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Tiijjät sie?

Nii uskomattomalt ko se teist varmast tuntuuki, 
ni uskokaa tai älkää, mut myö koivistolaisetkii 
saahaa kiittää ainaskii kahta Vennäi tsaarii mei 
oma kiele, suome kiele, säilymisest - Aleksan-
terrii molemmat, I:tä ja II:ta. Ensmäne säilytti 
1809 Porvoo valtiopäivil Ruotsi valla ajoilt pe-
rintöön tulleet Suurruhtinaammaal suome ja 
ruotsi kielet maa kieliin ja toine valtiopäivil Hel-
singis 1863-64 Suome Suurruhtinas vahvisti viel 
suome kiele asemaa etellee. Muuteha myö saa-
tettaiskii kaik ”tala svenska”. Eikä kukkaa ennää 
muistais ainaskaa mei koivistolaista murretta. 

Mut aika uskomattomalt kuulostaa sekkii, 
et ko Kolmas Aleksanter kuol 1894, ni Koivis-
tol soitettii kuolinkelloi kolme vuorokautta yhtä 
soittoo! Vaik tuo hallitsija ol perustant vihatu sa-
lase poliisi, ohrana, ni hää käi rakastetuks koivis-
tolaisil. Siihe ol varmast syynä se, et keisarilliset 
seilailiit usiast Suomelahe vesil ja pistäytyit samal 
ranniko satamis tutustumas kansaa. Sit sekkii, 
et keisari puoliso ol syntyjään Tanska kaunis 
rinsessa Taakmar. V. 1889 Langinkoskel höil 
rakennettii kalamaja, mis hyö mielellää viettiit 
kesäpäivii. Ja viel se, et keisarilline pere ol kerra 
kesäpurjehuksellaan olt vähäl hukkuu Koivisto 
vesil, ko höi huvijahistaa ol irront peräsin, mut 
meilaiset olliit ehtineet hättii ja pelastusalus Elä-
köön ol vient höijjät turvaa Pietarii.

Yks Patala-isä laivoist ol nimeltää Onni. 
Siint jaalast maalas miu serkkui taulun ja sen 
taulu etustal hää pan essii viel laiva kapteeni 
kiikaritkii muistuttammaa laiva päälliköst.

Nyt o jo viimene hetki kyssyyki teilt luki-
joilt jottai, et päässää vuoropuheluu nii, ettem 
mie oo ainut, ko leukojai louskuttelen. 

Kukaha se tietäis jottai kertoo isost laivast, 
mikä o veistetty puust ja on nii vanha, ettei sen 
tekijää eikä ees tekovuotta tarkast tiijjä kukkaa. 
Se o täystakiloitu rekatti ja sen patterkannel ol 
aikannaa 34 tykkii. Ei siis oo ainaskaa kyse 
kuunar Koivistost, mitä Pulli Kalle alko raken-
taa Koivistol justii enne talvisova alkuu ja se 
valmistu 1946. Sitä paitsi sehä olkii motorisoi-
tu purjealus, mikä koki kamala kohtalo, ko se 
tuomittii ruunu raakisk ja upotettii Luvia vesil 
sukeltajjii harjotuspaikaks.

Martti Piela

Riikka Salokannel

Erikoisen vuoden erikoisjärjestelyt 
vuosikokouksessa

Kaikki uudet ja jatkokaudelle valitut 
kiittävät luottamuksesta. 

Toimintasuunnitelmaa

Seuran aktiivinen toiminta on kes-
keinen edellytys jatkuvuudelle. Seu-
ran tarkoituksena on vaalia entiseen 
Koivistoon liittyviä muistoja ja pe-
rinteitä, toimia koivistolaisten ja 
heidän jälkeläistensä yhdyssiteenä ja 
edesauttaa uusia sukupolvia tiedosta-
maan koivistolaiset juurensa. Tämän 
tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys 
vaalii koivistolaisia perinteitä, seuraa 
koivistolaisuuden nykytilaa ja tekee 
yhteistyötä koivistolaisuutta edusta-
vien yhdistysten kanssa.

Julkaisemme omaa jäsenlehteä 
12 numeroa vuodessa. Seura kokoaa, 
tallentaa ja julkaisee Koiviston histo-
riaan liittyviä tapahtumia, muistoja 
ja dokumentteja asukkaista ja heidän 
elämästään entisellä kotiseudullaan, 
evakkomatkojen aikana sekä uusilla 
asuinsijoillaan. Edistämme koivisto-
laisten hankkeiden toteuttamista yh-
dessä Koivisto-Säätiön kanssa. 

Koronapandemian salliessa pyri-
tään järjestämään yksipäiväiset Koi-
visto-juhlat Mäntsälässä 19.9.2021. 
Valitaan vuoden koivistolainen. 
Osallistutaan koivistolaista meren-
kulkuperinnettä edistäviin tapahtu-
miin. Suunnitellaan Koiviston sanka-
rihauta-alueen vihkimisjuhlaa 2022. 

Koivisto-Seura on yhdistys, joka 
sääntöjensä ja yhdistyssäädösten 
mukaan pitää päättävät jäsenkoko-
uksensa vuosittain aina keväisin. Tä-
nä koronavuonna kokousjärjestelyt 
olivat erikoisemmat, sillä kokouk-
seen saattoi osallistua etäyhteyksi-
en takaa, teams-tietokoneyhteyden 
avulla. Kokoukseen ennakkoon 
ilmoittautuneille oli lähetetty link-
ki, jonka avulla yhteys toteutettiin. 
Turun Karjalatalo oli varsinainen 
johtokeskus, jossa paikan päällä oli 
kuusi seuran jäsentä, puheenjohtaja 
ja varapuheenjohtaja mukaan lukien. 
Itse kokouksen puheenjohtaja, Jouni 
J Särkijärvi, johti kokouksen koto-
aan, tietokoneen näytön välityksellä.

Seuran kaupanhoitaja Seija Jaak-
kola toimi emäntänä Karjalatalolla. 
Tarjolla Karjalatalolla oli kahvia ja Sei-
jan tekemiä maukkaita voileipiä ja lä-
hileipomon voisilmäpullia. Olipa seu-
ran sihteeri Jorma Kallonen paistanut 
myös tuoreita silakoita kokousväelle.

Kokouspaikalla oli sallittu määrä 
yhdessä tilassa, 6 osallistujaa. He nou-
dattivat yleisiä voimassa olevia ohjeita, 
maskit, etäisyydet, käsihygienia. Sallittu 
määrä yhdessä tilassa, kuusi osallistujaa 
noudattivat yleisiä voimassa olevia oh-
jeita, maskit, etäisyydet, käsihygienia.

Seuran puheenjohtajat pj. Eija 
Tuominen ja vpj. Katariina Hovi jat-
kavat edelleen tehtävissään. Uusiksi jä-
seniksi johtokuntaan kahden vuoden 
toimintakaudeksi valittiin Ritva Ratia-
Ahtiainen Lahdesta ja hänelle varahen-
kilöksi Raila Hiltunen Mäntsälästä. Li-
säksi valittiin Tiina Torkkeli-Pitkäranta 
Kemiöstä ja hänen varahenkilöksi Leea 
Helkiö Salosta. Myös erovuorossa ol-
leet Riikka Salokannel Lahdesta/vara-
jäsen Tuula Ruskeepää Pornaisista sekä 
Hannu Seppinen Turusta/ varajäsen 
Tuula Agge Paraisilta valittiin jatka-
maan seuraavalle kaksivuotiskaudelle. 

Kuva: Kari Tölkkö

Keisarilliset huvialukset 1885.

Suomen Koivisto-Seura ry:n 
sääntömääräinen vuosikokous 
järjestettiin lauantaina 
24.4.2021 etäyhteyksin 
Turun Karjalatalolta käsin. 
Ennakkoon kokoukseen oli 
ilmoittautunut 24 osallistujaa, 
lopulta mukana oli 18 
seuramme jäsentä. Kokous 
sujui erityisjärjestelyin 
jouhevasti ja päätökset saatiin 
tehtyä yksimielisesti.

Turun Karjalatalolla oli koolle vuosikokouksen ydinjoukkoa. Vuosikokous 
Turku Karjalatalo vas. Eija Tuominen, Esko Kaukiainen, Kati Hovi, Hannu 
Seppinen, Jorma Kallonen. Kuva Seija Jaakkola.

Tältä vuosikokous tänä vuonna näytti.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Jouni J. Särkijärvi
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Hartaast´ 

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

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

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

Aineisto mieluiten digitaalisena: 
studio@ramitoivonen.fi 
Muussa tapauksessa aineistot 
toimitetaan osoitteeseen: 
Koiviston Viesti, 
Riihelänkatu 28, 15810 Lahti
Aineisto palautetaan vain jos mukana 
on postimerkillä varustettu 
palautuskuori osoitteineen.
Koiviston Viesti toimitus, 0400 780 398

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

Seuran jäsenmaksu 39 e, sisältää 
vuoden jäsenlehdet.

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

Päätoimittaja 
Riikka Salokannel, 044 231 2422
koiviston.viesti@gmail.com
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398

Siunattu läheisten läsnä ollessa
Lämmin kiitos osanotosta

Rakkaamme on siunattu ja saatettu 
haudan lepoon 24.4.2021 läheisten läsnä ollessa. 

Lämmin kiitos osanotosta. 

Heikki Johannes 

RANTALAINEN
s. 12.1.1930 Koivisto
k. 08.04.2021 Vantaa

Elon polkuja kuljettiin
monta ihmeellistä matkaa,
miten lähellä onkaan määränpää.
Me katsomme jälkiä kättesi töiden,
kiittäen,kaivaten ja ikävöiden.

Puolisoa, isää ja pappaa kaivaten ja kiittäen.
Saimi
Esa perheineen
Ari perheineen
sukulaiset ja ystävät

Rakas siskomme ja tätimme 

Laila Marjatta 
LAINE 
o.s. Kurki 
s. 3.5.1925 Koivisto, Kurkela
k. 4.4.2021 Askola 

Sammui loiste silmien valon 
loppui sykintä sydämen jalon. 
Herposi käsi auttava, antava, 
rakkaus kaikkien kuormia kantava. 

Kaikesta kiittäen ja kaivaten 
Leena 
Aini perheineen 
Laura perheineen 
Riitta perheineen 
sukulaiset ja ystävät 

Josko tänä kesänä

Viime kesä meni hissutellessa. Kaikki tapahtumat 
peruttiin. Riskiryhmäläisiä perheenjäseniä ei päästy 
tapaamaan. Etäisyyksiä pidettiin mahdollisiin uusiin 
tuttavuuksiin. Oli eristäytyneisyyden kesä. Nyt par-
haillaan luonto puskee sellaisella elinvoimalla vastaan, 
että omakin toivo herää: josko jo tänä kesänä pääsisim-
me kohti aurinkoa, viettämään suh´koht´normaalia 
kesää? Rokotukset lupailevat parantuvaa turvaa. Ra-
joituksia puretaan. Ehkä tänä kesänä maskin suojaa-
miin kasvoihin ehtii sittenkin päivetys tarttua ja pisa-
mat pirskahtaa pintaan. 

Kuten kesä, puutarha on nyt toiveikkaimmillaan. 
Puiden lehdet ovat puhjenneet kirkkaaseen vihre-
ään. Luumupuut, kirsikkapuut ja tuomet kukkivat, 
omenapuu minä hetkenä hyvänsä. Kukkia pullahtelee 
siellä täällä, hennot vuokot, itsetietoiset tulppaanit, 
perennapenkki antaa pian parastaan. Uutta kasvimaa-
ta laittaessa uskoo, että tänä vuonna tulee paljon pork-
kanaa ja punajuurta, parsat juurtuvat, kasvihuoneessa 
kurkkusato tulee olemaan ennätyssuuri. Vielä ei tiedä, 
mikä kasveista ei juurrukaan, mikä kuivui tai mätä-
ni ruukkuun, mihin iski härmä, mikä vain unohtui 
harventaa. Luultavasti tänäkin vuonna perennapenkin 
valtaavat vuohenputket, voikukat ja heinät.

Eikä taida koronavihulainenkaan vielä olla kokonaan 
ohi. Tänä kesänä ei sittenkään kokoonnuta vapaas-
ti vaan varovaisesti. Sukulaisia päästään tapaamaan, 
mutta etäisyyksiä silti automaattisesti pidetään. Meil-
lä oli eilen yllättäen epävirallinen sukukokous, kun 
yhteen paikkaan pölähti yhden mummon lapsista 
ja lapsenlapsista kattava otos. Siinä 
sitten todettiin, että eipä olla 
melkein pariin vuoteen ehditty 
nähdäkään kunnolla. Nytkään 
ei ehditty kuin pikapikaiset kuu-
lumiset vaihtaa. Silti pohdittiin 
sukulaisten samanlaisuudet ja 
erilaisuudet, voimiset ja kuu-
lumiset, kerrattiin korona-
vuonna sukuun syntyneet 
ja siitä kuolleet. Kotiin 
ajellessa yksi ajatus (tai nä-
köjään aika monta) nousi 
ylitse muiden: tuollainen 
on meidän suvun kirja-
va, puhelias, liikuttuva, 
välittävä porukka. Tuota 
seuraa haluaa tänä kesänä 
lisää.

Kaisa Koivula

Luin Tiede-lehdestä (5/2021) artikkelia, jonka 
mukaan toisten kiittäminen tuo kiittäjälle ja kiite-
tylle paljon hyvää. Jos toinen ottaa vastaan hänelle 
antamani kiitoksen, minulle tulee kiitollinen olo. 
Ja kiitollisuus taas liittyy parempaan fyysiseen ja 
psyykkiseen terveyteen, terveellisiin elämäntapoi-
hin, hyvään uneen, traumoista selviytymiseen ja 
kykyyn säädellä ja suunnitella omaa toimintaansa. 
Kiitollisuuden kokeminen vähentää stressiä, lisää 
mielihyvän tunnetta ja tehostaa immuunipuolus-
tusta. Kiittäminen edistää yhteistyösuhteen synty-
mistä kiittäjän ja kiitoksen saajan välille ja jopa kiit-
tämisen sivustakatsojien käyttäytyminen muuttuu 
ystävällisempään suuntaan.

Eipä siis ihme, että samasta asiasta on Raamatussa 
puhuttu paljon. Pääasiassa tietenkin Jumalan kiittä-
misestä, koska sen kirjan teema on Jumala. 

Kiittäkööt Herraa taivaat ja maa, meret ja kaikki, 
mitä niissä liikkuu. 
(Ps 69: 35)

Viime aikoina minua eniten kiinnostanut kiittämi-
seen liittyvä Raamatun kohta on:

Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan 
tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. 
(1 Tess 5: 18, vanha käännös)

Joka tilanteessa on löydettävissä jotain kiitettävää, 
jos etsii ja tarkkailee. Tässä ei sanota, että tyyty-

Kiittämisen hyödyllisyydestä

käämme kynnysmattona kaikkeen, mitä eteemme 
tulee. Vaan joka tilassa on löydettävissä jotain kiitet-
tävää. Ja siihen kannattaisi – jo oman terveytensäkin 
vuoksi – kiinnittää huomionsa.

..jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa; 
(Filip 4: 8)

Kiittäminen on teko; taito, jota voi harjoitella 
tuon Tiede-lehden artikkelinkin mukaan. Monesti 
kun ajatellaan Jumalan kiittämistä, tulee jotenkin 
hankala olo, kun ei tunnu kiitolliselta. Mutta ei-
hän ihmistenkään kiittäminen vaadi kiitollisuuden 
tunnetta. Jos minulla on sellainen mielipide, että 
toinen on tehnyt jotain kiitettävää, voin kiittää 
häntä siitä. Ja tosiaan, jos toinen ottaa kiitoksen 
vastaan, minullekin tulee kiitollinen olo. Teko tuot-
taa tunteen. Ei tarvitse odottaa tunnetta, jotta voisi 
tehdä teon.

Kiittäminen siis rakentaa yhteyttä kiittäjän ja kii-
toksen kohteen välille. Mainio asia. Jumala saattaa 
meistä maan asujista useinkin tuntua etäiseltä. Mut-
ta meillä on mainio, joka tilassa käytettävissämme 
oleva keino, jolla päästä lähemmän Jumalaa: voim-
me kiittää häntä. Ei ihme, että siihen kehotetaan 
niin paljon Raamatussa.

Kiittäkää Herraa, kaikki hänen tekonsa, 
hänen valtakuntansa kaikissa paikoissa. 
Kiitä, minun sieluni, Herraa. (Ps 103: 22)
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa. 
Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Martti Kullervo 
PEUSSA
s. 3.11.1935 Koivisto
k. 24.4.2021 Lieto

Näin aukeaa portti viimeinen
valoon ja lauluun lintujen.

Hanna, Matti ja tytöt

  Suomen 
  Koivisto-Seura ry 
  Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

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

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

Ritva Ratia-Ahtiainen Lahti. 044 377 7201
 varajäsen Raila Hiltunen, Mäntsälä
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, Lahti
Tiina Torkkeli-Pitkäranta, Kemiö. 045 126 
6286, varajäsen Leea Helkiö, Salo
Riikka Salokannel, Lahti. 044 231 2422
 varajäsen Tuula Ruskeepää, Pornainen

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

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

Kesäntulo ennen Koivistolla

Tietenkin se kesä tuli Koivistolle niin kuin muual-
lekin, lumet sulivat ja ruoho alkoi kasvaa. Mutta oli 
siellä Koivistolla muitakin kevään merkkejä, joita ei 
juuri muualla ollut. Sillä jo ennen lumen ja jäiden 
sulamista alkoi lahdella talvehtineissa laivoissa nä-
kyä elonmerkkejä, kun niitä alettiin korjailla kesä-
kuntoon. Niitä maalattiin ja tervattiin, tervan haju 
oli eräs kevään merkki.

Kun sitten yhtenä päivänä lahdella talvehtinut 
”Verkkomatala” alkoi kokeilla sumusireeniään, oli 
sitä hauska kuunnella. Salmi vapautui vähitellen 
jääpeitteistään ja silloin tällöin näkyi salmella joku 
venäläinen sotalaivakin. Kun sukeltajien koululaiva 
Afrikka ilmestyi Patalan lahdelle, oli se varma merk-
ki siitä, että kevät oli tullut.

Vähitellen alkoi kylän teillä näkyä myös vieraita 
kasvoja ja kuulua vierasta kieltä. Kirkonkylässä oli 
melkein joka talossa hyyryläisiä, jotka suurimmaksi 
osaksi olivat laivastoupseerien perheitä, mutta oli 
muitakin.

Kun matkustajalaivat alkoivat liikkua Pietarista, 
niin alkoi sieltäkin tulla hyyryläisiä tavaroineen. 
Silloin tietä pitkin kulkivat lastenhoitajat työntäen 
lapsia vaunuissa sekä kaupoissa kaikui vieras kieli. 
Vuokalaisen hiekkarannalla oli vilskettä!

Kun salmella oli isoja sotalaivoja, niin niistä lasket-
tiin maihin iltalomalle useita veneellisiä sotilaita. 
Tuolloin väkeä oli paljon kylässä ja myös metsässä, 
sillä sotilaat olivat ahkeria keräämään sieniä ja mar-
joja. Kerran oli eräs sotilas eksynyt metsään. Illalla 
laivasta näkyivät korkeat valonheittäjien suihkut. 
Seuraavana päivänä patrulli lähti etsimään miestä, 
mutta sotilas tulikin iltapäivällä maantietä myö-
ten kylään. Hän oli eksyksissä kulkenut Rautasen 
kylään asti ja sieltä ihmiset olivat neuvoneet häntä 
kirkolle. 

Paikkakuntalaiset alkoivat vähitellen oppia venäjää 
ensin tavallisemmat sanat ja sitten enemmän. Syk-
syllä alkoi hyyryläisten muutto takaisin Pietariin. 

Nimimerkki A.P., Koiviston Viesti 1951 nro 9.

Aloitan kolmannen toimintakauden seuran pu-
heenjohtajana hyvillä mielin ja kiitän saamastani 
luottamuksesta ja tuesta.
Toivotan kaikille koivistolaisille hyvää kesää!

Eija Tuominen

Irja Kokkala Kotkasta lähetti Koivistolta otetun vanhan 
valokuvan. Tunnistaako kukaan kuvan tyttöä? Entä 
onko paikka tuttu? Vastaukset koiviston.viesti@gmail.
com tai puhelimitse päätoimittaja Riikka Salokannel 
044 2312 422.

72. KOIVISTO–JUHLAT 
sunnuntaina 19.9.2021 

Mäntsälän suurlavalla

Suomen Koivisto-Seura ry 

Koivisto-juhlat
Järjestetään yksipäiväisinä, koronapandemian salliessa
sunnuntaina 19.9.2021
Mäntsälän suurlavalla, Maisalantie 7, Mäntsälä

Ohjelmassa suunnitteilla: 
 Haastelua ja tapaamisia pitkästä aikaa
 Koivisto-tori ja arpajaiset, 
 Näyttelyt
 Ruokailuna karjalan paistia
Ohjelmallinen pääjuhla
 Kyläkynttilöiden sytyttäminen
 Vuoden Koivistolaisen -valinta

Koivistolaisten kirkopyhä sunnuntai-aamuna juma-
lanpalvelus Mäntsälän kirkossa. Perinteistä Muistojen 
iltaa ei järjestetä.
Sukuseurat huomio: Suku- ja kyläkokouksia ei tänä-
vuonna järjestetä Koiviston-juhlien yhteydessä.

Ohjelma tarkentuu syksyä kohti edetessä
Tiedustelut: 
Jukka Ratia 0500 978 206. 
jukka.ratia@elisanet.fi
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Muistii pant tyttö Tiina

Pikku Ester paimenees enne sottii

yli, Lenkkerin kaupan ohi Maks-
lahden tietä pitkin, Keksin yli-
käytävän yli ja Tetriniemeen päin. 
Matkaa kertyi 4 km Pielan talolta 
yhteen suuntaan. Tarhakorven 
niitty ja metsässä oleva lehmihaka 
olivat neljän talon yhteisomistuk-
sessa. Talot olivat Rotin emätilan 
jälkeläisiä.

Tarhakorvessa lehmiä pidet-

kaan missä paikka sijaitsi, 
mutta lehmien perästä 
kun kulki, saapui 
perille. Ester 
paimensi juho-
laisten (Juhana 
Roti) kolmea 
lehmää, Alpo-
veli perheen 
omia viittä leh-
mää ja Impi-sisko 
Hiepo Anton (Anton ja 
Siviä Roti) kahta lehmää ja hie-
hoa. Olipa vielä taavettilaisten 
(Taavetti Rotin poika Aleksanteri 
Roti eli Roti Ale) kaksi lehmää, 
joita paimensi Alen Veera-vaimon 
lapsenlikka. Lapsenlikka oli Veera 
Rotin os. Hovi serkku Pästyväis-
ten kankaalta, vuotta nuorempi 
kuin Ester. Lehmiä vietiin yhtä ai-
kaa ja ne kulkivat toistensa seassa.

Langinniityllä
Langinniitty oli Mutamaan suu-
ren niittyalueen eteläpäässä. Lan-
ginniitty lienee saanut nimensä 
lång-sanasta, koska niityn sarat 
olivat satojakin metrejä pitkät jo-
keen päin. Alaosastaan niityt oli-
vat niin pehmeitä, että hevosten 
piti käyttää suokenkiä. (Humal-
joen kylätoimikunnan tekemän 
Humaljoki - Paikannimiä –vih-

Lammaspaimenen 
ura ei urennut
Kun Ester oli n. 10-vuo-
tias, hänet laitettiin 
kaksi vuotta nuorem-
man Terttu-siskonsa 
kanssa lammaspaime-
neen Yläniitylle, joka 

oli Pästyväisten puolella ja 
jonne isot ihmiset olivat lam-

paat jo vieneet. Yksi lampaista 
oli lieassa, muut olivat välillään 
(irrallaan). Kun Ester ja Terttu 
menivät kotiin syömään, lieas-
sa ollut lammas oli hirttäytynyt 
kuoliaaksi. Isä ei torunut heitä, 
vaan lahjoitti kuolleen lampaan 
Pästyväisissä asuvalle kaukaiselle 
sukulaiselle, koska perhe oli köy-
hä ja lapsia paljon. Lampaasta oli 
laskettu veret ja se oli syömäkel-
poinen, mutta jostain syystä Piela 
Ale ei halunnut sitä itselle.

Kohta 93 vuotta täyttävä äitimme Ester Torkkeli os. 
Piela Humaljoen Roimäestä muistelee usein miten oltiin 
paimenessa Tarhakorvessa ja Langinniityllä. Sitä ennen, 
kun hän oli pieni tyttönen, lehmät kävivät Lensvahalla, 
joka sijaitsi melko lähellä kotia Kivikkomäellä. Siellä 
ne laidunsivat kyläläisten metsissä ja osasivat itse kotiin 
lypsyaikana.

Vanha lehmän- tai lampaankello Torkkelin talossa Kemiössä, ei tietoa 
onko tullut Humaljoelta evakkolehmän tai -lampaan mukana.

Nupokyyttöjä eli itäsuomenkarjaa Humaljoella (Humaljoen kylätoimikunnan kokoelma).

Pielan perhe 1935, alh. vas. Ester, Impi, Loviisa os. Tähkäpää, Aleksanteri, sylissä Terttu, Olga os. Hentula, 
sylissä Yrjö, Alpo, ylh. vas. renki Juhana Hyle, Marjatta ja Aino.

kon mukaan) Esterin aikana ei 
hevosilla enää ollut suokenkiä.

Langinniitylle oli noin 3 km 
Pielan talolta Roimäeltä. Lehmät 
vietiin aamulla niitylle ja oltiin pai-
menessa, kunnes ne tuotiin illalla 
taas kotiin. Laidunta ei oltu aidat-
tu, siksi lehmillä piti olla paimen 
mukana. Ester ei muista, että olisi 
syöty eväitä niityllä ollessa. Langin-
niityllä laidunnettiin alku- ja keski-
kesällä. Reitti Langinniitylle kulki 
Roimäeltä Maantieristin ja Auti-
on Pankin kautta. Langinniityn 
niitty ja metsä oli Pielan perheen 
omistuksessa sekä ennen sotia että 
jatkosodan aikana, jolloin perhe 
rakensi sinne uuden talon ja asui 
siellä kaksi vuotta.

Tarhakorvessa

Loppukesällä ja syksyllä lehmät 
vietiin Tarhakorpeen, joka sijaitsi 
Tetriniemeen vievät tien lähellä. 
Lehmät ajettiin Humaljoen sillan 

tiin sekä haassa että niityllä. Kun 
lehmät olivat metsässä isossa leh-
mihaassa, ne vietiin sinne aamulla 
ja haettiin illalla pois, paimenet ei-
vät siis oleskelleet päivisin haassa. 
Haan aidassa oli yksi veräjä, jonne 
lehmät illalla kerääntyivät odotta-
maan paimeniaan. Ilman lehmiä 
oikaistiin Hovipeltojen kautta. 
Kun lehmät olivat Tarhakorven 
niityllä, piti lapsen olla paimenes-
sa, koska laidunta ei oltu aidattu. 
Pielan perheen renki Juhana Hyle 
oli kaivamassa ojaa niityllä ja tiesi 
ilman kelloakin milloin paimenen 
oli aika viedä lehmänsä kotiin. Jat-
kosodan aikana joku oli rakenta-
nut talon Tarhakorvelle.

Kuka kenekii lehmii 
paimeens

Ester oli 9-vuotias kun hän al-
koi kulkea paimenessa tai viedä 
lehmiä hakaan. Ensimmäisellä 
kerralla hänellä ei ollut aavistusta-

Lehmien nimiä

Ennen talvisodan syttymistä Pie-
lan talossa oli Kaunis, Kukka, 
Riimi, Kielo ja Kauno. Juholaisten 
Hilta sanoi, että älkää panko leh-
mä nimeks Kielo, sitä ko kutsuu 
KieloKieloKielo, nii se kuulostaa 
ko huutais PielaPielaPiela! Naa-
purissa Lenkkeri Lienan (Hele-
na) lehmät olivat Kukka, Pulmu 
ja Punikki. Lienan vävy Roope 
oli Neuvosto-Venäjälle loikannut 
punainen, siitä lehmälle nimi! Tal-
visodan sytyttyä lehmät jouduttiin 
teurastamaan. Pielan perhe oli 
evakossa Kemiön pitäjän Gester-
byn kylässä. Gesterbyn kartanon 
huutokaupasta huudettiin aina-
kin Linka, joka lähti jatkosodan 
sytyttyä Humaljoelle. Toisen ker-
ran evakkoon lähdettäessä lehmät 
ajettiin nykyisen Suomen puolelle, 
josta ne lastattiin junavaunuihin. 
Kemiöön Gesterbyhyn palasivat 
Linka-lehmä ja Humu-hevonen.

Ester Pielan paimenpaikat Humaljoella. Äärimmäisenä vasemmalla 
Makslahteen menevän tien vasemmalla puolella näkyy Langinniittyä. 
Oikeassa ylänurkassa on Tarhakorven niitty. Oikeassa alanurkassa 
näkyy pätkä rataa. (Valokuva on otettu Jaakko Lenkkerin omistamasta 
Humaljoen kartasta, jonka hänen isänsä setä Joonas Lenkkeri on 
teetättänyt Matti Rotilla, jonka perhe oli yksi Tarhakorven yhteisniityn 
omistajista).
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Juhani Pekkola

Valmisteltaessa Suomen EU-
jäsenyyttä vierailin valtioneu-
voston valtuuskunnassa Saksassa 
”’Bundes-akatemian” vieraana. 
Tutustuimme EU:n periaattei-
siin ja jäsenmaiden toimintaan. 
Muistan vanhemman saksalaisen 
valtiomiehen sanat: 

”Maamme ovat kärsineet hir-
vittävistä sodista. Euroopan Unio-
ni on perustettu, jotta välttäisim-
me sodat. EU:ssa on byrokratiaa 
ja joistakin asioista joudumme 
maksamaan. Kaikki EU:n vaivat 
ja kustannukset ovat kuitenkin 
mitättömiä sen rinnalla, että EU 
säilyttää rauhan.”

Käsittelyssä on EU:n ”tukipa-
ketti”, jossa pohjoisesta siirretään 
rahaa etelään. Suu säkkiä myöten 
elävä protestantti tuntee kiukkua, 
ellei jo myötähäpeää, eteläisiä jä-
senmaita kohtaan, joiden talou-
den ja politiikan roti poikkeaa 
omastamme. Poliittisesti varojen 
siirto on ongelma, joka vaikuttaa 
arvaamattomasti EU:n tulevaisuu-
teen. 

Korruptio, huono hallinto tai 
alikehitys on monien valtioiden 
vitsaus. Se ei kuitenkaan ole EU:n 
aiheuttamaa. Päinvastoin Euroo-
pan Unioni pyrkii karsimaan ri-
kollisuutta ja harmaata taloutta. 
Kokemuksesta tiedän, että EU:n 
virkamiehistö tekee pyyteettömäs-

Rauhassa elävät ovat nettosaajia
ti työtä yhteiseksi hyväksi. Emme 
kuitenkaan voi EU:n päätöksillä - 
kuin taikasauvalla - poistaa, jäsen-
maissa esiintyvää holtittomuutta. 
Paikallinen korruptio ei ole syy 
EU:n hylkäämiseen.

Kreikka, Portugali ja Espan-
ja otettiin EU:n jäseneksi, vaikka 
niiden talous ei täyttänyt EU:n 
kriteerejä. Jäsenyys myönnettiin, 
jotta nämä valtiot voisivat sotilas-
diktatuurien jälkeen tulla demo-
kraattisen yhteisön piiriin. Näin 
meneteltiin myös Itä-Euroopan 
integraatiossa kommunismin ro-
mahdettua. Korruptio ei katoa, 
vaikka heittäisimme ”etelän” tai 
”idän” yli laidan. Pikemminkin 
se vaarantaisi turvallisuutemme. 

Apajalle kiirehtisi Venäjä ja Kiina, 
joiden huoli on kokonaan muual-
la kuin korruption poistamisessa 
tai rauhan ylläpidossa.

Kun valitettavasti emme ole 
Naton jäseniä, turvallisuutemme 
riippuu EU:n varassa. ”Karhu” 
ei ole muuttanut tapojaan, ei 
muuttunut demokratiaksi, kansa-
laisyhteiskunnaksi tai oikeusvalti-
oksi. Se varustautuu ja ilmoittaa 
tahtovansa palauttaa muinaisen 
imperiumin rajat.

Karjalaiset muistavat, että 
sota vei kodin sekä kotiseudun ja 
koko Suomen kohtalo oli veitsen 
terällä. Vuosina 1939–1945 miltei 
100 000 suomalaista nuorta koh-
tasi sankarikuoleman. Useammat 

invalidisoituivat. Jokainen äiti ja 
isä olisi epäröimättä antanut kai-
ken maallisen, jos lapsi olisi siten 
saanut elää. Sota on jokaisen äidin 
ja isän pahin painajainen.

EU luo varallisuutta sekä 
tuottaa sosiaalisia ja taloudellisia 
etuja ja toiminnan malliratkaisuja. 
Ennen kaikkea EU on kansallinen 
henkivakuutus, jonka isänä ja iso-
isänä mieluusti nautin ja maksan. 
Jos lapsemme elävät rauhassa, 
olemme upporikkaita nettosaajia.

Juhani Pekkola
FT Sosiologian Dosentti
Koti-isä

Eino ja Pearl Ratia (hääpäivä) joulukuu 1940.

Vuonna 1931 Eino Ratia nuorena 
merimiehenä.

Ratian sisaruksia 1920-luvulta Saimi, keskellä Eino, oikealla Jussi.

Eino Uuno Ratia syntyi 23. heinä-
kuuta 1909 Koivistolla, pienessä 
mökissä lähellä Humaljoen siltaa. 
Humaljoki virtasi Humaljoen ky-
län läpi. Paikallisten metsien puus-
ta valmistetut laivat ja purjeveneet 
rakennettiin Humaljoen rannoilla. 
Einon isä Anton (s. 1863) oli räätäli 
ja äiti Helena (s. 1874) oli kotiäiti, 
joka huolehti heidän kahdeksasta 
lapsestaan. Helena kuoli kuitenkin 
jo 42-vuotiaana keuhkosairauteen, 
Einon ollessa vasta 5-vuotias.

Kolme heidän kahdeksasta 
lapsestaan kuoli jo nuorena. Näis-
tä kolmesta yksi oli Helli (s. 1901), 
joka oli mennyt naimisiin Einari 
Leinosen kanssa ja saanut lapsen 
Ellen Ingeborgin. Kaikki kolme 
kuolivat salakavalan keuhkosairau-
den seurauksena 1924. Sisaruksista 
vanhin, Juho Adolf (s. 1895), kuoli 
suolistotulehdukseen 18-vuotiaana 
ja Bruno (s. 1898) menehtyi sisäl-
lisodassa 20-vuotiaana. Viisi jäljel-
le jäänyttä lasta eli Vilho Rudolf 
"Ruutol/Ruutsa/Ruti" (s. 1896), 
Saimi (s. 1900), Helvi (s. 1911) 
ja Juho Adolf "Jussi" (s. 1914) ja 
Eino, elivät pitkän elämän.

Saimi-sisko muisti Anton-isän 
kilttinä ja rakastavana isoisänä. 
Saimin lapset Aili ja Ellen itkivät 
kolme päivää papan kuoleman jäl-
keen. ”Jouluisin isällä oli tapana 
herättää lapset neljältä aamuyöstä 
syömään kinkkua,” Saimi naurah-
taen muisteli. ”Meillä oli aina myös 
valtavasti piirakoita. Sen jälkeen 
lähdimme kirkkoon, joka alkoi jo 
kuudelta. Jouluhartaus kesti kaksi 
tuntia.” Saimi muisti myös käynnit 
isoäitinsä Kristiina Tölkön ja hänen 

toisen puolisonsa veneenrakenta-
ja Juhana Tölkön luona Hyttölän 
kylässä, Saarenpäässä. Saimi kertoi, 
että Kristiina oli erittäin hauska ja 
aina tekemässä kujeita lasten kanssa. 
Talvisin saareen mentiin hiihtäen tai 
kelkalla ja kesällä mentiin veneellä. 

Sisällissodan vaikutus 
perheeseen

Suomessa syntyi punaisten ja val-
koisten välillä sisällissota (vapausso-
ta) 1918. Sodan seurauksena perhe 
koki kaksi valtavaa tragediaa, kun 
Bruno ja Saimin kihlattu teloitet-
tiin. Anton ja Saimi menivät yöllä 
kaivamaan Brunon ruumiin jouk-
kohaudasta. Saimi pesi ruumiin ja 
Anton teki Brunolle arkun. Hänet 
haudattiin salaa siunattuun maa-
han. Nuoresta iästään huolimat-
ta, Eino muistaa Saimin reaktion 
sulhasensa kuolemasta vain kaksi 
päivää ennen suunniteltuja häitä. 
”Hän oli niin traumatisoitunut, et-
tä ei puhunut kahteen viikkoon,” 
hän muisteli. Huolimatta kaikista 
takaiskuista, Saimi totesi myöhem-
min, että heidän perheensä elämä 
Koivistossa oli: ”Rankkaa työtä, 
mutta pääosin iloista aikaa.”

Eino kertoi monia tarinoita 
vanhimman siskon Saimin lem-
peydestä ja kiltteydestä häntä sekä 
sisaruksia kohtaan. Saimi oli hyvin 
rakastettu sisko. Eino muisti, kuin-
ka Saimi oli ahkera, joka ei koskaan 
valittanut, vaikka perhe oli köyhä.

Nuoret miehet merelle

Veneenrakennus sekä tukkien ja 

puutavaran kuljetus vesiteitse oli 
osa monien nuorten miesten elä-
mää Koivistolla. Joten ei ollut yllä-
tys, että suurin osa nuorista miehis-
tä unelmoi elämästä merellä. Eino 
ja hänen nuorin veli Jussi eivät ol-
leet poikkeus. Niinpä molemmista 
tuli merimiehiä jo nuorena.

tin mukaan saarella olisi ollut jopa 
420 suomalaista.

Jatkuu

Kauppalaiva, jossa Eino työs-
kenteli, rantautui usein Englan-
nin Liverpooliin, jossa hän tapasi 
sairaanhoitajan nimeltä Pearl. He 
menivät myöhemmin naimisiin 
ja heidän lapsensa Lahja Dawn 
syntyi syyskuussa vuonna 1941. 
Valitettavasti Einon kauppalaiva 
joutui torpedohyökkäyksen koh-
teeksi Englannin lähellä toisen 
maailmansodan alettua. Suurin 
osa miehistöstä, Eino mukaan lu-
kien, selviytyivät hyökkäyksestä ja 
heidät kuljetettiin maihin. Britit 
kuitenkin aloittivat suomalaisten 
alusten takavarikoinnin 1941-lu-
vun puolivälissä. Eino ja sadat 
muut suomalaiset merimiehet 

internoitiin Irlannin ja Englannin 
välissä olevalle Mansaarelle. On 
monia arvioita siitä, kuinka mon-
ta suomalaista saarelle siirrettiin. 
Merimiespastori Toivo Harjunpää 
vieraili Mansaarella tammikuussa 
1942 ja selvitti 265 siellä olleen 
suomalaisen nimet. Punaisen Ris-

Kertomus Eino Uuno Ratian perheen elämästä 
Suomessa ja maailmalla.

Haaveilee Koivistosta   osa 1
Kertomuksen on koonnut ja kirjoittanut Martin Ratia, Vietnam.
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Mie tiijjän
sarja Farmer´s Daughter kolmen-
kii versioon, mist yhtä esitettii vis-
sii vuostolkul… 

Nyt miu tietääksei Miina Sil-
lampäätä ollaa kohottamas näky-
vämmi essii tasa-arvo puolest tais-
telijaan. Ko häne syntymäpäivä 
sattuu sammaa aikaa, ko Manner-
heiminkii, jollonka vietetää myös 
Suome lipu päivää, ni tasa-arvoo 
juhlistettaa jo täv vuuve syksyl jol-
lai toisel sopival kohtaa kalnteris.

No sithä mie kyselin viel, et 
mite niis vuuvve 1919 vaaleis oi-
kee käikää; mitkä olliit siihe aikaa 
Suomes kolme suurinta puoluetta 
ja mikä ol RKP:ee rosenttiosuus 
tuoho aikaa. Iltalehe Historia 
-sarja mukkaa (ss. 32 -) suurim-
mat puolueet tuoho aikaa olliit 
Sosiaalitemokraatit, Maalaisliitto 
ja Kokoomus. Ei siis mikkää suur 
yllätys nykysee tilanteesee verrat-
tuun. Ja RKP osuus äänistä ol tuo-
ho aikaan 20 rosenttii.

Viel kyselin siint, et kuka suo-
malaista sukujuurta olt ameriik-
kalaine ol jo enne herra Kalluppii 
onnistuneest ennustamas kansa 
mielipitehii sitä, mite tulevis vaa-
leis käyp. Se mies ol - niiko Hantu 
Tapiokkii tuos omas Ratkasussaa 
sannoo - Emil Edward Hurja, suo-

Kohtaha meil o taas ees vaalit, 
kesäkuu 13. No sil varauksel kui-
teskii, et kaik sujjuu suunnitelmii 
mukkaa. 

Mie kyselin viimeks teilt tie-
täjilt, et kuka se sitkee naine ol, 
kuka nous piia asemast lopult mi-
nisteries ast. No sehä ol tietystkii 
Miina Sillampää (s. nyk. Jokioisis 
4.6.1866 - 3.4.1952). Hää män 
töihi Vorssas puuvillatehtaasee jo 
12-vuotiaan, eikä ehtint käyvvä 
ko kiertokouluu. Häne alkupe-
räne nimmeen ol Vilhelmiina 
Riktig, mut hää vaihto sen Miina 
Sillampääks, ko muutti kakskie-
lissee Porvoosee piikomaa. Mut 
ei hää sitä surt, vaa luki lissää ja 
taistel itseen Tanneri hallitukse II 
sosiaalministeriks ast (1926). Hää 
ol niie 19 naise joukos, kutka nou-
siit jo ensimmäisee yksikamarissee 
etuskuntaa 1907 ja toimikii sit 
38 vuotta kansaetustajaan. Hella 
Wuolijoki kirjotti aikannaa Min-
na tarinaa muistuttava romaani 
Juurako Hulta, mist Valentin 
Vaala teki sit elokuvankii (Seik-
kula Irma ja Tauno Palo pääosis). 
Myöhemmi tehtii Ameriika Hol-
lywootis sammaa tarinaa kertova 

malaise kaivosmiehe Matt Hurja 
(Alkujaa Matti Pitkäkankaa) 
Michikanis syntynt toimittaja- ja 
kirjailijapoika, kuka taistel ensmä-
ses maailmasovas ilmavoimii aluks 
vänrikkiin ja sit kapteeniin. Temo-
kraattipuolueesee kuulunt Emil 
Hurja toimi resitentti Roosevelti 
hallinno taustavoimis, ja häne 
ennustukset vuuvve 1932 vaaleis 
Roosevelti vaalimenestyksest on-
nistuit paremmi ko yhekää muu. 
Hurja o hauvvattu Arlingtoni so-
tilashautausmaal.

Martti Piela

Hei Martti !

Oli sinulla taas hyvät kysymykset, pääsi täsä kotinurkissa 
mörköilevä eläkeukko pikkusen ponnistelemaan, mikä 
näinä aikoina on vain hyväksi.

Kysyit kuka mahto olla tuo meidän ensimmäinen 
naisministeri. Onneksi olin nuorena miehenä 1960-lu-
vulla kaukaa viisas ja hankin uunituoreen Otavan Ison 
sanakirjan ja sieltähän vastaus löytyi. Hän oli sosialipo-
litiikko ja talousneuvos Miina Sillanpää. Hänet valittiin 
Sos.Dem puolueen mandaatilla 47. valtiopäivillä (1936) 
toiseksi sosialiministeriksi.

Toiseen kysymykseesi ei tuosta mainiosta sanakirjas-
ta ollut apua vaan piti turvautua internetin ihmeelliseen 
maailmaan. Wikipediasta löytyi suomalaisen siirtolaisen 
Matti Hurjan (alun perin Matti Pitkäkangas) poika Emil 
Edward Hurja (22.1.1892 - 30.5.1953) hänet liitetään 
mielipidetutkimuksiin Gallupin ohella.

Kolmanteen kysymykseen löytyi jälleen vastaus Ota-
van Isosta sanakirjasta:
1919 eduskuntapaikkojen mukaan kolme suurinta puo-
luetta olivat:
Sos.dem. puolue  80 edustajaa/ 38.0 %
Kokoomus   28 edustajaa 15.7 %
Maalaisliitto   42 edustajaa/ 19.7 %
RKP    12.1 %
C.E.Mannerheim hajotti 28.2.1919 eduskunnan vajaa-
lukuisuuden vuoksi.

Terveisin Tapio Hanttu/Joelin Einon Tapio Luumki ja 
Eistilä

Olen monia vuosia sitten 
ilmeisesti Koiviston 
Viestistä taltioinut 
leikkeen, jossa Walfrid 
”Valppi” Hoikkalan 
tytär Helka Rusila 
muistelee ensimmäisiä 
sankarihautajaisia 
Koivistolla.

Koiviston sankarihautausmaa 
on viime aikoina muistomer-
kin rakentamisen johdosta ollut 
runsaasti esillä, joten Helkan 
kirjoituksen julkaiseminen sopii 
ajankohtaan.

Aika oli varsin poikkeukselli-
nen. Talvisodan 1939 alettuahan 
asukkaat evakuoitiin ja maalis-
kuussa 1940 alue siirtyi Neuvos-
toliiton haltuun. Jatkosodan 
alkuvaiheessa Koivisto vapautet-
tiin syyskuun alussa 1941, jonka 
jälkeen siellä oli sotilaiden lisäksi 
vain kunnan toimintoja ja paluu-
muuttoa valmistelevat.

Vaikka venäläisten tuhoama 
ja hevostallina käyttämä kirkkosali 
oli siivottu, oli se poikkeuksellisen 
karu ja kalma paikka siunaustilai-
suuteen.

Hannu Veijalainen
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Rauman aika osa 2

Valma Luukka

Rauman ilmasto ei sopinut minulle. 

Sitten tuli se syksy, jolloin 
melkein kaikki luokkatoverini 
siirtyivät kadun toiselle puolelle 
Tyttölyseoon. Tyttölyseo oli sii-
hen aikaan Lyseon alivuokralaise-
na. Minäkin menin toisten kanssa 
sinne, mutta en ollut keväällä pyr-
kinyt, joten minut pantiin kokee-
seen. Sain paljon pisteitä ja minut 
otettiin A-luokalle. Siihen aikaan 
monissa kodeissa oli sellainen ajat-
telu, ettei tyttöjen tarvitse mennä 
kouluun, koska he kuitenkin me-
nevät naimisiin. Toisissa kodeissa 
oli myös ”herravihaa”. Joulun alla 
vanhempani vasta huomasivat, 
että olin oppikoulussa, kun toin 
heille todistuksen allekirjoitetta-
vaksi. En muista, miten olin pääs-
syt vapaaoppilaaksi ja mistä sain 
oppikirjarahat. Epäilen vahvasti, 
että sain rahaa tekemällä opet-
tajilleni puutarhatöitä. Ainakin 
yhden opettajan muistan, jon-
ka puutarhaa kävin hoitamassa. 
Toinen vaihtoehto on, että sain 
oppikirjat tädiltäni Tilda Pullilta, 
jonka luona asui Valtakadulla pa-
ras ystäväni Hilkka Pulli. Hilkan 

Joka syksy jouduin menemään 
Turkuun sairaalaan äidin kanssa. 
Siellä punkteerasivat nenästä ja 
otsasta limaa. Se oli kamalaa sen 
aikaisilla pumppausmenetelmillä. 
Pyörryin joka kerta. Siis 1940-lu-
vun lopulla ja 1950-luvun alku-
vuosina.

Halusin mennä kouluun joka 
päivä. Siellä sain olla samanikäis-
ten parissa. Kerran sairastin niin 
paljon, että piti mennä lääkäriin. 
Asuimme jo silloin Urheilukadul-
la, missä oli luultavasti Hollmin-
gin työläisille tehtyjä kerrostaloja 
kolme kappaletta. Meillä oli suuri 
olohuone, jossa pidettiin seuroja. 
Inkeri asui samassa kerroksessa 
puuseppä-miehensä kanssa. In-
keri meni nuorena naimisiin ja 
hänellä oli jo silloin toinen lapsi, 
Jouko nimeltään. Inkerin mies 
oli Kuusamosta ja luultavasti teki 

koti oli Rymättylän Pakinaisissa, 
mutta hän asui talvet tätini ja Kal-
le Pullin kodissa.

Tyttölyseossa olin varsinainen 
lähetyssaarnaaja. Kun tytöt olivat 
pihalla, niin pojat haukkuivat 
heitä ”tipuiksi” ja koulua tipu-
laksi. Usein pihalla tapahtui myös 
kiusaamista. Minä heti juoksin 
yläkertaan opettajahuoneeseen 
ja pyysin opettajia tulemaan alas 
auttamaan. - Meillä oli hyvin kilt-
ti ruotsinopettaja ja tytöt alkoivat 
luntata ruotsin kokeissa. Minä 
huomasin sen ja välitunnilla pidin 
saarnan tytöille, että semmoinen 
tapa on syntiä. Sitten kun opettaja 
palautti kokeita, nousimme kaikki 
seisomaan, ja minä pyysin toverie-
ni puolesta anteeksi opettajalta ja 
pyysimme uusintakokeita. Opet-
tajan silmät kostuivat kyyneliin. 
Siihen loppuivat lunttaamiset.

Minulla oli esikuvallinen 
uskonnonopettaja. Hänellä oli 
ollut kuusi laudaturia sekä yo-
kokeissa että teologisessa tiede-
kunnassa. Hänellä oli kuusi poi-
kaa ja mies Rauman seminaarin 

rehtorina. Hän oli sanonut, että 
hän ei anna kenellekään enempää 
kuin kahdeksan numeroksi, sillä 
10 kuuluu Jumalalle, yhdeksän 
hänelle itselleen ja kahdeksan 
oppilaille. Minä oli ensimmäi-
nen, joka mursi tuon käsityksen 
ja sain todistukseen 10. Minulle 
kerrottiin, että opettaja olisi sa-
nonut jollekin, joka kysyi häneltä 
jotain raamatunlausetta, ettei hän 
tiedä, mutta ”kysykää Valmalta”. 
Isä opetti lukemaan Raamattua 
nuorena, koska ”vanhana ei näe 
eikä ymmärrä”. Seuroissa olin 
oppinut kuuntelemaan tarkasti 
ja painanut mieleeni tärkeitä lau-
seita kuten myös virsien sanoja.

Rauman Tyttölyseossa suori-
tin SVUL:n kultaisen merkin te-
linevoimistelussa. Yhden liikkeen 
tarkistamiseen piti pyytää lyseon 
voimistelunopettaja arvioimaan 
pisteet. Myös käsityönopettaja 
(Agnes Senttilä) antoi minulle 
10 käsitöissä. Hän antoi myös 
elämäni ainoan muistutuksen, 
kun myöhästyin kaksi minuuttia 
ruokatunnin jälkeen. Kävin koto-

na (2 kertaa 3 km) ruokatunnilla 
syömässä. Tämä opettaja oli aina 
luokassa jo ennen kellon soimista.

Vanhempani lähtivät Rau-
malta kesken lukuvuotta, joten 
asuin lukuvuoden loppuun yh-
dessä hyvin ankarassa lestadiolais-
kodissa, missä ei ollut ollenkaan 
lapsia. Siitä jäi kipeitä muistoja.

Isä puolusti Hollmingilla työ-
läisten oloja. Hänet leimattiin so-
siaalidemokraatiksi ja hän joutui 
luopumaan puhujan tehtävistä. Se 
oli isälle raskas pala. Mutta hän ei 
voinut mitään oikeudenmukaisel-
le luonteelleen. Me, jotka tunsim-
me hänet, kunnioitimme Hänen 
hyviä tarkoituksiaan.

Uskonnonopettaja oli koon-
nut kaikilta luokkatovereilta kir-
jeet ja sain ne postissa Askolaan, 
kun koulu Raumalla oli päätty-
nyt. Tuntuu itsekehulta, jos lai-
tan tähän, mitä hän itse kirjoitti 
minulle.

(jatkuu)

Toisessa pulpetissa istuvat ikkunan puolella Hilkka Pulli ja minä Valma.

Hilkka ja Valma puun alla. 
Valmalla Tyttölyseon lakki päässä.

Puun alla Rauman Tyttölyseon koululaisia. Tyttölyseon sisäänkäynti 
oli kanavan puoleisessa kulmassa.

Rauman lestadiolaisia Syvärauma yhden seinustalla. Minä olen aivan 
seinän vieressä, vähän lettipäätä näkyy. Taisto katsoo sinne taakse. 
Äiti ja isä oikeassa reunassa seisomassa.

laivoihin puutöitä, koska asuivat 
näissä taloissa.

Menin lääkäriin potkukel-
kalla, oisko kolme kilometriä. 
Lääkäri oli kauhuissaan ja sanoi, 
että minulla on angiinamyrkytys 
ja kuolema lähellä. Kuume oli 
korkealla, vaikka yleensä ruumiin 
lämpöni on normaalia alhaisem-
pi. Lääkäri käski ehdottomasti olla 
kotona viisi päivää. Aloin kiivaasti 
hoitaa angiinaa pois ja olin terve 
jo kolmen päivän päästä – ja pää-
sin kouluun.

Minun ikäisiäni ns. ”uskovai-
sia” nuoria, jotka kävivät samoissa 
seuroissa, ei montaa ollut. Sörkän 
kylässä oli yksi perhe, jossa oli 
monta lasta, pari oman ikäistä. 
Sen perheen isä oli myös pieni-
kokoinen saarnamies. Me nuoret 
olisimme halunneet seuroissa vaan 
laulaa Siionin lauluja, mutta pap-
pa sanoi: ”ei laulamalla pääse syn-
tien yli”, joten menimme kalliolle 
hoilaamaan. Siellä oli paljon kyy-
käärmeitä, mutta en muista, että 
ne olisivat tehneet meille lapsille 
mitään pahaa. 
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Koivisto-tuotteita

Isännänviirit  Kolme eri kokoa

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

Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

Muista ystävääsi 
ilmoituksella.

Vatnuorin kyläyhdistys ry:n

Vuosikokous 2021
Tiistaina 08.06.2021 klo 16
Paikka: KOTOJÄRVI GOLF
Kotojärventie 15 07150 Laukkoski
Vuosikokousasiat:
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Esityslistan hyväksyminen
- Sääntömuutos (tilikauden muutos)
- Kauden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittely
- Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden 
 myöntäminen hallitukselle
- Toimintakauden 2021 toimintasuunnitelman ja 
 talousarvion esittely
- Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta yhdelle 
 toimikaudelle
- Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta 
 seuraavalle kaudelle

Halukkaille voidaan järjestää vuosikokous etäyhteydellä.
Ilmoittautumiset 31.5.2021 mennessä (myös etäyhteyden 
haluavat, jotta voidaan lähettää linkki) Sanna Sorvala puh 
050-5904 528 (klo 17 jälkeen) tai vatnuor.kylayhdistys@
gmail.com.

Lämpimästi tervetuloa!
Vatnuorin kyläyhdistys

Hyvät Seppisen ja Reitin sukuseuralaiset

Sukuseuran hallitus on päättänyt, että sääntömääräistä 
vuosikokousta ei pidetä koronaepidemiasta johtuen alkuperäisen 
suunnitelman mukaisesti la 3.7.2021. 
Kokous siirretään vuoden päähän la 2.7.2022. Tarkemmat 
tiedot järjestettävästä kokouksesta lähetetään kevään 2022 
jäsenkirjeessä.

Sukuseuran hallitus

Siirrä tietoa koivistolaisista juurista jälkipolville
Vatnuorin kyläyhdistys lahjoittaa Olavi Hovin “Vatnuori kylä 
meren syleilyssä” -kirjan ylioppilaaksi tai ammattikoulusta 
valmistuvalle nuorelle, jolla on juuret Koiviston Vatnuorin 
kylässä. Jos suvussasi tai lähipiirissäsi on tälläinen 
nuori, jolle haluat lahjoittaa kirjan, niin voit tilata sen 
yhteydenottolomakkeella yhdistyksen kotisivuilta. 
https://vatnuorinkylayhdistys.yhdistysavain.fi

Koivistolaiset Ylioppilaat
Koivisto-säätiö lahjoittaa vuoden 2021 
koivistolaista syntyperää oleville ylioppilaille Koiviston Viestin 
vuosikerran sekä ”Koiviston arkielämää”- kirjan.

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

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

Tiedot v. 2021 ylioppilaista tulee lähettää säätiön asiamiehelle: 
Koivisto-säätiö
c/o Anne Markkanen
Porintie 2 C 40, 00350 Helsinki
anne.m.markkanen@gmail.com

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

Paljon onnea ja menestystä kaikille uusille ylioppilaille!
Koivisto-säätiö sr

KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

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

Viisimetrinen  85 € 
Nelimetrinen  75 € 
Pienin 1,1 metriä  65 € 
 veneeseen tai vaikka 
 kesämökin kuistille 

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

Vatnuori - Kylä meren syleilyssä, 
Olavi Hovi (1995, 2. painos 2016) 
280 s.

“Tämän kirjan tarkoituksena 
on yrittää edes lukemisen 
ajaksi sitoa paikka ja ihmiset 
yhdeksi kokonaisuudeksi niinä 
vuosikymmeninä, jotka päättyivät 
kesäkuun 1944 dramaattisiin 
tapahtumiin...”

Seuran jäsenlaskut on postitettu, 
muistathan maksaa omasi.

Koivisto-Seura päätti vuosikokouksessaan pitää 
jäsenmaksun ennallaan vuonna 2021 ja sillä saa 
tänäkin vuonna 12 lehteä. Jäsenille on postitettu 
laskut toukokuun alussa. Valitettavasti laskussa 
olevassa viivakoodissa on ilmennyt ongelmia, 
jonka vuoksi sitä ei voi lukea maksuautomaateilla. 
Viitenumero kuitenkin toimii, mutta se on 
näpyteltävä käsin.

OmaPostin/Netpostin asiakas; huomioithan että 
laskun lähettäjä on Vitec Avoine.


