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Tiijjät sie?

Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Arkihuolet heitetty, Joulumieli saavutettu

Pikku-Anna sulatti adventtimatkalaisten sydämet Viipurissa
Perinteinen kaakonkulmalaisten ja lähikuntalaisten
joululaulumatka Viipuriin sai uutta tuulta purjeisiin.

Koulumuseosta (Internetkuva)

Kaikha myö ollaa aikoinaa kulutettu koulus pulpettei, kuka
enemmää, kuka vähemmä;
kuka o käynt kansakouluu,
kuka oppikouluu, kuka peruskouluu ja kuka viel jatkant
pitemmäl. ”Koulupakko”, oppivelvollisuuslaki, tul Suomes
voimaa 20-luvu alus, mut jo
18-sattaaluvu puolel (1866)
annettii Suurruhtinaskunnas
kansakouluasetus, ja maas alettii perustammaa kansakoului,
enstäi 2-luokkasii ja sit vähitelle suurempii. Koivisto kirkonkyläs avattii kansakoulu jo
1870, ja siint sit vähitelle alko
ihmiset puuhaamma koului
muihi kylliiki, nii manterel ko
saaristoskii.
Nyt mie utelen täl kertaa
teilt lukijoilt kertomaa miul
enstäi, et enneko Koivistol
perustettii oma oppikoulu, ni
mist saatto koivistolaispoika
(tyttöi ei aluks ajateltu jatkavankaa kansakouluu pitemmäl) saaha korkeampaa opetusta, mist löyty lähimmät kaks
oppikouluu? Ja toiseks sit viel,
et millo perustettii Koivistolkii
oppikoulu?
Akus teil o vähäkää vihhii
näist kouluasjoist, ni pankaa
ihmees Viestil viestii, ja kertokaa samal, et mist nuo tiijjot löysittä. Ja sit tietyst oma
nimi al, ko eihä kenekää kannata pittää kynttilääkä vaka al.
Happiha siin tilas loppuu, ja
kynttilä sammuu.
Martti Piela

Viime vuonna silmäkulmia kostuttaneen, kuten myös tälläkin kertaa,
herkkien joululaulujen tunteellisten tulkintojen Leea Antilan perheeseen oli tullut vuoden aikana
perheenlisäystä. Neljä kuukautta
vanha Anna-vauva matkusti äitinsä ja isoäitinsä kanssa Viipuriin
avaamaan joulukautta ja sen hän
todella teki vaikuttavasti kaikille
mukana olleille. Tämän ihanan
Joulunlapsen valoisan hymyn sai
moni matkalainen kokea.
Ihmeellinen on ihmisen taimi
ja elämän alku. Jeesus syntyi Jouluna ja siitä useissa joululauluissa
puhutaankin. Kaikkien iloksi Anna-vauva hoiti hienosti osuutensa
Jouluvauvana. Hänellä oli tärkeä
rooli myös ohjelmassa. Ensiesiintyminen Viipurissa jää kaikkien
mieleen lähtemättömästi. Toivottavasti tästäkin tulee perinne.
Perinteisesti säestyksistä on
lähes kymmenen vuoden aikana
huolehtinut Lauri Takanen urkujen ääressä. Niin tälläkin kertaa ja hän oli pyytänyt mukaansa
ylämaalaisen Kari Laineen trumpettinsa kanssa. Upeasti tämä kaksikko loi musiikillaan tunnelmaa
lähes täyteen kirkkosaliin. Sibeliuksen juhlavuoden kunniaksi
saivat kuulijat hiljentyä suuren
mestarin säveltämän ”En etsi valtaa loistoa” instrumentaaliseen
esitykseen ennen loppuhartautta.
Toki tämä upea laulu laulettiin
myös yhteislauluna.
Lauri Takasen ohjaamasta
nuorten lauluryhmästä Angelicus
oli tällä kertaa mukana Salla ja
Niina Kokkala. Monena vuotena
eri kokoonpanoissa ovat nuoret
musiikin mestarittaret olleet Viipurin kirkossa esiintymässä. Upeasti
ja kauniisti hoitivat Salla ja Niina

Viipurin
Seurakunnan
kuoro pisti
parastaan. Niin
moni-ilmeistä
kuorolaulua
harvoin kuulee.
osuutensa. Ylös kohti kirkon kupolia nousi erityisesti laulun ”Oi
jouluyö” tulkinta. ”Taivas sylissäni”
laulun aikana Anna-vauvan pieni
jokellus kuului tuoden lauluun
upean lisän. Niin herkkää ja koskettavaa voi olla joululaulujen aika.
Viipurin Seurakunnan osuu-

Terttu Ravi

den hoitivat ansiokkaasti seurakunnan urkuri ja kuoronjohtaja
keskiaikaisella musiikillaan. Soittimena kuoronjohtajalla oli vanha
”viola da camba” soitin ja urkujen
säestyksellä sai kuulijakunta kokea
ainutlaatuisen musiikkielämyksen.
Viipurin Seurakunnan kuoro
pisti parastaan. Niin moni-ilmeistä
kuorolaulua harvoin kuulee. Ensimmäisen laulun he esittivät Suomen kielellä valkoisten tiukujen
helistessä joidenkin laulajien käsissä. Toisessa laulussa kuoronjohtaja
lauloi soolo-osuuksia helistin toisessa kädessä tuoden lisävivahdetta
lauluun. Viimeisen laulun erikoisuutena oli klarinetinsoittaja. Viimeisteltyä kuorotoimintaa, josta
väki kovasti nautti.
Loppuhartauden ja rukouksen
piti kirkkoherra Vladimir Dorodnyj kiittäen Jumalaa siitä, että ystävinä olemme saaneet kokoontua
jo usean vuoden ajan laulamaan
kauneimpia joululauluja. Herran

siunauksen ja yhdessä luetun Isä
meidän rukouksen jälkeen hän
toivotti kaikille rauhaisaa ja siunattua Joulua.
Loppuhuipennus tilaisuudessa on aina yhdessä laulettu
Hoosianna. Jokainen laulaa
omalla kielellään. Ei kilpalaulantana vaan ystävät yhdessä
avaten joulukauden ja ottaen
Adventin vastaan.
Kotimatkalla oli kynttilöidensytytys tuulisella Sorvalin hautausmaalla. Taitoa vaativaa sytyttämistä seuraamassa ja ”Maa on
niin kaunis” laulua kuulemassa oli
tietysti myös pienin matkalainen
Anna ja kuinkas muuten kuin hymyssä suin, vaikkei kuvaaja niitä
hymyjä ehtinyt ikuistamaan. Ne
valoisat hymyilevät Joulunvauvan
kasvot seuraavat ja kantavat läpi
pimeiden päivien. Ensi vuoden
kalenterissa on jo yksi merkintä
ja se on lauantaille 26.11.2016
Viipurin joululaulut!
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Hartaast´

Sulattelua!

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Kotikylän lapset
En tiedä kuinka hyvää journalismia kuvittelu on,
mutta minun ajatukseni siitä, millaista Koivistolla
oikeasti oli, saattavat olla enemmän mielikuvituksen
tuotetta kuin faktaa. Uskottelen itselleni, että asiat
perustuvat kuulemiini ja lukemiini tositarinoihin,
mutta väkisinkin täydennän tarinoista puuttuvat
kohdat kuvitelmillani.
Yksi tällainen epätosi kuvitelmani on, että äitini ja
erityisesti hänen vanhempien sisariensa lapsuus Penttilän kylässä oli kuin Melukylän lapsissa. Talot olivat
lähekkäin. Naapureina saman ikäisiä lapsia ystävinä.
Maalaisidyllinen elämänmuoto, tosin sillä erotuksella,
että Koivistolla meri oli kaikessa läsnä. Mutta suutarit
ja kauppapuodit, koululuokat ja hevoskärryt, kaikki
kuin suoraan Lindgrenin tarinoista.
Niinpä mielikuvittelen jouluisen kuusijuhlan, johon
kylän lapset perheineen ajelevat hevoskärryillä. Puinen
koulurakennus on koristeltu havuilla ja himmeleillä,
paperihiutaleilla ja kynttilöillä. Portaiden edustalla jalat pyyhitään kuusenhavuihin, palttoot jätetään käytävään. Koulun suurin luokkahuone, tai veistoluokka-voimistelusali on järjestetty juhlasaliksi. Eturivin
penkeillä juhlasta jännittyneet alaluokkalaiset nahistelevat ja hihittelevät. Taaempana vanhemmat istuvat
tuoleissa vaihtaen hyvätuulisesti kylän kuulumisia.
Viimeksi saapuneet isännät seisovat takaseinustalla.
Kaunismuotoinen kuusi Suomen lippuineen ja kynttilöineen loistaa salin etuosassa.
Juhlassa esitetään tonttutanssit,
lumikeijut ja jouluevankeliumi. Koulun kuoro laulaa
Enkeli taivaan ja Maa on niin
kaunis. Lopulta lauletaan
joulupukille, joka harmaassa
takissaan ja huopikkaissaan
saapuukin paikalle. Kuusen
alle on pyykkikoreihin pakattu lahjapussi jokaiselle
lapselle. Pussissa on pipari ja omena, vai olisiko siellä piparin lisäksi
kiiltokuva tai kuusenkarkki. En tiedä varmasti
tapahtuiko näin, mutta sen
tiedän, että tuo kuusijuhlahuone oli tulvillaan hyvää
tahtoa ja joulumieltä. Sitä
samaa toivon teille kaikille
tänäkin jouluna.

Seitsemänkymmentä kuusi vuotta on kulunut siitä, kun
lähdimme kotoa Koivistolta ensimmäisen kerran. Sinä
päivänä täytin kaksi vuotta. Monenlaista on tapahtunut tänä aikana. Vasta toisen lähdön jälkeen on alkanut
muistikuvia pulpahdella esiin. Muutoksia oli jotenkin
helpompi sulatella lapsena ja nuorena.
Nykypäivinä sulatteleminen on vaikeampaa, koska
tapahtumia tulvii kosolti sekä television että uutislehtien
kautta kaikkialta maailman ääristä. Jopa tapahtumahetkellä, ja enimmäkseen negatiivisina uutisina. - Pienen
ihmisen näkökulmasta katsottuna tapahtumien vyöryminen saa aikaa ähkyä, aivan samoin kuin liian monien
jouluherkkujen mättäminen vatsaan. Pari viikkoa joulunpyhien jälkeen vasta alkaa tuntua normaalilta olo.
Lukuun ottamatta muutamia ns. ”julkkishenkilöitä”,
monet meistä vanhemmista olemme tottuneet kunnioittamaan perinteistä joulua kynttilöineen ja enkeleineen.
Me haluamme yhtyä Lutherin jouluvirteen: ”Enkeli taivaan lausui näin…”, ja varsinkin virren viimeiseen säkeistöön: ”Nyt Jumalalle kunnia, kun antoi ainoon Poikansa.
Siit enkelitkin riemuiten veisaavat Hälle kiitoksen”. Ennen kouluissakin noustiin seisomaan tämän viimeisen
säkeistön ajaksi. Ja urut pauhasivat mahtavasti.
Perinteet luovat turvallisuutta. Kun teemme niin
kuin vanhempamme tekivät, tuntuu hyvältä ja oikealta.
Jos joku kiistää tunteemme, melkein itkettää. Haluamme, että pyhä säilyy pyhänä ja arki arkena. Suomalainen perinne on jämäkkää ja realistista. Miehet seisovat
vakaina ja naiset ja lapset hiljaisina. Kirkkoon tullaan
pyhävaatteissa. Miehet ottavat lakin pois ja penkkiin istuttaessa kumarretaan pää kunnioituksen osoituksena,
ikään kuin rukouksessa.
Meidän on joskus vaikea sulattaa niitä tapoja ja
tottumuksia, mitä tuodaan ulkomailta. Toki historian
kuluessa uskontomme ja sivistys ovat tulleet maaham-

Hyvää joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2015/2016
Valma Luukka

Rakkaamme

Raili Kaarina

Hilkka Marjatta

s. 26.2.1932 Koivisto
k. 30.11.2015 Espoo

o.s. Pulli

o.s. Pönni

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

Rakkaamme

MÖKKÖNEN

WIDE

Me kutsumme häntä,
mutta hän ei käänny enää.
Siellä hän on matkalla
lapsuutensa metsiin,
sinisen kukan
ja kultaisen syksyn maahan.
Siellä laulavat toisenlaiset linnut.
(Sirkka Turkka)

s. 5.9.1928 Koivisto
k. 16.11.2015 Hanko

Kaivaten
Kari ja Nina
Julia ja Tuukka
Sini
Alex ja Jasmin
Tuuli ja Toni
sukulaiset ja ystävät

Syvästi kaivaten

Siunaus toimitettu hiljaisuudessa.

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.

me vuosisatoja sitten. Niillä on ollut aikaa sopeutua ja
kotiutua omaksi erikoiseksi suomalaiseksi kulttuuriksi.
Suomalaiset ovat sisäistäneet kulttuurinsa oman näköisekseen. Mutta tämä nykyinen myllerrys menee ”yli
ymmärryksen”. Kysymme: Pitääkö Suomen muuttua
joksikin toiseksi. Pitääkö yksilön luopua omasta henkisestä ja fyysisestä omaisuudestaan? Tämä kaikki vaatii
totisesti sulattelua.
Ne koivistolaisystävät, jotka haluatte pysyä kanssani entisissä arvoissa, haluavat varmaan myös jakaa niitä
jälkeläisille. Rakkaudesta, ei pakosta. Me näet tiedämme
senkin, että kristinuskon Jumala ei jätä omiaan, kastettuja ja ristin merkillä siunattuja pulaan eikä ahdinkoon.
Jeesuksen kanssa kulkeminen Beetlehemistä Golgatan
vuorelle maksaa vieläkin vaivan. Emme ajaudu umpikujaan, kun turvaudumme päivittäin entisille pyhille
annettuun armoon.

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

Saapuessa illan hiljaisen,
uupui liekki sydämen.
Nyt nukut untasi rauhaisaa,
muistot mieltämme lohduttaa.

Karin
Kristiina ja Bo
Andreas
sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa.
Kiitos osanotosta.

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 Pohjoismaihin 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
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

Suomen Koivisto-Seura ry toivottaa

Nii on nuuka mies ettei terveisii lähetä

jäsenilleen ja ystävilleen

Vuosi on jälleen kiertymässä loppuun. Perinteiseen
tapaan tämä merkitsee hiljenemistä perheen ja suvun
piiriin. Työhön ja arkipäivän melskeeseen tulee tauko.
Nykyisin tiedämme, että ihmisen menneisyydestä metsästäjänä seuraa, että välillä tulee saada saalis kiinni.
Kukaan ei kestä sellaista jatkuvaa ahertamista, jossa ei
saavuteta mitään. Hyvissä työpaikoissa on opittu nostamaan aikaansaannoksia ja niiden tekijöitä esiin ja juhlimaan niitä yhdessä.

Rauhaisaa Joulunaikaa ja
Kaikkea Hyvää Vuodelle 2016!

Ansiomerkkejä ansioituneille
Suomen Koivisto-Seura ry myöntää anomuksesta
kultaisia ja hopeisia ansiomerkkejä. Vuonna
2015 ansiomerkkejä on myönnetty seuraaville
ansioituneille kotiseututyön vaalijoille:
Kultainen ansiomerkki
Tuula Agge, Matti Agge, Matti Ketonen, Tuula
Mickelsson, Riitta Pohjanuoma, Kaija Pönni-Susiluoto ja
Hannu Seppinen.

Hopeinen ansiomerkki
Salme Bondare, Unto Erlamo, Teuvo Hasko, Veli
Hämäläinen, Seija Jaakkola, Jorma Kallonen, Anja
Kyytsönen, Leena Laine, Tytti Laine, Liisa Lindroos,
Raili Pulli, Antti Ratia, Juha Römpötti, Raili Saarikivi,
Saimi Sola, Ritva Terho, Eija Tuominen ja Ritva Tuuli.
Lisäksi Koivisto-Seuran kunniajäseneksi on valittu seuran
entinen puheenjohtaja Juha-Veikko Kurki. Onnea uudelle
kunniajäsenelle ja kaikille merkinsaajille! Lämpimät
kiitokset panoksestanne koivistolaisuuden hyväksi!

Vatnuorin kyläyhdistyksen pikkujouluissa Pornaisissa oli
Hovin perheteatterin laatima ja esittämä esitys.

Miksi joulupukilla ei ole sarvia?
Sakari Topeliuksen ”Julbocken” –kertomuksen
(1849) mukaan kirjoitettu joulunäytelmä (Tapani
Hovi 2015) "Miksi porolla ei ole sarvia".
Sisarukset Paula ja Tapani Hovi ovat olleet jälleen suvun keskeiset henkilöt esityksen suunnittelussa ja myöskin päärooleissa. Kaikki esiintyjät olivat sukuun liittyviä jäseniä.
Kuvassa esiintyjien kiitoskierros näytelmän päättyessä.
Timi Hovi, Marita Hovi, Liisa Hovi, Tapani Hovi, Sanna
Sorvala, Paula Hovi, Petteri Hovi. Kuvan ulkopuolelta:
Helinä Hulkkonen

Pikkujoulua

Perinnettä on sekin, että vouti kantaa verot, kun satokausi on päättynyt. Vuoden vaihtuminen aiheuttaa
tämän vuoksi monelle turhaa työtä ja tarpeettomia järjestelyjä. Ajanlasku on ihmisen keksintöä, eikä siitä saisi
olla haittaa.
Kolmas toistuva piirre on, että luppoaikana ehtii pohtimaan itseään ja tulevaisuutta. Parannettavaa löytyy aina.
Itseään voi sitouttaa siihen paremmin tekemällä uuden
vuoden lupauksia, jopa viettämällä tipatonta tammikuuta. On hyvä muistaa, että vaikka meistä jokainen haluaisi elää pitkään ja terveenä, silti länsimaissa seitsemän
yleisintä kuolinsyytä johtuvat omista elintavoistamme.
Liha on heikko, henki vähän vahvempi.
•••
Seuramme toiminta jatkuu tutulla uralla; ei ehkä voi
enää puhu tutusta ladusta kun lunta ei näy talvellakaan.
Olemme tänä vuonna saaneet tarjolle uusia Koivistoaiheisia myyntiartikkeleita, viimeisimpänä seinäkalenterin ensi vuodelle. Se on myös oiva joululahja, vaikkapa
sukulaiselle, joka ei vielä ole seuramme jäsen.

Helinä taisi jäädä kiinni esiripun kampeen, mutta oli kyllä
sekä lammas että enkelikuoron jäsen. Paimenen lapset
olivat nukkeja, joilla oli Sannan ääni ja Sanna oli myös
ovenraosta huuteleva lapsi.

Kulkuset, kulkuset, ...

Jorma Kallonen

Turun ja Ympäristön Koivistolaisten järjestivät kivat pikkujoulut, vaikka
ohjelma oli pääasiassa vain syömistä ja haastelua, oli ohjelmaakin.

Meitä toivottaisiin uudelleen kokoontumaan
Koivistolle. Varsinainen
kesäjuhla on monestakin
syystä hankala järjestää
siellä. Sen sijaan harkinnassa on, voitaisiinko eri
porukoiden bussiretkiin
yhdistää yhteinen rantakalatapahtuma, joka
passaa hyvin koivistolaiseen perinteeseen.
Yritämme saada selville,
mitä propuskoja ja maksuja tarvitaan kalojen
narraamiseen Suomenlahden itäpäässä.
Hyvän joulun ja uuden
vuoden toivotuksin
Jouni J Särkijärvi

Turun ja Ympäristön Koivistolaiset jakoivat joulujuhlassaan
Koivistoseuran hopeiset ansiomerkit. Vasemmalta: Ritva Tuuli,
Seija Jaakkola, Eija Tuominen, Liisa Lindroos, Raili Pulli, Jorma
Kallonen. Jakajina: Riitta Pohjanuoma rahastonhoitaja, Hannu
Seppinen sihteeri, Matti Agge puheenjohtaja.

		
		
		

Suomen
Koivisto-Seura r.y.
Perustettu 1948

Toimii koivistolaisten yhdyssiteenä
- järjestää kotiseututilaisuuksia
- harjoittaa julkaisutoimintaa
- suorittaa kotiseutukulttuuriin liittyvää 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

Henry kertoo aisakellon tarinaa: Kellon kilkatus
ei ollut pelkästään hevosajelijoiden mielimusiikkia, vaan sillä oli myös tärkeä merkitys hämärässä
ajettaessa. Säestäjänä Sirkku Miiluniemi.

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

4

Nro 12 Joulukuu 2015

Koivistolaisia ja särkisalolaisia merenkulkijoita
Saman Suomenlahden rannalla kuin Koivisto on myös
saariston suojissa Särkisalo. Siellä asuu edelleen kolme
koivistolaisveteraania: Yrjö Mäkeläinen, Jenny Nyman ja
Arvi Reitti. He ovat vuosikymmenien ajan osallistuneet
aktiivisesti paikkakunnan isänmaallisiin tilaisuuksiin niin
ohjelman suorittajina kuin seppeleenlaskijoina.

Vuonna 1941 panssarilaiva Ilmarisella kaatuneen olivat jälleen kunniavartiossa kun Sarlin sai muistolaattansa
radiosähköttäjä Eino Sarlinin muistolaatta paljastettiin sankarihaudalle.
Särkisalossa kaatuneiden muistopäivänä 17.5.2015. Särkisalolainen ansioitunut kotiseutuneuvos Seppo Willgren Terhi Mäkeläinen
kertoo ohessa panssarilaiva Ilmarisen uppoamisesta. Ei ole
tiedossa, oliko Ilmarisella koivistolaisia mutta koivistolaiset

Panssarilaiva ilmarisen uppoaminen

Teksti Seppo Willgren
Kuvat Pentti Palm

Vuonna 1927 säädetyn laivastolain mukaan Suomeen tuli
hankkia kaksi panssarilaivaa.
Aluksia ryhdyttiin kiireellä suunnittelemaan ja rakentamaan Turun telakalla. Ensimmäisenä valmistui PSL Väinämöinen, jonka
vesillelasku tapahtui 20.12.1930.
Toinen laivoista, PSL Ilmarinen,
luovutettiin 3.9.1933.
Alukset olivat 93 m pitkiä ja
vajaa 17 m leveitä. Niiden merenkulkuominaisuus oli pettymys,
sillä jo pienessäkin aallokossa ne
kallistelivat rajusti. Syväystä lisäämällä tästä ongelmasta olisi voitu
selvitä. Laivoihin oli suunniteltu mm. 210 mm:n tykit, mutta
puolustusvoimat määräsi asennettavaksi 254 mm:n eli kymmenen tuuman tykit. Laivat olisivat
tarvinneet useita suoja-aluksia,
mutta erityisesti 30-luvun lamasta johtuen näihin ei myönnetty
määrärahoja. Näin ollen laivoista
tuli liikkuvia rannikkolinnakkeita.
jotka ankkuroituivat saaristoon.
Sodan syttyessä laivojen päätehtäväksi muodostui Suomelle elintärkeän Turun väylän sekä Ahvenanmaan rajojen suojaaminen
Neuvostoliitossa tiedostettiin
panssarilaivojen tulivoima, ja heti
talvisodan sytyttyä nämä olivatkin
ensimmäisen ilmahyökkäyksen
kohteena. Siirto-operaation jälkeen laivat selviytyivät talvisodasta. Jatkosodan alkaessa 22.6.1941
laivoja vastaan hyökättiin heti
aamulla. Heinäkuussa Bengtskärin taistelun aikana Ilmarinen sai
peräosuman Örön luona yhden
miehen kaatuessa. Laiva korjattiin Turussa, ja ilmahyökkäysten
pelossa kannelle laitettiin hiekkalaatikoita, mikä teki aluksen entistä epävakaammaksi. Tämä lienee
vaikuttanut aluksen tuhoon.

Kohtalokas päivä
Suomen laivaston lippulaiva PSL
Ilmarinen koki matkansa pään
13.9.1941. Meneillään oli saksalaisten pyynnöstä suuri hämäysoperaatio ”Nordvind”. Sen tarkoituksena oli saada vihollisarmeija
luulemaan, että Saksan armeija
olisi hyökkäämässä Hiidenmaalle. Suomen armeijan 15 aluksen
saattue, mukana molemmat panssarilaivat, suuntasi Utöstä etelään
suunniteltuun kohteeseen, vaikka
kyseistä reittiä ei ollut ehditty tarkistaa. Jo iltapäivällä havaittiin,

Ilmahyökkäysten
pelossa kannelle
laitettiin hiekkalaatikoita, mikä
teki aluksen entistä epävakaammaksi. Tämä lienee vaikuttanut
aluksen tuhoon.
että Ilmarisen miinanraivaukseen
tarkoitettuun oikeanpuoleiseen
sivuleijaan, paravaaniin, oli tarttunut miina. Sitä yritettiin poistaa
käsivoimin, hämärtyvässä syysillassa kuitenkaan onnistumatta.
Pian operaatio osoittautui ”torsoksi”, koska vihollinen ei tätä havainnut, ja klo 20.30 oli palattava
takaisin. Jostakin syystä miina (tai
todennäköisesti kaksi) pääsi kääntymisvaiheessa osumaan alukseen
kohtalokkain seurauksin. Laiva
kallistui nopeasti, kaatui ja upposi
seitsemässä minuutissa. Osa miehistöstä pääsi ulos aluksesta ja he
pysyttelivät pinnalla laivasta irronneen materiaalin turvin tai istuivat
hetken pohjan päällä, mistä hätiin kiiruhtaneet saattueen muut
alukset heidät poimivat. Laiva vei
merelliseen hautaan 271 sotilasta,
sankarivainajaa. Pelastuneita oli
132. Suomen laivaston ylpeys lepää kumollaan Utön ulkopuolella
70 m:n syvyydessä suojaten sankarivainajiaan. Todettakoon, että
lähialueella, 15 km: n päässä Ilmarisen hylystä, upposi vuonna 1994
matkustaja-alus Estonia.

Muistoa vaalitaan
PSL Ilmarisen sankarivainajat siunattiin mereen Naantalin Kuparivuorella 20.6.1943. Paikalle on
pystytetty muistomerkki. Rauhan
aikana on tällä paikalla järjestetty vuosittain 13.9. muistojuhla.
Erityistä aktivoitumista tapahtui,

Särkisalon koivistolaiset Jenny Nyman (Passoja) vas. ja Yrjö Mäkeläinen oik. laskivat kaatuneitten päivän
havuseppeleen Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille. Keskellä heitä avustanut Mäkeläisen nuorempi poika Tarmo. Toinen pojista, komentajakapt. res. Reima Mäkeläinen kunniavartiossa oikealla. (vas. kapt.
res Tapio Meriluoto)

kun 12.9.1999 perustettiin Panssarilaivojen Perinneyhdistys, joka
pitää yllä panssarilaivatietoutta
ja vaalii muistoa niin Naantalissa kuin muissakin kohteissa. Eri
paikkakuntien sankarihaudoille
on laitettu PSL Ilmarisen sankarivainajista kertovat kivilaatat.

Juhlahetki Särkisalossa
Yksi Ilmarisen sankarivainajista
oli särkisalolainen alikersantti Eino Sarlin. Särkisalolainen kotiseutuyhdistys Meripirtin Kerho teki
vuonna 1967 Sankarivainajamatrikkelin, ensimmäisen laatuaan
Salon seudulla. Matrikkelissa on
julkaistu Sarlinin tiedot kuvineen,
mutta sankarihaudalle ei jostakin
syystä ollut asetettu laattaa. Kuluvana vuonna perinneyhdistys esitti
Meripirtin Kerholle toivomuksen
hankkia tämä puuttuva muistolaatta sankarihaudalle. Puuhaan
ryhdyttiin ja Salon seurakunnan
ja Salon Seudun Kivihuolto Oy:n
tuella laatta saatiin hankituksi.
Muistolaatta paljastettiin
kaatuneitten muistopäivänä
17.5.2015. Laatan paljastuspuheessa todettiin mm. että näin on
yksi kunniavelka jälleen maksettu,
ja nyt omaiset voivat tehdä kunniakäynnit heitä lähellä olevalle
paikalle. Laatta on lähes identtinen muiden kanssa. Kiveen on lisätty sanat ”PSL Ilmarinen”, jotta
kävijälle selkenisi, miksi kivi on
nyt paikalle ilmestynyt. Laatan

paljastamisen jälkeen omaiset ja
perinneyhdistyksen edustajat toivat kukkatervehdyksen, minkä jälkeen ylilääkäri Seppo Multamäki
soitti trumpetilla ”Titanicin hymnin” - Sua kohti Herrani.
Vaikuttavan sankarihautahetken jälkeen tilaisuutta jatkettiin
Särkisalon seurakuntakodissa. Siellä
Perinneyhdistyksen puheenjohtaja,
komentaja evp. Eero Auvinen piti
ansiokkaan ja mielenkiintoisen esitelmän panssarilaivoista, erityisesti
Ilmarisesta. Esityksessään hän toi
esiin arvionsa laivalla radistina toimineen Eino Sarlinin viimeisistä
hetkistä. Aluksella oli kaksi radistia,
toinen sisätiloissa ja toinen kannelta
mitattuna n. 20 metrin korkeuteen
kohoavan märssytornin huipussa.
Onnettomuushetkellä märssyssä
oli mitä todennäköisemmin aliker-

santit Sarlin. Hänellä oli käytössään
ns. puheradio. Toinen oli Turun
tuomiokirkon tornissa päivystävillä
lotilla, jotka sitten välittivät tarpeellista tietoa eteenpäin. Ääniyhteys
saatiin toimimaan kun sekä lähettävä ja vastaanottava osapuoli oli
mahdollisimman korkealla.
Nyt Eino Sarlinin laatta on
sille kuuluvalla paikalla, sankarimuistomerkin vieressä. Se kertoo
yhdestä monista traagisista sotatapahtumista ja herättää varmaan
ajatuksia ja kunnioitusta tästäkin
sankarivainajasta, joka antoi kaikkensa turvatessaan elämän pyhiä
arvoja; kotia, uskontoa ja isänmaata. Kunnia hänelle ja kaikille
sankarivainajille.
Lähteet: Komentaja Eero Auvisen esitelmä, J. Talvitie: Suomen merisota

Panssarilaivojen perinneyhdistyksen puheenjohtaja komentaja evp. Eero
Auvinen ja sihteeri komentaja evp. Matti Ketola laskivat yhdistyksen kukkalaitteen Eino Sarlinin muistolaatalle
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Muistoja lapsuudesta Saarenpäässä 1930-luvulla
Joulu Saarenpaassa
Lapsuudessani joulun taika alkoi
jo joulun odotuksesta. Minun
konkreettinen odotukseni kohde
oli isän kauppaan tilaamat joulutavarat. Ne kannettiin huolellisesti
suljetuissa pahvi- tai puulaatikoissa kaupan vintille. Kun kaikki laatikot oli kannettu ylös Lahja-täti
vinkkasi minut luokseen jonakin
sopivana iltana ja niin kiipesimme
yhdessä pimeälle ullakolle Lahjatädin lyhdyn valaistessa kulkuamme. (Lahja-täti oli saarenpääläinen Lahja Pulli, joka työskenteli
Saarenpään Osuuskaupassa.) Oli
aivan hiljaista, vain joku hiiri rapisi pesässään ja varmaan ihmetteli
outoa valoilmiöitä keskellä talvea.
Lahja-täti asetti lyhdyn johonkin
sopivaan paikkaan ja alkoi sitten
sorkkaraudalla kammeta puulaatikoiden kansia auki. Oli kuin olisimme olleet aarrekätkön äärellä
kun lyhdyn valo osui kimalteleviin
kuusenkoristeisiin, nauhoihin,
palloihin ja tahtiin. Kuusenkoristeiden lisäksi isä oli tilannut myös
kaikenlaista joululahjaksi sopivaa:
leluja lapsille, koristeellisia liinoja
naisille, tossuja miehille jne.
Joululahjat eivät siihen aikaan
näytelleet joulussa samanlaista
osaa kuin nykyisin. Tavallisesti
annettiin lahjaksi jotain kotitekoista, lapasia, sukkia ja myssyjä,
mitä kukin osasi valmistaa.
Eräs minun lapsena saamistani lahjoista oli poikkeuksellinen
ja ehkä siksi se on jäänyt minun
mieleeni. Nuken nimi oli Tatjana
Varvara. Jo nimi kertoo, että se oli
lähtöisin Venäjältä. Miten se oli
joutunut minulle joululahjaksi,
sitä en enää muista. Kauppayhteydet Venäjäänhän olivat katkenneet
jo kauan sitten. Nukke oli suurikokoinen ja hyvin kaunis ja sillä
oli myös kauniit ja romanttiset
vaatteet. Tukka oli oikeannäköistä
tukkaa ja se oli kammattu paksuille palmikoille. Se osasi avata ja sulkea silmänsä. Hämmästyttävintä
tässä nukessa oli se, että kaikki sen
jäsenet liikkuivat, kaula, kyynärpäät, polvet, nilkat. Sen vartalo oli
tehty posliinin näköisestä, mutta
mi-nulle vieraasta materiaalista.
Muistan nuken vieläkin yksityiskohtia myöten, mutta en osannut
oikein leikkiä sillä.
Se istui aina sohvan nurkassa ja ettei se tuntisi itseään aivan
hylätyksi, kävin sille aamuisin sanomassa "Dobroje utra" - hyvää
huomenta ja illalla "Spakojnoj
notsi" - hyvää yötä. Päivällä osasin
kysyä "Kak dila?" -mitä kuuluu?
Nämä sanat isä opetti minulle.
"Ainaha sen verra pittää venättä
osata" sanoi isä sellaisella ilmeellä
ikään kuin olisi osannut enemmänkin.
Lisäksi toinen mieleeni jää-

nyt joululahja oli pullea valkean
ja ruskean kirjava lehmä, joka oli
tehty paperimassasta. Se oli noin
30 cm korkea ja niin kevyt, että
kuljeskelin lehmä kainalossa minne sitten meninkin. Jäljellä on
vielä huonolaatuinen valokuva,
mutta erotan siitä itseni istumassa
marjapensaan vieressä käsi tuttavallisesti lehmän kaulalla.
Jouluna meillä oli tuvassa
suuri joulukuusi, jonka koristeluun lapsetkin saivat ottaa osaa.
Ripustelimme kuusen oksille punaisia kaneliomenia, joita äiti oli
ottanut talteen omasta puutarhastamme. Ripustimme kuuseen
myös piparkakkuja ja namuja.
Äiti ja isä auttoivat hopeapallojen
ja nauhojen ripustamisessa. Isä
asetti lopuksi kuusen latvaan ihanan joulutähden, mutta tikkaita
hänkin tarvitsi avukseen.
Joulupukki kävi joka joulu
kodissamme henkilökohtaisesti.
Pukilla oli aina naamari kasvoillaan ja hän näytti ystävälliseltä ja
komealta punaisine poskineen ja
tuuheine partoineen. Hänellä oli
päässään koivistolaishattu ja yllä
nurin käännetty turkki niin että
turkis näkyi. Jalassa hänellä oli
korkeavartiset huopasaappaat eli
mönkkelit. Lahjasakin lisäksi hän
toi aina mukanaan myös vitsakimpun siltä varalta, että talossa sattuisi olemaan myös tuhmia lapsia.
Jouluaaton huipennus oli
joulusauna ja sen jälkeen joulupöydän herkut, jotka äiti oli itse
valmistanut joskus jopa yötä myöten. Silloin sai rauhassa keskittyä
ja vahtia ruokien valmistumista
sekä uunissa että hellalla. Ruokalista oli runsas ja traditionaalinen:
oli kinkkua, rosollia ja erilaisia laatikkoruokia. Oli myös kalaa eri tavoin valmistettuna. Jälkiruoka oli
tehty kuivatuista luumuista ja vispikermasta. Lopuksi oli torttuja,
piparkakkuja ja kahvia. Juomana
meidän kodissamme oli äidin tekemää kotikaljaa aikuisille, lapsille
vettä, mehua tai maitoa, Saarelaisen jouluperinteen mukaan kaikki
ruoat jätettiin pöydälle koko yöksi
ja seuraavaksi päiväksi. Isästä se oli
kodikasta ja hän arvosti tätä tapaa
suuresti.

Joulupäivä
Vuoden suuri kohokohta Saarenpäässä oli meno Joulukirkkoon.
Aina se ei ollut mahdollista, sillä meri ei aina jäätynyt ajoissa
tarpeeksi vahvaksi. Esimerkiksi
vuonna 1932 saarelaiset joutuivat
menemään joulukirkkoon Saarenpää -laivalla.
Isä ja äiti ottivat minut ensimmäisen kerran mukaansa joulukirkkoon kun olin seitsemän
vuotta vanha. Meillä ei ollut he-

Hilkka Miettinen os. Hilska

Koiviston seurakunnan 350-v juhlat 1925

vosta, joten menimme kirkkoon
varmaan Mummon hevosella ja
sukulaisten kanssa. Hevoset kulkivat peräkkäin pitkässä jonossa
verkkaisesti. Joulukirkkoon ajettaessa ei sopinut kilpailla eikä etuilla. Se loi omalta osaltaan kulkuun
arvokasta ja juhlallista tunnelmaa.
Hevostie oli merkitty molemmin
puolin hankeen pistetyillä kuusenhavuilla, niin että matkamiehet
eivät päässeet eksymään sumussa
eikä pyryssäkään. Ensimmäisellä kulkijalla oli kuitenkin soihtu
käytössä ja se ohjasi takana tulevia tarpeeksi, olihan vielä pimeää.
Taivas oli kirkas ja täynnä tähtiä
ja nekin valaisivat kulkua osaltaan.
Kello oli vasta viisi ja joulujumalanpalvelus alkoi kello kuusi. Pakkasta oli paljon, mutta se ei meitä
haitannut. Reessä oli paksu, iloisin värein kudottu rekiliina, jonka
toiseen päähän oli ommeltu kiinni
hapsuja, jotka liikkuivat hauskasti
reen nostattamassa lumipyryssä.
Päällä meillä oli vällyjä, joten pakkanen ei haitannut. Iloista tunnelmaa lisäsivät vielä aisakellojen heleät äänet. Min kauan kun rekitie
kulki saaren rantojen tuntumassa,
näimme, että jokaisessa talossa oli
rannanpuolelle sytytetty ikkunalle
kaksi kynttilää. Se oli vanha saarelainen tapa ja sillä tervehdittiin
kirkkoon menijöitä ja sillä otettiin
osaa joulun tapahtumiin.
Kun tulimme perille oli vielä
hämärää. Olisi tehnyt mieli jäädä
vielä hetkeksi vällyjen alle lämpimään, mutta mahtava kivikirkko
houkutteli puoleensa, sillä kaikista sen ikkunoista loisti valoa. Oli
kuitenkin aika jättää hevonen niille varatuille paikoille kirkon kupeella. Meidän hevoselle laitettiin
kauroja ja sisältävä pussi kaulasta
riippumaan ja sen selälle lämmikkeeksi pehmeä peitto, sillä ilmassa
oli pakkasta, niin kuin joulukuussa melkein aina.

Kirkossa oli jo paljon väkeä,
mutta sivupenkeissä oli vielä tilaa
ja sieltä oli hyvät näkymät kaikkialle kirkkosaliin. Kirkko täyttyi
pian ääriään myöten. Kirkkokansaa oli tullut kauppalasta ja kaikkialta Koiviston saarilta, sillä jää oli
tänä vuonna vahvaa. Väenpaljoudesta huolimatta kirkkosali täyttyi
hiljaisuudella, joka loi suuren juhlan tuntua. Kirkon katosta riippui
monia suuria ja monihaaraisia
kynttiläkruunuja, joissa paloivat
oikeat kynttilät joulun kunniaksi. Milli oli valaistu myös alttari
ja saarnatuoli. Koko päätyseinää
hallitsi ihmeen kaunis lasimaalaus, jonka värit alkoivat loistaa sitä
mukaa kun aamu valkeni. Sitten
alkoi joulujumalanpalvelus. Pappi puhui ilosta ja kiitollisuudesta
ja Jumalan armolahjoista. Jotain
siitä saatoin minäkin ymmärtää,
olinhan käynyt Iida-tädin pyhäkoulua.
Sitten urut alkoivat soida ja
kuoro aloitti riemullisesti: "Oi
Sä Riemuisa, Oi Sä Autuisa, Juhla Kaikkien Juhlien...!" En ollut
koskaan aikaisemmin kokenut
mitään niin kaunista ja vaikuttavaa ja niin tapahtui, että Saarenpään Osuuskaupan hoitajan
Juhana Hilskan pieni tyttö erkani penkistään ja hänen sielunsa
nousi sävelten kantamana kohti
aamun tähtitaivasta ja sitten yhä
ylemmäs ja ylemmäs kunnes hän
leijui kevyenä ja onnellisena taivaan pienten enkelien kanssa. "Oi
Sä Riemuisa, Oi Sä Autuisa, Juhla
Kaikkien Juhlien...!" Viimein palasin isän viereen kirkon penkille
ja huomasin, että käteni oli koko
ajan ollut isän kädessä.
Onnellisinta tässä kokemuksessa oli se, että se säilyi minun
mielessäni muistona ihanasta
joulusta, sillä tämä oli ainoa kerta, jolloin sen pääsin kokemaan.
Koiviston kivikirkko säilyi sodas-

sa, mutta sen ihana lasimaalaus tuhoutui ja kyntteliköt ovat vieläkin
kadoksissa, vaikka uskotaan, että
ne saatiin otettua talteen sodan
syttyessä.
Paluu joulukirkosta oli riehakasta: nyt sai ohittaa ja etuilla
ja ajaa sellaista vauhtia kuin kirkkokansa itse halusi. Hevosetkin
juoksivat halukkaasti pitkän ja
kylmän seisomisen jälkeen. Aamu
ehti jo valjeta kun viimein käännyimme jäältä ylös rantapenkereelle ja omaan pihaan.
Kotona syötiin runsas aamuateria tuvan "seisovasta pöydästä"
ja loppupäivä vietettiin hiljaa kotipiirissä joulurauhasta nauttien.
Lapset olisivat kyllä mielellään
menneet naapurin lapsille kertomaan uusista ja ainutlaatuisista
kokemuksistaan joulukirkossa,
mutta tässä saarelainen käyttäytymissääntö oli ehdoton: kenenkään
joulurauhaa ei saanut häiritä! Itsensä siinä olisi pahasti häpäissyt,
jos toisen kotiin olisi joulupäivänä tunkeutunut. "Joha sellane
ihmine ois iha hönttö" sanoi isä
painokkaasti. Höntön kirjoihin
joutuminen oli isän mielestä paha
juttu. Mutta tapaninpäivänä hyvä
kun tielle mahtui niin paljon oli
rekiä ja potkukelkkoja liikkeellä.
Silloin pöydät notkuivat herkkuja
ja ihmisillä oli hyvä mieli. Minulla on joitakin muistikuvia joulun
vietosta Saimi-tädin tai Gunillatädin kodeissa, yleensä sukulaisten
luona. Tapaninpäivä oli sukulaisia
ja ystäviä varten.
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Kukon pojat merillä
Suvussani on ollut useita merenkulkijoita ja paljon on
kerrottu tarinoita menneistä hyvistä vuosista. Joskus kyllä
vähän väritetään liian tapahtumaköyhän ajan tarinoita ja
joskus kerrotaan naapurin seikkailut omana.
Isoisäni Matti Kukko kuvassa on
poikiensa kanssa kaljaasi Lyylin
katkaistun pukspröötin päällä
Koivistolla ennen sotaa. Isoisäni
kuului eri laivaisännistöihin, ja
myöhempinä vuosina hänellä oli
oma laiva. Hän seilasi jopa Danzigiin ja Lyypekkiin saakka rahtia
vieden päällikkölaivurina. Pojat
Eelis, Viljo, Toivo ja Olavi ovat
siinä Isoisäni kanssa. Komea on
porsa päässä laivan päälliköllä.
Vuosina menneinä koivistolaiset rakensivat rannoillaan
puukuunareita. Ero kaljaasin ja
kuunarin välillä oli pieni. Ennen
vallankumousta oli ollut Pietarista ja Pietariin hyvin rahteja, koska laivat olivat lähes kotimaisia
silloin kun Suomi oli vielä suurruhtinaan maa. Myöhemmin Itämeren liikenne jatkui mutta alue
vähän muuttui. Itsenäinen Viro
säilyi hyvänä rahdinkuljetuskohteena. Koiviston rannoilla tekivät
niin paljon samanlaisia puulaivoja, että tekijät eivät aina tarvinneet piirustuksia eikä työohjeita,
ammattitaito ja muisti riitti. Laivojen piirustukset tarvittiin enemmän luokitusta ja mittausta varten
kuin jokapäiväiseen veistotyöhön.
Usein mallina pidettiin aikaisempaa laivaa, joka oli jo lahonnut
rantaan puulaivana. Hyvin säilyneet metalliosat ottivat käyttöön
uudisrakennukseen. Takilanosat
ja merenkulkulaitteet siirrettiin
soveltuvin osin käyttöön. Sodan jälkeen lotniekat siirtyivät
rakentamaan sotakorvauslaivoja
Raumalle, Turkuun ja rannikkopaikkakunnille, ammattitieto ja
–taito seurasi mukana mutta missä olivat piirustukset, laskelmat ja
asiakirjat. Sotakorvauskuunarit
olivat paljon suurempia ja niistä
vaadittiin sekä laadittiin hyväksyttävät piirustukset ja suunnitelmat.
Niiltä ajoilta on peräisin vanhan
lotniekan ihmettely, että miten
sellaisesta laivasta voi kuvat olla
kun sitä ei ole vielä tehtykään.
Hän kunoli sattunut olemaan
toisten mukana aina samanlaisia
laivoja veistämässä.
Koiviston
Saarenpäässä
isoisälläni oli kaljaasi Lyyli ja
myöhemmin kuunari Uljas toimiessaan pienlaivanvarustajana
Itämeren ja Suomenlahden meriliikenteessä. Lyylissä oli vain paalumastot ja se oli ilman latvapurjeita, joten oli helpompi purjehtia
pienellä miehistöllä. Uljaksessa oli
myös apukone mutta kone ei ollut kovinkaan toimiva. Vanhojen

laivojen luetteloissa ja tiedoissa on
monta samannimistä laivaa. Joskus uudelleen rakennettu laiva sai
uuden nimen, joskus säilyi vanha.
Tämän johdosta on Koiviston laivahistoria vaikeaselkoista perästäpäin. Sodan jälkeen isoisäni hoiteli Turun saaristossa liikennettä
Rauhaniemi-nimisellä vesibussilla. Reittinä oli mm. Harjattulasta
Kulhon kautta Pitkääsalmea pitkin Turkuun. Saaristossa tarvittiin veneliikennettä koska autot
eivät kulkeneet Kakskertaan, eikä
muuallekaan saaristoon bensapulan johdosta. Rauhaniemessä
oli Chevrolet-moottori ja asennettu häkäpönttölaitteet, mutta
sai kuitenkin sen verran bensaa,
ettei häkävehkeillä tarvinnut ajaa.
Pitkääsalmea ajaessa oli pysäkkejä
eri laitureissa vesibussille. Nyt ei
kaikkia laitureita ole enää olemassa. Kokonainen pienalussatama
on poistunut Laineen rannasta.
Ennen kulki paljon miehiä töihin
telakalle ja ihmisiä kaupungille
Kakskerrasta Kulhosta ja Alalemusta vesibussissa. Matkustajia
oli niin paljon, että jo Manillan
kohdalla piti vähentää, ettei joessa
näkyisi liian suuri lasti ihmisiä ja
tavaraa.
Sitten linja-autot alkoivat
kulkea uutta siltaa ja pienemmät
autot lossilla Kakskertaan. Ehkä Vilja on hypännyt Uittamon
laiturista joskus isoisäni kyytiin.
Melojat ja soutajat eivät tykänneet
moottorialusten aalloista Pitkässä
salmessa, ei myöhemmin Sylvan-

Tekniikkaa sadan vuoden takaa

Antero Kunttila ins.

Päällikkölaivuri
Matti Kukko seilasi Danzigiin ja
Lyypekkiin saakka rahtia vieden.
derkaan, joka harjoitteli pariairokaksikolla. Ajelin joskus Honkaistenrannan kohdalla salmessa
Tekun aikana veneelläni. Kerran
tapasin Paukkalan harjoittelemassa kanootilla, baskerista tunsin.
Myöhemmin Chrichton-Vulcanin telakka tarvitsi hyvän puosun
takilapajalle ja siellä pappa plissas
vaijereita ja teki korkkivennareita
vanhoilla päivillään.
Isoisäni oli lähettänyt neljä
poikaansa sotaan, josta he palasivat hengissä, yksi haavoittuneena. Nuorin pojista Olavi palveli
amerikkalaisissa kauppalaivoissa
ja oli ehkä sodan loppuvaiheessa
teoreettisesti vihollisen puolella.
Liittoutuneiden puolella olosta
hän ei saanut rankaisua ja jatkoi
seilaamista. Toiseksi nuorin Toivo
haavoittui sodassa, kun oli auttamassa germaaneja Kiestingissä.
Suoritti sitten alikonemestarin
tutkinnon ja seilasi valtoin Perämeressä ja Turun kaupungin Götassa. kunnes ajeli vuosikymmenet

Pojat Eelis, Viljo, Toivo ja Olavi pukspröötin päällä Isoisäni Matti
Kukon kanssa. Komea on porsa päässä laivan päälliköllä.

jokilautta-Föriä Turun ja Åbon väliä. Toiseksi vanhin on isäni Eelis,
joka kävi sodan jälkeen teknillisen
koulun konemestarilinjan. Hänen

opettajien joukossa oli Helsingin
Tekussa samoja opettajia kuin
minun ollessa Turussa Opistossa.
John Nurmisen varustamo tarjosi
hänelle konemestarin paikan Inkeri Nurmisessa ja myöhemmin
siiffin paikan Aino Nurmisessa.
Hakurahtiliikenne Euroopassa tarjosi lasteja. Myös Aasian kontinentti ja Levantti olivat
höyrylaivalle lämpimämpiä alueita seilata. Isäni seilasi myös ESL:n
vanhassa Kaisaniemessä ja Alppilassa. Vanhin pojista Viljo seilasi
Valtion Kompassissa merentutkimusalus Arandassa ja Kannaksessa
puosuna. Sitten hän oli lotniekkana ja paasina telakalla työelämänsä
loppuvuosina.
Meidän suku on ottanut
Kukko-nimen sijasta uudet sukunimet kuten Kunttila, Korsijärvi
ja Kennovaara. Emme halunneet
olla kukkopoikia paitsi amerikan
setä, joka säilytti Kukko-nimensä.
Joskus joutuu selvittämään kuka
on kuka eri sukunimistä johtuen.
Seuraava miespolvi lähti siis merille mutta me sitä seuraava polvi emme. Työskentelimme kyllä
kaikki serkut laivojen parissa niitä
suunnittelemassa, rakentamassa
ja korjaamassa. Yksi serkku laittoi
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Isoisäni kaljaasi Lyylin kotisatama oli Koiviston Saarenpäässä

työuransa ajan ruokaa matkustajalaivassa ihmisille, olihan sekin
seilaamista kyllä. Isoisäni viides
poika Tuomo, joka on edellisiä
paljon nuorempi, seilasi muutaman vuoden öljytankeissa.

10 vuotta vanha merimies
muistelee
Lähdimme Oulusta ulos matkalle
Aino Nurminen-nimisellä laivalla
fosfaattilastia viemään Hollantiin.
Isäni oli siiffinä laivassa ja silloin
sai päällystön kippari ja siiffi ottaa
mukaan perheensä jäseniä. Meitä
oli kaksi poikaa vuoromatkoilla
50-luvulla laivassa, minä matkoilla Hollantiin, Belgiaan ja Puolaan
ja veljeni Saksaan, Englantiin ja
Turkkiin. Laivassa oli kolilämmitys ja sen nopeus lastattuna taisi
olla peräti seitsemän solmua. Kesti
pari päivää seilata Puolaan Gdyniaan bunkraamaan. Hiili oli siellä
edullisinta. Sain käydä komentosillalla katsomassa kiikareilla
ja tutkalla merialuetta, jossa oli
Itämerellä vielä näkyvissä upoksissa olevia laivanraakkeja. Pelko
miinoista oli aina merimiesten
mielessä vielä viiskytluvulla. Miinat oli raivattu mutta usein oli
varoitus mahdollisesti havaitusta

ajomiinasta Yleisradiossakin. En
päässyt pojankloppina maihin
Puolassa, konepistoolimiehet
vartioivat sataman laivoja silloin
vielä. Minulla oli aseistuksena
lokkeja vastaan ritsat mutta ampumaharrastus loppui siihen kun
tunkki tuli sanomaan isälleni,
että konehuoneesta häviää liian
paljon muttereita. Laivassa oli
vastakirjansa kanssa nostamassa
rahaa isältäni Österman niminen
lämmittäjä josta tuli myöhemmin
vesibussilaivuri Turkuun. Jonossa
oli tumma hoikka nuori mies, josta tuli myöhemmin sataseitsemänkymmentäkiloinen vesibussikippari. Veimme lastin Rotterdamiin
ja laiva sulutettiin satama-altaaseen vuoroveden johdosta. Tukeva matami tuli heti lankonkia
myöten kannelle myymään tavaraa, otti kassinsa auki ruuman
luukulle. Häntä kutsuttiin Juliaanaksi. Minkä maan raha hyvänsä
kelpasi tälle laivakauppiaalle. Oli
aikaa käydä kaupungilla kun sekä
lossaus että lastaus kesti pari päivää. Toimme takaisin kappaletavaralastin Suomeen Turkuun. Väylä
Turkuun saariston läpi on hyvin
karikkoinen. Luotsin mukaan
laiva kääntyili väylällä, miten nyt
vanha sataviisimetrinen koliramp-

Isoisän Rauhaniemi-"vesibussi" Turussa

Opiston yliopettaja Vesamaan tuntien aihe oli lastuava työstötekniikka.

pi oli notkea kääntymään, mutta
kippari osasi hommansa.
Seuraavana kesänä oli matka
Belgiaan Antwerpeniin. Vähän
varttuneenpana pääsin tutustumaan höyrylaivan hienouksiin
sekä koneessa että täkillä. Aino
Nurmisessa oli mäntähöyrykone
pääkoneena ja jotkut apukoneet
toimivat myös höyryllä konehuoneessa. Peräsinkone toimi höyryllä
mekaanisesti varmistettuna. Trimmarit käyttivät höyryllä toimivaa
hissiä tuhkapytyn nostamiseen,
hieno peli sekin. Kansipuomien
vinsseissä ja ankkuripeleissä oli
hyörykäyttö, mutta useinkaan ei
niitä käytetty. Veimme kappaletavaralastin Raumalta ja palasimme sinne. Laiva otettiin Repolan
telakkaan monia uudistustöitä
varten. Runkoon tuli korjauksia
ja kolilämmitys muutettiin öljylämmitykseksi. Kolibokseista
tuli osittain öljysäiliöitä. Kattilaan manglattiin uudet tuubit ja
vanhoista tuli hyvät aidantolpat
omakotitaloomme. Säätä vastaan
oli kattilakivisuojaus, tunsikohan
Adamsson tai Väisänen tällaisen
pintakäsittelyn putkille, vai tilasivatko suoraan Cortenia Rautaruukilta. Asuimme kesän Raumalla,
sitten isämme lähti laivan mukana

merille ja me kotiin Helsinkiin.
Nurmisen varustamo alkoi luopua
vanhemmista laivoistaan kuuskytluvulla ja sitten samoina aikoina
myös kokonaan uudemmistakin.
Sain kuusitoistavuotiaana hyväksymisen alkaa opinnot kahden
vuoden praktiikan jälkeen Teknillisessä Opistossa. Sain Pansion
Valmetista ensimmäisen työpaikan, teimme putkistohommia
rakennettavaan Esso Nordica- nimiseen laivaan ja korjattaviin hinaaja-aluksiin. Niin minusta tuli
aikaisemman klassikkokoulutuksen jälkeen tekniikan mies. Niin
sitten istuin Tekulla saamassa opetusta alalta. Paljon olivat opettajat
työskennelleet laivanrakennuksen
ja sotakorvauksien parissa.
Opiston yliopettaja Vesamaa,
josta on kuva, alkoi oppitunnin
usein niin, että laivan perärangan
piirros ilmestyi taululle, vaikka
tuntien aihe oli lastuava työstötekniikka. Pansion Valmetin Junnilan
oppiaihe oli työlainsäädäntö mutta välillä muisteltiin kuinka vesillelaskut sujuivat telakalla.

Koneita ja laitteita
laivoihin ja teollisuuteen
Valitsin Tekulle konelinjan käyt-

Isäni Eeliksen seilauslaiva s/s Inkeri Nurminen

töpuolen mutta olin alkuvuosina
paljon suunnitteluhommissa. Konetekniikan kurssit olivat paljon
keskenään samanlaiset sisällöltään
niin, että pärjäsin hyvin. Olin
seitsekytluvun laivanrakennusinsinööritoimistossa koneinsinöörinä, se kuvastakoon konemestarin pojan touhuja. Piti ottaa oma
tieto-taito käyttöön kun kaikkia
ei tuotu valmiina eteen. Sukulaismieheni Vaasvirta oli kirjoittanut
nelkytluvulla oppikirjan ”Laivakoneet” konemestarilinjalle
mutta jättänyt siitä teoreettisen
puolen kokonaan pois. Toisin oli
myöhemmin, kaikki teoriat tarvittiin. Siihen insinöörikoulutus
antoi valmiudet. Kertoi opistokaverini Leinokin suunnitelleensa nosturin pelkästään Strömmin taulujen avulla. Insinöörinä
eläkeikään saakka meni nopeasti
kun oli niin vaihtelevat työt. Olin
työuran neljässä eri firmassa noin
kymmenen vuotta kussakin. Tein
myös ns. omia töitä, koska se oli
insinööreillä tapana, kunhan oli
vakituisesta firmasta jonkunlainen hyväksyntä. Tämä kirjoitus
on vain pieni muistelo eikä CV.
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Onnitteluit` ja
muistamissii`

Tääl` tapahtuu
Turun ja ympäristön Koivistolaiset
Toimintamme jatkuu vuonna 2016
Naistenpiiri aloittaa maanantaina 4.1.2016 kokoontuen aina
kuukauden ensimmäisenä maanantaina samaan aikaan.
Jaalamiehet aloittavat torstaina 14.1.2016 klo 14 ja kokoontuvat
siitä eteenpäin joka torstai klo 14 paitsi viikolla jolloin
yhdistyksellä muuta ohjelmaa.

Härkäläläiset nuuttinyyttärit
Lauantaina 16.1. klo 13.00
Karjalatalolla, Sortavala-salissa, Helsinki, Käpylänkuja 1
Muistellaan valokuvien kera tai ilman
Tuo purtavaa tullessais. Talo tarjoaa juotavat.
Olet sydämellisesti tervetullut
Härkälän kylätoimikunta

Vuoden ensimmäinen Kajuutta ilta 19.1.2016 klo 17
Katselemme kuvia viime kesän Koivisto juhlilta ja haastelemme
mukavia. Kajuutta illat aina joka kuukauden kolmas tiistai klo 17

Parhaat joulu- ja
uudenvuoden terveiset
kaikille koivistolaisille
toivottaa Viestin toimitus.

Muista ystävääsi
ilmoituksella.

Tervetuloa.

Mei kaikkii tapahtummii soppii vaa tulla mukkaa

Koivisto-säätiön opintoavustukset jouduttiin
arpomaan
Koivisto-Säätiölle tuli kaikkiaan 65 opintoavustushakemusta,
joka on kaikkien aikojen toiseksi suurin määrä. Koska hakijoita
oli näin runsaasti, hallitus joutui arpomaan saajat. Seuraavat
henkilöt saavat 350 euroa kukin.
Riina Aromaa, Veikko Hagman, Joonas Hilska, Joel Hämäläinen,
Aino Laine, Sofia Lakka, Katariina Mannonen, Aku Moilanen,
Heli Mäkelä, Erik Ojapalo, Tommi Ostrovskij, Mira Paasonen,
Mikko Peiponen, Terhi Pirkkalainen, Selja Puolitaival, Aleksi
Rossi, Eva Rännäli, Nette Saarinen, Niina Saarinen, Lena
Seppinen, Oliver Sonninen, Teemu Teikari, ja Netta Törmälä.
Koivisto-säätiön hallitus on erittäin iloinen siitä, että nuoret
kokevat koivistolaisuuden omakseen. Opintoavustus on
konkreettinen, myönteinen tapa muistuttaa heitä omista
juuristaan. Voidakseen jatkossa tukea useampia nuoria säätiö
vetoaa anteliaisiin koivistolaisiin. Tukekaa säätiön toimintaa
lahjoituksin ja testamentein!
Lisätietoja antaa asiamies Pertti Hoikkala, p. 040-583 5397.
Sähköposti koivisto-saatio@kolumbus.fi. Ilmaista apua Koivistosäätiön hyväksi tehtävän testamentin laadintaan on lupautunut
antamaan oik. lis. Veli Sainio p. 050-5056676.

Mie tiijjän
Nyt en tiijjä viel täs vaihees, ko
tätä kirjottelen, et oiskos kukkaa
tietänt vastaukse miu viime kertasee kysymyksehei siint koivistolaise kaljaasi ”Suome” haverist
Ronstati etustal, et mite kummas
laiva koko miehistö selvis onnettomuuvvest hengis?
Just parraillaa ulkon o jo näi
iltasel pimiää ko ois jo yö, ja tuul
puhaltelloo nii kovast, et tulloo
varmast kova myryilma. Sillo,
vuos 1936 ol justii pimiä syysyö,
ol onnettomuutta enteilevä 13.
syyskuu päivä, muttei onneks
kuiteskaa perjantai vaa suntai.

Lieks olt myrskysää, mää hänt
tiijjä. Par vuotta aikasemmi Suomikii ol saant oma sukellusvennee, Vesiko, ja Neuvostoliitolha
näitä ol useampiiki.
No justii sillo, ko tää haveri sattu, ni eiks ”Suomi” pimiäl
joutuntkii samal alueel, mis tuo
Suure ja Mahtava vee´alane ol
partioimas omal reitillää, ja sehä
ei sumelt olleskaa, et oliskos siin
nyt joku koivistolaisporukka pyrkimäs kottii - hää painel suoraa
”Suomee” päi ja katkas sen keskelt
kahtee. Miehistöhä ois joutunt
vaa suolaamista oottelevvii hailii

asemaa, jos ei ois käynt sellasta ihmettä, et hyö tippuitkii sen Vennäi
vallaa kannel.
No, eihä ne punatähe pojat
ilenneet vettee takasii saalistaa
heittää. Ei hyö olleet moksiskaa,
ko höi omat verkotkii olliit läilyneet ehjään. Sannoit varmast vaa
et ”pasaalusta”, ja mie luule, et
höylist tarjosiit viel kyyvvin Koivistolkii. No, siinthä ei kyl miu
lähtehei mittää virka, mut mie
kyl olettaisi, et ei hyö tahtoneet
koivistopoikii uimalkaa kottii
pallaamma panna, ko silloha
viel vallitsi rauha ja rakkaus mo-

KOIVISTON AUTO
www.koivistonauto.fi

lemmi puoli (mitä nyt vähästä
sanakoppuu käytiiki Ahvenamaa
militarisoinnist). Vaik varmastha
tuoho Kivimäe hallitukse aikoihi kyl vähä suunnal jos toiselkii
kurkittii ola yli, et jos vaik naapuril ois olt jottai suunnitelmii...
Tää tieto onnettomuuvest
löyty "Koivisto Kokkala sukukirjast: Koivusaarest maailmal”
(1996), sivult 12.
Martti Piela

