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Tiijjät sie?

Justii ko mie kirjottelen, ni poikkeusolois 
vietetty vappu o jäänt taaks. Huomisis al-
kaa hallitus pähläilemmää, et kui täst voi-
jjaa lähtee purkamaa niitä rajotuksii, minkä 
avul o pitänt yrittää suitsii sitä koronavirus-
pirulaista, (mitä resitenti lanseeraammaa 
ilmasuu useamp ko yks vappupuhjakkii 
huomas käyttää puhuessaa). Ensmäsekshä 
o nyt paneutumine peruskoului tilanteesee, 
ja oppilaijja palluusee takasii lähiopetuksee, 
ko ainakii suuremp osa oppilaist ol ehtint 
tottuu etäopetuksee. Vaik iha varmast opet-
tajil tulloo olemaa rankat ajat eessää, ni miu 
mielestäi kyl siirtymine uus-vanhaa rutiinii 
o vättämätönt. Enstäihä tää tilanne täytyy 
käyttää hyväks nyt kevvääl, niiko pro exer-
citio, ettei sit syksyl kaik olis alotettava alust. 
Ja viel tärkeämpäähä se o varmast lapsii ja 
nuorii terveyve kannalt tulevaisuuvves. 

Opetusminister o esittänt opetustilloi 
ratkaisuks sellastakkii, et osa luokist ois 
koulus aamupäiväl, osa iltapuolpäivää. Se-
hä ol aika tavalline järjestely sillo, ko mie 
käin oppikouluu Porvoos. Kaupunkilaiset, 
b-luokat, olliit koulus aamupäiväl, maalai-
set, a-luokat, iltapäiväl. Ensmäsel luokal 
kyl tehtii poikkeus lauantaisi, ko b-luokat 
tulliit kouluu aamul kaheksaks ja pääsiit 
kottii viielt illal. Siin välis ol kolme tunni 
”hyppytunti”. Mieko asuin Tuomarikarta-
no muonamiehe mökis, ni mie kulin tuon 
yli viije kilometri matka evväät mukan ja 
lauantaisi istuin Elanno ravintola takim-
maises nurkas, tilasin veslasin tai jos sattu 
olemaa muutama markka, kaurapuuron, 
luin läksyjäi ja kuuntelin ratioo. Puolelt-
päivi tul aina ”Säätietotus merekulkijoil. 
Suomelahti. Ototettavis huomisee kes-
kipäivää ast. Kotka, Rankki…” Maija 
Rankman taik Pentti Vaakerholmha siel 
luki sotapoikii tekemii ilmotuksii rannik-
koasemilt. Usiast ol noia asemii yhteytee 
rakennettu majakka ohjaamma laivoi tur-
vallista reittii satamaa. 

Pohjammaal poltetaa vielkii pääsi-
äistullii, kokkoi, mil pietää pahat henget 
ja rullit loitol. Tullii alettii myöhemmi 
käyttämää varotusmerkkein hyökkääjii, 
viikinkei, varalt. Sit tulipattoi avul alettii 
ohjaamma laivurei turvallista reittii sata-
maa. Lopuks rakennettii korkehii tornei, 
mis yllääl palo tuli. Nykysihä majakois o 
sähkövalo varottamas karikoist. Aluks nuo 
majakkatornit olliit puust. Nyt mie ta-
honkii tietää, et mihi rakennettii Suome 
kaikist ensimmäine majakka rauast. Vällee 
sie tiijjät asja. Lähetä siin tapaukses tietois 
Viesti toimituksee, ni katsotaa, et tiijjäks 
mie samal viisii ko siekii.

Martti Piela

ja. Silakkaa vietiin, terva- ja lautakauppa 
kukoisti Suomenlahdella. Kunnes vastassa 
olivat vuosisadan lopun suuret katovuodet 
ja levoton aika. 1721-vuoteen kestäneen 
isovihan seurauksena Uudenkaupungin 
rauhassa määrättiin Lavansaari, Seiskari, 
Suursaari ja Tytärsaari Venäjän kruunun 
alaisuuteen. Myös Viro ja Liivinmaa 
siirtyivät Venäjälle, jossa perustettu suur-
kaupunki Pietari vaikutti kaupankäynnin 
suuntaan. 

Ruotsin ja Venäjän välillä käytiin 
valtataistelua ja sotia läpi historian. 
Saarelaisten arkielämään ei ”Oolannin 
sodat” ja muut vaikuttaneet dramaat-
tisesti. Oleellista oli, että saaret kuu-
luivat hallinnollisesti pohjoiseen, eikä 
niitä Viron ja Inkerin rannikon lähei-
syydestä huolimatta liitetty Venäjään 
tai Baltiaan. Koko Suomi oli liitetty 
osaksi Venäjän keisarikuntaa 1809, sa-
malla Suomenlahden saaret liittyivät 
hallinnolliseksi osaksi Suomea. Niinpä 
Seiskarinkin lähihistoria on ollut yhte-
neväinen osa Suomen lähihistoriaa aina 
vuoteen 1944. Vuodet 1917-44 Suomen 
tasavaltaan kuuluneet saaret määrättiin 
Moskovan välirauhansopimuksen pe-
rusteella kuuluvan Neuvostoliitolle. 

Aamukahu (varhainen aamu) 
Seiskarin kalliottomilla ran-
noilla jää sittenkin tältä kesältä 
kokematta. Kun vihdoin näytti 
siltä, että Suomenlahden suu-
riin saariin kuluvalle Seiskarille 
saisi kyydit ja opastukset järjes-
tymään, joudumme tyytymään 
jälleen kerran vain mielikuva-
matkailuun ja paneutumaan 
kirjojen avulla saaren historiaan 
ja kuvitteellisen matkaoppaan 
kertomaan.

Laukaanlahden suulla Inkerinmaan edus-
talla sijaitseva 4,2 m2 kokoinen saari kuului 
vuoteen 1903 saakka Koiviston maalais-
kuntaan. Pieneksi saareksi se oli aika tihe-
ään asuttu. Vuonna 1921 saarella asui 848 
asukasta. Oikeastaan Seiskari on 33 saaren, 
luodot mukaan laskettuna ainakin 50 maa-
alueen, saariryhmä. Koivistolle matkaa on 
35 km ja ulkosaarista Lavansaarelle 28 ki-
lometriä. Historiallisesti olisi voinut ajatella 
Seiskarin kuuluvan Inkerinmaalle, sillä sin-
ne on matkaa vain 22 kilometriä.

Vaikka kaikki Suomenlahden suuret 
saaret ovat aika kaukana Suomen ran-
nikosta, Tytär- ja Lavansaari lähempänä 
Viron rannikkoa, ovat ne vahvasti olleet 
suomalaisia. Ne ovat kuuluneet mur-
teiltaan ja kansankulttuuriltaan Kymen-
laakson rannikon ja Karjalan kannaksen 
kulttuuripiiriin, Meri-Karjalaan. Saarten 
asutushistorialle on tyypillistä nousu- ja 
laskukaudet, jopa täydelliset autioitu-
misen vaiheet. Ulkosaarille on saavuttu 
kalastamaan ja pyytämään hylkeitä. Rau-
takaudella asutus on muuttunut pysyväm-
mäksi, ja löytöjen perusteella vaikutteet 
ovat tulleet lännestä. Historiallisen ajan 
alussa läntinen, roomalaiskatolinen kirk-
ko ja kreikkalaiskatolinen, ortodoksinen 
idän kirkko kilvoittelivat myös Suomen-
lahden pohjoisrannikon omistamisesta. 
Seiskarista tuli Ruotsin uloin etuvartio 
merellä Novgorodia vastaan. Pähkinäsaa-
ren rauha 1323 sinetöi saarten kuulumi-
sen läntiseen maailmaan, kirjoittaa Martti 
Turtola Kotisaaret kirjassa.

1500-luvulla saarilla voitiin hyvin, 
hansakauppa kukoisti. Tallinaan oli lyhyt 
matka. Kuitenkin Ruotsin suurvaltahisto-
ria keinutti myös saarten elämää. Kustaa 
Vaasan Venäjän sota, pitkäviha, nuijasota, 
kukin vuorollaan hankaloitti, jopa autioitti 
saarten elämää. Lopulta Ruotsin mahti sine-
töityi ja Venäjä työnnettiin kokonaan pois 
meren ääreltä. 1600-luvun rauhanaikana 
kaupankäynti vilkastui ja Viipurin merkitys 
kauppapaikkana vahvistui. Seiskarin loista-
va logistinen sijainti vahvisti saaren elinolo-

Suurimmat muutokset Seiskarilaisten 
arjessa näkyivät itärajan sulkeutumisena. 
Virallinen kauppa ei enää vetänyt ja tal-
vinuottausalueetkin jäivät suurelta osin 
Neuvostoliiton aluevesille. Kalakauppaa 
käytiin manner-Suomeen ja kotimaan 
turismi vahvistui.

Kun kuvitteellinen matkaoppaamme 
näin sai kerrattua saaren historiaa, olisi 
vuorossa varmasti luonnonoloihin ja kult-
tuurihistoriaan tutustuminen. Matalat saa-
ret olivat hiekkaista kangasmaastoa, kalli-
oita ei näy. Hiekkadyyneillä on kelvannut 
30-luvun kesälomalaisten aurinkokylpeä. 
Liikkuvat dyynit erityisesti saaren itäpuo-
lella, ovat aiheuttaneet harmeja laivoilla 
ja veneillä liikkuville kalastajille ja rahdin 
purjehtijoille. Rantalitukka on Seiskarissa 
kuten Koivistollakin esiintyvä tyypillinen 
jääkaudenjälkeinen pioneerikasvi. Mutta 
elämästä saarella 50-luvulla tai nykypäivä-
nä ei paljoa ole kertomista, aika hiljaista 
on ollut. Jos kirkkoherran pyynnöstä Ge-
org Malmstenin säveltämä Seiskarin valssi 
houkuttelikin kesänviettäjiä 30-luvulla 
saarelle, ei meistä vielä tänä kesänä tullut-
kaan uuden ajan saarelaismatkailijoiden 
pioneereja, jotka yhteisen retken iltanuo-
tiolla hyräilisivät samaista valssia.

Ei alkanut tänä kesänä 
Seiskari-matkailun uusi kausi
Teksti: Riikka Salokannel

Pohjoispuolen majakka kuvattuna lännestä 5.5.2020. Kuva Dmitry Matjeev.

Kuvat Eija Tuomisen arkistosta.
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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@salokanneltoivonen.fi 
Muussa tapauksessa paperikopiot, 
muistitikku tai CD-levy sekä valokuvat 
toimitetaan osoitteeseen: 
Koiviston Viesti, 
Riihelänkatu 28, 15810 Lahti
Aineisto palautetaan vain jos mukana 
on postimerkillä varustettu 
palautuskuori osoitteineen.
Koiviston Viesti toimitus, 0400 780 398

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

Seuran jäsenmaksu 39 e, sisältää 
vuoden jäsenlehdet. Karjala-Liiton 
jäsenmaksu, 20 e, vuodelta 2020 
maksetaan Koivisto-Seuran kautta.

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

Päätoimittaja 
Riikka Salokannel, 044 2312 422
koiviston.viesti@gmail.com
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398

Rakkaamme on siunattu haudan lepoon Pornaisissa läheisten saattamana.

Siunattu hiljaisuudessa
Lämmin kiitos Miljan Hoivakodille Ertan

hyvästä huolenpidosta
Kiitämme kaikkia Erttaa muistaneita

Aatos Antti 
s. 30.11.1931 Koivisto
k. 12.4.2020 Vantaa

SIMOLA

Hilja Tellervo
o.s. Nurmi
s. 20.6.1936 Pornainen
k. 30.4.2020 Vantaa

Sisaremme 

Ertta Annikki 
VILLANEN
s. 15.03.1934 Koivisto
k. 09.04.2020 Järvenpää

Rakkaudella muistaen
Sisarukset perheineen

Levolle lasken luojani
Armias ole suojani

On niitä pyöriäisiä ja pyrstötähtiä

Juuri luin uutisen, että Kemiönsaaren edustalla on ha-
vaittu delfiinejä. Ja vasta toissa päivänä juteltiin, mil-
lainen koko suvun kokoava paikka mummolan ranta 
oikein on ollutkin. Siinä samassa pohdittiin Rauman 
pikkuserkut, nukkumapaikat yli kahdellekymmenel-
le kesänviettäjälle ja ne jutut. Jussi-setähän se kertoi 
meille lapsille, että on niitä valaita, pyöriäisiä Suomen 
vesillä ja että pyrstötähtiäkin on. Me niitä juttuja ser-
kusten kanssa lapsena kuuntelimme, emmekä voineet 
olla aivan varmoja, että onko ne aina tottakaan. Toi-
saalta kyllä Jussi-setä tiesi mitä merellä on.

Vaikka välillä olen saanut kyllästymiseen saakka kuulla 
juttuja vanhoista asioista ja ihmisistä, ymmärrän mikä 
valtava rikkaus meille koivistolaisille on tämä yhtei-
nen kulttuurimme, jossa suku on yksi suuri perhe, 
jossa mikroseukotkin on omaa porukkaa. Meillä on 
perintönä yhteys mereen ja meillä on perintönä halu 
yhteyteen kanssaihmisten kanssa. Se on sitä koivisto-
laisuutta mielestäni. On rikkaus tunnistaa sukunimiä 
oman kylän tutiksi nimiksi. Upporikkautta on tämä 
suuri ja polveileva omien ihmisten joukko. 

Erityisesti nyt, kun moni joutuu tahtomattaan ole-
maan erossa omasta väestään, yksinäisenäkin, muistaa 
arvostaa sitä etuoikeutta saada jakaa elämänsä ilot ja 
surut, arjen työn ja loman riemun toisten ihmisten 
kanssa. Johan sen Muumien Nyytikin tiesi, ettei ku-
kaan yksin nauti edes näkinkengästään. 

Kaisa Koivula

Tasa-arvo on hyvästä

Raamatussa tasa-arvo syntyy kiinnostavalla tavalla. Roo-
malaiskirjeessä (12: 10) kehotetaan pitämään toisia koko 
ajan arvossa parempina kuin itseä. Tasa-arvo ei synny 
sillä, että pönkitän omaa arvoani, vaan sillä, että pyrin 
koko ajan nostamaan toisten arvoa. Se on hyvä pohja 
yhteistyölle, luottamukselle ja innovatiivisuudelle. Se tu-
kee yhteiskunnan vakautta. Aika kiinnostavaa, että sen 
varassa kasvaa hyvä taloudellinen kilpailukykykin.

Klaus Helkaman Mooralipsykologia-kirjasta löytyi sel-
lainen tieto, että kansalaisten välinen tasa-arvo edistää 
maan taloudellista hyvinvointia. Tasa-arvo edistää ih-
misten välistä luottamusta ja yhteistyökykyä, innovatii-
visuutta sekä yhteiskunnan vakautta. Nämä puolestaan 
edistävät maan taloudellista kilpailukykyä. Tutkimus ei 
siis Helkaman mukaan tue ajatusta siitä, että huippu-
osaajien suosiminen olisi eduksi talouskasvulle. Emme 
tarvitse hyville oppilaille valikoituja huippukouluja, 
emme johtajien rajatonta valtaa pärjätäksemme kovas-
sa maailmassa.

Taas on tutkimus löytänyt jotain, minkä Raamattu 
on tiennyt jo kauan. Muissa maailmanuskonnoissa ei 
tunneta kaikkien ihmisten välistä tasa-arvoa, mutta jo 
heti Raamatun alussa kerrotaan, että Jumala loi ihmisen 
maan tomusta ja puhalsi tämän sieraimiin elämän hen-
käyksen. Ihminen luotiin Jumalan kuvaksi ja kaikki ih-
miset ovat tämän Jumalan kuvan kuvia. (Esim. 1 Moos 
5: 1, Luuk 3: 23, 38.) Samoin syntiinlankeemuksesta 
kerrotaan, että yksi ihminen kieltäytyi noudattamasta 
Jumalan käskyä ja hänen perillisinään kaikki ihmiset 
joutuivat eroon Jumalasta (Room 5: 12). Raamatun 
mukaan olemme kaikki tasa-arvoisia niin Jumalan ku-
vina kuin syntisinäkin.

Raamattu sanookin: ”Sillä te olette kaikki uskon kautta 
Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. .. Ei ole tässä juu-
talaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole 
miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa 
Jeesuksessa.” (Gal 3: 26–28.)

Joka hetkestä menneestä kiittäen,
me muistamme teitä kaivaten.

Anja perheineen
Eila perheineen
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

  Suomen 
  Koivisto-Seura ry 
  Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

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

Taloudenhoito,
Karjalan Tilikeskus/Patrikainen
Ratakatu 47, 53100 Lappeenranta 
puh. 05 544 8850
Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Proomukatu 6 A 14, 15140 Lahti
puh. 040 564 9341
Taidetoimikunta, Marke Hongisto pj.
Halkaisijantie 4 E 46, 00980 Helsinki
puh. 050 539 8693
mhongist@gmail.com

Johtokunta:
Matti Agge, Parainen. 040 536 7701
 varajäsen Hanna Silfer
Virpi Huhtanen,Espoo, 0440 501 806
 varajäsen Marke Hongisto
Jorma Jack, Kotka. 050 061 9482
 varajäsen Maarit Raninen
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400 800 752
 varajäsen Katariina Aaltonen
Jukka Ratia, Mäntsälä. 050 097 8206
 varajäsen Jorma Simola

Tuula Raukola, Kotka. 044 522 8098
 varajäsen Raila Hiltunen
Riikka Salokannel, Lahti. 044 231 2422
 varajäsen Tuula Ruskeepää
Hannu Seppinen, Turku. 040 703 1244
 varajäsen Tuula Agge

Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj. Veli Sainio, 
050 505 6676 veli.sainio@kolumbus.fi
Asiamies Anne Markkanen, 
0400 687 717 koivistosaatio@gmail.com

Erilainen kesä tulossa

Tänä keväänä kesäsuunnitelmia tehtäessä on otet-
tava huomioon vallitsevat poikkeusolot, kuten 
myös Koivistolle suuntautuvien matkojen osalta. 

Kovin odotetuista ja lähes valmiiksi suunnitelluis-
ta kotiseutumatkoista Koivistolle ja Seiskariin on 
luovuttava. Voimme kuitenkin muistella niitä mo-
nia hienoja kotiseutumatkoja, joita olemme viime 
vuosina tehneet. 

Mukava on ollut tutustua teihin kaikkiin yhtei-
sillä matkoilla ja on ollut elämys kerryttää uusia 
muistoja kanssanne. Ilolla on myös saanut todeta 
nuorempien sukupolvien yhä kasvava kiinnostus 
juuriaan ja Koivistoa kohtaan. 

Koiviston kaipuusta runoili Ulla Kuparinen Koi-
viston viestissä 1950:

Kaunis on kaikkialla metsätie,
vaan kaunein se sentään Koivistolla lie.
Se sammalpolku kauniisti kiemurtelee
ja aurinkokin kirkkaammin säteilee.
Ne rennot oksat metsäpolun kulkijan peittää
ja linnut puissa kauniisti säveleitä soittaa.

Viime vuosina olen solminut myös ystävyyssuh-
teita Primorskissa asuvien ja siellä kesäpaikan 
omistavien kanssa. Heillä on kovasti kiinnostusta 
aikaan, jolloin alueella asuivat suomalaiset. Olen 
vienyt Primorskiin lahjaksi Koivistolaiset 1939 
-kirjoja, vanhoja valokuvia, Koiviston karttoja. 

Primorskista taas olen saa-
nut hienoja, ajankohtaisia 
kuvia. 

Toivotaan, että tilanne 
Koronaviruksen suhteen 
saadaan hallintaan mah-
dollisemman pian ja 
vuodenvaihteen jälkeen 
voimme alkaa suun-
nitella 2021 kevään ja 
kesän matkoja.

Koiviston sankarihauta-
usmaan vihkimisjuhlan 
5.9. joudumme toden-
näköisesti myös siir-
tämään kesälle 2021. 
Juhlan ajankohta var-
mistetaan kesäkuun 
lehdessä.

Eija Tuominen

Maanmittausneuvos Mai-
ju Katriina Pettinen (o.s. 
Hovi) kuoli Helsingissä 19. 
maaliskuuta 99-vuotiaana. 
Hän oli syntynyt Koivistol-
la 18.5.1920 maanviljelijä-
perheeseen Koivistonsalmen 
rannalla sijainneessa Härkä-
län kylässä.

Ylioppilaaksi hän pääsi 
keväällä 1939 Oulunkylän 
yhteiskoulusta. 

Kesällä 1940 Maiju oli 
maanmittarin apulaisena 
pika-asutuslain mukaisissa 
tilusjärjestelyissä sekä aloitti 
opiskelun Teknillisen kor-
keakoulun (TKK) maan-
mittausosastolla ainoana 
naisena syksyllä 1940. 

Kesällä 1941 alkaneen 
jatkosodan vuoksi TKK jou-
duttiin välillä sulkemaan. 
Sen jälkeen hän toimi vies-
tintälottana Kannaksella. 

Kannaksen väestön 
palattua jatkosodan hyök-
käysvaiheen jälkeen 1942-
43 kotiseuduilleen pantiin 
monessa kylässä toimeen 
tilusjärjestely, joihin Maiju 
osallistui maanmittaushar-
joittelijana. Vuonna 1944 
tuli taas lähtö evakkoon. 

Syksyllä 1943 hän jat-
koi opintojaan ja avioitui 
Kaarlo Pettisen kanssa. Hän 
valmistui 1945 diplomi-
insinööriksi TKK:n maan-
mittausosastolta viidentenä 
naismaanmittarina.

Muutaman vuoden 
kuluessa perheeseen syntyi 
kolme lasta. Äitiysloma oli 
siihen aikaan vain yhden 
kuukauden pituinen. Täs-
tä huolimatta hän jatkoi 
maanmittarin töitään.

Aluksi Pettinen toimi 
Turussa maanlunastuslau-
takunnan teknillisenä apu-
laisena, sen jälkeen maan-
mittausauskultanttina ja 
taksamaanmittarina Uudel-
lamaalla. Vuonna 1955 hän 
siirtyi toimitusinsinööriksi 
Helsingin maanmittauspii-
riin. 

Vuonna 1956 Maiju 
siirtyi Maanmittaushalli-
tukseen, ja toimi viimeksi 
kiinteistöosaston kiinteistö-
toimiston päällikkönä.

Lääninmaanmittausin-
sinööriksi Uudellemaalle hä-
net nimitettiin 1976. Maan-
mittauslaitoksessa aloitettiin 
kiinteistörekisterin uudista-
minen. Uudenmaan läänin 
maanmittauskonttori valit-
tiin erääksi pilottiyksiköksi, 
jossa aloitettiin maarekiste-
rin tallennus atk:lle. Pettisel-
lä oli tässä kehittämistyössä 
merkittävä osa. 

Vuonna 1981 tasavallan 
presidentti myönsi Maiju 
Pettiselle maanmittausneu-
voksen arvon ja eläkkeelle 
hän siirtyi 1983.

Maiju oli rehti ja oikeu-
denmukainen esimies – tar-

vittaessa kuitenkin myös 
vaativa. Toiminnallaan hän 
ansaitsi asiakkaiden ja työ-
tovereittensa arvostuksen ja 
luottamuksen. 

Maiju toimi myös kah-
deksan vuotta Helsingin 
kaupungin tielautakunnan 
ja vesilautakunnan puheen-
johtajana. Hän oli vuonna 
1983 perustamassa Nais-
maanmittarit ry:tä toimien 
sen ensimmäisenä puheen-
johtajana. Hän oli pitkään 
myös kirkkovaltuuston ja 

-neuvoston jäsenenä. 
Eläkepäivillään Maiju 

oli voinut keskittyä lem-
piharrastukseensa puutar-
hanhoitoon. Hän kirjoitti 
kaksi kirjaa ja kuvataide-
koulun käytyään hän teki 
veistoksia mm. lapsenlap-
sistaan. Lähellä asuvat las-
tenlapset ja lastenlastenlap-
set toivat myös eloa ja iloa 
isovanhempien elämään.

Kaarlo Koivisto
Pekka Lehtonen

Koivistolainen yli-insinööri 
uudisti kiinteistörekisteriä

Äidin muisto
Eräät äidit kunniamerkin tänään rintaansa saa.
Äitienpäivänä Presidentti kaikkia äitejä tahtoo muistaa,
tahtoo kauttansa kansan kiitollisuutta näin osoittaa
työstä, jota äidit ovat olleet valmiit, itsensä unohtaen
kantamaan läpi päivien viikkojen vuosien 
usein lisäksi työelämään osallistuen.
Impi Maria, äitini, varmaan merkin myös rintaansa sais, 
jos aikaan hän toiseen vain elänyt ois.
Yksitoista hän lasta tähän maailmaan saattoi,
kymmenen heistä yksin läpi sotien perille kantoi.
Leipäpalansa nälkäisen lapsen kanssa jakoi.
Evakkovuosina katrastaan puutteelta varjeli.
Kun vihdon isän kanssa uuden kodin hän rakensi,

pellot kylvi, viljan niitti, heinän viikattein kaatoi,
lehmän lypsi, pesi pyykin, kinkun joulupöytähän 
kantoi.
Lapset koulutielle ohjasi, auttoi kun voi, 
rehellisyyttä kaikessa noudattamaan lapsiaan 
neuvoi.
Kuka kunniamerkin tänään paremmin ansait-
siskaan
kuin Impi Maria, minun äitini, nyt povessa maan?

Äitienpäivänä 2020 Martti Piela
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Museokamaa Koivistolta
Päätoimittaja Riikka Salokannel

Jouni Särkijärvi

Näi kerto miu kuoma.

Hää heräs yöl ko sii ol vanha äijä 
sängy vieres.
- Täh?
- Mie oon männä juhannusten 
henki. Ois haasteltavvaa.
- Siehä haiset ko riu’ualune.
- Se on sinu henkes ko niissä 
männä juhannuksis haisoo. Ensi 
viinalt, sit viina jälkipotkult. Vuo-
taha aamuun, nii taas saat lintuset 
varisemaan oksilta iha vaa hönkä-
semäl.
- Oot sie joki kummitus?
- Tavalline henk mie vaan oon. 
Pit tulla mäkättää siul ko elämäis 
männöö alaluisuu. Sie meiskaat 
ain juhannuksen nii pahast, että 
ite et muista jälkikättee. Mite oli 
esmerkiks sen sauna kans kaks 

ajastaikaa sitte, sattuuko mielee 
mite se mahto korventuu maa 
tasaan?
- Eihän siit selkiää saatu. Mitä lie 
kipuna puonna permannolle.
- Sie et laittant kiukaa luukkuu 
kunnolla kiin ko lähit järvee. Pe-
säst karkas palava klapi lattial. Ja 
sie olit jättänt loput halot iha vie-
ree. Ko ei sytytä niin sit pallaa. Sie 
sammuit ennenko sauna.
- Mie en kyl tuollast muista. 
- Sitähä miekii yritä haastaa. Entäs 
männä juhannus? Naapurikylilki 
viel puhutaa ko urheilusankar ko-
ettaa heinäseipääl juhannuskoko 
ylitse, vaikkei jalat juur polkuu 
löytäis. Rojahtaa siihe syrjää, polt-
taa nuttusa ja parkuu.
- Leikkiihä mie vain halusin lyy-
vvä. Eihä siin pahemmi käynt.
- Kuuleha nyt. Itelles voit selittää, 
mut näkkee jot sie oot liia hyvvää 
kaverii pirtupotu kans. Siu pul-

losas o yks reikä liikaa. Koetaha 
kapristautuu jot ei paha peri. Mie 
mään nyt, mut elä unoha, mitä 
mie vakkoitin.

Kyntteläijä katos, ja uus valkee 
syttys. Tyttöne mikä lie sit pitel.

- Mie oon tämä juhannukse henki.
- Ei tunnu savu hajjuu. Sauna o 
varmaa jälel.
- Siu nokkais pittäis varmaa vii-
jä sepälle uuvelleen taottavaks-. 
Muistat sie kene kans sie laulelit 
vastikkää joululaului?
- Ehä mie ossaa laulaa.
- No siit myö aatellaa iha samal 
viisii. Kolme kuomaa, yhelaiset 
naamavärkit, tukka hatsallaa. 
Sie kävit hoilaamas teijä emakoil 
kuink jouluna heijätki o pöytää 
kutsuttu. Sinappihuntuu höil tar-
josit koristukseks.
- Elä sapuskast haasta. Oisko siul 

kopsuu antaa?
- Sie oot jo kopsutellu koko suve 
edest. Otaha järk kättee tai jonnai 
kertan siu akkais jättää siut lättii 
nukkumaa. - Siul ei näytä kukkaa 
kertonee jot pää tulloo kipiäks ko 
panoo maate saappaat jalas. 
Neitsykäine läht ja pimmee lan-
kes.
Hää luul jot viimei pääsis hirsii 
vettää, vaa eipä viel. Vanar käes 
tul kolmas hahmo.
- Oot sie nyt se tulevie juhannuste 
henki?
- Mie oon kuule siu akkais ja sie 
oot vielki nii tillin talli jot et pei-
likuvaas tuntis. Aurink on yllääl ja 
muut istuu jo puolpäiväsel. Mut 
siul mie toi ruua iha sänkyy ast.
- Ei miul viel nälk ole.
- Mie tiijän, ei ruoka maita. Tässä 
kuitennii on kaks hailii, suolasta 
rappeit. Pureksi nyt kunnol, jos 
hyö vaik halajais myöhemmii kii-

vetä takasi pirti valloo.
Mie anna siul kerran vuuves vähä 
löysää, jot kaik näkis ko sie saat 
vappaast tehä mit lystäät. 
Isänt pittää huole talo asjoist, 
emänt pittää huole isännäst.

Mie en kävis vannoo jot oli tot-
ta jok sana vaa en kyl valleekskaa 
uso.

Yöl sattuup

Jouni Särkijärvi osallistui 
oheisella Juhannuskerto-
muksellaan 2019 järjestet-
tyyn valtakunnalliseen mur-
rekilpailuu.

Koronavirus kuihduttaa ja evakuoi rakkaasta perheestä!

Kevätaurinko herättää luonnon kukoistamaan!

Liisa Ake-Helariutan maalaamat akvarellit

Tällä kertaa Museoetsivän 
selvitettäväksi päätynyt esine, 
ei olekaan museolta vaan yk-
sityisen ihmisen kokoelmista, 
alun perin Koivistolta kuiten-
kin. Kyseinen lasimaljakko on 
noin 13 cm korkea ja halkaisija 
pulleimmalta kohdaltaan seit-
semisen senttiä. Kukkamaljak-
koon on käsin maalattu koris-
tekuviointi. 

1850-luvulta alkaen lasiset 
käyttöesineet alkoivat yleistyä. 
Vuosisadan lopun lehtikuvissa 
maljakoita käytettiin koristei-
na myös ilman kukkia. Kui-
tenkin maljakot olivat aika 
harvinaisia, lasitehtaiden ku-
vastoissa oli korkeintaan muu-
tama malli esiteltynä. Hiottua 
lyijykristallia valmistettiin 
1900-luvun alussa, 20-luvulla 
kristalli oli vientituotteitam-
me. Samaan aikaan yleistyi 
köyhän kristalli, eli puristelasi.

Sota-aikaan maljakoita 
valmistettiin vähän. Sään-
nöstelytalouden seurauksena 
myös raaka-ainetta oli vähem-
män, ja sitä säästeltiin välttä-
mättömyystuoteisiin, ikkuna-
laseihin ja pulloihin. Erilaisia 
”sankarimaljakoita” kuitenkin 
valmistettiin, ja niitä myytiin 
sotainvalidien hyväksi. Mal-
jakkoa sopi käyttää kaatuneen 
kuvan vierellä.

”Sota-aikaan valmistettiin 
myös maalattuja maljakoita. 

Raaka-aineen puutteen takia 
lasin laatu oli huono, mutta 
koristelu peitti sen. Lasiteol-
lisuuden raaka-aineongelmat 
jatkuivat vielä vuosia sotien 
jälkeenkin, samoin maalaus-
koristeiden suosio”. (Kaisa 
Koivisto ja Sirpa Westerholm 
kirjassaan Keräilijän aarteet). 
Koristekuviosta ja tyylistä 
päätellen maljakko on Kume-
lan (1937-1986) lasitehtaan 
tuotantoa. 

Talvisodan alkuvaiheissa 
kaatuneen Tauno Peussan leski 
Hilja Peussa oli yhdessä toisen 
koivistolaisen sotalesken kans-

sa perustaneet ruokalan Koi-
viston kauppalan keskustaan. 
Kun Koivistolle pääsi taas ta-
kaisin ensimmäisen evakkoon 
lähdön jälkeen, asui Hilja Peus-
sa Humaljoella, mutta ruokala 
perustettiin kauppalaan, missä 
Peussat olivat asuneet ennen 
sotaa.

Muistitiedossa ei ole, kut-
suttiinko paikkaa ruokalaksi, 
ravintolaksi, kanttiiniksi vai 
kahvioksi, mutta Pirtti oli sen 
nimi, ja sen pöytiä nuo käsin-
maalatut maljakot koristivat. 
Kaunis kattaus on puoli ruokaa.
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Sulo Jukanen: 
KOIVISTO …
Otteita kirjoituksesta Karjala-lehden liitteessä vuonna 1970

Tuula Koppinen

Ruumiin raken-
teeltaan koivisto-
laiset olivat vant-
teria. Heidän 
kasvoillaan näkyi 
meren uurtamia 
juonteita, joita 
peitti ahavan 
tuoma rusketus. 

Monessa Karjalan kannaksen pi-
täjässä oli aikanaan ihmisillä omat 
luontaiset pitäjäkohtaiset tapansa 
ja puheenpartensa. Ne antoivat 
väriä ja sisältöä joka-päiväiselle 
elämälle ja muodostivat kannakse-
laisen kulttuurin sielun, sen, jota 
nyt uhkaa unhoon joutuminen.

Koivisto oli merellistä Suo-
menlahden rantaseutua. Kesällä 
se oli lämmintä hiekka-rantaa 
liplattavan meren äärellä, talvisin 
lumen ja jään kahlitsemaa man-
nerta ja saaristoa. Nuo edellä mai-
nitut ja niiden lisäksi raikas me-
rituuli, suolaisen meren, kalan ja 
tervan tuoksu, satamasta kuuluvat 
laivojen huutelu, vinssien kitinä ja 
propsien kolina, ne kaikki muo-
dostivat yhdessä sen elämänken-
tän, jolla Koivistolla aikoinaan 
elettiin ja aherrettiin.

Koivistolainen ihminen – sel-
laisena kuin hänet muistan – oli 
elämänmyönteinen, lähimmäi-
sensä hyväksyvä ja oloihinsa tyy-
tyväinen. Hän saattoi olla hivenen 
omahyväinen – ainakin hän piti 
omaa hevostaan naapurin hevosta 
parempana. Sukupuolien välinen 
roolijako oli Koivistolla niin kuin 
karjalaisissa yhteisöissä yleensäkin 
varsin selväpiirteinen: mies kulki 
meriä, kalasti ja kävi kauppaa, nai-
nen – vaimo ja perheenemäntä – 
hoiti talonpitoa.

Ruumiinrakenteeltaan koivis-
tolaiset olivat vantteria. Heidän 
kasvoillaan näkyi meren uurtamia 
juonteita, joita peitti ahavan tuo-
ma rusketus. Silmäkulmasta taisi 
pilkottaa jotakin kauppamiehelle 
ominaista, oveluuttakin, sellaista 
yleiskannakselaista, jonka Pieta-
rissa käyty elämänkoulu oli op-
pilailleen aikoinaan opettanut. 
Lempinimeään ”hailinhirttäjät” 

koivistolaiset pitivät arvonimenä.
Koivistolaisten elinkeinoista 

näyttää 1550-luvun aikoina ran-
nikkopurjehdus ja kaupankäynti 
olleen tärkeällä sijalla kalastuksen 
lisäksi. Runsaat kaksi vuosisataa 
1700-luvun alusta lähtien jatku-
nut venäläisen vallan kausi soi 
koivistolaisille – niin kuin muille-
kin kannakselaisille – erinomaisen 
tilaisuuden harjoittaa entisiä am-
mattejaan, kauppaa ja merenkul-
kua nyt Venäjän lipun turvin pur-
jehtien. Pietarin kaupunki tarvitsi 
ja osti jokaisen hiekka-, kivi- ja 
halkosylen, joka sinne pystyttiin 
kuljettamaan. Sama oli elintarvik-
keiden laita: kaikki se, mikä kan-
naksella tuotettiin, meni Pietaris-
sa kaupaksi. Tästä ”Pietarin ajan 
elämäntavasta”, jonka vanhimmat 
vielä elävät kannakselaiset ovat it-
se kokeneet, heillä yleensä on vain 
mieluisia muistoja. Se on lähde, 

josta Koiviston historiaankin voi-
daan kirjoittaa monia lehtiä.

Suomen itsenäisyyden ajan 
ensimmäinen vuosikymmen oli 
koivistolaisille taloudellisesti var-
sin raskasta aikaa. Entinen elin-
keino – Pietarin kauppa – oli 
olosuhteista johtuen loppunut 
ja oli pakko etsiä uusia ansio-
mahdollisuuksia. Samanaikaises-
ti osoittautui myös yksinomaan 
purjeilla kulkeva puulaiva kan-
nattamattomaksi. Se piti korvata 
konevoimaisella aluksella, mutta 
niiden hankkimiseen tarpeellisten 
pääomien kokoaminen oli vaivan 
takana. Onnistuttiin kuitenkin 
muodostamaan laivayhtiöitä, 
jotka varustivat teräslaivoja sekä 
valtameri- että rannikkoliikentee-
seen. Vuonna 1939 laivanvarustus 
oli ripeän kehityksen vaiheessa.

Satamatyö oli se elinkeino, 
joka sai kehityksen pyörän pyöri-
mään Koivistolla uskomattomalla 
vauhdilla. Möllikän valtiosatama 
sekä Makslahti-Römpötin pyö-
reän puutavaran vientisatama 
tarjosivat kesäiseen aikaan työtä 
sadoille miehille. Näiden satami-
en liikenne kasvoi jättiläisaskelin 
ja voidaan perustellusti kirjoittaa, 
että vuonna 1950 meillä olisi kan-
naksen kartalla ollut jo Koiviston 
kaupunki.

Koiviston kuvan täydennyk-
seksi on paikallaan kertoa jotakin 
sikäläisistä kylistä ja asutuksesta. 
Koiviston vanhimman asutuksen 
kunniapaikan antaisi mielellään 
kylälle, jonka nimi oli Vatnuori. 
Se on saattanut olla ikivanhaa pe-
rua oleva lappalaisten muinainen 
merikalastuspaikka niin kuin sikä-
läiset paikannimet sallivat olettaa. 
Vanhaa asutusta sijaitsi myös Tiu-
rinsaarella. Siellä Partela, Vanha-
kylä ja Tiuri eli Jousmies – joskus 

myös Korvenalaksi kutsuttu – se-
kä Piissaarelta eli Piispan-saarelta 
Soukka voisivat laskea perustansa 
viikinkiaikaan. Mantereen puolel-
la Tervahartelan, Makslahden ja 
Humaljoen kylät ovat olleet myös 
jo kauan asuttuina. Friisiläis-sak-
salais-gotlantilaiskaudellakin lie-
nee asutuksen painopiste sijainnut 
saariston puolella. Siellä Syvänsal-
men rannoilla Kirkkosaari-Eistilä-
Ingertilä kolmiossa Koivusaaren 
pohjoiskärjessä ja Kiurlahden 
kylässä Piissaaren eteläkärjessä 
oli erityisen vanha germaaninen 
patina. Siellä asuivat ne laivurit, 
jotka kuljettivat aluksensa ja sak-
salaisten tavarat Koivistolta Ne-
valle. Saman patinan tapaa myös 
Kotterlahdesta Möllikän niemen 
tyvestä, jossa lienee sijainnut kar-
jalaisen kaupan keskus. Alvatin ja 
Keskisaaren kylien asutus muo-
dostui niistä kalastajista, jotka ai-
koinaan pyysivät Suomenlahden 
suurhailia ja kuivasivat sen Saksan 
paaston-viettäjien ruoaksi. Maisa-
lan kylästä, siellä missä Valtti 
asui, kaatoivat saksalaiset laivurit 
aikoinaan puita laivansa tarpeiksi. 
Saarenpäässä Pitkänniemen ty-
vessä asuivat 1300-luvulta lähtien 
ruotsalaiset rajavartijat vartioiden 
valtakunnan kaakkoista kulma-
ketta. Vartioalusten satama sijaitsi 
lahdelmassa Haminiemen tyvessä.

Koiviston kirkollisen elämän 
alkuvaiheista ei meillä ole paljon-
kaan tietoja. Kristinuskon olet-
taisi saapuneen sinne saksalaisten 
kauppiaiden mukana jo joskus 
1000-luvun alkuvuosina. Heillä 
oli näet tapana rakentaa kappe-
leita sinne tänne matkareittien 
varsille ja suorittaa niissä kiitos-
rukouksia onnistuneen merimat-
kan päätteeksi tai anoa suojelusta 
kotimatkan varalta. Perimätiedon 

mukaan olisi Koivistolla ollut näi-
tä kappeleita Sinisaarella ja Sou-
kassa jo ennen kuin muu seura-
kunnallinen elämä oli varsinaisesti 
alkanut.

Hallinnollisesti Koivisto oli 
aluksi Viipurin maaseurakunnan 
kappelina, mutta muodostettiin 
vuonna 1575 Koiviston seura-
kunnaksi. Tämä uusi seurakun-
ta käsitti kaikki saariston kylät 
ja viisi kylää mantereelta, muut 
Koiviston kylät jäivät edelleenkin 
Viipurin pitäjän kyliksi, mutta 
kuuluivat Koiviston papistolle. 
Myöhemmin pitäjä ja seurakun-
ta sai ne muodot, jotka vuodelta 
1939 muistamme.

Koiviston vanhimman kirkon 
tiedetään sijainneen Kirkkosaa-
rella. Kun venäläiset sen polttivat 
vuonna 1706, rakennettiin uusi 
kirkko mantereelle Kirkkonie-
meen. Tämä oli puukirkko, jonka 
seuraaja myytiin 1900-luvun alus-
sa Viipurin Talikkalan kirkoksi ja 
tilalle rakennettiin komea kivi-
kirkko, joka siellä vielä seisoo tä-
näkin päivänä.

Koivisto oli aikanaan monin 
tavoin värikästä eteläkarjalaista 
rannikkoseutua, jossa jokapäi-
väiseen elämään sisältyi paljon 
omaperäistä ja muusta kannakse-
laisuudesta poikkeavaa. Koivisto-
laiset olivat aikoinaan ja – Luoja 
suokoon – ovat vieläkin yritteliäs-
tä ja tarmokasta väkeä, paljon ko-
keneita ja ymmärtävät maailman 
menoa. He tietävät, että maail-
massa on kaksi mahtavaa, ”kap-
teen laivaas ja Jumala taivaas” ja 
näiden käskyjä tulee totella. Näin 
saadaan elämälle vakava suunta 
ja määräsatama, johon kannattaa 
pyrkiä.
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Nyt tuntui matka lyhyeltä. Evak-
komatkalla olimme saaneet kul-
kea pitkiä matkoja tietämättä mi-
tään päämäärästä. Nyt oli maali 
selvillä: koti! Nyt tuntui kuin ta-
lot olisivat siirtyneet lähemmäksi 
toisiaan ja naapuri muuttanut 
likemmäksi.

Jo näkyy kotikylä! Ovat tääl-
läkin paikat muuttuneet, mutta 
ennen meitä tulleet ovat jo eh-

Impi Piela
Elämän melskeissä (XXIII)
Paperimme olivat kunnossa ja saimme jatkaa matkaamme kotiin päin. 
Meille annettiin puolen vuoden oleskelulupa saaressa. 

Impi Piela

Vaikka tuntuikin siltä, kuin 
kaikki täällä - puut, pensaat, me-
ri ja aurinko - olisivat toivotta-
neet meidät kaikki tervetulleiksi 
takaisin, oli rinnassa kuitenkin 
selittämätön, raastava tuska: 
miksi? Miksi kaikki oli hävitet-
ty? Miksi nämä rauniot? Miksi 
pommikuoppa aittojen ja sau-
nan kohdalla?

Jouduimme asumaan aluksi 

paisteessa. Rakentaa halusivat 
hekin, lapset, aikuisten tavoin. 
Nuorin pojista, Asko, oli käärinyt 
housunlahkeet ylös ja mennä vii-
letti pitkin vesijättömaata tallaten 
lätäkkökohtia niin, että vesi pärs-
kyi ympäriinsä. Kysyin häneltä: 
“Männääks myö uuvestaa evak-
koo?” “Ei männä, tääl o tiva olla!” 
kuului reipas vastaus.

Miten mukavaa onkaan saada 
olla omassa rannassa! Pytyt, ma-
tot, täkit, kaikki saa nyt puhtaiksi 
kirkkaassa merivedessä. Seuraan 
katseellani meluavaa lapsijoukkoa, 
ennen kuin aloitan omat työni. 
Meri on tällä kertaa tyyni. Pojat 
uittavat laivojaan. Toisilla heistä 
on komeat seililaivat, toiset saavat 
tyytyä vaatimattomampiin, joil-
lakin vain lastu, johon on tikun 
läpi kiinnitetty tuohenkappale tai 
paperi purjeiksi.

Lastina laivoissa on hiekkaa 
tai savea niin paljon, kuin kukin 
laiva kantoi. Miten vapaina he 
saavatkaan täällä elää! Ei tarvin-
nut paitaa, ei kenkiä, joillakin 
pienimmillä ei ollut housuja-
kaan. Olisi mukavaa seurata las-
ten touhuja kauemminkin, mutta 
työhön minunkin on ryhdyttävä, 
sillä työ tarvitsee tekijää, eikä 
penkillä istujaa.

Eräänä sunnuntaina lähden 
vähän pitemmälle katselemaan 
metsämme kuntoa. Lähtiessäm-

pumaan enemmältä tutkimiselta. 
Istahdan hetkeksi kannon pääl-
le huoahtamaan. Täällä jossakin 
ovat varmaan vanhan saunamme 
ja aittarakennuksemme hirretkin. 
Mietin, mitä kaikkea ihmisen tie-
tämättä voikaan neljässä vuodessa 
tapahtua. On hyvä, että tuleva on 
ihmiseltä salattu.

Rakennus toisensa jälkeen 
kohoaa kylille. Kaikkialla näyt-
tää olevan tulenpalava kiire saada 
kodit rakennettua. Eletään uu-
delleen toivossa, ettei täältä enää 
koskaan tarvitse lähteä. Saamme 
elää turvassa ja rauhassa. 

Maatyöt oli tehtävä ihmisvoi-
min; koneita eikä hevosia ei ollut 
saatavilla. Jos jollakulla oli paljon 
maata ja sattui saamaan valtiolta 
hevosen lainaksi, hän sai olla on-
nellinen Minä sain kuokkia peru-
namaatani hiki päässä, seitsemän 
turvetta ilmassa ja kahdeksas jo 
kuokasta irtoamassa. Kerran näin 
ahertaessani taivaalle ilmestyi ylä-
puolelleni lentokoneita. Suojau-
duin pellon ojaan. Pelästyin. Ei 
olisi sittenkään pitänyt tulla ta-
kaisin näin varhaisessa vaiheessa. 
Hetken ajan kuulin ammunnan 
rätinää, ja koneet katosivat sen 
tien. Kun kaikki oli taas hiljaista, 
mieleen palasi jälleen toive: Kunpa 
vain saisimme elää rauhassa täällä 
kotona! Kävi minullekin niin kuin 
Jallulle vatsan polttojen aikana. 

Jallu rukoili vatsan polttaessa pa-
himmillaan: “Auta, hyvä Jumala, 
viel yhe kerra Jallu-poikaa!” Ja 
kun poltto oli ohi, hän huokaili: 
“No nythä täs mänis vaik yks norri 
kuppi!” 

Olimme asuneet omassa ta-
lossa, yhdessä huoneessa pari 
kuukautta, kun perheeseen syntyi 
tyttövauva. Meitä oli siis nyt yksi-
toista henkeä. En tietystikään olis 
enää toivonut lisää lapsia. Pelkä-
sin, ettemme pystyisi elättämään 
näin suurta lapsilaumaa, kuoli-
simme nälkään heidän kanssaan. 
Mutta kerrankos ihminen erehtyy! 
Kun lapsi lepäsi vierelläni, hän 
tuntui taas kaikkein rakkaimmal-
ta, pieni kun oli.

Lapsi oli rauhaton, ei nukku-
nut juuri lainkaan, piti ainaista 
ininää: ää ää ää. Koko perhe kyl-
lästyi sitä kuuntelemaan. Isäkin 
sanoi: “Tuota tuos ei huolis ol-
lakkaa!” Se loukkasi minua, mut-
ta kätkin surut sisälleni. Sanoin 
vain: “Oottakaas ko tyttö kasvaa! 
Sit hää o miu yksityisomaisuut-
tai.” Myöhemmin, kun Sirpa oli 
kahden ja puolen vuoden ikäinen, 
hänelle näyttiin Jannea ja sanot-
tiin: “Tuos o siu issäis,” niin tyttö 
sanoi: “Ei hää miu issäi oo, hää o 
Liisa isä” ja osoitti sisartaan.

Jatkuu

Viljo ja Leevi ennen sotia 
(Kuva: Viljo Pielan albumista)

Leevi, Asko, Tani-serkku ja Viljo kodin raunioilla kotiseutumatkalla 
(Kuva: MP)

Viljo ja Terttu kotirannassa kotiseutumatkalla (Kuva V.Pielan 
albumista)

tineet paljon rakentaa sodan tu-
hoamien tilalle. Rakennustyöt 
näyttävän olevan käynnissä vähän 
joka puolella. Kuljemme kotiky-
län kujia. Pellonpientareet ovat 
ehtineet metsittyä näinä neljänä 
vuotena. Aivan lähellä paikka, jos-
ta tie kääntyy kotiamme kohti on 
suuri pommikuoppa. Nyt näkyy 
kotitalo! Entä ulkorakennukset? 
Liekö tuo meidän kotipaikkamme 
ollenkaan? Varmistamme asian. 
Kyllä vain, vaikka noin autiolta 
paikka nyt näyttääkin. Kadon-
nut on kaikki kättemme työ! Työ, 
jonka suurella vaivalla leipätyöm-
me lisäksi olimme aikaan saaneet 
monen vuoden aherruksen myö-
tä. Hävitetty kaikki! Karvas pala 
kotiintulijalle. Kuitenkaan emme 
voi olla iloitsematta. Vihdoinkin 
olemme saaneet palata kotitanhu-
ville. Jatkamme matkaamme ko-
tiin asti. Tuossa, missä ennen oli-
vat sauna ja navetta ja heinälato, 
siinä on nyt ammottava kuoppa 
pommin jäljiltä. Mutta ranta! Se 
on entisensä. Vesi kimalteli sini-
senä aina tänne kartanolle asti. 
Rantanäkymää rumensi kylläkin 
vanha ruosteinen venäläinen rau-
taproomu. Isommat pojat kiiruh-
tivat heti tarkastuskierrokselle.

naapurissa, kunnes yksi huone oli 
saatu jotenkin asuttavaan kun-
toon. Oli helppo sopeutua, sillä 
olihan nyt kesä. Kaikkialta kuului 
vasaroiden pauketta. Koko kylässä 
olivat jälleenrakennustyöt kiivaas-
ti käynnissä. Kohta unohtuisivat 
huolet; pian pääsisimme omiin 
oloihin. Alkoi asialla olla jo kii-
rekin, sillä pian syntyisi yhdeksäs 
lapsemme.

Vaikka on jo kesäkuun alku-
puoli, peruna on vielä istutettava. 
Mutta hevosta ei saa mistään. On 
istutettava peruna käsivoimin. 
Otan ison turvekuokan. Maa on 
hyvin vanhaa, pelkkää turvetta, 
mutta suomalainen sisuni ei an-
na myöten ja saan kuin saankin 
perunat maahan. Yksi huone val-
mistuu asuttavaksi, ja niinpä en-
nen juhannusta voimme muuttaa 
jälleen omaan kotiin. Ensi kertaa 
pitkästä aikaa saamme asettua 
oman orren alle. “Vaik koti oisi 
köyhäkin, sen asunto on suloisin,” 
hyräilen itsekseni vanhaa laulua. 
Tuhannet kerrat olin kaivannut 
oman kodin lämpöön noina ras-
kaina evakkovuosina, jolloin mi-
nulle lapsineni ei ollut oikein mis-
tään löytyä kunnollista asuinsijaa. 
Nyt tuskin muistinkaan, että vielä 

oli sota käynnissä. Elo tuntui niin 
mukavalta, ettei halunnut päästää 
sodan ajatusta häiritsemään iloa. 
Lapset kirmasivat jälleen rantoja 
pitkin päivät pitkät, rakentelivat 
kultaisesta sannasta pilvilinnojaan 
ja pistäytyivät pulikoimassa läm-
pimässä rantavedessä, aivan kuin 
vuosia sitten. Jälleen näkyi savi-
leipiä ja -kukkoja lautojen päälle 
nostettuina kuivumassa päivän 

me se oli kasvanut suurta tukki-
puuta. Tullessani perille en oikein 
voi uskoa silmiäni. Koko paikka 
on laakeata, puutonta Puitten ase-
mesta siellä on nyt korsuja, toinen 
toisensa vieressä. Kurkistan uteli-
aana yhden sisään. Se on hirsira-
kenteinen. Seinät ovat kosteat ja 
outo lemu tuoksahtaa nenääni. 
Pelko, että sisällä saattaisi olla 
vaikkapa ruumiita, saa minut luo-
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Mie tiijjän
Martti Piela
Mei äitil ol tapan sannoo, et ”pa-
ha pappi saarnajaa itsestää”. No, 
tietäähä sen, et ko sormee koukis-
taa, ni mihipäi se muuvval kouku 
pää sojottais, jossei saarnaajaa it-
seheen. Sellane tunne miul usjast 
on, ko näitä juttujai näpyttelen 
Koivuneva jatkokertoksii lehil. 
Mikäs ihme tuo nii sit oiskaa, ko 
oonha miekii nii monta kertaa eh-
tint tiirailla tän maapallo pyörinää 
auringo ympär, et siint o viereltäi 
ehtint toinekii tallaaja väistyy 
ihailemmaa muita maisemii; o 
alkant käyvvä niiko Kekkosel, et 
sellasii kaverei o vähemmä jälel, 
kene kans vanhoi muistoi kultai-
lis. Tännää tosi tapasi langa päähä 
Hoikkala Voito, kene kans neljä-
käntluvul hypittii puust puuhu ja 
leikittii Tartsanii Hakkala koulu 
takases metsäs, mis mei Sirpa kar-
kas yksinnää metsäpolkuu pitki 
viettämää Vappuu justii näihi ai-
koihi vuotta ja kutsu männessää 
”Vappu, Vappu, Vappuu!” No, 
Voitto, hää kerto, et elelöö näi 
korona-aikan kortteerissaa ja viih-
tyy karanteenis ”niiko orpopiru 
siin kylmäs helvetis”. Vaimoon o 
vanhainkois, eikähä nyt pääse kat-
somaaka kumppaniiaan, kuka siin 
vieretlää tapas vuoskymmenii aja. 

Keskikoulu ajoilt oon kyl ta-
vant sentää tääl Porvoos usiamma-
kii kouluaikoi kaverin. Hoikkala 
Saska Marjatankii tapasi kerra, ko 
satuttii sammaa aikaa Miss Uni-
verssumi entisel koulul Porvoo 
Koivistolaisii vuosjuhlas. Saska ja 
Ateleha assuit Kaupungihaas mei 
naapurein. Ja oon muutama ker-
ra polkent pyörälläi tappaamma 
koko keskikoulu aja samal luokal 
pulpettii kuluttannee kaveri Leena-
vaimoinee, kutka assuut tuol joki-
varres entisil Kiiala kartano mail. 

Nyt eletää kovvii aikoi koko 
maailmas. Kiinast lähtent korona-
virus yllätti rajuuvellaa kaik. Se ei 
katso, onks uhri rikas vai köyhä, 
onks hää maailma johtajii vai tor-
pa tyttärii. Enklanni pääminister-
kii, kuka ei aluks tuntunt piittaava 

Koiviston Lestadiolaisuuden alkuvuodet  6. osa

Valma Luukka

Lehtikirjoitukset
Suurin ja tärkein tiedotusväline 
Vanhan Viipurin läänin alueella 
oli ”Viipurin Sanomat”. Se kirjoit-
ti nimeltä mainiten ensimmäisen 
kerran Koiviston lestadiolaisis-
ta v. 1888. Eniten lestadiolaisia 
mainittiin olevan Saarenpään ja 
Humaljoen kylissä. Herätysliik-
keen levittäjiksi sanottiin ”Poh-
jalaiset A. Laitiselaiset”. Seuroissa 
oli kiitetty Aatu Laitista ”oikeaksi 
papiksi, joka oli käynyt yliopisto-
koulun lisäksi ”täydellisen hengen 
koulun.” 

Kummastusta ja närkästys-
tä herätti lehden mukaan se, että 
eräs nainen oli tullut liikutuksiin 
kirkossa juhannuspäivänä, jolloin 
nainen oli viety siltavoudin toi-
mesta ulos kirkosta. Samana iltana 
seuroja oli pidetty Kotterlahdella, 
seuraavana päivänä Saarenpäässä ja 
sitä seuraavana päivänä Humaljoel-
la. Pappina oli ollut ilmeiseti Fager-
lund, koska puhujasta mainitaan, 
että hän oli vielä ylioppilas. 

V. 1892 kerrottiin Viipurin 
Sanomissa, että Koivistolla oli tu-
lossa käräjäjuttu siksi, että ”hih-
hulilaiset” olivat seuroisssa nimit-
täneet seuraan kuulumattomia 
ihmisiä jollakin rumalla nimityk-

sellä. Oikeusjuttua ei kuitenkaan 
todennäköisesti tullut.

V. 1891 lestadiolaisuutta mai-
nittiin olleen myös Kiiskilän ky-
lässä. Samassa uutisessa kerrottiin, 
että lestadiolaisuutta oli Koiviston 
useimmissa kylissä. Kiiskilässä seu-
roja pidettiin Antti Hämäläisen ta-
lossa. Vieraita oli paikalla Kurkelas-
ta ym. lähikylistä. Alussa ei kylässä 
ollut Hämäläisten lisäksi muita 
”uskovaisia”, mutta parin viikon 
kuluttua jo useita perhekuntia.

Lehtiin annettujen tietojen 
mukaan v. 1887 oli Koivistolle 
tilattu 3 vuosikertaa Kristillis-
tä Kuukausilehteä. Seuraavana 
vuonna lehti ilmestyi nimellä 
Sanomia Siionista. Sitä oli tilattu 
vain yksi vuosikerta. Mutta vuon-
na 1889 Sanomia Siionista tuli jo 
4 vuosikertaa, mikä siihen aikaan 
merkitsi seitsemättä sijaa sanoma-
lehtien joukossa. Niin vähän tuli 
tilattuja lehtiä siihen aikaan. Leh-
det kiersivät ympäri kylää, ja jos 
puhujia ei ollut seuroissa, luettiin 
ääneen Siionin lehteä. V. 1890 Sii-
onin Sanomia tuli jo 7 vuosiker-
taa, jolloin lehti oli toisella sijalla 
suosiossa Viipurin sanomien jäl-
keen. Seuraavana vuonna tilaajia 
oli 9, jolloin kaikista Koivistolle 

luetuista lehdistä Siionin Sano-
mien osuus oli 7,5 %.

Lestadiolaisilla ei ollut Koi-
vistolla omaa maallikkosaarnaa-
jaa. Kuolemajärveläinen Tapani 
Kurikkala kävi Koivistolla seu-
rapuhujana. Hän oli voimakas 
puhuja, mutta hänen saarnansa 
olivat enimmäkseen lainsaarnaa. 
Hän puhui myös paljon maail-
manlopusta. Kurikkalan saarnat 
herättivät niin monia ihmisiä, 
että voitiin puhua ”herätyksen 
ajoista”. Monet tekivät silloin ”pa-
rannuksen”, kuten mm. Josefina 
Mannonen sekä Anna Maria ja 

Hulda Hoikkala. 
Muita saarnamiehiä, jotka kä-

vivät ahkerasti Koivistolla seuro-
jen pidossa ennen v. 1900, olivat 
uuskirkkolainen Markus Saksi ja 
kuolemajärveläinen Aabram Inki-
lä (myöh. Pentikäinen). Seurojen 
ohessa käytiin puhuttelemassa ih-
misiä heidän kodeissaan. Sellais-
ta saarnatapaa käytti mm. Matti 
Passoja.

Lestadiolaisten erimielisyyk-
siä ei Koivistolla pahemmin il-
mennyt. Mitä oli, ne tulivat ul-
koa päin. Kirkkoherra Liljestrand 
mainitsi vuoden 1895 seurakunta-

mokomast, joutu hääkii kokemaa 
kovvii Coviti kynsis. 

Mut Suomi o kestänt vielkii 
kovempii kurituksii, vaik tää ny-
kynekkii uhkajaa nii kansa ter-
veyttä ko talouttakii. Onha meil 
taaskii niiko monest ennekii siu-
nattu vahvoil johtajil - o sunamist 
selvint resitentti ja nuorest ijästää 
huolimatta jo kovvii vastoinkäy-
missii elämässä voittant päättäväi-
ne pääminister.

Viimekertases Viestishä mie 
kirjotinkii sinisel markinaalil mei 
varemmist johtajist. Sem peräst 
sit kyselinkii, et osajaaks kukkaa 
kertoo, et kuka höist ol aikoinaa 
toimint oppikoulu opettaja hom-
miskii. Mie oikee ihmettelin, et 
kyl mei joukos löyty ainakii pari 
sellasta kaverii, kutka tänkii tiesiit: 

sehä ol itse ”Herra Hirmune”!
Ko mie palasi Suomee Suure 

vee takant 1963, mie sain opetta-
ja pesti Lahest. Lahe Yhteiskoulu 
ja Iltaoppikoulu rehtor ol viipur-
laine Aarne O. Rautiaine. Siin ol 
höyli mies, jämpti ja aikaansaapa. 
Hommas miul ja perreelki heti 
uuve asunno Rautatieasema ta-
kant. Koulu alotti toiminna Lahe 
kauppalas 1896. Ensmäse rehtori 
nimi ol Arthus Sumelius. Koulu 
perustajjii joukkoo kuulu myös J 
K Paasikivi, mitä mie en kyl sillo 
tullessai viel tietänt. Uutta lisä-
rakennusta vast rakennettii sillo, 
ko mie jo seuraavan syksyn lähin 
paremma palka peräs Jyväskyllää. 
Mut ollaaha myö siel yhteiskoulus 
useammi ko kerra oltu viettämäs 
koivisto-juhliiki. Mut se onkii sit 
jo toine tarina, niiko Kiplinki sano.

Ko JKP muutti Lahtee, hää 
läks heti mukkaa kauppala kun-
naliselämää, vaikutti Vuorikau 
kansakoulu rakentamissee, osallis-
tu yhteiskoulu perustamissee, pan 
alul Lahe Kansaopisto ja allekirjotti 
hääkii kaupungi perustamisano-
mukse. Ja sit viel viraapelityönnää 
opetti Yhteiskoulus matematiikkaa 
ja lauluu. Myöhemmät resitentti-
vuuvvet totistiit ainakii, et siint 
kaverist ainaskii ääntä irtos!

J. K. Paasikivi oli yhden luku-
vuoden opettajana Lahden Yh-
teiskoulussa. Oli tämän vuonna 
1896 toimintansa aloittaneen op-
pilaitoksen yksi perustajista.

Hannu Veijalainen

Martti Pielan kysymykseen

Juho Kusti Paasikivi toimi yhden 
lukukauden Lahden yhteiskou-
lun opettajana silloisessa Lahden 
kauppalassa. Hän vaikutti em 
koulun perustamiseen. Koulu 
aloitti toimintansa 1896 .
Lähde : Wikipedia.

Martti Asikainen

kertomuksessa, että lestadiolaiset 
olivat eräänä ajanjaksona tahto-
neet muodostua lahkokunnaksi, 
mutta se vaihe oli mennyt ohi. 
Kirkkoherra tarkoitti todennäköi-
sesti ”narvalaisuutta”, joka arvos-
teli ankarasti kirkkoa ja papistoa. 
Uusheräys ja narvalasiuus kyllä 
kävivät paikkakunnalla, mut-
ta suurin osa lestadiolaisista jäi 
vanhoillisuuteen. (Aikaisemmin 
mainitsin Aatami Pullin, joka piti 
lestadiolaiset järjestyksessä).

(jatkuu...)
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Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

Muista ystävääsi 
ilmoituksella.

Matka Kari

Juhlamatka Koivistolle pe 4.9 - su 6.9.2020 (3 pv) 

Majoitus West-hotelli Kurkelassa Makslahden rannalla
Hinta 345 e/hkl (jos oma viisumi, matkasta voi vähentää 25 e)
Paikkoja 65 henkilölle
Hintaan sisältyy: kuljetus, hotelli aamiaiset, illalliset, kenttäkah-
vit, kiertoajelut Koivistolla, 6.9. klo 13 lounas (seisova pöytä) 
Espilässä sekä viisumi.

Viisumia varten lähetettävä Kari Hämäläiselle 3 vko ennen 
matkaa: 
Viisumianomus täytettynä (tulosta Lähialuematkojen 
nettisivulta: Lähialuematkojen Palvelulomake Venäjän 
E-viisumihakemusta varten tai pyydä lomake Karilta), 
kopio passin kuva-aukeamasta (selvä), passikuva (ei vanhempi 
kuin 6 kk).
Matkalle mukaan matkavakuutustodistus (kortti ei kelpaa).

Ilmoittautumiset ja kyselyt: Kari Hämäläinen 
kari.hamalainen@pp4.inet.fi tai puh. +358 40 0184 899

Kari Hämäläinen, Mätikistönkuja 5, 07170 Pornainen

Koiviston sankarimuistomerkin juhlistaminen
5.9.2020

Lähde härkäläläisten mukana kunnioittamaan muistomerkin 
paljastusta.

4.9. – 6.9.2020 matkaamme Viipuriin, jossa yövymme 
kaupungin keskustassa.
Torkkelin puiston tuntumassa hotelli Lepakossa.

Matka puolihoidolla 250,-
Viisumi tulee hankkia itse ns. e-viisumina.
http://electronic-visa.kdmid.ru/index_en.html 
(tarvittaessa kysy apua)

Matkan ohjelma muotoutuu virallisen ohjelman mukaan.
Härkälässä käymme ja Viipurissa riittää aikaa kaupunkiin 
tutustumiseen.

Ilmoittautumiset:
TT-matkat 
tapani.teikari@ttmatkat.fi puh. 040 829 1824
Kata Aaltonen aaltonenkata@outlook.com, puh. 050 439 
3791
Risto Putus puh. 040 508 8167

Lähde mukaan mukavalle matkalle
Härkälän kylätoimikunta

Koivistolaiset ylioppilaat

Koivisto-säätiö lahjoittaa vuoden 2020 koivistolaista 
syntyperää oleville ylioppilaille Koiviston Viestin vuosikerran 
sekä ”Koiviston arkielämää”- kirjan.

Lehden ja kirjan postittamista varten tarvitsemme seuraavat 
tiedot: ylioppilaan nimi ja osoite, matkapuhelinnumero, 
koulu, josta päässyt ylioppilaaksi sekä vanhempien tai 
isovanhempien nimet ja näiden kotipaikka Koivistolla.

Huom! Turhien postikulujen välttämiseksi ylioppilaalta on 
syytä kysyä, haluaako hän lahjan - kirja on painava (ja arvokas) 
ja se pitää hakea postista lähetyksen toteuduttua tai lähetys 
palautuu takaisin uusien kulujen kanssa Koivisto-säätiön 
lunastettavaksi.

Tiedot v. 2020 ylioppilaista tulee lähettää säätiön asiamiehelle: 
Koivisto-säätiö
c/o Anne Markkanen
Porintie 2 C 40, 00350 Helsinki
anne.m.markkanen@gmail.com

Mikäli haluatte, että ylioppilaan tiedot julkaistaan Koiviston 
Viestissä, ilmoittakaa siitä suoraan Koiviston Viestin 
toimitukseen.

KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

Matkatoimisto TravelHit

Juhlamatkat Koivistolle pe 4.9 - su 6.9.2020 (3 pv) 

1. Zagorodny club Pihtovoje - tasokas majoituspaikka 
Suomenlahden rannalla 4 km Uurasta ja n. 40 min. matka 
Koiviston kirkolle. http://pihtovoe.ru
Hinta: 310 e/hkl
Paikkoja 50 henkilölle

2. Mannolan hotelli - Koiviston salmen rannalla, n. 10 min. 
Koiviston kirkolle. http://bazaadmiral.ru/bazaadm/manola
Hinta: 295 e/hkl
Paikkoja 100 henkilölle

3. Hotelli Lokki Johanneksessa, n. 30 min. Koiviston kirkolle.
http://www.chaikaotel.ru
Hinta: 295 e/hkl
Paikkoja 100 henkilölle

Pakettihintoihin sisältyy:
- majoitus - 2 yötä 
- ruokailu - 2 aamiaista, 2 illallista, lounas 5.9. 
 juhla furshet - seisova pöytä Espilässä 6.9. klo 14.00
- bussikuljetus
- Koiviston kirkkomuseon pääsylippu
- tulkkaus
Lisämaksulla e-viisumi 20 e 
Perhealennus: 20 e/hkl, 
jos perheessä 3 hkl, 30 e/hkl, jos 4 hkl, 40 e/hkl, jos 5 hkl.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Eija Tuominen 
tuominee@gmail.com tai puh. 040 0244 290

Koiviston sankarihauta-alueen vihkimistilaisuus 5.9.2020

Koronatilanteen salliessa. Koivisto-Seuran johtokunta tekee päätöksen 
juhlan pitämisestä seuraavassa kokouksessaan.


