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Tiijjät sie?
Mie käin Paraisil täs heinäkuu 
lopul, ko siel vietettii taas kerra 
kakspäiväsii Koivisto-juhlii, täl 
kertaa jo 67:ttä kertaa. 

Oikee onnistunneet juh-
latha ne olliitki, niiko varmast 
kaik ne kolme-neljäsattaa mu-
kan olijaa millo vaa o valmiit 
totistammaa. Minnuu tosissaa 
ihastutti se puhe, minkä paikal-
lise suomenkielise seurakunna 
kirkkoherra pit ilma muistii-
pannoi, ko hää toi ruotsinkieli-
se ”saarivaltakunna” keakuuves 
itsenäiseen säilynee seurakunna 
tervehykse juhlil. 

Ja kyl juhlaohjelma koko-
naisuuvessaa ol sit kerrassaa 
mainio! Mut mitä täs liikaa 
jorisemmaa! Männää suoraa 
asjaa. Ensmäset Koivisto-juh-
latha piettii tääl Porvoos 1949 
nykysel ruotsikielise seurakun-
na talol, mis mie aikoinaa käin 
rippikoulunkii. Sillo juhlat ol 
oikee kolmipäiväset. Ja väkkee 
sillo ol nii, et kaik koivistolai-
set ei sissää mahtuneet, vaa pit 
tuuvva ulos kovaääniset, et ois 
sisält kuult puhheet. (No, sehä 
tietyst vähäse häiritsi ihmisii 
ommii uutisii kertomista, ko 
nii paljo ol ehtint sottii jälkee 
jokahisel tapahtuu.) No, sej jäl-
keehä juhlii o pietty pitki etelä-
Suomee. 

Mut kukaha se teist luki-
joist osajais kertoo, et mil kai-
kist läntisemmäl paikkakunnal 
täl Suome niemel, mil kaikist 
itäsemmäl ja mil taas pohjo-
semmal paikal o näijjä vuosii 
aikan pietty Koivisto-juhlii? 
Akus kaike tuon tiijjät ja hal-
luut muilkii tietois paljastaa, ni 
paaha rohkiast omal nimelläis 
viestii Viestil, ni saahaa nähhä, 
kuka se on se totellinen Asijoist 
peril oleva taho.

Martti Piela

Sadunhohtoinen Koiviston Saarenpää 2015
Olin Säkkijärvi säätiön ja Helsinkiläisen Matka-Prima 
Futurist järjestämälle matkalle heinäkuun 2015 vaihteessa 
Koiviston Koivusaareen…Saarenpäähän.

Valmistelut
Matkallehan ei päästä, vaan sinne 
on hakeuduttava ja vielä tällaiseen 
Venäjän rajaseutuluvan vaativaan 
matkaan, kuten Koivusaareen; hy-
vissä ajoin olin katsellut vuoden 
alusta googlettamalla, kuka tekisi 
tuonne matkoja? Olin kuullut pie-
nenä Särkisalossa isoäidiltäni Adele 
Luukalta (os. Hytti s.1904 Koivis-
ton Saarenpäässä) tuosta menetetys-
tä alueesta ylistäviä juttuja. Samoin 
isäni, myös Saarenpäässä syntynyt; 
Mauno Luukka (s.1927) oli kerto-
nut tarinoita, Saarenpäästä…lämpi-
mistä kesistä, laivanrakennuksesta, 
purjehtimisesta, Langsmarin niityis-
tä, Kärrinojasta, Kiilinrannasta ja 
”Suomenlahden lukosta…Saaren-
pään linnakkeesta”. Ne kiehtoivat.

Matka

Koitti matkan aika. Sitä ennen 
olin hankkinut vuoden viisumin 
Venäjälle hyvissä ajoin. Linja-
auto pysähtyi vielä Rajahovissa 
Suomen puolella. Sitten rajalle 
Vaalimaalle… Suomen puolella 
leppoisa tarkistus. Venäjän puolel-
la hieman tarkempi, mutta ihan 
ok. Olimme Venäjällä ja pysähdys 
venäläisesssä kaupassa ”Viipurin 
Veikoissa”. Rahanvaihtoa rupliin 
ja matkapurtavan ja juotavan 
hankkiminen. Kohti Säkkijärveä.

Säkkijärvi

Pysähdys entisellä kirkolla ja toi-
saalla kenttähautausmaalla. Hil-
jentyminen, puheet ja kunnioi-
tuksen osoitus.

Viipuriin lyhyt ajomatka. Vii-
purin linna tekee aina vaikutuksen. 
Kiersimme kohteita ja vaikka Vii-
puri ei ole entinen, on siinä ais-
tittavissa ”menneen ajan hohtoa”. 
Majoittuminen entiseen, maineik-
kaiseen hotelliin nimeltä Knut Pos-
se nykyisin Vyborg hotelli.

Koivisto ja Saarenpää 

Aamulla matkaan ja ajo Viipurista 
ulos nimiä; Uuras, Rokkala, Som-
mee, Johannes ja Koivisto. Vajaa 50 
kilometriä. Tuon matkan isäni on 
joskus jatkosodan aikana ratsasta-
nut, kun on ollut hakemassa mui-
den sotilaspoikien kanssa Viipurista 
Sommeen mottiin jääneitä hevosia.

Koiviston kirkkorannassa 

ryhmä jaettiin pieniin osiin ja osit-
tain katetuilla veneillä kuljetettiin 
Saarenpäähän. Koiviston salmen 
ylitys oli mielenkiintoinen. Tut-
tuja paikkoja nimeltä: Patala, Ku-
ninkaanniemi, Ruiskauppi, Saa-
renpää… vilahtelivat ohi. Meidät 
vietiin Kuusikkoniemen vieressä 
olleeseen Rautasen rantaan, josta 
maihin. Kulkuvälineinä saaressa: 
vanha Gaz kuorma-auto ja Lada 
Niva ”saariauto”. Saariautolla lin-
nakkeelle, josta katsomaan paik-
koja: tykkikasematteja, v. 1937 
valmistunutta kasarmia, nyt rau-
niokasana. Rantaan, linnakkeen 
Kiilinrantaan. Päivä oli mitä hie-
noin kesäpäivä. Tuuli mukavasti 
Seiskarin suunnalta Suomen-
lahdelta. Venäläisten järjestämä 
picnic-ateria metsässä oli elämys. 
Kävin vielä isoisäni Adolf Luukan 
(s. 1899 Saarenpäässä) aikoinaan 
omistamaa Ruonanlahtea katso-
massa. Vastapäisellä rannalla oli 
ollut Pitkäniemi. Tässä silmieni 
edessä lipui suku- ja sotahistoria.

Menimme C- patterin tyk-
kipihalle, jossa on suomalaisten 
kiinnittämä muistolaatta vuodel-
ta 1996. Sinne laskivat Säkkijärvi-
säätiön Taisto ja Pertti Puustelli 
muistoseppeleen. Hetki oli koru-
ton ja kaunis, leppeänä kesäpäivä-
nä…muistelin isoisääni, joka oli 
myös talvisodassa palvellut RT 
2ssa toimien ilmeisesti evakuoin-
tihinaajien kipparina. 

Sitten takaisin Saarenpäähän, 
kävely kylän läpi, isoisäni Adolfin 
ja hänen veljensä Anton Luukan 
talojen ohi kylän raittia. Tuntui 
kotoisalta. Ikään kuin olisin täs-
tä aina mennyt. Takaisin Koivis-
tonsalmelle ja siellä venematkalla 
heitin Saarenpäästä kerätyn; kau-
neimmat villikukat…”meren vie-
neiden Koivistolaisten muistolle”. 
Muistelin kansansanontaa: ”Meri 
on hänelle pelto ja niitty, Pursi 
ja nuotta ne ovat hänelle aura ja 
kuokka” Hetki oli sykähdyttävä.

Pitikö paikkaansa mitä 
olin kuullut lapsena?

Kaikki piti. Hienohiekkaisista 
rannoista, kauniista kesistä ja ih-
misten elosta tuolla sadunhohtoi-
sella saarella. Voin vain kuvitella, 
minkälaista oli ollut asua tällä saa-
rella. Kiitos kaikille järjestelyihin 
osallistuneille.

Kerään aineistoa sukukirjaani
Erityisesti kiinnostavat Saarenpään 1918 jutut, pirtuasiat, laivat 
ja purjehdukset, sotahistoria. Tulen tarvittaessa kuuntelemaan 
asioita, jotka ”ehkä ovat olleet vaiettuja salaisuuksia, mutta nyt 
on viime hetki kertoa jälkipolville, ne historiana”. 
Yhteydenotot: s-posti: juha.juluster(at)gmail.com

Kuva-albumini netissä. Täältä pääset itse katselumatkalle

Sadunhohtoinen Saarenpää 2015 
https://www.flickr.com/photos/julu/sets/72157656304180489

Sarenpään linnake- Suomenlahden lukko 2015 
https://www.flickr.com/photos/julu/sets/72157656890581512

Säkkijärvi
https://www.flickr.com/photos/julu/sets/72157656652007898

Teksti ja kuvat: Juha O Luukka

Saarenpään rantaa, Osuuskaupan kalansavustamo ja suolaamoraken-
nus vasemmalla.

Matkan varrella Viipuri, menneen maailman hohtoa jäljellä.

Hyttölän kylän suunnassta tulossa tieltä.  Taustalla Lehtiniemi, jossa 
oli linnakkeen laituri ja talvisodan evakuointipaikka.
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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
Lasten kuvalliset onnittelut 6e/kpl

Aineisto mieluiten digitaalisena: 
studio@salokanneltoivonen.fi 
Muussa tapauksessa paperikopiot, 
muistitikku tai CD-levy sekä valokuvat 
toimitetaan osoitteeseen: 
Riikka Salokannel, 
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 tai sähköisesti 
edellämainittuihin osoitteisiin. 
Tilauksia ei tarvitse uusia. 
Seuran jäsenmaksu 32e, sisältää vuoden 
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös 
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 12e.
Lehdessä julkaisemattomia artikkeleita ja 
kirjoituksia julkaistaan seuran kotisivuilla 
www.koivistolaiset.net, jossa myös 
tämäkin lehti on luettavissa myöhemmin.

Jäsenlehden postituksesta Pohjoismai-
hin veloitetaan +3 e/vuosi ja muualle 
Eurooppaan +8 e/vuosi.

Pankkiyhteys: 
Nordea FI46 1091 3000 3058 80

Päätoimittaja 
Riikka Salokannel, 040 5761 464
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme että rakkaamme siunataan
Kuusiston kirkossa lauantaina 3.10.2015 klo12.30 minkä
jälkeen muistotilaisuus Kuusiston Maamiesseurantalolla.

Rakkaamme

Helga Loviisa
SINKKONEN
o.s. Koho
* 1.6.1927 Koivisto
† 31.8.2015 Kaarina

Kaipauksella muistaen ja kiittäen
Toivo
Lapset ja lastenlapset perheineen
Sukulaiset ja ystävät

Näimme voimiesi vähenevän,
tiesimme lähtösi lähenevän.
Muistosi kaunis vie eteenpäin meitä,
vaik’ sydän on täynnä kyyneleitä.
Olet ansainnut unen rauhaisan ja
kiitoksen kaikkein kauneimman.

Taas on vaikea uskoa, että on syyskuu. Hämärä alkaa ai-
kaisemmin ja muutaman tunnin päästä on pimeää. Sato 
kypsyy ja eloa leikataan. Kevät-ihminen tulee haikeaksi, 
vähän surulliseksi. 

Tänä kesänä kauniit ilmat tulivat vasta elokuussa. Luonto 
hidasti kypsymistä, jalat kastuivat aamukasteesta pitkälle 
päivään. Silti olemme kiitollisia kukkaloistosta, joka tänä 
vuonna ylitti aikaisemmat. Rikkaruohojen siivoamista 
riitti.

Psalminkirjoittaja on niin oikeassa, kun hän sanoo: ”Ih-
minen on niin kuin ruoho; ja kaikki sen kauneus on 
niin kuin kedon kukkasen. Ruoho kuivuu, ja kukkanen 
lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaik-
kisesti”. Varsinkin meille vanheneville tuo kohta on niin 
totta. Lakastuminen ottaa niin voimille, samoin luovut-
taminen. Haluaisi vielä kokea uutta ja ihmeellistä, mutta 
jalat eivät jaksa juosta eikä ajatuskaan pysy ajan hermolla.

Onnea on se, että jokin pysyy: Jumalan sana. Ja Jumalan 
armo. Kun päivän aikana ei ehdi enää yhtä paljon kuin 
nuorena, saattaa oma hitaus suututtaa. Illalla on kuiten-
kin oikeus lepoon. Ja uskossa väsynyt saa nojata Jumalan 
laupeuteen. ”Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret 
miehet kompastuvat ja kaatuvat. Mutta ne, jotka Herraa 
odottavat , saavat uuden voiman. He vaeltavat, eivätkä 
väsy. He juoksevat, eivätkä näänny”. 

Niin paljon näemme väsyneitä nuoria, jotka ovat peräti 
kyllästyneitä elämään. Sellaista ilmiötä ei ollut omassa 
nuoruudessa. Me olimme uteliaita ja yritimme muuttaa 
omaa elintasoamme lukemalla ja opiskelemalla. Mutta 

Illan varjot pitenevät
Ulkopuolinen
Käyn kirjoituskurssilla. Tänään tehtävänä oli kirjoittaa 
30 asiaa, joissa on kokenut ulkopuolisuutta. Jo seitse-
männessä kohdassa minulla luki: ” Koiviston matkalla 
koin voimakkaasti tunkeilijan ulkopuolisuutta”. Sa-
malla pohdin perillä olon tunteen kaipuutani. Mum-
molan hiekkarannoilla Penttilässä olen siis tunkeilija, 
mummolan kaislarannoilla Angelniemellä koin lapse-
na perilläoloa, nyttemmin olen kyläilijä, ulkopuolinen.

Tämän päivän uutisvirrassa ei voi olla huomaamatta 
erilaista pakolaiskeskustelua. Katselemme kuvia huk-
kuneista lapsista, irakilaisista majoittumassa patjoille 
parakeissa, syyrialaisten katukuvasta ennen ja jälkeen 
tuhon. Samaan aikaan luen karjalaisten jälkipolvien 
nettisivuilta evakkomuistoista, joihin liittyi syrjintää, 
häpeää, ulkopuolisuutta. 

Jotenkin tuntuu, että meidän, joilla on ymmärrys 
evakkoudesta, kenellä omana kokemuksenaan, kenellä 
perintötunteena, pitäisi olla eturintamassa ja avosy-
lin ottamassa näitä muukalaisia vastaan. Tuntuu että 
meidän pitäisi olla aktiivisesti rakentamassa muuka-
laismyönteistä yhteiskuntaa. Että osaisimme päästää 
ulkopuoliset luoksemme perille. 

Paraisten juhlilla kuulimme, miten koivistolaisevakot 
lopulta omalla aktiivisuudellaan löysivät paikkansa. 
Meillä on yhteisöllinen kokemus tästä asiasta. Nyt on 
meidän aikamme ymmärtää ja vaikuttaa. Sylvi Kekko-
nen on kirjoittanut: "Vain ne, jotka kiihtyvät samoista 
asioista, ymmärtävät toisiaan". Voiko kukaan meistä 
olla kiihtymättä kotinsa jättäneen perheen, pienen pa-
kolaislapsen hädästä?

nykynuori ei aina saa opiskelupaikkaa eikä työtä edes 
opiskelun jälkeen. Me vanhemmat joudumme ainakin 
rukouksen avulla pyytämään Jumalalta heille voimia 
keksiä uusia yritysmuotoja, että elämälle tulisi mieltä.
Emme voi kuitenkaan estää sitä, että ajan illan varjot 
pitenevät. Maailmankaikkeus väsyy. Ihmiskunta uupuu 
sotien ja väkivallan alla. Rauhaa ei tunnu kuuluvan yri-
tyksistä huolimatta. 

Ainut toivomme on uuden päivän koitto. Uusi huomen 
ihmisten mielissä ja unelmissa. Sen tuo Jumalan armo. 
Se avartaa sydämen, antaa toivon ja voiman odottaa Ju-
malan puuttumista maailman kulkuun. Illan varjojen 
piteneminen tarkoittaa Jumalaan uskoville parempaa tu-
levaisuutta. Armo on kuin aurinko, joka pilkistää aina 
välillä pilvien seasta – syksylläkin.

Syysterveisin Valma Luukka.

SA-kuva

Karjalainen emäntä on ottanut lampaansa mukaan evakkomatkalle. Räisälä 23.6.1944.
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

  Suomen 
  Koivisto-Seura r.y. 
  Perustettu 1948

Toimii koivistolaisten yhdyssiteenä 
- järjestää kotiseututilaisuuksi
- harjoittaa julkaisutoimintaa
- suorittaa kotiseutukulttuuriin liitty 
 vää kokoamista ja tallentamista. 

www.koivistolaiset.net

Puheenjohtaja, Jouni J. Särkijärvi
Kuurinniityntie 1, 02750 Espoo
puh. 040 516 4951
jouni.sarkijarvi@pp.inet.fi
Varapuheenjohtaja, Tuula Koppinen
Rauhalanpuisto 10 B 36, 02230 Espoo 
puh. 050 516 5651
tuula.koppinen@kolumbus.fi
Sihteeri, Virpi Huhtanen, 
Ahtaanmäki 1 A 2, 02280 Espoo. 
puh. 0440 501 806
virpi.huhtanen@kolumbus.fi

Taloudenh. 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, Leena Airaksinen pj.
Metsäpirtintie 10 A 1, 02130 Espoo
puh. 050 548 1601
Senioritoimikunta, Helge Teikari pj. 
07190 Halkia
puh. 019 664 8112

Hallituksen muut jäsenet:
Virpi Huhtanen, Espoo
 varalla Risto Kaukiainen, Helsinki
Raimo Kyytsönen, Mäntsälä
 varalla Hannu Veijalainen, Lahti 
Matti Agge, Parainen. 040 536 7701
 varalla Airi Saarinen, Turku
Tuomo Kokkala, Kotka. 050 589 4443
 varalla Jorma Jack, Kotka 0500 619 482
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400 800 752
 varalla Katariina Aaltonen, Espoo 
 puh. 050 4393 791

Riitta Nurmi, Porvoo. 041 455 8885
 varalla Marja-Leena Montonen, Porvoo
Hannu Seppinen, Turku. 040 703 1244
 varalla Tuula Agge, Parainen
Tuula Raukola, Kotka. 044 522 8098
 varalla Juha Ilmasti, Hamina

Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj. 
Sirpa Taskinen, Helsinki 040 5811 642
Asiamies Pertti Hoikkala 040 583 5397
Linnankoskenkatu 15 C 10, 06100 Porvoo
koivisto-saatio@kolumbus.fi

Mie voin sovinnol sannoo viimase sanan

Turvallinen lähiympäristö on tärkeä viihtyisyystekijä. 
Siksi ihmiset usein vastustavat muutoksia siihen, olivat 
ne sitten hyviä tai huonoja.

Kun väestö kasvaa, tarvitaan uutta asuinrakentamista. 
Suomessa on mahdollisimman järkevä ja korruptiovapaa 
systeemi maankäytön suunnittelemiseen ja rakentamisen 
luvittamiseen. Maakuntakaava turvaa viheryhteyksiä ja 
virkistysalueita, yleiskaava osoittaa toimintojen pääasial-
lisen sijoittumisen ja asemakaava tarkat rajat tonttikoh-
taiselle rakentamiselle. Mitään yllättävää tai epäoikeu-
denmukaista ei tapahdu, kunhan tietää, mitä jonnekin 
on suunniteltu. Moni kansanliike kuitenkin myöhästyy 
vuosia siitä hetkestä, jona olisi pitänyt vaikuttaa.

Yhdyskunnissa on joskus pakko sijoittaa myös sellaisia 
toimintoja, joita kukaan ei halua lähelleen. Lähiasuk-
kaiden mielestä ne kuuluvat ”jonnekin muualle”, jol-
laista paikkaa ei kuitenkaan kartalta löydy. Valitettavasti 
eniten vastustetaan toisia ihmisiä – vammaisia, vuokra-
asukkaita, mielenterveyskuntoutujia, turvapaikanhaki-
joita, huumeista eroon pyristeleviä. Ristiriitatilanteet 
ovat vaikeita päättäjillekin; jotkut antavat periksi ja 
siirtyvät ”jonnekin muualle”- linjan kannattajiksi.

Tuntemattoman pelko kasvaa aina todellista suurem-
maksi. Tuulivoimala kilometrin päässä peittää koko 
näköalan, pohjoispuolelle tuleva rakennus varjostaa 
oman pihan ja kymmenen minuutin välein kulkevat 
kuorma-autot ja bussit muuttuvat lapsia ahdistelevaksi 

ruuhkaksi.

Myönteiset kokemukset 
tulevat sitten jälkeenpäin. 
Eräskin naapuri kysyi, 
koska se vastenmielinen 
alkoholistiasuntola sit-
ten avautuu – kun se oli 
toiminut jo kolme kuu-
kautta. Uusista tiejär-
jestelyistä ei tullutkaan 
pelättyä lentokenttää tai 
pysäköintitalosta pako-
kaasupilviä huokuvaa 
lähdettä.

Ihminen voi olla kova-
ääninen, vilpittömän 
tuohtunut ja silti vää-
rässä ja haavoittuvainen. 
Lääkkeeksi tarvitaan täl-
löin myötätuntoa ja kes-
kustelua. Lopulta vain 
harva on niin öykkäri, 
että vaatii erivapauksia. 
Siksi kai me kestämme 
paremmin huonoja kuin 
hyviä aikoja.

Jouni J Särkijärvi

Talonmies

”Onks talonmies koton vai kylässä?”
minä tapani mukaan jo ovensuulta
kotiin tultua kysäisin vaimolta.
Vaan vastakysymystä tavanomaista
en olohuoneesta saanutkaan kuulla:
”Oliks paljon väkeä kaupassa?
Tapasitkos ketään siellä tuttua?”

Näinhän ennen oli, kudin kädessään,
vaimo vastannut lankakori vierellään
sohvalla istuen, ahkerasti kutoen
puikot sormissaan somasti hypellen,
tuskin katsettaan kutimesta nostaen.

Talonmies on nyt muuttanut muualle,
sinne siirtynyt, missä sija on jokaiselle, 
ken sen vain suostuu vastaanottamaan,
Iäisyyden portista sisään astuessaan.

Nyt odotti minua tyhjä, hiljainen huone.
Väreillen valo heijastui verhojen lävitse,
valjuna, kuin arkaillen, parkettilattialle…
On kuin tupaan vieraaseen oisin eksynyt.
Olin yksin nyt.

”Ei, eipä Marketissa liiemmälti ostajia ollut. 
En ketään tuttuakaan tällä kertaa tavannut.”
minä äänettömään vastasin kysymykseeni.
Ei kotona, ei kylässäkään ollut talonmieheni.
Olin yksin nyt.

Martti Piela

Meil’koton Karjalas ’

Heinäkii heilimöi nätimmäst
meil koton karjalas
merikii ol sinisemp
ja hiekka hienompaa..
meil koton karjalas
ol mustikatkii makiampii
ja sienet suurempii…
meil koton karjalas
ol metsätkii vihreimpii
meil koton karjalas
ol ystävät ja sukulaiset tie toisel puolel

Kirsti Laaksonen

Pönnin kylä

Kylä niin pienoinen Pönnin oli rannalla Koiviston salmen, josta 
rakkaimmat muistot on lapsuuden. 

Oli pellot niin kiviset ja metsät niin marjaiset, oli ihana 
käyskennellä niillä tutuilla tanhuvilla.

Kevään lehtevät koivikkohaat ja juhannuskokot juhlakkaat ne 
kaikki on muistoja vaan.

Oli keinulle meillä tie, mihin nuorten askeleet usein vei, ja nämäkö 
kaikki nyt vois mielestä unhoittaa pois. 

Kesäaamu kun rannalle vei, nuottapaasien luona isät ahkeroi. 

Oli tyyni tuo pinta veen ja lokkien parvet ne kirkuen kiiti luo 
nuotta-apajien.

Ei meitä huolet ne painaneet, vaikk kalaa ei saatukaan särpimeen, 
kun lapsia olimme viel.

Vaan uurteet ne vanhusten kasvoilla kertoivat kovasta elämästä, 
meille muistoja ovat vaan.

Kun tuuli se mereltä myrskyten soi, ei rannalla olla voinut, ei 
lipunut venho tuoll pinnalla veen, vaan keinui laella harjanteen, 
jota urheimmat uskalsi soutaa.

Talvinen maisema kylässä siel, oli lunta ja jäätikkö rantatie, niin 
usein sai matkata jäätä pitkin, kun kinokset kulkivat tien nyt poikki, 
sellainen oli rantatie.

Oli muistoja pitkät nuo koulutiet, mutta urheasti kuljimme ilomiell.
Oli opettaja mukava Risu siellä, hän laulut ja leikit meille opetti. 
Nää muistoja muistoja on.

Jenny Honkanen os. Pönni

Äiti änkkänä, kunet anna leipää

Kerra kesäl ko myö mökkirannas Mikkelis
möki terassil jälkipolve kans aterial istuttii
ja pojapoja laittamaa nieriää siin maisteltii
uusii potattii sienisoosi kera ja salaati
ja monellaista maittavaa suuhuu apettii.
(Siel ol tytär, justii Muuramest tult miehinnee 
muas poikaan, hääkii jo yläkoululaine;
pojapoika, kenel tyttökaver ol seurannaa;
ol isäntäväk tietystkii, minnii ja miu poika).
Ko siin herkkui syötii, ilmoist ja muust haasteltii,
puheha pia käänty luonnostaa tietystkii
siihe, et mitä ruokaa itse kuki rakastaa,
et Mikä se siu mieliruokais on? Mitä taas
et mistää hinnast haluais ees maistaaka?
Väypoikaha se miultkii käänty kysymää
Mikä se siu mieliruokais on, onks siul mittää?
No, mie en siihe osant heti sannoo juuta enkä jaata,
Itseksei jäin mielessäi vaa hiljaa tuumimaa;
Onks miul mittää mieliruokaa olemassakaa?
Mikä ruoka kaikist kerkiämmi suuhu katoaa?

Mielee palas ajat ankeet, Koivistolt ko lähettii
mierolaise tiel, koit ja konnut ko myö taakse jätettii,
ko äitil mitää ei olt pojal antaa suuhu pantavaa,
vaa kuulla sai vaa itkuhise moittee kolmivuotiaa:
"Äiti änkkänä, kunet anna leipää!"

Miust tuntuu, et ain siint ast, ko ees leipäpallaaka
ei aina olt, mil ois vatsa kurnimise saant loppumaa,
mieliruuaks kelpas, niiko vissii monel muulkii,
kaik se sapuska, mitä kullokii vaa suuhu saatii.
Ei oo evakko tohtint koskaa lautasellee ruokaa jättää,
nennää nyrpistää ja sannoo ”En syö, tää ei oo hyvvää.”
Ei saa koskaa ylenkatsoo ruokaa, ei vähästäkkää.
Tuntuis, niiko änkkänäks jällee herjais ommaa äitiää.

Martti Piela
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Merimies merta rakastaa
Saaristoristeily
”Niin pitkä matka, niin pitkä 
matka on Sandran luo satamaan”, 
lauleskelin mielessäni, kun astelin 
sataman suuntaan. Olin jättänyt 
munamankelini turvalliseen paik-
kaan Grandin piha-aidan suojiin, 
vastapäätä ensi kesän Koivisto-
juhlien pääpaikkaa, entistä kou-
luani Yhteislyseota, kadun toisella 
puolen. Koulu on jo vuosia sitten 
ristitty komiasti Linnankosken 
lukioksi. Olin jo ajat sitten il-
moittautunut Mannosen Sepolle 
Porvoon seudun Koivistolaisten 
risteilylle 8. elokuuta, mutta nyt 
alkoi kuitenkin olla kiire, varsin-
kin kun laivuri Ari Kauton uljas 
aaltojen kyntäjä ei mielestäni ol-
lutkaan entisellä paikallaan ihan 
M/S Runebergin takana. Soitin 
hätäpäissäni Sepolle, ja vain 70 
metrin päässä näinkin Sepon viit-
tilöivän minulle Sandran vieressä.

Yksi syy siihen, miksi tämä 
pienoinen Porvoon kaupunki 
(1950-luvun alussa alle 8.000 
asukasta, tällä hetkellä hitusen yli 
50.000) on tullut meille Koivis-
tolla syntyneille ja niille, joiden 
juuret johtavat Koivistolle, on 
varmasti joen läpi virtaava joki, ja 
varsinkin yhteys mereen, samaan 
Suomenlahteen, jonka varrella 
kauniit kotisaaremme, kylämme 
ja entinen kauppalamme edelleen-
kin kuuntelevat meren aaltojen 
loiskintaa ja saavat ihailla aurin-
gon kimallusta sinisalmen tyynel-
lä pinnalla. Joki, jonka jonka vesi 
vasta vähitellen alkaa seestyä Lah-
den ja Askolan lietteistä, ei täysin 
vedä vertoja merelle. Mutta niil-
le, joilla on oma paatti, se tarjoaa 
mahdollisuuden päästä avomerel-
le asti, koivistolaisiin tunnelmiin. 

Niille meistä Porvoon seu-
dun koivistolaisista, joilla ei ole 
soutu- eikä moottorivenettä saati 
sitten omaa purjevenettä, tarjosi 
kerhomme nyt loistavan tilaisuu-
den päästä nuuhkimaan suolaisen 
meren tuoksuja - oli luvassa retki 
kauas ulkosaarille, Pirttisaareen. 
Olin keskikouluaikanani kerran 
käynyt luokkaretkellä sillä saarel-
la. Tosin saari naapurisaarineen 
oli silloin suurimmaksi osaksi 
armeijan hallussa. Joukossamme 
oli nyt mukana kaveri. Pekkalan 
Pentti, joka oli palvelusaikanaan 
ryhmänsä kera kuljetettu helikop-
terilla harjoituksiin yhdelle näistä 
saarista. 

Vesibussi m/s Sandra D

Vesibussi m/s Sandra D:llä on tilaa 
n. 90 henkilölle. Meitä oli tämän-
kertaiseen risteilyyn osallistujia 
merikarhuja kokonaiset 50 koi-
vistolaista ja koivistolaisten ystä-

vää, jotka innokkaina odotimme 
viihtyisää merellistä retkeä, jonka 
aikana kerhomme oli luvannut 
tarjota Pirttisaarelle päästyä pientä 
purtavaakin, ettei tarvitsisi nälkää-
kään nähdä. 

Ehtoisena emäntänämme toi-
mi jälleen kerran kerhon puheen-
johtaja Riitta Nurmi. Aluksen kip-
parina toimi laivuri Kautto, joka 
matkan varren kertoili nähtävyyk-
sistä mielenkiintoisia tarinoita. 

Merelle suunnatessa

Reitin varrella pitkin jokivartta vä-
häisiä saaria, joilla kasvaa erilaisia 
kasveja, sellaisia, jotka ovat peräi-

kuusi tai seitsemän 3-mastokuu-
naria, jotka toimitettiin sotakor-
vausten osana Neuvostoliitolla 
40-luvun lopulla. Tästä toimin-
nastahan Porvoon edellisillä 
Koivisto-juhlilla kerhomme esitti 
kehutun näytelmänkin.

Vähän matkaa Hamarin ky-
lästä alajuoksulle päin ohitettiin 
tunnettu Haikkoon hotelli ja 
Albert Edelfeltin ateljeeraken-
nus. Haikkoon kartanon historia 
ulottuu aina 1380-luvulle saakka. 
Kartanon emäntä oli 1900-luvun 
ensimmäisinä vuosikymmeninä 
kenraalinrouva von Etter, jonka 
poika oli toiminut tsaari Nikolai 
II:n serkun, Suuriruhtinas Kyril 
Romanovitshin sihteerinä. Ken-

raalitar itse taas oli suuriruhtinatar 
Maria Pavlovnan ystävätär. Suuri-
ruhtinasparin poika Vladimir syn-
tyi Porvoossa konsulinrouva Har-
rtlingin talossa vallankumouksen 
vyöryttyä yli keisarillisen Venä-
jän. Nykyinen kartanonrouva on 
90-vuotias kauppaneuvos Satu 
Tiivola. Yksi Suomen kaikkein 
tunnetuimmista kuvataiteilijoista 
Albert Edelfelt syntyi Kiialan kar-
tanossa, mutta kuoli Haikkoossa, 
jossa hän maalasi esimerkiksi juuri 
ohittamissamme maisemissa tun-
netun taulunsa Leikkiviä poikia 
rannalla vuodelta 1884.

Jonkin matkaa edettyämme 
nähtiin valtavan Sköldvikin öl-
jyteollisuusalue. Äitini, joka ei 

koskaan oppinut ääntämään noin 
monta konsonanttia perätysten, 
puhui selvällä suomen kielellä 
Lötviikistä. Niin tekivät varmaan 
monet muutkin suomenkieliset. 
No nythän tilannetta huomatta-
vasti helpottaa, kun alue on saa-
nut suomenkielisen, Kilpilahti-
nimenkin.

Pari tuntia edettyämme ja 
meren jo häämöttäessä saarten lä-
vitse, aloimme saapua Pirttisaaren 
rantamaisemiin. Mutta koska oli 
kaunis kesäinen päivä, emme ol-
leetkaan ainoita, jotka olivat valla-
ta saaren. Saaren satama oli täynnä 
meitä aikaisemmin saapuneita - ei 
löytynyt laiturin kupeesta meidän 
Sandrallemme tilaa lainkaan. 

Martti Piela

Sandra D Bodössä (Kuva: M Piela)

Merimies merta rakastaa. Laivuri Ari Kautto Sandransa ruorissa. Kuva: 
Marja-Leena Montonen

Hamarin telakka (Pienoismalli Porvoon kirjastossa sotakorvausalusten 
valmistumisesta) Kuva: M. Piela

Pirttisaaren satama (Kuva: M Piela) Sköldvikin öljyterminaali (Kuva: M Piela) 

sin jostain Suomen ulkopuolelta. 
Jokihan on toiminut jo vuosisato-
jen ajan kauppareittinä, ja laivat 
ovat jättäneet m.m. ylimääräiset 
lastinsa jokivarteen. Väylän ma-
daltuessa niin paljon, etteivät 
suuremmat alukset enää päässeet 
purjehtimaan kaupunkiin asti, 
Porvoon satama siirtyi suujuok-
sulle. Telakkatoiminta alkoi joen-
varressa 1730-luvulla. 

Edelfeltin aikoihin, 1800-lu-
vun lopulla, alueelle kohosi Ha-
marin kylä Y. M. Sprengtportenin, 
Gammelbackan kartanonherran 
alueille. Sandra D:n reitti kulki 
ohi Sahasaaren, jossa toimi Aug. 
Eklöfin saha. Joen toisella rannalla 
Hamarin telakalla valmistui myös 
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Miun albumistain

Kippari ei kuitenkaan jää-
nyt peukaloitaan pyörittelemään. 
Käänsimme kokan kohti Bodötä. 
Sinne olisi vielä puolisen tunnin 
matka. Pakko mikä pakko, periksi 
ei anneta, maihin noustaan vielä. 
Bodössä olikin loistava kivivahvis-
teinen laituri. 

Mutta aika ei enää riittäisi 
grillipaikan pystyttämiseen. Niin-
pä naisväki ryhtyikin grillaamaan 
laivamme omilla varusteilla mak-
karaa ja laittamaan muun syötä-
vän ja juotavan. Pian oli jokaisella 
jotain murkinaa, mitä suuhunsa 
appaa, eikä kenelläkään ollut ai-
kaa ryhtyä marisemaan siitä, ettei 
päästykään kunnolla nousemaan 
maihin ja katselemaan ympäril-
lemme. Laivurin piti ehtiä takaisin 
kaupungin satamaan kello neljäk-
si, jossa odotti uusi seurue meril-
le mieliviä turisteja. Tyytyväisinä 
tarjoiluun kiipesivät nekin, jotka 
olivat ehtineet nousta maihin ta-
kaisin alukselle, ja alkoi paluumat-
ka hieman eri reittiä kuin tullessa.

Kautto jatkoi tarinointiaan 
matkanvarren nähtävyyksistä. 
Mielestäni kiinnostavin oli se 
kertomus, joka Arille tuli mie-
leen, kun osuimme kohtaan, jossa 
70-luvulla sattui tapaus, jolla oli-
si saattanut olla vaikutusta jopa 
Suomen hyviin neuvostosuhtei-
siin. Kun Kekkonen oli tuomassa 
ryhmää tärkeitä neuvostokihoja 
jäänmurtaja Urholla tutustumaan 
Nesteen jalostamoon, ohitti Urho 
yhden reimarin väärältä puolelta, 
koska aluksen kapteenikin oli al-
haalla tärkeiden vieraiden seuras-
sa. Urho sai pohjakosketuksen ja 
vaurioitui pahasti. Vieraat toimi-
tettiin sitten helikopterilla mää-
ränpäähän. 

Mutta mitä noita vanhoja 
onnettomuuksia suremaan. Kip-
parimmekin oli hyvällä tuulella 
ja lauloi meille kajuutassaan ko-
vaäänisen välityksellä merellisen 
laulun. Emmekä me halunneet 
olla ”pekkaa pahempia”, olim-
mehan Karjalan lapsia laulavia. 
Niinpä me satamaan täsmällisesti 
ajoissa saavuttuamme esitimme 
kiitoksemme kipparillemme Riit-
ta Nurmen ja Aarre Tölkön joh-
dolla kuorossa ”Koiviston valssin”. 
Olimme kaikki tyytyväisiä ristei-
lyymme, vaikkemme olleet Pirtti-
saarelle päässeetkään. Ehkä sitten 
joskus.

Toivottavasti ensi vuoden 
Koivisto-juhlien ohjelmaan pääs-
tään sovittamaan myös vaikkapa 
lyhyempikin risteily, niin kuin 
muistaakseni oli jo vuoden 1949 
ensimmäisillä Koivisto-juhlilla 
Porvoossa. 

Miun albumistain
Paraisilla Heinäkuussa pidetyillä Koivistojuhlilla muistui mie-
leeni evakkona viettämäni vuodet. Kivikirkko oli rippikirkkoni 
Paraisilla. Koiviston kivikirkossa olen kastettu. Kotiseutumat-
kalla olen käynyt kaksi kertaa. Sukujuureni olen löytänyt lii-
tyttyäni Suur-Jämsän sukututkijoihin.

Kaija Pöyhönen
Jämsänkoski

"Sukujuureni olen löytänyt liityttyäni 
Suur-Jämsän sukututkijoihin."

Kaija kiinnostui Koivistolaisista juurista ja sukututkimuksesta 
kun oma suku on käynyt jo vähiin ja että jotain tietoja jäisi 
jälkeen mm. omalle pojalle.

Ohessa Kaijan laatimat sukutaulut molempien vanhem-
piensa puolelta. Virkit on äidin ja Pielat isän sukua. Kaija on 
tehnyt myös miehensä Seppo Pöyhösen sukutaulut 1600-lu-
vulta asti. Seppo on Hämäläisestä suvusta.

Kaija perheineen, kuva vuodelta 1969

Kaijan vinkkejä aloittavalle sukutukijalle:

Kirkon kirjat on digitoitu Jämsässä. Niistä 120 vuotta vanhem-
mat tiedot on kaikkien nähtävissä. Nuoremmat tiedot on suo-
jattu, siksi niitä ei saa nähtäväksi. Kaija on tilannut myös useita 
sukukirjoja. Erityisesti Kaija suosittelee Koivistolaiset 1939 –kir-
jaa tietoja Koivistolaisista sukulaisistaan etsivälle. Myös Maakun-
tamuseoista saa tietoa. 

Yrjö Eliaksenpoika Piela
Kaija Kaarina Pöyhönen, os. Piela

Yrjö Eliaksenpoika Piela *1690 – 1763 Hyttölä
Vaimo: Maria Hannuntytär 1701 – 1774 Hyttölä

Matti Yrjönpoika Piela *1722 – 1791 Hyttölä
Vaimo: Kristiina Heikintytär 1727 – 1791

Risto Matinpoika Piela *1747 – 1816 Hyttölä
Vaimo: Saara Pietarintytär 1748 – 1780

Aatami Ristonpoika Piela *1775 – 1823 Hyttölä
Vaimo: Leena os. Hoikkala 1775 – 1837 Härkälä/Hyttölä

Kaapo Aataminpoika Piela *1817 – 1888
Vaimo: Kristiina Jaakopintytär os. Virkki 1830 – 1898

Paavo Kaaponpoika Piela *1859 - ? Hyttölä/Eistilä
Vaimo: Kristiina Hiobintytär os. Mannonen 1865 - ? Mannola

Eemeli Paavonpoika Piela *1901 – 1938 Koivisto/Eistilä
Vaimo: Saimi Antonintytär os. Virkki * 1907 – 1979 Eistilä/Helsinki

Kaija Kaarina Eemelintytär Piela *1935 -    Eistilä/Jämsä
Puoliso: Seppo Olavi Pöyhönen 1922 -  Jämsä
Poika: Juha Seppo Tapani Pöyhönen 1963 -  Jämsä

Antti Yrjönpoika Virkki
Kaija Kaarina Pöyhönen

Antti Yrjönpoika Virkki *1689 – 1744 Kotterlahti 5.
Vaimo: Leena Tuomaksentytär

Yrjö Antinpoika Virkki *1708 – 1767 Kotterlahti 5.
Vaimo: Maria Matintytär 1712 – 1763 Kotterlahti 5.

Pietari Yrjönpoika Virkki *1751 – 1822 Kotterlahti 5.
Vaimo: Maria Pertintytär os. Tamanen 1746 – 1816 Piisaari

Mikko Pietarinpoika Virkki *1776 – 1832 Kotterlahti 5.
Vaimo: Valpuri Pietarintytär os. Koho 1778 – 1821 / Harilainen

Paavo Mikonpoika Virkki *1811 – 1873 Kotterlahti 5./Eistilä
Vaimo: Judit Eerikintytär os. Villa 1810 – 1872 Makslahti/Eistilä

Antti Paavonpoika Virkki *1844 – 1905 Kotterlahti 5./Ingertilä
Vaimo: Kaisa Topiaantytär os. Hoikkala 1838 – 1901 Hyttölä/Ingertilä

Antton Antinpoika Virkki *1875 – 1957 Eistilä/Helsinki
Vaimo: Josefiina Hiobintytär os. Peippo 1880 – 1938 Vanhakylä/Ingertilä

Saimi Josefiina Antonintytär Virkki *1907 – 1979 Eistilä/Helsinki
Puoliso: Eemeli Paavonpoika Piela 1901 – 1938 Koivisto/Eistilä

Kaija Kaarina Saimintytär Piela *1935 -  Eistilä/Jämsä
Puoliso: Seppo Olavi Laurinpoika Pöyhönen *1922 -  Jämsä
Poika: Juha Seppo Tapani Pöyhönen 1963 – Jämsä

KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

Sukututkimuksesta kiinnostuneille löytyy netin 
ihmeellisestä maailmasta paljon kiinnostavaa. 
Tässä kaksi mielenkiintoista sivua joihin 
kannattaa tutustua.

www.tarkkonen.com
www.myheritage.fi
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laskea paapurin ankkurin. Rikin 
vaijerit olivat sekaantuneet ank-
kurin kanssa, ja kesti jonkin aikaa 
ennekuin saimme ankkurin laske-
tuksi ja kaiken kettingin, noin 100 
syltä, ulos. Tällöinkin kävi vielä 
korkea aallokko, ja kerran iso aalto 
spuulasi konstin ja minut pakalta 
skanssin seinää vasten. Kettinkiä 
poksista ylös vedettäessä havaitsin, 
että keulapiikissä oli paljon vettä. 
Peilaus osoitti, että sitä oli myös 
ruumassa. Silloin alkoi pumppa-
us. Kahdella sammakkopumpul-
la pumpattiin. Miehistö jaettiin 
vuoroihin, kaksi miestä kerralla 
pumpussa ja tuhat laakia, ja sitten 
vuoron vaihto. Näin jatkettiin aa-
muun asti.

Yön jälkeen

Ankkurissa ollessamme huomasin, 
että ison kansiluukun karveli ja 
luukun kansi perän puolelta olivat 
nousseet jonkin veran ylös. Köli 
oli ilmeisesti murtunut ja kense-
lin päällä oleva kansipalkin kan-
nattaja oli nostanut kannen ylös. 
Fokkarikin kaikki alavantit olivat 
menneet poikki samasta kohdasta 
kuin viivoittimella vetäen, selvästi 
ruostuneen vanttiskruuvin ylä-
puolelta. Pelastuslautta oli isoluu-
kun päällä rikkinäisenä raakapui-
den ja vaijereiden alla. Pienempi 
laivavene oli mennyt yli ja hävin-
nyt, iso laivavene oli ahteriluukun 
päällä osin rikkoontuneena. 

Aamuhämärissä alkoi timperi 
korjata sitä, vaikka ikämiehenä oli 
jo kovin väsynyt. Vene oli kuiten-
kin ainoa turvamme päästä mai-

Köli oli ilmeisesti 
murtunut ja 
kenselin päällä 
oleva kansipalkin 
kannattaja oli 
nostanut kannen 
ylös. Fokkarikin 
kaikki alavantit 
olivat menneet 
poikki samasta 
kohdasta kuin 
viivoittimella 
vetäen...

S/v Sverren tarina 7.4. – 10.11.1941 
koivistolaisen Usko Ivaskan muistelemana 
Hän toimi perämiehenä Sverren viimeisellä matkalla.  Osa 4

Isän kertomuksen mukaan kirjoittanut
Ari Ivaska

Usko Ivaskan poika

Tämä viimeinen matka alkoi vai-
valloisesti, oli vastatuulia ja ank-
kuroimista. Iso-Beltin puolivälis-
sä Omö saaren luona jouduimme 
jälleen ankkuroimaan myrskyn 
ja vastavirran takia. Aamulla 
myrsky yltyi ja ankkurikettin-
ki katkesi ja aloimme ajelehtia. 
Saimme välittömästi paapurin 
ankkurin mereen, mutta se ei pi-
tänyt vaikka koko kettinki oli ul-
kona, tosin ajelehtiminen oli nyt 
hidasta. Sverressä oli rautainen 
lastauspuomi, sen rikasimme va-
ra-ankkuriksi kiinnittämällä mo-
lempiin päihin vaijerit ja laskim-
me sen keulasta ulos. Sen jälkeen 
laiva jäi paikoilleen. Parin päivän 
jälkeen pumppasimme molem-
mat ankkurit ylös, kun tuuli oli 
taas tullut vetäväksi. Matka sujui 
tasaisesti aina Kalmarin salmen 
pohjoispäähän asti, jossa tuuli 
kääntyi vastaiseksi ja yltyi myrs-
kyksi. Jouduimme makaamaan 
ankkurissa useampia päiviä. 
Ankkurissa ollessamme kons-
ti, timpuri ja toinen perämies 
korkkasivat pullon, ja jonkun 
ajan päästä tuli riita ja tappelu, 
jota minä jouduin selvittelemään 
ja taltuttamaan miehet. 

Tuulen käännyttyä vetäväksi 
nostimme ankkurin ja jatkoimme 
matkaa, mutta ilma kylmeni ja 
tuuli voimistui jälleen myrskyksi, 
olihan jo marraskuu. Laiva kulki 
8 solmun vauhtia, vaikka kaikki 
yläseilit olivat kiinni. Fokkaseili 
kiinnitettiin myös ja silloin al-
koi vesisade muuttua lumi-rän-
täsateeksi ja aallokko jyrkäksi. 
Isoalamärssypurje paukahti halki 
ja meni sen tien tuulen mukana. 
Ruotsin rannikon majakat paloi-
vat, ja vilkut näkyivät lumikuu-
rojen välistä. 

Saavuimme Svenska Björn 
majakkalaivan kohdalle Ahve-
nanmeren suulle. Sodan takia 
majakkalaiva oli vedetty pois, 
ja sen tilalla oli poiju, jota em-
me havainneet. Muutettuamme 
kurssin Ahvenanmerelle tuli aal-
lokko peräkasalta sisälle, ja laiva 
alkoi rullata voimakkaasti puo-
lelta toiselle. Meillä oli silloin 
purjeina päällä sisälivari, takfo-
kka, fokkamastossa molemmat 
märssypurjeet, isossa mastossa 
ylämärssypurje ja isomaston ja 
mesaanimaston välissä välistaaki-
purje ”aappa”. Molemmat vahdit 
olivat olleet ulkona jo pitempään 
purjeiden kimpussa. Kapteeni, 
minä ja osa miehistöä olimme 
kajuutan katolla aikeissa lisätä fo-
kkapurje päälle rajun heilumisen 
estämiseksi. 

Silloin tuli iso aalto

Aalto kallisti laivaa voimakkaasti 
styyrpuriin ja samalla rysähti fok-
kamasto raakoineen, purjeineen 
ja kaikkineen alas suoraan keu-

laskanssin ja isoluukun päälle, ja 
osa meni mereen. Tämän jälkeen 
ei kestänyt kauan, kun laiva seu-
raavan kerran kallistuessaan styy-
rpuriin rysähti isomasto kaikki-

neen ja lisäksi mesaanitanko nyt 
styyrpurin puolelta mereen. Oli 
marraskuun 6-7 päivän välinen 
yö. Oli pimeää eikä missään näky-
nyt yhtään vilkkua. Satoi räntää, 
ja ilman lämpötila oli vain vähän 
nolla yläpuolella. 

Meri vyöryi laivan yli. Vähään 
aikaan emme osanneet tehdä mi-
tään. Sitten menin hakemaan hä-
täraketteja. Tullessani messiin oli 
kokki siellä peloissaan ja kylmis-
sään. Palelin itsekin ja avasin kon-
jakkipullon ja annoin siitä kokille. 
Ammuttuani kaikki raketit näytin 
vielä luotsisoihdulla sitä aina välil-
lä kastaen petroliin. Kerran poltin 
käteni soihdun palavassa petrolis-
sa. Kokki sitoi tämän oikean kä-
teni. Vähän ajan kuluttua näytin 
taas soihtuvaloa. Merenkäynnissä 
ison rikin tongit ja raakapuut hak-
kasivat laivan kylkeä kuin tykillä 
olisi ammuttu. Aloimme irrottaa 
ja hakata sitä irti osin siinnä on-
nistuimmekin. Timperillä oli so-
pivia työkaluja, isot raskaat leik-
kurit ja rautasaha. 

Tunnin parin päästä havait-
simme leenpuolella rantakalliot 
ja valkeat tyrskyt, joita kohti tuuli 
painoi laivaa. Virta ilmeisesti kui-
tenkin painoi laivan kallioiden 
välissä olevaa syvännettä kohti. 
Laivan ollessa siellä kallioiden vä-
lissä ja sen pudotessa aallonpoh-
jaan tärähti laiva pohjakiviä vasten 
niin kovin, että minäkin menin 
nurin kannella. Pohjakosketuksia 
tapahtui 3-4 kpl, sitten ne loppui-
vat, ja merenkäyntikin tasaantui. 
Havaittuamme tämän ja lännen 
puolella enemmän mustia kalli-
oita, antoi kapteeni määräyksen 

Usko Ivaska muistoissaan Lågskärin saunan rappusilla 35vuotta haaksirikon jälkeen v. 1976

S/v Sverren försti Usko Ivaska Lågskärin kallioilla vuonna 1976. 
Sverrestä sanottiin, että se oli maailman pienin parkkilaiva. Se oli hyvä 
purjehtimaan ja saavutti helposti suotuisalla tuulella 12 solmun no-
peude. S/v Sverren hylky sijaitsee paikassa: N 59° 50’ 43”, E 19° 56’ 16”, 
jonka aluksen viimeisen matkan försti Usko Ivaska on kirjannut ylös. 

S/v Sverre oli hyvä purjehtimaan (Rauman merimuseo) 
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hin. Vaikeata olisi kyllä saada se yli 
reelingin veteen, kun kaikki taljat 
olivat poissa. Aamun valjettua, ja 
myrskyn vähän hellittäessä loppui 
räntä- ja vesisade. Huomasimme 
silloin majakantornin, jossa ei ol-
lut minkäänlaista valoa. Sodan ta-
kia kaikki majakat olivat sammu-
tettu. Samalla meille selvisi myös 
laivan paikka. Olimme Lågskärin 
majakkasaaren itä-pohjan puolella 
n. 2 mailin etäisyydellä (Lågskär 
suuntimassa 225°, etäisyys 2’).

Kapteeni määräsi nostet-
tavaksi hätäsignaaliliput ylös. 
Kävin kiinnittämässä ne mesaa-
nimastoon saalingin alapuolelle. 
Vesi nousi jatkuvasti ruumassa, 
mutta jatkoimme pumppausta ja 
isoveneen korjausta. Kokki lait-
toi jotain syötävää ahterimessis-
sä. Päivän kirkastuttua, ja sateen 
tauottua tuli jonkin ajan kulut-
tua Lågskärin majakanvartioi-
den moottorivene laivan luokse. 
Majakassaa olleen vartioryhmän 
johtaja oli havainnut meidät tul-
tuaan ulos aamuasioille. Veneessä 
oli myös yksi sotilas. 

Moottorivene yritti useam-
man kerran tulla laivan sivulle, 
mutta korkeassa mainingissa se 
ei onnistunut, vaan veneestä rik-
koutui ylälaudoitusta sen iskey-
dyttyä puoria vasten. Viimein 
moottorivene ajoi ahterin taakse 
ja kiinnittyi köyden varaan. Täl-
löin makasi jo skantäkkiä myö-
ten meressä. Pumppaaminen oli 
lopetettu, koska kukaan ei enää 
jaksanut jalat ja kädet kylmästä 
ja suolavedestä turvoksissa. Neu-
vottelun jälkeen päätettiin jättää 
laiva, koska omin avuin emme 
jaksaneet pitää sitä pinnalla, ja 
apua ei ollut saatavilla. Keräsim-
me jokainen omia tavaroitamme 
ja yksi kerrallaan laskeuduimme 
köyttä myöten moottorivenee-
seen. Kapteeni tuli laivapaperei-
den kanssa viimeisenä. 

Minulla oli koko kesän ollut 
vaatimaton kamera mukana, jolla 
silloin tällöin olin ottanut kuvia. 
Pyysin moottoriveneen kuljettajaa 
ajamaan laivan ympäri ja näppäi-
lin siitä useampia kuvia. Suureksi 
pettymyksekseni se filmirulla on 
hävinnyt. Matkalla rantaan tuli 
ajatus, että ehkä sittenkin ehtisim-
me pelastaa vielä jotain proviant-
tia ja tavaroita laivaan. Mootto-
riveneen saavuttua rantaan, ja 
miehistö tavaroineen oli noussut 
maihin, lähdimme vielä kahden 
luotsin ja konstin kanssa takaisin 
laivahylylle. Kiipesimme konstin 
kanssa kannelle. Keräsimme varas-
tosta säilykkeitä ym. Ruokatava-

raa, osan ”konterpankkia” ja myös 
polkupyörät. Tällöin vesi alkoi 
nousta jo kannelle, ja emme enää 
uskaltaneet jäädä hylkyyn. 

Tultuamme rantaan ja nous-
tuamme majakanvartioiden talon 
luokse havaitsimme kuinka Sverre 
vajosi pohjaan keula edellä. Saa-
rella oli sauna, ja se oli lämmitetty 
meitä varten, ja kyllä olimmekin 
sen lämmön tarpeessa. Saunan 
eteisessä riisuttaessa oli yhden 
pojan jalat niin turvoksissa, et-
tä saappaita ei saatu jaloista pois 
muuten kuin leikkaamalla saap-
paan varret halki. Minulla oli va-
sen käsi turvoksissa ranteesta ja oi-
kea käsi vereslihalla palohaavasta. 
Kaikilla oli jonkinlaista turvotusta 
käsissä. Saunan lämmön ja työn ja 
jännityksen loppumisen vaikutuk-
sesta en enää pystynyt lähtemään 
saunasta syömään majakanvartioi-
den tuvalle, vaan nukahdin sauna-
kamarin penkille ja nukuin siinä 
seuraavaan aamuun asti.

Viimeinen matka

Tiedon Sverren haaksirikosta tul-
tua varustamon konttoriin Rau-
malle oli konsuli Penttilä tilannut 
hinaajan Maarianhaminasta ha-
kemaan väestön pois saarelta vielä 
samana päivänä. Hinaajan tultua 
illalla Lågskäriin ei yksikään mies 
jaksanut lähteä mukaan. Minä-
kin nukuin siellä saunakamarissa. 
Vasta seuraavana päivänä hinaaja 
nouti meidät Maarianhaminaan. 
Sieltä matkustimme Raumalle, 
jossa saimme ulosmaksun.

Tämä viimeinen matka oli 
raskas varustamolle. Rautalastin 
rahti oli määrätty Ruotsin kruu-
nuissa. Sota-aikana valuutasta, 
kruunuista oli pulaa. Varustamo 
oli kieltänyt kapteenia nostamas-
ta rahtiförskottia ja vakuuttamas-
ta lastia lastaussatamassa. Laivan 
mentyä, jäi myös varustamo ilman 
rahtia. Kapteeni oli kaplaakipal-
kalla, ja kun rahtia ei saatu, jäi 
kapteenikin ilman palkkaa. Lisäk-
si jäi varustamo ja kapteeni paitsi 
niistä runsaista ruokatarpeista ja 
tarvikkeista, joita oli hankittu tal-
veksi kotiin tuotavaksi. Varusta-
moa myöten me kaikki tiesimme, 
että laivan koko riki oli vanha ja 
heikko. Sen täydellinen uusimi-
nen oli tarkoitus tehdä seuraavana 
talvena, vaan se ei kestänyt sinne 
asti. Viimeinen matka myrskyi-
neen oli sille liikaa. 

Mie tiijjän
Eipäs mänt päivääkä, ko viimekertasee Tiijjät sie? -kysymyksee tul 
jo Viesti toimituksee vastaus miu kysymyksee. Miehä kyseli sitä pe-
limiehii saare alkuperäisemmä nime perrää. Eikä oo mikkää ihme et 
Veijalaise Hannuha se taas ol kaikist nopiamp.

Kartois tuo saare nimi vissii yleisemmi on Piisaari. Hoppu-Kansa-aho 
kirjas on et Koivisto pitäjää vuuve 1635 henkikirja mukkaa kuulu 
muumuas Piispansaari (Biskops öö).

Veijalaise Hannu Hoikkalast

Korjaus

Elokuun Koiviston Viestissä 
olleen vaimoni elämästä ker-
tovan juttuni "Kaizu - sydän 
uskollisin” lopussa olleen 
laulun ”Uudelleen jos luok-
ses tulla voisin" sanoittajas-

Evakkosatu
Nukkenäyttelijä Juha Laukkanen kertoo äitinsä evakkotarinan. 

Tuoho Hannu vasaukseeha ei 
voi kenelkää olla mittää noka 
koputtamist. Mut miehä olin 
laittantkii täl kertaa iha ta-
hallai aika helpost ratkastava 
kysymykse siin toivos, et akus 
nyt ilmaantuis enemmä sellasii 
tietäjii, kutka uskaltais lähettää 
tietoon muilkii jaettavaks nii, 
et nähtäis, et kyl muutkii ko 
Veijalaise poika lukkoot tätä 

miu palstaai. Ja tietäätkii asjoi. 
Ja toiseks, viel paremmast syyst, 
mie kyseli tuost Piissaare nimest, 
ko minnuu o ain ihmetyttänt, et 
mitä vast se saar ol saant sen al-
kuperäsemmä nime Piispasaar? 
Katsokaaha, ko mie en itse oo 
saant asjast parempaa tolkkuu ko 
arvauksii vaa. 

Mut jo enneko koivistolaiset 
oppiit ees lukemaa kirko komen-

nos, ni Koivisto ol Viipuri kap-
pelseurakunta. ja noilt ajoiltha 
se o voint se ensmäne Koivisto 
kirkkokii olla justii Piissaares. 
Vanha kansaha o muistavinnaa, 
et justii sielpäi Koivistol ensmä-
seks saarnattii Sannaa, luultavast 
kyl latinaks, mitä sit papit selittiit 
kansal suomeks tai vällee ruotsiks 
(Biskops öö ko nimi kuulu, niiko 
Hannu tos sannoo). Jos Viipuri 
ensmäne piispa Paavali Juusteen 
(1554-63) taik sit vast kolmas, 
Härkäpää Eerikki (1568-1578), 
oiskii pistäytynt Koivistol, ni väl-
lee sen käynni muistoks Sauko 
kyläläiset oiskii nimenneet koko 
saare - piispa käynni kunniaks. 
Oiskos kellää parempaa arvausta? 

Martti Piela

ta saattoi lukijoille valitettavan 
kömmähdykseni johdosta syntyä 
väärä käsitys. Muistotilaisuudes-
sa esittämäni Georg Otsin Suo-
messa 1968 tunnetuksi tekemän 
V. Salanovin säveltämän kauniin 

laulun suomenkieliset sanat on 
kirjoittanut Juha Vainio.

Martti Piela

Tarina kertoo Vaari Väinö Kansasen perheen 
tarinaa. Väinö oli Kurkelan koulun ainoa 
opettaja. Juhan äiti Pirkko-Liisa Laukkanen 
oli 5v ja kummitäti Eeva-Maija Jokela 9v läh-
tiessään Kurkelan kylästä. 

Pikkutyttö saa ottaa mukaan vain yhden 
lelun, äiti tekee eväät ja junamatka alkaa. 
Koivistolta Viipurin kautta Savoon. Pirkko-
Liisasta matka tuntui seikkailulta, retkeltä 
johonkin tuntemattomaan.

Evakkoajoista saa aikahypyn, että lapset 
miettivät asiaa myös nykyisten pakolaisten 
kannalta. Vaikka aika ja paikka on eri kuin 
evakoilla, mutta omasta kodista pakotettuna 
lähteminen kuitenkin tuntuu ihmisestä var-
maankin aina vähän samalta.

Esityksen kesto 30 min, 4-8-vuotiaille.
Esityksiä ympäri suomen, Oulu, Tampere, 
Lappeenranta... ja matka jatkuu.

Esitysaikoja ja -paikkoja voi seurata www.
sytkyt.fi kalenterista. Kalenteria päivitetään. Kuvassa 1940-luvun evakkonukke Koivistolta tapaa 

vuoden 2015 evakkonuken Eritreasta.

Nukketeatteri Sytkyt

Nukketeatteri Sytkyt on Juha Laukkasen ja 
teatteriteknikko Arto Ollikaisen kiertävä am-
mattiteatteri. Sytkyt perustettiin 30 vuotta 
sitten ja nykyään esityksiä järjestetään niin 
koti- kuin ulkomailla. Vuosittain esityksiä on 
lähes 250 kappaletta, mm. päiväkodeissa, las-
tenjuhlissa ja sairaaloissa. Lisäksi työtehtäviä 

tulee usein ulkomaille Suomen suurlähetystöiltä 
ja kotimaisilta suuryrityksiltä, tutuksi ovat tulleet 
esiintymismatkoilla mm. Thaimaa, Singapore, 
Etelä-Korea, Egypti ja Kiina.

Juha Laukkanen on valittu myös Unicefin hyvän-
tahdon lähettilääksi.
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Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

Muista ystävääsi 
ilmoituksella.

Koivisto – säätiö
jakaa12 opintoavustusta á 350 euroa

Niitä ovat oikeutettuja hakemaan henkilöiden jälkeläiset, 
joiden vanhemmat tai esivanhemmat asuivat v 1939 tai v 1944 
Koiviston kunnassa tai Koiviston kauppalassa.

Hakemukset on toimitettava lokakuun 31. päivään mennessä 
osoitteella:
KOIVISTO-SÄÄTIÖ, c/o Pertti Hoikkala 
Linnankoskenkatu 15 C 10, 06100 Porvoo.

Opintoavustusta myönnetään ammatti- ja korkeakouluissa 
opiskeleville. Muita opintoavustuksia voidaan myöntää 
erikoistapauksissa.

Hakemuksissa pitää selvitä:
1) hakijan nimi, syntymäaika ja –paikka, hakijan omakätinen 
 allekirjoitus.
2) todistus koulusta, jossa opiskelee.
3) vanhempien ja esivanhempien nimet niin pitkälle, että heidän 
 koivistolaisuutensa voidaan todeta ja missä kylässä he asuivat 
 vv.1939 ja 1944.
4) pankkitiedot, minne mahdollinen avustus voidaan lähettää.

Hakemuksen liitteenä tulee olla virkatodistus, josta selviää hakija 
ja hänen vanhempansa.

Opintoavustusta Koivisto - Säätiöltä voi saada vain yhden kerran.
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
Kirjattuina lähetettyjä anomuksia ei noudeta postista.

Koivisto-säätiön hallitus

Koivistolaisten kirkkopyhä
Kirkkopyhää vietetään Särkisalon kirkossa 11.10.2015 klo 10.00.
Messun jälkeen kukkien lasku Karjalaan jääneiden vainajien 
muistomerkillä. 
Kirkkokahvit seurakuntatalossa.

Tervetuloa!

Salon Seurakunta  Perniön ja ympäristön Koivistokerho

Kutsu

Kurkelaseura ry:n vuosikokous pidetään sunnuntaina 4.10.2015 
klo 13.00. Kokouspaikkana on Teboil Kivihovin liikenneasema 
Salon Suomusjärvellä, Bulevardi 10, 25410 Salo. Aloitamme klo 
13.00 ruokailulla, josta siirrymme kokoustilaan.

Kurkelaseura ry toimii Koiviston Makslahden Kurkelan ja 
Hoikkalan koulupiirin alueella asuneiden henkilöiden ja heidän 
jälkeläisten yhteisenä seurana. 

Varsinaisen vuosikokousasioiden lisäksi käsitellään seuran sään-
töjen päivittämistä tämän päivän toimintaa vastaaviksi, sähköisten 
palveluiden esittelyä, keskustelua seuran tulevaisuuden toiminnasta 
ym. 

Tervetuloa kaikki Kurkelaseura ry:n asioista kiinnostuneet. 
Mahdollisuus kimppakyyteihin. 
Kysymyksiin ja kimppakyytitiedusteluihin vastaa puheenjohtaja 
Juha Hoikkala p. 0451675830, juha.hoikkala@hotmail.fi

Kurkelaseura ry:n hallitus

Koivistolaiset ylioppilaat

Koivisto-Säätiö lahjoittaa vuoden 2015 koivistolaista syntyperää 
oleville ylioppilaille Koiviston Viestin vuosikerran sekä ”Koiviston 
arkielämää” kirjan.

Lehden ja kirjan postittamista varten tarvitsemme tiedot: yli-
oppilaan nimi ja osoite, koulu, mistä päässyt ylioppilaaksi sekä van-
hempien tai isovanhempien nimet ja kotipaikka Koivistolla.

Huom! Ylioppilaalta on syytä kysyä, haluaako hän lahjan koska 
kirja on painava (ja arvokas) ja että hänen pitää hakea se postista.

Tiedot postikortilla osoitteeseen:
Koivisto-Säätiö c/o Pertti Hoikkala
Linnankoskenkatu 15 C 10, 06100 Porvoo

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

Koivisto-Säätiö, Pertti Hoikkala

Suomen Koivisto-Seura ry:n

Koivistolainen syysseminaari
Vanhamoision seuratalolla 26.9.2015 klo 11
(Kaarenkyläntie 112)

Ohjelmassa mm. koivistolaisten yhdistysten kuulumiset
ja kattava tietopaketti Koiviston kansallispuvusta.

Kaikille kiinnostuneille!

Tervetulloo!
Johtokunta

Piirakkalapio ja Koiviston karttatarjotin

Koivisto-tuotteita

Virpi Huhtanen 
Ahtaanmäki 1 A 2, 02280 Espoo p. 0440 501 806, virpi.huhtanen@kolumbus.fi

Piirakkalapio Koiviston logokaiverruksella 45 €

”Ko tarjotinta katseloo, on 

ko jois kohvii Koivistol!”


