestaan 
Wirralissa. Molemmat kuiten-
kin seurasivat Einon jalanjäljissä 
ja muuttivat ulkomaille uusiin 
seikkailuihin. Ehkä se oli heillä 
jo geeneissä! Lahja meni naimi-
siin 20-vuotiaana Patrick Mur-
ray kanssa. Pariskunta muutti 
Etelä-Afrikkaan yhdeksän vuotta 
heidän lastensa Traceyn ja Troyn 
syntymän jälkeen. Kun lapset al-
koivat itsenäistyä, Lahja aloitti 
työskentelyn Etelä-Afrikan viini-
teollisuudessa, josta tuli hänelle 
pitkä työura. Aluksi hän työsken-
teli kuuluisan viininmaistelijan ja 
tutkijan kanssa. Pian hänestä tuli 
kysytty henkilö. Hänen uransa 
yksi kohokohta oli kun hänet va-

johtaa mielenkiintoisiin mahdol-
lisuuksiin matkustaa. Suureksi yl-
lätykseksi häntä ei hyväksytty, sillä 
Iso-Britannian hallitus oli merkin-
nyt Einon syntymäpaikaksi Karja-
lan, tuntemattomaksi alueeksi. 

Tämän seurauksena Martin 
aloitti opiskelemaan journalismia. 
Hän ikävöi armeijan tuomaa jänni-
tystä ja siksi aloitti viikonloppuisin 
laskuvarjohyppäämisen. Harrastus 
vei hänet pian Australiaan, missä 
sää on paljon parempi ulkona ta-
pahtuville harrastuksille. Vuosia 
myöhemmin hän aloitti kirjoitta-
mis- ja editointiuran ja matkusteli 
ympäri Aasiaa. Vietnamissa hän 
tapasi ja meni myöhemmin nai-
misiin markkinointiexpertti Linh 
Nguyenin kanssa kimalteisessa se-
remoniassa Saigonissa. 

Linh, "Sunny" ja Martin Ratia jouluna 2020 
Vietnamissa.

Eino Ratia ja mitalit, 1995

Lahja Floyd (os. Ratia), Ladies Lawn Bowls 
Champion, Durban, Sth Africa.

Kertomuksen on koonnut ja kirjoittanut Martin Ratia, Vietnam.

Mersey jokeen, sillä meren aalloil-
la oli ollut suurin vaikutus Einon 
elämään. Annie menehtyi hieman 
Einon kuoleman jälkeen. Kaik-
ki olivat sitä mieltä, että Annien 
kuolema johtui Einon kuolemasta 
aiheutuneesta sydänsurusta.

Martinin vaimo Linh on jou-
tunut kokemaan myös raskaita 
menetyksiä. Varhaisnuoruudessaan 
hänen äitinsä ja vanhempi sisarensa 
kuolivat vain muutaman kuukau-
den välein. Tämän jälkeen Linh 
hoiti isäänsä monien vuosien ajan, 
kunnes isä kuoli syöpään 2017. 
Vain muutama kuukausi myö-
hemmin Linhin veli kuoli veren-
myrkytykseen, jonka seurauksena 
veljen 5-vuotias tytär Minh Anh jäi 
ilman toista vanhempaa. Traaginen 
tilanne muistutti Martinia hänen 

perheet sekä Einon Helvi-siskon 
tyttären Ritvan ja hänen tyttä-
rensä Sarin. Kesämökkikulttuuri 
teki lähtemättömän vaikutuksen 
Martiniin ja Linhiin. Erityisesti 
järvessä uiminen, kylmässä vedes-
sä uiminen sekä se, että saunassa 
vietetään paljon aikaa, olivat ih-
metyksen aiheita. Nykyään he 
viihdyttävät Sunnya tarinoilla ja 
kuvilla unohtumattomasta Suo-
men matkasta.

Merellä oli suuri vaikutus 
Einon lapsuuteen ja nuoruuteen. 
Nyt Sunnyn nauttiessa uudes-
ta elämästään Vietnamin Vung 
Taun saarella, on hänellä mereen 
samanlainen vaikutus. Martin us-
koo, että Eino olisi ehdottomasti 
tykännyt tästä, koska alue näyttää 
samankaltaiselta kuin hänen ra-
kastamansa Koiviston lapsuuden 
maisema. Sunny rakastaa näyttää 
kuvia hänen suomalaisista suku-
laisistaan koulukavereille ja selit-
tää, että he asuvat maassa, jossa 

sataa lunta joka talvi. Hän unel-
moi jo lumessa ja jäällä tanssi-
misesta, joulupukin tapaamisesta 
ja Koiviston kauniin Humaljoen 
näkemisestä. Einon tarina alkoi 
Koivistolla monia vuosia sitten ja 
se jatkuu edelleen läpi sydämelli-
sen nuoren tytön silmin, toisella 
puolella maapalloa!

nuoruudestaan ja Einon nuoruutta 
Suomessa. Niinpä Martin ja Linh 
päättivät sitoutua Minh Anhin lail-
lisiksi huoltajiksi. Martin, Linh ja 
Minh Anh asuvat nyt Vung Taun 
saarella, lähellä Saigon joen suuta 
Vietnamin eteläpuolella. Minh 
Anhille on annettu lempinimeksi 
"Sunny", joka tarkoittaa "Aurin-
koinen", sillä hän hymyilee aina. 

Vierailu Suomeen

Martin ja Linh vierailivat ensi 
kertaa Suomessa 2012. Heitä oli 
opastamassa ympäri Etelä-Suo-
mea Saimin lapsenlapsi Hannele 
puolisonsa Reijon kanssa. Martin 
pääsi näin tapaamaan monia su-
kulaisiaan. Vierailun kohokohtia 
oli, kun he tapasivat Saimin toisen 
lapsenlapsen Sirpan ja hänen tyt-
tären Kristiinan ja vierailla Han-
nelen mökillä, joka sijaitsee järven 
rannalla. Siellä Martin tapasi myös 
Hannelen lasten Marin ja Kirsin 

Häissä oli kuuden maan li-
put koristamassa juhlanäyttämöä, 
mukaan lukien Suomen siniristi-
lippu Saimi lapsenlapsen Hanne-
len johdosta. Hannele ja puoliso 
Reijo matkustivat maailman toi-
selta puolelta Vietnamiin osallis-
tuakseen hääseremoniaan. 

Ajasta ikuisuuteen

Eino kuoli yllättäen kotona Eng-
lannissa kompastumisen seurauk-
sena 1998. Hänet polttohaudat-
tiin armeijan kunnianosoitusten 
kera Britannian legioonan järjes-
tämänä. Perheenjäseniä, työkave-
reita ja ystäviä osallistui seremo-
niaan. He kaikki kokoontuivat 
antamaan viimeiset jäähyväiset 
miehelle, jota kaikki muistelivat 
lämpimästi. Einon toivomus oli, 
että hänen tuhkansa ripotellaan 
mereen ja näin myös tehtiin. An-
nie ja muut sukulaiset veivät ve-
neellä hänen tuhkat lepäämään 

littiin edustamaan Etelä-Afrikan 
viinintuottajaa Malediiveille. 
Matka oli erittäin menestyksekäs, 
ja suunnitelluista muutamasta vii-
kosta tulikin useampi kuukausi. 

Monta vuotta myöhemmin 
Lahjasta tuli tyytyväinen isoisoäiti 
kaksostytöille ja pojalle. Lahja on 
nykyään eläkkeellä ja asuu toisen 
aviomiehensä Tomin kanssa. He 
nauttivat golfin pelaamisesta ko-
tinsa läheisyydessä Durbanissa ja 
tietenkin lastensa perheiden vie-
railuista sekä koiran ulkoiluttami-
sesta. He kaikki asuvat edelleen 
Etelä-Afrikassa. 

Martin liittyi Britannian armei-
jaan 16-vuotiaana. Valmistuttuaan 
nuoremmaksi upseeriksi, hän pal-
veli yhdeksän vuotta Kaukoidässä 
(Malesiassa) ja Euroopassa. Palve-
luksen jälkeen hän alkoi etsimään 
uusia seikkailuja. Hänen armeijan 
ansioluettelo oli "esimerkillinen", 
joten hän päätti liittyä diplomaatti-
joukkoihin ajatuksena, että se voisi 

Annie ja Eino Ratia.

Eino Ratian tarinaan, käännökseen 
tai kuviin liittyen avustivat myös 
seuraavat henkilöt: 

Lahja Dawn Floyd (os. Ratia)
Tracey Marcinko
Pat Curran
Glynis Richardson
Brian Pritchard
Mari ja Honkanen
Hannele Kipinoinen
Kirsi ja Laura Lehto 
Tuija Lumme
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Askolan aika 

Valma Luukka

Askolassa ei ollut oppikoulua 

Suomalainen Yhteislyseo löytyi 
Porvoosta, meiltä Huhtaniitys-
tä 22 km:n päästä. Syksyisin ja 
keväisin sinne voi mennä kylä-
tietä pitkin polkupyörällä, mutta 
yleensä bussilla. Helsinki-Mikkeli 
postiauto kulki Huhtaniityn riste-
yksen kautta, joten se sopi hyvin 
minulle, samoin Helsinki-Villik-
kala (Artjärvi) punavihreä bussi, 
joka niin ikään kulki Huhtaniityn 
risteyksen maitolaiturin ohitse. 
Koska Raumalla olin käynyt tyt-
tölyseota neljä vuotta, jouduin 
neljännelle luokalle Yhteiskou-
luun. Kertausten vuoksi minusta 
tuli luokan priimus ja aiheutin 
entiselle priimukselle sydänsurun. 
Viidennen luokan historiikissa 
luokkatoveri oli kirjoittanut rii-
min: ”Jommassa ompi ykkönen, 

minulle vapaaoppilaan paikkaa. 
Viidennellä luokalla hän tuli ko-
tiini taivuttelemaan vanhempia-
ni lähettämään minut lukioon, 
sillä hänen mielestään minulla 
oli lahjoja, joiden avulla pääsisin 
köyhyydestä eroon. Koulussa oli 
rehtori (Armas Takala), jolla oli 
pohjoismaiden ennätys pisimmäs-
tä rehtorin urasta. Hän opetti his-
toriaa ja oli tuntemistani miehistä 
herrasmies laatuaan. Kun sain 
lukiossa kuukausittain valtion sti-
pendin, hän nousi aina seisomaan, 
kun tulin rehtorinkansliaan ja 
ojensi minulle stipendin.

Porvoon Yhteislyseon raken-
nus oli palanut juuri ennen tuloa-
ni Porvooseen. Koulu oli sijoitettu 
eri paikkoihin Porvoon keskustas-
sa. Alkuviikkoina koulun oppilaat 
vierastivat minua, joka tulin uu-
tena Raumalta. Yhden isomman 
tilaisuuden alussa pyysin puheen-
vuoron. Kun sain luvan, lauloin 

”Koivistolaisten laulun”: ”Mie 
muistan koko elämäni ajan ran-
nat Koiviston ja meren sinisen 
jne.” ulkoa alusta loppuun. Huo-
masin, että opettajista muutamat 
itkivät ja vierastaminen loppui 
siihen. Liityin sujuvasti koulun 
ohjelmiin. Minut valittiin teini-
kunnan emännäksi. Koristelin 
koulun juhlissa pestävillä väreillä 
ruokasalin ikkunat kunkin juhlan 
teeman mukaisesti. Joulujuhlaan 
keitin (kahden rouvan avustuksel-
la) puuron koko koululle ohraryy-
neistä hauduttamalla. Koululaiset 
istuivat pitkissä pöydissä kuten 
kuninkaallisissa juhlissa konsa-
naan ja kiittelivät moneen ottee-
seen joulupuuron makua.

Tuo lauluni jäi soimaan luok-
katovereitteni sieluun niin, että 
kun kokoonnuimme 53-vuotta 
myöhemmin riemuylioppilaina 
ylioppilasjuhliin, jouduin laula-
maan saman laulun monisatapäi-

selle juhlaväelle kevät- ja ylioppi-
lasjuhlassa. Juhlasalin takaosassa 
istui koivistolainen yrittäjä Aarre 
Tölkkö, joka nousi seisomaan 
laulun ajaksi. Kertoi itse myöhem-
min tuon asian minulle.

Kovimmat talvikuukaudet 
asuin Porvoossa viikot. Lestadio-
laisilla oli 1950-luvulla mahtiase-
massa pienikokoinen ”Porvoon 
Liisa”. Hän asui piharakennukses-
sa Kirkkotori neljässä. Varsinaises-
sa rakennuksessa oli kokoontunut 
Suomen valtiopäivät joskus 1809. 
Sen omisti tuolloin kiviveistämö 
Berglöf. Piharakennuksen yläker-
rassa oli pienenpieni huone, johon 
tultiin niin matalasta ovesta, että 
pitkä mies, kuten tohtori Aimo 
Murtonen joutui menemään mel-
kein polvilleen sisään tullessaan. 
Minun taskustani pilkotti pitkä ja 
raskas avain, vaikka Liisa ei yleen-
sä pitänyt ovea lukossa. Tuohon 
rakennukseen muutti vuosikym-

Kuvassa myös toinen koivistolainen, Malla (Marja-Liisa) Hoikkala, minä ylhäällä toinen vasemmalta, Malla 
alarivissä kolmas vasemmalta.

meniä myöhemmin ravintola ni-
meltä ”Vanha Laamanni”.

Liisa oli hyvin ankara lesta-
diolainen. Hän sanoi usein: ”Ei 
muissa uskonnoissa ole mitään 
muuta vikaa, paitsi ettei niiden 
kautta pääse taivaaseen.” - Yhte-
nä talvena asuin toisen ankaran 
lestadiolaisnaisen luona. Hän asui 
omakotitalossa Veckjärventien 
alussa. Hän ja hänen sisarensa oli-
vat olleet Amerikassa ja omasivat 
loistavat keittotaidot. Vuokra-
emäntäni oli Lempi Pulli ja hänen 
sisarellaan (nimi taisi olla Regina) 
oli ravintola Porvoon keskustassa. 
Hän kutsui muutaman kerran 
herkuttelemaan ravintolaansa. 

jatkuu

samoin algebrassa, ahkera Valma 
Luukkamme komeassa persoo-
nassa. On hällä hoikka vyötärö ja 
suu on supukassa; siis kyllä kelpaa 
tytön olla tässä maailmassa.”

Ei se elämä kuitenkaan niin 
helppoa ollut. Äiti sairastui pi-
an muuttomme jälkeen vaikeaan 
vyötäröruusuun, mikä kunnan-
lääkärin mielestä johtui ikävästä. 
Kyllä muistan äidin aina ikä-
vöineen, tavallisesti Koivistolle, 
mutta myöskin ystäviä, lapsia ja 
uudessa paikassa lisäksi uskonystä-
viä. Huuvarin Kaivopuistossa asui 
äidin entisiä ystäviä. Siellä käytiin 
Porvoon kautta bussilla. Tien var-
resta käveltiin n. kilometri Aato-
lan taloon. Isä ajoi hevosella tal-
vella jotain oikotietä metsän halki 
kirkonkylästä Myrskyläntielle, 
lähelle Kaivopuiston tietä. Aato-
lassa äiti näytti onnelliselta. Talon 
emäntä oli äidin sydänystävä. 

Porvoossa koulun rehtori anoi 

Perhettä rippijuhlassa Voimistelurenkaat Huhtaniityssä Piiu, Valma ja Inkerin poika Jouko.
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Ilja Repin, omakuva, signeerauksen mukaan 
1878. (kuva Wikiart)

Kuokkalan (nyk. Repino) koti Penaty, jonka pyöreän pöydän äärellä oli usein illalliskutsuja. Seinällä 
kuuluisia kopioita, keskellä Repinin tyttäriä kuvaava maalaus sekä muotokuva Natalia Nordmannista, 
Repinin toisesta vaimosta. Pöydän keskiosasta saattoi pyörittää ruokia pöydän muilla puolilla istuville. 
(kuva Tiina Torkkeli-Pitkäranta)

Aleksander III receiving rural district elders in the yard of Petrovsky Palace in Moscow (kuva Wikimedia)

Tiina Torkkeli-Pitkäranta

Ateneumis, Rieppini Iilia taululoi siunailemas!
Pari sannaa Rieppiniist

”Monet taiteilijoista kirjoittavat 
ovat nimittäneet minua kasakaksi 
– suuri kunnia minulle. Synnyin 
ukrainalaisena sotilassiirtolaisena. 
Tätä säätyä halveksittiin, ja vain 
maaorjia pidettiin siirtolaisia al-
haisempina.” Repinin maalauksis-
sa onkin usein köyhän kansan ku-
vausta, historiamaalauksen aiheita 
ja yhteiskunnallista kritiikkiä.

Potrii olliit taulut

Ateneumin näyttelyyn on koottu 
peräti 130 teosta ja suuri osa on 
ensimmäistä kertaa Suomessa näyt-
teillä. Osa teoksista on Suomesta, 
sillä Repinin myöhisempiä teoksia 
on melko paljon Suomessa. Näyt-
telyoppaan mukaan näyttely etenee 
väljästi Repinin elämänvaiheita seu-
raten. Suositeltu tunnin vierailuaika 
on melko lyhyt näin kattavan ja äl-
listyttävän tarjonnan ahmimiseen.

Heti ensimmäisessä tilassa hal-
litsevana teoksena on Sadko veden-
alaisessa maailmassa, jonka perintö-
ruhtinas Aleksandr Aleksandrovits, 
sittemmin tsaari Aleksanteri III, oli 
Repiniltä tilannut. Suurikokoinen 

le huomio kiinnittyy huikeiden 
ilmeiden ja hauskan tunnelman 
lisäksi oikeanpuoleisen henkilön 
valkoiseen turkkiin. Turkki näyttää 
hyvin todenmukaiselta ja siinä on 
kolmiulotteisia elementtejä.

Erittäin vaikuttava teos on 
kookas taulu, jossa tsaari Aleksan-
teri III vastaanottaa maakuntajoh-
tajia Moskovan palatsissa. Hallit-
sijan takana on muu tsaariperhe. 
Teoksen valoisuus melkein häikäi-
see katsojan ja tunnelma on harras 
ja kunnioittava. Teoksen arvokasta 
luonnetta lisäävät suuret kehykset, 
joihin on veistetty maakuntien vaa-
kunat. Tsaari oli tilannut kyseisen 
teoksen Repiniltä. Myös viimeisen 

Repin syntyi 1844 köyhän soti-
lassiirtolaisen poikana Tsuguje-
vissa Ukrainassa, jossa hän poika-
sena opiskeli topografikoulussa. 
14-vuotiaana hän alkoi opiskella 
ikonimaalariksi. Hän toimi it-
senäisenä ikonimaalarina ennen 
opiskeluaan Pietarin taideakate-
miassa ja sen jälkeen Pariisissa. 

Repinin luomiskiihkoa voi 
vain hämmästellä: hän on maalan-
nut tärkeiden venäläisten henki-
löiden muotokuvia noin 300 kpl 
leipänsä särpimiksi, huikeita mes-
tariteoksia 1870-90 -luvuilla (mm. 
Volgan lautturit, Zaporagit kirjoit-
tavat pilkkakirjettä Turkin sulttaa-
nille, Ristisaatto Kurskin kuverne-
mentissä ja Sadko vedenalaisessa 
valtakunnassa) ja jatkanut tuotan-
toa ja menestyksekkäitä näyttelyitä 
aina kuolemaansa 1930 asti.

Repin koki suuria yhteis-
kunnallisia ja henkilökohtaisia 
muutoksia elämänsä aikana. 1961 
Aleksanteri II vapautti maaorjat. 
1918 tsaarinvalta päättyi ja maa 
siirtyi neuvostojen valtaan. Repin 

tsaarin Nikolai II:n muotokuva on 
hyvin vaikuttava. Syvyysvaikutel-
ma ja henkilökuvan tarkkuus on 
tässä ja monessa muussa taulussa 
valokuvan tasoa. 

Useissa tauluissa tunnelmat 
ovat aistittavissa, niin yksittäisissä 
henkilökuvissa kuin tilanteiden 
kuvauksissa. Näyttelyssä oli paljon 
venäläisiä. Taulujen lisäksi näytte-
lyssä oli Repinin elämää kuvaavia 
kookkaita valokuvia.

Sit myö mäntii syömää 
leppuumaa Konsta Möljää

Kannakselais-venäläinen kulttuuri-
päivä oli hyvä päättää Hietalahdella 

sijaitsevaan Konstan Möljä –ravin-
tolaan, joka tarjoilee suomalaista 
perinneruokaa rannikkokarjalai-
seen tyyliin sisustetussa interiöö-
rissä. (Möljä on aallonmurtajan 
satamalaituri.) Seinillä on aitoja 
Karjalan evakoiden tuomia käyt-
töesineitä, meriaiheisia esineitä, 
tauluja ja muuta rekvisiittaa. 

Noutopöytä ei tilanpuutteesta 
johtuen ollut erityisen esteettinen, 
mutta pieneen tilaan oli mahdu-
tettu kiitettävä määrä maukkaita 
alkupaloja ja pääruokia. Myös al-
kukeitto oli loistava. Palan painik-
keeksi voi tilata vaikkapa laupiasta 
puolukkaolutta, jolla huuhtoa ty-
tenät sun muut herkut alas. 

jäi pysyvästi Suomeen Kuokkalaan 
petyttyään neuvostovaltaan. Sekä 
virallinen tsaarin Venäjä että Neu-
vostoliitto arvostivat suuresti Re-
piniä. Neuvosto-Venäjä houkutteli 
Repiniä rahalla ja etuuksilla, mutta 
Repin jäi Nansen-passilla Suomeen 
loppuiäkseen. Hänet on haudattu 
Penaty-huvilalleen, joka tuhoutui 
jatkosodassa, mutta rakennettiin 
uudelleen 1960-luvulla. 

Repinin elämästä kertoo san-
gen autenttisesti hänen itsensä kir-
joittama tarinakokoelma Mennyt 
aika läheinen, jonka on toimit-
tanut Aniela Jaffé 1937. Kirja ei 
kerro Suomen ajasta. Lapsuuttaan 
kuvaavassa osassa Repin kertoo: 

taulu oli yllättäen melko utuinen 
eikä niin selvä kuin sitä esittävät pai-
notuotteet tai kuvat netissä. Teosta 
oli myös hieman vaikea tarkastella 
sen korkeuden takia, joten suuri 
suosikkini olikin haastava katseltava 
omassa persoonassaan.

Useimmat teokset ovat luon-
nossa häkellyttävän upeita. Syvyys-
vaikutelma ja valon kuulakkuus 
on käsin kosketeltavaa, mm. Vol-
gan lautturit on aivan eri tasoinen 
katsottava luonnossa kuin kuvissa. 
Yksityiskohdat tulevat suurissa 
teoksissa helpommin esille kun 
niitä pääsee katsomaan läheltä. 
Teoksessa Zaporagit kirjoittavat 
pilkkakirjettä Turkin sulttaanil-
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Mie tiijjän

Kui olkii mastii saaha nähhä vii-
mesimmä Viesti sivuilt, mite 
kaunista sattoo miu vuoskautine 
toivehei ol kantant, ko vastauk-
set etellise Viesti kysymyksii olliit 
pelkästää lukijoi lähettämmii. Kii-
tokset Hantu Tapsal ja Torkkeli-
Pitkäranna Tiinal. Oliha mie tok 
itsekkii kirjottant omat vastauksei, 
mitkä kyl ois voint lyhennettyin 
panna mukkaa, mutko mie oon 
aina toivont, et lukijat osallistuis 
Viesti tekemissee, ja et Toimitus 
ois vaa taustal ”yhtese asja hy-
väks”. (Enhä mie oikiastaa itse 
Toimituksee kuulukkaa, aloin vaa 
vuosii sit  kirjottelemmaa mil-
lo mitäkii, millo runnoo, millo 
suorasanasta, sillo tällö koivisto-
laismurteelki, ko olin par kertaa 
voittant kirjotuskilpailus jonkuu 
palkinno, et saatais piettyy elos 
kirkkoherra Koivuneva ajatusta, 
ko hää kuletti 40-luvult alkae 
terveisii ja muita viestejää millo 
polkupyöräl, millo peukalokyy-
vvil, millo pussil taik junal, kyläst 
toisee, pitäjäst toisee. Itselläihä 
miul o näijä tiijjät sie? -juttui ko-
hal olt sellane pyrkimys, et ratka-
sut löytyis aina painetust tekstist. 
(Viimeks Nykysuome sanakirja ja 
IL Teema Evakot s. 65). Mut vii-
me aikoinha tuo tietotekniikka o 
nii rynnint nii etteepäi, et melkee 
jokahisel alkaa olla jo kännykäskii 
kaik Wikipetiat ja muut. Nythä 
”tavalliset” miljartööritkii o oikee 
kilpailleet siint, et kuka meist o 
ensimmäisen käynt kolkuttele-
mas avaruuvve porstua ovel. Ja 
eiks miu 3-vuotias pojapoja tytär 
Eleakkii jo seuraa kännykällää 

Martti Piela Hei Martti 
Tämänkertaiset jatkosodan päättymiseen liittyvää rauhanvaltuus-
kuntaa koskevat kysymyksesi eivät kaikki ihan omalla muistiedolla 
ratkenneet vaan apuna piti käyttää kirjahyllyni hakuteoksia.
Kansakunta sodassa osa 3 Valtion painatuskeskus / Opetusminis-
teriö
Mannerheimin muistelmat osa 2
1
Valtuuskunnasta jätettiin presidentti Mannerheimin päätöksellä 
J.K.Paasikivi, vaikka häntä Neuvostoliitto toivoi valtuuskuntaan li-
sättäväksi. Mannerheim ei luottanut Paasikiven neuvottelutaitoon.
2
Valtuuskunnan johtajaksi nimettiin pääministeri Antti Hackzell, 
joka ei aivohalvauksen vuoksi pystynyt ensimmäisiin neuvottelui-
hin osallistumaan. Hackzellia sijaistamaan valittiin puolustusmi-
nisteri Rudolf Walden siihen asti kunnes Hackcellin tilalle valittu 
ulkoministeri Rudolf Enckell saapui Moskovaan.
3
Varmaan jalkaväenkenraali Erik Heinrichs oli yleisesikunnan pääl-
likkönä parhaiten selvillä sotatilanteesta.
4
Valtuuskuntaan kuuluivat lisäksi puolustusministeri Walden mikä 
edellä tuli todetuksi sekä kenraaliluutnantti Oscar Eckell ja sihtee-
rinä toiminut varatuomari Georg Enckell.
5
Valtuuskunnan avustajina mukana olivat lähetystöneuvos Johan 
Nykopp, dosentti Erik Castren ja vuorineuvos Berndt Grönblom 
sekä kansliapäällikkö P.J.Hynninen. Näistä herroista varmaan lä-
hetystöneuvos Nykoppin mukana oli tärkeää sen vuoksi, että hän 
nautti Neuvostoliiton hallinnon luottamusta, joka pohjautui tal-
visodan rauhanneuvotteluihin.

terveisin Tapio Hanttu

Martti Pielan kysymykseen aselepovaltuuskunnan 
kokoonpanosta 

Vastaus kysymykseen nro 2 on helppo: 
Valtuuskunnan johtaja oli Antti Haczell, koska hän oli 
pääministeri. 
Samoin kysymys 3: 
Sotatilanteen tuntijaksi valittiin jv.kenraali A.E. Heinrichs, joka 
oli yleisesikunnan päällikkö. 
Kysymys 4: 
Kahdeksi muuksi valtuutetuksi valittiin puolustusministeri 
Rudolf Walden ja kenraaliluutnantti Karl Lennart Oesch. Miksi 
he? En tiedä. 
Kysymys nro 1: 
Valtuuskunnasta jätettiin pois sodan aikainen ulkoministeri 
Väinö Tanner. jota Stalin piti sodanlietsojana. Stalin ei ollut 
ymmärtänyt Tannerin huumorintajua, kun tämä ennen 
Talvisotaa käydyissä neuvotteluissa oli tokaissut bolshevikki 
Stalinille olevansa menshevikki. 
Kysymys nro 5: 
Neuvottelut alkoivat huonosti. kun Stalin vetkutteli niiden 
alkamisessa viikolla. Kaiken lisäksi Hackzeli kuoli, eikä Stalin 
antanut odottaa uutta johtajaa Helsingistä. Neuvottelut 
päättyivät sopimukseen, joka oli Suomelle katkera; osa Karjalaa 
menetettiin taas kerran.

Juha Ruotsalainen

telkkarohjelmii ja soittele sillo 
tällö Hyvinkäält Äijjällee. Hääko 
tietää et Porvoosee o pitkä matka, 
ni hää huutaa asjat kännykkää nii, 
et Äijä varmast kuuloo. 

Mut nyt niihi etellise Viesti 
kysymyksii. 

Sen Suome rauhavaltuuskuntaa, 
mikä ylitti Juustilas raja 7.9.44 ja 
suuntas kohti Moskovaa, ois ko-
vast halunt mukkaa J K Paasikivi, 
kenel häne omast mielestää enti-
seen Moskova suurlähettilään ois 
paika neuvotteluis pitänt löytyy 
luonnostaa ko Manul illallise. Val-

tuuskunna johtoo valittii päämi-
nister Antti Hackzell, ko hääkii ol 
olt Moskovas lähettilään ja ol sen 
lisäks entine ulkominister. Yleis-
esikunna päällikö Erik Heinrichsi 
katsottii oleva kaikist paremmi 
selvil sotatilanteest. Puolustusmi-
nister Rutolf Walteen ja zentral 
Oscar Enkel olliit aikannaa olleet 
vaikuttanneet autonomia aikan 
keisari Vennäimaal. 

Asjatuntijoija joukos ol ulko-
ministeriö kansliapäällikkö, teol-
lisuuvve etustaja, kansainvälise 
oikeuve tuntija ja sit viel tulkki, 
tri G Enckell.

Neuvottelumatkast tul äärim-

mäise rasittava. Heti neuvottelui-
jje alettua valtuuskunna johtaja 
Hackzell halvaantu ja tilal lennä-
tettiin Vennäimaa tuntija ulko-
minister Carl Enckell. Marraskuu 
lopul halvaantu Wallteen. Kentral 
Heinrichs järkytty neuvottellui 
lopputuloksest nii, et hänet pit 
nukuttaa kolmeks vuorokauvveks. 

Mut hää ol ehtint laatii suunni-
telma YYA-sopimukseks, ja sitä 
tarvittiiki sit 1948 YYA:ta teethes. 
Kun Molotov viimeinkii suvaits 
ottaa Suome rampautunnee val-
tuuskunna, minkä johtoo ol noust 
väliaikasest, ol kohtelu niiko tiijje-
tää tyly. Væ victis!

Suomen Koivisto Seuran johto-
kunta piti kokoustaan Mäntsäläs-
sä. Asialistan tärkeimpänä asiana 
oli valmistautuminen Koivisto-
juhliin. Juhliin, jotka harmiks-
emme joudumme perumaan 
terveysturvallisuus syistä. Ennen 
kokousta kokoonnuttiin kuiten-
kin Mäntsälän kirkkoon upean, 
koivistolaisen kattokruunun alle. 
Puheenjohtaja Eija Tuominen oli 
saanut käsiinsä otteita piispa Erkki 
Kansanahon puheesta 1.12.1991, 
jolloin Koiviston kirkon katto-
kruunu oli päätynyt valaisemaan 
Mäntsälän kirkkoon kokoontu-
nutta kirkkokansaa. Kokonaisuu-
dessaan tuo puhe tullaan julkaise-
maan lehdessämme myöhemmin. 

Merisunnuntai 19.9. 
Koivistolaisten kirkkopyhä 

Vaikka varsinainen Koivisto-juhla 

perutaan syyskuulta, toimitetaan 
Koivistolaisten kirkkopyhä Mänt-
sälän kirkossa syyskuun 19. päivä-
nä. Koivistolaiset ympäri Suomen 
ovat tervetulleita kokoontumaan 
yhteiseen kirkkopyhään katto-
kruunun alle. Merisunnuntain 
messu alkaa klo 10. Jumalan-
palveluksen ehtoollinen saadaan 
järjestettyä turvallisesti, mutta 
kirkkokahveja Mäntsälän evanke-
lisluterilainen seurakunta ei tänä 
vuonna järjestä.

Talvijuhla ja Evakon kyynel

Koska kesäjuhlamme jää tänäkin 
vuonna pitämättä panostamme 
talvijuhlaan. Ensitalvena pidettä-
vässä talvijuhlassa jaetaan toimin-
nassa ansioituneille koivistolaisille 
ansiomerkit, sekä julkaistaan ja 
palkitaan vuoden 2021 Vuoden 
Koivistolainen. Myös Koivisto-

tori järjestetään tilaisuudessa. 
Talvijuhlan ohjelmaksi kaa-

vailemme turkulaisen teatteriryh-
mä Musical Crew Moden Evakon 
kyynel -musikaalia. Nuoret käsi-
kirjoittajat Martta Entonen ja Es-
teri Seppänen myös ohjaavat Petra 
Myllyperkiön säveltämän musi-
kaalin. Usealla 6-60 -vuotiaista te-
atteriharrastajista koostuvan näyt-
telijä- ja tanssiryhmän jäsenellä on 
karjalaisia ja koivistolaisia juuria.

Evakon kyynel -musikaali 
on koskettava kuvaus karjalais-
perheen evakkomatkasta sodan 
keskellä. Tarinan ihmissuhteita ja 
elämän vaikeita käännekohtia kä-
sitellään erityisesti lasten ja nuor-
ten näkökulmasta. Riipaisevat 
kohtalot, sekä vahva selviytymis-
tarina, kietoutuvat yhteen suurek-
si musikaalikokonaisuudeksi.

Kattokruunun alla
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Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

Muista ystävääsi 
ilmoituksella.

Koiviston Kurkien 
sukuseura ry

Sukukokouskutsu
Koiviston Kurkien Sukuseura ry:n sukukokous pidetään 
lauantaina 4.9.2021 klo 11.00 Askolassa Vahijärven 
Nuorisoseuran talossa, Hänninmäentie 114.  

Kokous aloitetaan yhteisellä lounaalla, jonka jälkeen kuullaan 
esitelmät ja seurustellaan leikkien ja laulujen merkeissä. 
Päivän päätteeksi pidetään sääntömääräinen sukukokous, jossa 
käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Kokous- ja ruokajärjestelyjen takia tarvitsemme tiedot 
osallistujista ennakkoon, joten ilmoittautuminen tulee tehdä 
21.8.2021 mennessä puheenjohtajalle  jiivee.kurki@pp.inet.fi 
tai puh. 0400-601 838. 

Hallitus

Kesäkuun Koiviston Viestien saapuminen on aiheuttanut 
hämmennystä. Osalla lehti viipyi ja osa sai lopulta lehden 
kahteen kertaan. Syynä tähän oli kirjapainon osoitekoneen 
ongelmat. Ensimmäisestä lähetyksestä oli isolta osaa lehden 
tilaajia jäänyt osoite pois lehdestä. Korvaukseksi tästä 
kirjapaino painoi uudet lehdet ja postitti ne uudestaan, koska 
ei voitu jäljittää sitä, kenelle lehti oli mennyt ja kenelle ei. 
Pahoittelut aiheutuneesta hämmennyksestä.

Merisunnuntai 

Koivistolaisten kirkkopyhä (Messu)
su 19.9. klo 10 Mäntsälän Kirkko

Sukuseura Koiviston Mäkeläiset
Sukuseuran sääntöjen mukainen vuosikokous pidetään 
lauantaina, 18.pv syyskuuta 2021 klo 12 alkaen Helsingissä 
Karjalatalolla, os. Käpylänkuja 1.
Ilmoittautuminen ei sääntöjen mukaan ole pakollista, mutta 
koronarajoitusten johdosta hyvin suotavaa, sihteeri Maijalle tai 
puh. joht. Ristolle.

Risto Mäkeläinen Puheenjohtaja 

Muistutus jäsenmaksusta 2021:

Hyvä Koivisto-Seuran jäsen, tarkistathan että tämän vuoden 
jäsenmaksusi ei ole  unohtunut. Lehti lakkaa tulemasta 
syyskuussa jos suoritusta ei ole tehty elokuun loppuun 
mennessä. Voit tarkistaa suorituksen Kati Hovilta 
(katarina.hovi@gmail.com).

Tietoa K. V. Hopusta?

Emeritusprofessori (ja entinen Koiviston yhteiskoulun 
oppilas Virolahdelta) Yrjö Varpio tiedustelee, osaisikohan 
Koivisto-seurassa joku kertoa hieman tarkempaa tietoa 
K. V. Hopusta, joka on kirjoittanut koivistolaisen Tiltti-
suvun sukututkimuksen 1960. Hän on kirjoittamassa 
koivistolaissyntyisen kirjailijan ja taidemaalarin Alex 
Matsonin elämäkertaa, ja tarvitsisi tietoa tätä työtä varten. 
Kenellä tietoa on, ottakaa yhteyttä suoraan 
yrjo.varpio@gmail.com

Miu runnoi Suomelahe takasii maijja lähihistoriast, 
minkä mie rustasin jo kakskymmänt vuotta sit, ko Virol 
koitti uuuvvestaa vapauve aika.

Nythä se justii o nurka takan se Viro uuvvestaa itse-
näistymise päivä, täs alkavas elokuus.

Oli Laulava vallankumous 
Näin puheli vanhus, virolainen, 
surumielisesti itsekseen hymyillen:

Oli laulava vallankumous!
Oli elävä ihmisketju.
Käsikädessä seistiin - liitti laulu
kansat Suomenlahden rannoilta Vilnaan asti
taakse yhden ainoan asian:
Tulkoon VAPAUS!

Oli sisäinen tunne, oli luja varmuus: 
Saamme kerran nähdä vapaan Viron vielä joskus!
Niin kuin mielissä säilynyt on läpi vuosikymmenten, 
läpi neuvostoaikojen,
kautta Siperian vuosien!

Kerran vielä saamme nostaa esiin kätköistään
Sini-must´-valkean torniin Toompean mäen!
Joskus vielä saamme oman passin! Sinikantisen!
Oman rahan!
Kruunuksi uudelleen nimeämme sen.

Silloin jälleen saamme laulaa sävelin Paciuksen
Mu Isamaa -laulun sinitaivaan alla,
ei piilossa kuiskaillen!
Saamme puhua toreilla, kaduilla
tarvitsematta taaksemme vilkuilla,
kuka heistä voisi olla nuuskija.
Kera ystävän saamme pelotta jutella,
tarvitsematta kaikkea kiertää ”kulman takaa”.
Ei tarpeen enää kipeitä kohtia
huumoriksi verhota.

Oli laulava vallankumous!
Koitti Virolle vihdoin Vapaus!
On jokaisella puheoikeus!
On oma passi, sinikantinen!
Omaleimainen on korkein opetus!
On kruunut ja sentit!

Vaan alkuaikojen
mis on tunne yhteinen:
tunne veljeyden?
Miten torjuimmekaan vierailun Dalai Laman,
ettemme vaan millään muotoa loukkaisi Kiinaa?!
Nyt torjumme hädänalaisen - - -

On kaikilla mielessään yksistään RAHA!
Raharikkaita ihaillen
Rahan perään kaikki rynnimme,
jotta edes murusen
siitä saisimme osaksemme.
Ja unohdamme - Vapauden?!

Näin puheli vanhus, ikään kuin itsekseen,
surumielisesti hymyillen
ja alas painoi pään 
vankileirillä harmaantuneen. 

Martti Piela
3.5.2001

KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi


