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Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Tiijjät sie?

Pirkko Lencker-Mattssonin mittava koivistolaisaineisto

Itsenäise Suome syntyvaihees meil ol
melkone kolmikko maa tulevaa historiaa vaikuttavvii miehii, kolme kovvaa
kaverii: ol Svinhufvud, ol Stålberg ja ol
Mannerheim - ensmäne pääminister,
ensmäne valtiohoitaja ja kolmas resitentti - ensmäne Korkeimma oikeuve
resitentti ja tasavalla ensmäne resitentti
- ja itsenäise Suome armeija ensmäne
ylipäällikkö ja tasavalla kuuvves resitentti. Kaks höist ol aatelismiehii.
Ukko-Pekka ol taalaammaalaista
Qvalstadi sukkuu, syntynt 1861 Sääksmäel. Hää ol lakimies, ja kova laillisuuvve puolustaja. Nii itseppäine, et
kentraalkuvernöör Seyn karkotti hänet
1914 Siperii. Mutko keisarkunnas tehtii vallankumous, P.E. ilmotti vangtsijoillee, et ”mie lähenkii täst kottii.” Ja
läks kans. 1907 vaalii jälkee Suome
etuskunta valits hänet 1. puhemieheksee. Vennäimaa väliaikane hallitus nimitti hänet Suome rokuraattoriks, korkeimmaks laivalvojaks. Ko etuskunta
julistautu Suomes korkeimma hallitusvalla etustajaks, se nimitti Svinhufvudi
pääministeriks ja myöhemmi valtiohoitajaks. Valtiohoitaja tehtävät hää jättisisällissova alettua Mannerheimil.
Mannerheim ol palant Venäjält,
mis hää ol ylent kentraalluutnantiks
Keisarei palvellessaa. Hää ol taistelt
japanilaisiiki vastaa 1904 siin ainoas
sovas, minkä venäläiset o koskaa hävinneet. Siint sovastha lauletaa laulus
”Matšuuria kukkuloil”. Suku ol lähtösi
Saksast, mut muuttant Ruotsii 1640-luvul. Kaarle XI, hakkapeliittai isoisä, aateloi August Marheini 1693 aatelsnimel
Mannerheim. - Ko Svinhufvud luopui
valtiohoitaja tehtäväst, Mannerheim
seuras häntä. Mannerheim ol syltynt
Askaiste Louhisaares 1867.
Kaarlo Juho Stålberg ol lähtösi
köyhist oloist, syntynt Suomussalmel
1965, saman vuon ko Sipeliuskii. Hää
ol apupapi poika. Niiko Svinhufvud,
Stålbergkii ol kova laillisuusmies. Hää
vastusti jyrkäst 1918 kuningashanketta. Ko etuskunta valits hänet Suome
tasavalla ensmäseks resitentiks äänil
143 - 54, Mannerheimi vastaehokkuus
rasitti häne kauttaa ja myöhemmikkii
viel kauva.
Suome kansal o olt onni, ko ainako
kaikkist vaikeammat ajat o koittaneet,
meil o johtajiks löytynt sopivat ihmiset. Ajatellaa vaik Mäntsälä kapina aikaa, talvi- ja jatkosottii koettelemuksii
ja sovist irrottautumise vaikehii päivii.
Ja nytkii meitä o siunattu päättäväisel
parivaljakol valtio johos.
Mie kyl nyt kysyn iha yksinkertase,
lyhye kysymykse: Kuka Suome resitenteist o joskus toimint oppikoulu opettajan? Kukas sen miul ossais kertoo?

Teksti Riikka Salokannel

Martti Piela

Tukholman Kunikaallisen Teknillisen
Korkeakoulun kiinteistötekniikan emeritus professori Hans E. Mattsson on
koonnut ja järjestänyt systemaattiseen
muotoon vaimonsa Pirkko LenckerMattssonin kokoamaa aineistoa Humaljoen kylän ja muidenkin Koiviston talojen ja
sukujen historiasta. Seuramme aikaisempi
puheenjohtaja Jarmo Ratia oli Maanmittauslaitoksen pääjohtajan tehtävässään tutustunut Mattssoneihin, kuullut aineiston
laajuudesta, ja kannustanut edesmenneen
Pirkko Lencker-Mattssonin puolisoa työstämään aineistoa edelleen.
Nyt valtavan järjestämistyön jälkeen
professori Mattsson on lahjoittanut täsmällisesti järjestetyn aineiston Suomen
Koivisto-Seuralle, toiveena, että arkisto
tietoineen olisi kaikkien kiinnostuneiden
saatavilla. Se, että aineisto päätyi KoivistoSeuran arkistoon Porvooseen, eikä esimerkiksi Valtionarkistoon tai Sukuseurojen
liiton arkistoon, on osoitus luottamuksesta seuramme pitkäaikaista perinnetyötä
kohtaan. Toiveena on, että aineistoa pääsee käyttämään sekä tutkijat, että omasta
historiastaan kiinnostuneet koivistolaiset.
Toiveena on myös, ettei koivistolaisjuurisen Pirkko Lenckerin ja hänen miehensä
työ mene hukkaan.

Pirkko Lencker-Mattsson työskentelemässä kotonaan sukututkimusaineiston äärellä
1983. Kuva Hans E. Mattsson

Lenkkerit Humaljoelta
Vilho Lenkkerin perhe oli Humaljoelta
kotoisin. Talvisodan evakuoinneissa perhe
päätyi Myrskylään, missä tytär Pirkko Liisa
Lenkkeri syntyi. Vuonna 1942 perhe muutti
takaisin Humaljoelle, evakoituakseen sieltä
lopullisesti vuonna -44 Kemiöön. Myöhemmin Pirkko muutti Ruotsiin Tukholmaan ja
Lidingöhön. Vuosien aikana hän kokosi tätä
aineistoa, josta suurin osa ulottuu aina vuoteen 2002 jopa 2003 asti.
Sisällysluettelon perusteella voi todeta
aineiston sisältävän Humaljoen tilojen ja
niiden omistajien luettelot, koivistolaisen Lenkkerin suvun tiedot, Pirkko Liisa
Lencker-Mattssonnin suvun 1600-luvulta
2000-luvun alkuun, Lenkkeri SuppliqueSahenin vuodelta 1795, kuvauksen Pien-

Mittava tutkimusaineisto on nyt Suomen Koivisto-Seura ry:n hallussa.

Lenkkerin pihapiiristä 1900-luvulta,
Soini -suvun Koiviston Humaljoella
1825-2002, Torkkelit, Virkit, kuvauksen Humaljoesta kartalla, sen kylän ja
asukkaat, vuoden 1905 henkikirjan, otsikoita: Hirteenkö hylkytavarasta, Skifte
Rate hemman 1628, Domvilla 17441745, Namn, djurbestånd mm 1600,
1620, kartan vuodelta 1742, sisällissodan aikaan 1918 kuolleita Humaljoella,
1918 kuolleita Koivistolla, Ranta 111,

katselmuspöytäkirja 1769, Kaupilla Saarenpää, Kauranen Saarenpää ja Saarenpää
ägor avmätta 1833, storskifte.
Edellä kuvattujen otsikkojen alla olevat aineistot ovat siis tässä arkistoidussa
materiaalissa. Ne ovat myös sähköisessä
muodossa, ja niitä voi pyytää täältä Koiviston Viestin toimituksesta. Tulemme
myös kirjoittamaan edellä mainittuun aineistoon liittyviä kirjoituksia ja jakamaan
tuota aineistoa Koiviston Viestin sivuilla.

Sukututkimusta Koiviston Humaljoelta
Pirkko-Liisa Lencker-Mattsson, syntyjään Lenkkeri omisti suuren osan vapaaajastaan sukututkimukselle Koivistolaisen
Humaljoen kylästä, josta hän oli lähtöisin. Avioitumisestaan saakka hän on ollut
kiinnostunut omasta ja puolisonsa, maanmittari Hans Mattssonin taustasta.
Pirkko syntyi saunassa Myrskylässä
1942, minne hänen perheensä evakuoitui jatkosodan aikana. He pääsivät vielä
palaamaan Humaljoelle kotitilalleen, joka

sijaitsi kylän läpi virtaavan joen ylittävän sillan itäpuolella. Iso päärakennus
oli poltettu, pienempi talo rakennettiin
uudelleen. Muutaman vuoden päästä perhe joutui lähtemään uudelleen
evakkoon. Perheelle osoitettiin siirtokarjalaistila Lillvikistä, Kemiön saarelta.
Koska Pirkko menestyi hyvin koulussa,
hänet lähetettiin 10-vuotiaana oppikouluun Turkuun, missä hän kirjoitti ylioppilaaksi ja valmistui diplomiekonomiksi

Turun suomalaisesta kauppakorkeakoulusta. Koska hänen puhutun ruotsin kielen taitonsa oli hieman heikko, lähti hän
vuonna 1965 Tukholmaan sitä parantamaan. Hän jäi Tukholmaan ja tapasi siellä
tulevan puolisonsa 1974. Heidät vihittiin
kaksi vuotta myöhemmin. Lapsia syntyi
kaksi, Andreas ja Katja.
jatkuu sivulla 5
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Hartaast´
Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Elämä voittaa koronakriisinkin keskellä
Pontus Salmi

Yhteydessä toisiimme
Ensin ajatteli, etten kirjoittaisi mitään tästä, mikä
meitä näin erottaa. Mutta sitten päädyin ajatukseen,
että juuri siksi siitä pitää kirjoittaa. Olen aikaisemmin
verrannut tätä Koiviston Viestiämme facebookiin, joka mahdollistaa kuulumisten vaihtamisen, etäisten
ystävien kohtaamisen, omien kuulumisten ja uutisten
välittämisen. Silloin 80-vuotta sitten lehti perustettiin, jotta saataisi pidettyä yhteyksiä etäälle toisistaan
joutuneisiin sukulaisiin, ystäviin, kylän väkeen. Syy
erilleen joutumiselle on tänään erilainen kuin silloin,
mutta tarve on sama.
Silloin ihmisiä etäännytti evakuoituminen eri paikkakunnille, hajaantuminen. Nyt meitä etäännyttää eristäytyminen. Kummassakaan tapauksessa kyse ei ole
ollut vapaaehtoisesta ja mukavasta asiasta. Yksinäisyys
epämääräisen uhkan vaaniessa on kaksin verroin ahdistavaa. Meillä etätyöläisillä on monia mahdollisuuksia
olla yhteyksissä työkavereihin, koulun opettajiin, ystäviin internetin tarjoamien eri tapojen avulla. Voimme
olla näköpuhelinyhteydessä halutessamme isonkin
joukon kanssa. Mutta omassakin lähipiirissä juuri 70+
ryhmässä on paljon ihmisiä, joille facebookit, messengerit, skypet, teamsit ja zoomit eivät sano mitään, tai
eivät ainakaan ole jokapäiväisessä käytössä. Ja koska
eristäytyneisyyttä kunnioitetaan, ei näihin tarvittavien laitteiden hankkiminen, ohjelmien asentaminen ja
käyttökoulutus ole oikein mahdollista, vaikka nuoriso
niissä ilomielin isovanhempiaan auttaisikin.

Helposti tarttuva koronavirus on aiheuttanut kriisin koko maailmaan, jota niin valtiot kuin yksittäiset ihmiset
yrittävät ratkaista. Se on saanut talouden rattaat paikoin
pysähtymään ja eristänyt meidät toisistamme. Valitettavan monet ovat myös sairastuneet vakavasti ja osa siihen
myös menehtynyt.
Kriisiin sisältyy kärsimyksen lisäksi aina uudelleen arvioinnin paikka. Sen alkuperäinen Uuden testamentin
alkukielen sana ”krisis” voidaan suomentaa tuomiona,
jolloin punnitaan se, mikä on kestävää ja mikä ei. Hankalina aikoina joudumme pysähtymään ja miettimään,
mikä elämässä on kaikkein tärkeintä. Minkä varaan elämämme rakennamme
Koronakriisi saa samalla havaitsemaan sen, kuinka me
olemme viime kädessä riippuvaisia toinen toisistamme.
Tämän tiedostaminen toivottavasti on lisännyt meissä
kaikissa vastuullisuutta: harkintaa, malttia ja kuuliaisuutta valtiovallan antamille ohjeille sekä ylimääräistäkin vastuuntuntoa toisista. Emerituspiispa Eero Huovinen antoi haastattelussa osuvan ohjeen: ”kelpaisiko
koronan edessä tavoitteeksi: pää kylmänä, sydän lämpimänä, kädet ristissä?”.
Tänä poikkeusaikana on oma haavoittavuus ja kuolevaisuus tulleet päivittäin meitä vastaan tiedotusvälineissä.
Kukaan meistä ei ole loppujen lopuksi täysin fyysisesti
turvassa, mutta henkisesti ja hengellisesti voimme turvata Luojaamme. Luottaa siihen, että hän on vierellämme
myös syvimmän hädän hetkellä.

Onneksi on puhelin, se on tärkeä yhteys. Ja sitten
voi kirjoittaa kirjeitä. Itse olen saanut aikaiseksi yhden käsinkirjoitetun kirjeen maailman rumimmalla
käsialalla. No kortteja olen lähetellyt myös. Mutta
mitä jos tekisimme tästä Koiviston Viestistä tällaisen
yhteisen kuulumisten vaihtamisen ja vuorovaikutuksen välineen. Nyt kun on sitä aikaa, voisi olla oikea
hetki kaivaa valokuva-albumien kätköistä muistoja
omankylän kuulumisista. Kertoa tarina kesämökin
ylähyllylle päätyneen, evakkomatkalla mukaan tulleesta esineestä. Kirjoittaa ja kertoa tarinat ja kuulumiset
muillekin tämän lehden sivuilla. Viestin kahdeksas
sivu on omistettu seurojemme ilmoituksille. Nyt kun
kaikki kokoontumiset on peruttu, sivulla olisi hyvää
tilaa terveisten lähettämiselle, kuulumisten kyselemiselle, vuorovaikutukselle.
Tähän lehteen näitä kuulumisia ei vielä ole ehtinyt.
Mutta pahoin pelkään, että viisaan eristäytymisen
kausi kestää vielä pitkään. Tehdään Koiviston Viestistä
yhteisen vuorovaikutuksen ja kollektiivisen kirjeenvaihdon väline.

Uskon ydinsanoma on se, että elämä voittaa myös suurimman hädän ja kuoleman hetkellä. Kristus on noussut
ylös kuolleista ja hän on mennyt valmistamaan meille
sijaa, jotta elämä voi jatkua myös kuoleman jälkeen. Se
antaa elämälle toivon, jonka varassa voi rohkeasti elää ja
kerran kuolla. Se avaa myös ihmisen syvimmän kutsumuksen: rakastaa toinen toistamme niin kuin itseämme.

Raakkaamme
Maanmittausneuvos DI

Maiju Katriina

PETTINEN
Rakkaamme

Aila Kaarina
LINDROOS
o.s. Nenonen

s. 27.10.1938 Koivisto
k. 2.2.2020 Porvoo
Ikävöiden
Hans
Sue, Marko ja Tina perheineen
sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu.
Lämmin kiitos osanotosta.

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

Kristillisen uskon keskeinen lupaus on siinä, että Kristus
on meidän kanssamme. Hän on jo edeltä kulkenut kuoleman ja kärsimyksen läpi sekä avannut tien uuteen elämään. Kenenkään meidän ei tarvitse olla kriisien keskellä
yksin, vaan hän on luvannut olla vierellämme.

o.s. Hovi

s. 18.5.1920 Koivisto
k. 19.3.2020 Helsinki
Kauniit muistot eivät koskaan kuole
eivätkä jätä yksin
Äitiä, Mummia ja Isomummia kaivaten
Kari ja Helena
Pia, Jussi, Iris ja Ellen
Markus, Anna, Minttu, Aino ja Ilona
Leena ja Veli
Mikko, Mervi, Mikael ja Matias
Ingemo
Hanna ja Tommi
Moa, Andreas ja Magnus
Rasmus ja Laura

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa

Aineisto mieluiten digitaalisena:

Tilaukset, osoite- ym. muutokset:

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

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 Pohjoismaihin 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
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

Koiviston kirkon laiva
Marianpäivänä 1960 lahjoitti Koivisto-säätiö
Koiviston kirkon laivan Haminan Seurakunnalle.

Epävarmuuden aikoja Koivusaaressa syksyllä
1943

Terttu Ravi

Lyhennelmä ”Saaren Helenan” kirjoituksesta Koiviston
viestissä v. 1966
Syvä kiitollisuus täytti sydämen, kun saimme vielä palata näille rakkaille rannoille. Tie Patalasta Ingertilään
kulki Villikkasuon ohi. Tie oli kauttaaltaan ruskean neulasmaton peittämä ja miellyttävä kävellä. Tien molemmin puolin kasvoi kaunista suoravartista mäntymetsää.
Kuinka kauniin kotiseudun Luoja oli meille antanut.

Siellä laiva edelleen Johanneksen kirkossa muistuttaa meitä menetetystä kotiseudusta. Kun
Vehkalahden ja Haminan Seurakunnat ovat yhtyneet, niin Johanneksen kirkolle on alettu etsiä
uusia toimintamalleja.
Marianpäivänä tänä vuonna jumalanpalvelus videoitiin koronaviruksen takia Marian kirkosta (ent. Vehkalahden kirkko) kuten jatkossakin. Näin ei ollut mahdollisuutta käydä laivaa
Marianpäivänä kirkossa katsomassa.
Haminan Seudun Koivistolaiset yhdistys
täyttää marraskuussa 50 vuotta ja toivottavasti silloin meillä on mahdollisuus kokoontua Haminan
Johanneksen kirkkoon kauniin laivan alle.
Haminan Seurakunnalla on muutakin
Koiviston kirkon esineistöä mm. Mikko Hovin
Hyvä Paimen veistos, ehtoollisvälineitä ja kattokruunuja. Näistä tarkemmin tietoa syksyllä
vuosipäivän lähestyessä.

Hiljaisuuden rikkoi jälleen tykkien jyske. Se kuului välillä kovempana välillä vaimentuen hiljaisiksi jysähdyksiksi. Tuo jyske toi mieleen aavistuksen ja ikään kuin
varoituksen – katselkaa, ihailkaa ja painakaa kotirantojen kuvat iäksi sieluunne. Tämä ajatus teki askeleen
painavammaksi.
Kylää lähestyessä oli jo vastaantulijoitakin, oman kylän
väkeä - Iloisia tervehdyksiä ja sydämellisiä kädenpuristuksia. Merkillepantavaa oli se, että nuo takaisin palanneet asukkaat olivat niin iloisia ja elämänhaluisia. Oli
oltu vierailla veräjillä, oli syöty vieraan leipää ja siksi oli
ilo päästä takaisin kotikonnuille.

Lehtikuvassa kansallispukuinen neitonen on Liisa Alo
os. Suurhasko, jolta sain skannattuna nämä lehtileikkeet.
Runon laivasta olen kirjoittanut 1991.

Koiviston Kirkon Laiva
Kun astun kirkkoomme milloin,
viivähtää katseeni silloin.
katosta riippuvaan laivaan,
on kuin näkisin
meren sinen ja taivaan,
kotirannat Koiviston.
Kuin tuulta laivan purjehissa näen,
pois ympäriltä unhoitan kirkkoväen.

Laiva muistoja monia on tuonut,
hyvin Luojan käsi suonut.
kun se kirkossamme on,
tosin muistona kipeän kohtalon.

Sielumme lentääkö voisi,
seudun tavottain Koiviston?
Siellä kiitosvirsi soisi,
yli kirkon ja kalmiston.

Läheiseksi pyhän paikan saa,
aatos toiseen kirkkoon askartaa,
ja mielen tapaa Karjalan kirkkomaa.

Vielä nöyrästi pyytääkö voisin,
poisnukkuneen mummoni mukaani soisin.

Onko taivaan pilvissä rajat,
kun jätämme maiset majat?

Terttu Ravi

Kylässä oli poltettu, rikottu ja hävitetty, mutta oli jotain
jäänytkin. He olivat onnellisia, joilla oli koti pystyssä,
vaikka sieltä puuttui lähes kaikkea. Kun asukkaat palasivat koteihinsa, oli monesta talosta poissa ovet ja ikkunat, oli myös lahonneita kattoja ja rikkinäisiä uuneja.
Jostain tuvasta oli viety lattia ja toisesta uuni. Kaikesta
oli puutetta. Ihmiset etsivät omia tavaroitaan ja oma ovi
tai ikkuna saattoi löytyä toisesta kylästä. Oli tehtäviä
pitkiä työpäiviä, mutta kaikki auttoivat toisiaan.
Henkinen kestokyky joutui usein äärimmäisen kovalle koetukselle, kun
oli myös huoli omaisista rintamalla.
Sota jatkui säälimätön, armoton sota ja jatkuva tykkien jyske piti pelon
ihmisten mielissä. Tässä korjataan
ja rakennetaan uutta, mutta saako täällä olla? Tämä kysymys toi
unettomia öitä ja sai tuntumaan
kaiken turhalta. Sanotaan, että työ
on surun lääke, mutta kuka voi laskea sen pelon, ahdistuksen ja kätkettyjen kyynelten summan noina
aikoina. Toivo paremmista päivistä
antoi uutta voimaa. Se kannusti
eteenpäin ja voitti pelon.
Kannustetaan mekin toisiamme
eteenpäin nykyisessä poikkeuksellisessa tilanteessa.
Voikaa hyvin!
Eija Tuominen

		
		
		

Suomen
Koivisto-Seura ry
Perustettu 1948

Toimii koivistolaisten yhdyssiteenä
- järjestää kotiseututilaisuuksia
- harjoittaa julkaisutoimintaa
- suorittaa kotiseutukulttuuriin liittyvää 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
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Kuuden koivistolaisen ampumiset helmikuussa 1918
Kapinavuoden 1918 alkupuolella Etelä-Karjalassa tapahtuneet
räjähdysainevarkaudet saivat Koiviston ratainsinöörin huolestumaan
aseman ruutikellarin turvallisuudesta.
Hannu Veijalainen
Niinpä varastoon asennettiin kauppias Piirosen haulikko ladattuna niin,
että murron tapahtuessa räjähdysaineet tuhoutuvat.
Helmikuun alkupäivinä Koiviston punakaartilaiset vangitsivat
joukon suojeluskuntalaisia ja kuulustelivat heitä päämajassaan Koiviston
asemalla. Ruutikellari oli nyt uusissa
oloissa vaaraksi valkoisillekin, joten
ansa päätettiin purkaa.
Helmikuun 12. päivänä punaiset
tekivät toisen vangitsemisoperaation.
Ansan purku ei toteutunut, sillä purkutehtävän saanut oli pidätettyjen
joukossa. Vangitut ahdettiin junan
vaunuun, ovet lukittiin, eteisissä oli
aseistetut vartijat ja matka Terijoelle
alkoi. Pidätettynä oli myös sairasvuo-

teeltaan raahattu ”kapteeni” maaten
penkillä palttojen alla.
Seuraavana päivänä, 13. helmikuuta, alkoivat kuulustelut. Piironen
joutui ensimmäisenä käsittelyyn.
Kaljunen vaatii häneltä suojeluskuntalaisten ja ennen kaikkea heidän
johtajiensa nimiä. Piironen kielsi
kuuluvansa Suojeluskuntaan ja väitti
ettei tuntenut ketään siihen kuuluvaakaan. Hän pääsikin vapaaksi, tosin toinen korva luodin viiltämänä.
Kaljunen piti kansakoulunopettajia taantumuksen synkimpinä
edustajina. Tämän sai tuta seuraava
uhri, Louhelainen. Kiivas välienselvittely päättyi kun neljäs rintaan
osunut laukaus lopetti uhrin elämän.
"Kapteenin" kunto oli huonontunut entisestään. Kuulustelussa hän
houraili ja lopuksi pyörtyi säilyttäen

näin henkensä. (Olin`in muistelmissa
"merikapteeni R")
Rivissä seuraavana oli Ivaska,
jota Kaljunen piti kaikkein pahimpana lahtaripäällikkönä. Mannonen
puolusti lankomiestään, mutta kohta
Ivaska makasi kuolleena lattialla.
Sitten oli Mannosen vuoro. Lyhyen kuulustelun jälkeen hän lysähti
kuolleena Ivaskan viereen. Kuultuaan
Terijoen tapahtumista Olin sähkötti
Oskari Tokoille vaatien murhaamisten lopettamista ja vangittujen vapauttamista.
Seuraavana päivänä Koivistolla paikallisen punakaartin päällikkö
määräsi alaisensa kahden muun kanssa murtautumaan ruutikellariin.
Tapahtuneen räjähdyksen jälkeen
Kaljunen saapui Koivistolle asiaa tutkimaan.
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Jatkuu etusivulta
Sukututkimusta Koiviston Humaljoelta

Sähköttäjä Saloheimo oli pidätetty. Häntä kuulusteltiin seisottamalla seinää vasten ja ampumalla pään ohi molemmille puolille.
Tällöin hän kertoi keskusteluistaan
ratainsinöörin kanssa. Olin`in mukaan hän sotki itsensä aiheettomasti
asiaan. Kuulusteltu vangittiin ”epäiltynä ruutivaraston räjäyttämisestä” ja
kuljetettiin Terijoelle.
Ruutikellarin räjähdyksestä Kaljunen sai tekosyyn pitää Terijoella olevat
vangittuina. Myöhemmin he pääsivät
kuitenkin palaamaan, mutta vankeus
jatkui jonkin aikaa punaisten päämajassa asemalla.
Helmikuun 23. päivänä Saloheimo ja Kuolemajärvelle paennut
ja nyt pidätetty Piironen ammuttiin
Kaljusen toimeksiannosta metsässä
Kivennavan Ahijärven tiellä samaan
puuhun köytettyinä.
Samana päivänä Koivistolla
ammuttiin Iivari Kuoppa. Hänen
tapaustaan on vaikea liittää suoraan
Kaljuseen, mutta hänen ammattinsa, kansakoulunopettaja sekä asuinpaikkansa, Koivisto mahdollistavat
kytköksen.
Lähteet: Eero Merimaa (Johannes Suomalainen): Karkuun Kaljusen kynsistä;
valkoisen pakolaisen muistelmia
Toivo Olin: Muistelmia
Suomen sotasurmat 1914-1922
Tapio Kangasniemi: Tappajan muotokuva
Heikki Kaljunen ja muutama muu.
Jaakko Paavolainen: Poliittiset väkivaltaisuudet Suomessa 1918 osa I Punainen
terrori

Kerran perheen matkustaessa pääsiäislomalla Jämtlandsfjälleniin oli sää huono.
Niinpä he menivät Östersundin kansallisarkistoon tutkimaan Hansin sukua.
Etsivän työ kiehtoi Pirkkoa valtavasti. Se
ei ollut vain vanhojen kirkonkirjojen lukemista. Selvittääkseen vaikeaselkoisia sukuhaarojen suhteita oli perehdyttävä paikalliseen historiaan ja aiempien vuosisatojen
kulttuurisiin olosuhteisiin. Tästä seurasi
lisäinnostusta ja erityisesti kiinnostusta
omiin suomalaisiin juuriin.
Vuosien mittaan seurasivat lukemattomat vierailut kansallisarkistoihin Helsinkiin, Mikkeliin, Turkuun, kuin myös
vierailut Koiviston tutkimukselle omistautuneitten yksityishenkilöiden luokse. Tulipa
vierailtua myös joitakin kertoja Koivistolla.
Tehtiin arkistotutkimusta, tutkittiin valokuvaamalla tallennettuja asiakirjoja, useista
eri arkistoista saatuja ruotsin, englannin,
saksan ja venäjänkielisiä kopioita. Vähitellen oma sukupuu kasvoi. Pirkko myös
mielellään auttoi muita selvittämään heidän esiäitejään ja esivanhempiaan. Yksi esimerkki tästä on hänen panoksensa Tuulen
Tiellä kirjaan (1996). Hieman myöhemmin
julkaistiin hänen tekemänsä perusteellinen
maatilakartoitus kirjassa Humaljoki – rantojen, mäkien ja kujasten kylä (1998).
Kiinnostus sukututkimukseen sai
hänet tutkimaan yhä useampia sukuja.
Vastaan tuli useita haasteita, joista aivan
kaikkia hän ei kyennyt ratkaisemaan heti.
Eräskin tapaus oli Humaljoen väestön evakuointi Suuren Pohjansodan aikana 17001721. Olivatko sodan päätyttyä tiloille
palanneet perheet samoja, jotka aikanaan
evakuoitiin tiloilta vai oliko uusi maahanmuuttaja ottanut tilan nimen itselleen?
Kysymys on edelleen ratkaisematta.
Toinen suuri ongelma oli, että tietyt
sukulaissuhteet olivat kirkonkirjoissa täysin yhteensopimattomia. Ainoa ratkaisu

näiden selvittämiseksi oli tehdä kattava selvitys kaikista kylän perheistä. Hyvin selvästi
kävi ilmi, että useat epäselvyydet sai näin
ratkaistua. Pappien oli yksinkertaisesti hankala seurata kaikkia yhteisön sukuja ja henkilöitä. Joskus he yksinkertaisesti kirjoittivat
virheellisiä väestötietoja kirkonkirjoihin. Se,
että kirkonkirjoissa käytettiin ruotsinkielisiä
ja arkipäivässä suomenkielisiä nimiä, ei sekään aina helpottanut tutkimusta. Tiettynä
sunnuntaina saatettiin kastaa kaikki lapset
samalla etunimellä, mistä seurasi myöhemmin ongelmia.
Kokonaistutkimus ei helpottanut
vain oman suvun tutkimusta vaan myös
muiden sukujen. Työtä ei tietenkään saatu koskaan täysin päätökseen, mutta suuri
joukko julkaisemattomia pienimuotoisia
tutkimustiedostoja ladattiin omiin tiedostoihinsa samalla, kun suuren käsikirjoituksen aineisto rakennettiin omaksi tutkimusaineistoisekseen. Kaikki työ keskeytyi
syksyllä 2003 Pirkon sairastuttua vakavasti
ja menehdyttyä 2004.
Hänen materiaalinsa sisältää paitsi tutkimusta omasta sukupuusta, myös
sukupolvia Lenkkerin, Virkin, Soinin ja
Torkkelin suvuista. Joitakin saarenpääläisiä sukuja on myös tutkittu lyhyesti. Kiinnostavan osan muodostavat historialliset
omistajatutkimukset jokaisesta Humaljoen kahdestakymmenestä tilasta. Tämä osa
on julkaistu Humaljoki-kirjassa. Siellä on
myös joitakin esseitä ja muuta materiaalia.
Hänen puolisonsa, Kuninkaallisen
Teknillisen Korkeakoulun maanmittausopin professori Hans Mattsson ja Suomen
Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Jarmo Ratia tapasivat usein ammatillisissa yhteyksissä
vuoden 2004 jälkeen ja yhdessä he pohtivat
kuinka materiaali saataisi useampien asiasta
kiinnostuneitten käyttöön. Vaativat työtehtävät kuitenkin siirsivät hanketta myöhemmäksi, kunnes vuonna 2019 Jarmo Ratia

Koiviston Höyrylaiva OY:n lippukotelo
Kata Aaltonen
Viimeisimmässä Viestissä arvuuteltiin
messinkisen putkilon tarinaa. Anton Harilainen Ummeljoelta oli lähettänyt putkilon Helsingin Koivistolaisten siihteeri Sulo
Jukaselle. Putkilon mukana oli seuraava
saatekirje:
”Tässä lähetän Koiviston Höyrylaiva Oy:n lippukotelon. Tässä ei kyllä ole
vuosilukua, mutta luulen sen olevan jo
vuodelta 1898, kun silloin se laivakuume
alkoi koivistolaisille ja se on ehtinyt palvella monta laivaa Koivistolla ja toivon, että
se vielä ajan kuluessa pääsisi Koivistolle ja
koivistolaiseen laivaan.
Muistuttakoon tämä lippukotelo nykypolven koivistolaisille esi-isien matkustajalaivaliikenteen alkamisesta ja niitten
epäonnistumisista 1898. Koivistolaiset
saivat perustamalleen höyrylaivayhtiölleen
ensimmäiset matkustajalaivat Koivistolle ja
Johannekseen. En tiedä kumpaa laivaa tämä
kotelo on seurannut. Mutta niistä laivoista
oli luovuttava kovan kilpailun jälkeen ja ko-

telo jäi peruina. Laivat oli myytävä Viipurin Höyryveneyhtiölle. Mutta missä sitten
kotelo lie viettänyt kuus vuotta. Kun sitten
1906 yhtiö osti Pohjolan. Oli siinä kaksi
vuotta, kesää. Ja taas oli laiva.
Se sai siirtyä Ainamoon ja Ainamon
romutettua kotelo siirtyi Koiviston Höyrylaivayhtiön peruina Saarenpää-laivalle
v. 1929 ja 1940 Ummeljoelle Harilaisen
vintille. Jouti poistuotavaksi laivast ko laiva joutui täällä sotilaskuljetuksiin. Ei tarvinnut enää lippuja myydä.
Saarenpää-laivaa en minä älynnyt pitää
ja laivayhtiö ei jaksanut pitää, vaan oli laiva
väärän menettelyn tähe epäonnistunut ja
myytävä. Mutta Saarenpään osuuskauppa
kyllä sillä pinnalla kesti ja sen käytännöllisyyteen paikkakunnan liikenteessä näytti.
Ja minä kun kerta sen valmiiksi sain, niin
yli kymmenen vuotta sen päälikkönä olin
joka purjehtimisessa yhtä vuorokautta lukuun ottamatta, jonka Anton Seppinen oli
laivan päällikkönä.

Eikä Saarenpään Osuuskauppakaan
sitä siinä mielessä ostanut, että sillä paljon
tienattaisi, vaan että paikkakunnan liikenne turvattaisiin. Sillä se piti vielä matkaliput samassa hinnassa, mitä minä 1923
olin alkanut kantaa alkeellisissa laivoissa.
Ja vielä 1939 myin joka reissu Saarenpään
laivalla tästä kotelosta liput Koiviston välillä työläisille 2 markan, sivullisille 3 markan
ja edestakaiset kirkko- ja torikävijöille 5
markkaa ja Viipuriin Saarenpäästä ja sama
Koivistolta 10 markkaa. Vaikka silloin jo
olisi voinut lipun hintoja nostaa, kun kaikki oli nousseet.
Loppukirjoitus: Anton Harilainen on lähettänyt lippukotelon Helsingin Koivistolaisille Jukaselle. Lähetysaika ei ole tiedossa. Minä puolestani sain tämän Pirkko
Roiniselta pari vuotta sitten.
Matka jatkuu! Onko paikka KoivistoSeuran varasto vai kenties Kotkan Wellamo?

Pirkko Lencker-Mattsson on juuriltaan
Koiviston Lenkkereitä.

palasi asiaan tiedustellessaan, olisiko aineisto
lainattavissa kesän 2020 Koivisto -juhlille.
Lainaamisen sijaan Hans Mattsson yhdessä lastensa Andreas Mattssonin ja Katja
Lindeberkin kanssa päättivät lahjoittaa koko materiaalin yhdistykselle, jotta se olisi
saatavilla kotiseutu- ja sukututkimuksen
käyttöön. Lahjoitukseen ei liity varsinaisia ehtoja, mutta jos yhdistys ei voi jostain
syystä hallita ja arkistoida sitä tulevaisuudessa tulee se silloin toimittaa jollekin
suomalaiselle arkistoivalle instituutiolle.
Tietokantojen kopioita säilytetään myös
Ruotsissa, jotta ne ovat asiasta kiinnostuneitten ruotsalaisten käytettävissä.
Pirkko-Liisa Lencker-Mattssonin biografin kirjoittanut Hans Mattsson Lidingössä
huhtikuussa 2020 ja kääntänyt Riikka Salokannel.
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Impi Piela

Elämän melskeissä (XXII)
”Tullooha seisovalkii laival myötäne”
Valmistauduimme vähitellen
muuttoa varten, mutta emme millään tavoin ilmaisseet sitä kenellekään. Pappi aloitti rippikoulun
pidon. Runsaan viikon kuluttua
koulut loppuivat ja Janne tuli meitä hakemaan Koivistolle. Vanhin
poikamme palasi samana iltana
Kotkasta ammattikoulusta. Viljo
ei ehtinyt edes sisälle, kun jo pappi riensi hänen luokseen: “Saanko
minä pyytää? Tuletko meille huomenna töihin?” “Myö muutetaa
täl viikol, em mie ennää mihikää
töihi teil tuo!” Mauri-kirkkoherra äimistyi kerrankin kunnolla.
“Muutatte? Mihin?” “Kottii.” Eipä tiennyt kirkkoruhtinas, miten
oikein kumarrella, niin hyvillään
hän näytti olevan, eikä osannut
edes peitellä iloaan. Sai vihdoinkin evakot ajettua pois nurkistaan!
Seuraavana aamuna, kun puutarhassaan työskennellyt Kaarloherra huomasi minut, hän jo kaukaa huusi: “Kuulkaas, emäntä!
Te kuulemma sitten pääsettikin
pois.” “Tullooha se seisovalkii
laival myötäne! Laskoot meijätkii
viimei.” “Entäs jos tulette takaisin?” Olin vähällä sanoa: Teil ei
asinaskaa, mutta en halunnut olla
epäkohtelias, vaan totesin: “Nyt ei
ajatella takasi tulloo, nyt ajatellaa
etteepäi, kottii mennoo.”
Kun pakkasimme vähäisiä
tavaroitamme muuttoa varten,
pappi puheli kuin lipeäkala. “Kun
katselee noita teidän tavaroitanne,
niin muistutatte uudisasukkaita!”
hän soinnutteli kuin satakieli.
Niin, mitäpä muuta me olimmekaan, koska emme olleet vielä
ehtineet muuta saada hankituksikaan kuin aivan välttämättömimmän.
Lähtöhetki koitti viimein.
Olimme kutsuneet hyvät naapurimme lähtökahville. Heille tuli
eron hetkellä kyynel silmäkulmaan. Tosi ystävyyttä osoittaen
he saattelivat meidät autolle asti.
Sanoin heille: “Nyt ei vesitellä,
myöhä ollaa kottii lähös. Kirjottakaaha, vaik että rahhaa lähettäiskää! Nyt ei kannata surra. Kiitoksii, että olitte meijä ystävii. Mie
muistan teit kyl läpi elämäi.”
Meidät oli kutsuttu myös
pappilaan jäähyväiskahville, mutta ne jäivät minulta juomatta. Enhän koko aikana ollut saanut kokea minkäänlaista myötätuntoa.
Muut meistä kaikki kyllä kävivät
kahvilla, ja kävinhän minäkin sanomassa hyvästit ja kirjoittamassa
nimeni vieraskirjaan, kun niin
kovasti pyysivät. Mutta kahvia en

juonut. Palasimme tien varteen,
jossa auto oli jo odottamassa. Iloisesti vilkutellen jätimme pappilan
ja koko Elimäen. Jonkinlainen
kaiho valtasi mieleni muistellessani naapureitani ja heidän ystävyyttään. Mutta suuresti iloitsin
siitä, että olimme päässeet eroon
pappilasta ja papin perheestä. Siellä pappi nyt sai rauhassa pitää rippikouluansa. Kukahan nyt hänelle
paikat pitäisi siistinä?
Parin tunnin automatkan jälkeen saavuimme asemalle. Junan
lähtöön oli vielä monta tuntia.
Jouduimme odottelemaan junaa
odotussalissa. 5-vuotias Martti
ja 3-vuotias Hannu kävellä tepsuttelivat asemahuoneen lattialla
merimiespukuihin puettuina.
Odotushuoneeseen tuli kaksi
konduktööriä. He huomasivat
poikien tepastelun ja kysyivät
pojilta: “Olettekos te kaksosia?”
Nuorempi poika, joka ei osannut
vielä sanoa ärräänsä oikein, vastasi
sorauttaen: “Ollaaha myö muutes
kaksosii, mut erli vuuves syntyneit!” Konduktöörit nauroivat
makeasti.
Junan tultua asemalle nousimme heti junaan. Saimme istua
kaikessa rauhassa. Kanssamatkustajia emme tunteneet. Aina silloin
tällöin kuului veturin vihellys.
Ulos emme nähneet mitään, sillä ikkunat oli peitetty luukuilla.
Junavaunussa paloivat valot. Olisi kovasti mieli tehnyt kurkistaa
ulos ikkunasta tai mennä junan
rappusille katselemaan ohikiitäviä maisemia, mutta kaikenlainen
ulos tarkkailu oli kielletty. Junassa
kulki vaunusta vaunuun partioita, jotka tarkkailivat, olisiko jotain
erikoista tekeillä. Olimmehan
mekin matkalla erikoisluvalla. Ei
ollut syytä rikkoa noita sääntöjä
vastaan. Täytyi pysyä varuillaan,
jotta päästäisiin perille kunnialla.
Matka taittui tällaisessa umpisukkulassa, hitaasti mutta varmasti.
Lapset nukahtivat yksi toisensa
perään päämäärää odottaessaan.
Vihdoin saavuimme Koiviston
asemalle. Nousimme junasta ja
lähdimme kulkemaan pitkin tietä, joka kiemurrellen kulki rantaa
pitkin laivalaitureille.
Kylläpä olivat maisemat
muuttuneet muutamassa vuodessa! Ei ollut uskoa näkemäänsä.
Tässä ei olekaan enää elokuvateatteria. Tuosta on kadonnut suuri
kauppa. Tuolla näkyvät sentään
suuret lautavarastorakennukset,
joissa niin monet vuodet olin
juossut kuormia kirjaamassa.

Impi Piela

Saarenpään Osuuskauppa ennen sotia

Yhteysalus

Saarenpään laituri sotien jälkeen. Kuva Juha O. Luukka

Hetken aikaa viivähdin muistoissani. Muistelin niitä aikoja, jolloin
työskentelin Möllikän satamassa
”ylösottajana”.
Kylläpä ovat näkymät muuttuneet neljässä vuodessa! Koko
kirkonkylä on melkein autio. Ainoastaan muutama uusi rakennus
on ehditty rakentaa tilalle. Kaikkialla näkyy tuhoisan sodan jälkiä.
Komea Koiviston kivikirkko, Yhteiskoulu ja saha ovat vielä jäljellä.
Saha, josta niin monet standartit

pitkää tavaraa lähetettiin maailmalle. Kirkko mäellänsä näyttää
toivottavan paluumuuttajat tervetulleiksi kotikonnuille. Kuljen
kuin unessa. On tunne kuin kaikki näkemäni ei voisi olla totta. Tämä on aivan käsittämätöntä!
Meri! Meri on edelleenkin
yhtä sininen kuin ennen lähtöämmekin. Raikas merituuli hyväilee
poskiani. Se kertoo terveiset kaukomailta. Kiitän aaltojen tuomista terveisistä ja lähden kulkemaan

rantalaituria laivalle päin. Laituri
on säilynyt suuremmilta tuhoilta,
vaikkakin on hieman hutero.
“Koivusaari” on jo laiturin
vieressä odottamassa, mutta sinne
ei matkustajia päästetä ennen kuin
on suoritettu tarkastus. Se sujuu
kuitenkin joutuisasti. Yhtäkkiä
tulee soma tuttuuden tunne: laiva
on sama, kapteeni sama, ihmiset
samoja tuttuja kuin ennenkin.
“Terve! Mitäs siul kuuluu?” “Katsoha! Joks siekii tuot lapsinneis?”
“Ka, joha miekii, mie nii ko muutkii. Jo ol aikakkii!” Käsi hamuilee
tervehtimään tuttua täältä, toista
tuolta. Monen monta tuttua riittää matkan aikana juttukaveriksi.
Toisten mennessä alas matkustamoon minä jään joksikin aikaa
mietteisiini kannelle. Niin paljon
on ehtinyt tapahtua näinä evakkovuosina. Niin monet itkut olen
saanut itkeä, niin monet nälät on
tullut nähtyä. Nyt tuo ihana merituuli ikään kuin huuhtele katkerat
muistot mielestäni. Laivan kiitäessä eteenpäin aallot ajavat toisiaan takaa vaahtopäisinä. Kun yksi
vaahtopää on jäänyt taakse, on jo
toisia tuulen tuomana ehtinyt tilalle. Samanlaista aaltoilua, samaa
myllerrystä on koko tämä ihmiselo. Havahduin mietteistäni, kun
laiva on jo kotikyläni kohdalla.
Patalan laituria ei enää ole. Täytyy
jatkaa Saarenpään laituriin.
Samoin kuin kauppalassa ovat
maisemat saaressakin muuttuneet.
Laivan laskiessa laituriin lähden
kulkemaan tuttua tietä. Matkaa
on melkoisesti ja vielä on kannettaviakin matkassa. Kuusniemessä
on jälleen tarkastus.
Tarkastaja katsahti korttiani
ja sitten lapsilaumaani. “Pitkä liuta lapsia, rouva Piela,” hän sanoi
hymyillen.
Jatkuu
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Virpomassa
Jo muutamia päiviä ennen palmisunnuntaita olimme käyneet
ojanvarsilta katkomassa sopivan
kokoisia pajunvitsoja, joissa oli
runsaasti pehmeitä “kissoja”.
Äiti oli ostanut Osuuskaupasta
runsaasti erivärisiä kreppipaperirullia. Parina iltana ennen virpomapäivää kokoonnuttiin keittiön
pöydän ympärille askartelemaan
virpomavitsoja. Siinä tarvittiin
sakset, sukkapuikkoja ja paperinarua. Äiti auttoi ja teki pienimmille, mutta isommat saivat hoitaa
viromisvälineensä teon itse.
Aluksi piti leikata pitkiä parin,
kolmen sentin levyisiä suikaleita
ruskeasta kreppipaperista, joita
kierrettiin vitsan jokaisen haaran
varren ympärille. Sitten ryhdyttiin
tekemään erivärisiä ruusuja. Aluksi
leikattiin pituussuuntaisesti vihre-

ästä kreppipaperista kutakin ruusua varten suippokärkiset suojuslehdet. Niiden kärjet taivuteltiin
sukkapuikolla hieman ulospäin.

Sitten oli varsinaisten värikkäiden
erisuuruisten suippokärkisten terälehtien vuoro. Niidenkin kärkiä taivuteltiin ulospäin, isompia
enemmän, pienempiä vähemmän.
Alaosaa muokkailtiin peukaloilla
kovertaen, uloimmiksi tarkoitettuja enemmän, sisemmiksi ajateltuja vähemmän. Sen jälkeen oli
muotoiltava näistä lehdistä ruusu
- sisimmistä alkaen uloimpaan.
Ja viimeksi vihreät suojuslehdet
päällimmäisiksi. Ruusu sidottiin
alaosasta paperinarulla yhteen ja
kiinnitettiin sopivaan kohtaan
pajunvitsaan. Kuhunkin vitsaan
tehtiin vähintään kolme ruusua.
Palmusunnuntain aamuna
lähdettiin kierrokselle, jokaisella
usea vitsa korissaan tai kainalossaan. Piti lähteä liikkeelle tarpeeksi varhain, etteivät virvottavat olisi

ehtineet nousta vuoteistaan. Kun
meitä oli aika monta virpojaa
liikkeellä, oli viisainta jakautua
ryhmiin niin, että yksi ryhmä kävi virpomassa isoäidin ja Äiijän,
toinen kummienon jne.
Lausuttiin taikaloru ja jatkettiin toiseen taloon. “Virvon varvon
vitsallai, tuoreheks terveheks tulevaks vuuveks...Voilusikka lehmästäis, muna kanastais, markka kukkaroistais... Luppaatsie, luppaatsie
viikoks velkaa...?”
Viikon päästä kuljettiin samaa reittiä hakemassa palkat.
Evakkoaikana jouduttiin
kultturien törmätessä pulaan,
kun kaikki eivät pitäneet varhaisesta herätyksestä ja kun ei Lounais-Suomessa ymmärretty, että
pääsiäisenä tultaisiin noutamaan
palkinnot.

Virvon, varvon
Virvon, varvon,
värssyl siut vihton
tuoreheks terveheks
tulevaks vuueks!
Värssy siul,
muisto jääp miul
viikoks velkaa,
kauvemmaks ei kelpaa.
Palkaks saat maksaa
värssyn sanalippaastais.
Vaivaappas aivojais!
Selvii täst et rahoillais.
Luppaat sie, luppaat sie?
Josset luppaa,
unneis sinnuu vaivajaat

Martti Piela

Mie tiijjän
Martti Piela
Syksyl oltii mänty naimisii ja ajettu heti junal Joensuu kautta Eno
kuntaa, Ukkola koulul. Se ol pien
3-opettajaine koulu. Miut ol määrätty koulu johtajaks, mitä nykysi kutsutaa rehtoriks, nii et miul
ol oikee ruuneperimaine tunne;
muistatta vissii sen värssyn ”Min
olin ylioppilas, mainittiin maisteriksi”, ko miehä olin vast kirjottant ylioppilaaks.
Sillo meil olkii kovat ajat, ko
Kekkone ol justii alottant Suome resitenti viras. Niiko varmast
muistattakkii, hää ol voittant Vaakerholmi vaaleis yhel äänel. Lieks
siint johtunt, et ihmiset ryhtyit
joka puolel oikee suurlakkoo pensa-asemil varsinkii synty rähinöi ja Kemishä ”Sapeli-Simose”
poliisit joutuit käyttämää kovvii
ottehii levottomuuksii rauhottaessaa. Meil apeil alko justii sillo helmikuu alus suullisii kuulusteluije
aika, ja sit vähä jälkeepäi olliit ees
itse kirjalliset kokkeet.
Asuttii huone ja keittiö -ko-

Missää en oo
jälkeepäi kohant
nii mukavii
oppilaita, ko siel
Pohjois-Karjalas.
koses asunnos koulutalo alakerras, sen aikasist mukavuuksist
nauttie: puulämmitys, puusee,
noutoves sinkkiäpäril, likaämpär
komeronurkas. Valtava paistiuuni lämmös viihtyit suuret torakat
(niitä mie sit oisi hyökkäsin vasara
käes näppäyttelemmää, ko sytytin
sähkövalo). Ja mei hetekkaa yrittit
lutteet tunkee petikaveriks. Lapset
olliit ahkerii ja eläväisii. Missää en

oo jälkeepäi kohant nii mukavii
oppilaita, ko siel Pohjois-Karjalas.
Joulun käytii Porvoos katsomas vanhempii ja muuta sukkuu.
Ko palattii Ukkolaa, mie sairastuin
aasialaisee. Hourailin korkias kuumees, mut lääkärii ei tult mäntyy.
Opetus järjesty jotenkii, Eukkokii
autto, ko hää ol kova hiihtämää ja
osas tehhä käsitöitä. ja sit pani lapsii laskemaa. Varsinaisest ne kaks

alempii luokkii opettajjaa hoitiit
opetukse. Mie oon vähä aatelt, et
näiks tuo aasialaine ois tehnt miut
immuuniks nykysel virustauvvil.
Mää hänt tiijjä.
Nytko miu tyttäretyttöiki kirjotti vuorostaa Jyväskyläs, höll ol
viel surkiamp aika kirjotuksii sekottamas, ko kirjotuspäiviiki piti
tiivistää. Ja kaik tuon koronavvirukse vuoks. Komia o ”ruunupääl”

nimi ja kauniiks se telkkariruuvul
kuvataa, mut hirviät sil o tavat.
Just äske, ko aloin kirjottammaa
tätä vastaustai viimekertasee kysymyksehei Viestis, tul miu kännykkää tieto, et nyt o Suomeski kuolt
joku ihmine korona otteesee. Amerika resitentti haluaa vissii kaivaa
verta nenästää ja ärsyttää Ksiitä, ko
nimittää tuota Kiinast alkanutta
virusta ”kiinalaiseks”.
Kovat o ajat. Mut pittäähä miu asjaaki ehtii kirjottaa, enneko sivu
alareuna tulloo vastaa.
Ne koivistolaiset pottuvaarit
ei olleetkaa ollenkaa ihmisii. Ne
ol laivas köli vieree sen kummalkii
puolel laitetut irrotettavat lankut,
mitkä toimiit pulssii johtaviin
luukkuin. Kerrotaa, et sana tulloo ruotsi sanast bottenvarv, mikä
tarkottaa suomeks pohja- tai reunakerrosta
Näi kerrotaa sivul 352 Sulo
Jukase kirjas Honkalaivat ja halkolastit (Koivisto II, Lahti 1975).

Koska poikeusolosuhteet ovat pysäyttäneet lähes koko
Suomen liikkumisen, voi postitse toimitettavaksi tilata
seuraavia Turkuun päätyneitä koivistolaistuotteita.

Turun ja ympäristön koivistolaisten

varastosta myydään
Pikeepaita, väri navy 20 e
Collegepaita, väri suomensininen 30 e
Collegepaita, puolivetoketjulla väri dark navy 35 e
Narureppu, paksua puuvillaa 20 e
Saatavilla eri kokoja rajoitettu erä, kaikissa tuotteissa
Koiviston tunnus silkkipainatuksella.

Tiedustelut Sirkku Miiluniemi
email. sirkku.miilu@gmail.com
puh. 050 4312 234 klo 16 jälkeen
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Onnitteluit` ja
muistamissii`
Muista ystävääsi
ilmoituksella.

Tääl` tapahtuu
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

Kesän 2020 kotiseutumatkat
Eistilä - Tiurinsaari matka to 25.6. - su 28.6.2020 (4 pv)
Kaksi yötä Koivistolla ja yksi Viipurissa
Matkanjärjestäjä TravelHit
Ryhmän kerää ja matkanjohtaja Eija Tuominen
Seiskarin matka pe 17.7. - su 19.7.2020 (3 pv)
1. yö Koivistolla, päivä Seiskarissa 2. yö Viipurissa
Matkanjärjestäjä TravelHit
Ryhmän kerää ja matkanjohtaja Eija Tuominen
Seiskarin matka pe 24.7. - su 26.7.2020 (3 pv)
1. yö Koivistolla, päivä Seiskarissa 2. yö Viipurissa
Matkanjärjestäjä TravelHit
Ryhmän kerää ja matkanjohtaja Eija Tuominen
Saarenpään matka pe 7.8. - su 9.8.2020 (3 pv)
1. yö Koivistolla, päivä saaressa, 2. yö Viipurissa
Matkanjärjestäjä TravelHit
Ryhmän kerää ja matkanjohtaja Eija Tuominen
Tiedustelut ja varaukset Eija tuominen
email. tuominee@gmail.com
puh. 0400 244 290

Koiviston sankarihauta-alueen vihkimistilaisuus 5.9.2020

Matka Kari

Matkatoimisto TravelHit

Juhlamatka Koivistolle pe 4.9 - su 6.9.2020 (3 pv)

Juhlamatkat 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, kenttäkahvit, kiertoajelut Koivistolla, 6.9. klo 13 lounas (seisova pöytä)
Espilässä sekä viisumi.

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

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 AUTO
www.koivistonauto.fi

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

